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INLEIDING 

Situering 

“Geduld is het wachtwoord voor de poort der duizend en één zaken. Vandaag dient men het adagium 

van Van Alphen, “geduld is een schone zaak”, wellicht om te keren. Een schone zaak betekent thans 

veel geduld.”1 

Het is geen geheim dat het gerechtelijk apparaat in België reeds decennialang kampt met een 

hardnekkige achterstand. Ellenlange procedures slepen maanden tot zelfs jaren aan, niet zelden tot grote 

ergernis van de betrokken partijen.  

Wat de gerechtelijke achterstand betreft, heeft België reeds enkele veroordelingen opgelopen door het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het baat echter niet, het probleem is nog steeds sterk 

aanwezig.2 In het verleden zijn er reeds verscheidene initiatieven en wetsvoorstellen geweest met 

maatregelen die uitdrukkelijk tot doel hadden om de gerechtelijke achterstand weg te werken.3 Deze zijn 

echter niet meteen allen even succesvol gebleken.4  

Het is tevens een fenomeen dat de rechtszekerheid van de burger sterk ondermijnt wanneer het een 

ontoelaatbare omvang aanneemt. De rechtsonzekerheid en vele andere negatieve gevolgen die deze 

achterstand met zich meebrengt, tonen aan dat het wegwerken van de achterstand bij onze rechtbanken 

een hoogdringende noodzaak is.5  

Het moge duidelijk zijn dat de oorsprong van de gerechtelijke achterstand allerminst alleen bij de 

rechters ligt. Sterker nog, de actoren binnen de rechtbanken doen hun uiterste best om de achterstand zo 

beperkt mogelijk te houden. In vele gevallen kan de trage rechtsgang trouwens te wijten zijn aan 

vertragende handelingen vanwege de partijen en hun advocaten.6 In dergelijke gevallen kan de rechtbank 

                                                      
1 D. FÉVERY, Stand en recht van de gerechtelijke achterstand. Het verhaal van de advocaat en de sfinx, Gent, 

Mys & Breesch, 1995, 2.  
2 H. VUYE, “In feite bestaat Belgische justitie al niet meer”, 9 oktober 2013,  

http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/feite-bestaat-belgische-justitie-al-niet-meer (consultatie 29 maart 2016); X, 

“Gerechtelijke achterstand raakt niet weggewerkt”, Het Laatste Nieuws 25 april 2008, 

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/255472/2008/04/25/Gerechtelijke-achterstand-raakt-niet-

weggewerkt.dhtml (consultatie 29 maart 2016).  
3 Bij wijze van voorbeeld: Wet 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het 

bestrijden van de gerechtelijke achterstand, BS 12 juni 2007. 
4 X, “Wet tegen gerechtelijke achterstand heeft averechts effect”, De Morgen 8 oktober 2008, 

http://www.demorgen.be/binnenland/wet-tegen-gerechtelijke-achterstand-heeft-averechts-effect-b4894484/ 

(consultatie 14 maart 2016); IKERREMANS, “Wet om gerechtelijke achterstand te bestrijden leidt tot meer 

achterstand”, Het Belang van Limburg 31 mei 2011, http://www.hbvl.be/cnt/aid1051985/wet-om-gerechtelijke-

achterstand-te-bestrijden-leidt-tot-meer-achterstand (consultatie 14 maart 2016).  
5 S. BIELEN, Economische analyse van bereidheid tot betalen voor een snelle behandeling van rechtzaken, 

onuitg. Masterproef Universiteit Hasselt, 2012, 

https://uhdspace.uhasselt.be/dspace/bitstream/1942/14034/1/08269302011632.pdf (consultatie 14 maart 2016), 

1. 
6 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE (HRJ), Verslag klachtenbehandeling 2014, 17 juli 2014, 

http://www.hrj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/klachtenverslag2014.pdf (consultatie 

29 maart 2016). 
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uiteraard weinig verweten worden. Het is dan ook aan de wetgever om ervoor te zorgen dat dergelijke 

dilatoire handelingen niet langer mogelijk zijn door dwingende termijnen op te leggen. FÉVERY vindt 

oorzaken die te maken hebben met de spelregels, de spelers7, het spel, de club of coach, de arbiter, de 

bal waarmee gespeeld wordt en het terrein waarop gespeeld moet worden.8 De arbiter (lees: rechter) is 

dus slechts te zien als één van de oorzaken van de gerechtelijke achterstand.  

De rechters hebben te maken met een enorme werklast en een hardnekkig personeelstekort9 en kunnen 

de strijd met de gerechtelijke achterstand niet alleen blijven aangaan. Tijdelijke maatregelen zoals 

aanvullende kamers tegen gerechtelijke achterstand, die dan telkenmale worden verlengd, zullen het 

probleem niet volledig verhelpen.10  

Dit onderzoek gaat na of de notaris een rol kan vertolken bij het verder11 wegwerken van de gerechtelijke 

achterstand. De notaris neemt op dit moment reeds enkele taken op zich die tot doel hebben de 

gerechtelijke input te verminderen. Naast de bespreking van deze taken, wordt er ook bekeken hoe de 

notaris deze rol precies zou kunnen vervullen in de toekomst.  

Inhoud 

Deze masterproef zal aangevat worden met een uiteenzetting over de gerechtelijke achterstand an sich. 

Dit komt in het eerste deel aan bod. Om te weten hoe de notaris kan ingezet worden om de gerechtelijke 

achterstand aan te pakken, dienen we een goed besef te hebben van wat dit probleem precies is. In de 

literatuur vinden we namelijk verschillende definities terug die niet altijd kijken naar dezelfde fase(n) 

van de rechtsprocedure en bovendien andere termijnen toepassen. 

Na dit eerder inleidend deel gaan we over naar de verschillende rollen en taken die de notaris op zich 

kan nemen of reeds neemt met het oog op het reduceren van de gerechtelijke achterstand. Wat zijn de 

precieze situaties waarbij de notaris hierin een essentiële taak kan vervullen? 

Eerst wordt het eerder preventieve luik besproken. Dit is ook wel gekend onder de noemer ‘preventieve 

justitie’.12 De notaris heeft vanzelfsprekend een preventieve functie. Hij dient de partijen die voor hem 

                                                      
7 J.A. TIMMERMANS, “Belgen gaan dubbel zoveel naar de rechter dan Europeaan”, Gazet van Antwerpen 21 

september 2012, http://www.gva.be/cnt/aid1245052/belgen-gaan-dubbel-zoveel-naar-de-rechter-dan-europeaan 

(consultatie 11 april 2016).  
8 D. FÉVERY, Stand en recht van de gerechtelijke achterstand. Het verhaal van de advocaat en de sfinx, Gent, 

Mys & Breesch, 1995, 18-25.  
9 P. HEYMANS, “Groot personeelstekort bij de rechtbanken”, VRT Nieuws 4 februari 2015, 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2228947 (consultatie 12 april 2016). 
10 J. DE WIT, “De kamers tegen gerechtelijke achterstand worden verlengd”, Gazet van Antwerpen 26 januari 

2010, http://www.gva.be/cnt/aid897529/de-kamers-tegen-gerechtelijke-achterstand-worden-verlengd (consultatie 

11 april 2016), D. VANSANT, “Tijdelijke kaders tegen gerechtelijke achterstand worden alweer verlengd”, Het 

Belang van Limburg 12 december 2013, http://www.hbvl.be/cnt/aid1504306/tijdelijke-kaders-tegen-

gerechtelijke-achterstand-worden-alweer-verlengd (consultatie 11 april 2016).  
11 MTM, “Gerechtelijke achterstand neemt af”, De Standaard 6 oktober 2015, 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20151006_01904733 (consultatie 12 april 2016).  
12 Zie infra: Hoofdstuk 4, afdeling 1.  
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verschijnen zo goed mogelijk bij te staan met raad en daad13 en heeft op die manier een belangrijke rol 

om te voorkomen dat discussies escaleren en voor het gerecht uitgevochten zouden worden.  

Daarna gaan we na of de notaris ook als echte conflictbeslechter een rol kan spelen. De notaris wordt 

onder meer in enkele gevallen door het gerecht ingeroepen om een rol te spelen in het kader van enkele 

gerechtelijke procedures. Hij vervult dan de rol van eerste rechter. Ook in buitengerechtelijke procedures 

kan de notaris als geschilbeslechter optreden.    

Daarnaast kan de notaris, na het verwerven van de vereiste kwalificaties, optreden als bemiddelaar. Op 

deze manier kan de notaris partijen begeleiden naar het vinden van een geschikte oplossing voor hun 

geschil om op die manier de gerechtelijke weg te ontlasten.  

Een extra mogelijkheid bestaat erin om de werklast van de rechters te verlichten door de notaris extra 

bevoegdheden toe te kennen. De bevoegdheid van de notaris is op enkele vlakken reeds uitgebreid, maar 

het eindpunt is daar zeker nog niet bereikt. Daarom wordt er ook even vooruitgekeken naar enkele 

voorstellen de lege ferenda om de bevoegdheden van de notaris verder uit te breiden en zo de werklast 

van de rechters terug te dringen.  

Een conclusie met betrekking tot het nut van de notaris in de strijd tegen de gerechtelijke achterstand 

sluit deze masterproef af.   

  

                                                      
13 Art. 9, §1, lid 3 Wet van 25 Ventôse jaar XI op het notarisambt (hierna: Notariswet), BS 16 maart 1803.  
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DEEL I: GERECHTELIJKE ACHTERSTAND 

Alvorens over te gaan tot het bespreken van de taken die de notaris op zich neemt of kan nemen met het 

oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand, dienen we dit begrip beknopt te analyseren. Er 

bestaat namelijk geen eenduidig antwoord op wat men precies met ‘gerechtelijke achterstand’ bedoelt. 

De betekenis die er in de wereld van de praktijkjuristen en magistraten aan wordt gegeven stemt 

overigens niet noodzakelijk overeen met de definitie van de gewone burger. 

In het eerste hoofdstuk wordt het begrip uiteengezet. De verscheidene definities worden naast elkaar 

besproken.  

Daarna worden in hoofdstuk 2 enkele cijfers met betrekking tot deze problematiek gesitueerd. De 

bekende concrete cijfers van de gerechtelijke achterstand worden weergegeven. Ook het beeld dat de 

rechtsonderhorige over dit probleem heeft, met name hun mening over de duur van rechtszaken, wordt 

besproken in dit hoofdstuk.  

Ten slotte wordt in het laatste hoofdstuk van dit deel eveneens geduid hoe men in het algemeen deze 

kwestie kan aanpakken. Men kan zowel op het niveau van de output als op het niveau van de input 

maatregelen nemen om de gerechtelijke achterstand te reduceren.   
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Hoofdstuk 1. Begrip 

Zoals vermeld bestaan er in de verschillende bronnen van de literatuur en wetgeving heel wat 

verschillende definities van het begrip ‘gerechtelijke achterstand’. Doorheen de jaren krijgt dit begrip 

regelmatig een nieuwe betekenis. Zo kan de term slaan op verschillende fasen van een gerechtelijke 

procedure en hanteert men niet zelden verschillende termijnen.14  

Met betrekking tot de gerechtelijke achterstand werd er door onder andere DEMUYLDER reeds een 

onderzoek gedaan naar concreet cijfermateriaal in de periode 1970-1997.15 In dit onderzoek wordt 

uitgegaan van het onderscheid gehanteerd tussen de begrippen absolute achterstand en relatieve 

achterstand. Onder absolute (of historische)16 achterstand wordt begrepen de nog niet afgehandelde 

zaken op het einde van het burgerlijk jaar, voor een bepaalde rechtbank. Om dit cijfermatig te bepalen 

dient men een index te berekenen die men bekomt door het aantal niet afgehandelde zaken (de 

zogenaamde ‘hangende zaken’) voor een bepaald burgerlijk jaar te delen door dat van een referentiejaar 

(in voormeld onderzoek: 1970). De relatieve achterstand daarentegen wordt bepaald door het aantal nog 

te berechten zaken van een bepaald burgerlijk jaar te delen door het aantal afgehandelde zaken van 

datzelfde jaar. Concreet drukt dit laatste cijfer de te verwachten tijd (het aantal jaren) uit die nodig is om 

alle zaken af te handelen bij een constant afhandelingstempo.17  

Een ander onderscheid wordt soms gemaakt tussen werkelijke en statistische achterstand.18 De 

werkelijke achterstand geeft aan hoe lang men moet wachten op een rechtsdag en stelt de fixatietermijn 

voor. De fixatietermijn in burgerlijke zaken is de termijn tussen de aanvraag van een rechtsdag, voor 

een zaak die in staat is, en de datum van de dag van de terechtzitting (de rechtsdag) waarop de zaak 

daadwerkelijk kan worden behandeld.19 De statistische achterstand geeft daarentegen het verschil weer 

tussen de ingeleide en definitief afgehandelde zaken.  

De Hoge Raad voor de Justitie maakt eveneens gewag van een structurele achterstand, bestaande uit 

alle in staat gestelde zaken die, vanaf de datum waarop een rechtsdag werd gevraagd, niet binnen een 

redelijke tijd kunnen worden behandeld.20 

                                                      
14 S. BIELEN, Economische analyse van bereidheid tot betalen voor een snelle behandeling van 

rechtzaken, onuitg. Masterproef Universiteit Hasselt, 2012, 

https://uhdspace.uhasselt.be/dspace/bitstream/1942/14034/1/08269302011632.pdf, 18.   
15 P. DEMUYLDER, G. FRANSSEN, J. VAN HOUTTE en F. VAN LOON, “De gerechtelijke achterstand in België: 

enkele concrete cijfers”, Panopticon 2000, 161-192.    
16 S. BIELEN, W. MARNEFFE, A. OOMS en L. VEREECK, “De impact van wetgevingskwaliteit op de gerechtelijke 

achterstand”, TVW 2013, afl. 4, 304.  
17 P. DEMUYLDER, G. FRANSSEN, J. VAN HOUTTE en F. VAN LOON, “De gerechtelijke achterstand in België: 

enkele concrete cijfers”, Panopticon 2000, 162. 
18 C. COX, “De oprit naar de file verbreden”, Jura. Falc. 2003-2004, 501.  
19 A. KENIS, “Enkele cijfers met betrekking tot de gerechtelijke achterstand in burgerlijke zaken”, in X, 

Gerechtelijke achterstand: geen noodzakelijk kwaad, Brussel, Bruylant, 2004, 15.  
20 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE (HRJ), Audit van het Hof van Beroep te Brussel (in toepassing van 

artikel 259bis-17§1 van het gerechtelijk wetboek), 10 april 2008, 
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Het is dus duidelijk dat er ook geen sprake is van één enkele noemer ‘gerechtelijke achterstand’. Het 

ruime begrip valt uiteen in verscheidene definities.  

Afdeling 1. Wetgeving 

In 1997 wordt de gerechtelijke achterstand in de wet van 9 juli 1997 houdende maatregelen teneinde de 

gerechtelijke achterstand weg te werken bij de Hoven van Beroep21 omschreven als ‘de zaken waarvoor 

een rechtsdag is bepaald die meer dan één jaar verwijderd is van de datum van inwerkingtreding van 

dit artikel (13 februari 1998), m.a.w. de zaken die vastgesteld zijn na 13 februari 1999, of waarvoor op 

13 februari 1998 geen rechtsdag is bepaald, hoewel die was aangevraagd’.22  

De wet van 29 november 2001 tot vaststelling van een tijdelijke personeelsformatie van raadsheren 

teneinde de gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep weg te werken23 bepaalt in artikel 6 dat 

men al van een gerechtelijke achterstand kan spreken in de gevallen dat de fixatietermijn langer duurt 

dan 6 maanden.   

Een aantal jaar later in de wet van 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog 

op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand24 wordt vermeld dat het vonnis, eenmaal de zaak door 

de rechter in beraad wordt genomen, dient uitgesproken te worden binnen de maand na het sluiten van 

de debatten.25  Hier wordt dus enkel gekeken naar de termijn voor de uitspraak. Een echte definitie voor 

de gerechtelijke achterstand bevat deze wettekst niet.  

Afdeling 2. Literatuur 

In de literatuur rond gerechtelijke achterstand wordt dikwijls de termijn van vier maanden vooropgesteld 

waarbinnen een rechtscollege een rechtsdag moet kunnen geven.26 Dit is echter in vele gevallen een 

ideaal streefdoel, zonder dat het realiteit is. Zeker op het niveau van de hoven van beroep lijkt deze 

termijn niet altijd even realistisch.27  

                                                      
http://www.hrj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/o0015n.pdf (consultatie 25 maart 

2016), 10. 
21 Wet van 9 juli 1997 houdende maatregelen teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken bij de Hoven 

van Beroep, BS 13 augustus 1997.  
22 P. DEMUYLDER, G. FRANSSEN, J. VAN HOUTTE en F. VAN LOON, “De gerechtelijke achterstand in België: 

enkele concrete cijfers”, Panopticon 2000, 181. 
23 Wet van 29 november 2001 tot vaststelling van een tijdelijke personeelsformatie van raadsheren teneinde de 

gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep weg te werken, BS 8 december 2001.  
24 Wet 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de 

gerechtelijke achterstand (hierna: wet 26 april 2007), BS 12 juni 2007.  
25 Art 19 wet 26 april 2007.  
26 E. KRINGS, “Toestand van de gerechtelijke achterstand in België”, in Handelingen van het Colloquium 

gehouden in de Senaat, vrijdag 26 mei 1989, Brussel, Senaat, 13.  
27 A. KENIS, “Enkele cijfers met betrekking tot de gerechtelijke achterstand in burgerlijke zaken”, in X, 

Gerechtelijke achterstand: geen noodzakelijk kwaad, Brussel, Bruylant, 2004, 15. 
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Afdeling 3. Werkgroep Hoge Raad voor Justitie 

In 2001 is een werkgroep ‘gerechtelijke achterstand’ van de Hoge Raad voor de Justitie gestart met een 

onderzoek naar het fenomeen. Alvorens over te gaan tot het eigenlijk onderzoek dienden ook zij 

uiteraard een invulling te geven aan het begrip. De werkgroep heeft er uiteindelijk voor gekozen om 

gerechtelijke achterstand in burgerlijke zaken te omschrijven in functie van de duur van de fixatietermijn 

en de duur van de termijn voor de uitspraak.28  

Ook in 2004 bevestigde de Hoge Raad voor de Justitie dat de gerechtelijke achterstand in burgerlijke 

zaken traditioneel bepaald wordt aan de hand van de fixatietermijn en de beraadtermijn. Het 

rechtscollege wordt verantwoordelijk geacht om enerzijds een rechtsdag te verlenen binnen een redelijke 

termijn en anderzijds de eindbeslissing, eenmaal de zaak in beraad is genomen, eveneens binnen een 

redelijke termijn uit te spreken.29  

Afdeling 4. Algemeen 

Het is duidelijk dat de betekenis verschilt afhankelijk van welke bron je ter hand neemt. Dit is uiteraard 

niet eenvoudig en kan tot begripsverwarring leiden. In zekere mate wordt echter wel algemeen 

aangenomen dat er sensu stricto slechts sprake kan zijn van ‘gerechtelijke achterstand’ wanneer de 

hoven en rechtbanken niet in de mogelijkheid zijn om een zaak die in staat is binnen een ‘redelijke 

termijn’30 in behandeling te nemen en te beslechten met een eindvonnis.31  Deze algemene zienswijze 

vormt ook het uitgangspunt in dit onderzoek.  

