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INHOUD

RONDETAFELGESPREK

§	Proces van het gerechtsdeurwaarderstarief: belastende 
en ontlastende elementen

moderator: Sacha DAOUT

DEELNEMERS: 

§	Anne DEFOSSEZ, Directrice Steunpunt voor de Diensten 
Schuldbemiddeling

§	Olivier HAMAL, Voorzitter Nationaal Eigenaars- en Mede-
eigenaarssyndicaat

§	Philippe CULEM, Voorzitter van de Vrederechters en 
rechters bij de Politierechtbank van Henegouwen

§	Xavier VAN GILS, Voorzitter van AVOCATS.BE

§	Luc CHABOT, gerechtsdeurwaarder en coauteur van het 
verslag uitgebracht bij het Ministerie van Justitie

UITEENZETTINGEN

§	De tarieven van de Nederlandse gerechtsdeurwaarders. 
Evenwichtig systeem, of Gordiaanse Knoop ?

Wilbert van de DONK, Gerechtsdeurwaarder te Eindhoven 
en oud-voorzitter van de KBvG

Typsich Nederlands: het systeem van de deurwaarderstarie-
ven (dat stamt uit 2001) beoogt de belangen van de schul-
denaren, schuldeisers én gerechtsdeurwaarders evenredig 
te behartigen. Het streven was nobel en de verwachtingen 
hoog. Combineer dat met de wens van onze wetgever dat 
deurwaarders onderling moesten gaan concurreren en dat 
de kwaliteit zou verhogen, én de introductie van landelijke 
in plaats van arrondissementele bevoegdheid. Kortom: de 
markt moest zijn werk doen. Niet verbazend dat de markt 
een wat andere afslag nam. Met name de schuldeisers ble-
ken na 15 jaar aan het langste eind te trekken en het zo 
geborgde evenwicht dreigde verloren. Een commissie on-
derzocht voor de Minister voor Rechtsbescherming de toe-
komstbestendigheid van het systeem. Hoe (lang) kunnen we 
hier nog mee vooruit ?
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§	Het voorbeeld van Frankrijk: de wet-Macron 

Patrice GRAS, Voorzitter van de Union Nationale des Huis-
siers de Justice van Frankrijk

§	Europese hervormingen in de tarifering en internationale 
best practices 

Jos UITDEHAAG, eerste vice voorzitter van de Union Inter-
nationale des Huissiers de Justice, Gerechtsdeurwaarders 
in Nederland en internationaal expert inzake hervormingen 
in beslag- en executierecht

De tarifering inzake het beslag- en executierecht staan 
onder grote politieke) druk. Europese landen besluiten tot 
verlaging van de tarifering, zonder redelijke motivatie, maar 
kennelijk uitsluitend om de kiezers gunstig te stemmen. 
Onder druk van financiële steun hebben andere Europese 
landen, tijdens de financiële crisis van enkele jaren gele-
den, eveneens de tarifering moeten aanpassen aan de 
(marktomstandigheden. Wat is het uiteindelijk resultaat van 
deze aanpassingen? Is sprake van best practices of zijn de 
aanpassingen nu juist een stap terug?   

§	Voorstelling van de door het UFHJ bestelde financiële 
analyse

Ferit AKTAN, Erkend Accountant en Belastingadviseur
Pierre DE VRIESE, Erkend Accountant & Belastingadviseur

De gerechtsdeurwaarder, de in weelde badende ambtenaar 
van Justitie! Dat is zijn imago. Om dit vooroordeel weg te 
werken heeft de UFHJ een analyse besteld over de rentabi-
liteit en de financiële gezondheid van de gerechtsdeurwaar-
derskantoren.

Onze sprekers zullen de besluiten van deze analyse voors-
tellen.

In vele arrondissementen laten verschillende kantoren die er 
actief zijn grote en zelfs duizelingwekkende winsten opteke-
nen. Hierachter gaat echter een onopvallende werkelijkheid 
van problematische financiële situaties schuil. De oorzaken 
die hieraan ten grondslag liggen, zullen worden besproken.

