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D O C T R I N E

Het nieuwe tuchtrecht in de Wet tot wijziging van 
het statuut van de gerechtsdeurwaarders

K. SLABBAERT

Functie???

1. Op 29 maart 2013 kondigde minister Turtelboom een nieuw statuut aan
voor de gerechtsdeurwaarders. Bij wet van 7 januari 2014*1 werd de hervorming
definitief. Eén van de krachtlijnen van de wet is een vernieuwde tuchtrechtspraak.

2. De minister stelde bij haar aankondiging zeer terecht dat gerechtsdeurwaar-
ders een uitzonderlijke maatschappelijke positie hebben. Deze bevoorrechte status
kan volgens de minister enkel maar gerechtvaardigd blijven wanneer de gerechts-
deurwaarders een strenge beroepsethiek en deontologie hanteren. Misdragingen
moeten streng bestraft worden en een goed functionerend tuchtrecht is essentieel
om dit te controleren.

Om dit te bereiken haalt het nieuwe statuut het tuchtrecht uit de arrondissemen-
tele sfeer en tilt ze het op naar het niveau van het hof van beroep ten einde de
eenheid van rechtspraak te bevorderen. De tuchtrechtspraak zal ook niet meer in
handen van enkele beroepsgenoten zijn maar externen doen hun intrede. Hoger
beroep tegen een beslissing zal volledig uit de sfeer van berechting door gelijken
gehaald worden en toevertrouwd worden aan de gewone burgerlijke rechtban-
ken2.

Opmerkelijk is de invoering van de geldboete als tuchtrechtelijke sanctie en de
figuur van de preventieve schorsing.

1. Tuchtrecht voor de wet van 7 januari 2014

3. Tuchtrecht omvat het geheel van normen, instellingen en rechtspleging die
gelden voor bepaalde beroepsgroepen, zoals bijvoorbeeld gerechtsdeurwaarders,
advocaten, notarissen, geneesheren, apothekers, architecten. Het doel is de
behoorlijke uitoefening van het beroep3. Deze normen zijn slechts ten dele terug te

* De noten kunnen geraadpleegd worden op p. 11.
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vinden in wettelijke vastgestelde verboden en richtlijnen (deontologische code/
huishoudelijk reglement) uitgevaardigd door de arrondissementskamer of natio-
nale kamer. Een belangrijk aspect van tuchtregels zijn moeilijk te bevatten in con-
crete regels en verwijzen naar gedragingen die in overeenstemming dienen te zijn
met de eer en waardigheid van het beroep4.

4. Voor de wet van 7 januari 2014 ressorteerde het tuchtrecht onder de wet van
6 april 19925. In het Gerechtelijk Wetboek werd dit opgenomen onder artikel 531
e.v.

Kort kan gesteld worden dat een tweesporenbeleid werd ingevoerd waarbij ener-
zijds interne controle werd voorzien vanuit de beroepsgroep zelf en anderzijds een
externe controle werd toebedeeld aan de rechtbank van eerste aanleg op vorde-
ring van de procureur des Konings.

1.1. Interne tuchtprocedure

5. Elke klacht tegen een gerechtsdeurwaarder diende te worden gericht aan de
syndicus van de raad van de arrondissementskamer6. Vervolgens onderzocht de
verslaggever de klacht. Bij dit onderzoek waakte de verslaggever over de belangen
van klager en verweerder en werd de (kandidaat)gerechtsdeurwaarder gevraagd
naar zijn inzichten op de geformuleerde klacht. De verslaggever kreeg de facto de
rol van filter toegespeeld. Het was de verslaggever die de klacht, indien hij dit
noodzakelijk achtte, doorverwees naar de raad.

6. De raad van de arrondissementskamer kon als intern controleorgaan vervol-
gens, na de betrokken gerechtsdeurwaarder te hebben gehoord, volgende
tuchtstraffen aan de gerechtsdeurwaarder opleggen: de terechtwijzing, de enkele
censuur, de censuur met berisping door de syndicus ten overstaan van de raad van
de arrondissementskamer en het verbod om toegelaten te worden tot de raad van
de arrondissementskamer en tot de vaste raad van de Nationale Kamer gedurende
ten hoogste drie jaar, en ten hoogste zes jaar in geval van herhaling.

