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BIG DREAMS & HIGH AIMS 

 
 
De toekomst van het ambt van gerechtsdeurwaarders is verzekerd! Als voorzitter van de Nationale Vereniging van Kandidaat 
& Stagiair Gerechtsdeurwaarders stelde ik de voorbije weken en maanden vast dat tal van stagiairs en kandidaat-
gerechtsdeurwaarders zich eindeloos met een enorme flexibiliteit en bereidwilligheid inzetten. Wij waren er al van overtuigd 
dat bemiddelend optreden in het DNA van ons beroep zit. De voorbije weken hebben wij dat samen voor het grote publiek 
nog maar eens in de verf gezet, gebruikmakend van alle mogelijke communicatiekanalen, in “ons kot” of daarbuiten, maar 
met respect voor de nodige fysical distance en ons beroepend op onze ervaring en vakkennis.  
 
Omdat we als vereniging van kandidaten en stagiairs ervan overtuigd zijn dat we de uitdagingen die onze beroepsgroep te 
wachten staan, enkel aankunnen wanneer we als groep samenwerken en unisono optreden, delen we graag onze ideeën. Laat 
dat inspiratie zijn voor innovatie van ons ambt, waarvoor we allen zo gepassioneerd zijn, en aanzet voor nauwere 
samenwerking!  
 
We kijken alvast een succesvolle samenwerking met het nieuwe directiecomité verwachtingsvol tegemoet. 
 
Hendrik De Clerck 
Voorzitter  
Namens NVKSG-ANCSHJ 
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1. Aanpassing van artikel 511 §1 GER.W.  

 
Probleemstelling: 
 
Wettelijk vastgelegde anciënniteit van de stagemeester als criterium om stagemeester te worden is niet meer van deze tijd.  

“Om een stagecertficiaat te verkrijgen, moet de betrokkene een effectieve stage hebben volbracht van twee volle Jaren zonder 
onderbreking in een of meerdere kantoren van een gerechtsdeurwaarder. De stagemeester is een gerechtsdeurwaarder die reeds 
minstens vijf volle jaren het ambt uitoefent en die geen hogere tuchtstraf heeft opgelopen.” 

Standpunt NVKSG-ANCSHJ: 

Het nieuw statuut werd destijds ingevoerd omwille van een algemene kwaliteitsverhoging enerzijds en een verjonging van 
het ambt anderzijds. Een hernieuwde benoemingsprocedure zowel voor kandidaat- en stagiair- gerechtsdeurwaarders diende 
hiertoe bij te dragen.  

De wettelijk vastgelegde anciënniteit van de stagemeester kan worden verlaagd, aangezien men in het licht van de nieuwe 
benoemingsprocedure ervan uit kan gaan dat de pas benoemde titularissen zowel theoretisch als praktisch zeer goed 
geplaatst zijn om een stage te verzorgen. Er kunnen tav de stagemeester eventueel wel andere criteria worden vooropgesteld, 
bijvoorbeeld in verband met verplichte permanente vorming, deontologische verplichtingen, verklaring derdenrekening. 
Indien de gerechtsdeurwaarder daaraan beantwoordt, kan hem een stagecertificaat als stagemeester worden uitgereikt. 

De NVKSG-ANCSHJ stelt dan ook voor om het criterium anciënniteit te vervangen: 

“Om een stagecertficiaat te verkrijgen, moet de betrokkene een effectieve stage hebben volbracht van twee volle jaren zonder 
onderbreking in een of meerdere kantoren van een gerechtsdeurwaarder. De stagemeester is een gerechtsdeurwaarder die geen 
tuchtstraf heeft opgelopen en voldoet aan diens deontologische verplichtingen inzake permanente vorming en 
derdenrekening.” 
 
2. Vademecum voor de stagiar(e)s en link naar de website NVKSG-ANCSHJ op de website NKGB/SAM-TES 
 
Probleemstelling: 

De hernieuwde procedure voor benoeming tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder met bijhorend vergelijkend examen heeft gezorgd 
voor nieuwe uitdagingen voor de (startende) stagiair-gerechtsdeurwaarders.  

Bijdrage NVKSG-ANCSHJ: 

De NVKSG-ANCSHJ heeft een vademecum over de stage uitgewerkt als praktische leidraad voor de beginnende stagiair- 
gerechtsdeurwaarder in de vorm van een brochure met daarin praktische informatie over het verloop van de stage, het 
vergelijkend examen en andere aspecten zoals verplichtingen inzake btw en het aanvragen van een ondernemingsnummer. 
Het vademecum wil een praktische gids zijn voor al wie interesse heeft in een loopbaan als gerechtsdeurwaarder. 