De gevolgen op de dagelijkse werking van het beroep ge-
rechtsdeurwaarder en vooral op de bescherming van de 
belangen van derden die uit financiële problemen kunnen 
voortvloeien, zullen worden bestudeerd.
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§	De deontologische aspecten van de naleving van het 
tarief

Robert DE BAERDEMAEKER, Voormalig Stafhouder van 
Brussel, voormalig Voorzitter van AVOCATS.BE en gastdo-
cent aan de UCLouvain

Het tarief dat de gerechtsdeurwaarders moeten hanteren is 
bij wet vastgesteld, meer bepaald bij koninklijk besluit van 30 
november 1976.

Dit tarief is van openbare orde en de gerechtsdeurwaarders 
moeten het naleven.

De bewoordingen zijn bijzonder duidelijk en lijken weinig 
ruimte tot enige interpretatie te laten, en, als er al een inter-
pretatie van zou zijn, zou bovendien enkel die van de be-
voegde instanties kunnen worden weerhouden.

Is er in deze omstandigheden dan nog plaats voor een 
probleemstelling van deontologische aard, gelet op dit bi-
jzonder omkaderde stelsel?

De schending van een bij wet voorziene dwingende regel 
vormt ongetwijfeld een deontologische tekortkoming.

De zorgvuldigheid in de behandeling van deze vraags-
tukken, die in de praktijk complexer kunnen blijken dan ze 
uitschijnen, rechtvaardigt ongetwijfeld een beschouwing van 
ethische aard, aangezien de gerechtsdeurwaarders, in hun 
hoedanigheid van ambtenaren die een openbare dienst ver-
lenen aan alle burgers, de garantie moeten bieden dat zij, 
voor de prijs van hun diensten, de ter zake geldende normen 
nauwgezet in acht nemen. Zo niet dreigen ze hun geloo-
fwaardigheid en het vertrouwen dat de mensen in hen moe-
ten kunnen stellen te ondermijnen.

§	Overwegingen van het notariaat

Roland STIERS, notaris, voormalig voorzitter van de Be-
noemingscommissie voor het Notariaat

§	Alles moet veranderen opdat alles hetzelfde blijft1 ! 

Quentin DEBRAY, Voorzitter van de Union Francophone 
des Huissiers de Justice

Metathesiofobie is de wetenschappelijke benaming voor 
een overdreven angst voor verandering die leidt tot een 
afname van de wil om te leven of te ondernemen. Dit is geen 
probleem voor de gerechtsdeurwaarder, ook al heeft hij een 
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zekere terughoudendheid tegenover verandering ten op-
zichte van de onophoudelijke wetswijzigingen. Er moet wor-
den erkend dat die zijn organisatie en activiteit uit evenwicht 
brengen, hoewel hij dag in dag uit blijk geeft van zijn grote 
aanpassingsvermogen.

Het vraagstuk van het tarief aansnijden, leidt tot een terechte 
en begrijpelijke terughoudendheid. Wat zal hij opnieuw moe-
ten doorstaan, terwijl zijn onbetaalde administratieve last 
alleen maar toeneemt?

Door op dit vraagstuk te anticiperen, zullen we de gebeurte-
nissen niet ondergaan, maar kunnen we net een rol spelen 
bij de verandering om deze in goede banen te leiden.

We overlopen de bedenkingen die in de rechtsleer, de 
rechtspraak en de parlementaire documenten werden aan-
gehaald en zullen vervolgens overgaan tot een analyse om 
de grondslag en de reikwijdte ervan te begrijpen.

Zijn deze bedenkingen zodanig onoverkomelijk dat het be-
roep niet in staat zou zijn hierop een antwoord te bieden, 
zonder wijziging van het koninklijk besluit dat het tarief 
vaststelt?

Voor sommige is de tussenkomst van de Koning zonder twi-
jfel noodzakelijk, terwijl andere zelf kunnen worden aange-
past. Maar met welke middelen, en is er een echte wil?
Er zullen enkele pistes worden besproken, opdat alles kan 
evolueren, zodat de gerechtsdeurwaarder zijn rol in de be-
scherming van de rechten van partijen kan blijven spelen.

Certaines nécessitent sans doute l’intervention du Roi, alors 
que d’autres pourraient faire l’objet d’une autoadaptation. 
Mais par quels moyens et existe-il une réelle volonté ?

Quelques pistes seront évoquées pour que tout puisse évo-
luer afin que l’huissier de justice poursuive son rôle de pro-
tection des droits des parties.

