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INHOUD

§ De deontologie van de gerechtsdeurwaarder en de wet-
ten van de markt : de grote kloof ?

Quentin DEBRAY, gerechtsdeurwaarder, voorzitter van de 
Union Francophone des Huissiers de Justice (UFHJ)

De laatste decennia heeft het beroep van gerechtsdeurwaar-
der zich moeten aanpassen aan de mentaliteitswijziging en 
de stijgende verwachtingen van een maatschappij met een 
haast onverzadigbare consumptiedrang.
Het uitoefenen van hun ambt via een beheersvennootschap 
deed sommigen onder hen geloven dat zij hun statuut van 
ministerieel ambtenaar inruilden voor dat van rasecht onder-
nemer.
Het invoeren van de BTW in 2012 heeft dit gevoel nog 
versterkt en heeft een groot deel van de beroepsgroep 
gedwongen om hun werkwijze te herbekijken en hun stu-
die als een economische entiteit te beheren. De meest teru-
ghoudenden onder hen hebben hun ontslag gegeven.
De wet van 15 april 2018 die de vrije beroepen onderwerpt 
aan het Wetboek van Economisch Recht brengt opnieuw 
hun zekerheden aan het wankelen : zo moet de gerechts-
deurwaarder, die in opdracht van de Staat een deel van het 
openbaar gezag in handen heeft, zijn structurele entiteit he-
den ten dage als een onderneming beheren.
De gerechtsdeurwaarder, die zijn activiteit al dan niet onder 
dekking van een vennootschap uitoefent, kan nu failliet ver-
klaard worden, zoals alle ondernemingen, groep waartoe de 
vrije beroepen nu behoren. Hij is er eveneens toe gehou-
den om bindende regels na te leven ter bescherming van de 
consument.
Hij is eveneens onderworpen aan het toezicht van de econo-
mische inspectie, naast het historisch toezicht van het par-
ket, van de beslagrechter en van de disciplinaire organen. 
Is dit een overlapping en is dit een noodzakelijke evolutie 
? Is de deontologie binnen deze nieuwe context nog zinvol 
of moet deze heroverwogen worden om het Wetboek van 
Economisch Recht aan te vullen ?
Is de tijd niet gekomen, aan de vooravond van de digitale 
revolutie die een blijvende impact kan hebben op haar 
onafhankelijkheid en haar onpartijdigheid, om de contouren 
van duidelijke, heldere en gekende regels uit te tekenen, 
zodat deze niet verdwijnen ?
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§ De gerechtsdeurwaarder en de verplichtingen die voor-
tvloeien uit het statuut van ministerieel ambtenaar : 
bevoegdheid, beschikbaarheid en benaarstiging, onpart- 
ijdigheid en onafhankelijkheid.

Robert DE BAERDEMAEKER, voormalige stafhouder van 
de Franstalige Ordre van de advocaten van de Brusselse 
balie, voormalige voorzitter van de Orde van de Franstalige 
en Duitstalige balies, gastdocent aan de Université Catho-
lique de Louvain

Marie-Christine BAUCHE, gerechtsdeurwaarder, bestuur-
der van de Union Francophone des Huissiers de Justice

De deontologische vereisten van bevoegdheid, beschik-
baarheid, benaarstiging, onpartijdigheid en onafhanke-
lijkheid hebben slechts één doel : de kwaliteit van de diens-
ten die aan de rechtshorigen worden verleend. Deze regels 
waarborgen het vertrouwen van deze laatsten in professio-
nals die de werking van het gerecht ondersteunen. Niets 
meer en niets minder dan de geloofwaardigheid van het be-
roep staat hier op het spel, en die berust op een essentiële 
waarde : het vertrouwen.