De rechtszoekende zelf heeft bovendien een eigen, ruimere definitie van ‘gerechtelijke achterstand’ en 

aanziet het algemeen gezien als het tijdsverloop tussen het aanhangig maken van de zaak en uiteindelijk 

het nemen van een beslissing door de rechter.32 De technische definities van het begrip worden minder 

belangrijk geacht en men doelt met de term vaak op het lange uitblijven van een uitspraak van de rechter 

na de start van de gerechtelijke procedure.  

                                                      
28 A. KENIS, “Enkele cijfers met betrekking tot de gerechtelijke achterstand in burgerlijke zaken”, in X, 

Gerechtelijke achterstand: geen noodzakelijk kwaad, Brussel, Bruylant, 2004, 13-14.  
29 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE (HRJ), Doorlichting van het Hof van Beroep te Brussel 

(in toepassing van artikel 259bis-12 van het Gerechtelijke wetboek), 30 juni 2004, 

http://www.hrj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/o0001n.pdf (consultatie 9 mei 2016), 

7.  
30 Art. 6 Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 1950. 

Dit artikel behandelt het recht op een eerlijk proces. Dit houdt tevens in dat eenieder het recht heeft op een 

behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn.  
31 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE (HRJ), advies met betrekking tot de kadernota betreffende de 

versoepeling van het ingereedheid brengen van burgerlijke zaken en de regeling van de procedurekalender, 26 

mei 2004, a0028b, http://www.hrj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/a0028b.pdf 

(consultatie 25 maart 2016), 1.   
32 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE (HRJ), advies met betrekking tot de kadernota betreffende de 

versoepeling van het ingereedheid brengen van burgerlijke zaken en de regeling van de procedurekalender, 26 

mei 2004, a0028b, http://www.hrj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/a0028b.pdf 

(consultatie 25 maart 2016), 2.  
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Hoofdstuk 2. Praktijk 

Afdeling 1. Concrete cijfers achterstand 

Eind 2014 werd een schriftelijke parlementaire vraag gesteld door Kamerlid VAN VAERENBERGH met 

betrekking tot het verstrekken van enkele cijfers betreffende de huidige gerechtelijke achterstand.33 In 

het antwoord wordt tevens de vaagheid van het begrip gerechtelijke achterstand benadrukt. Reeds sinds 

1 september 2007 (de inwerkingtreding van de wet van 26 april) is er geen nieuwe definitie van het 

begrip tot stand gekomen. Het antwoord beperkt zich daardoor noodgedwongen tot de analyse van de 

totale doorlooptijd van de afgehandelde zaken. Niettemin zijn ook die gegevens niet bekend voor alle 

jurisdicties.  

Uit de bijlagen34 bij het antwoord kunnen enkele cijfers met betrekking tot de hoven van beroep en de 

arbeidshoven afgeleid worden. In burgerlijke zaken bedraagt de nationale gemiddelde doorlooptijd in 

2013 bij de hoven van beroep en de arbeidshoven respectievelijk 654 (1 jaar en 9 maanden) en 462 

dagen (1 jaar en 3 maanden). Deze cijfers zijn nog niet meteen geweldig te noemen, maar de positieve 

evolutie is wel degelijk reeds ingezet. In 2004 bedroeg de doorlooptijd nog 1261 dagen (meer dan 3 

jaar) voor het verkrijgen van een arrest in burgerlijke zaken.35 Er is echter ook een groot verschil waar 

te nemen tussen de verschillende hoven van beroep in België. Zo torst Brussel de grootste gemiddelde 

totale doorlooptijd: daar wacht je namelijk gemiddeld 862 dagen op een arrest.36      

De cijfers met betrekking tot de doorlooptijden bij de rechtbanken van eerste aanleg en de 

familierechtbanken zijn nog niet bekend. In 2016 zullen de statistische datawarehouses van de 

burgerlijke griffie van de rechtbanken van eerste aanleg en de familierechtbanken gevalideerd worden 

door de betrokken jurisdicties en opgeleverd worden naar het grote publiek. Vanaf dan zullen er 

cijfergegevens over de totale doorlooptijden beschikbaar zijn voor deze jurisdicties. 

Voor de vredegerechten zal het nog langer duren vooraleer er cijfers beschikbaar zijn, aangezien de 

ontwikkeling van een statistische datawarehouse daar slechts gepland staat om op te starten in 2016.  

Afdeling 2. Vertrouwen 

Onverminderd de officiële cijfers met betrekking tot de gerechtelijke achterstand, blijft het ook 

interessant om te weten wat nu precies de mening is van de juridische professionelen en de gewone 

burgers. Het kan geen verrassing zijn dat beide categorieën het niet meteen rooskleurig inzien.  

Een onderzoek van de juristenkrant peilde in 2009 naar de mening van de Belgische juridische 

professioneel in verband met de volgens hem meest acute problemen in het Belgisch rechtssysteem. 

                                                      
33 Vr. en Antw. Kamer 2014-15, 16 september 2015, DO 2014201500807 (Vr. nr. 70 K. VAN VAERENBERGH).  
34 Zie bijlage 1.  
35 MTM, “Gerechtelijke achterstand neemt af”, De Standaard 6 oktober 2015, 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20151006_01904733 (consultatie 12 april 2016). 
36 Zie bijlage 1. 
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Maar liefst 75 procent van de ondervraagde professionelen noemt het Belgische rechtssysteem 

ondoeltreffend, omdat het verouderd is en vele gebreken vertoont. De problematiek van de gerechtelijke 

procedure behaalde de top 3 van de meest acute problemen.  Als belangrijkste gevolgen van deze 

problematiek vinden ze de veel te lange procedures (60%) en de juridische achterstand (48%) 

ondraaglijk. Ook de onduidelijkheid van de wetten hieromtrent wordt gehekeld.37  

Uit een bevraging uitgevoerd door GfK Significant in 2010 blijkt dat maar liefst 95% van de 

respondenten vindt dat de behandeling van rechtszaken te lang duurt.38 Dit zijn uiteraard dramatische 

cijfers die getuigen van weinig vertrouwen van de burger in de gerechtelijke procedure. Het is dan ook 

uitermate noodzakelijk dat er maatregelen getroffen worden om dit probleem aan te pakken. Deze cijfers 

zijn ook vandaag nog steeds de harde realiteit en worden bevestigd in de resultaten van de meest recente 

justitiebarometer uit 2014. Daaruit blijkt dat een overweldigende 92% van mening is dat procedures te 

lang duren.39  

  

                                                      
37 I. MORIAU, I en R. BOONE, “Meneer de minister, vergeet de wetgeving niet!”, Juristenkrant, 11 juni 2009, 

http://www.legalworld.be/legalworld/content.aspx?id=18258  (consultatie 4 april 2016).  
38 GfK SIGNIFICANT, Rapport Justitiebarometer 2010, 20 december 2010, 
http://www.belgium.be/sites/default/files/downloads/Barometer-justitie_N_2010.pdf (consultatie 4 april 2016), 

26. 
39 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE (HRJ), Vierde justitiebarometer 2014, 27 februari 2015,  

http://www.csj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/justitiebarometer_2014.pdf 

(consultatie 12 april 2016), 15.  

http://www.legalworld.be/legalworld/content.aspx?id=18258
http://www.belgium.be/sites/default/files/downloads/Barometer-justitie_N_2010.pdf
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Hoofdstuk 3. Bestrijden 

Er bestaan algemeen gezien twee manieren om de gerechtelijke achterstand tegen te gaan. Men kan 

enerzijds de bestaande gerechtelijke achterstand bestrijden (de outputzijde), anderzijds dient men tevens 

te beletten dat er zich een nieuwe gerechtelijke achterstand vormt (de inputzijde van nieuw aangelegde 

zaken).40  

Afdeling 1. Output 

De outputzijde houdt verband met het aantal zaken die op een bepaald moment reeds voor de rechtbank 

aanhangig zijn. Dit hangt dus samen met de snelheid van het proces en de snelheid waarmee uiteindelijk 

een vonnis geveld wordt zodat de zaak als ‘afgehandeld’ kan beschouwd worden.  

Een rol die de notaris in dit kader kan spelen is zijn taak van plaatsvervangende rechter. 

Plaatsvervangende rechters treden op ter vervanging van zieke of verhinderde rechters.41 Dit zijn 

dikwijls advocaten, professoren of notarissen die benoemd zijn om de opgelopen achterstand weg te 

werken. 

Afdeling 2. Input 

De andere zijde heeft betrekking op het aantal nieuw ingeleide zaken. Wanneer dit getal toeneemt 

doorheen de jaren, is het vanzelfsprekend dat de rechtbanken zwaarder belast worden en is de kans reëel 

dat zaken blijven hangen op het einde van het jaar.42  

Het is bijgevolg uitermate belangrijk om dit aantal zo beperkt mogelijk te houden. In deze context 

kunnen we meteen denken aan de preventieve functie die onder meer door de notaris wordt uitgeoefend. 

De notaris dient de rechtsonderhorigen die voor hem verschijnen op onafhankelijke wijze met raad en 

daad bij te staan en kan door het opstellen van evenwichtige en correcte akten een preventieve rol 

vervullen.43  

Hierbij valt eveneens te denken aan de bevoegdheidsuitbreiding van de notaris.44 Hoe meer 

bevoegdheden de notaris (exclusief) toegewezen krijgt, hoe minder nieuw ingeleide zaken.  

 

  

                                                      
40 P. DEMUYLDER, G. FRANSSEN, J. VAN HOUTTE en F. VAN LOON, “De gerechtelijke achterstand in België: 

enkele concrete cijfers”, Panopticon 2000, 161.  
41 Art. 87 Ger.W. 
42 P. DEMUYLDER, G. FRANSSEN, J. VAN HOUTTE en F. VAN LOON, “De gerechtelijke achterstand in België: 

enkele concrete cijfers”, Panopticon 2000, 171. 
43 Zie infra: Hoofdstuk 4. Notaris als conflictvermijder.  
44 Zie infra: Hoofdstuk 7. Bevoegdheidsuitbreiding notaris. 
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DEEL II: DE NOTARIS 

In dit deel worden de verschillende rollen van de notaris besproken in de strijd tegen de gerechtelijke 

achterstand. In de achtereenvolgende hoofdstukken wordt telkens één van de rollen uiteengezet.  

In hoofdstuk 4 wordt de rol van de notaris als conflictvermijder toegelicht. De notaris heeft namelijk 

een essentiële taak ter vermijding van conflicten. Ook kan hij trachten voor hem gerezen conflicten  

meteen in de kiem te smoren door verzoenend op te treden.   

Daarna wordt  in hoofdstuk 5 de rol van de notaris als conflictbeslechter besproken. De notaris kan 

namelijk in enkele gevallen ook conflicten werkelijk beslechten. Zo treedt hij als een spilfiguur op in 

een aantal vaak voorkomende gerechtelijke procedures en kan hij tevens als plaatsvervanger optreden 

als rechter in eerste aanleg of raadsheer in het hof van beroep. Ook in buitengerechtelijke procedures 

kan de notaris de taak op zich nemen om conflicten te beslechten.  

De notaris kan eveneens als bemiddelaar optreden. Dit komt in hoofdstuk 6 aan bod. De notaris heeft 

van nature een bemiddelende functie, maar kan na het behalen van de vereiste kwalificaties ook optreden 

als echte notaris-bemiddelaar.  

In het laatste hoofdstuk wordt er gekeken naar de reeds uitgevoerde bevoegdheidsuitbreidingen van de 

notaris ter ontlasting van de gerechten. Tot slot wordt er ook stilgestaan bij enkele voorstellen de lege 

ferenda om de werklast van de gerechten verder te reduceren.  

Een conclusie met betrekking tot de gestelde onderzoeksvraag, namelijk of de notaris als de redder in 

nood gezien kan worden in de strijd met de gerechtelijke achterstand, rondt dit deel en de gehele 

masterproef af.  
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Hoofdstuk 4. Notaris als conflictvermijder 

Het aloude spreekwoord “beter voorkomen dan genezen” bevat uiteraard een levensgrote waarheid. Een 

eerste manier om de achterstand te verkleinen, bestaat er vanzelfsprekend in om ervoor te zorgen dat er 

zo weinig mogelijk conflicten zijn. Hier wordt met andere woorden de input bestreden. Hoe minder 

conflicten, hoe minder vaak de rechter zal gevraagd worden om op te treden. Bij wijze van voorbeeld, 

in het onderzoek van onder andere DEMUYLDER werd vastgesteld dat er zich een enorme toevloed 

van nieuwe zaken heeft voorgedaan bij de burgerlijke rechtbanken en hoven. De vergroting van de 

input van civiele zaken in de periode 1970-1994 werd vastgesteld op maar liefst 74%.45 Een te grote 

instroom van (civiele) zaken maakt het natuurlijk onbegonnen werk om de gerechtelijke achterstand 

op te lossen. 

Afdeling 1. Preventieve justitie 

Preventie is noodzakelijk in een maatschappij waarin rust, veiligheid en (rechts)zekerheid centraal staan. 

Dergelijke maatschappij vraagt om preventie en heeft nood aan personen die geschillen voorkomen op 

een krachtige manier.46 De preventieve justitie is erop gericht een juridische rust te brengen tussen de 

burgers, door rechtszekerheid en evenwicht te brengen in het rechtsverkeer.47 Het notariaat vervult 

daarin een sleutelrol.  

De traditionele rol van de notaris, die reeds te vinden was in de oude Notariswet, bestaat er namelijk in 

om conflicten zo veel als mogelijk te vermijden door een nauwkeurige opstelling van de akten waarin 

de overeenkomsten van partijen zijn opgetekend. De notaris, net als alle juristen, draagt een 

verantwoordelijkheid om mensen te helpen bij conflicten en misverstanden.48 Dit gebeurt echter pas na 

het verlenen van een volledig en onpartijdig49 advies.50 De finaliteit van het notariaat bestaat er als het 

ware in om de rust en rechtszekerheid die onheil voorkomen in een maatschappij te verwezenlijken. Dit 

kan hij bewerkstelligen door middel van de vertrouwensopdracht die hij gekregen heeft in enerzijds het 

leveren van onpartijdig advies en anderzijds het verlenen van rechtskracht door het opmaken van akten.51  

                                                      
45 P. DEMUYLDER, G. FRANSSEN, J. VAN HOUTTE en F. VAN LOON, “De gerechtelijke achterstand in België: 

enkele concrete cijfers”, Panopticon 2000, 172. 
46 E. DECKERS, Het notariaat: de veer-kracht van justitie, Gent, Mys & Breesch, 1997, 18.  
47 L. WEYTS, De notariswet, Mechelen, Kluwer, 2012, 7.  
48 A. VERBEKE, “De notaris is van ons allemaal”, in X, Liber Amicorum André Michielsens, Mechelen, Kluwer, 

2015, 717. 
49 De notaris dient zowel bij de behandeling van zijn dossiers als bij de opstelling van zijn akten blijk te geven 

van een volkomen onpartijdigheid. Zie art. 12 Deontologische code vastgesteld door de Nationale Kamer van 

notarissen, aangenomen door de algemene vergadering van de Nationale Kamer van notarissen op 22 juni 2004 

(hierna: Deontologische code), BS 3 november 2005.  
50 X, De notaris en de conflictbeheersing. Verslagboek Notarieel Congres Antwerpen 23-24 september 1999, 

Diegem, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1999, V.    
51 E. DECKERS, Het notariaat: de veer-kracht van justitie, Gent, Mys & Breesch, 1997, 18. 
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Beide taken zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Dit komt duidelijk tot uiting in de benaming die 

HUBERT GENCE hanteert voor het notarieel advies: “un conseil authentique”.52 

Afdeling 2. Onafhankelijk en onpartijdig advies  

De eerste functie van de notaris is de advies- en bijstandsfunctie. Van de notaris wordt namelijk meer 

verwacht dan het louter op schrift stellen van wat partijen hem vertellen.53 In zijn hoedanigheid als vrije 

beroepsbeoefenaar wordt van de notaris verwacht dat hij over een specifieke deskundigheid en kennis, 

die hij actueel54 dient te houden55, beschikt. 56 Deze deskundigheid dient hij bijgevolg actief aan te 

wenden bij het verlenen van advies.  

