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OVEREEN KOMST

Tussen:

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, hierna genoemd “de Kamer”, met zetei gevestigd te
Henri Jasparlaan 93 — 1060 Brussel, rechtsgeidig vertegenwoordigd door haar Voorzitter, de heer
Marc Brackeva, gerechtsdeurwaarder en haar twee Ondervoorzitters, de heer Frank Maryns, en de
heer Thierry Debouile, gerechtsdeurwaarders,

En:

De v.z.w. in oprichting “Juridisch Maatschappelijk Kenniscentrum voor gerechtsdeurwaarders”,
kortweg “SAM” en hierna genoemd “SAM”, voor wie zich sterk maakt, de heer Jan De Meuter,
gerechtsdeurwaarder.

Wordt het volgende uiteengezet:

Op het Directiecomité van de Kamer van 22 april 2014 werd de “Visienota SAM/TES Een
Kenniscentrum ais baken voor de maatschappeiijk bewuste gerechtsdeurwaarder van vandaag en
morgen” goedgekeurd.

In het iicht van het voorgaande, en meer in het bijzonder de goedkeuring van voormeide Visienota,
zai worden overgegaan tot de oprichting van de v.z.w. “iuridisch Maatschappeiijk Kenniscentrum
voor gerechtsdeurwaarders”, kortweg “SAM” met ais doel uit te groeien tot een juridisch en
maatschappelijk studie-, kennis en coôrdinatiecentrum met het oog op het verzekeren van de
continuïteit, de verdieping en de ondersteuning van het beleid van de Nationaie Kamer van
Gerechtsdeurwaarders, het verienen van een optimale ondersteuning en dienstveriening aan aile
gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders bij de uitoefening van hun beroep, aisook
het verzorgen van een proactieve en positieve communicatie omtrent de roi van de maatschappeiijk
bewuste gerechtsdeurwaarder in de samenieving van vandaag en morgen.

in haar statuten zuilen tot de concrete doeisteliingen van SAM o.m. behoren:

— het profiieren van het beroep van gerechtsdeurwaarder ten aanzien van de rechteriijke
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 verschiiiende betrokken actoren in
het maatschappeiijk debat (consumenten- en armoedeorganisaties, schuidbemiddeiaars,

— het analyseren en rapporteren van de financieei-economische roi van de
gerechtsdeurwaarder in relatie tot de maatschappij;

— de uitbouw van cen kennis- en opieidingscentrum waarbinnen aile mogeiijke kennis,
informatie en ervaring omtrent de uitoefening van het beroep van gerechtsdeurwaarder
wordt verzameid, verspreid en gevaioriseerd, en waardoor onder meer opleidingen,
seminaries, congressen, ... worden georganiseerd;

— de voorbereiding, advisering, coôrdinatie, ondersteuning en uitvoering verzorgen van het
beieid en de beslissingen van de organen van de Nationale Kamer van
Gerechtsdeurwaarders op administratief, inhoudeiijk en iogistiek vlak;

— het uitvoeren van aile opdrachten die haar worden toevertrouwd door de organen van
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de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders;

— het verlenen van een optimale ondersteuning en dienstverlening aan aile
gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders bij de uitoefening van aile
aspecten van hun beroep (operationeei, opleiding en kennis, ICT, financieei, ...);

— een discussieforum, ontmoetings- en uitwisselingsplatform bieden waar aile
belanghebbende partijen en belangengroepen vanuit hun eigenheid proactief en
constructief kunnen meedenken en meewerken aan de toekomst van het beroep van
gerechtsdeurwaarder;

— een centraal georganiseerde ombudsdienst voor de burgers oprichten, desgevaiiend in
samenwerking met andere juridische beroepen, met betrekking tot de dagdagelijkse
uitoefening van het ambt van gerechtsdeurwaarder;

— het ontwikkeien van een proactieve en positieve communicatie en
communicatiestrategie omtrent de roi van de maatschappelijk bewuste
gerechtsdeurwaarder in de samenieving van vandaag en morgen.

Partijen wensen in deze overeenkomst concrete afspraken te maken m.o.o. het bereiken van deze
doelsteiiingen, de toebedeiing van opdrachten en taken, aisook een regeling inzake de financien.

Wordt het volgende overeengekomen:

Artikei 1 : Kenniscentrum en Juridische dienst:

De Kamer vertrouwt de opdracht toe aan SAM, deweike aanvaardt, om een Kenniscentrum en
Juridische dienst opte richten en te organiseren, met ais doei en taak, limitatief:

Artikel 1.1. Wetgeving en iuridisch ondersteunende taken:
-de permanente opvolging van wetgeving zowel op internationaal ais nationaal viak, het juridisch
ondersteunen van de Kamer, hieronder begrepen, het ontwikkelen van juridische argumenten ter
ondersteuning van de standpunten van de Kamer.