De NVKSG-ANCSHJ ambieert dat het vademecum verspreid wordt onder alle startende stagiair-gerechtsdeurwaarders. De 
NVKSG streeft er dan ook naar dat er een link naar de website van de Vereniging met het vademecum wordt opgenomen op 
de site van de NKGB om alle startende stagiairs en in het beroep geïnteresseerde studenten te informeren. 
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3. Betere controle op de invulling en het verloop van de stage 

 

Probleemstelling: 

De hernieuwde procedure voor benoeming tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder met bijhorend vergelijkend examen heeft gezorgd 
voor nieuwe uitdagingen voor de (startende) stagiair-gerechtsdeurwaarders. Er worden hogere verwachtingen gesteld aan de 
stagiairs. Het gevraagde kennisniveau om te slagen voor het vergelijkend examen is zeer hoog, ten bewijze onder meer de 
scoringspercentages (’14-’15: 13%(NL) 29,50%(FR) / ’15-’16: 22%(NL) 19% (FR) / ’17-’18: 27,50%(NL) 34,50%(FR) /’18-‘19: 20% 
(NL) 28,57 % (FR) / ‘19-‘20: 21,43% (NL) 21,62 % (FR)) en de vragen en opmerkingen die we als Vereniging van onze leden krijgen 
in aanloop naar het vergelijkend examen en daarbuiten.  

Standpunt NVKSG-ANCSHJ: 
 

De NVKSG-ANCHJ ijvert ervoor dat er een betere controle op de invulling en het verloop van de stage (GEEN ZUIVERE  
TEWERKSTELLING!) komt. De Vereniging ziet de concrete invulling van de controle als volgt. 
 
Iedere titularis-gerechtsdeurwaarder die voldoet aan zijn/haar verplichtingen inzake derdenrekening, permanente vorming en 
tegen de welke gedurende een periode van 5 jaar vóór aanvang van de stage geen hogere tuchtstraf werd uitgesproken, kan 
de functie van stagemeester op zich nemen en verkrijgt hiertoe een stagevignet/stagecertificaat als stagemeester  van de 
NKGB. Indien de stagemeester niet meer aan deze voorwaarden voldoet, zal hij of zij in gebreke worden gesteld, waarna hij of 
zij zich binnen een vooropgestelde termijn opnieuw moet conformeren. Doet de stagemeester dat niet, zal hij of zij door de 
stagecommissie (zie verder) worden uitgenodigd voor een bemiddelend gesprek. Zo de bemiddeling niet het gewenste 
resultaat oplevert, zal de controlecommissie de zaak kunnen rapporteren aan de nationaal verslaggever en kan een procedure 
tot intrekking van het stagevignet worden opgestart. Definitieve veroordeling tot een hogere tuchtstraf heeft automatisch 
intrekking van het stagevignet tot gevolg, minstens voor de duur van de opgelegde sanctie.  
 
De NVKSG-ANCSHJ ambieert ook de oprichting van een gediversifieerde stagecommissie. Die commissie bestaat uit 8 leden 
(4 effectieve en 4 plaatsvervangers). Er is een Nederlandstalige, een Franstalige en een Verenigde controlecommissie naar 
analogie van de benoemingscommissies. In iedere commissie hebben 2 kandidaat-gerechtsdeurwaarders (afgevaardigd uit het 
bestuur NVKSG-ANCSHJ) en 6 titularis-gerechtsdeurwaarders, waarvan er minstens 3 een anciënniteit van minder van vijf jaar 
hebben, zitting. De bedoeling is om zo een gediversifieerde commissie samen te stellen met voldoende leden, teneinde de 
werklast voor ieder lid tot een minimum te beperken. De leden kandidaat-gerechtsdeurwaarders zullen fungeren als een go-
between tussen de stagiairs en de titularis gerechtsdeurwaarder in geval van conflicten tussen stagiairs en hun stagemeester. 
 
De stagecommissie wordt ondersteund door SAM-TES en houdt toezicht op de georganiseerde opleidingen. Zij zal er 
bijvoorbeeld op toezien dat een logische volgorde bestaat in de opleidingscyclus en dat het aanbod aan opleidingen in 
overeenstemming is met de wettelijke vereisten. Iedere stagiair zal ook minstens 18 dagen per jaar (minstens een deel van de 
dag) baanervaring (beslagen – vaststellingen – betekenen van akten – openbare gerechtelijke verkoop) moeten opdoen. 
 