De terechtwijzing, de enkele censuur en de censuur met berisping kon ook uitge-
sproken worden ten aanzien van de kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Tegen een
tuchtstraf was hoger beroep mogelijk bij de raad van beroep door gerechtsdeur-
waarders bij verzoekschrift binnen de maand na de dag van de uitspraak – indien
ze op tegenspraak werd gewezen – of binnen de maand na betekening indien het
een uitspraak bij verstek betrof.

Deze raad van beroep bestond uit gerechtsdeurwaarders en werd voorgezeten
door een raadsheer van het bevoegde hof van beroep.
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1.2. Externe tuchtprocedure

7. Op verzoek van de procureur des Konings kon de rechtbank van eerste aanleg
als extern controleorgaan volgende sancties uitspreken: de schorsing met een
maximum termijn van één jaar, de afzetting en de veroordeling tot een geldboete.

Tegen deze vonnissen stond zowel verzet7 als hoger beroep open.

1.3. Kritiek

8. De kritiek op het oude, gedateerde tuchtrecht is voor de hand liggend.

a. De feitelijke vaststelling door de eisende partij dat zijn klacht wordt behan-
deld door collega’s van de tegenpartij leidt ertoe dat de rechtzoekende zich in
een weinig comfortabele situatie bevindt, die mogelijk de zweem van partij-
digheid kan doen ontstaan.

b. De omgekeerde redenering kan evenzeer worden gevolgd. Als beklaagde te
worden berecht door directe confraters/concurrenten kan in hoofde van de
(kandidaat)gerechtsdeurwaarder evenzeer leiden tot een zeker onbehagen en
onrust.

c. De sancties zoals deze kunnen worden uitgesproken door de raad van de
arrondissementskamer kunnen ernstig zijn in hoofde van de veroordeelde
(kandidaat)gerechtsdeurwaarder, echter in hoofde van de klager zijn deze
sancties veelal niet meer dan nietszeggende symbolische terechtwijzingen.

d. Verder dient men te noteren dat de raden van de arrondissementskamers er
amper toe komen om de voor derden mild aandoende sancties daadwerkelijk
uit te spreken. Uit het jaarverslag van de gerechtsdeurwaarders van 20128

blijkt dat in het jaar 2010 welgeteld één sanctie werd uitgesproken (terecht-
wijzing) in het jaar 2011 ook één sanctie (terechtwijzing) en in het jaar 2012
zelfs geen enkele. Nochtans waren er in deze respectievelijke jaren 206, 334
en 259 klachten. Ontegensprekelijk zullen deze klachten niet allemaal even
onderbouwd en concreet zijn geweest maar het zeer lage daadwerkelijk uitge-
sproken veroordelingen voedt vanzelfsprekend het argwaan bij klagers.

2. Het nieuwe tuchtrecht9

9. Teneinde tegemoet te komen aan de voorliggende kritiek suggereerde Alain
Verbeke een aantal actiepunten die dienden te leiden tot een voorbeeldig en streng
tuchtrecht. Enerzijds de absolute vereiste van onpartijdige rechtspraak door het
scheiden van onderzoekvervolging en uiteindelijke beoordeling als tevens door
voldoende externen te mandateren in de tuchtorganen. Anderzijds door invoering
van effectieve financiële sancties10.
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2.1. Deontologische verplichtingen en verboden

10. Zoals eerder aangegeven is het niet mogelijk een volledige lijst op te geven
van regels binnen het tuchtrecht waaraan de gerechtsdeurwaarder zich dient te
houden. Wellicht is het geenszins wenselijk een uitputtende lijst op te stellen gelet
op de mogelijke evolutie van bepaalde normen.

De regelgeving wordt enerzijds toevertrouwd aan de nationale kamer die krach-
tens het nieuw artikel 555 Ger.W. de taak wordt opgedragen om de algemene
regels inzake deontologie vast te stellen en hierover te waken. Tevens krijgt zij de
taak om richtlijnen op te stellen en praktische regels betreffende de beroeps-
uitoefening goed te keuren die bindend zijn voor alle leden. In het nieuwe arti-
kel 550 Ger.W. wordt ook aan de algemene vergadering van de arrondissements-
kamer van gerechtsdeurwaarders de taak gegeven een huishoudelijk reglement op
te stellen en praktische regels betreffende de beroepsuitoefening uit te vaardigen
die door de leden dienen te worden nageleefd, waarbij dient te worden vermeld
dat deze regels geen afbreuk mogen doen aan de bevoegdheid van de nationale
kamer.

