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2.1.2. Historisch overzicht
Artikel 428 van het Gerechtelijk Wetboek (Ger.W.) luidt : “ Niemand kan de
titel van advocaat voeren of het beroep van advocaat uitoefenen indien hij geen
Belg of onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie is, niet in het bezit is
van het diploma van doctor of licentiaat in de rechten, niet de eed heeft afgelegd
bedoeld in artikel 429 en niet is ingeschreven op het tableau van de Orde of op
de lijst van de stagiairs ”. Advocaten moeten dus aan een nationaliteitsvereiste,
een diplomavereiste en een registratievereiste voldoen. Wat de registratie betreft,
wordt een onderscheid gemaakt tussen inschrijving op “ het tableau van de Orde ”
of “ de lijst van stagiairs ”. Het “ tableau van de Orde ” is de lijst van advocaten die
hun stage beëindigd hebben en die bij een orde van advocaten van een balie ingeschreven zijn. Een orde van advocaten is een professionele structuur met tuchtrechtelijke en administratieve bevoegdheden over alle advocaten verbonden aan
één en dezelfde rechtbank. Alle advocaten verbonden aan een rechtbank vormen
een balie. Dit is niet te verwarren met de balie. De balie wordt namelijk gebruikt
als synoniem voor de advocatuur.
Krachtens artikel 440, lid 1 Ger.W. beschikken de advocaten over een pleitmonopolie en krachtens de artikelen 440, lid 2 en 728, § 1 Ger.W. eveneens over een
vertegenwoordigingsmonopolie. Op beide monopolies bestaan evenwel zoveel
uitzonderingen dat hooguit van principiële monopolies of quasi-monopolies kan
gesproken worden. Vóór de invoering van het Ger.W. van 1967 beschikten de
advocaten enkel over het pleitmonopolie en de pleitbezorgers over het vertegenwoordigingsmonopolie. Alleen de pleitbezorgers hadden dus het recht om
partijen in rechte te vertegenwoordigen, om te postuleren en om te concluderen
(zie de bijdrage over de pleitbezorgers verder in dit hoofdstuk).
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Advocaten beschikken echter niet alleen over gerechtelijke, maar ook over
buitengerechtelijke bevoegdheden. Zij verlenen juridisch advies aan particulieren
en overheden, doen aan schuldbemiddeling, treden op als curator van faillissementen, begeleiden cliënten bij het aanvragen van dossiers voor allerhande
vergunningen en dies meer. Vele advocaten zijn bovendien politiek actief en
vooral in de 19e eeuw droegen ze als journalist of in persoonlijke bijdragen ook
bij tot de publieke opinie.
Bij decreet van 9 vendémiaire jaar iv werden de Zuidelijke Nederlanden en
het prinsbisdom Luik als les neuf départements réunis bij Frankrijk geannexeerd.
Hierdoor werd de Franse wetgeving er automatisch van kracht. Eén van die
wetgevende akten was het decreet van 2-11 september 1790 dat onder andere
de titel van “ advocaat ” en de Orde van Advocaten – met andere woorden de
instelling van de advocatuur – afschafte. Het afschaffen van de advocaten
werd opgevangen door het creëren van de défenseurs officieux (decreet van
29 januari-20 maart 1791). Zij moesten enkel een bewijs van burgerzin – dus niet
van juridische kennis – kunnen voorleggen en mochten aan geen enkele deontologische regel onderworpen worden. Bijgevolg kon éénieder als vertegenwoordiger
en verdediger in rechte voor derden optreden.