De notaris is tegelijk een openbaar ambtenaar en deze rol dient hij bijgevolg ook te vervullen in het 

geven van advies. Dit wil zeggen dat het advies objectief en gefundeerd op de wet dient te zijn. Verder 

dient de notaris de partijen te begeleiden naar de overeenkomst. Het hele optreden van de notaris is aldus 

gericht op overeenstemming en verzoening. 57 Hij bemiddelt, onderhandelt en verzoent waar nodig.58  

Tegelijkertijd dient het advies regulerend, normerend te zijn. Het moet gericht zijn op de regelmatigheid, 

wettigheid van de overeenkomst. Strijdigheid met openbare orde of de goede zeden is daarbij uiteraard 

uit den boze. De notaris dient raad te geven over de juridische geldigheid van de op te stellen akte en de 

partijen in te lichten over de draagwijdte ervan. 59 Ook de mogelijke consequenties die de akte kan 

hebben dienen uiteengezet te worden. Op die manier kan hij de situatie tussen de partijen beïnvloeden 

en hen meer inzicht verschaffen.60  

Het normerend aspect gaat nog wat verder dan louter wettigheid. De notaris dient namelijk onafhankelijk 

en onpartijdig op te treden.61 Hij dient ervoor te zorgen dat de overeenkomst billijk, evenwichtig en 

eerlijk is. Dit betekent dat de notaris zich volledig engageert voor beide partijen. Dit betekent niet dat 

het de notaris verboden is om iets meer tijd en energie in de zwakkere partij te steken. Op die manier 

zet de notaris zich namelijk in voor het evenwicht van de overeenkomst. Dit is een veel crucialer 

kenmerk van de notariële onpartijdigheid dan loutere neutraliteit.62  

                                                      
52 E. DECKERS, Het notariaat: de veer-kracht van justitie, Gent, Mys & Breesch, 1997, 31.  
53 J. MELIS en B. WAAIJER, De Notariswet, Deventer, Kluwer, 2003, 7de druk, 108. 
54 Het gaat in deze om een inspanningsverbintenis van de notaris. Niettemin geldt zijn aansprakelijkheid ter zake 

bij de lichtste fout. Zie J. VERSTAPPEN, De deontologische code van het notariaat. Een artikelsgewijze 

commentaar, Gent, Larcier, 2009, 49-50.  
55 Art. 11 Deontologische code.  
56 L. CORNELIS en M. BEERENS, “Bedenkingen bij de informatie-, de waarschuwings-, de raadgevings- en de 

bijstandsverplichting van de notaris”, in X, Authenticiteit en informatica, Brussel, Bruylant, 2000, 221.  
57 E. DECKERS, Het notariaat: de veer-kracht van justitie, Gent, Mys & Breesch, 1997, 25-27; J. VERSTAPPEN, 

De deontologische code van het notariaat. Een artikelsgewijze commentaar, Gent, Larcier, 2009, 48.  
58 Art. 10 Deontologische code.  
59 L. WEYTS, De notariswet, Mechelen, Kluwer, 2012, 38-39.  
60 J. MELIS en B. WAAIJER, De Notariswet, Deventer, Kluwer, 2003, 7de druk, 114. 
61 Art. 9, §1, derde lid Notariswet.  
62 E. DECKERS, Het notariaat: de veer-kracht van justitie, Gent, Mys & Breesch, 1997, 28-29. 
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Het behoort tot de essentiële taak van de notaris om ervoor te zorgen dat partijen grondig toegelicht zijn 

en zich de draagwijdte en gevolgen van de overeenkomst, de akte die door de notaris opgesteld wordt, 

ten volle realiseren. Gelet op de grote rechtskracht van de notariële akte, is dit uitermate belangrijk.   

Afdeling 3. Nauwkeurige opstelling van authentieke akten 

Samenhangend met en volgend op het advies heeft de notaris uiteraard de opdracht om de akten ook 

effectief op te stellen. Artikel 1 van de Notariswet bepaalt dat notarissen zijn aangesteld om alle akten 

en contracten te verlijden waaraan partijen de authenticiteit van overheidsakten moeten of willen doen 

verlenen, de dagtekening ervan te verzekeren, ze in bewaring te houden en er grossen en uitgiften van 

af te geven. De notaris heeft hierin een algemene en principieel exclusieve bevoegdheid. Hij alleen63 

kan in de regel bewijswaarde en authentieke kracht verlenen aan overeenkomsten tussen partijen.64  

De authentieke, notariële akte heeft een grote bewijskracht en tegelijk uitvoerbare kracht. Wanneer een 

partij zich aan zijn authentiek vastgelegde verplichting wil onttrekken, kan de andere partij bijgevolg 

beroep doen op de openbare macht van de staat om de uitvoering af te dwingen.65 Dit geeft de partijen 

een groot gevoel van (rechts)zekerheid. De partijen ‘veroordelen’ zichzelf als het ware tot het uitvoeren 

van de verbintenissen in de overeenkomst.  

Deze vorm van preventie bevordert dus de rust en kan op die manier een enorme bijdrage leveren tot 

voorkoming van overwerk en achterstand bij hoven en rechtbanken.66 Wanneer de akte op een duidelijke 

en ondubbelzinnige wijze opgesteld is, worden conflicten met betrekking tot de interpretatie en 

uitvoering van de erin verweven overeenkomst van partijen in zekere mate vermeden.  

  

                                                      
63 Hierop bestaan echter uitzonderingen. Zie: L. WEYTS, De notariswet, Mechelen, Kluwer, 2012, 60-62.  
64 L. WEYTS, De notariswet, Mechelen, Kluwer, 2012, 57.  
65 E. DECKERS, Het notariaat: de veer-kracht van justitie, Gent, Mys & Breesch, 1997, 24.  
66 E. DECKERS, Het notariaat: de veer-kracht van justitie, Gent, Mys & Breesch, 1997, 24.  
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Hoofdstuk 5. Notaris als conflictbeslechter 

Naast de traditionele rol van de notaris als actor van de preventieve justitie kan gekeken worden naar de 

mogelijke rol die de notaris kan spelen bij het beëindigen van conflicten. Dit lijkt op het eerste zicht 

enigszins te botsen met de klassieke functie van de notaris om verzoenend op te treden, maar behoort 

niettemin tot het takenpakket van de notaris.  

Wanneer partijen verkiezen om met een geschil niet meteen naar de rechter, maar naar de notaris te 

stappen, kan deze laatste alleszins aangeven wat het recht hierover bepaalt. Tevens kan hij een mening 

of oordeel geven en verzoenend optreden. De notaris kan namelijk naast zijn missie als raadgever en 

opsteller van authentieke akten ook belast worden met gerechtelijke taken, in zijn rol als helper van het 

gerecht. Deze bevoegdheden kunnen exclusief of concurrerend zijn.67 

De vraag is dus wat de notaris kan doen wanneer hij van de partijen of de rechter de bevoegdheid krijgt 

om een gedingbeslissende uitspraak te doen. Welke rol kan de notaris opnemen in het kader van de 

gerechtelijke beëindiging, maar ook binnen de arbitrage en de bindende derdenbeslissing?  

Afdeling 1. Gerechtelijke conflictbeëindiging  

Eerst worden de gerechtelijke procedures besproken waarbij de notaris belast wordt met het beslechten 

van geschillen. De notaris kan de rol van plaatsvervangende rechter of raadsheer op zich nemen, maar 

wordt in bepaalde procedures ook door een rechter gelast en kan in dergelijke procedures gerezen 

conflicten beslechten.  

A. Plaatsvervangende rechter of raadsheer 

Zoals hierboven reeds vermeld bestaan er specifieke plaatsvervangende rechters en plaatsvervangende 

raadsheren in het hof van beroep. Zij worden benoemd om verhinderde rechters of leden van het 

Openbaar Ministerie tijdelijk te vervangen.68 Het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de kandidaten 

bijvoorbeeld werkzaam dienen te zijn geweest binnen het notarisambt. Dit is een uitzondering op een 

van de onverenigbaarheden van de notaris. Het Gerechtelijk Wetboek bepaalt namelijk in verscheidene 

artikels69 enkele ambten of beroepen die onverenigbaar zijn met het ambt van notaris. Alle gerechtelijke 

ambten horen daar in principe bij, behalve dat van plaatsvervangend rechter of raadsheer.70 Op deze 

manier kunnen notarissen bijgevolg zetelen als rechter, al zijn er wel nog enkele verschilpunten met de 

                                                      
67 G. DE LEVAL, J.-F. VAN DROOGHENBROECK, F. GEORGES, “Le rôle du notariat dans le triptyque conflit-litige-

procès”, in X, Tussen vrijheid en regelgeving, de uitdaging voor de notaris, Brussel, Groupe De Boeck, 2011, 

370. 
68 Artikelen 87 en 102 Ger.W.  
69 Art. 437, 2° Ger.W. betreft de advocatuur, art. 293 Ger.W. betreft de gerechtelijke ambten en art. 518 Ger.W. 

betreft het ambt van gerechtsdeurwaarder.  
70 L. WEYTS, De notariswet, Mechelen, Kluwer, 2012, 266. 
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werkelijke beroepsmagistraten.71 In deze functie komt het aan de notaris als plaatsvervangend rechter 

toe om geschillen werkelijk juridisch te beslechten. Op deze manier kan de notaris verhelpen dat de 

achterstand verder oploopt wegens onder meer ziekte van de rechters.    

B. Optreden in kader van enkele gerechtelijke procedures 

In bepaalde situaties treedt de notaris op als medewerker, helper van het gerecht. Zo heeft de notaris een 

essentiële rol bij gerechtelijke vereffeningen van huwgemeenschappen, samenwoningen en 

nalatenschappen. Daarnaast treedt de notaris eveneens op in de gerechtelijke procedure in het kader van 

het onroerend beslag. Ook hierin vertolkt de notaris een essentiële rol. Ten derde kan de notaris ook 

door de rechtbank als deskundige aangesteld worden.72 

De procedures worden hier niet in volledigheid besproken. Voor een gedetailleerde bespreking van de 

procedures wordt in de voetnoten verwezen naar enkele standaardwerken die daar in detail op ingaan. 

De focus ligt hier op de kerntaken van de notaris in de vermelde procedures.  

1. Gerechtelijke vereffening en verdeling 

Sinds 1 april 2012 is de nieuwe procedure van gerechtelijk vereffening en verdeling, zoals uiteengezet 

in de wet van 13 augustus 2011, in werking.73 Deze procedure wordt hier zoals hierboven vermeld echter 

niet in detail uiteengezet.74  

1.1.   Voorafgaande procedure 

De procedure wordt ingezet door de vordering tot uitonverdeeldheidtreding en verdeling wanneer niet 

alle mede-eigenaars instemmen met een minnelijke verdeling, er geschillen gerezen zijn over de wijze 

van beëindiging van de verdeling en in de gevallen vermeld onder artikel 1206, zesde lid van het 

Gerechtelijk Wetboek. Deze vordering wordt ingesteld bij de familierechtbank.75  

Het verloop van de procedure voor de rechtbank wordt bepaald in de artikelen 1207 en 1208 van het 

Gerechtelijk Wetboek. De rechtbank beveelt uiteindelijk in haar vonnis de gerechtelijke vereffening-

verdeling, indien daartoe grond bestaat.  

                                                      
71 Zie. C. DE BUSSCHERE, “Enkele bijzondere aspecten van het professioneel statuut van notarissen die tevens 

plaatsvervangend rechter zijn”, Not.Fisc.M. 2008, afl. 5, 153-164.  
72 L. WEYTS, De notariswet, Mechelen, Kluwer, 2012, 51-52. 
73 Wet 13 augustus 2011 houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling, BS 14 

september 2011.  
74 Voor een detailbespreking, zie onder meer: A. VANDERHAEGHEN, De wet van 13 augustus 2011 tot 

hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling, Mechelen, Kluwer, 2012, 564 p.; H. 

CASMAN en C. DECLERC (eds.), De hervorming van de gerechtelijke vereffening en verdeling, Antwerpen, 

Intersentia, 2012, 172 p.; A. VAN DAMME, “De actieve rol van de notaris bij de gerechtelijke vereffening-

verdeling”, onuitg. Masterproef Universiteit Gent, 2014, http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/163/434/RUG01-

002163434_2014_0001_AC.pdf (consultatie 1 mei 2016); Artikelen 1207 tot en met 1224/2 Ger.W.   
75 Art. 1207 Ger.W.  
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1.2.   Aanstelling van de notaris  

De rechtbank zal, indien zij de verdeling beveelt, in haar vonnis die notaris-vereffenaar aanstellen over 

wie de partijen het eens zijn. In principe wordt er slechts één notaris-vereffenaar aangesteld. Slechts 

uitzonderlijk, wanneer voldaan is aan drie voorwaarden, kan een tweede notaris-vereffenaar aangesteld 

worden.76 In dat geval dienen (1) de partijen akkoord te zijn over het principe dat twee notarissen hun 

dossier behandelen, (2) de partijen geen bezwaar te hebben betreffende elkaars keuze en dient (3) de 

rechtbank het noodzakelijk te achten dat een tweede notaris wordt aangesteld, rekening houdende met 

het dossier en de bijzonderheden.77  

1.3.   Rol en taak van de aangestelde notaris 

De aangestelde notaris-vereffenaar kan gezien worden als de belangrijkste actor, de centrale figuur in 

de procedure van de gerechtelijke vereffening en verdeling. Hij leidt namelijk de procedure en is tevens 

de eerste rechter bij geschillen tussen de partijen.78  De wet van 2011 bevestigt en benadrukt de actieve 

rol van de notaris-vereffenaar.79 Zijn taak kan omschreven worden als specifiek, complex en 

arbeidsintensief.80 Zo is de notaris bevoegd in elke fase van de procedure het bestaan van deel- of globale 

akkoorden over de vereffening-verdeling tussen de partijen vast te stellen in een proces-verbaal. Dit 

proces-verbaal van akkoord verbindt de partijen definitief zoals een dading.81 Het machtigt tevens de 

notaris-vereffenaar, wanneer het betrekking heeft op de verkoop, openbaar of uit de hand, van alle of 

een deel van de goederen, over te gaan tot deze verkoop, indien hij daartoe door ten minste een partij 

wordt verzocht.82 De notaris dient tevens steeds te trachten om de partijen te verzoenen en hij wijst de 

partijen erop dat ze zich kunnen laten bijstaan door een advocaat.83  

Het is duidelijk dat de notaris-vereffenaar de werkelijke spilfiguur is in de procedure van de 

‘gerechtelijke’ vereffening-verdeling. Het grootste deel van de gehele procedure wordt niet voor de 

rechtbank gevoerd, maar speelt zich voor de notaris-vereffenaar af. Het komt immers uitsluitend aan de 

                                                      
76 Art. 1210, §1 Ger.W.  
77 A. VANDERHAEGHEN, “Gerechtelijke procedure tot vereffening-verdeling. Hervorming”, NJW 2011, afl. 250, 

637; P. HOFSTRÖSSLER, “De ‘gewijzigde’ rol van de rechter, de notaris en de advocaat”, in H. CASMAN en C. 

DECLERC (eds.), De hervorming van de gerechtelijke vereffening en verdeling, Antwerpen, Intersentia, 2012, 51.  
78 C. DECLERCK, ‘Draaiboek van een vereffening-verdeling”, in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Familiaal 

Vermogensrecht. Themis 22, Brugge, Die Keure, 2004, 11;  A. VERBEKE, “De notaris is van ons allemaal”, in X, 

Liber Amicorum André Michielsens, Mechelen, Kluwer, 2015, 719.  
79 A. VANDERHAEGHEN, “Gerechtelijke procedure tot vereffening-verdeling. Hervorming”, NJW 2011, afl. 250, 

638.  
80 C. DECLERCK en S. MOSSELMANS, “Een nieuw draaiboek tot gerechtelijke vereffening-verdeling in het licht 

van de wet van 13 augustus 2011”, in H. CASMAN en C. DECLERC (eds.), De hervorming van de gerechtelijke 

vereffening en verdeling, Antwerpen, Intersentia, 2012, 11-12.  
81 A. VANDERHAEGHEN, “Gerechtelijke procedure tot vereffening-verdeling. Hervorming”, NJW 2011, afl. 250, 

638.  
82 Art. 1214, §1, tweede lid Ger.W.; C. DECLERCK en S. MOSSELMANS, “Een nieuw draaiboek tot gerechtelijke 

vereffening-verdeling in het licht van de wet van 13 augustus 2011”, in H. CASMAN en C. DECLERC (eds.), De 

hervorming van de gerechtelijke vereffening en verdeling, Antwerpen, Intersentia, 2012, 11-12. 
83 Art. 1214, §1, eerste lid, Ger.W.  
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notaris toe om de concrete vereffening-verdeling uit te werken. 84 Hij beschikt op dat vlak over een 

exclusieve bevoegdheid. Hij wordt bijgevolg overladen met de cruciale bevoegdheden in de procedure 

en beschikt over de werkelijke leiding over de gehele procedure. De rechter zal, na het geven van het 

rechterlijk bevel tot uitonverdeeldheidtreding en gerechtelijke vereffening-verdeling en het aanwijzen 

van een notaris-vereffenaar, de zaak pas later opnieuw ontvangen, namelijk nadat de notaris-vereffenaar 

zijn werk heeft gedaan.85 De notaris is namelijk de eerste persoon om de geschilpunten te beslechten. 

Pas wanneer dit niet lukt, wordt de rechter ingeschakeld door middel van een proces-verbaal wegens 

beweringen en zwarigheden.86 

De notaris heeft hier de mogelijkheid om de rechter in zekere zin te ontlasten. Het is mijns inziens dan 

ook een goede zaak dat de notaris in deze procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling deze 

cruciale rol kan vertolken. Door de belangrijke bevoegdheden die de notaris in deze procedure op zich 

neemt, kan hij de rechter een grote dienst bewijzen door de vereffening-verdeling op een adequate 

manier af te handelen. In dat geval wordt het werk van de rechter namelijk tot een minimum herleid, 

waardoor deze tijd vrijmaakt om te spenderen aan andere hangende zaken. De notaris is in deze context 

tevens de geschikte figuur om de rechter te ontlasten. Eenmaal de notaris-vereffenaar is aangesteld, is 

de rechter in zekere mate van zijn (eerste) taak ontslaan en ligt het verdere verloop grotendeels in handen 

van de notaris.     

2. Onroerend beslag  

De wetgever heeft ervoor geopteerd om een zeer ruime en belangrijke rol toe te kennen aan de notaris 

in het kader van de procedure tot uitvoerend beslag op onroerend goed. De taak die de notaris in artikel 

1580 Ger.W. toegewezen wordt, is van een bijzondere aard. Zodra de beslagrechter een notaris aanstelt, 

met het oog op de openbare verkoop of de verkoop uit de hand van het in beslag genomen goed, neemt 

de notaris de leiding van de procedure in handen.87 De notaris dient ook in dit kader onafhankelijk en 

onpartijdig op te treden.88 Deze vereisten beheersen de afwikkeling door de notaris van zijn gerechtelijke 

opdracht en de regeling van incidenten of moeilijkheden die in de loop van deze opdracht opduiken.89  

                                                      
84 Brussel 13 april 2010, NJW 2010, 506-507.  
85 P. HOFSTRÖSSLER, “De ‘gewijzigde’ rol van de rechter, de notaris en de advocaat”, in H. CASMAN en C. 