§ De uitoefening van de functie van gerechtsdeurwaarder 
in een vennootschap : impact van de hervorming van het 
vennootschapsrecht (eerste overzicht), deontologische 
benadering en rechtsvergelijkende studie 

Stefan RUTTEN, advocaat, hoofddocent aan de Universi-
teit Antwerpen in samenwerking met Kaatje VOLLEBERGH, 
stagiaire gerechtsdeurwaarder

Pierre FONTEYNE, gerechtsdeurwaarder, secretaris van de 
Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders (CVG)

In de loop der jaren zijn binnen onze beroepsgroep ver-
schillende nieuwe soorten van feitelijke of juridische asso-
ciaties ontstaan, vaak met een positief effect op de orga-
nisatie van de studies, waarbij de dienstverlening naar de 
klant en de schuldenaar er alleen maar op vooruit is gegaan.  
Maar het omgekeerde is spijtig genoeg ook waar gebleken : 
op een aantal wantoestanden had onze beroepsdeontologie 
en -tucht geen antwoord.  Hoe ver staan we nu ?
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§ De gerechtsdeurwaarder, mededingingsrecht en open-
bare aanbestedingen : wettelijk kader en deontologische 
benadering.

Patrick THIEL, geassocieerde advocaat Equal, ondervoor-
zitter van Esimap – beroepsopleidingsorganisatie op het 
gebied van overheidsopdrachten

Nicolas DECOCK, directeur van de juridische zaken van de 
nationale Kamer van de gerechtsdeurwaarders 

Van oudsher wordt de gerechtsdeurwaarder omschreven als 
een rechtsbeoefenaar met een hybride statuut : hij is zowel 
titularis van een vrij beroep als ministerieel en openbaar 
ambtenaar. Dit statuut kan vergeleken worden met een dub-
bele DNA-streng, daar het twee activiteitsferen omhelst die 
door elkaar lopen en interageren, waardoor de intrinsieke 
kenmerken die ermee gepaard gaan, afgebakend en ges-
tructureerd worden.
In heel wat gevallen blijft deze dualiteit latent, doch bepaalde 
juridische materies hebben op de gerechtsdeurwaarder een 
veelbeduidende impact, waardoor een gemengd beeld 
ontstaat waarin ondernemer en uitvoerder van de rechtsbe-
deling hand in hand gaan. De sector van de openbare aan-
bestedingen en contracten heeft ongetwijfeld een dergelijke 
impact op het beroep.
Zo bekijkt de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrach-
ten met argusogen het statuut van gerechtsdeurwaarder, net 
zoals de wijze waarop deze deelnemer, als inschrijver, zich 
in deze juridische context positioneert.
Tussen ondernemingsvrijheid en monopolies : principe van 
vrije onderhandeling van de prijs en het wettelijk tarief dat 
weinig bewegingsvrijheid laat of ook toepassing van de 
marktwetten en naleving van de deontologie, het feit dat de 
aanbestedende overheden de gerechtsdeurwaarders tegen 
elkaar uitspelen, maakt dat deze ministeriële en openbare 
ambtenaar op een slappe koord moet balanceren.
Welke zijn de leidende beginselen die deze activiteitensector 
regelen ? Hoe worden deze toegepast in het kader van een 
offerteaanvraag die bedoeld is voor de gerechtsdeurwaar-
ders? Hoe vallen de marktlogica, het wettelijk statuut en de 
deontologie met elkaar te rijmen ? Welke zijn de gekende val-
kuilen waarvoor we waakzaam moeten zijn om de regelmati-
gheid van de uitgeschreven toewijzingsprocedures te waar-
borgen evenals de uitvoering van de afgesloten contracten 
? Hoe benadert de rechtspraak deze verschillende proble-
matieken en welk standpunt neemt ze hiertegenover in, met 
welke impact op deze contracten ? Welke politiek hanteert 
de beroepsorde van de gerechtsdeurwaarders ter zake en 
wat is haar actieradius ?
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Een waaier aan vragen waarop de twee sprekers een an-
twoord zullen proberen te geven, verrijkt met concrete voor-
beelden en geïllustreerd 

§ De gerechtsdeurwaarder en de nieuwe wetgeving met 
betrekking tot misbruiken inzake economische afhan-
kelijkheid, onrechtmatige clausules en oneerlijke markt-
praktijken tussen ondernemingen.

Ignace CLAEYS, advocaat-partner Eubelius, hoofddocent 
aan de Universiteit Gent

Door een wet van 4 april 2019 zullen binnenkort niet alleen 
de clausules in consumentencontracten maar ook deze in 
contracten tussen ondernemingen op hun rechtmatigheid 
worden gecontroleerd. Wat houdt die regeling in en wat be-
tekent ze voor de praktijk van gerechtsdeurwaarders?