-de administratieve en juridische ondersteuning van de benoemingscommissie en tuchtorganen van
de Kamer.

-de administratie en juridische voorbereiding en advisering ter ondersteuning van de Kamer inzake
o.a. het nieuw opte steilen huishoudelijk regiement, reglement van tucht etc....

-het oprichten, permanent onderhouden, en verder uitbouwen van een juridische databank waarin
aile voor de Gerechtsdeurwaarder relevante wetgeving, rechtspraak en rechtsieer wordt
gecentraliseerd.

-het uitvoeren van juridische analyses, en uitwerking van de juridische en fiscale analyses met
betrekking tot de (samen) werking tussen/van SAM en de Kamer.

-de organisatie en ondersteuning van aile noodzakelijke marktbevragingen die desgevaliend dienen
te worden georganiseerd met oog op het bekomen van advies en ondersteuning door externe
deskundigen.
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Ar-tikel 1.2. Maatschappiikritisch (zeif)onderzoek, en opleiding:

-het ambt van Gerechtsdeurwaarder te onderwerpen aan een permanent “zelfonderzoek”, met oog
op een optimale, correcte en doortastende profilering van het ambt, en de initiatieven te nemen
tot het uitvoeren van de nodige analyses, studies en onderzoeken.

-een Ombudsdienst ten behoeve van de burger op te richten, en deze juridisch te ondersteunen,
eventueei in samenwerking met anderejuridische beroepen.

-het oprichten, uitbouwen en permanent ondersteunen van een kennis- en opleidingscentrum met
oog op de organisatie en invuliing van de opleidingen, seminaries en congressen. De Kamer draagt
aan SAM op, deweike aanvaardt om in het kader hiervan samen te werken en beroep te doen op
verschiiiende belangengroepen zoals o.a. “De Conferentie Vlaamse Gerechtsdeurwaarders”, de
“Union Francophone des Huissiers de Justice”, en de “Nationale Vereniging van Kandidaat
Gerechtsdeurwaarders”, met ais doei aan de opieidingen en responsabiliseringen een zo ruim
mogelijk draagvlak te geven.

SAM zal de nodige juristen aansteiien met de nodige ervaring en bekwaamheid om deze
doelsteilingen te bereiken.

Artikel 2 : Financieel kenniscentrum

De Kamer vertrouwt de opdracht toe aan SAM, deweike aanvaardt, om een Financieei
kenniscentrum op te richten en te organiseren, met ais doel en taak, limitatief:

2.1. Financieel onderzoek, en ondersteuning:

-de permanente ondersteuning van het coilege van bedrijfsrevisoren, met ais doel een nog betere en
transparantere analyse en verantwoording van aile financile verrichtingen van de Kamer, zowel
van het verleden ais in de toekomst.

-het uitvoeren van een “zeifonderzoek”, de nodige analyses, en rapportering inzake de financieel
economische roi van de gerechtsdeurwaarder in de maatschappij.

-permanent onderzoek en ondersteuning van de Kamer met betrekking tot financile en fiscale
materies met oog op een zo optimaal en performant mogelijk financieel beieid.

-het organiseren en ondersteunen van opleidingen in financièle en fiscale materies.

2.2. Groepsaankopen en marktbevragingen:

-het uitvoeren van rentabiliteitsstudies m.o.o. het organiseren van groepsaankopen (bijvoorbeeld
inzake papier, rekrutering, hard- en software, energie en verzekeringen).

-de organisatie en ondersteuningen van aile noodzakelijke marktbevragingen die desgevaiiend
dienen te worden georganiseerd met oog op het bekomen van advies en ondersteuning door
externe deskundigen.

SAM zal een financieel expert aanstellen met de nodige ervaring en bekwaamheid om deze
doelstellingen te bereiken.
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Artikel 3 : Technisch Centrum

De Kamer vertrouwt de opdracht toe aan SAM, deweike aanvaardt, om een Technisch Centrum op
te richten en te organiseren, met ais doei en taak, limitatief:

Artikel 3.1. : Onderzoek en technische ontwikkeiing:

-permanente opvolging, analyse, uitwerking van voorsteiien, en implementatie van eike
noodzakeiijke technische ontwikkeiingen, systemen en procedures die omwiiie van wetgeving of
praktische redenen noodzakeiijk zouden zijn, zoals o.a. niet limitatief inzake de “eiektronische
handtekening”, de “e-betekening”, de “eiektronische griffiebon” en de communicatie tussen de
gerechtsdeurwaarders en externen (zoals de overheid) via een zogenaamde “authentieke bron”.