DECLERC (eds.), De hervorming van de gerechtelijke vereffening en verdeling, Antwerpen, Intersentia, 2012, 40. 
86 Brussel 13 april 2010, NJW 2010, afl. 225, 507.  
87 P. TAELMAN, “De notaris op de schopstoel. Bedenkingen bij enkele controversiële aspecten van de opdracht 

van de notaris in het raam van het uitvoerend beslag op onroerend goed en de rangregeling”, RW 1997-98, 1192.  
88 D. MICHIELS, “De rol van de notaris bij geschillen over de verkoopsvoorwaarden inzake uitvoerend onroerend 

beslag”, T. Not. 1996, 542.  
89 P. TAELMAN, “De notaris op de schopstoel. Bedenkingen bij enkele controversiële aspecten van de opdracht 

van de notaris in het raam van het uitvoerend beslag op onroerend goed en de rangregeling”, RW 1997-98, 1189.  
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2.1. Voorafgaande procedure 

De procedure vooraleer de notaris wordt aangesteld, wordt hier slechts zeer summier besproken.90 De 

notaris heeft hier namelijk hoofdzakelijk een controlefunctie. Zo dient hij bij zijn aanstelling te 

controleren of de voorafgaande procedureformaliteiten en termijnen nagekomen zijn.  

Artikel 1494 Ger.W. stelt als conditio sine qua non voorop dat er geen uitvoerend beslag op roerend of 

onroerend goed mag worden gelegd dan krachtens een uitvoerbare titel en wegens vaststaande en zekere 

zaken.91 De notaris dient na zijn aanstelling te onderzoeken of de titel nog voldoende actueel is om de 

procedure verder te zetten.92 

In het kader van een uitvoerend beslag op een gehypothekeerd onroerend goed, dient er tevens een 

voorafgaandelijke poging tot minnelijke schikking voor de beslagrechter ondernomen te zijn.93  

Artikel 1564, eerste lid Ger.W. bepaalt dat het uitvoerend beslag dient voorafgegaan te worden door een 

bevel tot betaling, betekend bij gerechtsdeurwaarderexploot aan de persoon dan wel aan de werkelijke 

of in de titel der schuldvordering gekozen woonplaats. Dit bevel tot betaling kan gezien worden als een 

laatste aanmaning naar de schuldenaar toe om zijn verbintenissen alsnog uit te voeren. De schuldenaar 

wordt hierbij eveneens gewezen op het imminente gevaar van een beslagprocedure.94 Dit bevel tot 

betaling heeft een geldigheidsduur van 6 maanden.95 Dit wil zeggen dat het bevel binnen deze termijn 

gevolgd moet worden door een exploot van beslaglegging, zo niet houdt het bevel van rechtswege op 

enig gevolg te hebben.   

Na het verstrijken van een wachttermijn van 15 dagen en ten laatste 6 maanden na het bevel tot betaling, 

kan de schuldeiser overgaan tot de betekening van het uitvoerend beslag bij gerechtsdeurwaarderexploot 

aan de beslagene.96 Dit beslagexploot heeft, na zijn verplichte overschrijving in het daartoe bestemde 

register op het hypotheekkantoor van de plaats waar de goederen gelegen zijn, een geldigheidsduur van 

drie jaar.97 Concreet houdt dit in dat de toewijzing van het in beslag genomen goed binnen de drie jaar 

                                                      
90 Voor meer detail omtrent de gehele procedure en alle termijnen, zie o.m.: A. VERMEERSCH, Hof van Cassatie 

16 april 2009. Uitvoerend onroerend beslag. De rol, de opdracht en de aansprakelijkheid van de notaris 

aangesteld voor de verkoop van de onroerende goederen, onuitg. Masterproef Universiteit Gent, 2010-11, 

http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/787/331/RUG01-001787331_2012_0001_AC.pdf (consultatie 29 april 

2016); art. 1560-1626 Ger.W.  
91 D. MICHIELS, Uitvoerend onroerend beslag & rangregeling, Mechelen, Kluwer, 2013, 3.  
92 R. JANSEN en A. MICHIELSENS, Notarieel executierecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 10-11.  
93 Art. 59, §1, eerste lid van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet (W. Hyp. Krediet), BS 19 

augustus 1992; D. MICHIELS, Uitvoerend onroerend beslag & rangregeling, Mechelen, Kluwer, 2013, 11.  
94 A. VERMEERSCH, Hof van Cassatie 16 april 2009. Uitvoerend onroerend beslag. De rol, de opdracht en de 

aansprakelijkheid van de notaris aangesteld voor de verkoop van de onroerende goederen, onuitg. Masterproef 

Universiteit Gent, 2010-11, http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/787/331/RUG01-

001787331_2012_0001_AC.pdf (consultatie 29 april 2016), 18.  
95 Art. 1567 Ger.W.  
96 Art. 1566-1568 Ger.W.  
97 Art. 1569 Ger.W.  
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na de overschrijving van het beslagexploot moet plaatsvinden. Na het verstrijken van deze termijn houdt 

het beslag van rechtswege op gevolgen te sorteren. 

2.2. Aanstelling van de notaris 

Overeenkomstig artikel 1580 van het Gerechtelijk Wetboek dient de schuldeiser binnen een maand na 

de overschrijving van het beslag bij de beslagrechter een verzoekschrift in tot benoeming van een notaris 

belast met de veiling óf de verkoop uit de hand van de in beslag genomen goederen en met de 

verrichtingen tot rangregeling. De beslagrechter beschikt over de discretionaire bevoegdheid om, 

rekening houdend met de eigen omstandigheden van de zaak, de notaris te benoemen die door hem het 

meest geschikt geacht wordt voor het vervullen van de opdracht. Hij is dus geenszins gebonden om de 

door de beslaglegger gesuggereerde notaris te benoemen.98   

De mogelijkheid tot verkoop uit de hand99 is in 1998 ingevoerd door de wetgever in een poging om de 

procedure van het uitvoerend beslag op onroerend goed op een meer humane wijze te doen verlopen.100 

Deze verkoop uit de hand kan verzocht worden op initiatief van de beslaglegger, de beslagene, van elke 

belanghebbende of ambtshalve bevolen worden door de beslagrechter.101 De beslagrechter dient in dit 

geval bij zijn beoordeling rekening te houden met alle aanwezige belangen.  

2.3. Rol en taak van de aangestelde notaris 

Eens de notaris op de hoogte is gebracht van zijn aanstelling draagt hij de volle verantwoordelijkheid 

voor het verdere vlotte verloop van de procedure.102 Niettemin dient deze verantwoordelijkheid in zekere 

mate genuanceerd te worden. Het initiatiefrecht tot de vervolging ligt namelijk enkel bij de vervolgende 

schuldeiser. De notaris kan hiertoe zelf niet besluiten.103  

De notaris oefent een bijzondere, sui generis taak uit. Als gerechtelijk medewerker dient de notaris over 

alle betrokken belangen te waken bij de tegeldemaking van het in beslag genomen onroerend goed.104 

Zo dient hij ten voordele van de beslaglegger de uitvoering te benaarstigen, ten voordele van de 

                                                      
98 P. TAELMAN, “De notaris op de schopstoel. Bedenkingen bij enkele controversiële aspecten van de opdracht 

van de notaris in het raam van het uitvoerend beslag op onroerend goed en de rangregeling”, RW 1997-98, 1189. 
99 Zie voor meer info hierover: C. ENGELS, “De verkoop uit de hand van de in uitvoerend beslag genomen 

onroerende goederen”, RW 1998-99, 1443-1452. 
100 Wet 18 mei 1998 tot aanvulling van artikel 1580 Gerechtelijk Wetboek, BS 18 juli 1998 en Wet 5 juli 1998 

betreffende de collectieve schuldenregeling, BS 31 juli 1998.  
101 Art. 1564, laatste lid jo. art. 1568, 4° Ger.W., art. 1580-1580quater Ger.W.  
102 A. VERMEERSCH, Hof van Cassatie 16 april 2009. Uitvoerend onroerend beslag. De rol, de opdracht en de 

aansprakelijkheid van de notaris aangesteld voor de verkoop van de onroerende goederen, onuitg. Masterproef 

Universiteit Gent, 2010-11, http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/787/331/RUG01-

001787331_2012_0001_AC.pdf (consultatie 29 april 2016), 32. 
103 C. ENGELS, Procesrecht in verband met het notariaat, Brugge, Die Keure, 2010, 289. 
104 P. TAELMAN, “De notaris op de schopstoel. Bedenkingen bij enkele controversiële aspecten van de opdracht 

van de notaris in het raam van het uitvoerend beslag op onroerend goed en de rangregeling”, RW 1997-98, 1188-

1189. 
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beslagene de wettelijke waarborgen te doen naleven en dient hij tevens de niet-vervolgende schuldeisers 

te wijzen op bepaalde mogelijkheden.  

De deontologische code van het notariaat bepaalt geen specifieke bepalingen met betrekking tot de 

deontologische plichten van notarissen bij het houden van een openbare verkoping. In de rechtspraak 

zijn er echter wel uitspraken te vinden die enkele plichten van de notaris in deze context weergeven.105 

Zo dient de notaris bij openbare verkopingen onbaatzuchtig te zijn en een strikte neutraliteit106 te 

handhaven bij de verrichtingen van openbare verkoping.107 De plichten van onpartijdigheid en 

voorzichtigheid blijven uiteraard ook in deze context onverkort gelden.108 De tussenkomst van de notaris 

bij openbare verkopingen dient in essentie een waarborg te vormen voor de rechtszekerheid en een 

volledig correct verloop van de openbare verkopingen.109 

Meteen na zijn aanstelling heeft de notaris een aantal controletaken. Hij dient na te gaan of de procedure 

die voorafging aan zijn aanstelling op de juiste manier is verlopen en bijgevolg niet met nietigheden is 

behept en tevens of er geen termijnen dreigen te verlopen.   

De notaris is tevens, net zoals bij een vrijwillige verkoop uit de hand of vrijwillige openbare verkoop, 

op straffe van zijn aansprakelijkheid verplicht om de gebruikelijke opzoekingen te verrichten.110 Zo 

dient de notaris bij wijze van voorbeeld onder meer een uittreksel uit het kadastraal plan en de kadastrale 

legger op te vragen.  

Na deze voorafgaande formaliteiten en onderzoeksplicht gaat de notaris over tot de openbare verkoop 

dan wel de verkoop uit de hand, afhankelijk van de opdracht die hij verkregen heeft. De notaris is er 

alleszins toe gehouden een optimale verkoopprijs na te streven.111  

Ook hier heeft de notaris dus een sleutelrol te vervullen in deze gerechtelijke procedure. Na de 

aanstelling door de beslagrechter wordt de notaris de spilfiguur van de procedure. Hij zal, na zich te 

kwijten van de controle- en toezichtstaak, de openbare verkoop of de verkoop uit de hand afronden.   

                                                      
105 Brussel (2de kamer) 9 januari 2003, T. Not. 2007, 702-707.  
106 Brussel (2de kamer) 9 januari 2003, T. Not. 2007, 702-707. 
107 C. DE BUSSCHERE, “Enkele beginselen van de deontologie van de notarissen bij openbare verkopingen” (noot 

onder Brussel 9 januari 2003), T. Not. 2007, 710-711.  
108 Brussel 27 juni 2005, T. Not. 2006, 275.  
109 C. DE BUSSCHERE, “Enkele beginselen van de deontologie van de notarissen bij openbare verkopingen” (noot 

onder Brussel 9 januari 2003), T. Not. 2007, 711. 
110 C. ENGELS, “De verkoop uit de hand van de in uitvoerend beslag genomen onroerende goederen”, RW 1998-

99, 1448.  
111 A. VERMEERSCH, Hof van Cassatie 16 april 2009. Uitvoerend onroerend beslag. De rol, de opdracht en de 

aansprakelijkheid van de notaris aangesteld voor de verkoop van de onroerende goederen, onuitg. Masterproef 

Universiteit Gent, 2010-11, http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/787/331/RUG01-

001787331_2012_0001_AC.pdf (consultatie 29 april 2016), 36.  



24 

 

2.3.1. Openbare verkoop 

In het geval van de openbare verkoop is de notaris wettelijk bevoegd de verkoopsvoorwaarden op te 

stellen overeenkomstig artikel 1582 van het Gerechtelijk Wetboek. Deze verkoopsvoorwaarden worden 

opgesteld in de vorm van een notariële akte en op deze manier wordt er uitvoerbare kracht aan verleend. 

Hierdoor zijn ze in principe, behoudens andersluidende beslissing van de beslagrechter, algemeen 

verbindend ten aanzien van alle bij de procedure betrokken partijen. 112  

Artikel 1582 bepaalt enkele verplichte vermeldingen die in de verkoopsvoorwaarden moeten 

opgenomen worden, zoals de dag van de verkoop, de overwijzing van de prijs aan de ingeschreven 

schuldeisers en aan de schuldeisers die een bevel hebben doen overschrijven en de maatregelen die voor 

de bekendmaking zullen genomen worden. Andere verplichte vermeldingen in de verkoopsvoorwaarden 

zijn de wijze van toewijzing, de termijn voor de betaling van de kosten, de beschrijving van de 

huurtoestand, de btw-optie en de verplichte vermeldingen die eigen zijn aan elke verkoop van een 

onroerend goed.113 

De notaris heeft de bevoegdheid om, in geval van afwezigheid of tegenwerking van de beslagene of de 

bewoner van de in beslag genomen onroerende goederen, op kosten van de beslagene toegang te krijgen 

tot het goed, met het oog op de naleving van de verkoopsvoorwaarden of de bezichtiging door de 

belanghebbenden. Dit kan indien nodig zelfs met behulp van de openbare macht. De notaris dient zich 

hiertoe niet meer specifiek te laten machtigen door de beslagrechter.114  

Na het opstellen van de verkoopsvoorwaarden dient de notaris de ingeschreven schuldeisers, de 

schuldeisers die een bevel tot betaling hebben doen overschrijven alsook de beslagene op de gekozen 

woonplaats ten minste één maand voor de verkoop aan te manen tot inzage van deze 

verkoopsvoorwaarden en tot hun aanwezigheid op de openbare zitting.115 Na de aanmaning beschikken 

de belanghebbenden over een termijn van acht dagen om de nietigverklaring door middel van 

dagvaarding te vorderen bij de beslagrechter van de procedurehandelingen verricht voor de 

toewijzing.116 

Eventuele geschillen over de verkoopsvoorwaarden kunnen op eender welke manier worden 

aangebracht bij de notaris, zolang de termijn van acht dagen niet verstreken is. De notaris is gehouden  

een proces-verbaal op te stellen met betrekking tot dit geschil, alle verrichtingen te schorsen en het 

proces-verbaal neer te leggen ter griffie.117 De notaris kan in zijn gemotiveerd proces-verbaal de 

beslagrechter bijstaan in de beoordeling van de geschillen, zonder als partij in de procedure op te 

                                                      
112 D. MICHIELS, Uitvoerend onroerend beslag & rangregeling, Mechelen, Kluwer, 2013, 29. 
113 D. MICHIELS, Uitvoerend onroerend beslag & rangregeling, Mechelen, Kluwer, 2013, 31-37.  
114 D. MICHIELS, Uitvoerend onroerend beslag & rangregeling, Mechelen, Kluwer, 2013, 55. 
115 Art. 1582, derde lid Ger.W. 
116 Art. 1622, tweede lid Ger.W. 
117 Art. 1582, vierde en vijfde lid Ger.W.  
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treden.118 Na de geschillenbeslechting door de beslagrechter stelt deze een nieuwe termijn vast voor de 

toewijzing overeenkomstig artikel 1582 Ger.W. De notaris dient hierna de partijen enkel vooraf in 

kennis te stellen van de nieuwe zitdag.  

De notaris leidt de uiteindelijke openbare verkoop, die binnen de zes maanden na de aanstelling van de 

notaris dient plaats te vinden. De procedure van de openbare verkoop wordt in het Gerechtelijk Wetboek 

uiteengezet.119  

Na de definitieve toewijzing is de notaris tevens bevoegd voor de rangregeling. Dit is de procedure die 

ertoe strekt om de opbrengst van de verkoop te verdelen tussen de schuldeisers en zo het verkochte goed 

te bevrijden van alle in- en overschrijvingen.120 Deze procedure wordt besproken in artikelen 1639 tot 

1654 van het Gerechtelijk Wetboek. Ook dit behoort tot de taak van de notaris, wat nogmaals benadrukt 

dat de notaris over de grootste bevoegdheden beschikt in deze procedure.  

2.3.2. Verkoop uit de hand 

Pas sinds 1 januari 1999 is de mogelijkheid ingevoerd om in een beslagprocedure het onroerend goed 

uit de hand te verkopen. Dit kon daarvoor slechts met akkoord van alle partijen, namelijk in het geval 

van een minnelijke verkoop, waarbij de schuldeisers vrijwillig toestemmen met de opheffing van de in- 

en overschrijvingen. Op deze manier wordt de gehele beslagprocedure vermeden.121 Nu kan men de 

verkoop uit de hand eveneens vragen aan de beslagrechter wanneer men daar gegronde redenen voor 

aanvoert. 

Enkel wanneer de beslagleggende schuldeiser machtiging vraagt om uit de hand te verkopen, dient hij 

een door een notaris opgesteld ontwerp van verkoopakte neer te leggen.122 In het geval een andere 

initiatiefnemer de machtiging vraagt, is dit ontwerp niet noodzakelijk.  

De aangestelde notaris dient de verkoopakte op te stellen en rekening te houden met de door de 

beslagrechter in de beschikking vermelde termijn.123 Ook de reeds voormelde termijnen dienen door de 

notaris in het oog gehouden te worden. 

De zaak blijft op de rol ingeschreven tot het verlijden van de authentieke akte door de notaris. Bij 

eventuele problemen of geschillen kan ze opnieuw bij de beslagrechter worden gebracht door een 

eenvoudige schriftelijke verklaring neergelegd ter of verzonden aan de griffie.124  

                                                      
118 D. MICHIELS, Uitvoerend onroerend beslag & rangregeling, Mechelen, Kluwer, 2013, 72.  
119 Zie art. 1585-1594 Ger.W.  
120 D. MICHIELS, Uitvoerend onroerend beslag & rangregeling, Mechelen, Kluwer, 2013, 83-125. 
121 D. MICHIELS, Uitvoerend onroerend beslag & rangregeling, Mechelen, Kluwer, 2013, 127. 
122 Art. 1580ter Ger.W.  
123 Art. 1580bis, zesde lid Ger.W.  
124 Art. 1580quater Ger.W.  
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3. Deskundige 

De notaris kan eveneens als deskundige opgeroepen worden voor de rechtbank overeenkomstig artikelen 

962 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Deze deskundigen kunnen aangeduid worden door de 

rechtbank om vaststellingen te doen of een technisch advies te geven ter oplossing van een voor de 

rechtbank gebracht geschil of indien een geschil werkelijk en dadelijk dreigt te ontstaan.  