Charles CHARLIER, gerechtsdeurwaarder, ondervoorzitter 
van de Union francophone des huissiers de justice

Door de liberalisering van de tarieven van de Nederlandse 
gerechtsdeurwaarder en het feit dat ze ongebreideld tegen 
elkaar worden uitgespeeld bij openbare aanbestedingen met 
nationale bevoegdheid, zit het beroep financieel en struc-
tureel in het slop. Gaan de Belgische gerechtsdeurwaarders 
zich in een dergelijke context als lemmingen in de afgrond 
storten ?
Hoe moet de strijd worden aangebonden met de duistere 
overeenkomsten die het financieel evenwicht van de studies 
ondermijnen en die zowel de wet als de interne reglementen 
overtreden ?
Kan de beroepsorde van gerechtsdeurwaarders nog iets 
betekenen in deze strijd ?
Is bewustwording van de schuldeisers, en van de staat in 
het bijzonder, nog mogelijk om een maatschappelijk veran-
twoorde invordering te omkaderen ?
Er zijn heel wat vragen gerezen, in voortzetting van wat reeds 
ter sprake werd gebracht op ons congres in 2018, en het 
tijdstip is gekomen waarop de Belgische gerechtsdeurwaar-
ders zich moeten uitspreken over hun beroepsethiek en over 
hun toekomst, door op hun algemene vergadering voor een 
nieuwe deontologische code te stemmen…

Conclusies door 
Georges-Albert DAL, voormalige stafhouder van de 
Franstalige Ordre van de advocaten van de Brusselse 
balie, Emeritus professor van de Université Catholique de  
Louvain, hoofdredacteur van de Journal des Tribunaux.
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De UFHJ werd op 24 mei 2012 opgericht met als doel de toe-
komst van het beroep van gerechtsdeurwaarder en zijn actoren 
te verzekeren door de uitdagingen voor de toekomst te schet-
sen en door maatregelen te nemen om deze uitdagingen aan 
te gaan. In die optiek vond in 2013 een eerste congres rond 
het thema elektronische betekening plaats. Bedoeling was de 
geesten te doen rijpen, de uitdagingen voor de Nationale Ka-
mer te identificeren en de gevaren onder de aandacht te bren-
gen. Over dit onderwerp is ook vandaag nog niet alles gezegd. 
In 2014 bogen we ons over de omkering van het geschil; de 
gepubliceerde voordrachten vormden voor de wetgever een 
inspiratiebron met het oog op de hervorming van de betalings-
bevelprocedure. Ook dit tweede thema blijft brandend actueel. 

In 2016, kwam de vermogenstransparantie aan de beurt. Hier 
wordt eveneens vooruitgang geboekt, ook al is deze eerder 
bescheiden en slechts de verdienste van het beroep zelf, 
aangezien de wetgever zich doof lijkt te houden. De btw, de 
verhoging van de griffierechten, de verdubbeling van de regis-
tratierechten, de weerkerende keuze van de wetgever voor het 
verzoekschrift, ... dit zijn één voor één politieke beslissingen 
die ons beroep belemmeren en de dagvaarding verzwakken. 
Nochtans als openbaar ambtenaar, houder van het imperium 
van de Staat inzake uitvoering van de uitvoerbare titels, zou-
den wij ons toegang moeten kunnen verschaffen tot de data-
banken betreffende het vermogen van de rechtsonderhorige 
om de schuldvorderingen te kunnen filteren. Dit zou uitvoerin-
gen doeltreffender kunnen helpen verlopen, de kosten ingeval 
van onvermogen beperken en de rechtbanken van nutteloze 
rechtsplegingen ontlasten. 

In 2018, kwamen we op deze thema’s terug en werd boven-
dien de hervorming van het statuut van de gerechtsdeurwaar-
der behandeld. Die hervorming werd verondersteld het beroep 
grondig te moderniseren. Doch, ging het echter uiteindelijk niet 
eerder slechts om een kosmetische hervorming, onder het 
mom van een grondige hervorming? Het werk is allesbehalve 
voltooid; dit is de boodschap van onze sprekers.