In de nieuwe wet van het statuut van de gerechtsdeurwaarder geeft de wetgever
reeds een aanzet door een (het weze benadrukt niet-limitatieve) opsomming te
geven van verplichtingen/verboden waaraan de (kandidaat)gerechtsdeurwaarder
zich dient te houden, namelijk:
– de algemene informatieplicht ten aanzien van de verzoekende partij/cliënt

ingeval van dreigende insolvabiliteit van de tegenpartij (art. 519 Ger.W.,
§ 3)11;

– het verbod tot verrichten van handelingen die nutteloze kosten veroorzaken12;
– de ministerieplicht, de verplichting om telkens zijn ambt uit te oefenen met

betrekking tot de hem toegewezen monopolietaken indien hem/haar dat
gevraagd wordt (art. 520 Ger.W., § 1);

– de verplichting zijn aansprakelijkheid te verzekeren (art. 509 Ger.W., § 3);
– het verbod om op te treden voor of tegen zichzelf, hun echtgenoot of partner

met wie zij samenwonen noch tegen hun bloed- of aanverwanten in rechte lijn
of zijlijn tot in de vierde graad alsook voor of tegen de rechtspersonen waarin
voormelde personen een meerderheid van aandelen bezitten of een functie in
vervullen (art. 520 Ger.W., § 2 en 3);

– het verbod om zelf of door een tussenpersoon enig ander beroep uit te oefenen
met uitzondering van onderwijs- of onderzoeksopdrachten (art. 521 Ger.W.).
Bij uitzondering kan het de (kandidaat)gerechtsdeurwaarder worden toege-
staan bestuurder van een handelsvennootschap te zijn;

– het correct toepassen en vermelden van het tarief betreffende alle akten en
ambtelijke taken (art. 522 Ger.W.);

– het houden van een derdenrekening (art. 522/1 Ger.W.);
– het zo vlug mogelijk doorstorten van gelden aan de bestemmeling (art. 522/1

Ger.W., § 4);
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– het verbod aan de vervangen gerechtsdeurwaarder om gedurende de termijn
dat hij wordt vervangen ambtelijke taken uit te oefenen alsook het verbod aan
de plaatsvervangende gerechtsdeurwaarder om na het verstrijken van de
gestelde termijn handelingen te verrichten die tot het ambt van gerechtsdeur-
waarder behoren(art. 530 Ger.W.);

– het verbod aan de (kandidaat)gerechtsdeurwaarder om zichzelf of zijn ven-
nootschap rechtstreeks of onrechtstreeks de roerende goederen toe te wijzen
van een verkoop die hen is opgedragen (art. 547 Ger.W.);

– de verplichting van de benoemde gerechtsdeurwaarder om kantoor te houden
in de gemeente die de minister van Justitie aanwijst op straffe van vervanging
en de beperking zijn taken slechts uit te oefenen in het gerechtelijk arrondisse-
ment dat bij het koninklijk besluit tot benoeming is bepaald (art. 516
Ger.W.).

2.2. Tuchtstraffen

11. Onder het nieuwe statuut blijft het onderscheid bestaan tussen lagere en
hogere tuchtstraffen.

De lagere tuchtstraffen ten aanzien van zowel gerechtsdeurwaarders als kandi-
daat-gerechtsdeurwaarders zijn terechtwijzing, blaam, een tuchtrechterlijke geld-
boete van 250,00 tot 5.000,00 EUR en de uitsluiting uit de algemene vergadering
en de raad van de arrondissementskamer, de algemene vergadering en het directie-
comité van de Nationale Kamer, de tuchtcommissie en de benoemingscommissie
gedurende maximaal vijf jaar, bij herhaling te verlengen naar tien jaar. Ten aan-
zien van kandidaat-gerechtsdeurwaarders kan het verbod tot het verrichten van
vervangingen worden uitgesproken gedurende ten hoogste zes maanden, bij her-
haling verlengbaar naar één jaar.