De wanpraktijken en de klachten die dit met zich bracht, leidden mede tot
het herinvoeren van de advocatuur. Bij wet van 22 ventôse jaar xii werd bepaald
dat er zou voorzien worden in een tableau van en een tuchtregeling voor advocaten, maar Napoleon zorgde er eigenhandig voor dat dit pas bij decreet van
14 december 1810 gerealiseerd werd. Hij liep namelijk niet hoog op met die vrije
beroepers die hun juridische kennis en hun taalkundige vaardigheden ten dienste
van de burger stelden in plaats van ten dienste van de staat. Dit decreet voorzag
echter in veel meer dan alleen maar de vorming van het tableau en de reglementering van de tucht. Het reglementeerde namelijk de uitoefening van geheel het
beroep van advocaat en van de discipline van de balie. Zo schreef het niet alleen
de oprichting voor van een tableau bij ieder hof en iedere rechtbank, maar ook
van een tuchtraad bij ieder hof en iedere rechtbank waaraan meer dan 20 advocaten verbonden zijn ; voorzag het niet alleen in een strenge eed, maar ook in de
mogelijkheid voor de minister van Justitie om advocaten naar eigen goeddunken
tuchtrechtelijk te sanctioneren ; kende het aan advocaten opnieuw een pleitrecht
toe – dat bij decreet van 2 juli 1812 werd omgevormd tot (principieel) pleitmonopolie –, enz. Reeds in 1811 realiseerden de advocaten bij de balie van Brussel een
eerste “ Belgische ” orde en tuchtraad.
Zowel het tijdelijke militaire regime na de val van Napoleon als het Nederlandse bewind liet het keizerlijk decreet van 14 december 1810 onaangetast. Op
4 oktober 1830 werd de Belgische onafhankelijkheid uitgeroepen en op 7 februari
1831 de Belgische Grondwet aangenomen. Reeds bij decreet van 20 juli 1831
werd de eed aan het nieuwe staatsbestel aangepast. Het zou evenwel nog tot 1836
duren voor dat ook met de rest van het decreet van 14 december 1810 gebeurde
(cf. kb van 5 augustus 1836). De Brusselse advocatuur wachtte echter niet tot
1836 om het juk van het keizerlijke decreet af te werpen. Zij organiseerde zich in
de Association. Deze officieuze professionele organisatie beheerste gedurende vier
jaar de Brusselse advocatuur.
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Als gevolg van de inwerkingtreding van het kb van 5 augustus 1836, hield de
Association op te bestaan. In datzelfde jaar kregen de ondertussen in het leven
geroepen advocaten bij het Hof van Cassatie (wet van 4 augustus 1832) een tuchtreglement dat opmerkelijke parallellen vertoonde met dat van hun confraters bij
de gewone hoven en rechtbanken (kb van 31 december 1836). Maar in tegenstelling tot de advocaten bij de gewone hoven en rechtbanken waren de advocaten bij
het Hof van Cassatie ministeriële ambtenaren die zowel over een pleitmonopolie
als over een vertegenwoordigingsmonopolie beschikten en dat leidde tot spanningen die zelfs in echte vijandelijkheden escaleerden.
Naast de officiële structuren (de ordes met hun tuchtraden en algemene
vergaderingen) ontstonden ook officieuze structuren. In 1840 werd te Brussel de
Conférence du Jeune Barreau opgericht. Luik, Gent, Antwerpen, Brugge en Charleroi volgden dat voorbeeld. De Conférence du Jeune Barreau mag niet verward
worden met de Conférence des avocats die pas in 1887 – eveneens te Brussel –
werd opgericht (kb van 13 maart 1887). Beide boden stagiairs en jonge advocaten
een pleit- en discussieforum, doch de eerste was louter facultatief en de tweede
enkel obligatoir voor stagiairs.
Ook de in 1864 te Gent opgerichte Vlaamse advocatenclub bood een pleit- en
discussieforum. Het accent lag er echter op oud Vlaams recht. De club was geen
lang leven beschoren. Vlaamse juristen gingen zich echter meer en meer mengen
in maatschappelijk relevante debatten, in de eerste plaats in dat van de Vlaamse
ontvoogdingsstrijd. Zo zetten 74 advocaten hun handtekening onder de eis tot
oprichting van de Vlaamse Conferentie nadat een aantal processen op markante
wijze de excessen van een eenzijdig Franstalige rechtspraak aan het licht hadden
gebracht. Hun eis werd ingewilligd en in 1873 werd te Gent de eerste Vlaamse
Conferentie opgericht. Nog datzelfde jaar richtte een groep Gentse advocaten een
verzoekschrift tot de Kamer van Volksvertegenwoordigers ter ondersteuning van
het wetsvoorstel Coremans dat zou uitmonden in de wet van 17 augustus 1873 sur
l’emploi de la langue flamande en matière répressive. In oktober 1885 werd onder
impuls van de Vlaamse Conferentie te Gent het initiatief genomen tot de oprichting van de Bond der Vlaamse Rechtsgeleerden die, vanaf 1900 in vernieuwde
vorm, samen met de Vlaamse Conferenties onverdroten verder ijverde voor het
gebruik van het Nederlands in rechtszaken. Dit zou uiteindelijk leiden tot de wet
van 15 juni 1935.