Meer nog dan het statuut, heeft de recente onderwerping van 
het beroep aan het Wetboek economisch recht belangrijke ge-
volgen, onder meer voor wat betreft de déontologie, die volledig 
moet herbekeken worden. In deze optiek hebben wij het onder-
werp vastgelegd dat zal besproken worden naar aanleiding van 
ons vijfde congres.

UNION FRANCOPHONE DES 
HUISSIERS DE JUSTICE

Union Francophone des 
Huissiers de Justice (UFHJ)
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Anderzijds stelt de Union zich ook tot doel het voortbestaan 
van het ambt te verzekeren en alle diensten die rechtstreeks of 
onrechtstreeks met de activiteiten van de gerechtsdeurwaarder 
samenhangen te verbeteren. Om het beroep en de gerechts-
deurwaarder die vaak op verschillende fronten tegelijk strijden 
te ondersteunen, organiseert de Union sinds 2013 opleidingen 
voor medewerkers van gerechtsdeurwaarders en sinds 2015 
ook voor stagiairs, kandidaat gerechtsdeurwaarders en ge-
rechtsdeurwaarders. In juni 2020 zullen 37 lesgevers om en bij 
de 680 opleidingsuren hebben verstrekt aan 7.200 deelnemers, 
goed voor een totaal van 40.000 lesuren! En dit begint duide-
lijk zijn vruchten af te werpen, niet alleen binnen de kantoren, 
maar eveneens op gebied van het vergelijkend examen aan het 
einde van de stage.

Op het vlak van de promotie en de verdediging van het be-
roep verkreeg de Union van de wetgevende macht het recht 
voor de gerechtsdeurwaarders om de verjaringsstuitende 
ingebrekestelling te ondertekenen, zette zij zich ervoor in de 
plaatsvervanging niet te beperken en verkreeg zij dat het oor-
spronkelijk aangekondigde aantal dagen werd opgetrokken tot 
180 dagen, en kwam zij met succes op voor de beperking van 
onze aansprakelijkheid. Tot slot kwam ze tussen in het behoud 
van de betekening in strafzaken, enz.

Ongeveer 300 Franstalige en Nederlandstalige gerechts-
deurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders en stagiairs 
zijn momenteel bij de UFHJ aangesloten. Binnen de UFHJ be-                       
staan meerdere commissies die zich over verschillende the-
ma’s buigen en onlangs werden de leden verzocht zich te 
uiten over de invoering van een reglement met betrekking tot 
de stage van gerechtsdeurwaarder en de omkadering ervan, 
resultaat van het werk van een ad-hoc commissie.

De Union Francophone des Huissiers de Justice is tot slot ook 
een verzamelplaats van vaardigheden en van positieve energie 
die ons beroep binnen de samenleving kunnen doen evolue-
ren, een instrument voor onze kantoren en voor onze repre-
sentatieve organen, een drijvende kracht ten dienste van het 
imago van de Gerechtsdeurwaarder als actor van het moderne 
gerechtelijk apparaat.  

Het UFHJ-lidmaatschap is voorbehouden voor gerechts-
deurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders en stagiairs. 
Lid worden kan uitsluitend via de website https://ufhj.be. 

Opmerking: De UFHJ is een Franstalige vereniging, wat voor-
namelijk inhoudt dat de werkzaamheden en de interne commu-
nicatie in het Frans verlopen. Los van deze voertaal is en blijft 
de Union echter toegankelijk voor iedereen binnen het beroep 
van gerechtsdeurwaarder.
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PRAKTISCHE INFORMATIE
n DATUM  
   Zaterdag 1 februari 2020 van 9.00 u tot 18.00 u