De hogere tuchtstraffen zijn ten aanzien van zowel gerechtsdeurwaarders als kan-
didaat-gerechtsdeurwaarders een tuchtrechterlijke geldboete van meer dan
5.000,00 EUR tot 25.000,00 EUR, de schorsing en de afzetting. Ten aanzien van
kandidaat-gerechtsdeurwaarders kan het verbod tot het verrichten van plaatsver-
vangingen worden uitgesproken gedurende een periode van één jaar tot levens-
lang.

In vergelijking met de tuchtstraffen zoals deze reeds bestonden valt de invoering
van de tuchtrechterlijke geldboete op die samen met andere straffen kan worden
opgelegd.

2.3. Procedure

12. Ingevolge de Wet tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders
werd conform art. 535-536-537 Ger.W. een centrale rol toegedicht aan de raad
van de arrondissementskamer. Haar werd de taak toegewezen om kennis te
nemen van tuchtzaken, hetzij ambtshalve, hetzij op klacht, hetzij op schriftelijke
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aangifte door de procureur des Konings of door de verslaggever van de Nationale
Kamer. Naast de kennisname kreeg zij ook een eerste filterfunctie in die zin dat
aan de raad een appreciatiebevoegdheid werd toegekend ten einde te oordelen of
de feiten al dan niet aanleiding kunnen geven tot een tuchtprocedure.

13. In de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justi-
tie (BS 14 mei 2014) worden de eerder aangehaalde artikelen reeds vervangen13.
Het zwaartepunt in de procedure wordt verlegd van de raad van de arrondisse-
mentskamer naar het directiecomité van de Nationale Kamer van Gerechtsdeur-
waarders en haar verslaggever.

14. In de nieuwe regelgeving zal het directiecomité kennis nemen van de tucht-
zaken, hetzij ambtshalve, hetzij op klacht, hetzij op schriftelijke aangifte door de
procureur des Konings of door de verslaggever van een arrondissementskamer.
De verslaggever van de nationale kamer zal diegene aan wie een feit ten laste
wordt gelegd binnen de maand na kennisname per aangetekend schrijven op de
hoogte brengen. Het betrokken lid kan zijn opmerkingen schriftelijk of mondeling
kenbaar maken en vragen gehoord te worden. De verslaggever zal op zijn beurt
eerst een bemiddelingsopdracht uitvoeren, onderzoek doen en een verslag opstel-
len.

Indien het directiecomité van oordeel is dat het feit aanleiding geeft tot een tucht-
procedure stuurt hij het dossier door naar de tuchtcommissie.

Indien het directiecomité van oordeel is dat het feit geen aanleiding kan geven tot
een tuchtprocedure wordt deze met reden omklede beslissing meegedeeld aan de
klager en de betrokkene, mogelijk ook aan de procureur des Konings en de ver-
slaggever van de arrondissementskamer. Aan de klager, de syndicus van de arron-
dissementskamer en de procureur des Konings wordt de mogelijkheid gegeven om
te verzoeken of te vorderen dat de zaak alsnog aan de tuchtcommissie wordt over-
gemaakt.

15. De tuchtcommissie, samengesteld uit een magistraat-voorzitter, twee
gerechtsdeurwaarders14 en een extern lid, zal zetelen in het rechtsgebied van elk
hof van beroep en is enkel bevoegd tot het uitspreken van lagere tuchtstraffen. De
secretaris van de tuchtcommissie zal het lid oproepen om te verschijnen voor de
commissie en de procureur des Konings in kennis stellen evenals de klager en de
verslaggever van de nationale kamer. Plaats, tijdstip en samenstelling worden ver-
meld in de oproeping. Het lid kan zich bij verschijning laten bijstaan door een
gerechtsdeurwaarder of advocaat en wordt de mogelijkheid gegeven om getuigen
op te roepen en zijn recht van wraking uitoefenen.

De tuchtcommissie behandelt de zaak en hoort de betrokkene, en indien gewenst
eveneens de klager en de procureur des Konings. Het lid kan zijn verweer voeren
en getuigen kunnen worden ondervraagd.
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De tuchtcommissie beslist bij geheime stemming met volstrekte meerderheid in
openbare zitting binnen de maand na sluiting van de debatten en maakt deze bin-
nen de vijftien dagen bij aangetekende zending kenbaar aan het lid en de procu-
reur des Konings. Er is mogelijkheid tot het aantekenen van beroep binnen een
maand na kennisgeving bij de rechtbank van eerste aanleg.