Artikel 3.2. Ontwikkeiing en beheer van i.T. (overeenkomsten):

-de technische ontwikkeiing van het zogenaamde “C1A-piatform” en het ondersteunen en
ontwikkeien van de nodige databases en de toegang daartoe.

-het coôrdineren en optimaiiseren van de verdeiing van de broncodes en kennis tussen de
verscheidene softwareieveranciers.

-de ondersteuning en verdere technische ontwikkeling van het Centraal Bestand voor
Besiagberichten (C.B.B.).

-realisatie van technische projecten in het kader van aiierhande projecten van de Kamer zoais o.a.
niet limitatief het project “FODF1n”.

SAM zai een projectmanager aansteilen met de nodige ervaring en bekwaamheid cm deze
doeisteirngen te bereiken.

Artikei 4 : Communicatiecentrum

De Kamer vertrouwt de opdracht toe aan SAM, deweike aanvaardt, om een Communicatiecentrum
opte richten en te organiseren, met ais doei en taak, iimitatief:

4.1. interne en externe communicatie:

-de ontwikkeiing van een strategisch communicatiepian, dat ter beschikking kan gesteid worden van
zowel de individueie gerechtsdeurwaarder ais de verscheidene belangengroepen.

-het opvoigen en reaiiseren van communicatiecampagnes en —acties, ten voordele (en het
verbeteren ) van het imago van de gerechtsdeurwaarder, hierin begrepen : netwerking naar
overheden etc persberichten, informatiecampagnes gericht op de burgers en bedrijven inzake de
sociale roi, anticiperen en reageren op sociale media cf beiangenverenigingen die communiceren
en/of ageren tegen de ( roi van de ) gerechtsdeurwaarder.

-het reaiiseren van concrete en accurate communicatie naar de gerechtsdeurwaarder toe omtrent
de verhouding en de samenwerking tussen de gerechtsdeurwaarder en de incassokantoren.

-een duideiijke communicatie zowei naar de gerechtsdeurwaarders ais naar derden en media toe
omtrent het jaarversiag van de Kamer inciusief de nodige cijfers, verwezeniijkingen en pijnpunten,
en de nodige pubiicaties hiertoe te verzorgen en verrichten.

-de vernieuwing van de website van de Kamer.
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-in samenwerking met de Juridische Dienst de realisatie, onderhoud en verspreiding van een “e-zine”

-in samenwerking met de Juridische dienst, de organisatie en ondersteuning van aile noodzakelijke
marktbevragingen die desgevallend dienen te worden georganiseerd met oog op het bekomen van
advies en dienstverlening door externe deskundigen.

4.2. Opleiding en ondersteuning:

-in samenwerking met o.a. de Juridische Dienst een opieidingscentrum op te richten en uit te
bouwen, zodat kennis en ervaring op een efficiênte manier binnen de beroepsgroep zal kunnen
circuieren. Het zowel centraal ais iokaal organiseren van een relevant opieidingsaanbod voor zowel
de stagiair-gerechtsdeurwaarder, de kandidaat-gerechtsdeurwaarder ais de titularissen.

-in samenwerking met de Financile Dienst de gerechtsdeurwaarder te ondersteunen en informeren
omtrent financiêie kwesties. Het zowel centraai ais lokaal organiseren van info-avonden omtrent o.a.
boekhoudkundige en fiscale onderwerpen, de B.T.W.-probiematiek, de derdenrekening, en het
financieei beheer in het aigemeen.

-in samenwerking met de Technische Dienst de ontwikkeling van een zogenaamd “e-forum” te
realiseren, met oog op de uitwisseling van kennis tussen de gerechtsdeurwaarders onderling, en met
de mogelijkheid voor de gerechtsdeurwaarder om deze kennis op eenvoudige en duideiijke wijze te
raadplegen.

SAM zal een communicatiespeciaiist aanstelien met de nodige ervaring en bekwaamheid om deze
doelstellingen te bereiken. Voor de uitvoering van specifieke communicatieopdrachten zal beroep
worden gedaan op externe specialisten inzake communicatie.

Artikel 5 Forum

De Kamer vertrouwt de opdracht toe aan SAM, deweike aanvaardt, om een permanent “Forum” te
organiseren waarin de verschiilende actoren en belangengroepen hun bijdrage en inbreng kunnen
leveren.

Hiertoe zai een wetenschappeiijke raad worden opgericht, samengesteld uit experten uit de
Academische en Professionele wereid, met oog op discussie en onderbouwing van de
respectievelijke standpunten, en de bijstand van de juridische dienst inzake vorming en opleiding.