Ongeveer gelijktijdig met de vervlaamsing begon de vervrouwelijking. Toen
Marie Popelin – de eerste Belgische vrouw met een rechtendiploma – in 1888 de
eed wou afleggen, werd haar door het Hof van Beroep te Brussel de toelating
tot de balie geweigerd. Het Hof van Cassatie vernietigde deze weigering niet,
integendeel. Toch gingen er, ook binnen de advocatuur, meer en meer andere
stemmen op. De Federatie van Belgische Advocaten uitte zich op 27 april 1901
duidelijk pro toelating van vrouwen. Het zou evenwel nog tot 1922 duren vooraleer vrouwen tot de advocatuur toegelaten werden (wet van 7 april 1922) en
– zeker in kleinere balies – zelfs tot na de Tweede Wereldoorlog vooraleer een
noemenswaardig aantal vrouwen ook daadwerkelijk van die toelating gebruik
maakte.
Na de Tweede Wereldoorlog vermeerderde niet alleen het aantal vrouwen aan
de balie, maar ook het aantal aanpassingen aan “ de reglementen op het beroep
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van advocaat en de tucht van de balie ”. Zo werd het decreet van 14 december 1810
aangepast door het rb van 25 juni 1949 en het kb van 9 december 1955 en werd
hetzelfde gedaan met het kb van 5 augustus 1836 door de kb’s van 14 augustus
1962 en 5 maart 1965. Ook “ het reglement op de tucht van de advocaten bij het
Hof van Cassatie ” ontsnapte niet aan deze aanpassingsgolf (kb van 28 juli 1961).
Deze aanpassingen kwamen niet uit het niets. Ook vóór de Eerste Wereldoorlog
en tijdens het interbellum hadden er zich reeds enkele voorgedaan. Zo vulde het
kb van 20 oktober 1913 – in uitvoering van de wet van 30 augustus 1913 – het
decreet van 14 december 1810 aan en deed het kb van 19 juli 1935 hetzelfde met
het kb van 5 augustus 1836.
Golfbreker was het Gerechtelijk Wetboek van 10 oktober 1967. Dat maakte
komaf met het veelvuldig aangepaste Franse decreet van 14 december 1810 en
voorzag in één Belgische reglementering van de advocatuur (Deel II. – Rechterlijke organisatie, Boek III. – Balie, art. 428-508). Deze reglementering bevatte
enkele belangrijke vernieuwingen, onder andere de invoering van een vertegenwoordigingsmonopolie voor advocaten ten gevolge van de afschaffing van het
ambt van pleitbezorger, de oprichting van een Orde van Advocaten bij iedere
balie, de oprichting van een overkoepelende Nationale Orde van Advocaten en
de oprichting van een Tuchtraad in Beroep per ressort.
Door de oprichting van een Orde van Advocaten bij iedere balie – en niet
langer alleen bij balies met meer dan 20 advocaten – bestonden er voortaan
27 lokale Ordes. Bij wet van 4 mei 1984 werd de Orde van Advocaten bij de
balie te Brussel gesplitst in een Nederlandse en een Franse en kwam er dus een
28e lokale Orde bij. Deze werden allen overkoepeld door de Nationale Orde van
Advocaten van België die een unificerende rol had moeten spelen, maar er niet
in slaagde die rol te vervullen. Haar structuur en bevoegdheidspakket vormden
namelijk een compromis tussen het verdedigen van de autonomie van de lokale
balies enerzijds en het streven naar eenvormige beroepsregels anderzijds, haar
reglementen – slechts 27 in totaal – hadden slechts directe werking tussen advocaten van verschillende balies en dus niet tussen advocaten van eenzelfde balie,
haar Algemene Raad bestond uit stafhouders die enkel het belang van de eigen
balie en niet dat van de advocatuur in het algemeen voor ogen hadden en de
vereiste quora maakten de besluitvorming bijzonder log. Bovendien stapelden
de communautaire incidenten zich op vanaf de tweede helft van de jaren 1980
en vooral in de jaren 1990. Dat alles leidde op het einde van vorig millenium
tot een definitieve breuk. De spreekwoordelijke druppel was de verdeling van de
pro Deo-vergoedingen van 1997. Gevolg : op 7 februari 1998 werd de Vereniging
van Vlaamse Balies opgericht en op 31 maart 1999 de Conférence des Barreaux
francophones et germanophone. Gent en Namen stapten aanvankelijk niet mee in
de boot.