Besluiten door 
Georges-Albert DAL, voormalig stafhouder van de 
Franse orde van advocaten bij de balie te Brussel, pro-
fessor-emeritus van de Université Catholique de Lou-
vain, hoofdredacteur van het Journal des Tribunaux

1 Giuseppe Tomasi di Lampedusa, “De tijgerkat”, 1958.
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08.30 u :  verwelkoming met koffie 

09.00 u :  Introductie

09.15 u :  Proces van het gerechtsdeurwaarderstarief:  
 belastende en ontlastende elementen 
 < Rondtafelgesprek. Moderator: Sacha DAOUT
	 < Deelnemers : Anne DEFOSSEZ, Olivier HAMAL,  
 Philippe CULEM, Xavier VAN GILS & Luc CHABOT

10.30 u :  De tarieven van de Nederlandse gerechts-
deurwaarders. Evenwichtig systeem, of Gor-
diaanse Knoop ?

 Wilbert van de DONK

11.00 – 11h15 u : coffiepauze

11.15 u :  Het voorbeeld van Frankrijk : de wet-Macron 
 Patrice GRAS 
11.45 u :  Europese hervormingen in de tarifering en   
 internationale best practices 
 Jos UITDEHAAG

12.30 – 13.45 u : 2-gangenlunch geserveerd aan tafel & koffie

13.45 u : Voorstelling van de door het UFHJ bestelde  
	 financiële	analyse 
 Ferit AKTAN & Pierre DE VRIESE

14.15 u :  De dontologische aspecten van de naleving  
 van het tarief
 Robert DE BAERDEMAEKER

14.45 u :  Overwegingen van het notariaat
 Roland STIERS

15.15 u :  Alles moet veranderen opdat alles hetzelfde blijft 
 Quentin DEBRAY

15.45 u :  debat en conclusies
 Georges-Albert DAL

16.45 u :  tussendoortje

17.15 u :  concert door de kunstenaars-residenten van de  
 Muziekkapel Koningin Elisabeth

18.15 :  einde

n	CONGRESPROGRAMMA

n	PERMANENTE VORMING 
De aanvraag voor de toekenning van 6 punten werd ingediend 
bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

PRAKTISCHE INFORMATIE 
n	DATUM  

Zaterdag 12 maart 2022 van 08.30 u tot 18.15 u
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n	DOELPUBLIEK 
Gerechtsdeurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders, sta-
giairs en iedereen met belangstelling voor de behandelde the-
ma’s.

n	DEELNEMING IN DE KOSTEN 
  u UFHJ-leden: 150 € +BTW 
 u Niet-leden: 295 € + BTW 
Zijn in de prijs begrepen: het congres, het onthaal, de pauzes, 
de 2-gangenlunch geserveerd aan tafel en het concert door de 
kunstenaars-residenten van de Muziekkapel Koningin Elisa-
beth. De publicatie van de akten in Ius & Actores is niet inbegre-
pen die op de dag zelf beschikbaar zal zijn.  
Onze opleidingen zijn erkend door het opleidingsfonds voor de 
sector van de vrije beroepen, LIBERFORM, zodat u na afloop 
van de opleiding eveneens een aanwezigheidsattest zal ont-
vangen. 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, gepubliceerd door Larcier (buiten serie, 
maar inbegrepen in het abonnement). De deelnemers kunnen 
dit nummer bestellen bij hun inschrijving en het zal beschikbaar 
zijn op de dag van het congres. 
 u Prijs : 61,10 € + BTW

n	INSCHRIJVING  
Inschrijven kan enkel online op de site van de UFHJ https://
ufhj.be/nl/product/congres2022/ 
Betalen gebeurt online en geldt als bevestiging van de inschrij-
ving. 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.