De Kamer draagt aan SAM op om aan dit forum een zo breed mogeiijke basis te verschaffen, en de
samenwerking na te streven met o.m. de “De Conferentie Vlaamse Gerechtsdeurwaarders”, de
“Union Francophone des Huissiers de Justice”, de “Nationale Vereniging van Kandidaat
Gerechtsdeurwaarders”, de “E.K.G.” en de “U.l.H.i.”, alsook eike andere belangengroep dewelke
proactief en constructief wii meedenken en meewerken aan de toekomst van het beroep van
gerechtsdeurwaarder.

Artikel 6 : (Samen)werking:

6.1. Leiding:

Met oog op de dageiijkse leiding en coôrdinatie zal SAM overgaan tot de aanstelling van een
“Directeur”.

6.2. Werking:

De Kamer draagt aan SAM op om een duidelijke analyse te maken van haar opdrachten en werking
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o.a. in het kader van- en in relatie tot- de opdrachten van de Kamer, waarbij indachtig dient te
worden gehouden dat de administratie van de Kamer, met inbegrip van tuchtzaken, ondersteuning
van het directiecomité, notulering van de vergaderingen, de IT- en iuridische helpdesken tot de
dagelijkse taken en werking van de Kamer behoren, alsook de thans in dienst zijnde juristen binnen
de Kamer blijven opereren.

In functie van de hierboven analyse, zal in het kader van overlapping van taken, en het streven naar
een zo efficiénte mogelijke werking, SAM de mogelijkheid onderzoeken om eventuele werknemers
(zoals o.a. de juristen) van de Kamer over te nemen.

Artikel 7: Lopende en nieuwe (IT)- overeenkomsten:

De lopende overeenkomsten zullen niet worden overgedragen, met dien verstande dat het SAM wel
uitdrukkelijk 15 toegelaten om nieuwe overeenkomsten in eigen naam en voor eigen rekening af te
sluiten.

Met betrekking tot het Centraal Bestand voor Beslagberichten ( C.B.B.) én het zogenaamde “C.I.A.
platform”, zoals vermeld in o.a. artikel 3.2. van deze overeenkomst, wordt overeengekomen dat het
volledige beheer bij de Kamer blijft, doch dat SAM de volledige ondersteuning en verdere technische
ontwikkeling op haar zal nemen. SAM zal ook bevoegd zijn om volledig autonoom elke strategische
beslissing die verband houdt met het CBB, te nemen.

Artikel 8 : Financieel

Artikel 8.1. Financiering:

Met oog op de opstart én de financiering van de aan SAM toegewezen opdrachten en taken zal de
Kamer uiterlijk op datum van ondertekening van huidige overeenkomst een bedrag overmaken van
245.000,00 Euro, op rekening nummer BE37 6300 2507 1428.

Hiernaast kent de Kamer aan SAM een vergoeding toe van 1.000.000,00 Euro per jaar, jaarlijks
betaalbaar uiterlijk op 30 juni, op rekening nummer BE37 6300 2507 1428. Het eerste jaar bedraagt
dit bedrag (1.000.000 Euro — 245.000 Euro=) 755.000 Euro.

Indien uit de goedgekeurde jaarrekening van SAM blijkt dat deze winst heeft gerealiseerd, verbindt
SAM er zich toe om binnen de 30 dagen na goedkeuring van deze jaarrekening, en uitdrukkelijk
akkoord van de Revisor, de toegewezen winst na belasting, over te maken aan de Kamer.

Artikel 9 : Bemiddeling:

Met betrekking tot elk geschil aangaande deze overeenkomst, en de (samen)werking van en tussen
SAM en de Kamer, streven partijen er uitdrukkelijk naar om elk mogelijk conflict op te Iossen door
middel van bemiddeling, waarbij de Voorzitter van de Kamer en de Voorzitter van de Raad van
Bestuur van SAM er zich toe verbinden om m.b.t. tot elk geschil te goeder trouw een oplossing na te
streven door bemiddeling tussen beiden, teneinde een gezamenlijk standpunt voor te stellen aan
respectievelij k hun Directiecomité en Algemene Vergadering.

Artikel 10 : Duur:

De duur van de overeenkomst bedraagt drie jaar. Op het einde van die initiele periode wordt de
overeenkomst stilzwijgend vernieuwd voor telkens een periode van drie jaar, tenzij één van de
partijen zich per aangetekend schrijven verzet tegen de verlenging minstens tien maanden voor het



verstrijken van de dnejarige termijn. De maximale cluur van de overeenkomst bedraat achtpen jaar,waarna goen verdere stilzwijgende verlening meer mogeUjl< is. /Huiclige overeenko,nst werd opgesteld te 8russel op 5 junl 2014 in twee originele exemplaren,
waarvan elke partij erkent één ecemp!aar te hebben ontvangen.
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