De deskundige, al dan niet notaris, beschikt echter niet over een werkelijk geschilbeslissende macht. 

Het is nog steeds de rechter die het oordeel velt en deze kan het advies van de deskundigen naast zich 

neerleggen indien het strijdig is met zijn persoonlijke overtuiging.  

Afdeling 2. Buitengerechtelijke conflictbeëindiging  

Deze buitengerechtelijke procedures zijn in staat om de gerechtelijke input te beperken wanneer er vaker 

een beroep op wordt gedaan. STORME bevestigde reeds eind 20ste eeuw het nut van enkele vormen van 

alternatieve geschillenoplossing125, waarvoor een beroep zou kunnen gedaan worden op de notaris.126  

Krachtens de Belgische Grondwet behoort de geschillenbeslechting tot de bevoegdheid van hoven en 

rechtbanken. De notaris neemt in principe in het kader van de buitengerechtelijke procedures bijgevolg 

geen deel aan de uitoefening van de rechterlijke macht.  

In deze afdeling worden de para-processuele127 rechtsfiguren ‘arbitrage’ en ‘bindende derdenbeslissing’ 

besproken. De bemiddeling komt later aan bod.  

Zowel bij arbitrage als bij bindende derdenbeslissing worden afdwingbare beslissingen getroffen. 

Beiden zijn eveneens gebaseerd op een contractuele regeling tussen partijen (die partijen bindt) waarbij 

beroep wordt gedaan op een derde die uitspraak doet die bindend is voor partijen, over een materie die 

partijen zelf hebben afgebakend en volgens een procedure die partijen (in grote mate) zelf kunnen 

bepalen.128 

A. Arbitrage 

Arbitrage vereist een rechtsconflict, dat reeds is ontstaan of nog kan ontstaan. Over het voorwerp van 

het rechtsconflict moet een dading kunnen gesloten worden. Het toepassingsgebied en de procedure van 

arbitrage worden besproken in artikelen 1676 tot 1723 van het Gerechtelijk Wetboek. De voordelen van 

de procedure zijn de grote vrijheid die de partijen krijgen, de discretie en het minder formele karakter.129  

                                                      
125 Alternative Dispute Resolution. 
126 M. STORME, “Privatisering van het geding?”, in Les modes non judiciaires de règlement des conflits, 

Bruylant, Brussel, 1995, 13-36.  
127 M. STORME, “Privatisering van het geding?”, in Les modes non judiciaires de règlement des conflits, 

Bruylant, Brussel, 1995, 23. 
128 H. DE BLOCK, G. DE ROECK, J. HENDRICKX, C. NIJS, W. NOUWKENS, J. ROOMS, A. SPAEPEN, “De notaris en 

de conflictbeheersing”, Not.Fisc.M. 2000, 81.  
129 H. DE BLOCK, G. DE ROECK, J. HENDRICKX, C. NIJS, W. NOUWKENS, J. ROOMS, A. SPAEPEN, “De notaris en 

de conflictbeheersing”, Not.Fisc.M. 2000, 81. 
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Naar ons rechtssysteem kan de arbitrage toepassing vinden in nagenoeg elke materie en is het niet 

kunnen arbitreren de uitzondering. Voor zover de arbiter zich daarbij houdt aan de regels van het recht, 

handelt hij op correcte wijze en is zijn beslissing bindend. Zijn uitspraak geldt in dat geval als een 

volwaardige gerechtelijke uitspraak. Het heeft zelfs het statuut van een vonnis.130 

Volgens artikel 1680 van het Gerechtelijk Wetboek kan elk bekwaam persoon arbiter zijn. In juridische 

kwesties kan bijgevolg logischerwijze elke jurist de rol van arbiter waarnemen. Ook de notaris valt 

hieronder.  

In het geval van notariële arbitrage, verlaat de notaris strikt gezien de sfeer van de willige rechtsmacht 

en aanvaardt hij op die manier een semigerechtelijke opdracht. Hij neemt de taak van de rechter in zekere 

mate op zich door de verantwoordelijkheid op te nemen de knoop te moeten doorhakken in een bepaald 

geschil. Als het de rechtbank zelf is die hem deze rol toevertrouwt, is er uiteraard geen probleem. Hij 

heeft dan namelijk van de rechter die opdracht gekregen. Wanneer de opdracht conventioneel van de 

partijen zelf uitgaat, wordt het moeilijker. Als de partijen zich echter van in het begin daarmee verzoend 

hebben, lijkt dit nochtans aanvaardbaar als de notaris-scheidsrechter naar recht en onpartijdig een 

beslissing treft in het geschil. 131 Nog moeilijker wordt het wanneer de notaris in een akte die hij zelf 

opstelt, zichzelf als arbiter zou benoemen. Het verdient mijns inziens aanbeveling om als notaris in deze 

context eerder voorzichtig te werk te gaan. Veiliger lijkt het om een collega-notaris aan te stellen om 

deze arbitrageopdracht te vervullen.  

De notariële arbitrage is niettemin zeker een mogelijkheid die verder bekeken dient te worden. In 

vermogensrechtelijke en familierechtelijke geschillen zou arbitrage zeker een welkome oplossing 

kunnen bieden, waar deze procedures vandaag voor de overheidsrechter soms jarenlang blijven 

aanslepen. Daar waar een scheidsrechterlijke beslissing nog een exequatur van de rechter behoeft om 

uitvoerbaar te zijn, zal de arbitrale beslissing door een notaris, gegoten in een notariële akte, meteen 

uitvoerbaar zijn.132 Dit is bijgevolg uiteraard een groot voordeel van de notariële arbitrage.  

Dit lijkt mij dus zeker een piste die verder bewandeld dient te worden. Men dient een 

mentaliteitswijziging teweeg te brengen bij de burger en hen bewust te maken van het feit dat (notariële) 

arbitrage in een aantal gevallen de meest geschikte oplossingsmethode voor een bepaald segment van 

hun geschillen kan zijn. De notaris kan uiteraard zelf een cruciale rol vertolken in het sensibiliseren van 

de bevolking. Het voordeel voor de rechtsonderhorige is de snellere afhandeling van het geschil en 

uiteraard zijn ook de rechtbanken erbij gebaat dat een aantal geschillen op een andere wijze worden 

opgelost.  

                                                      
130 L. W., “Het nut van arbitragebeslissingen op te nemen in statuten” (noot onder Kh. Dendermonde 28 februari 

2013), T. Not. 2014, 374.  
131 L. W., “Het nut van arbitragebeslissingen op te nemen in statuten” (noot onder Kh. Dendermonde 28 februari 

2013), T. Not. 2014, 374. 
132 M. STORME, “De notaris als rechter?”, in X, Liber Amicorum C. De Wulf, Die Keure, Brugge, 2003, 340-341. 
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B. Bindende derdenbeslissing 

De bindende derdenbeslissing kan worden aangewend ter regeling (aanvulling, verbetering, wijziging, 

voltooiing, interpretatie,...) van een rechtsverhouding maar ook voor feitelijke vaststellingen. Er is dus 

zelfs geen conflict vereist. Het toepassingsgebied is bijgevolg veel ruimer. De bindende 

derdenbeslissing kent in tegenstelling tot de arbitrage geen wettelijke regeling en laat partijen alle 

contractuele vrijheid. Uiteraard moeten bij de bindende derdenbeslissing, net zoals bij de arbitrage, de 

rechten van verdediging worden gerespecteerd.133 

De derde die aangeduid wordt om de beslissing te nemen, dient principieel onpartijdig, onafhankelijk 

én deskundig te zijn.134 De notaris lijkt dus de geknipte persoon om die rol te vertegenwoordigen. Hij is 

van nature onpartijdig en onafhankelijk en voldoet tevens aan de vereiste van deskundigheid. De notaris 

kan geroepen worden om in complexe contractuele verhoudingen voor de partijen bindend vast te leggen 

wat zich naar redelijkheid en billijkheid opdringt.135 

Op deze manier vertolkt de notaris als het ware de rol van eerste rechter. De partijen worden geacht zich 

neer te leggen bij de beslissing van de onafhankelijke derde. Ook deze rechtsfiguur beschikt over een 

zeer groot potentieel wanneer deze nog meer ingeburgerd zou geraken.   

C. Clausules in de akten 

Het opnemen van arbitrageclausules en clausules die de bindende derdenbeslissing vooropstellen in 

akten is naar mijn mening dan ook een zeer goede manier om de gerechtelijke route te ontlasten. Bij het 

opstellen van de akten kunnen de notarissen de partijen wijzen op het nut van dergelijke 

buitengerechtelijke conflictbeëindigingswijzen. De notaris kan, indien de partijen dit wensen, clausules 

in de akten opnemen die de buitengerechtelijke route boven de gerechtelijke weg plaatsen. Dit kan 

toepassing vinden in heel wat akten. Bij wijze van voorbeeld kan het in vennootschapsstatuten 

aangewezen zijn om dergelijke arbitrageclausule op te nemen. Dergelijk beding vormt een antwoord op 

de steeds weerkerende kritiek dat de rechtbanken overbelast zijn en daardoor traag werken. Een geschil 

kan dikwijls via private justitie verholpen worden.136 

Partijen dienen bij een conflict dan eerst de buitengerechtelijke weg te bewandelen alvorens naar de 

rechter te stappen. Men kan bijgevolg contractueel vastleggen dat de alternatieve wegen prioritair 

uitgeput dienen te worden. Op die manier kan geen enkel geschil met betrekking tot een contractuele 

relatie direct voor de rechter gebracht worden.137  

                                                      
133 H. DE BLOCK, G. DE ROECK, J. HENDRICKX, C. NIJS, W. NOUWKENS, J. ROOMS, A. SPAEPEN, “De notaris en 

de conflictbeheersing”, Not.Fisc.M. 2000, 81. 
134 M. STORME, “Privatisering van het geding?”, in Les modes non judiciaires de règlement des conflits, 

Bruylant, Brussel, 1995, 30.  
135 M. STORME, “De notaris als rechter?”, in X, Liber Amicorum C. De Wulf, Die Keure, Brugge, 2003, 340. 
136 L. W., “Het nut van arbitragebeslissingen op te nemen in statuten” (noot onder Kh. Dendermonde 28 februari 

2013), T. Not. 2014, 373.  
137 M. STORME, “De notaris als rechter?”, in X, Liber Amicorum C. De Wulf, Die Keure, Brugge, 2003, 342.  
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Dit wordt zeer goed gemotiveerd in een vonnis uit 2013 van de rechtbank van koophandel van 

Dendermonde.138 Op grond van een arbitrageclausule verklaart deze rechtbank zich onbevoegd en 

zonder rechtsmacht om van de vordering van de eisers kennis te nemen.   

De notaris heeft mijns inziens de taak om de partijen op deze mogelijkheid te wijzen. De keuze blijft 

echter uiteraard volledig bij de partijen. Het is aan hen om te beslissen om dit al dan niet in de akte op 

te nemen. De notaris heeft hier louter een adviesfunctie, maar kan partijen wel degelijk wijzen op het 

nut van dergelijke clausules.  

  

                                                      
138 Kh. Dendermonde (2de kamer) 28 februari 2013, T. Not. 2014, afl. 6, 366-373.  
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Hoofdstuk 6. Notaris als bemiddelaar 

Naast het voorkomen van conflicten en het ‘beslechten’ van gerezen conflicten, bestaat er nog een 

alternatieve manier om geschillen op te lossen: de bemiddeling. De bemiddeling is een alternatieve 

manier van geschillenoplossing, maar kadert niet binnen de geschillenbeslechting. De bemiddelaar in 

kwestie gaat namelijk geen beslissing nemen die het conflict oplost. Het zijn de partijen zelf die tot een 

oplossing moeten komen.  

De notaris heeft an sich een matigende, ordenende en verzoenende functie in het rechtsleven. Hij moet 

steeds trachten verzoenend op te treden tussen partijen, in elke situatie.139 Genetisch gezien zijn 

notarissen niet enkel de geschikte specialisten om geschillen te vermijden, maar tevens om geschillen 

op te lossen door middel van een consensuele weg.140 Het bemiddelen is in zekere zin dus van nature 

toevertrouwd aan het notarieel beroep.141  

In dit hoofdstuk gaat het echter om de specifieke ‘bemiddeling’ als bijzondere wijze van 

conflictoplossing.  

Afdeling 1. Bemiddeling 

Bemiddeling is een bijzondere vorm van alternative dispute resolution, waarbij aandacht besteed wordt 

aan de wijze waarop en de reden waarom partijen tot een dergelijk conflict gekomen zijn.142 De 

bedoeling van bemiddeling is om partijen zelf te laten zoeken naar een oplossing die voor alle partijen 

goed bevonden wordt en door hen als rechtvaardig wordt beschouwd. Er wordt gezocht naar een win-

winoplossing. De bemiddelaar gedraagt zich meerzijdig partijdig, wat als een speciale vorm van 

onpartijdigheid kan beschouwd worden. De bemiddelaar is verbonden met alle partijen tegelijk. Hij wil 

elk van de partijen helpen en begrijpen zodat ze samen tot een oplossing kunnen komen die rekening 

houdt met de belangen van alle betrokkenen.143 De gevonden oplossing kan iets geheel anders zijn dan 

die oplossingen die de wet zou aanbieden. Het recht is immers niet altijd rechtvaardig.144 

In het kader van de klassieke faciliterende bemiddeling145 begeleidt de bemiddelaar de partijen door 

enerzijds een structuur, een kader aan te bieden waarbinnen betrokkenen kunnen zoeken naar 

                                                      
139 Art. 10 Deontologische code.  
140 G. DE LEVAL, J.-F. VAN DROOGHENBROECK, F. GEORGES, “Le rôle du notariat dans le triptyque conflit-litige-

procès”, in X, Tussen vrijheid en regelgeving, de uitdaging voor de notaris, Brussel, Groupe De Boeck, 2011, 

366. 
141 L. WEYTS, De notariswet, Mechelen, Kluwer, 2012, 50.  
142 X, De notaris en de conflictbeheersing. Verslagboek Notarieel Congres Antwerpen 23-24 september 1999, 

Kluwer Rechtswetenschappen België, Diegem, 1999, VII-VIII.  
143 A. VERBEKE, “Mediation. Faciliteren van onderhandelingen”, in X, Reflectie op mediation, Antwerpen, 

Maklu, 2009, 27-46.  
144 V. LESSELIERS, “De notaris en bemiddeling: 10 jaar later”, Not.Fisc.M. 2009, afl. 7, 277. 
145 Zie voor meer uitleg over de verschillende bemiddelingsstijlen A.F.M. BRENNINKMEIJER (eindred.), 

Handboek mediation, Den Haag, Sdu, 2003, 152-159. 
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oplossingen en anderzijds de interactie en de communicatie tussen de betrokken partijen te 

bevorderen.146   

De procedure van de bemiddeling is te vinden in artikelen 1724 tot 1737 van het Gerechtelijk Wetboek. 

Een onderscheid wordt gemaakt tussen de vrijwillige en de gerechtelijke bemiddeling. Artikel 1730 

bepaalt: Elke partij mag, onverminderd elke gerechtelijke of arbitrale procedure, voor, tijdens of na een 

rechtspleging aan de andere partijen voorstellen om een beroep te doen op de bemiddelingsprocedure. 

De partijen wijzen in onderlinge overeenstemming de bemiddelaar aan of belasten een derde met die 

aanwijzing. De gerechtelijke bemiddeling daarentegen betreft de bemiddelingsprocedure die door de 

rechter ‘bevolen’ kan worden in elke stand van het (kort) geding, behalve voor het Hof van Cassatie en 

voor de arrondissementsrechtbank. Dit gebeurt, met instemming van de partijen, op initiatief van de 

rechter of op het gezamenlijk verzoek van de partijen. Dit rechterlijk bevel kan gegeven worden zolang 

de zaak niet in beraad genomen is.147  

Afdeling 2. De notaris-bemiddelaar 

Naast de natuurlijke bemiddelingsopdracht die vervat ligt in het takenpakket van de notaris, kan de 

notaris zich ook bijzonder laten bekwamen door een zogenaamde cursus “mediation” te volgen, waarna 

hij de titel krijgt van erkend notaris-bemiddelaar.148 

De notaris beschikt over alle mogelijke troeven die een goed bemiddelaar nodig heeft. Binnen het 

notariaat zijn er bijgevolg zeer geschikte zogeheten notarissen-bemiddelaars te vinden die een 

meerwaarde kunnen bieden aan de bemiddelingsprocedure. Ook het ambt zelf leent zich uitermate goed 

tot de bemiddelingsopdracht. Een bemiddeling is namelijk niet geslaagd dan nadat de akte die het 

akkoord van de bemiddeling bevat, uitvoerbaar is. De notaris kan dergelijk akkoord uiteraard bevatten 

in een notariële akte die meteen uitvoerbaar is.149  

In 2002, een drietal jaar na het notariële congres te Antwerpen van 1999 betreffende “de notaris en 

conflictbeheersing”, werd vastgesteld dat het notariaat wel degelijk heel wat belangstelling toonde voor 

de bemiddeling. Meer dan 200 notarissen en notariële medewerkers hadden toen reeds de basisopleiding 

voltooid. Notaris VAN DIEST sprak zelfs van een successtory.150 Wanneer in 2009 door notaris 

LESSELIERS teruggekeken werd op de 10 jaar die verstreken waren sinds het notariële congres, was ook 

daar de conclusie dat heel wat actoren uit het notariaat en de advocatuur een definitieve erkenning 

bekomen hadden. De professionele wereld staat duidelijk open voor de bemiddeling en het resultaat is 

                                                      
146 V. LESSELIERS, “De notaris en bemiddeling: 10 jaar later”, Not.Fisc.M. 2009, afl. 7, 277. 
147 Art. 1734 Ger.W.  
148 L. WEYTS, De notariswet, Mechelen, Kluwer, 2012, 50. 
149 G. DE LEVAL, J.-F. VAN DROOGHENBROECK, F. GEORGES, “Le rôle du notariat dans le triptyque conflit-litige-

procès”, in X, Tussen vrijheid en regelgeving, de uitdaging voor de notaris, Brussel, Groupe De Boeck, 2011, 

377.  
150 P. VAN DIEST, “Bemiddeling als uitdaging voor het notariaat”, Notarius 2002, afl. 6, 22-24. 
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dat een grote groep professioneel opgeleide bemiddelaars klaarstaan om bemiddeling aan te bieden. Het 

aanbod overstijgt in 2009 echter de redelijk beperkte vraag vanuit het grote publiek.151  

De actoren binnen het notariaat en de advocatuur dienen mijns inziens zelf een grote rol te spelen in de 

promotie van de bemiddeling. Zij worden bij de uitoefening van hun beroep namelijk vaak 

geconfronteerd met conflictsituaties. Het is in die gevallen aan hen om op dat moment de partijen te 

informeren dat de rechtbank niet het enige, en in vele gevallen tevens niet het meest geschikte, traject is 

dat men kan volgen.152 Enkel op die manier kunnen de advocaten-bemiddelaars en notarissen-

bemiddelaars een effectieve rol spelen in het ontlasten van de rechtbanken. Zoals besproken bij de 

buitengerechtelijke conflictbeslechting, bestaat ook hier namelijk de mogelijkheid voor de notaris om 

clausules in de akten op te nemen die voorrang verlenen aan de bemiddeling boven de gerechtelijke 

procedures. Ook hier zijn het niettemin de partijen die hierin het laatste woord hebben. Men dient als 

het ware een mentaliteitswijziging teweeg te brengen zodat de buitengerechtelijke 

geschilbeslechtingsmethoden volkomen au sérieux genomen worden.   

