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NIEUWSBRIEF CONFERENTIE VAN VLAAMSE GERECHTSDEURWAARDERS

:

Het minste wat je over confrater Jan De Meuter 
kan zeggen, is dat hij een man is met uitgespro-
ken daadkracht en visies, en juist daarom ook heel 
wat tegenspraak oproept binnen het eigen korps. 
‘Hoge bomen vangen veel wind’, zoals het spreek-
woord zegt.
Na de invoering van het nieuwe statuut van de 
gerechtsdeurwaarders bij wet van 7 januari 2014 
(BS. 22/1/2014) staat er een tweede project in de 
steigers, dat een bepalende impact zal uitoefenen 
op de structurele werking van de Nationale Kamer 
en het korps, met name de oprichting van de vzw 
“Juridisch Maatschappelijk Kenniscentrum voor 
gerechtsdeurwaarders”, dat gelanceerd wordt 
onder de benaming SAM - samenwerken voor een 
meer rechtvaardige maatschappij / TES – travailler 
ensemble pour une société plus juste.

-

Drijvende kracht achter dit SAM/TES project is 
Jan De Meuter, die verantwoordelijk is voor de 
coördinatie van de uitbouw van dit ambitieuze 
project.
Zoals het eigen is aan de menselijke soort, is er een 
natuurlijke weerstand tegen veranderingsproces-
sen. Het spreekt voor zich dat ook een vrij funda-
mentele ingreep binnen de werking van het korps 
met argusogen worden bekeken. En de concrete 
uitwerking van het SAM/TES project roept binnen 
het korps sceptische reacties en tegensprekelijke 
discussie op.

-
punten worden ingenomen, is het aangewezen dat 
een zo objectief mogelijke informatie uit eerste 
hand wordt geventileerd. Dit is steeds de stelling 

-
form die het collectieve belang van ons korps als 
uitgangspunt stelt.

Dit is dan ook de aanleiding waarom de CVG aan 
één van de uitvoerende initiators - in de persoon 
van Jan De Meuter - een forum biedt om de voor-
naamste krachtlijnen en doelstellingen van het 
SAM/TES project toe te lichten. Om het met de 
woorden van Anaïs Nin te zeggen:  ‘We don’t see 
things as they are, we see them as we are’ …

Jan De Meuter: “Structuren moeten ontstaan 
vanuit een noodzakelijkheid. Ze mogen niet 
worden opgelegd van hogerhand, want ooit loopt 
dat fout. Hiermee citeer ik een man uit de kunsten, 
opera-regisseur Guy Joosten. Ik kan het niet beter 
verwoorden.
Wie een nuchtere en objectieve analyse maakt 
van de collectieve positie en analyse van de ge-
rechtsdeurwaarders in het justitiële en sociaal-
maatschappelijke veld, kan niet anders dan 
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vaststellen dat ons korps voor alles omvattende 
uitdagingen staat, die te maken hebben met de 
bestaansreden en de legitimatie van ons beroep als 
zelfstandig ondernemer, dat tegelijk een openbaar 
ambt is.
Nu we een vernieuwd statuut hebben en een wijzi-
gend gerechtelijk landschap met nieuwe gebieds-
omschrijvingen, zullen we ook genoodzaakt zijn 
om de interne werking van onze beroepsorgani-
satie aan te passen aan de veranderde context 
waarin we ons ambt justitieel en maatschappelijk 
uitoefenen.
Ofwel ondergaan we lijdzaam ons lot, ofwel zetten 
we zelf proactief de bakens uit om ons beroep 
een nieuwe dynamiek te geven en onze essentiële 
taken en toegevoegde waarde binnen de rechts-
praktijk te verankeren.
We moeten collectief alleszins inspelen op de uit-
dagingen van het veranderende landschap. Zoals 
Confucius zei: ‘het zijn alleen de meest wijzen en 
de allerdomsten die nooit veranderen’. We kunnen 
ons dus géén stilstand permitteren.”

Hoe kijkt u terug op de turbulente periode van 
de laatste 5 jaar?

Jan De Meuter: “Laat ik eerst zeggen dat ik uw 
vraag behoorlijk suggestief vind. Je zal me niet 
horen zeggen dat er geen interne spannin-
gen geweest zijn, maar niet meer dan in andere  
beroepsgroepen. Het waren vooral externe 
krachten die ons beroep minder genegen zijn die 
deze spanningen vertaald hebben als zouden de 
gerechtsdeurwaarders elkaar naar het leven staan. 
Dit met als enige bedoeling om de gerechtsdeur-
waarder af te schilderen als een onbetrouwbare 
partij. Trouwens, die interne meningsverschillen 
hebben een enorme dynamiek doen ontstaan. Er 
is mede hierdoor in de laatste vijf jaar meer ge-
realiseerd dan in de dertig jaar daarvoor.

Over de periode in 2009 is veel gezegd en geschre-
ven. Ik voel niet de behoefte om deze geschiedenis 
nog een keer op te rakelen, daar wordt niemand 
beter van. En dit hoofdstuk is wat mezelf betreft 
afgesloten. De aanpak van de toenmalige project-
manager Patrick Van Buggenhout evenals deze 
van de toenmalige betrokkenen was misschien 
- achteraf bekeken - voor discussie vatbaar. Toch 

zouden we zonder die periode nooit staan waar 
we nu staan. Patrick Van Buggenhout was des-
tijds de enige die grensverleggend ‘out of the box’ 
durfde denken met de ontwikkeling van het GSB 
platform (Gerechtsdeurwaarders Service Bus) en 
de aanzet tot de authentieke bron. Laat het er ons 
op houden dat de visie aanwezig was, maar bij de 
invulling  met de bouwstenen één en ander over 
het hoofd werd gezien. Ook hier waren overigens 
vooral externe krachten in het spel die gerechts-
deurwaarders tegen elkaar wilden opzetten.