n	GEZONDHEIDSMAATREGELEN IN VERBAND  
   MET DE PANDEMIE
Wij zullen ons moeten houden aan de gezondheidsmaatregelen 
die op de dag van het congres van kracht zijn. Zorg ervoor dat u 
het Covid Safe Ticket of elk ander document dat op de dag 
van het congres geldig is kunt voorleggen.
Mocht de gezondheidstoestand dit vereisen, zouden wij 
kunnen worden verplicht om het congres vanop afstand te 
houden. In dat geval zal de publicatie per post worden verzon-
den. De links en toegangscodes zullen per mail worden verzon-
den naar het mailadres dat u bij de inschrijving heeft opgege-
ven. Raadpleeg zeker de dag vóór het congres de berichten die 
op de homepage van onze website zullen worden gepubliceerd.
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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 die het hoofd te bieden. 
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 het beroep te identificeren en 
de gevaren onder de aandacht te brengen. Over dit onderwerp 
is ook vandaag nog niet alles gezegd. In 2014 bogen we ons 
over de omkering van het geschil; de gepubliceerde voordrach-
ten vormden voor de wetgever een inspiratiebron met het oog 
op de hervorming van de procedure om betaling te bevelen. 
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, kwam op deze thema’s terug en behandelt bovendien 
de hervorming van het statuut van de gerechtsdeurwaarder. 
Die hervorming werd verondersteld het beroep grondig te mo-
derniseren. Ging het echter uiteindelijk niet eerder om een kos-
metische hervorming, onder het mom van een grondige hervor-
ming? Het werk is allesbehalve voltooid; dit was 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 onde-
rwerp vastgelegd dat besproken werd gedurende ons vijfde 
congres, die in 2020 heeft plaatsgenomen.

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 opleidin-
gen voor medewerkers van gerechtsdeurwaarders en sinds 
2015 ook voor stagiairs, kandidaat gerechtsdeurwaarders en 
gerechtsdeurwaarders. In juni 2022 zullen 44 lesgevers om en 
bij de 920 opleidingsuren hebben verstrekt aan 10.300 deelne-
mers, goed voor een totaal van 95.000 lesuren! Zowel binnen 
de studies als in de resultaten van het examen aan het einde 
van de stage zijn de positieve effecten duidelijk.

Op het vlak van de promotie en de bescherming 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 oors-
pronkelijk 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.

Meer dan 300 Franstalige en Nederlandstalige gerechts-
deurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders en stagiairs 
zijn momenteel bij de UFHJ aangesloten. Binnen de UFHJ bes-
taan meerdere commissies die zich over verschillende thema’s 
buigen. Onlangs nog is met succes gewerkt aan de invoering 
van een «Stagereglement», nadat de Algemene Vergadering 
van de Nationale Kamer de door de UFHJ ingediende tekst had 
goedgekeurd. Deze is in oktober 2021 in werking getreden.

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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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 vor-
ming met een internationale dimensie en uitstraling, 
wordt onderwijs voorbehouden aan musici van hoog niveau 
(de muzikale 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 opleidingslo-
kalen werden uitgebreid. De residenten (momenteel 70-tal) 
beschikken voortaan over een opnamestudio en over een 
concertruimte met plaats voor 200 toeschouwers. 

De artistieke opleiding van de Muziekkapel berust 
sindsdien op drie pijlers : openheid : verankerd binnen 
een Belgisch landschap heeft de Muziekkapel een interna-
tionale 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 JeongHyoun 
Christine Lee, laureate van de Koningin Elisabethweds-
trijd voor viool 2017 en destijds residente in de Kapel, 
aan het werk te horen. In 2018 de zeer jonge pianist 
Zala Kravos heeft ons verrukt! In 2020 hadden we de eer 
te luisteren naar tenor François Pardailhé, gevolgd door 
celliste Mariona Camats.

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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Bijwerking AVG en/of DPO-dienst
Wij zijn verheugd u twee aanbiedingen te kunnen voors-
tellen die uitsluitend aan de effectieve leden van het UFHJ 
zijn voorbehouden, die op maat van elke studie kunnen 
worden aangepast en die wij hebben kunnen uitwerken in 
samenwerking met de vennootschap GDPR AGENCY, een 
vennootschap met ervaren DPO’s in gerechtsdeurwaar-
derskantoren en die ons beroep dus kent en een perma-
nente opleiding volgt in alle door de Verordening vereiste 
bevoegdheidsdomeinen.

Onze voorstellen zijn als volgt beschikbaar:
<	1 - Bijwerking AVG: drie dagen analyse en opleiding in 

uw studie, met een algemene doorlichting en gepersona-
liseerde praktische tips;

<	 2 - Een conforme aanpassing van twee dagen ter 
plaatse en een voortdurende opvolging door een er-
kend DPO.