De voornaamste opdracht van de stagecommissie bestaat in het toezicht op het goede verloop van de stage. Het toezicht 
houdt in: 
 

a. Bezoek op stageplaats met gesprek met stagiair en stagemeester, waarbij de stage na 1 jaar wordt geëvalueerd; 
b. Controle op onlinestageboekje, afzonderlijk in te vullen door stagemeester en stagiair;  
c. Initiatiefrecht met betrekking tot invulling van de stage. De controlecommissie zal advies kunnen geven met 

betrekking tot de door de stagiair behandelde materies.  
 
Negatieve evaluatie geeft in de eerste plaats aanleiding tot een bemiddelingsgesprek en een meer doorgedreven opvolging 
van de stageplaats. Wanneer bemiddeling niet tot het gewenste resultaat leidt, zal de controlecommissie hiervan melding 
kunnen maken bij de nationaal verslaggever met het oog op het opstarten van een procedure tot intrekking van het 
stagevignet; 
 
De stagecommissie gaat bovendien na of de stagemeester gedurende de stage voldoet aan diens verplichtingen inzake 
permanente vorming en derdenrekening.  
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De betrokken stagiair zal steeds op de hoogte worden gesteld van de opgestarte procedure tot intrekking van het 
stagecertificaat van de stagemeester, zodat die gebeurlijk tijdig op zoek kan gaan naar een nieuwe stageplaats. Wanneer de 
stagiair in geval van intrekking van het vignette, geen nieuwe stageplaats heeft gevonden, kan een andere 
gerechtsdeurwaarder binnen dezelfde associatie tijdelijk optreden als stagemeester (voor zover die uiteraard voldoet aan de 
voorwaarden).  
In elk arrondissement zal onder de leden van de Raad een gerechtsdeurwaarder worden aangesteld die kan optreden als 
stagemeester ad interim, indien de stagemeester niet in associatief verband optreedt als stagemeester en hij of zij het vignette 
verliest. 

4. Verplichte bijdrage NKGB  
 

Probleemstelling: 

De verplichte bijdrage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarders ten bedrage van 1.000 EUR lijkt een zeer zware last zonder dat 
daar veel tegenover staat: het is momenteel voor vele kandidaat-gerechtsdeurwaarders niet heel duidelijk welke dienstverlening 
tegenover de bijdrage staat. 

Standpunt NVKSG-ANCSHJ: 

De NVKSG-ANCSHJ ambieert de afschaffing van de verplichte bijdrage van de kandidaat-gerechtsdeurwaarders, minstens 
een significante verlaging ervan op basis van de effectief verstrekte dienstverlening aan de kandidaat-gerechtsdeurwaarders.   

5. Bijsturing en objectivering van het benoemingsproces 
 

Probleemstelling: 

Ook de benoemingscommissies staan vandaag voor nieuwe grote uitdagingen. Niet alleen is er de samenloop van diverse 
generaties kandidaten (de kandidaten benoemd in 2015 zullen in 2020 voor het eerst kunnen postuleren). Door de druk die een 
theoretische bevraging jaar na jaar legt op de deelnemende kandidaten, dreigen sommigen onder hen af te haken, met mogelijk 
kwaliteitsverlies tot gevolg.  

Standpunt NVKSG-ANCSHJ: 
 
De NVKSG-ANCSHJ ijvert voor de optimalisatie van het benoemingsproces, waarover met een open geest moet worden 
nagedacht.  
Wij dringen aan op wetgevend optreden met het oog op de creatie van een wervingsreserve. Die praktijk is reeds gangbaar 
in de magistratuur. We willen dat aan iedere postulerende kandidaat de mogelijkheid wordt geboden om het resultaat van de 
schriftelijke bevraging gedurende vijf jaar te behouden. Elke kandidaat behoudt gedurende vijf jaar het recht om in het kader 
van een volgende postulatieronde opnieuw deel te nemen aan de schriftelijke bevraging en desgevallend het beste resultaat 
vast te zetten. Het systeem moet gekoppeld worden aan een systeem van permanente vorming, dat de koers van onze 
beroepsgroep moet bepalen. In concreto wil dat zeggen dat bij aanvang van de werkingsperiode van iedere 
benoemingscommissie in overleg met de Nationale Kamer de richting zal worden bepaald waarin we als beroepsgroep willen 
uitgaan. Op basis daarvan zal een deel van de opleidingen verplicht gevolgd moeten worden. 