 

                                                      
151 V. LESSELIERS, “De notaris en bemiddeling: 10 jaar later”, Not.Fisc.M. 2009, afl. 7, 281. 
152 V. LESSELIERS, “De notaris en bemiddeling: 10 jaar later”, Not.Fisc.M. 2009, afl. 7, 281. 
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Hoofdstuk 7. Bevoegdheidsuitbreiding notaris 

Naast de verscheidene rollen die de notaris kan vertolken, bestaat uiteraard ook de mogelijkheid om de 

bevoegdheid van de notaris uit te breiden door enkele procedures en akten, die al dan niet exclusief tot 

de bevoegdheid van de rechtbanken behoren, over te hevelen naar de notaris. Men kan er dan voor 

opteren om de notaris concurrerend of exclusief bevoegd te maken voor dergelijke machtigingen, akten 

of procedures. De notaris is in staat om de vrederechter en de familierechter op deze manier te ontlasten. 

Dit is reeds gebeurd met betrekking tot enkele procedures, maar men heeft nog niet alle mogelijkheden 

benut.  

Afdeling 1. Reeds uitgevoerde bevoegdheidsuitbreidingen 

Vooreerst worden hier enkele bevoegdheden besproken betreffende procedures en akten die reeds 

overgeheveld zijn naar de notaris.  

A. Wijzigingen huwelijksvermogensstelsel 

Tot 1998 waren alle wijzigingen van huwelijksvermogensstelsel onderworpen aan een rechterlijke 

homologatie. Bij wet van 9 juli 1998 werd de voorwaarde van de rechterlijke homologatie afgeschaft 

voor de zogenaamde ‘kleine wijziging’. Dit zijn de wijzigingen die niet de vereffening van het vorige 

stelsel of een dadelijke verandering van de samenstelling van de vermogens tot gevolg hadden, of die 

zich beperkten tot de herroeping van schenkingen gedaan bij huwelijkscontract. Voor de zogenaamde 

‘grote wijzigingen’, die dus wel dergelijke wijziging van het vorige stelsel of een dadelijke verandering 

van de samenstelling van de vermogens tot gevolg hebben, bleef de voorwaarde van rechterlijke 

homologatie echter onverkort gehandhaafd.153  

Sedert 1 november 2008 kunnen gehuwden echter hun huwelijksvermogensstelsel aanpassen via de 

notaris, zonder dat enige tussenkomst van de rechtbank vereist is.154 Voortaan kunnen dus zowel kleine 

als grote wijzigingen aan het huwelijkscontract bij de notaris gebeuren. De tussenkomst van de 

rechtbank wordt namelijk als zeer kunstmatig en formalistisch ervaren, zodat deze geen echte 

meerwaarde geeft aan de procedure. De bekrachtiging door de rechter is namelijk in de meeste gevallen 

louter een formaliteit.155 Verder is ze zeer tijdrovend en bijgevolg niet meteen bevorderlijk om de 

gerechtelijke achterstand weg te werken.156 In het wetsvoorstel wordt dan ook uiteengezet dat het 

                                                      
153 R. VASSEUR, “Huwelijksvermogensstelsel wijzigen kan voortaan zonder rechter”, Juristenkrant 2008, afl. 

175, 4.  
154 Wet 18 juli 2008 tot wijziging van de wetgeving wat betreft de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel 

zonder tussenkomst van de rechtbank en tot wijziging van artikel 9 van de wet van 16 maart 1803 tot regeling 

van het notarisambt, BS 14 augustus 2008.  
155 X, “Notaris wijzigt voortaan huwelijkscontract”, Website Open Vld 29 oktober 2008, 

http://www.openvld.be/?type=nieuws&id=1&pageid=21698 (consultatie 27 april 2016).  
156 D. MICHIELS, “Samenlevingsvormen en vermogensplanning”, in X, Estate Planning: Actuele topics – Thèmes 

actuels, Mechelen, Kluwer, 2013, 299-300.  
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afschaffen van deze tussenkomst een vermindering zou betekenen van de werklast van de 

rechtbanken.157 

Dit is naar mijn mening een zeer geslaagde denkwijze en welgekomen uitbreiding. De rechterlijke 

homologatie was in deze context allerminst onmisbaar. Door de afschaffing van deze verplichting valt 

een deel van de input van gerechtelijke zaken weg.  

B. Nalatenschappen 

De wetten van 25 april 2014158 en 12 mei 2014159 hebben de bevoegdheden van de notaris op het vlak 

van nalatenschappen uitgebreid. Vanaf 29 mei 2014 is de notaris bevoegd om akten te verlijden van 

verklaringen betreffende de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving en de verwerping van 

nalatenschappen. Voordien konden deze verklaringen enkel gebeuren ten overstaan van de griffier van 

de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de nalatenschap is opengevallen. Naast de griffier 

wordt nu dus ook de notaris hiervoor bevoegd.160 De wetgever heeft er dus niet voor gekozen om deze 

bevoegdheid exclusief aan de notaris toe te kennen.  

Dit kan aldus DE WULF gezien worden als een stap in de goede richting. Niet alleen wordt er op deze 

manier enig werk ontnomen aan de rechtbanken, maar de rechtsonderhorigen kunnen op deze manier 

ook beter bijgestaan worden door een juridisch deskundige. Het wordt dan ook als een gemiste kans 

gezien dat de wetgever er niet voor geopteerd heeft om deze bevoegdheid exclusief aan de notaris toe te 

kennen.161  

Huidig Minister van Justitie GEENS wil dat enkel bij notariskantoren nog verklaringen kunnen worden 

afgelegd voor de aanvaarding en de verwerping van nalatenschappen.162 Hij is dus eveneens voorstander 

om deze bevoegdheid exclusief aan de notaris toe te kennen. De minister stelt dat deze bevoegdheid in 

heel wat lidstaten tot de belangrijkste opdrachten behoort voor heel wat notarissen. De visie van DE 

WULF en minister GEENS is naar mijn mening zeker een correcte zienswijze. Deze taak kan perfect 

exclusief tot het takenpakket van de notaris behoren en gezien de huidige situatie van gerechtelijke 

achterstand verdient dit tevens mijn aanbeveling. Na de eerste stap in de goede richting, kan de tweede 

stap wel degelijk gezet worden.   

                                                      
157 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel 

zonder tussenkomst van de rechtbank (Ingediend door mevrouw Martine Taelman), Parl.St. Senaat 2007, nr. 4-

127/1.  
158 Wet 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, BS 14 mei 2014, art. 141-143.  
159 Wet 12 mei 2014 houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (II), BS 19 mei 2014, 

art. 4-5.  
160 C. DE WULF, “Nieuwe bevoegdheden voor de notaris. De akten van aanvaarding onder boedelbeschrijving en 

van verwerping van nalatenschappen”, T.Not. 2014, afl. 9, 482.   
161 C. DE WULF, “Nieuwe bevoegdheden voor de notaris. De akten van aanvaarding onder boedelbeschrijving en 

van verwerping van nalatenschappen”, T.Not. 2014, afl. 9, 527.  
162 X, “Geens geeft notarissen extra bevoegdheden”, Legalworld 29 september 2015, 

http://www.legalworld.be/legalworld/geebs-geeft-notarissen-extra-bevoegdheden.html?LangType=2067 

(consultatie 13 april 2016).  
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1. Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving 

In het kader van de vrijwillige aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving dient de notaris drie 

verrichtingen in acht te nemen. De notaris  (1) kan voortaan dus de authentieke akte verlijden houdende 

de verklaring van de beneficiaire erfgenaam. Deze notariële akte zal echter slechts kracht hebben voor 

zover zij voorafgegaan is of gevolgd wordt door een notariële inventaris. Binnen de vijf dagen na het 

opmaken van de akte (2) dient de notaris een kopie van de akte over te maken aan de griffier van de 

rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de decujus zijn woonplaats had, zodat deze akte kan 

ingeschreven worden in een speciaal daartoe bestemd register. De verklaring dient tevens door de notaris 

(3) bij uittreksel te worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad binnen de vijftien dagen nadat de 

griffier aan de notaris het relaas heeft meegedeeld van de inschrijving in het register dat ter griffie wordt 

gehouden.163  

Wanneer het gaat om een gedwongen aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving, bijvoorbeeld 

wanneer er minderjarigen of andere onbekwamen tot een nalatenschap komen, is er nog een extra 

vereiste. De ouders en de voogd van de minderjarige of de bewindvoerder van de onbekwaam verklaarde 

behoeven tevens de machtiging van de vrederechter om tot deze aanvaarding164 over te kunnen gaan.165 

2.  Verwerping 

Ook de verklaring ter verwerping van een nalatenschap kan voortaan ten overstaan van de notaris 

gebeuren. De notaris dient de verklaring van verwerping binnen de volgende vijftien dagen bij 

aangetekende zending over te maken aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het 

arrondissement waar de nalatenschap is opengevallen, met het oog op de inschrijving in het register.166  

Er zijn dus enkele verschilpunten met de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving. Zo dient 

de akte van verwerping niet bekendgemaakt te worden in het Belgisch Staatsblad en is er in principe 

geen verplichting tot het opmaken van een notariële boedelbeschrijving.167 

C. Openbare verkoop: geen verplichte aanwezigheid vrederechter  

Onroerende goederen die tot het vermogen behoren van een beschermde persoon, worden principieel 

openbaar verkocht. Tot 1 september 2013 werd de vrederechter verplicht aanwezig te zijn op deze 

                                                      
163 C. DE WULF, “Nieuwe bevoegdheden voor de notaris. De akten van aanvaarding onder boedelbeschrijving en 

van verwerping van nalatenschappen”, T.Not. 2014, afl. 9, 488-495.  
164 De aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving is de enige wijze waarop een minderjarige of 

onbekwame de nalatenschap kan aanvaarden. De zuivere aanvaarding is in dat geval immers uitgesloten.  
165 C. DE WULF, “Nieuwe bevoegdheden voor de notaris. De akten van aanvaarding onder boedelbeschrijving en 

van verwerping van nalatenschappen”, T.Not. 2014, afl. 9, 498. 
166 Art. 784 BW.  
167 C. DE WULF, “Nieuwe bevoegdheden voor de notaris. De akten van aanvaarding onder boedelbeschrijving en 

van verwerping van nalatenschappen”, T.Not. 2014, afl. 9, 510. 
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openbare verkoop. Een wet van 14 januari 2013 met enkele maatregelen ter bestrijding van de 

gerechtelijke achterstand brengt daar echter verandering in.168  

Voortaan beslist de vrederechter zelf of hij al dan niet aanwezig zal zijn op de zitdag van de openbare 

verkoop. Dit betekent echter niet dat de vrederechter helemaal geen controle meer uitoefent op de 

openbare verkoop. De notaris dient de verkoopsvoorwaarden voor de bekendmaking van de openbare 

verkoop over te maken aan de vrederechter en hem tevens plaats, dag en uur van de openbare verkoop 

mee te delen.169 De vrederechter kan dan zelf voorwaarden opleggen aan de openbare verkoop en zelf 

beslissen of hij wel aanwezig dient te zijn op de zitdag.170 Indien er zich moeilijkheden voordoen naar 

aanleiding van de openbare verkoop, kan de notaris of elke belanghebbende partij zich tot de 

vrederechter wenden. Hij zal dan kunnen beslissen om de openbare verkoop al dan niet uit te stellen.171 

Dit is uiteraard reeds een positieve evolutie met het oog op de gerechtelijke achterstand waarmee ook 

de vrederechters te kampen hebben. Onder afdeling 2 wordt ook gekeken of men hierin nog verder kan 

gaan, meer bepaald of de machtiging van de vrederechter ook werkelijk vereist is.  

D. Lastgeving als buitengerechtelijke bescherming 

Sinds 1 september 2014, de inwerkingtreding van de wet van 17 maart 2013172, hebben de wilsbekwame 

meerderjarige alsook de ontvoogde minderjarige de mogelijkheid een lasthebber173 aan te stellen om in 

hun naam op te treden en hun vermogen te beheren voor het geval zij later wilsonbekwaam worden.174 

Dit is het principe van de buitengerechtelijke bescherming.175 De draagwijdte van deze 

buitengerechtelijke bescherming is beperkt tot daden van vertegenwoordiging die betrekking hebben op 

de goederen.176 Het gaat dus bij uitstek over een vermogensrechtelijke regeling.177  

De rechtsonderhorigen kunnen zelf een systeem op punt stellen voor het beheer van hun goederen voor 

het geval zij later wilsonbekwaam zouden worden.178 Het beheer van het (gehele of een deel van het) 

                                                      
168 Wet 14 januari 2013 houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie, BS 1 maart 

2013.  
169 I. VERMANDER, “Geen verplichte aanwezigheid meer van de vrederechter op openbare verkopingen van 

onroerende goederen van beschermde personen”, NNK 2013, afl. 4, 13-14.  
170 Art. 1192, §1 Ger.W.  
171 Art. 1192, §2 Ger.W.  
172 Wet 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe 

beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, BS 14 juni 2013.  
173 De ‘lastgeving’ of ‘volmacht’ is een overeenkomst waarbij een lastgever aan de lasthebber de macht geeft om 

iets voor de lastgever in zijn naam te doen. Dit wordt geregeld in de artikelen 1984-2010 van het Burgerlijke 

Wetboek. 
174 Art. 490, eerste lid Ger.W.  
175 Dit is de tegenhanger van de gerechtelijke bescherming, waarbij een rechter de beveiligingsmaatregelen 

oplegt.  
176 Art. 489 BW.  
177 A. WYLLEMAN, “Deel 3. Buitengerechtelijke bescherming”, in P. SENAEVE, F. SWENNEN, G. VERSCHELDEN, 

Meerderjarige beschermde personen, Brugge, Die Keure, 2014, 26.  
178 C. DE WULF, “De nieuwe wettelijke regeling inzake beschermde personen. De wet van 17 maart 2013 tot 

hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus”, T. 

Not. 2013, afl. 5, 258. 
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vermogen blijft aldus in de private sfeer. Deze lastgeving komt namelijk tot stand zonder enige 

tussenkomst van de rechter.179 De rechter komt enkel tussen wanneer er zich problemen voordoen met 

betrekking tot het goederenbeheer waarbij het belang van de lastgever in het gedrang komt. De rechter 

kan de lastgeving dan uitvoerbaar verklaren of een rechterlijke beveiligingsmaatregel bevelen.180 

Wanneer de wilsonbekwaamheid in een later stadium intreedt, kan het vermogen van de lastgever dan 

beheerd blijven in overeenstemming met de termen van de volmacht, zonder dat de bijzondere regelen 

eigen aan een rechterlijke bescherming toepassing dienen te vinden.181 Gelet op de beginselen van 

subsidiariteit en noodzakelijkheid, krijgt deze buitengerechtelijke bescherming voorrang op de 

rechterlijke bescherming.182 De wetgever heeft hiermee getracht de tussenkomst van de rechter zo lang 

mogelijk uit te stellen en indien mogelijk zelfs te vermijden. Dit komt de autonomie van de burger ten 

goede en men vermijdt tegelijkertijd een overbelasting van het gerechtelijk systeem.183 

Men kan in de lastgevingsovereenkomst meerdere lasthebbers aanduiden. De bevoegdheden kunnen zo 

verdeeld of gezamenlijk worden opgedragen. Ook is de uitdrukkelijke aanvaarding vereist van de 

lasthebber(s).184  

In de lastgevingsovereenkomst dient men de voorwaarden uiteen te zetten waaronder de lasthebber kan 

optreden. Het moet uit de akte tevens duidelijk blijken dat het gaat om een lastgeving die tot doel heeft 

om voor de lastgever een buitengerechtelijke bescherming te organiseren.185 Er wordt ook een 

onderscheid gemaakt tussen de bijzondere en de algemene lastgeving.186 De bijzondere lastgeving geldt 

enkel voor welbepaald omschreven rechtshandelingen.  

De lastgeving kan worden ondertekend zolang de lastgever niet onder de gerechtelijke bescherming valt, 

met name zolang er geen rechterlijke beschermingsmaatregel door de vrederechter werd bevolen. De 

lastgever heeft tevens de keuze om te beslissen wanneer de lastgeving in werking treedt. Dit kan 

onmiddellijk zijn, ofwel op een latere datum, ofwel op een onbepaald ogenblik, namelijk vanaf het 

                                                      
179 K. ROTTHIER, Bewind over meerderjarige onbekwamen Handleiding voor de familiebewindvoerder, Brugge, 

Die Keure, 2014, 32. 
180 Art. 490/2, §2 BW.  
181 C. DE WULF, “De nieuwe wettelijke regeling inzake beschermde personen. De wet van 17 maart 2013 tot 

hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus”, T. 