Meer info op de website
https://ufhj.be/product/rgpd-dpo-offres-reservees-aux-membres/

ONZE ONLINE SHOP IS 
TER UW BESCHIKKING !

Vind al ons gespecialiseerde 
aanbod voor uw professionele 

praktijk op 

https://ufhj.be/nl/producten/
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Bulletin de la procédure est des 
voies d’exécution (Bull.proc.)
Dit tijdschrift is ontstaan uit een samenwerking tussen de 
UFHJ en Anthemis en bevat sinds mei 2019 om de twee 
maanden het belangrijkste nieuws in de domeinen van pro-
fessionals die met gerechtelijke procedures of invorderingen 
te maken krijgen, zowel minnelijke als gerechtelijke (ge-
rechtsdeurwaarder, advocaat, magistraat, juridische dienst, 
dienst invorderingen, overheidsdiensten), alsook thema-
tische dossiers.

U vindt er artikels die zich met name toespitsen op materies 
inzake bevoegdheden en verhaalmiddelen, schuldvorderin-
gen, zekerheden, de minnelijke invordering en de middelen 
van tenuitvoerlegging in de brede zin, en meer in het alge-
meen op alles waar de gerechtsdeurwaarder in tussenkomt. 
In het belang van de interdisciplinariteit vindt u er eveneens 
artikels over burgerlijk en gerechtelijk recht, maar ook over 
sociaal, fiscaal en strafrecht.

Bulletin de la procédure et des voies d’exécution brengt u 
op de hoogte van de hete hangijzers en geeft u gedetail-
leerde informatie, toegelicht door de beste specialisten en 
geïllustreerd door talrijke voorbeelden en praktijkgevallen.

De website www.bulletindelaprocedure.be is toegankelijk 
voor alle abonnees van het tijdschrift gedurende de duur van 
hun abonnement op de papieren versie, zonder bijkomende 
kosten.

Dit tijdschrift is inbegrepen in het lidgeld van de leden van 
de UFHJ en is ook voor iedereen toegankelijk via abonne-
ment bij Anthemis op het adres:

www.anthemis.be > Publications
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PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

Judiciaire
Vers une généralisation de la requête 

contradictoire en matière civile ? p. 2
Vers une généralisation de la citation en 

matière civile ? p. 3
Assistance de police aux huissiers de justice 

lors de perquisitions civiles : un nouveau 
protocole en la matière ? p. 4

Paiement tardif des droits de rôle : quel 
impact ? p. 5

Indemnité de procédure : la motivation 
s’impose p. 5

Civil
La compétence en matière de troubles de 

voisinage et l’entrée en vigueur du livre 3 
du Code civil p. 6

La preuve obtenue irrégulièrement n’est pas 
destinée aux encombrants p. 7

Épinglé 
Du neuf pour les objets trouvés ! p. 8

Justice
Le plan d’action de la Cour de cassation pour 

l’année 2021-2022 p. 9
Aide juridique de deuxième ligne et 

assistance judiciaire : indexation des 
montants p. 9

Que retenir de la crise sanitaire ? p. 10
Commercial

Transactions commerciales : règles plus 
strictes pour les retards de paiement p. 11

Protection des données
Infractions au RGPD : les sanctions doivent 

être graduelles p. 12
RGPD : un premier Code de conduite pour les 

notaires p. 12
Fiscal

Nouvelle obligation pour le remboursement  
des dépenses propres à l’employeur/la 
société : intégration des montants 
remboursés dans la fiche fiscale 
individuelle p. 14

Pénal
Appel en matière pénale : égalité des armes 

pour toutes les parties p. 15

Point de départ de la prescription d’une action en 
garantie extracontractuelle
Aux termes de l’article 2262bis du Code civil, « toute action en réparation d’un 
dommage fondé sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq 
ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du 
dommage ou de son aggravation et de l’identité de la personne responsable ». 
Mais qu’en est-il du point de départ de ce délai de cinq ans lorsque le recours 
exercé est un recours en garantie ? La Cour de cassation (3e chambre) a répondu 
à cette question dans son arrêt du 7 juin 20211.