Zoals u weet, maakte ik in de periode van 2009 
tot en met 2013 deel uit van twee directiecomités 
onder leiding van de voorzitters Bernard Buysse en 
Ivo Goeyens. In moeilijke omstandigheden zijn we 
er toen in gelukt om de Nationale Kamer een nieuw 

-
tief zijn we er toen in geslaagd om de Nationale 
Kamer  herop te bouwen. Ik ben het best geplaatst 
om de enorme inspanningen van beide voorzitters 
naar waarde te kunnen schatten.
De heropbouw van de Nationale Kamer vertaalde 
zich in eerste instantie in het saneren van deze 
schulden uit het verleden en het aanleggen van een 

Er staat nu een bedrag van meer dan 5 miljoen 
euro op de rekening, zonder de inkomsten van het 
CBB mee te rekenen die de Nationale Kamer niet 
toekomen.

Het vertrouwen van de buitenwereld in de 
Nationale Kamer werd hersteld en er werden 
intussen een aantal belangrijke informatiserings-
projecten gerealiseerd.

-
wareplatform (CIA) waarop alle gerechtsdeur-
waarders opzoekingen doen in gegevensbronnen 
zoals Rijksregister, DIV en intussen ook CBB aan 
een uniform tarief, wat de financiële gezond-
heid van de Nationale Kamer mee garandeert. 
Hiermee werd een vorm van collectiviteit geïni-
tieerd die ervoor zorgde dat ook kleinere kantoren 
opzoekingen aan een lager tarief konden doen.
Daarna volgde de realisatie van het digitale 
“Centraal Bestand van Berichten van beslag, dele-
gatie, overdracht en collectieve schuldenregeling” 

werklastvermindering, tijdwinst, een verhoogde 
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kwaliteit van gegevens en ten slotte een krachtig 
instrument voor de wetgever ter staving van 
beleidskeuzes.
Vandaag lopen er ongeveer 75.000 transacties per 
dag over ons softwareplatform zonder enig inci-
dent. Dat geeft een goed idee van de impact die 
deze realisaties hebben opgeleverd.
Ook werd de ‘authentieke bron’ van de gerechts-
deurwaarder operationeel, wat er niet alleen voor 
zorgt dat elke collega ondubbelzinnig herkend 
wordt op het digitaal platform, maar ook de basis 
vormt voor een beveiligde digitale communicatie 
met andere actoren. Samen met de notarissen zijn 
we de enige twee beroepen die over een authen-
tieke bron beschikken.

Tenslotte creëerden we in die periode een duur-
zame oplossing in het ad hoc dossier Vlabel. 
Intussen zijn alle gerechtsdeurwaarders en kan-
didaten op de hoogte dat de organisatie van dit 
dossier, de oprichting van DIAM, de verdelings-
wijze van dossiers op voet van gelijkheid, het con-
tract met de Vlaamse Overheid, enz. volledig door 
mij werd opgezet. Wat velen niet weten is dat het 
succes van dit dossier mede mogelijk werd gemaakt 
door het strategisch inzicht van voormalig voorzit-
ter Ivo Goeyens en de discrete tussenkomst van de 
huidige voorzitter.
Overigens is deze werkwijze de reden geweest voor 
de FODFin om ons in 2013 te contacteren met de 
vraag om een gelijkaardig systeem te implemen-
teren. Ik ben benieuwd hoe dit dossier binnen 
het nieuwe directiecomité verder zal evolueren. 
De Nationale Kamer moet er waakzaam voor zijn 
dat dit nieuwe ad hoc dossier de herstelde een-
heid binnen ons beroep niet opnieuw zal verdelen. 
Anderzijds is het een uitgelezen kans om, zoals 
in het dossier Vlabel, de nodige zuurstof aan alle 
kantoren en jongbenoemde collega’s te geven. In 
ieder geval is het zo dat dit dossier veel complexer 
is dan destijds het dossier Vlabel was.

Om terug te komen op uw vraag: het waren  
misschien bewogen jaren, maar ze leverden wel 
veel op. We hebben in het kader van de profes-
sionalisering de afgelopen jaren veel geïnvesteerd 
in projecten. Deze elementen zijn vandaag samen 
met het nieuwe statuut de basis waarop we een 

verdere professionalisering kunnen enten. Er was 
destijds simpelweg geen tijd om naast deze pro-
jecten ook nog eens de structuur aan te pakken. 
De onderbouw van onze vernieuwingsoperatie 
is niet mee geëvolueerd. Vandaar de nood aan de 
creatie van een daadkrachtige structuur, die alle 
aanwezige elementen kan kaderen in het grotere 
geheel, de hiaten kan detecteren en ondersteuning 
kan bieden.
Voor mij persoonlijk hebben de laatste vijf jaren 
veel gevergd. Ik heb zowel privé als wat mijn eigen 

projecten te kunnen realiseren. Desondanks het 
voortdurende gevecht tegen vooringenomenheid, 
ben ik toch dankbaar voor de kansen die ik gekre-
gen heb. Al heb ik niet altijd het gevoel dat de col-

van tijd en energie er achter een dergelijk project 
schuilgaat. Toch geeft het een enorme voldoening 
om achteraf vast te stellen dat alles wat we aange-
kondigd hebben, ook werkelijk werd gerealiseerd 
in de praktijk.”