9.00 u :  verwelkoming met koffie 
9.30 u :  Introductie : De deontologie van de gerechts- 
 deurwaarder en de wetten van de markt : de  
 grote kloof ? 
 Quentin DEBRAY 
9.50 u :  De gerechtsdeurwaarder en de verplichtingen die  
 voortvloeien uit het statuut van ministerieel  
 ambtenaar
 < Bevoegdheid.
	 < Beschikbaarheid en benaarstiging.
	 < Onpartijdigheid en onafhankelijkheid.
 Robert DEBAERDEMAEKER & Marie-Christine  
 BAUCHE
10.40 – 11.00 u : koffiepauze
11.00 u :  De uitoefening van de functie van gerechts- 
 deurwaarder in een vennootschap
 < Impact van de hervorming van het    
    vennootschapsrecht (eerste overzicht).
	 < Deontologische benadering.
	 < Rechtsvergelijkende studie (Belgische notarissen,  
    Franse en Nederlandse deurwaarders).
 Stefan RUTTEN & Pierre FONTEYNE
11.50 u :  debat rond de ochtendvoordrachten
12.25 u :  2-gangenlunch geserveerd aan tafel & koffie
13.30 u :  De gerechtsdeurwaarder, mededingingsrecht en  
 openbare aanbestedingen :
 < Wettelijk kader
	 <	Deontologische benadering.
 Patrick THIEL & Nicolas DECOCK 
14.20 u :  De gerechtsdeurwaarder en de nieuwe wetge- 
 ving met betrekking tot misbruiken inzake eco- 
 nomische afhankelijkheid, onrechtmatige clau- 
 sules en oneerlijke marktpraktijken tussen on- 
 dernemingen.
 Ignace CLAEYS & Charles CHARLIER
15.10 u :  Debat rond de namiddagvoordrachten
15.30 u :  conclusies door Georges-Albert DAL
16.20 u :  tussendoortje
16.45 – 17.45 u : concert door de artisten-residenten van                                                                                                                                              
                                   de Muziekkapel Koningin Elisabeth
18.00 u :  einde

n CONGRESPROGRAMMA 
Voordrachten onder de voorzitterschap van Georges-            
Albert DAL
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n PLAATS 
Muziekkapel Koningin Elisabeth 
Chaussée de Tervueren 445, 1410 Waterloo 

   Gps : Chemin de la Chapelle Musicale 

n PERMANENTE VORMING
De aanvraag voor de toekenning van 5 deontologische punten 
werd ingediend bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

n DOELPUBLIC 
Gerechtsdeurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders, sta-
giairs en iedereen met belangstelling voor de behandelde thema’s.

n DEELNEMING IN DE KOSTEN  
Zijn in de prijs begrepen: het congres, de nota’s, het onthaal, de 
pauzes, de 2-gangenlunch geserveerd aan tafel en het concert 
door de artisten-residenten van de Muziekkapel Koningin Elisa-
beth. De publicatie van de akten in Ius & Actores is niet inbegrepen.  

  u UFHJ-leden: 110 € +BTW 
 u Niet-leden: 220 € + BTW 
Onze opleidingen zijn erkend door het opleidingsfonds voor de sec-
tor van de vrije beroepen, Liberform, zodat u na afloop van de op-
leiding eveneens een aanwezigheidsattest zal ontvangen. Hiermee 
kan u een gedeeltelijke tussenkomst (60 €) aanvragen indien u aan 
de voorwaarden voldoet. Meer inlichtingen op www.liberform.be

n AKTEN VAN HET CONGRES 
De teksten van het congres zullen gepubliceerd worden in het 
tijdschrift Ius & Actores n° 2020/1. De deelnemers zullen dit num-
mer, waarvan de publicatie voorzien is in september 2020, kunnen 
bestellen, via de bestelbon ter plaatse overhandigd aan een pre-
ferentiële prijs van 87,50 € (ipv. 125,00 €) of via een abonnement 
(jaar 2020) op het tijdschrift Ius & Actores aan 235,00 € (ipv. 275,00 
€).* 
*Het abonnement dekt het burgerlijk jaar en wordt automatisch verlengd tenzij opzeg voor 
de vervaldatum. De korting geldt enkel voor het eerste jaar.

n INSCHRIJVING
Inschrijven kan enkel online op de site van de UFHJ www.ufhj.be/
product/congres

Betalen gebeurt online en geldt als bevestiging van de inschrijving. 
Er zal vervolgens een factuur worden verzonden per e-mail, naar 
het door u opgegeven adres.

Inschrijvingen kunnen niet worden geannuleerd. Het is echter wel 
mogelijk om een eventuele plaatsvervanger aan te wijzen.
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DE MUZIEKKAPEL 
KONINGIN ELISABETH 

Het project van een Koningin  

De Muziekkapel Koningin Elisabeth, ingehuldigd op 12 juli 
1939, wordt gekenmerkt door een kwaliteitsvolle opleiding 
bestemd voor jong uitzonderlijk talent. 