Not. 2013, afl. 5, 261. 
182 A. WYLLEMAN, “Deel 3. Buitengerechtelijke bescherming”, in P. SENAEVE, F. SWENNEN, G. VERSCHELDEN, 

Meerderjarige beschermde personen, Brugge, Die Keure, 2014, 25.  
183 K. ROTTHIER, Bewind over meerderjarige onbekwamen Handleiding voor de familiebewindvoerder, Brugge, 

Die Keure, 2014, 31. 
184 K. ROTTHIER, Bewind over meerderjarige onbekwamen Handleiding voor de familiebewindvoerder, Brugge, 

Die Keure, 2014, 32. 
185 A. WYLLEMAN, “Deel 3. Buitengerechtelijke bescherming”, in P. SENAEVE, F. SWENNEN, G. VERSCHELDEN, 

Meerderjarige beschermde personen, Brugge, Die Keure, 2014, 30; Art. 490, eerste lid BW.  
186 Art. 1987 Ger.W.  
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ogenblik dat de lastgever niet langer beschikt over een geschikte gezondheidstoestand om zijn belangen 

nog verder zelf waar te nemen.187  

De lastgevingsovereenkomst kan zowel in een onderhandse als een authentieke akte opgenomen 

worden. De authentieke notariële akte lijkt echter de voorkeur te verdienen, zodat de partijen bijgestaan 

worden door een onafhankelijke en onpartijdige deskundige. De notaris kan de lastgever goede raad 

verlenen over de wijze waarop de lastgeving concreet wordt geformuleerd en aangepast aan de situatie 

van de lasthebber. Precies hierin ligt de cruciale taak van de notaris vervat. Het is essentieel dat de 

lastgever weet wat hij doet en een goede raad van een ervaren jurist is hier dus min of meer 

onontbeerlijk.188  

Deze akte dient tevens geregistreerd te worden in het centraal register dat wordt bijgehouden door de 

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.189 Dit verzoek tot registratie kan door tussenkomst 

van de notaris die de lastgevingsovereenkomst heeft opgesteld gebeuren.190  

Deze buitengerechtelijke bescherming heeft tot doel de rechtsonderhorigen aan te zetten om zelf een 

regeling te ontwerpen met betrekking tot het beheer van hun goederen wanneer zij later zelf 

wilsonbekwaam worden. Dit heeft heel wat voordelen. Zo blijft dit beheer van het vermogen in de 

private sfeer en worden de rechtbanken bijgevolg in die mate ontlast. Deze mogelijkheid tot 

buitengerechtelijke bescherming is dan ook een enorme stap vooruit. De werklast van de rechtbanken 

kan op deze manier op een significante wijze worden gereduceerd, gelet op het steeds groeiende aantal 

personen dat niet (meer) in staat is zelf hun belangen waar te nemen.    

Uiteraard blijft er wel een rechterlijke controle mogelijk. De lastgeving kan dan ook niet gezien worden 

als een maatregel die tot gevolg heeft dat alle gerechtelijke tussenkomsten op een absolute wijze 

uitgesloten worden. Terecht bepaalt artikel 492 van het Burgerlijk Wetboek dan ook dat de vrederechter 

steeds over de mogelijkheid beschikt beschermingsmaatregelen te bevelen “ … wanneer en in de mate 

hij vaststelt dat dit noodzakelijk is en dat de bestaande wettelijke of buitengerechtelijke bescherming 

niet volstaat. De buitengerechtelijke beschermingsmaatregel blijft van toepassing in de mate dat hij 

verenigbaar is met de rechterlijke beschermingsmaatregel. In voorkomend geval bepaalt de 

vrederechter de voorwaarden waaronder de lastgeving verder kan worden uitgevoerd.”191  

                                                      
187 K. ROTTHIER, Bewind over meerderjarige onbekwamen Handleiding voor de familiebewindvoerder, Brugge, 

Die Keure, 2014, 32.  
188 K. ROTTHIER, Bewind over meerderjarige onbekwamen Handleiding voor de familiebewindvoerder, Brugge, 

Die Keure, 2014, 33.  
189 Art. 490, eerste lid BW.  
190 Art. 490, eerste en tweede lid Ger.W.  
191 C. DE WULF, “De nieuwe wettelijke regeling inzake beschermde personen. De wet van 17 maart 2013 tot 

hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus”, T. 

Not. 2013, afl. 5, 267. 
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Afdeling 2. De lege ferenda 

Er zijn echter tot op heden nog heel wat mogelijkheden (al dan niet gedeeltelijk) onbenut gebleven. Men 

dient verder te gaan dan de reeds uitgevoerde maatregelen en na te denken over enkele andere 

voorstellen die eveneens kunnen leiden tot de ontlasting van de rechtbanken en hoven. Zo dient men 

onder meer stil te staan bij enkele procedures en akten die al dan niet exclusief naar de notaris kunnen 

overgeheveld worden.  

A. Informatisering 

Dit onderdeel hangt een beetje tussen de reeds uitgevoerde en de nog uit te voeren maatregelen. Er zijn 

reeds enkele maatregelen genomen om justitie in zekere mate te informatiseren, maar het eindpunt is 

hier zeker nog niet bereikt. De notaris zelf fungeert hier zowel als een passieve als actieve actor. De 

informatisering wordt enerzijds opgelegd, maar de notaris kan ook een actieve voortrekker zijn van de 

informatiseringsbeweging die de werklast van de gerechtelijke instanties en griffiediensten danig kan 

verminderen.  

Bij wijze van voorbeeld: reeds in 2005 werd de mogelijkheid ingevoerd om vennootschapsakten 

elektronisch neer te leggen ter griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen 

de vennootschap haar zetel heeft. Zowel de oprichtingsakten en hun uittreksels van Belgische 

vennootschappen kunnen dan zowel in elektronische vorm als in papieren vorm worden neergelegd.192  

Ook de laatste jaren ging er heel wat aandacht uit naar de mogelijkheid van informatisering. De 

hierboven reeds vermelde wet van 14 januari 2013 heette als wetsvoorstel oorspronkelijk zelfs “wet 

houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering en informatiseringsvooruitgang binnen 

justitie”.193 Justitie houdt zich dus wel degelijk reeds bezig met een informatiseringsbeweging. 

Ook huidig Minister van Justitie GEENS is zich bewust van de noodzaak aan informatisering binnen het 

justitiesysteem.  In het justitieplan stelt de minister enkele maatregelen op korte termijn voor die de 

nadruk leggen op de realisatie van de elektronische communicatie binnen de justitiële wereld. Het 

zogeheten e-Depot project houdt de elektronische neerlegging in van akten van vennootschappen en 

rechtspersonen. Met ingang van 1 januari 2016 werd de elektronische neerlegging voor de 

vennootschapsakten verplicht gemaakt.194 In het verdere verloop van 2016 volgt de afwerking van het 

project voor de niet-vennootschappelijke rechtspersonen. Het e-Depot laat de notaris toe om de 

formulieren en oprichtingsakten te ondertekenen en neer te leggen in alle administratieve databanken. 

                                                      
192 X, “Neerlegging vennootschapsakten kan voortaan ook elektronisch”, Balans 2005, afl. 525, 3.  
193 C. VAN SEVEREN, “Diversebepalingenwet van 14 januari 2013 beoogt werklastvermindering binnen justitie”, 

NNK 2013, afl. 3, 3.  
194 K. GEENS, Het Justitieplan. Een efficiëntere justitie voor meer rechtvaardigheid, 

http://justitie.belgium.be/nl/binaries/Plan%20justitie_18maart_NL_tcm265-264636.pdf (consultatie 15 april 

2016), 91. 
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De minister maakt zich sterk dat dit project een aanzienlijke werklastvermindering zal realiseren in de 

griffies van de rechtbanken van koophandel.  

Minister GEENS wenst tevens werk te maken van het zogeheten e-Box project. De elektronische 

communicatie tussen de gerechtelijke instanties en advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen zal 

de regel worden en op relatief korte termijn de papieren communicatie compleet vervangen. Ook dit zal 

leiden tot werklastverminderingen bij alle betrokken actoren. 195  

B. Concurrerende bevoegdheden (vrede)rechter 

Er bestaan nog heel wat mogelijkheden om de werklast van de vrederechter terug te dringen. Zo staat 

de notaris in concurrentie met de vrederechter voor enkele procedures en akten.196 Zowel de notaris als 

de vrederechter is bevoegd voor de toestemming tot de adoptie (art. 348 et seq. BW), de akte van 

bekendheid (art. 600 Ger.W.), de akte verklaring tot aanduiding van een testamentaire voogd (art. 392 

BW), de afstand van het recht van voorkoop (art. 53 Pachtwet) en de verzaking aan pacht en handelshuur 

(art. 14 Pachtwet en art. 3 Wet op de handelshuurovereenkomst). Ook de verklaring van voorkeur in het 

kader van de bewindvoering (art. 496, eerste lid Ger.W.), de verklaring waarin een persoon bij voorkeur 

aanduidt wie de bewindvoerder zal zijn en wie vertrouwenspersoon kan worden wanneer een rechterlijke 

beschermingsmaatregel bevolen zou worden, gebeurt ten overstaan van de vrederechter of van een 

notaris.197  

De vrederechter kampt reeds met een enorme werkdruk, dus lijkt het niet logisch dat hij voor dergelijke 

zaken mede bevoegd blijft terwijl de notaris in dergelijke zaken wel degelijk exclusief bevoegd kan zijn. 

De notaris beschikt namelijk over de juridische deskundigheid en is bijgevolg een geschikte actor om 

over dergelijke zaken te beslissen en desbetreffende akten op te maken. 

C. Huwelijk en EOT 

In het kader van het huwelijk en de echtscheiding met onderlinge toestemming (de zogeheten EOT) zijn 

nog enkele mogelijkheden te vinden. Een eerste stap in de goede richting is echter reeds gezet. Men 

heeft namelijk de mogelijkheid ingevoerd om een volledig schriftelijke procedure te voeren voor de 

rechtbank in het kader van de EOT in het geval de ex-partners reeds gedurende meer dan 6 maanden 

gescheiden leven. Dit zorgt er reeds voor dat de echtscheiding goedkoper en sneller verloopt.198  

Men zou echter ook kunnen opteren voor een bevoegdheidsuitbreiding van de notaris met betrekking 

tot het huwen en scheiden van personen. In het kader van de echtscheiding zou de notaris uiteraard enkel 

                                                      
195 K. GEENS, Het Justitieplan. Een efficiëntere justitie voor meer rechtvaardigheid, 

http://justitie.belgium.be/nl/binaries/Plan%20justitie_18maart_NL_tcm265-264636.pdf (consultatie 15 april 

2016), 91. 
196 L. WEYTS, De notariswet, Mechelen, Kluwer, 2012, 60-61. 
197 D. SCHEERS en T. WUYTS, De vrederechter en het bewind. Procedure na de wet van 17 maart 2013, 

Antwerpen, Intersentia, 2014, 7.  
198 KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT, “Nieuw in echtscheiding”, 15 oktober 

2015, https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/nieuw-in-echtscheiding (consultatie 18 april 2016).  
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kunnen optreden wanneer deze in onderlinge overeenkomst gebeurt, namelijk in het kader van de EOT. 

In Spanje is dit sinds 2013 reeds een mogelijkheid. Notarissen hebben daar dus reeds de bevoegdheid 

om personen in de echt te verbinden en, belangrijker, om scheidingen te behandelen wanneer deze op 

een overeenkomst tussen de partners berust én er geen gemeenschappelijke minderjarige kinderen bij 

betrokken zijn.199  

Dit voorstel is eveneens reeds terug te vinden in het Justitieplan van huidig Minister van Justitie KOEN 

GEENS.200 Het is een uitstekende manier om de werklast van de rechtbanken te reduceren. Het optreden 

van de rechtbank wordt in dit kader eerder als administratief van aard gezien en dit behoort niet tot de 

kerntaken van justitie. Er wordt geopperd om de notaris bevoegd te maken voor de echtscheiding door 

onderlinge toestemming waarbij er geen gemeenschappelijke minderjarige kinderen betrokken zijn, net 

zoals in Spanje het geval is, of waar er reeds vooraf een gehomologeerd akkoord bestaat tussen de 

echtgenoten met betrekking tot maatregelen die verband houden met de gemeenschappelijke 

minderjarige kinderen. 

Het is mijns inziens een terechte denkwijze die gevolgd wordt. Wanneer twee volwassen personen 

ervoor opteren om uit de echt te scheiden en zij in staat zijn om dit op een beschaafde manier af te 

handelen, is er geen directe noodzaak om een rechter bij deze procedure te betrekken. De notaris als 

onafhankelijk deskundige kan in zekere mate waken over de gelijkwaardigheid van de overeenkomst 

die de partijen sluiten.  

D. Nalatenschappen 

Zoals hierboven vermeld is er reeds een eerste grote stap gezet in de goede richting met betrekking tot 

het afhandelen van een nalatenschap. Tegenwoordig is het mogelijk om verklaringen betreffende de 

aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving en de verwerping van een nalatenschap ten 

overstaan van een notaris te doen. Het blijft echter ook mogelijk om deze verklaringen ten overstaan 

van de griffie te doen van de rechtbank waar de nalatenschap is opengevallen.  

DE WULF is voorstander om van deze bevoegdheid een exclusieve notariële bevoegdheid te maken.201 

Het is mijns inziens inderdaad een onnodige bevoegdheid van de griffies die reeds bedolven worden 

onder het werk. Het lijkt dan ook een te verdedigen opvatting om in de toekomst de notaris als enige 

bevoegd te maken om akten op te stellen met betrekking tot de verklaringen van aanvaarding onder 

voorrecht van boedelbeschrijving en verwerping van een nalatenschap.   

                                                      
199 X, “Notarissen mogen in Spanje voortaan huwelijken en scheidingen uitvoeren”, Het Laatste Nieuws 31 

oktober 2013, http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1732996/2013/10/31/Notarissen-mogen-in-

Spanje-voortaan-huwelijken-en-scheidingen-uitvoeren.dhtml (consultatie 14 april 2016). 
200 K. GEENS, Het Justitieplan. Een efficiëntere justitie voor meer rechtvaardigheid, 

http://justitie.belgium.be/nl/binaries/Plan%20justitie_18maart_NL_tcm265-264636.pdf (consultatie 14 april 

2016), 29. 
201 C. DE WULF, “Nieuwe bevoegdheden voor de notaris. De akten van aanvaarding onder boedelbeschrijving en 

van verwerping van nalatenschappen”, T.Not. 2014, afl. 9, 527. 
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E. Verkoop onroerende goederen van beschermde personen 

Artikelen 1186, 1187 en 1189 van het Gerechtelijk Wetboek bepalen dat voor bepaalde verkopingen 

van onroerende goederen een voorafgaande machtiging van de vrederechter of de familierechter vereist 

is.  

1. Machtiging vrederechter 

Wanneer overgegaan dient te worden tot de vervreemding van onroerende goederen die geheel of 

gedeeltelijk toebehoren aan een minderjarige of andere beschermde persoon, dienen hun wettelijke 

vertegenwoordigers daartoe voorafgaand een machtiging te vragen aan de vrederechter.202 Wanneer de 

wilsbekwame mede-eigenaars van dergelijke onroerende goederen deze wensen te verkopen, dienen ook 

zij zich bij verzoekschrift te wenden tot de vrederechter om daartoe te worden gemachtigd.203  

Indien de vrederechter de verkoop toestaat of het verzoek inwilligt, wijst hij tegelijk een notaris aan 

door wiens ambtelijke tussenkomst de openbare verkoping zal geschieden.  

2. Machtiging familierechtbank 

Artikel 1189 Ger.W. bepaalt dat de erfgenamen of de curators gehouden zijn de machtiging van de 

familierechtbank te vragen voor de openbare verkoping van onroerende goederen die behoren tot 

nalatenschappen aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving of tot onbeheerde nalatenschappen. 

Deze machtiging is echter niet vereist wanneer er reeds een machtiging van de vrederechter is bekomen 

in geval van toepassing van artikelen 1186 en 1187 Ger.W.  

Ook in dit geval wijst de familierechtbank, indien deze de machtiging verleent, tegelijk een notaris aan, 

door wiens ambtelijke tussenkomst de openbare verkoping zal geschieden.  

3. Noodzaak rechterlijke tussenkomst? 

Men kan zich de vraag stellen of deze rechterlijke tussenkomsten werkelijk noodzakelijk zijn. De 

rechterlijke instantie buigt zich in kwestie louter over de opportuniteit van de vervreemding, maar belast 

bij deze beslissing meteen een notaris met de openbare verkoping zelf. De notaris is een onafhankelijke 

en onpartijdige deskundige en kan mijns inziens in staat geacht worden om dergelijke beslissing zelf te 

nemen.  

De tussenkomst van de vrederechter beoogt de bescherming van de belangen van de minderjarigen en 

beschermde personen. Men kan zichzelf echter de vraag stellen of daarvoor een rechterlijke tussenkomst 

vereist is. De notaris als onafhankelijk deskundige kan namelijk ook gevraagd worden om te kijken naar 

de belangen van de beschermde personen en enkel tot de openbare verkoping over te gaan wanneer blijkt 

dat de vervreemding wel degelijk noodzakelijk of gunstig blijkt te zijn voor de beschermde persoon.  

                                                      
202 Art. 1186 Ger.W.  
203 Art. 1187 Ger.W.  
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Men kan eveneens betogen dat de tussenkomst van de familierechtbank eveneens als niet volstrekt 

noodzakelijk gezien kan worden. Zeker in het geval alle erfgenamen wilsbekwaam zijn en overeen 

komen om de onroerende goederen van dergelijke nalatenschappen openbaar te verkopen, lijkt een 

rechterlijke tussenkomst niet meteen onontbeerlijk. De rechtstreekse tussenkomst van de notaris lijkt 

dan te volstaan.  

F. Terugkeer naar de notariële adoptieakte 

Sinds 1 september 2005 is de rol van de notaris opmerkelijk teruggedrongen in het kader van de 

adoptie.204 Op die datum is namelijk de nieuwe federale adoptiewetgeving in werking getreden.205 Deze 

wetswijziging kwam tot stand met de bedoeling om enkele noodzakelijke wijzigingen door te voeren in 

het Belgisch recht ter uitvoering van het Verdrag van Den Haag van 29 mei 1993 inzake de internationale 

samenwerking en de bescherming van de kinderen op het gebied van de interlandelijke adoptie. 

Daarnaast wenste men ook enkele leemten in de vroegere wetgeving weg te werken en het adoptierecht 

te moderniseren, onder meer door het invoeren van een aantal nieuwigheden.206 

Adoptie kan, zowel onder het vroegere als het huidige adoptierecht, worden gedefinieerd als een 

instelling waarbij tussen twee personen een juridische band wordt gecreëerd die grosso modo dezelfde 

rechtsgevolgen meebrengt als de gewone afstammingsband.207 Het onderscheid tussen het vroegere en 

het nieuwe adoptierecht is te vinden in de grondslag waardoor deze adoptieband tot stand komt. Beide 

systemen en de procedure worden hieronder niet in detail uiteengezet. De nadruk ligt op de rol van de 

notaris.  

