C.V.G. Flashbericht
7 september 2018

01. Rapport van de experten : De modernisering van
de functie van gerechtsdeurwaarder
U ontving tijdens de zomervakantie het expertenrapport opgesteld door André
Michielsens (ere-notaris & ombudsman) en onze confrater Luc Chabot.

Inhoud van deze
nieuwsflash

01.

Dit verslag aan de Minister van Justitie, de heer Koen Geens is het resultaat van
een diepgaand onderzoek van de diverse teksten die de laatse decennia over ons
beroep werden geschreven, de vergelijking en evolutie van de andere juridische
beroepen, inspirerende gesprekken met verschillende professoren en de
consultatie van een aantal confraters, kandidaten, een doctoranda en een
bedrijfsrevisor.
De CVG is, na lezing van dit rapport, ervan overtuigd dat de experten, op de
korte tijdspanne die hun werd gegeven, een knap resultaat hebben neergezet.

De modernisering
van de functie van
gerechtsdeurwaarder

De diverse aspecten van het ambt worden belicht en een plejade voorstellen
worden gedaan.

02.

Sommige thema’s worden wel heel uitgebreid behandeld, terwijl anderen slechts
kort toegelicht worden.

Samenvatting van
het expertenrapport

We vinden in de besproken thema’s ook de meeste speerpunten terug dewelke
vervat zijn in ons manifest, dat op de laatste algemene vergadering aan jullie
werd voorgesteld, met name :

03.

Korte mededeling
van de RvB

- de reglementering van de associatie- en vennootschapsvormen (punt 1 uit ons
manifest : “De Gerechtsdeurwaardersvennootschap : Associëren binnen een
strikt wettelijk kader”
- de invoering van een volwaardige kandidaat naast de titularis-gerechtsdeurwaarder (punt 3 : “De toegevoegde gerechtsdeurwaarder”)
- transparantie van onze kosten (cfr. Algemene Vergadering CVG 27 november
2017)
Desondanks het voorstel om aan onze Nationale Kamer meer bevoegdheden toe
te kennen, wordt over de opsplitsing van de nationale kamer in 2 gewestelijke
afdelingen met geen woord gerept.
De CVG is echter van mening dat er een meer dan degelijk werk werd opgesteld,
met tal van frisse ideeën en oplossingen voor actuele hangijzers.

Evenwel hebben we m.b.t. de volgende thema’s enkele pertinente
opmerkingen :
1) Het voorstel tot opsplitsing van de kandidaten in zij die het stagairexamen
gedaan hebben (dus na 2014) en de ‘ouderen’ met daarbij zelfs aparte
vacatures, lijkt ons een zeer slecht idee. Het is bovendien discriminerend t.a.v.
die kandidaten die een hoge anciëniteit bezitten en vormt ook gegarandeerd een
broeihaard voor vernietigingsprocedures bij de Raad van State.
2) Wij denken ook dat geen enkele kandidaat of stagiair een boodschap heeft
aan het voorstel tot opheffing van de wachtperiode van 5 jaar om tot titularis
benoemd te worden. Wij zijn van mening dat de kandidaat die een vacante
plaats voor titularis ambieert vooreerst een vorm van maturiteit moet
ontwikkelen en bovendien vinden we dat er een werkelijke noodzaak is om het
beroep, in al haar facetten, ten gronde te leren kennen. Dat kan niet van de ene
dag op de andere.Tenslotte is de kandidaat-gerechtsdeurwaarder er zich terdege
van bewust dat een inloopperiode noodzakelijk is alvorens benoemd te worden.
Mogen we dan ook aan onze leden vragen om deze opmerkingen mee te nemen
en deze kenbaar te maken aan uw Syndicus, zodat deze bij het debat op het
niveau van onze beroepsgroep, mee behandeld kunnen worden.
Het is van essentieel belang om actief deel te nemen aan dit debat, aangezien
we er van overtuigd zijn dat het momentum aangbroken is : de minister heeft
ons een een breed forum gegeven om de ideeën m.b.t. modernisering van het
ambt te ontwikkelen. Ons lijkt het nu of nooit.
We rekenen alvast op onze leden om bovenstaande opmerkingen wereldkundig
te maken, uiteraard aangevuld met hun eigen verzuchtingen.