In dit centrum van uitmuntendheid voor artistieke vorming 
met een internationale dimensie en uitstraling, wordt onder-
wijs voorbehouden aan musici van hoog niveau (de muzi-
kale elite van morgen) in de disciplines piano, viool, cello, 
altviool, kamermuziek en zang. 

Ten tijde van de oprichting van de Muziekkapel beschreef de 
gerenommeerde criticus Emile Vuillermoz ze reeds als een 
soort ‘moderne Villa Medici’. 

Zowel het gebouw als het park zijn geklasseerd.

Dit jaar hebben we opnieuw de eer en het genoegen u op 
een uitzonderlijke locatie te ontvangen: de Muziekkapel 
Koningin Elisabeth.
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Puisque nous utilisons une nouvelle fois l’entièreté de 
l’infrastructure de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, 
nous aurons à nouveau la chance de croiser les musiciens 
qui y sont en résidence permanente.

A nouveau, nous leur avons demandé de nous organiser 
un concert privé.

Le programme se voudra accessible à tous et                                           
réjouissant !

Nous vous promettons de belles surprises.

Le programme sera dévoilé dans les prochaines se-
maines, dès que les résidents l’auront arrêté, en accord 
avec le Conseil d’administration de l’UFHJ.

Openheid, flexibiliteit en uitmuntendheid

65 jaar later, in 2004, ondergaat de Muziekkapel een gron-
dige reorganisatie van haar opleidings- en professionele 
integratieproject. 

In 2004 werd het gebouw volledig gerenoveerd en werd de 
“New Building” eraan toegevoegd. Kunstenaars krijgen hier-
door ruimere verblijfsmogelijkheden en ook de opleidings-
lokalen werden uitgebreid. De residenten (momenteel een 
70-tal) beschikken voortaan over een opnamestudio en over 
een concertruimte met plaats voor 200 toeschouwers. 

De artistieke opleiding van de Muziekkapel berust sinds-
dien op drie pijlers : openheid: verankerd binnen een 
Belgisch landschap heeft de Muziekkapel een internatio-
nale missie, flexibiliteit: de Muziekkapel tracht zich aan te 
passen aan het profiel van elke jongere, met een op maat 
gemaakt systeem (variabele cycli)  en uitmuntendheid : de 
Meesters in residentie en de Guest Meesters getuigen van 
een geest van ‘compagnonnage’ met de jonge talenten.
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HET CONCERT DOOR DE RESI-
DENTEN VAN DE KAPEL

In 2016 hadden we de eer om onder andere Jeon-
gHyoun Christine Lee, laureate van de Koningin Elisa-
bethwed-strijd voor viool 2017 en destijds residente in 
de Kapel, aan het werk te horen. In 2018 hebben de 
zeer jonge pianist Zala Kravos en de cellist Elia Cohen-
Weissert ons verrukt !

Vermits we opnieuw over de volledige infrastructuur van 
de Muziekkapel Koningin Elisabeth kunnen beschikken, 
zullen we nogmaals de kans krijgen de muzikanten te 
ontmoeten die hier permanent verblijven.

Zij hebben aanvaard om voor ons een privéconcert te 
organiseren.

Het programma zal voor iedereen toegankelijk en               
verheugend zijn!

Wij stellen alvast mooie verrassingen in het vooruitzicht.

Het programma zal de komende weken bekend gemaakt 
worden, zodra de residenten dit in samenspraak met de 
Raad van Bestuur van de UFHJ hebben vastgelegd.
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< Wielklemmen

< Carbonpapier

< Betekeningsmappen

< Datumstempel (FR/NL)

< Kantoorstempel (FR/NL/D)

< Verzegelingstape (FR/NL/D)

ONZE ONLINE SHOP IS TE 
UWER BESCHIKKING !

Vind ons gespecialiseerd 
aanbod voor uw professionele 

praktijk op 

https://ufhj.be/nl/producten/
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UNION FRANCOPHONE DES 
HUISSIERS DE JUSTICE

scan en schrijf u in