1. Vroeger adoptierecht 

Onder het vroegere recht kwam de adoptie in principe tot stand op basis van een contract tussen de 

adoptant en de adoptandus of diens wettelijke vertegenwoordiger. Dit adoptiecontract is een 

familierechtelijk contract sui generis en kan niet gezien worden als een standaardovereenkomst.208 Het 

betreft verder een vormelijk contract, verleden voor de vrederechter van de woonplaats van de adoptant 

of door een notaris naar keuze.209 Nadien dient deze akte gehomologeerd te worden door de rechtbank 

van eerste aanleg of de jeugdrechtbank, naargelang de adoptandus al dan niet meerderjarig is.210  

Onder dit systeem zou het mijn voorkeur verdiend hebben om de notaris exclusief bevoegd te maken 

voor het opstellen van de adoptieovereenkomst. De bevoegdheid hiertoe die concurrerend toegekend 

werd aan de vrederechter, lijkt mij niet vereist.  

                                                      
204 G. VERSCHELDEN, “De notaris en het hervormde federale adoptierecht”, Notariaat 2005, afl. 17-18, 1.  
205 Wet 13 maart 2003 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft en Wet 24 april 2003 

tot hervorming van de adoptie, BS 16 mei 2003. 
206 Wetsontwerp 17 juli 2001 tot hervorming van de adoptie, Parl. St. Kamer, nr. 50-1366/1, 1-2.  
207 C. CASTELEIN, “De rol van de notaris in het nieuwe adoptierecht”, T. Not. 2004, 537 juncto 541.  
208 C. CASTELEIN, “De rol van de notaris in het nieuwe adoptierecht”, T. Not. 2004, 537.  
209 Oud art. 349, eerste lid BW.  
210 Oud art. 350 BW.  
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2. Huidig adoptierecht 

In het huidig adoptierecht daarentegen komt de adoptie steeds tot stand op basis van een rechterlijke 

uitspraak. Er is dus in alle gevallen een gerechtelijke procedure vereist. De wetgever was van oordeel 

dat de adoptie als een overeenkomst niet langer aangepast was aan deze tijd.211 De adoptieakte en de 

homologatieprocedure werden bijgevolg afgeschaft. Men dient een verzoek in te dienen bij de 

familierechtbank.212 De rol van de notaris in de adoptieprocedure wordt hierdoor ten zeerste 

geminimaliseerd.  

Net als in het oude systeem, zijn er nog steeds een aantal toestemmingen vereist in het kader van de 

adoptieprocedure.213 Deze toestemmingen kan men verlenen door middel van een persoonlijke 

verklaring voor de familierechtbank of via een akte die verleden wordt ten overstaan van een notaris 

naar keuze of de vrederechter van zijn woonplaats.214 Ook de eventuele intrekking van de toestemming, 

die slechts mogelijk is tot het tijdstip van de uitspraak van het vonnis en, ten laatste, zes maanden na de 

indiening van het verzoekschrift tot adoptie dient te gebeuren in één van deze voormelde vormen.  

Men kan dus ook in dit adoptiesysteem een beroep doen op de notaris als juridisch vertrouwenspersoon 

in familiale aangelegenheden. Het notariaat heeft bijgevolg nog steeds een (kleine) rol te spelen binnen 

de adoptieprocedure, maar duidelijk moge zijn dat deze niet meer vergelijkbaar is met de cruciale rol 

die de notaris speelde onder het vroegere adoptierecht waarin adoptie als een (notarieel) contract gezien 

werd.  

Men heeft hier dus in zekere zin geopteerd voor de omgekeerde beweging. De bevoegdheden van de 

notaris aangaande adoptie zijn verminderd en de familierechtbank is de sleutelfiguur geworden bij elke 

adoptieprocedure. Dit leidt uiteraard tot een grotere werklast voor de (familie)rechtbanken. Vanuit dat 

oogpunt kan het dan ook als een ongunstige evolutie gezien worden. Niettemin lijkt het notariaat zich 

bij deze evolutie neergelegd te hebben.215 De internationale verdragen hebben nog steeds een bijzondere 

rechtskracht en men dient in de nationale wetgevingen gevolg te geven aan deze verdragen.  

G. Draagmoederschap 

Slechts zeer beknopt wordt hier ingegaan op deze nog niet bij wet geregelde materie. Draagmoederschap 

houdt essentieel in dat je als wensouders aan een andere vrouw vraagt om zwanger te zijn en te bevallen 

van jouw kind. Een vrouw, de draagmoeder, laat in haar baarmoeder een vrucht tot ontwikkeling komen 

en baart een kind met de bedoeling het aan de wensouder(s) af te staan.216 Draagmoederschap 

veronderstelt dus een genetische band tussen het kind en minstens één van de wensouders. Een 

                                                      
211 Wetsontwerp 17 juli 2001 tot hervorming van de adoptie, Parl. St. Kamer, nr. 50-1366/1, 14.  
212 Art. 1231.3 Ger.W.  
213 Zie art. 348.1-348.11 BW.  
214 Art. 348.8 BW.  
215 Verslag namens de commissie voor de justitie betreffende het wetsontwerp van 17 juli 2001 tot hervorming 

van de adoptie, Parl. St. Kamer, nr. 50-1366/11, 165. 
216 G. VERSCHELDEN, Origineel ouderschap herdacht, Brugge, Die Keure, 2005, 19. 
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belangrijke voorwaarde voor draagmoederschap is dat het voor de wensouders fysiologisch onmogelijk 

is om een zwangerschap te voldragen. Draagmoederschap is in België niet verboden, maar op dit 

moment bestaat er zoals gezegd nog geen wettelijk kader met betrekking tot draagmoederschap. 

Commercieel draagmoederschap, waarbij de draagmoeder meer krijgt dan een redelijke vergoeding voor 

de kosten die ze maakt, is in België echter wel verboden.217 

De Senaat wenst daar echter verandering in te brengen.218 Draagmoederschap wordt gezien als een 

medische realiteit waar een wetgevend kader vooralsnog ontbreekt. Men is het er ook unaniem over eens 

dat er voorafgaand aan het draagmoederschap een conventie dient afgesloten te worden tussen de 

actoren, met name de wensouders en de draagmoeder. Men kan, aldus de voorstellen in de Senaat, in 

principe met het oog op deze conventie opteren voor de rechtbank of de notaris.   

Indien deze weg wordt ingeslagen, verdient het mijns inziens de voorkeur deze toekomstige 

bevoegdheid, wanneer deze wettelijke regeling er komt, aan de notaris te verlenen. Gezien de 

gerechtelijke achterstand lijkt het niet opportuun om de rechter deze extra bevoegdheid te verlenen. Het 

is namelijk niet noodzakelijk om de rechter hiervoor bevoegd te maken. Een notariële 

draagmoederschapsovereenkomst verdient dan ook de voorkeur. 

Niettemin dient hierbij vermeld te worden dat in de rechtsleer door enkele auteurs geopperd wordt dat 

er sprake kan zijn van een aantal problemen met betrekking tot de geldigheid van dergelijke 

draagmoederschapsovereenkomst, met name op het vlak van het voorwerp en de oorzaak van de 

overeenkomst.219 

H. Algemeen principe in geval van afwezigheid van conflict 

Afsluitend lijkt het naar mijn mening ook interessant om een algemeen principe te formuleren dat 

wanneer er geen sprake is van een conflict, het optreden van de rechter zo dikwijls mogelijk achterwege 

gelaten dient te worden. Dit kan zeker in het kader van de regelingen die de familie aanbelangen.  

De rechter is in eerste instantie een persoon die optreedt in het kader van geschillen en in die context 

hierover een oordeel velt, een beslissing neemt. Dit wordt ook bevestigd door de FOD Justitie:  De taak 

van de rechter is het oplossen van conflicten. Dat kunnen conflicten tussen burgers zijn (burgerlijke 

geschillen) of conflicten tussen de staat en de burger, bijvoorbeeld omdat die burger de strafwetten heeft 

overtreden.220 

                                                      
217 Dit wordt namelijk steeds strijdig geacht met de openbare orde en de goede zeden. Zie: L. PLUYM, 

Draagmoederschap, Brussel, Larcier, 2014, 37.  
218 X, “Senaat wil wettelijk kader voor draagmoederschap”, De Morgen 11 december 2015, 

http://www.demorgen.be/binnenland/senaat-wil-wettelijk-kader-voor-draagmoederschap-b98d0f60/ (consultatie 

4 mei 2016). 
219 L. PLUYM, Draagmoederschap, Brussel, Larcier, 2014, 27-37.  
220 FOD JUSTITIE, Taken, 

http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/wie_is_wie_in_de_rechtbank/magistraten/taken (consultatie 9 mei 

2016).  
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Deze precieze taak dient mijns inziens dan ook gezien te worden als de hoofdtaak van de rechters. 

Wanneer er daarentegen geen sprake is van een conflict tussen meerderjarige partijen, dient men het 

optreden van de rechter zoveel als mogelijk te vermijden. Andere instanties en personen, zoals de 

notaris, kunnen bekwaam en bevoegd geacht worden om op te treden in dergelijke situaties.     

Dit principe is hierboven reeds tot uiting gekomen in onder meer het voorstel om de notaris bevoegd te 

maken voor huwelijken en echtscheidingen met onderlinge toestemming. Ook de verklaring van 

voorkeur in het kader van de bewindvoering valt hieronder. Dit zijn taken waarmee de rechter op dit 

moment nog steeds belast wordt terwijl er van een conflict geen sprake is.  

Het verdient dan ook aanbeveling om in dergelijke omstandigheden de bevoegdheden van de rechtbank 

te minimaliseren en een beroep te doen op andere actoren, waaronder de notaris.   
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CONCLUSIE 

De gerechtelijke achterstand in burgerlijke zaken is tot op vandaag nog steeds een zeer actueel probleem. 

Het Belgisch gerecht is traag en op een aantal vlakken ernstig verouderd. Dit leidt uiteraard in vele 

gevallen tot frustraties bij de burgers, maar tevens bij de actoren die werkzaam zijn binnen het gerecht. 

Het wegwerken van deze gerechtelijke achterstand dient mijns inziens dan ook een prioriteit te zijn 

binnen justitie.  

Uiteraard moet men realistisch blijven. Deze problematiek kan niet op een zeer korte termijn opgelost 

worden. Het is een proces van lange adem waarbij talrijke maatregelen genomen dienen te worden om 

de huidige situatie te verbeteren.221 Er bestaat geen masteroplossing om de gerechtelijke achterstand in 

één klap weg te werken. Eén van de talrijke mogelijkheden om de gerechtelijke achterstand te reduceren 

werd onderzocht in deze masterproef. De focus werd namelijk gelegd op de rol die de notaris kan 

vertolken in deze strijd. 

Een eerste vaststelling die uit dit onderzoek blijkt is dat de notaris wel degelijk een rol van betekenis 

kan spelen in het verminderen van de gerechtelijke achterstand. Sterker nog, de notaris voorkomt op dit 

moment reeds een heleboel rechtszaken.  

Als één van de voornaamste actoren van de preventieve justitie is de notaris dikwijls in staat om 

toekomstige geschillen te vermijden. Dit kan hij namelijk doen door de partijen op een adequate manier 

raad te verlenen alsook de akten die hij verlijdt nauwkeurig en duidelijk op te stellen. Als de notaris 

deze taak ernstig op zich neemt, kan hij reeds een massa inkomende rechtszaken voorkomen.  

De notaris treedt in een aantal gevallen ook zelf op als geschilbeslechter. Zo is de notaris de spilfiguur 

in twee gerechtelijke procedures, namelijk de gerechtelijke vereffening-verdeling en het onroerend 

beslag. Deze gerechtelijke procedures worden grotendeels notarieel afgewerkt. De wetgever verleent de 

notaris in deze procedures cruciale bevoegdheden en de notaris wordt door de rechtsleer in deze context 

dan ook vaak als een soort eerste rechter gezien. Deze notariële bevoegdheden binnen gerechtelijke 

procedures vallen zeker aan te moedigen. Het optreden van de rechter wordt tot een minimum herleid, 

waardoor deze aandacht kan besteden aan andere zaken.  

Naast de gerechtelijke procedures bestaan uiteraard ook enkele alternatieve wijzen van 

geschillenoplossing. Ook binnen de arbitrage, de bindende derdenbeslissing en de bemiddeling heeft de 

notaris een doorslaggevende taak. Enerzijds is hij de geschikte persoon om deze buitengerechtelijke 

procedures te promoten en de bevolking te sensibiliseren van het nut van deze alternatieven. Anderzijds 

kan de notaris ook geacht worden op te treden als de beslissende actor in deze procedures. De notaris 

                                                      
221 Ik denk hierbij aan het verkorten van procedurele termijnen, het bestraffen van vertragende handelingen 

vanwege de partijen of hun advocaat, etc.  
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beschikt over de geschikte kwaliteiten om de rol van arbiter, derde-beslisser of bemiddelaar op zich te 

nemen. Deze procedures worden naar mijn oordeel nog niet steeds als volwaardige procedures aanzien. 

Er is bijgevolg nog een hele marge om het vertrouwen in deze procedures op te waarderen waardoor ze 

in zekere zin op gelijke hoogte komen met de gerechtelijke procedure.  

De meest voor de hand liggende oplossing voor de problematiek van de gerechtelijke achterstand is 

uiteraard om het aantal bevoegdheden van de rechtbanken en hoven terug te schroeven en deze aan 

enkele andere actoren of instituten, waaronder het notariaat, toe te wijzen. Dit is echter uiteraard niet in 

elke context mogelijk. De notaris is geen rechter en heeft in essentie een compleet andere functie dan 

de leden van de zittende magistratuur. Men dient dus goed na te gaan in hoeverre men gerechtelijke 

procedures en machtigingen kan overdragen naar de notaris. Het verdient wel degelijk de aandacht om 

te onderzoeken welke procedures in de toekomst naar het notariaat kunnen overgeheveld worden. Enkele 

stappen in de goede richting zijn zeker al gezet, maar er zijn zeker nog meer maatregelen van deze aard 

mogelijk.   

We kunnen algemeen besluiten dat de notaris een van de redders in nood kán zijn in de strijd tegen de 

gerechtelijke achterstand. Hiervoor dient een beroep gedaan te worden op heel wat actoren. De wetgever 

heeft de plicht verder te gaan dan de reeds genomen maatregelen en de notaris nog meer bevoegdheden 

te verlenen. Daarnaast dient ook de rechter voldoende te vertrouwen op de deskundigheid van de notaris 

en de notaris de vrijheid te geven om binnen de gerechtelijke procedures zijn sleutelrol met verve te 

vervullen. Uiteraard heeft ook de burger in deze strijd een essentiële taak te vervullen. Zij dienen te 

beseffen dat de rechtbank niet steeds de meest geschikte oplossing biedt om elk minimaal conflict te 

beslechten. “De minimis non curat lex”: niet voor elk klein probleem dient het recht ingeschakeld te 

worden. Dialoog en communicatie kunnen in vele gevallen wonderen verrichten. Het notariaat zelf ten 

slotte heeft de taak om deel te nemen aan dit debat en de nieuwe bevoegdheden met open armen te 

ontvangen.  

Niettemin moeten we ook realistisch zijn en tegelijk concluderen dat de notaris niet de grote verlosser 

zal zijn die de gerechtelijke achterstand in één ruk van tafel veegt. Enkel stap voor stap, maatregel voor 

maatregel kan men de werklast van de rechtbanken reduceren. Een langdurig probleem zoals de 

gerechtelijke achterstand valt niet op eenvoudige wijze uit te wissen. Hoe paradoxaal het ook klinkt: om 

de gerechtelijke achterstand op te lossen, dien je heel wat geduld te hebben.   
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Bijlage 1 

 

 

Hoven en rechtbanken Cours et tribunaux

Output (afgehandelde zaken): totale doorlooptijd Output (affaires traitées): durée totale

Jaar 2013 Année 2013

10% 25%

Mediaan/

médiane 

(50%)

75% 90%

Antwerpen Anvers 560 69 311 503 655 862

Gent Gand 728 88 356 685 991 1220

Brussel Bruxelles 862 88 295 784 1167 1514

Bergen Mons 534 15 223 377 580 954

Luik Liège 451 11 199 371 537 849

Nationaal (dagen) National (jours) 654 50 276 512 861 1236

Nationaal (jaar -

maanden)
National (année-mois)

1 jr 9 m 0jr 1m 0jr 9m 1 jr 5 m 2jr 4m 3jr 5m

Antwerpen Anvers 417 102 247 317 384 747

Gent Gand 428 72 245 345 452 761

Brussel Bruxelles 562 94 294 515 666 980

Bergen Mons 590 98 288 408 677 1129

Luik Liège 357 61 173 275 393 679

Nationaal (dagen) National (jours) 462 81 240 341 541 854

Nationaal (jaar -

maanden)
National (année-mois)

1 jr 3 m 0jr 2m 0jr 8m 0 jr 11 m 1jr 6m 2jr 4m

10% 25%

Mediaan/

médiane 

(50%)

75% 90%

Antwerpen (excl. 

afd. Hasselt)

Antwerpen (excl. division 

Hasselt) 254 34 36 81 337 673

Bruxelles 

Francophone Bruxelles Francophone 302 8 10 35 393 825

Brussel 

Nederlandstalig

Bruxelles 

Néerlandophone 305 5 9 16 403 763

Nijvel Nivelles 210 40 42 46 170 544

Leuven Louvain 201 8 13 44 265 495

Gent Gand 262 35 41 93 344 651

Eupen Eupen 287 38 52 96 421 772

Luik (excl. afd. 

Luik)

Liège (excl. division 

Liège)
228 11 36 57 272 655

Bergen en 

Charleroi

Mons et Charleroi 294 7 35 67 362 834

Nationaal (dagen) National (jours) 267 9 35 63 337 715

Nationaal (jaar -

maanden)
National (année-mois)

0 jr 8 m 0jr 0m 0jr 1m 0 jr 2 m 0jr 11m 1jr 11m

Arrondissement

Gemiddeld # 

dagen/Nombre 

de jours en 

moyenne

Hof van 

Beroep/Cour

s d'appel (5)

Arbeid/Social

Burgerlijk (incl. jeugd)/Civil (incl. jeunesse)

Arbeidshof/C

ours du 

travail (5)

Gemiddeld # 

dagen/Nombre 

de jours en 

moyenne

Arrondissement

Arbeids-

rechtbanken 

(9)