Bij wet van 4 juli 2001 werden de Vereniging van Vlaamse Balies en de Conférence des Barreaux francophones et germanophone erkend en verheven tot Orde
van Vlaamse Balies en Ordre des Barreaux francophones et germanophone en
bij kb’s van 17 februari 2002 werden hun reglementen wettelijk vastgelegd. Om
onenigheden tussen beide te vermijden of – indien nodig – te beslechten, werden
twee organen in het leven geroepen : de Federale raad van de balies en het Arbitraal college. Het eerste is een overlegorgaan dat enkel adviesbevoegdheid heeft,
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het tweede een scheidsgerecht dat reglementen van de ene orde kan vernietigen
op vordering van de andere orde, zij het enkel na gefaald overleg in de Federale
raad.
De wet van 6 december 2005 wijzigde de toegang van advocaten tot het Hof
van Cassatie en de wet van 21 juni 2006 wijzigde de tuchtprocedure voor advocaten.

2.1.3. Archieven
In het Algemeen Rijksarchief bevinden zich volgende Ordearchieven : Nationale Orde van Advocaten van België (1968-2002) en WO I. Werk van bijstand
der balie Brussel. 1914-1918, alsook WO I. Nationaal Hulp- en Voedingscomité.
Werk van bijstand der balie. 1914-1918. In het Rijksarchief Beveren treft men
volgende bestanden aan : roa Dendermonde 2000 (1915-1989) en roa Dendermonde 2005 (1935-2005). In het Rijksarchief Brussel (Anderlecht) : Nederlandse
Balie van Brussel. Briefwisseling, registers en dossiers, 1850-1955.
Heel wat advocaten behoorden tot aanzienlijke families en velen onder hen
hebben ook belangrijke posities bekleed in de magistratuur, maar ook in de politiek. Bijgevolg kan het ook nuttig zijn in de archiefinstellingen op zoek te gaan
naar familiearchieven en naar de bestanden nagelaten door die vooraanstaande
politici (zie het hoofdstuk over de archieven van particulieren in dit boek).

2.1.4. Publicaties
2.1.4.1. Verzamelingen van beslissingen
Ordre des Avocats. Décisions de principe prises par le Conseil de l’Ordre de 1938 à
1956 (voor Brussel).
La tradition de Liège. Synthèse des décisions du Conseil de l’Ordre des Avocats à la
Cour d’Appel de Liège (1948) (voor Luik).
Principiële beslissingen van de Raad der Orde (voor Antwerpen).

2.1.4.2. Publicatiebladen van beroepsverenigingen
Ad rem (Orde van Vlaamse Balies). Brussel, 2002-.
Bulletin général des Conférences du Jeune Barreau (Conférence du Jeune Barreau
de Bruxelles). Brussel, 1872-1880 (voortgezet als Le Palais.)
L’avocat – Omnia Fraterne – De advocaat (Verbond van Belgische Advocaten /
Union des Avocats belges). Brussel, 1930-1985.
La Tribune (Ordre des Barreaux francophones et germanophone). Brussel, 2001-.
Le Palais (voorafgegaan door Bulletin général des Conférences du Jeune Barreau).
Brussel, 1881-1914.
Mededelingen van de Belgische Nationale Orde van Advocaten (Nationale Orde
van Advocaten van België / Ordre National des Avocats de Belgique). Brussel,
1970-1999.
OrdeExpress (Orde van Vlaamse Balies) [elektronisch]. Brussel, 2006-.

2.1.4.3. Vakpers
Advocatenkrant. Gent, 1994-1995.
La Belgique Judiciaire. Brussel, 1843-1939.
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De Juristenkrant. Deurne, 1999-.
Journal de procédure ou cahiers mensuels à l’usage des avocats, des avoués, des
huissiers. Brussel, 1850-1890.
Journal des Procès. Brussel, 1982-2005.