 
We ijveren ook voor een weging tussen de bij ministrieel besluit vastgelegde benoemingscriteria. Dat kan bijdragen tot een 
grotere voorspelbaarheid met betrekking tot het resultaat van het benoemingsproces. Dat zal de postulant ook helpen kritisch 
de eigen vaardigheden inzake de vooropgestelde toetsingscriteria te analyseren. 
 
Transparantie, objectiviteit en kwaliteitsbewaking moeten steeds vooropstaan. De uitdaging is om perspectief te blijven bieden, 
niet alleen voor de stagiairs, en de kandidaat-gerechtsdeurwaarders, maar ook voor wie overweegt in het beroep te stappen.  
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6. Verplichte opruststelling 
 

Probleemstelling: 

Het voorstel om titularis-gerechtsdeurwaarders verplicht op rust te stellen op de leeftijd van 70 jaar, zou voor ons beroep grote 
gevolgen hebben, die voor sommigen als nadelig en voor anderen als positief worden ervaren. Alleszins past de maatregel bij de 
visie naar meer objectiviteit: een verjonging van het korps door snellere benoemingen, minder misbruik van de 
plaatsvervanging, die niet meer als een instrument van macht kan worden ingezet, billijke herverdeling van het 
overheidscontentieux en algemene uniformiteit in het korps.  

Standpunt NVKSG-ANCSHJ: 
De NVKSG-ANCSHJ is een genuanceerd voorstander van de verplichte opruststelling op 70 jaar. 

We ijveren voor de betere uitwerking van de overnameverplichting en de waardering (I), de creatie van nieuwe standplaatsen 
(II) en de start van onderhandelingen over een pensioenfonds voor gerechtsdeurwaarders (III). 

6.I De overnameverplichting 

Bij een verplicht ontslag hoort ook een verplichte overnameregeling, voor zover die evenwichtig opgebouwd is. De titularis 
mag op het einde van de loopbaan weten wat er hem of haar precies te wachten staat. Bovendien stemt de huidige 
overnameregeling tegen boekwaarde niet overeen met de economische realiteit. Anderzijds zijn voor de kandidaten ook 
voorspelbaarheid en betaalbaarheid van groot belang. De NVKSG-ANCSHJ wil een duidelijke waarderingsmethodiek 
gerealiseerd zien, waarmee de prijs van een overname objectief vastgesteld wordt. 

De waarderingsmethodiek die in het notariaat toegepast wordt, leidt daar tot een hoge mate van voorspelbaarheid en tot 
duidelijkheid, tot genoegen van alle betrokken partijen. Men berekent daar het jaarlijks geïndexeerd semi-nettoinkomen 
verbonden aan de over te nemen aandelen, en vermenigvuldigt dan met een coëfficiënt van 2,5.  

We ambiëren een gelijkaardig systeem voor de gerechtsdeurwaarder, zonder dat wij de grote verschillen met het notariaat uit 
het oog verliezen. Het cliënteel van de gerechtsdeurwaarder is vluchtig, meer nog dan in het notariaat. Daarnaast moet er 
rekening gehouden worden met de realiteit van no-cure-no-pay enerzijds en het ontbreken van een adequaat 
invorderingsbeleid voor openstaande erelonen, die onderhevig zijn aan een korte verjaringstermijn. In tegenstelling tot de 
notaris wordt de gerechtsdeurwaarder (voor zover hij uiteraard niet werd geprovisioneerd) pas na verloop van tijd vergoed 
voor diens prestaties. Anderzijds blijft er sowieso ook een sluimerend effect van verdwenen cliënteel, aangezien 
uitvoeringsdossiers vaak meerdere jaren in beslag nemen en dus ook nog winst kunnen generen, wanneer er geen nieuwe 
dossiers meer aangeleverd worden door de klanten. In die zin moet de waarde van dat cliënteel lager ingeschat worden en 
moet de coëfficiënt naar beneden bijgesteld worden.  