02. Samenvatting van het expertenrapport
INLEIDING
Voorstelling beroep zoals het vandaag bestaat.
DE GERECHTSDEURWAARDER IN DE HUIDIGE SAMENLEVING
- Beter informeren van de rechtsonderhorigen
- Het exploot – zoals het nu bestaat – wordt bekritiseerd o.w.v. de taal en de
onduidelijke kosten.
- Minstens de dagvaarding en de betekening van de titel zou een standaard model
moeten worden met duidelijke informatie (bvb. de gevolgen van niet verschijnen,
de mogelijkheid tot het vragen van uitstel van betalen in de dagvaarding en het
vermelden van de verhaaltermijnen in het exploot van betekening).
- Helpen van de meest kwetsbare personen
- Het toekennen aan de gerechtsdeurdeurwaarder om een volledig
vermogensonderzoek (zie infra) te kunnen voeren in functie van de debiteur zo
goed mogelijk te kunnen bijstaan in de doorverwijzing naar de diverse instanties.
- Het oprichten van een communicatiekanaal tussen de gerechtsdeurwaarders en de
sociale instanties.
- Rol van de gerechtsdeurwaarder in de procedure CSR : voor de effectieve
uitspraak CSR zou de gerechtsdeurwaarder een verslag kunnen opstellen zodat de

rechter en de schuldeisers objectief worden ingelicht.
- Het uitvoerend roerend beslag :


Het verder uitwerken van het gemeengemaakt roerend beslag door het
ter beschikking stellen van het volledige exploot op het CBB en de
beslagleggende gerechtsdeurwaarder meer info ter beschikking laten
stellen van zijn confraters omtrent dit beslag (waarde goederen,
afbetalingsplan enz.)



De termijn van 10 dagen voor voorstel verkoop in der minne te
suprimeren.



Minimum termijn van 1 maand ook voor nieuwe verkoopdag.



Mogelijkheid voor de schuldenaar om de Beslagrechter één
centraliserende gerechtsdeurwaarder te laten aanstellen in geval van
meerdere beslagen.

- Vermogensonderzoek door de gerechtsdeurwaarder : Inzage in het fiscaal dossier,
bankrekeningen en inkomsten/pensioen
- Opname in het CBB van: kopie PV verkoop, verkoop in der minne, verdeling,
uithuiszetting, PV ontdraging en PV van niet bevinding.
- Beknopt vermogensonderzoek te voeren door de gerechtsdeurwaarder voor de
start van een gerechtelijke procedure om latere nutteloze procedure- en
uitvoeringskosten zoveel als mogelijk te vermijden.
- Invoeren van vereenvoudigde en goedkopere invorderingsprocedures B2C, C2B en
C2C : nieuwe eenvoudige procedures tussen bedrijven en consumenten en
consumenten onderling d.m.v. methode IOS.
- Bijkomend invoeren van een vereenvoudigde invorderingsprocedure voor kleine
schuldvorderingen d.m.v. erkenning van de schuld door de schuldenaar.
Dit laatste systeem doortrekken in geval de schuldenaar zijn schuld erkent na
dagvaarding.
- Tarief :


Alvorens een tariefwijziging door te voeren: analyse van de
economische gevolgen voor de gerechtsdeurwaarder in geval van
tariefwijziging.



Vereenvoudigen van de fiscale posten in het exploot (uniforme
forfaitaire heffing).



Wijziging van het veroordelingsrecht (registratierecht vonnis).



Transparant en modern tarief (all-in forfait) rekening houdend met de
steeds toenemende (administratieve) handelingen per ambtshandeling.

- Handhaving van de onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder
- Reglementering van de omvang van een gerechtsdeurwaarderskantoor met
beperking van het aantal vennoten.
- Reglementering van de openbare aanbestedingen voor gerechtsdeurwaarders met
verbod voor :



het opleggen van een invorderingsquota
werken onder tarief




onbezoldigde prestaties
buitensporige korte betekeningstermijnen in de rechterlijke invordering

- Nieuwe acties in de uitvoering :





Elektronisch derdenbeslag in handen van openbare instelling of
privaatrechtelijk rechtspersoon
Immobilisatie van voertuigen
Procedure evenredige verdeling enkel verplicht in geval het te verdelen
bedrag > € 2.500,-.
Voorafgaandelijke kennisgeving aan de schuldeisers die opgenomen
zijn in het CBB van: verkoop onroerend goed, schip, overdracht
handelsfonds.

- Versterking van het ministeriële en publieke karakter :
Interacties tussen de gerechtsdeurwaarders en de publieke autoriteiten in geval
van domiciliefraude, fictieve maatschappelijke zetel, sociale fraude, bedrijven in
moeilijkheden en situaties van armoede of sociale nood en jongeren/kinderen in
moeilijkheden
STATUUT :
- In Europa :
De kans is reëel dat een nieuw statuut voor gerechtsdeurwaarder alsmede een
nieuwe tarief door de Europese administratie zal getoetst worden aan het
supranationale recht.
Belangrijk is dus dat voorafgaandelijk aan de nieuwe regelgeving rekening wordt
gehouden met de Europese richtlijnen terzake.
- Toegang tot het beroep :


voorstel tot oprichting van een specifieke opleiding
gerechtsdeurwaarder in het laatste masterjaar Rechten



in het leven roepen van een stagereglement en verlenging van de
stageperiode naar 3 jaar met ook stage buiten kantoor



opheffing van de wachtperiode van 5 jaar alvorens tot titularis
benoemd te kunnen worden



opdeling van de kandidaten in zij die als kandidaat benoemd werden nà
2014 (zij die als stagiair het examen van de benoemingscommissie
hebben behaald) en de overige kandidaten met een mogelijkheid tot
het voorbehouden van een percentage vacatures voor kandidaten van
na 2014.