Journal des Tribunaux. Brussel, 1881-.
Journal du Juriste. Brussel, 2001-2005.
Nieuw Juridisch Weekblad. Mechelen, 2002-.
Rechtskundig Tijdschrift voor België. Antwerpen, 1897-1963.
Rechtskundig Weekblad. Antwerpen, 1931-.
Revue de la Société internationale d’Histoire de la Profession d’Avocat, 1989-.

2.2. Pleitbezorgers
2.2.1. Bibliografie
Bataillard (C.), Nusse (E.). Histoire des procureurs et avoués 1483-1816. Parijs,
1882.
De Bast (A.). Origines judiciaires. Essai historique, anecdotique et moral sur les
notaires, les avoués, les agréés aux tribunaux de commerce, les huissiers, les
greffiers et autres, etc. Parijs, 1856.
De Boeck (C.). Synthesewerk over procureurs en avoués geput uit vier bronnen.
Quid novi ?, in Tijdschrift van de Erepleitbezorgers, 1997-1999, nrs. 28-33.
Deceuninck (A.). De advocaten en pleitbezorgers bij de Rechtbank van Eerste
Aanleg in Kortrijk, in De Leiegouw, 2001, p. 247-289.
Demaret (G.). Les avocats-avoués, in Revue de Droit belge, 1886-1890, p. 345.
Devertry (A.). Des avocats-avoués. Verviers, 1888.
Douxchamps (C.). De la profession d’avocat et d’avoué. Brussel, 1904.
Hachez (F.). Des conditions d’admissibilité aux fonctions d’avoué et d’huissier en
Belgique. Brussel, 1848.
Isaac (F.). Quelques mots sur la suppression des avoués. Charleroi, 1849.
Moxhon (P.). A quoi servent les avoués ? Gembloux, 1936.
Nisot (P.). De l’activité professionnelle et de la responsabilité de l’avoué en Belgique
et en France. Etude de doctrine et de jurisprudence. Parijs, 1947.
Rodenbach (A.). Het vraagstuk der pleitbezorgers. De noodzakelijkheid van
hun behoud, in Rechtskundig Weekblad, 1934-35, p. 703-707 en 767-769.
Rodenbach (A.). Règles et usages de la profession d’avoué. Brussel, 1938.
Victor (R.). Het vraagstuk der pleitbezorgers, in Rechtskundig Weekblad, 19341935, p. 708-712.

2.2.2. Historisch overzicht
Een pleitbezorger is een ministeriële ambtenaar die exclusief bevoegd is om
partijen in rechte te vertegenwoordigen, om te postuleren en om te concluderen
voor de rechtbank van eerste aanleg of het hof van beroep waarbij hij gevestigd
is. Dit wil zeggen (1) dat alleen een pleitbezorger het recht heeft om in plaats van
partijen voor de rechtbank of het gerechtshof te verschijnen, wat impliceert dat
alles wat door of tegen hem wordt gezegd of gedaan, wordt geacht door of tegen
de partijen zelf te zijn gezegd of gedaan, (2) dat alleen een pleitbezorger het recht
heeft om zaken in te stellen bij en (na ze in staat gesteld te hebben) ter beoorde-
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ling voor te leggen aan de rechtbank of het gerechtshof – dit alles conform de
wettelijke en reglementaire formaliteiten – en (3) dat alleen een pleitbezorger het
recht heeft om de samenvatting van de door partijen in rechte en in feite opgeworpen aanspraken ter beoordeling aan de rechtbank of het gerechtshof voor te
leggen.
In het laatste kwart van de 18e eeuw vallen de procureurs – wegens de
wantoestanden die voortvloeien uit de verhandelbaarheid en de erfelijkheid van
hun ambt – in ongenade. Niet bij machte het tij te keren, wordt bij decreet van
29 januari-20 maart 1791 het ambt van procureur afgeschaft en dat van pleitbezorger in het leven geroepen, om enkele jaren later bij decreet van 3 brumaire jaar
ii op zijn beurt afgeschaft te worden. Deze afschaffing is evenwel slechts van korte
duur. Bij wet van 27 ventôse jaar viii wordt namelijk bepaald dat bij ieder hof van
beroep en bij iedere rechtbank van eerste aanleg een vast aantal pleitbezorgers
aangesteld wordt en dat alleen pleitbezorgers het recht hebben om te postuleren
en te concluderen.
