
Brussel, 03/05/2021 

 

Als Nationale Vereniging van Kandidaat- en Stagiair-Gerechtsdeurwaarders (NVKSG) betreuren wij de 

toon van het artikel in Het Laatste Nieuws omtrent het initiatief van de KVVP. 

Dagelijks zetten honderden jonge mensen zich in om de soms moeilijke taak van (plaatsvervangend) 

gerechtsdeurwaarder tot een goed einde te brengen. We doen dat met overtuiging, met passie en met 

respect voor onze medemens. Samen met de titularis-gerechtsdeurwaarders bouwen wij aan de 

toekomst van ons beroep en aan een correcter imago bij het breder publiek, door onze kwaliteiten 

dossier per dossier te bewijzen aan zowel de schuldeiser als de betrokken debiteur.  

De boodschap die we bij de mensen brengen is vaak moeilijk. We verwachten dan ook geen applaus. 

We verwachten alleen wat oog voor nuance. De huidige framing van de gerechtsdeurwaarder als 

beëdigde bandiet – die inmiddels bon ton geworden is – stoot ons enorm voor de borst, want zij strookt 

helemaal niet met hoe wij ons beroep en onze plaats in de samenleving zien. De accenten die de pers 

legt ervaren wij als sterk tendentieus en soms ronduit oneerlijk. 

De primaire taak van de gerechtsdeurwaarder is het uitvoeren van titels, waaronder dus ook 

gerechtelijke uitspraken. In die zin zijn wij geen tegenstanders, maar net medewerkers van de 

gerechtelijke macht, waartoe natuurlijk ook de vrederechter behoort. Wij zetten de uitspraak van de 

rechter om in de realiteit, met aandacht voor de context en met gepaste proportionaliteit, maar vooral 

ook vanuit een diepgeworteld respect voor de rechtsstaat. Wanneer zelfs een rechterlijke uitspraak 

dode letter blijft, verliest die rechtsstaat immers elke betekenis. Wie gelijk krijgt van de rechter, moet 

zoveel als mogelijk ook in staat gesteld worden om die uitspraak gerealiseerd te zien – dat is het 

uitgangspunt. Het is in die context dat wij ons ambt uitoefenen, vaak in moeilijke omstandigheden. 

Wij zijn natuurlijk niet blind voor wantoestanden. Het klopt dat er in bepaalde gevallen grote kosten 

veroorzaakt worden. Dat is echter niet noodzakelijk de schuld van de gerechtsdeurwaarder: enerzijds 

ligt dit gedeeltelijk aan de wet, die onze tarieven strikt bepaalt en tegelijk elke kwijtschelding verbiedt; 

anderzijds ligt het ook vaak aan de tegenpartij, die steeds opnieuw gemaakte engagementen schendt 

en op die manier nieuwe, getarifeerde tussenkomsten noodzakelijk maakt. Ten derde maken de 

diverse belastingen en rechten vaak tot wel de helft van de kostprijs van een akte uit. Het is dus 

makkelijk om op de pianist te schieten. Een grondig onderzoek van de partituur zou nochtans 

interessanter zijn. Zo bestaat er bijvoorbeeld geen enkele wettelijke basis voor de schuldcentralisatie 

die vandaag soms toegepast wordt in de praktijk door private initiatieven als “MyTrusto”.  

Als kandidaat- en stagiair-gerechtsdeurwaarders zijn wij uiteraard vragende partij voor reflectie 

omtrent de duurzame verbetering van onze dienstverlening ten bate van de samenleving. Daarbij zijn 

geen taboes. Maar stellen dat de zogenaamd “gehaaide” gerechtsdeurwaarder vandaag geen 

inspanningen doet voor een leefbaar evenwicht in het uitvoeringsrecht, is zonder meer foutief.  