- Associaties :



mogelijkheid tot een echte associatie tussen gerechtsdeurwaarders en
kandidaten zoals in het notariaat (continuïteit)
mogelijkheid voorzien een kandidaat-gerechtsdeurwaarder met alle
bevoegdheden van een titularis in loondienst tewerk te stellen

- Leeftijd :


Invoeren van een objectieve leeftijdsgrens op geleidelijke basis met in
stand houden van de benoeming voor het leven.



inbouwen van een garantie om de titularis een minimum aantal jaren
zijn functie te laten uitoefenen

- Een kantoor voor de 21ste eeuw :


aanvulling van de wet teneinde een gerechtsdeurwaarderskantoor te
kunnen waarderen met verplichting om bij benoeming de vastgestelde
vergoeding te betalen.



een kantoor van een gerechtsdeurwaarder of associatie kan enkel
toebehoren aan gerechtsdeurwaarders en kandidaatgerechtsdeurwaarders



een associatie of samenwerking kan enkel binnen hetzelfde
arrondissement



reglementering van deze associaties en vennootschapsstructuren



overleg met het notariaat om de mogelijkheid naar een
interprofessionele associatie te bestuderen

- Financiële waarborgen :


permanente online controle op de boekhouding en de derdenrekening
door de NK is wenselijk



homologatie van de software

- Plaatsvervanging en continuïteit :


verbod van rechtstreekse of onrechtstreekse commerciële activiteiten,
bestuursmandaten in commerciële vennootschappen en andere
rechtspersonen



de plaatsvervanging zoals deze nu bestaat, biedt geen oplossing naar
de toekomst toe. Een associatie met volle bevoegdheid zou een
oplossing kunnen bieden.



uitbreiding van de bevoegdheden van de waarnemende
gerechtsdeurwaarder



grondige controle van de boekhouding bij de aanvang van de
waarneming

- Nationale Kamer :


reglementering van de gerechtsdeurwaardersassociatie en de
gerechtsdeurwaardersvennootschap



controleorgaan: boekhouding/derdenrekening, stage, permanente
vorming



wettelijke omkadering voor het beheer van databanken en registers
(CBB, IOS enz.)



deontologisch reglement



rol SamTes voor de toekomst: onafhankelijkheid en technische kennis

- Instellingen aan te passen aan de 21ste eeuw :


proportionele vertegenwoordiging van de kandidaatgerechtsdeurwaarders op het niveau van het directiecomité en de
arrondissementskamers



herschrijven van de bevoegdheden van de arrondissementskamers



benoemingscommissies: probleem van te veel kandidaten voor de
openstaande plaatsen blijft. Zou een associatie met volle
bevoegdheden een oplossing bieden voor dit probleem?



ombudsdienst: nood aan een neutrale dienst, toegespitst op ons
beroep m.a.w. een dienst voor zowel diegenen die beroep deden op
een gerechtsdeurwaarder (opdrachtgevers) als diegenen die de
gerechtsdeurwaarders ‘ondergingen’ (o.a. debiteurs).

- Tucht :


oprichting van een echte tuchtrechtbank, samengesteld uit een
beroepsrechter en bijzitters



vooronderzoek door een beperkte cel waaronder de syndicus

DE GERECHTSDEURWAARDER IN HET DIGITALE TIJDPERK
- Mogelijkheden:


CRGA (Centraal Register voor authentieke Gedematerialiseerde Akten):
bewaring van alle exploten in een centraal register met toegang voor
alle bevoegde personen



Inleiding geding: centralisatie van alle gedinginleidende stukken



Centraal solvabiliteitsbestand: uitbreiding CBB



Blockchain: de gerechtsdeurwaarder als tussenpersoon tussen de
blockchain en de buitenwereld (TTP)



Elektronische openbare verkoop (online verkoop)

DE EUROPESE BURGERLIJKE PROCEDURE
Nood aan verduidelijking van de diverse Europese verordeningen rekening houdend
met de regels van het Belgisch recht.
Terminologie op Europees niveau zetten in plaats van onze nationale terminologie
te handhaven
Uitbreiden van de bevoegdheden van de gerechtsdeurwaarders in de Europese
procedures (bvb. indienen Europees betalingsbevel)
Het gerechtsdeurwaardersambt dient betrokken te worden in de Europese projecten
(werkgroepen).

03. Mededeling van de Raad van Bestuur
Op de laatste vergadering van de RvB van de CVG werd beslist om Yves Eyskens
aan te stellen tot nieuwe voorzitter van onze Conferentie. We wensen hem veel
succes !

In één adem willen we Johan Van Lierde, onze voormalige voorzitter oprecht
danken voor zijn jarenlange inzet en volharding !
Johan zal echter niet aan de zijlijn staan maar blijft bestuurslid en zal vanuit de
eerste lijn mee assisteren.

