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01. Experten rapport : modernisering van het beroep
– verdere voorstellen
Ondertussen is de termijn verstreken om de opmerkingen te geven op het
verslag over ons beroep en is het tijd om (tussen)stand van zaken op te maken.
Enkele maanden geleden werd een uitgebreide enquête georganiseerd door onze
NK, waarvan de gegevens nog steeds niet werden vrijgegeven.
Tijdens de vakantie werd het verslag van de experten over ons beroep
gepubliceerd, waarna elke gerechtsdeurwaarder/kandidaat zijn/haar
opmerkingen kon geven.
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Vraag is: op welke manier zal al deze massa aan standpunten worden
gekanaliseerd en weergegeven worden?
De C.V.G. heeft alvast niet stilgezeten. Wij hebben een aantal extra voorstellen :
1. TARIEF
Na het wereldkundig maken van het verslag, werd voornamelijk kritiek gegeven
op de te hoge, complexe en ondoorzichtige kostenstructuur. Ook deze
opmerking kwam terug in het artikel dat vorige week in de Knack verscheen.
Reeds op onze algemene vergadering van december 2017 gaf de CVG aan dat
de manier waarop wij onze kostentabelletjes op onze exploten vermelden
inderdaad Middeleeuws is.
Ook onze NK berichtte in die zin m.b.t. de manier van afrekeningen opstellen
(2018CIR065 DD.17/9/2018).
Daarom stelt de CVG voor als volgt:
- één graduele standaardforfait per exploot incl. vacatie, inlichtingen, CBB en
reis (cfr. Verslag).
- samenvoeging van de innings- en kwijtingsrechten
- geen visuele opsplitsing meer op het exploot in geval van doorzenden van
akten onder gerechtsdeurwaarders (1/4 en 3/4)
-opname van de TOTALE afrekening in ELK exploot, ook in de dagvaarding en dit
incl. de nieuwe, samengevoegde innings- en kwijtingsrechten.

-opname in de exploten (ook in de dagvaarding) van de termijn binnen dewelke
betaling noodzakelijk is om verdere kosten te vermijden.
Dit kan desgevallend gekoppeld worden aan de verplichte vermelding van de
mogelijke rechtsmiddelen en haar/hun termijn(en).
2. VENNOOTSCHAPPEN
We komen hiervoor terug op ons manifest en pleiten voor de invoering van een
gerechtsdeurwaarders-vennootschap met zeer specifieke en duidelijke regels.
Meer details zijn terug te vinden in dat manifest.
Momenteel wordt hierover grondig gedebatteerd en dit samen met de NK, de
Union en de NVKSG. Ook een intensieve tussenkomst van de academische
wereld is noodzakelijk.
Het is alvast de bedoeling om met deze “taskforce” op korte termijn resultaat te
boeken en dit resultaat voor te leggen aan de NK.
3. DE “GEDWONGEN C.S.R.” of HET PERSOONLIJK ONVERMOGEN
Het zou de bedoeling zijn om, gezien de informatieplicht die in het statuut staat
gebetonneerd, sommige debiteurs verplicht te leiden naar een “persoonlijk
onvermogen3, een soort burgerlijk faillissement.
De procedure van C.S.R. zou dus in bepaalde gevallen geen vrijblijvend initiatief
mogen zijn van enkel de debiteur.
Die staat van “persoonlijk onvermogen” zou kunnen plaatsvinden na Rechterlijke
toetsing en op initiatief van de gerechtsdeurwaarder.
Dit zou mogelijk moeten gemaakt worden na een grondig solvabiliteitsverslag
met opmaak van balans.
Dit idee raakt eveneens de geest van het verslag voor wat de vermogenstransparantie betreft.

02. Mededeling van de Raad van Bestuur :
Noteer alvast de datum van onze jaarlijkse algemene ledenvergadering, dewelke zal
plaatsvinden in de Foyer van de Schouwburg te Sint-Niklaas en dit op maandag 10
december 2018.
Details volgen kortelings, maar ga er alvast van uit dat we jullie, met de inhoud van de
lezingen van onze sprekers, een aantal deontologische punten gaan trachten aan te
bieden.