Les faits
Dans cette affaire, une commune wallonne 
était poursuivie en qualité de gardienne du 
réseau d’égouttage dont la mauvaise concep-
tion (et singulièrement le mauvais dimen-
sionnement des canalisations en amont et 
en aval d’une chambre de visite non étanche) 
causait régulièrement des inondations préju-
diciables aux propriétaires d’un terrain fraî-
chement loti.
Trois mois après avoir été assignée par les 
propriétaires préjudiciés, la commune a 
exercé une action en garantie, sur pied de 
l’article 1382 du Code civil, contre l’architecte 
qui avait conçu le réseau d’égouttage seize 
ans plus tôt.
La Cour d’appel de Liège a condamné la com-
mune à indemniser les victimes en sa qualité 
de gardienne d’une chose viciée et a fait droit 
à l’action en garantie dirigée contre l’archi-
tecte auteur du projet.
Ce dernier a introduit un pourvoi en cassa-
tion, soutenant que l’action dirigée contre 
lui serait prescrite au motif que le délai de 
prescription de cinq ans aurait commencé à 
courir au moment où les propriétaires pré-
judiciés ont informé la commune de leur 
dommage et du fait que sa cause trouvait sa 
source dans un problème de conception des 
égouts. La commune étant informée six ans 
plus tôt du problème et de son origine (une 
erreur de l’architecte, d’ailleurs associé aux 
discussions), elle n’était plus recevable à agir 
contre lui.
La commune prétendait au contraire n’avoir 
eu connaissance de son dommage qu’après 
avoir reçu la citation dirigée contre elle, le 
délai de prescription de cinq ans ne commen-
çant dès lors à courir qu’à partir de la signi-
fication de la citation originaire. Avant cette 
date, elle ne disposait pas de l’ensemble des 
éléments nécessaires à la connaissance de 
son dommage causé par l’architecte.

Arrêt de la Cour de cassation du  
7 juin 2021
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la 
Cour d’appel de Liège et la thèse de la com-
mune :
L’action en garantie intentée par la commune 
n’est pas prescrite dès lors que celle-ci « n’a 
pas pu avoir connaissance de l’existence d’un 
dommage dans son chef avant la mise en 
cause de sa responsabilité par [la citation du] 
1er  mars 2017  », nonobstant la circonstance 
que les propriétaires préjudiciés l’avaient 
préalablement interpellée et que des négo-
ciations s’étaient ensuivies.
Cette jurisprudence doit être saluée.
L’action en garantie ne peut se prescrire 
avant l’introduction de l’action principale et 
c’est bien la mise en cause de la responsabi-
lité extracontractuelle qui constitue le point 
de départ du délai de l’action en garantie 
extracontractuelle dirigée contre un tiers res-
ponsable.

• Marie Dupont
Avocat au barreau de Bruxelles

Médiateur agréé

1 Cass., 3e ch., 7 juin 2021, rôle n° C.20.0543.F.
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Pratique du droit de l’exécution et 
de la procédure civile (Pradex)
Deze nieuwe verzameling monografieën is ontstaan uit een 
vruchtbare samenwerking tussen de UFHJ en Larcier en zag 
het daglicht met het eerste nummer getiteld “les modes de 
signification : entre théorie et pratique” (de betekeningswi-
jzen: tussen theorie en praktijk) uit de pen van Anthony Pro-
veux en Nicolas Decock.

Deze verzameling stelt zich tot doel handige monografieën 
aan te bieden die de gebieden van het recht verkennen 
waarin de gerechtsdeurwaarder en zijn ambt werkzaam zijn: 
elke publicatie wil een overzicht geven van alles wat men 
moet weten om zijn opdracht tot een goed einde te brengen.

Naast een gedetailleerde theoretische analyse bevatten de 
publicaties werkroosters, illustratieve voorbeelden, talrijke 
aanbevelingen en modellen voor akten om een antwoord te 
geven op de vragen van toegankelijkheid, goed begrip en 
relevante informatie voor elke partij bij de procedure.

De auteurs zien steeds toe op helder en laagdrempelig taal-
gebruik.

Ter gelegenheid van dit eerste nummer vindt op 24 februari 
2022 een colloquium plaats over het thema “loyaliteitsplicht 
en betekening”.

Deze eerste publicatie is reeds beschikbaar op de website: 
www.larcier.com > Catalogus

Meer info over het colloquium en inschrijving op de website: 
www.larcier.com > Opleidingen
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