6.II De creatie van nieuwe standplaatsen 

Volgens ons zal de verplichte opruststelling op termijn een tekort aan titularis-gerechtsdeurwaarders in België laten gevoelen. 
Zonder de bijdrage van de talrijke kandidaat-gerechtsdeurwaarders, die zich dagelijks hard inzetten, zou de adequate 
rechtsbedeling in België gewoon onmogelijk zijn. Er zijn nu eenmaal te weinig titularis-gerechtsdeurwaarders. Dat is de reden 
waarom de kandidaat-gerechtsdeurwaarder in de praktijk op veel kantoren een belangrijke of zelfs centrale taak heeft. Door  
het system van plaatsvervanging doen zij dat echter in een ondergeschikte rol, hoewel daar geen objectieve redenen voor zijn. 
Daaraan kan geremedieerd worden door van de sterke kandidaat-gerechtsdeurwaarders op korte termijn titularis-
gerechtsdeurwaarders te maken, die op voet van gelijkheid hun ambt kunnen uitoefenen. 

De verplichte oprustelling zal op zich niet rechtstreeks zorgen voor nieuwe plaatsen, aangezien de plaatsen van de 70+-
titularissen vandaag al vacant verklaard werden of ingevuld. De NVKSG-ANCSHJ is wel van oordeel dat de verplichte 
pensionering zal leiden tot een algemene erkenning van de noodzaak aan bijkomende standplaatsen.  

Vandaag is een aanzienlijk aantal plaatsvervangende kandidaat-gerechtsdeurwaarders alleen in naam geen titularis en 
vervangen zij voortdurend 70+-titularissen ten voordele van het kantoor waar zij aan verbonden zijn. Zij nemen een groot deel 
van het baanwerk voor hun rekening. Als die kandidaten hun ambt niet meer kunnen uitoefenen, omdat de 70+-titularissen 
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geen titel meer voeren, zal de mogelijkheid tot uitbesteding van het baanwerk op zich onder druk komen te staan, gezien de 
beperking van de vervangingen tot 180 dagen per titularis.  

We ijveren er dan ook voor dat een studie wordt gedaan door de NKGB naar de noodzaak van nieuwe standplaatsen verspreid 
over de Belgische grondgebied in het licht van de toename van de bevolking, zodat een onderbouwd voorstel tot  creatie van 
bijkomende standplaatsen kan worden gelanceerd. 
 
Bijkomende benoemingen kunnen minstens nieuwe perspectieven bieden aan kandidaten die eveneens getroffen worden door 
de voorgestelde maatregel. 

Wat met de oprustgestelde gerechtsdeurwaarder? Het voorgestelde regime sluit niet uit dat een titularis-gerechtsdeurwaarder 
nog na zijn 70 jaar blijft werken; het ontneemt hem of haar enkel de titel. De 70+-gerechtsdeurwaarder kan aanblijven als 
consulent, adviseur, of eregerechtsdeurwaarder. De gepensioneerde zal alleen niet meer in eigen naam het baanwerk kunnen 
verrichten. Overigens, nog heel weinig 70+-titularissen gaan vandaag nog de baan op om beslag te leggen. Eigenlijk komt het 
erop neer dat hij of zij zijn title “verhuurt” aan de ondergeschikte kandidaat. Dat strookt niet met het nieuwe statuut en met 
het streven naar meer objectiviteit van ons beroep. Er moet ingezet worden op verjonging, niet alleen van het beroep, maar 
specifiek van de titularispopulatie. 

6.III Pensioenfonds voor gerechtsdeurwaarders 

In het algemeen belang van haar leden gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders wensen wij date r 
onderhandelingen worden gestart over een pensioenfonds of een interessante groepsverzekering waarbij de titularissen en 
kandidaat-gerechtsdeurwaarders al dan niet via de verplichte bijdrage een zeker aanvullend pensioen opbouwen. 

7. Algemene Vergadering : Back to basics 
 

Probleemstelling: 

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België telt vandaag ongeveer 900 leden gerechtsdeurwaarders en kandidaat-
gerechtsdeurwaarders. Het systeem van afvaardiging over de arrondissementsgrenzen heen van een 60-tal 
gerechtsdeurwaarders/kandidaat-gerechtsdeurwaarders die dan zelf een directiecomité selecteren, wekt de indruk dat de 
meerderheid geen inspraak heeft in belissingen over belangrijke aangelegenheden. Vaak (de uitzonderingen niet te  na gesproken) 
behoren de arrondissementele afgevaardigden tot de grotere kantoren, waardoor gerechtsdeurwaarders en kandidaat-
gerechtsdeurwaarders van kleinere kantoren zich niet betrokken voelen. 