Ondertussen zijn de Zuidelijke Nederlanden en het prinsbisdom Luik als les
neuf départements réunis bij Frankrijk geannexeerd, waardoor de Franse wetgeving er automatisch van kracht wordt. Zo wordt ook in “ België ” bij het Hof
van Cassatie, bij ieder hof van beroep en bij iedere rechtbank van eerste aanleg
een kamer van pleitbezorgers – bevoegd voor disciplinaire aangelegenheden –
opgericht (besluit van 13 frimaire jaar ix) en moeten ook de “ Belgische ” pleitbezorgers in de uitoefening van hun functie voortaan dezelfde toga, toque en
pruik als de zogenaamde gens de loi dragen (besluit van 2 nivôse jaar xi). De
wet van 22 ventôse jaar xii maakt het dan weer onmogelijk om pleitbezorger te
worden indien niet is voldaan aan vereisten inzake eedaflegging, leeftijd, diploma
en – om pleitbezorger bij een hof te worden – ervaring (decreet van 6 juli 1810).
Om al deze regels kracht bij te zetten, voorziet het decreet van 19 juli 1810 in
straffen voor personen die postuleren zonder de hoedanigheid van pleitbezorger
te bezitten en voor pleitbezorgers die hen daarbij helpen.
Voornoemde wet van 22 ventôse jaar xii voorziet eveneens in het herinvoeren
van de advocatuur. Dit blijft evenwel meer dan 6 jaar dode letter. Tot aan het
decreet van 14 december 1810 – dat uiteindelijk het advocatenberoep en de advocatentucht reglementeert – kunnen de advocatenfuncties dan ook door pleitbezorgers uitgeoefend worden. Het decreet voorziet echter in een onverenigbaarheid van het beroep van advocaat met het ambt van pleitbezorger. Bijgevolg
kunnen pleitbezorgers voortaan enkel nog pleiten in die gevallen waarin de advocaat afwezig is of weigert om te pleiten en dan enkel nog mits machtiging van de
rechtbank (wet van 22 ventôse jaar xii). Nog geen twee jaar later wordt de pleitbevoegdheid van de pleitbezorgers echter opnieuw groter. Het decreet van 2 juli
1812 voorziet namelijk ten eerste in de mogelijkheid voor pleitbezorgers bij een
hof of een rechtbank van eerste aanleg met zetel in de hoofdplaats van een hof
om alle tussenvorderingen die slechts korte debatten vereisen en alle procedurele
tussengeschillen te pleiten, ten tweede in de mogelijkheid voor pleitbezorgers bij
een rechtbank van eerste aanleg met zetel in de hoofdplaats van een hof om alle
zaken die slechts korte debatten vereisen, te pleiten en ten derde in de mogelijkheid voor pleitbezorgers bij een rechtbank van eerste aanleg met zetel elders om
alle zaken te pleiten. De omvang van de pleitbevoegdheid van de pleitbezorgers
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is dus omgekeerd evenredig met de omvang van het ressort van de rechtbank
waaraan zij verbonden zijn.
Na de val van het Empire worden de pleitbezorgers door het militair bestuur
dat tijdelijk in België geïnstalleerd wordt tot financiële of persoonlijke borgstelling verplicht (besluit van 5 april 1814). De wet van 11 februari 1816 onderwerpt
hen echter aan een patentrecht, waardoor ze van de borgstellingsplicht vrijgesteld
worden.
Na het uiteenvallen van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden – waarin,
op de eedformule na, niets verandert – blijft in het onafhankelijke België aanvankelijk alles bij het oude. De wet van 4 augustus 1832 bevestigt de bestaande situatie. Zij bepaalt dat de vóór de onafhankelijkheid in functie zijnde ministeriële
ambtenaren ook na de onafhankelijkheid in functie blijven en dat hun aantal
zal vastgelegd worden door de regering, op advies van hoven en rechtbanken.