Wat is de aanleiding van het SAM/TES-project 
op te zetten en wat beoogt het?

Jan De Meuter: “SAM/TES is de uitwerking van 
deze daadkrachtige structuur waar ik het net over 
had. Onze maatschappij wordt steeds complexer, 
meer internationaal, mobieler en tegelijk ook 
mondiger. De gerechtsdeurwaarder staat omwille 
van zijn inherente rol als bemiddelaar met twee 
voeten in deze samenleving. Hij komt bij de burger 
over de vloer en voelt als geen ander de verschil-
lende maatschappelijke veranderingen. De burger 
verwacht van ons beroep - terecht - een alsmaar 

-
verlening. Het is dus cruciaal dat de gerechtsdeur-
waarder zich vertegenwoordigd weet door een 
goed georganiseerde structuur die hierop weet in 
te spelen en de gerechtsdeurwaarder op alle ter-
reinen maximaal kan ondersteunen. Dan heb ik 
het niet over de zoveelste circulaire die niet wordt 
gelezen. Hier is een belangrijke rol voor SAM/TES 
weggelegd, om met name het vertrouwen in de 
communicatie met het veld te herstellen.
Daarnaast is het essentieel dat het gevoerde beleid 
vertrekt vanuit een duurzame langetermijn- 
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visie. De toenemende trend naar “Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen” dwingt ons hier toe. 
Het kan niet de bedoeling zijn dat een wijzigende 
samenstelling van onze wettelijke organen op zich 
voldoende kan zijn voor een breuk met eerdere 
verwezenlijkingen en/of het gevoerde beleid. Het 
kan niet zijn dat, zoals in het verleden, een nieuw 
directiecomité een plotse bocht van 180 graden 
met hun voorgangers kan maken.
Er is nood aan een verdieping en ondersteun-
ing van het beleid door de langetermijnvisie te 
voeden met o.a. resultaten van gestructureerd 
zelfonderzoek.

Bovendien kan een beroepsorganisatie die voor 
zichzelf een relevante rol in het maatschappelijk 

richt zijn op de ondersteuning van haar leden. 
Deze organisatie moet zich bewust zijn van haar 
positie en imago in de maatschappij en er vervol-
gens mee in dialoog treden om het ‘merk’ en het 
‘corporate imago’ van de gerechtsdeurwaarder op 
een positieve manier op de kaart te zetten. Tot op 
heden zijn we teveel met onszelf bezig en hebben 
we te weinig oog voor de wijze waarop de samen-
leving naar ons kijkt.
Gestructureerd zelfonderzoek met de focus op de 
impact van de gerechtsdeurwaarder op de samen-
leving is niet alleen nuttig voor ons, maar ook 
voor de burger. Het gaat om de correcte interpre-
tatie, de juiste analyses, de relevante verbanden 
van deze cijfers, zodat ze kunnen uitgroeien 
tot een beleidsinstrument. Een instrument dat 
ons beroep kan aanwenden om haar sociale en 

maatschappelijk debat en het desgevallend ook te 
kunnen bijsturen.

Op het vlak van communicatie moeten drin-
gend stappen worden gezet, daar is iedereen het 
onderhand over eens. Een gebrek aan strate- 
gische communicatie ‘met één stem’ namens onze 
beroepsgroep zorgt er immers voor dat we het erg 
moeilijk hebben om een maatschappelijk draag-
vlak te creëren voor onze projecten. Hierdoor 
gaat onze boodschap verloren en verliezen we aan 
slagkracht. 
Onze communicatiestrategie omvat eveneens een 
sterke poot aan opleidingen : kennis- en ervarings-

uitwisseling rond diverse thema’s met verschil-
lende (belangen)groepen, via verschillende for-
mats en altijd oplossingsgericht. Geen praatbarak 
zonder doel.

Om deze ambities van ondersteuning, continuïteit 
en interactie met de wereld waar te maken, werd 
dus intussen SAM/TES opgericht in nauwe en 
transparante samenwerking met de Nationale 
Kamer. Vergeten we trouwens niet dat het uit-
bouwen van een kenniscentrum als SAM/TES 
reeds in september 2012 door de toenmalige Vaste 
Raad en Algemene Vergadering principieel werd 
goedgekeurd. SAM/TES moet nu daadwerkelijk de 
professionalisering van het ambt in een stroom-
versnelling brengen.”

Waarom wordt voor SAM/TES een afzonder-
lijke structuur voorzien en niet gewoon geïn-
tegreerd in de organieke structuur van de 
Nationale Kamer?

Jan De Meuter: “De Nationale Kamer sloot een 
samenwerkingsovereenkomst af met SAM/TES 
met oog op een maximale ondersteuning van het 
beleid. Dat er geopteerd werd om die nauwe samen-
werking op poten te zetten met een afzonder-
lijke rechtspersoon is een bewuste keuze. Ook 
bij de federatie van de notarissen is er een gelijk- 
aardige structuur opgezet. Op deze manier kan 
trouwens de wezenlijke continuïteit van het beleid 
beter gewaarborgd worden. Dat wil niet zeggen dat 
de Nationale Kamer niet vertegenwoordigd is in 
het bestuur van SAM/TES, dat wordt gesticht door 
3 categorieën van werkende leden die allen lid zijn 
van de algemene vergadering:

Alle huidige 26 arrondissementskamers van 
gerechtsdeurwaarders (A-leden);
De Nationale Kamer (B-lid);
Natuurlijke personen die een belangrijke rol 
hebben gespeeld binnen de Nationale Kamer 
en er een aantoonbare band mee hebben of 
hadden (C-leden).