16. Indien de procureur des Konings of de tuchtcommissie van oordeel zijn dat
de klacht een hogere tuchtstraf verantwoordt, kunnen zij, op voorwaarde dat
voor dezelfde feiten nog geen lagere tuchtstraf werd uitgesproken, de zaak aan-
hangig maken voor de rechtbank van eerste aanleg. De dagvaarding heeft tot
gevolg dat de zaak aan de tuchtcommissie wordt ontrokken.

Tegen de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg kan hoger beroep worden
ingesteld.

Het onderscheid tussen lagere en hogere tuchtstraffen blijft behouden onder de
nieuwe regelgeving en kan mogelijk aanleiding geven tot vragen en kritiek. Is dit
onderscheid niet vooral ingegeven om de toegankelijkheid tot de procedure te
bemoeilijken en de eigen beroepsgroep te beschermen? Was het niet beter slechts
één enkele procedure te voorzien? Ik ben hier niet van overtuigd. De sleutelrol tot
de procedure is toebedeeld aan de nationaal verslaggever en werd dus verplaatst
van arrondissementeel naar nationaal niveau zodat ten dele aan deze kritiek
wordt tegemoetgekomen. Verder is de instap tot de tuchtprocedure zeer laag-
drempelig – noodzakelijk in veelal gevoelige dossiers – hetgeen enkel in het belang
van de klager kan zijn. Aan de klager, evenals aan de syndicus en de procureur,
wordt bijkomend de mogelijkheid gegeven om zich tegen een afwijzing te verzet-
ten. Verder kan men er niet omheen dat een aanzienlijk deel van de klachten eer-
der zijn ingegeven door rancune en ontgoocheling dan door gefundeerde argu-
menten zodat een snelle maar correcte afhandeling op zijn plaats is.

17. In het nieuwe statuut doet ook de figuur van de preventieve schorsing zijn
intrede. De gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder die het voor-
werp uitmaakt van een strafrechtelijke vervolging of van een tuchtrechterlijke
procedure wegens feiten die aanleiding kunnen geven tot een hogere tuchtstraf
kan een preventieve schorsing worden opgelegd.

Ten einde de betrokkene te kunnen schorsen wordt deze gedagvaard zoals in kort
geding voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg op verzoek van de
tuchtcommissie – vertegenwoordigd door haar voorzitter – of door de procureur
des Konings.

Deze zeer drastische en verstrekkende maatregel kan enkel worden uitgesproken
indien er ernstige vermoedens bestaan ten aanzien van de gegrondheid van de ten
laste gelegde feiten en indien er kennelijk gevaar bestaat dat de voorzetting van de
beroepsactiviteiten ernstig nadeel kan berokkenen aan derden of in aanzienlijke
mate afbreuk kan doen aan de waardigheid van het gerechtsdeurwaarderskorps.
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3. Besluit

18. Het nieuwe tuchtrecht en meer in het bijzonder de procedure zoals deze
thans werd beschreven is een grote stap voorwaarts. De filterfunctie verleggen van
de raad van de arrondissementskamer naar de nationale kamer, een tuchtcommis-
sie op niveau van het hof van beroep, het integreren van externen binnen de tucht-
commissie, het creëren van een beroepsprocedure volledig buiten de eigen instel-
lingen zijn maatregelen die het onpartijdig karakter van het onderzoek en de uit-
spraak ten aanzien van klager en verweerder dienen te waarborgen. Het invoeren
van financiële boeten zowel op niveau van lagere als hogere tuchtstraffen zal het
effectief straffend karakter van de opgelegde sanctie benadrukken. De preventieve
schorsing kan een gepast instrument zijn om uitspattingen kort en adequaat op te
volgen.