Standpunt NVKSG-ANCSHJ: 

We ijveren voor een gedeeltelijke terugkeer naar de basis van de algemene vergadering. Niet alleen moet het directiecomité 
rechtstreeks verkozen worden door alle leden van de Nationale Kamer. Daarenboven moeten alle leden stemgerechtigd zijn 
inzake aangelegenheden van algemeen belang. De NVKSG-ANCSHJ wil dat de algemene vergadering een openbaar karakter 
krijgt: elk lid van de algemene vergadering zou in de mogelijkheid moeten zijn om (niet stemgerechtigd) deel ten nemen aan 
de algemene vergadering en daar een interpellatie te houden binnen een strikt afgebakend tijdsbestek.  
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8. NVKSG als officiële gesprekspartner  
 

Probleemstelling: 

De Nationale Vereniging van Kandidaat & Stagiair Gerechtsdeurwaarders groeide de voorbije jaren uit tot een volwaardige en 
professionele organisatie die nagenoeg alle kandidaten en stagiair gerechtsdeurwaarders verenigt. 

Standpunt NVKSG-ANCSHJ: 

We ambiëren een nauwe betrokkenheid van de NVKSG-ANCSHJ bij de besluitvorming in de NKGB. We ijveren voor de 
erkenning van de NVKSG-ANCSHJ als officiële gesprekspartner, die betrokken wordt bij de besluitvorming en bij ontwerpen 
van wetgevende initiatieven al dan niet via maandelijkse overlegmomenten met SAM-TES of het DIRCO. 

9. Door de NKGB gestroomlijnde opleidingen 
 

Probleemstelling: 

Onbekend is onbemind. Al te vaak lopen we als beroepsgroep aan tegen vooroordelen, die hun oorsprong vaak vinden in 
onwetendheid. 

Bijdrage NVKSG-ANCSHJ: 

DE NVKSH-ANCSHJ ambieert een grotere visibiliteit van onze beroepsgroep via de door de NKGB gecoördineerde en 
gestroomlijnde bijdrage aan een algemene financiële geletterdheid. 

Dat kandidaten en stagiairs zich overal te lande inzetten voor de positieve beeldvorming met betrekking tot ons beroep, mag 
blijken uit engagementen van onze leden in initiatieven zoals POP UP, dagstages en andere individuele projecten. Vandaag 
zetten heel wat van onze leden zich in om ons beroep op de een of de andere manier zichtbaar te maken in de samenleving 
en om onze kennis te delen door middel van opleidingen rond financiële geletterdheid. 

Met de inschrijving van financiële geletterdheid in de eindtermen van het onderwijs, is er een opportuniteit voor onze 
beroepsgroep, die bij monde van de talrijke kandidaat-gerechtsdeurwaarders en de stagairs-gerechtsdeurwaarders 
systematisch opleidingen in de diverse onderwijsinstellingen kan verzorgen. Wij stellen dan ook voor dat de NKGB initiatief 
neemt om met de onderwijswereld samenwerkingsverbanden op het getouw te zetten om de individuele opleidingsprojecten 
te stroomlijnen en te coördineren tot een uniforme bijdrage aan de onderwijswereld. 
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10. Schorsing door overmacht 
 

Probleemstelling: 

COVID19 heeft zich de voorbije maanden ook in onze geledingen laten voelen. Tal van kandidaat-gerechtsdeurwaarders en 
stagiairs-gerechtsdeurwaarderwaarders werden al dan niet tijdelijk thuisgezet en zagen zich van de ene op de andere dag van 
hun inkomsten afgesneden. Op grond van artikel 521 Ger. W. is het iedere kandidaat gerechtsdeurwaarder verboden om enig 
ander beroep uit te oefenen.  

Standpunt NVKSG-ANCSHJ: 

 
Wij ambiëren de mogelijkheid om in overmachtsituaties zoals de huidige pandemie een schorsing van de inschrijving op het 
tableau te vragen en toelating te verkrijgen om op tijdelijke basis een alternatieve tewerkstelling te zoeken. Dat moet de 
kandidaat in kwestie stellen om in uitzonderlijke tijden in inkomsten te voorzien. Als vereniging zijn we ervan overtuigd dat 
een dergelijke kruisbestuiving dankzij andere ervaringen voor de kandidaat in kwestie haar nut kan bewijzen. Men kan 
bovendien toch bezwaarlijk verwachten dat de kandidaat-gerechtsdeurwaarder gewoon werkloos en zonder enig 
vervangingsinkomen blijft, wanneer de titularis-gerechtsdeurwaarder door uitzonderlijke omstandigheden geen werk meer 
kan verschaffen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