Het was immers mijn betrachting om de arron-
dissementskamers én de Nationale Kamer verte-
genwoordigd te zien op het niveau van de raad van 
bestuur van SAM/TES. Daarom wordt er gewerkt 
met categorieën van leden om dit kunnen verze-
keren. Op de algemene vergadering beschikt elke 
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arrondissementskamer over één stem (A-leden) 
en de Nationale Kamer (B-lid) over drie stemmen. 
Na de verkiezing van de arrondissementskamers 
beschikt de Nationale Kamer op die manier over 
een blokkeringminderheid op het vlak van beslis- 
singen tot wijziging van de doelstellingen van 
SAM/TES. Door tenslotte C-leden met een  
levenslang mandaat te voorzien, die evenwel geen 
stemrecht hebben, breng ik een soort van ‘raad 
van wijzen’ binnen SAM/TES die omwille van hun 
ervaring er moeten op toezien dat er in momenten 
van crisis geen ondoordachte beslissingen worden 
genomen.

Overigens is het in dit opzet met SAM/TES als 
aparte structuur mogelijk om sneller  en accurater 
te (re)ageren op plotse opportuniteiten. Soms 
is het zaak om snel in te spelen op de actualiteit 
zonder een eerder trage besluitvorming van het 
wettelijk orgaan formeel te hoeven afwachten. De 
Nationale Kamer is zich hiervan bewust. SAM/
TES krijgt de ruimte om haar eigen dynamiek te 
ontwikkelen. Dat neemt niet weg dat alle strate-
gische beleidsbeslissingen op een democratische 
en open manier door de Nationale Kamer worden 
genomen. Maar het zal u niet verwonderen dat ik 
van mening ben dat teveel democratie kan leiden 
tot immobilisme.

De keuze voor een vzw als rechtspersoon tenslotte, 
is ingegeven door het feit dat de doeleinden van 
SAM/TES binnen deze rechtsvorm nauw kunnen 
aansluiten bij de doeleinden van de Nationale 
Kamer als beroepsorganisatie, terwijl tegelijk 
in bijkomstige orde winstgevende activiteiten 
kunnen ontplooid worden om deze doelstel-
lingen te bereiken. Verder garandeert de vzw een 
beperkte aansprakelijkheid van de leden en is het 
mogelijk om binnen de organen ervan de vertegen-
woordiging van de arrondissementskamers en van 
de Nationale Kamer te verzekeren. Tot slot is een 
vzw op een snelle en eenvoudige wijze op te rich-
ten en brengt de keuze voor een vzw slechts een 
beperkte administratieve werklast met zich mee in 
de dagelijkse werking ervan.

Intussen is de oprichting van vzw SAM/TES een 
feit. Alle Vlaamse arrondissementskamers hebben 

de oprichtingsakte reeds getekend. Ook de arron-
dissementskamer uit Brussel heeft mondeling 
haar toezegging al gegeven. De formele goedkeur-
ing is daar nog een kwestie van interne organi-
satie. Ik ben ook verheugd dat de helft van de 
Waalse arrondissementskamers de oprichtings-
akte van SAM/TES reeds heeft goedgekeurd. Dit 
is meer dan ik had verwacht. Hierdoor kunnen we 
duidelijk spreken van een nationaal draagvlak en is 
de dreiging van een communautaire kwestie in de 
kiem gesmoord. De resterende arrondissementen 
hebben ons reeds laten weten snel deel te willen 
uitmaken van SAM/TES.”

Hoe evalueert u het vernieuwde statuut? Wat 
zijn volgens u de pluspunten? Wat zijn de 
eventuele lacunes?

Jan De Meuter: “Ik ben erg blij met het nieuwe 
statuut. Meer dan twintig jaar hebben we hierop 
moeten wachten. Het heeft ons ambt opnieuw 
zuurstof gegeven. Zuurstof in de vorm van kansen 
waardoor we onze snelle samenleving opnieuw 
kunnen bijbenen om de uitdagingen vandaag en 
morgen het hoofd te bieden.

Het belangrijkste pluspunt (de grootste kans) van 
het nieuwe statuut is de ruime mate waarin we als 
beroep door de wetgever in staat worden gesteld 
om onze toekomst zelf te bepalen. De geformu-
leerde krachtlijnen van SAM/TES spreken voor 
zich. Zij vatten de uitdagingen van de toekomst 
goed samen.