Pas decennia later waagt de Belgische wetgever zich aan veranderingen. Deze
zijn echter ingrijpend. De wet van 18 juni 1869 voorziet namelijk in de mogelijkheid voor pleitbezorgers die voldoen aan de leeftijds- en diplomavereisten om als
plaatsvervangend vrederechter en onder bepaalde voorwaarden zelfs als plaatsvervangend rechter op te treden en in de mogelijkheid voor alle pleitbezorgers om
mits machtiging van het bevoegde rechtscollege voor partijen te pleiten. De wet
van 10 januari 1891 beperkt dan weer de pleitbevoegdheid van de pleitbezorgers
bij de rechtbanken van eerste aanleg samengesteld uit meer dan twee kamers, bij
de rechtbanken van eerste aanleg samengesteld uit twee kamers, maar gelegen in
een ressort waarin een rechtbank van koophandel en een tuchtraad van de Orde
van Advocaten gevestigd zijn of bij de rechtbanken van eerste aanleg zetelend in
een hoofdplaats van een hof van beroep of een hof van assisen tot procedurele
tussengeschillen en tussenvorderingen die slechts korte debatten vereisen, maar
breidt die van de pleitbezorgers bij alle andere rechtbanken van eerste aanleg wel
uit tot alle zaken. Laatstgenoemde pleitbezorgers zijn de facto dus ook advocaten.
De iure blijven deze zogenaamde avocats-avoués echter pleitbezorgers. Het kb van
27 februari 1935 brengt daar verandering in. Het bepaalt namelijk dat pleitbezorgers die hun functie uitoefenen bij een rechtbank van eerste aanleg van een
klein ressort en die geassimileerd worden met advocaten, niet langer beschouwd
worden als pleitbezorgers die ook mogen pleiten, maar wel als advocaten die ook
mogen postuleren en concluderen op voorwaarde dat zij hun inschrijving op het
tableau van een Orde van Advocaten gevraagd en verkregen hebben. Hierdoor
is het in kleine ressorten financieel voordeliger om pleitbezorger te zijn, dan om
advocaat te zijn.
Pas in 1947 worden vrouwen toegelaten tot het ambt van pleitbezorger (wet van
1 februari 1947). Ook zij kunnen het tij echter niet keren. De pleitbezorgers blijven
het onderwerp van kritiek wegens te hoge procedurekosten en te langzaam procedureverloop en worden dan ook afgeschaft (wet van 10 oktober 1967 houdende
het Ger.W.), iets wat voorheen herhaaldelijk is mislukt. Het duurt evenwel nog
tot 1 januari 1969 vooraleer ze daadwerkelijk van het toneel verdwijnen. Pas dan
worden ze namelijk ambtshalve op rust gesteld. De pensioenkosten die dit met
zich brengt, komen ten laste van de staat (kb van 20 december 1968). Dat brengt
dan weer met zich dat de pleitbezorgers meer dan 25 jaar na hun afschaffing nog
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eens het voorwerp van een wet uitmaken. Bij wet van 30 maart 1994 worden hun
pensioenen namelijk aangepast.

2.2.3. Publicaties
2.2.3.1. Publicatiebladen van beroepsverenigingen
Bulletin de la Fédération des Avoués de Belgique. Brussel, 1950-1959.

2.2.3.2. Vakpers
La Belgique Judiciaire. Brussel, 1843-1939.
Journal de Procédure ou cahiers mensuels à l’usage des avocats, des avoués, des
huissiers. Brussel, 1850-1890.
Journal des avoués, des greffiers et des huissiers. Brussel, 1848-1849.
Journal des Tribunaux. Brussel, 1881-.
Rechtskundig Tijdschrift voor België. Antwerpen. 1897-1963.
Rechtskundig Weekblad. Antwerpen, 1931-.

2.3. Gerechtsdeurwaarders
2.3.1. Bibliografie
Aangezien de gerechtsdeurwaarder vooral optreedt in gerechtelijke context,
kan heel veel informatie over het juridische kader gevonden worden in algemene
werken over (de geschiedenis van) het procesrecht. Hierna volgen enkel meer
specifieke studies.
Baiwir (J.), Leclercq (J.). L’huissier de justice dans le Marché Commun, in La
Revue des Huissiers de Justice, 1961, p. 498-510 en 1962, p. 651-653.
Briers (M.). Handboek van de gerechtsdeurwaarder. Met 125 formulieren en 700
noten. Brussel, 1973.
Briers (M.), Jespers (H.), Dujardin (R.). De gerechtsdeurwaarder, een praktisch
repertorium / L’huissier de justice, un répertoire pratique. Antwerpen, 1989.