19. Een grote verantwoordelijkheid tot het slagen van het voorliggend nieuwe
tuchtrecht ligt bij de verslaggever van de nationale kamer en de invulling van zijn
toegedichte rol van filter. De verslaggever zal het nodige evenwicht dienen te
behouden in zijn af- of doorverwijzingen. Vanzelfsprekend zal hij geconfronteerd
worden met honderden klachten waarvan een deel niet of nauwelijks gegrond zijn
maar al te snelle afwijzingen zouden de sfeer van corporatisme kunnen laten ont-
staan. Mijns inziens zal de verslaggever er dan ook over dienen te waken dat elke
beslissing met betrekking tot een klacht, of ze nu wordt af- of doorverwezen, vol-
doende en grondig zal gemotiveerd zijn in het meervoudig belang van zowel kla-
ger als verweerder als corps.

20. Ook de tuchtcommissie zal dienen bij te dragen tot het welslagen van het
nieuwe project. Alleszins zal het verlaten van het arrondissementeel niveau het
eenduidige karakter van de te voeren rechtspraak verhogen. Het gebruik van het
sanctiemiddel van de tuchtrechterlijke geldboete zal het aanzien van de commissie
verhogen en de straf voelbaar maken, de samenstelling van de commissie met de
toevoeging van externen zal de neutraliteit zichtbaar verhogen.

21. Samenvattend durf ik stellen dat het nieuwe statuut geen waarborg is tot een
perfect tuchtrecht in hoofde van alle partijen maar levert het alleszins een aantal
instrumenten aan die een correcte, eerlijke en snelle procedure moeten mogelijk
maken en die ertoe moeten leiden dat misdragingen streng worden bestraft en dat
in hoofde van derden komaf wordt gemaakt met gevoelens van sluimerende par-
tijdigheid en straffeloosheid.

Dus, zoals zo vaak, the proof of the pudding is in the eating.
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Noten
1 Wet tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders 7 januari 2014 (BS

22 januari 2014).
2 MvT bij het wetsontwerp tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders,

Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 53 2937/001 p. 7.
3 F. LAMBRECHTS, “Het tuchtrecht van de gerechtsdeurwaarders” in Liber Amicorum

Marcel Briers, Mys & Breesch, 1993, p. 265.
4 A. VERBEKE, “De gerechtsdeurwaarder anno 2001. Nieuwe opdracht. Nieuw statuut.

Nieuwe tucht” in De gerechtsdeurwaarder in Europa: de keuze voor de toekomst,
Intersentia, 2001, p. 110.

5 Wet 6 april 1992 (BS 13 mei 1992).
6 In elk arrondissement is een arrondissementskamer van gerechtsdeurwaarders. De

leden van de arrondissementskamer kiezen de leden van de raad en de afgevaardigden
voor de algemene vergadering. De afgevaardigden van de algemene vergadering kiezen
op hun beurt een directiecomité.

7 Rb. Aarlen 7 juni 1968, Jur. Liège 1968-69,69.
8 Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarder van België, Jaarverslag 2012, 31;

www.gerechtsdeurwaarders.be/images/pdffiles/rapportnl2012.pdf.
9 Het nieuwe tuchtrecht zoals opgenomen in de wet van 7 januari 2014 tot wijziging van

het statuut van gerechtsdeurwaarders lijkt sterk te zijn geïnspireerd door de wet van
25 Ventôse Jaar XI op het notarisambt en de daarin opgenomen regelgeving in art. 95
e.v.

10 A. VERBEKE, “De gerechtsdeurwaarder anno 2001. Nieuwe opdracht. Nieuw statuut.
Nieuwe tucht” in De gerechtsdeurwaarder in Europa: de keuze voor de toekomst,
Intersentia, 2001, p. 117.

11 Vraag is of de gerechtsdeurwaarder ervaringen/inlichtingen uit andere aan hem toever-
trouwde uitvoeringsdossiers zomaar ter beschikking kan stellen van zijn opdrachtgever
– vreemd aan deze dossiers – en of dat op zich geen inbreuk inhoudt op de bescherming
en verwerking van persoonsgegevens wat dat op haar beurt een deontologische fout
zou (kunnen) inhouden?

12 Art. 541 Ger.W.: Indien er aanwijzingen zijn dat nutteloze kosten werden gemaakt kan
de secretaris van de tuchtcommissie het dossier voorleggen aan de bevoegde beslagrech-
ter.

13 Art. 226-227-228 van de wet.
14 De twee gerechtsdeurwaarders dienen te komen uit een arrondissement vreemd aan het

arrondissement van het lid dat tuchtrechterlijk wordt vervolgd.
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