De oprichting van een tuchtcommissie op het 
niveau van het Hof van Beroep, met externen, 
zodat de tuchtrechtspraak niet meer enkel door 
beroepsgenoten gebeurd, is een andere grote ver-
betering. Ook het benoemingsproces is gemo-
derniseerd en geobjectiveerd door de invoering 
van een vergelijkend examen en de oprichting van 
gemengd samengestelde benoemingscommis-
sies, waarin ook externen zetelen. Anciënniteit 
staat niet meer automatisch gelijk aan een hogere 
slaagkans op benoeming. Het zal slechts een van 
de vele criteria worden. Mijn verwachting is overi-
gens dat dit criterium alleen maar aan belang zal 
inboeten. Aan de zijlijn staan meestal middenveld- 
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organisaties of andere verenigingen te roepen dat 
de ons-kent-ons mentaliteit hoogtij viert bij de  
gerechtsdeurwaarders. Mede daarom beschouw 
ik de aanwezigheid van externen in onze tucht- en 
benoemingscommissie op zich als een belangrijke 
verwezenlijking. Dit geeft aan dat we niet bang zijn 
om ook in belangrijke materies zoals tucht onze 
deuren open te zetten en met open blik naar de 
maatschappij te kijken. De tijd dat de gerechts-
deurwaarder voortdurend bang achteruit blikt is 
voorbij. Deze open deuren zorgen opnieuw voor 
zuurstof.

Maar ik besef dat het voor de buitenwereld nooit 
goed genoeg zal zijn. Zo las ik onlangs een mail-
ing waarin werd opgeroepen om zich kandidaat 
te stellen als extern lid voor de nieuwe tuchtcom-
missie om zo mee te kunnen oordelen over  
“sjoemelende gerechtsdeurwaarders”. Dit is pure 
intellectuele oneerlijkheid. De wereld op zijn kop! 
Hier moeten we krachtig tegen optreden.

Daarnaast is het uiteraard zo dat een wettekst altijd 
een compromis is tussen verschillende menin-
gen. Dat is hier niet anders. Het lijkt me dan ook 
logisch dat er bij de implementatie van het nieuw 
statuut hier en daar zaken zullen bovenkomen die 
niet complementair zullen zijn aan de praktijk.
Door het feit dat een beperkt aantal stoorzen- 
ders getracht hebben het nieuwe statuut te dwars-
bomen, hebben we bij de totstandkoming van 
het statuut veel tijd verloren. Veel tijd voor evalu-
atie van de voorliggende wettekst is er dus niet  
geweest. Dat het uiteindelijke resultaat gezien 
mag worden, hebben we helemaal aan de minister 
te danken die hierin haar volledige verantwoorde-
lijkheid heeft genomen.

Fundamentele lacunes zie ik niet. Zoals bij iedere 
nieuwigheid of verandering, wekt dit enige weer-
stand op. Ik heb er bijvoorbeeld begrip voor dat 
de kandidaat-gerechtsdeurwaarders het jammer 
vinden dat er geen ‘toegevoegde kandidaat’ in 
het statuut is opgenomen. Ik deel deze mening 
niet. Op korte termijn geef ik ze gelijk maar op 
langere termijn niet, aangezien deze plotse dub-
bele (laat staan driedubbele) handtekening onze 
monopoliepositie in gevaar zou kunnen brengen. 
Bovendien werd de positie van de kandidaat-ge- 
rechtsdeurwaarder opgewaardeerd door de in- 

voering van een vergelijkend examen en het lidmaat- 
schap van de arrondissementskamers en de 
Nationale Kamer. In de algemene vergadering 
van deze Kamers hebben ze dezelfde rechten en  
plichten als de titularis-gerechtsdeurwaarders.

Ik hoop oprecht dat de kandidaten de gelegen-
heid te baat nemen om hun stem volwaardig in het 
beleidsdebat te laten horen en tonen dat ze met 
meer bezig zijn dan hun toekomstige benoeming. 
Ik ben er meer dan ooit van overtuigd dat de toe-

sneller te laten doorstromen en mee het beleid te 
laten bepalen. Het nieuwe statuut kan hiertoe de 

Wellicht kan het nuttig zijn dat het vernieuwde 
statuut op zijn concrete werkbaarheid binnen een 
paar jaar zou geëvalueerd worden. 

Wat zijn in de huidige constellatie de 
sterktes en zwaktes van het korps van  
gerechtsdeurwaarders op het terrein (de 
zgn. SWOT-analyse: Strenghts, Weaknesses, 
Opportunities en Threats)?

Jan De Meuter: “Eerst onze sterktes. De ge-

benen in de samenleving. Dit gegeven houdt ons 
alert en stelt ons in staat om snel in te spelen op 
maatschappelijke evoluties.
Bovendien zijn we de meest digitale actor van alle 
juridische beroepen. Informatica bepaalt vandaag 
al in hoge mate de performantie van onze dien-
stverlening. De combinatie van technologie en 
veldwerk, van technische accuraatheid en mense-

beschouwen.
Reken hierbij nog het sterke (inter)natio- 
nale netwerk van de gerechtsdeurwaarder en je 
hebt de drie voornaamste sterktes mijns inziens 
samengevat.

Over de zwaktes kunnen we kort zijn : die omvat-
ten al de rest. Lees er opnieuw de pijlers en kracht-
lijnen van SAM/TES op na en je weet meteen waar 
we nu tekort schieten. Of anders gezegd : zonder 
onze actuele zwaktes was er vandaag geen nood 
aan doorgedreven professionalisering en SAM/
TES.
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Onze kansen liggen vervat in ons nieuw statuut. 
Het komt natuurlijk steeds op hetzelfde neer. 
Opnieuw verwijs ik naar de uitdagingen van SAM/
TES: gestructureerd zelfonderzoek met de focus 
op de impact van de gerechtsdeurwaarder op de 
samenleving, een nieuw reglement van tucht, een 
ombudsdienst, een opleidingscentrum, een strate-
gisch communicatieplan, de uitbreiding en opvol-
ging van de technische platformen, de installatie 
van een permanent forum waarin de verschillende 
belangengroepen hun bijdrage kunnen leveren en 
nog een aantal andere.
Het feit dat de gerechtsdeurwaarder bij mensen 
thuis over de vloer komt, houdt ook een kans in. 
Onze samenleving is immers maakbaar en veran-
dert steeds sneller. De macht ligt meer en meer 
bij de massa : de mondige burger die zich massaal 
roert in het maatschappelijk debat en zijn stem 
op die manier kan doen gelden. De gerechtsdeur-
waarder weet wat er leeft onder de mensen. Het 
komt er op aan deze polsslag van de maatschap-
pij correct te vertalen naar nieuw beleid dat 
beantwoordt aan de veranderende noden. Alleen 
zo kunnen we onze uitzonderlijke positie in het 
maatschappelijk bestel vrijwaren.

Zoals vaker houden kansen ook bedreigingen in, 
zeker wanneer kansen niet benut worden.
Onze grootste bedreiging vormen we zelf. Als we 
er met zijn allen in slagen om de toekomst van 
ons ambt boven het kortzichtige eigenbelang te 
stellen, komen we al erg ver. SAM/TES stelt het 
spreken met één stem voorop als een strategische 
doelstelling. Dat wil niet zeggen dat we ons tot 
praatjes, hoe eensluidend ook, willen beperken. 
We zullen worden afgerekend op onze daden, niet 
op onze visieteksten, hoe helder ook.

Eén van de grootste bedreigingen is de samen-
werking met incassokantoren. Ik wil hier niet meer 
aandacht aan besteden dan nodig. Het volstaat te 
verwijzen naar de gerechtsdeurwaarders die met 
incassokantoren op een niet deontologische manier 
samenwerken. Zij dragen een verpletterende  
verantwoordelijkheid ten aanzien van ons beroep. 
Zij zagen eigenlijk de tak af waarop zij zitten (en 
wij dus ook!).
Het nieuwe statuut voorziet voldoende mechanis-

men om hiertegen op te treden. Het verheugt me 
vast te stellen dat het huidige directiecomité reeds 
aangegeven heeft om hier prioritair werk van te 
maken.”

Hoe evalueert u de relatie Nationale Kamer - 
CVG - UFHJ – NVKG?

Jan De Meuter: “Ik maak graag de bedenking dat 
het toch verwonderlijk is dat de relatie tussen de 
Nationale Kamer en andere belangengroepen 
zoals CVG, UFHJ en NVKG vaak tot onderwerp van 
gesprek wordt gemaakt, terwijl er in feite maar één 
wettelijk orgaan is, zijnde de Nationale Kamer met 
het directiecomité en de algemene vergadering, 
waar iedereen deel van uitmaakt en dus iedereen 
ook zijn stem kan laten horen.

Hiermee wil ik niet gezegd hebben dat de ver-
schillende belangengroepen geen bestaansrecht 
hebben, wel integendeel. In het verleden is reeds 
gebleken dat elke organisatie zijn eigen accenten 
en nuttige aandachtspunten in beleidsthema’s 
weet aan te brengen. Deze eigenheid moeten we 
bewaren en als een rijkdom aanzien. Al is het 
essentieel om steeds het grotere verhaal voor ogen 
te houden: de langetermijnvisie, vertrekkende 
vanuit de Nationale Kamer, die het ganse ambt 
vooruit moet helpen.

Mede daarom biedt SAM/TES een permanent 
forum aan alle belanghebbende partijen, zoals 
CVG, UFHJ, UIHJ en NVKG, die elk op hun manier 
proactief en constructief willen meedenken en 
meewerken aan de toekomst van het beroep, 
bijvoorbeeld in het kader van het op te starten 
opleidingscentrum. Tweerichtingsverkeer is 
essentieel. We willen geen opgelegd parcours 
vanuit de ivoren toren, maar een relevant debat of 
aanbod vanuit een dialoog met alle betrokkenen 
uit het veld. SAM/TES wil met andere woorden een 
permanente verbinding tussen de verschillende  
belangengroepen (satellieten) en de Nationale 
Kamer (centraal) leggen. 

Je kan de vergelijking maken met een spin, 
de Nationale Kamer, waarvan elke poot een  
belangengroep voorstelt. Als een spin een of 
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meerdere poten mist kan ze nog altijd haar doel 
bereiken, maar de dynamiek zal niet dezelfde zijn.”

Hoe ziet u de rol en taakstelling van de ge-
rechtsdeurwaarders in de voortschrijdende 
evolutie naar de informatisering van Justitie 
(de zgn. e-Justitie)?

Jan De Meuter: “Een boeiende vraag. Ik ben ervan 
overtuigd dat dit onderwerp nog veel inkt zal doen 
vloeien. Onze aanpak van de alsmaar sneller voort-
razende digitale (r)evolutie zal onmiskenbaar be- 
palend zijn voor de toekomst van ons beroep. 
Ik ben ervan overtuigd dat we de vlucht vooruit 
moeten nemen, ook al hebben we dan niet altijd 
de tijd om alle gevolgen van tevoren mooi in kaart 
te brengen. Iemand zei ooit : “In skating over thin 
ice, our safety is in our speed.” Het zal u waar- 
schijnlijk niet verwonderen dat ik daar helemaal 
mee akkoord ga.

Dankzij alerte initiatieven uit het verleden staat 
ons ambt op het vlak van ICT het verst van alle 
juridische beroepsgroepen. Wij kunnen vandaag 
voortbouwen op wat er reeds is gerealiseerd en dat 
is niet niks. Ik haalde de projecten in het begin van 

-
platform, een gecentraliseerde beveiligde toegang 
tot publieke informatiebronnen, de authentieke 
bron van de gerechtsdeurwaarder, het CBB en een 
oplossing in het dossier Vlabel. De meeste kan-
toren zijn vandaag uitgerust met bijzonder perfor-
mante software.

De vraag is niet of, noch wanneer e-Justitie 
een realiteit zal zijn. De vraag is welke rol we 
in deze e-Justitie willen opnemen. Op federaal 
en Europees vlak staan de elektronische proce-
dures waaronder de e-betekening voor de deur. 
We mogen deze boot niet missen. We moeten 
ervoor zorgen dat we onze voortrekkersrol kunnen  
blijven spelen.

De uitdaging ligt hier niet in het technisch aspect. 
De Nationale Kamer is momenteel reeds tech-
nisch in staat om deze elektronische werkwijze 
te implementeren mits enkele adaptaties aan het 
bestaande softwareplatform. De uitdaging ligt 
zoals vaker bij ons beroep op een metaniveau. Ik 
zei eerder al dat we zelf onze grootste bedreiging 

vormen. Als we in dit dossier met zijn allen kunnen 
handelen ter meerdere eer en glorie van ons ambt 
in plaats van mijn, jouw, zijn of haar ambt, ben ik 
ervan overtuigd dat onze toekomst verzekerd is. 
We zijn als relatief kleine beroepsgroep perfect 

-
len, als we maar willen. Dat is de boodschap die 
we moeten brengen aan de beleidsmakers : wij zijn 
een betrouwbare partner die klaar is om ook hierin 
haar rol te spelen en rechtszekerheid te bieden.

Hiervoor is het essentieel dat, wanneer deze wet-
geving “elektronische procedures” in voege stelt, 
de Nationale Kamer als enige autoriteit voor de 
valorisatie en controle van de werkwijze wordt 
erkend. Iedere gerechtsdeurwaarder moet via 
de Nationale Kamer over deze mogelijkheid van 
de elektronische handtekening en e-betekening 
kunnen beschikken.

Het is vervolgens de taak van SAM/TES om vooraf-
gaand aan het van kracht worden van deze wet-

dit project succesvol te realiseren en daarnaast 
alle gerechtsdeurwaarders correct en volledig te 
informeren en te ondersteunen zodat iedereen 
kan deelnemen.

Ik benadruk graag nog eens wat ik altijd heb 
gezegd, namelijk dat de territoriale bevoegdheid in 
deze moet worden behouden, ingegeven door een 
economische noodzaak. Het alternatief leidt tot 
een verschraling van de dienstverlening door het 
wegvallen van de lokale betrokkenheid (huissier 
de proximité!). De plaatselijke betrokkenheid is 
ook nodig om een concurrentieel model te kunnen 
aanbieden aan de opdrachtgevers. Ik verwijs hier-
voor naar het dossier Vlabel waarbij de plaatse-
lijke betrokkenheid en kennis een noodzaak is om 
te kunnen deelnemen. Bovendien genereert deze 
verdeelwijze een stuk fond de commerce voor jong-
benoemde collega’s, wat hen zuurstof geeft.

Misschien vat deze beeldspraak SAM/TES nog het 
beste samen.
Als SAM een doel heeft is het op een doordachte 
manier zuurstof creëren. Een kenniscentrum als 
zuurstoftank voor ons ambt en de wereld. Voor de 
wereld is misschien wat ambitieus, maar alleszins 
voor de mensen. Daar ga ik voor. “
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- Wat is uw belangrijkste karaktertrek?
 Mijn creativiteit en enthousiasme
- Waar en wanneer was u het meest gelukkig?
 Dat is me te persoonlijk
- Waar zou u het liefst willen wonen?
 In Brussel of Wallonië. Tijdens vakantie:  
 Trancoso!
- Voor welke mistappen kan u het meest begrip  
 opbrengen?
 Ongewilde misstappen, uit naïviteit,
 onwetendheid
- Wat waardeert u het meeste in vrienden?
 Hun geduld met mij
- Welke eigenschappen kan u het meest in een man 
 waarderen?
 Zelfstandigheid, (sociale) intelligentie en
 humor
- Welke eigenschappen kan u het meest in een
 vrouw waarderen?
 Humor, (sociale) intelligentie en 
 zelfstandigheid
- Welke deugd schat u het hoogst?
 Naastenliefde
- Wat doet u het liefst?
 Voetballen
- Wie had u willen zijn?
 Obama of Kompany, je mag kiezen
- Hoe zou u het liefst willen zijn?
 Jonger
- Wat is uw grootste karakterfout?
 Ongeduld
- Wat is uw droom van geluk?
 Ik droom mijn geluk niet
- Wie zijn voor u de helden van vandaag?
 Mensen die iedere dag opnieuw in de luwte 
 ‘het goede’ doen
- Wat verafschuwt u het meest?
 Dom negativisme
- Welk historisch personage vindt u het meest
 verachtelijk?
 Hitler en co
- Voor welk personage uit de geschiedenis koestert 
 u de grootste bewondering?
 Nelson Mandela, nu al historisch

- Wat is volgens u de belangrijkste omwenteling of 
 hervorming in de geschiedenis?
 De elektronische snelweg: digitalisering
- Welk talent zou u het liefst willen bezitten?
 Een talenknobbel
- Hoe zou u het liefst sterven?
 Ik blijf leven, maar als ik dan toch moet ster-
 ven, liefst rechtopstaand
- Hoe voelt u zich momenteel?
 Hoopvol
- Hoe luidt uw devies?
 De mens ontdekt geen nieuwe oceanen als 
 hij de moed niet heeft om de kust uit het oog 
 te verliezen (On ne découvre pas de terre 
 nouvelle sans consentir à perdre de vue,
 d’abord et longtemps, tout rivage. André 
 Gide, Frans schrijver, 1869-1951)

Zoals eerder aangehaald werd SAM opgericht 
in het kader van de professionalisering van onze 
beroepsorganisatie met oog op de best moge-
lijke ondersteuning van de gerechtsdeurwaarder  

de continuïteit van het beleid en een positieve 
interactie met de maatschappij.
Deze doelstellingen worden binnen SAM/TES 
geconcretiseerd in een aantal diensten die ieder 
hun eigen focus hebben. Door de verschillende 
diensten samen te bekijken, heb je meteen een 
overzicht van de krachtlijnen van SAM/TES:

1. KENNISCENTRUM & JURIDISCHE DIENST: 
juridische ondersteuning, opleiding en (zelf)
onderzoek

FOCUS1: de administratieve en inhoudelijke 
ondersteuning van het beleid van de Nationale 
Kamer. Dit houdt ondermeer in: de permanente 
opvolging van (inter)nationale wetgeving, het 
ontwikkelen van juridische argumenten, de 
administratieve en juridische ondersteuning van 
de benoemingscommissie en tuchtorganen van de 
Kamer, advies over het huishoudelijk reglement en 
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het reglement van tucht, de uitbouw van een juri-
dische centrale kennisbank.

FOCUS2: de uitbouw van een kennis- en oplei-
dingscentrum waarbinnen alle mogelijke kennis, 
informatie en ervaring omtrent de uitoefening 
van het beroep wordt verzameld en gedeeld in 
de vorm van opleidingen, seminaries en congres-
sen. Dit in samenwerking met de verschillende 
belangengroepen.

FOCUS3: de oprichting van een centraal geor-
ganiseerde ombudsdienst voor de burgers met 
betrekking tot de dagelijkse uitoefening van het 
ambt, desgevallend in samenwerking met andere 
juridische beroepen.

FOCUS4: het uitbouwen van een permanent 
maatschappijkritisch (zelf )onderzoek met 
oog op een optimale, correcte en doortastende 

2. -
cieel onderzoek en ondersteuning

Bij FOCUS2: het organiseren en ondersteunen 

Bij FOCUS4: het analyseren en rapporteren van de 
-

waarder in relatie tot de maatschappij.

FOCUS5: -
ing van de Nationale Kamer met het oog op een 

. Dit houdt onder-
meer in: het uitvoeren van rentabiliteitsstu-
dies inzake groepsaankopen, de organisatie en 
ondersteuningen van marktbevragingen en de 
permanente ondersteuning van het college van 
bedrijfsrevisoren, met als doel een nog betere en 
transparantere analyse en verantwoording van alle 

het verleden als in de toekomst.

3.  TECHNISCH CENTRUM: onderzoek, 

implementatie en ontwikkeling van IT

FOCUS6: de permanente technische onder-
steuning en ontwikkeling van de bestaande 

technologie beheerd door de Nationale Kamer 
(CIA-platform en CBB), alsook de analyse, imple-
mentatie en ondersteuning van nieuwe projecten 
zoals de elektronische handtekening, de e-beteken-
ing, de elektronische griffiebon, het project 
FODFin en de communicatie tussen de gerechts- 
deurwaarders en externen (zoals de overheid) via 
een zogenaamde authentieke bron. Dit alles met 

van de softwareleverancier(s).

4.  COMMUNICATIECENTRUM: strate- 

gische interne en externe communicatie

FOCUS7: het ontwikkelen van een proactieve en 
positieve communicatie(strategie) omtrent 
de rol van de maatschappelijk bewuste gerechts-
deurwaarder in de samenleving van vandaag en 
morgen. Dit betekent de uitbreiding van bestaande 
en ontwikkeling van nieuwe communicatietools 
die zowel de individuele gerechtsdeurwaarder 
als de verscheidene belangengroepen kunnen 
gebruiken: e-zine, website, publicaties, infoses-
sies, e-forum voor kennisuitwisseling, enz.

 van  
gerechtsdeurwaarder ten aanzien van de  
rechterlijke orde, de maatschappij en de politiek 
met het oog op de verbetering van het eigen korps 
en rekening houdend met de visie en agenda van 
de betrokken actoren in het maatschappelijk 
debat. Hierin komt de expertise van de verschil-
lende diensten van SAM/TES samen. 

Het moge duidelijk zijn dat de verschillende dien-
sten voortdurend samenwerken ter realisatie van 
de verschillende krachtlijnen.

5.  FORUM

Naast de vier verschillende diensten installeert 
SAM/TES een permanent FORUM voor discus-
sie, ontmoeting en uitwisseling) waarin de ver-
schillende actoren en belangengroepen vanuit 
hun eigenheid proactief en constructief kunnen 
meedenken en meewerken aan de toekomst van 
het beroep van gerechtsdeurwaarder.