Bruneau (B.). Les torts des législateurs envers les huissiers et les notaires. Brussel,
1841.
Claes (W.). De eerste stappen tot verbetering van het beroep, het ontstaan van
de Federatie van de Deurwaarders van België, de grote voorzitters van de
periode voor 1963 en hun medewerkers, hun opvolgers, hun initiatieven, hun
verwezenlijkingen, in De Gerechtsdeurwaarder, 1988, p. 168-191.
De Leval (G.), Chabot (L.), Verbeke (A.). De sociale en economische rol van de
gerechtsdeurwaarder. Antwerpen, 2000.
De Lodder (V.). Vade-mecum des huissiers. Antwerpen, 1895.
Depuydt (P.). La responsabilité de l’huissier de justice : chronique de jurisprudence
(1983-1993). Diegem, 1995.
Devroede (P.). De sociaal-economische rol van de gerechtsdeurwaarder, in De
Gerechtsdeurwaarder, 1991, p. 44-59.
Dujardin (R.). De geschiedenis van de gerechtsdeurwaarder tot het einde van de
achttiende eeuw, in De Gerechtsdeurwaarder, 1988, p. 84-166.
Hachez (F.). Des conditions d’admissibilité aux fonctions d’avoué et d’huissier en
Belgique. Brussel, 1848.
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Lesage (X.). Den duerwaerder. Geschiedenis van het gerechtsdeurwaardersambt.
Kapellen, 1993.
Mahieu (L.). Manuel des huissiers, des cours, des tribunaux et des conseils de
prud’hommes. Brussel, 1863.
Petitjean (V.). Le statut de l’huissier de justice. Brussel, 1973.
Picard (E.), Larcier (E.). Les Pandectes belges. Brussel, 1878-1933, v° Bourse
commune des huissiers, Exploit, Huissier, Huissier-Audiencier en Huissiercommis.
Répertoire pratique du droit belge, vo Huissier.
Stevenart (J.). Code professionnel de l’huissier. Nijvel, 1919.
Teekens (M.). De deurwaarder. Leiden, 1954.
Van Loon (F.), Delrue (S.), Van den Bosch (D.). De gedwongen tenuitvoerlegging van vonnissen, een exploratief rechtssociologisch onderzoek naar de praktijk van de gerechtsdeurwaarder. Leuven, 1994.
Van Rensbergen (A.). L’huissier de justice : un rôle social ou un rôle d’exécutant
dans l’exercice des poursuites. Brussel, 2005.
Zwendelaar (J.). Règles et usages de la profession d’huissier. Brussel, 1938.

2.3.2. Historisch overzicht
De (gerechts)deurwaarder is een eeuwenoude actor van justitie. De etymologie
(“ bewaarder van de deuren ” of dus “ deurwachter ” in het Nederlands, de verantwoordelijke voor het openen en sluiten van de “ huis ” – zie de uitdrukking “ à huis
clos ” voor “ achter gesloten deuren ” in het Frans) duidt erop dat de oorspronkelijke deurwaarder instond voor de feitelijke ordehandhaving ter zitting (van
instellingen met zowel bestuurlijke als gerechtelijke taken). Maar hij kreeg geleidelijk meer werk. In de middeleeuwen al kreeg deze ambtenaar ook de opdracht
om als bode gerechtelijke akten aan de bestemmeling te bezorgen. Tevens kreeg
hij de competentie, wanneer hij zich op pad begaf, ten behoeve van het gerecht
allerhande vaststellingen te doen, alsook (uitvoerings)handelingen te stellen. Zo
was er een netwerk van deurwaarders van de Grote Raad van Mechelen verspreid
over de hele Nederlanden.
Na de Franse Revolutie worden de hoofdopdrachten van de deurwaarder enerzijds het maken van officiële processen-verbaal van vaststelling met de waarde
van een authentieke akte en anderzijds het “ betekenen ” (dit is officieel kennis
geven) van gerechtelijke akten, in de eerste plaats dagvaardingen en vonnissen/
arresten. De gerechtsdeurwaarder staat ook in voor de uitvoering van gerechtelijke uitspraken, in het bijzonder door middel van de beslagprocedure op zowel
roerende als onroerende goederen. De deurwaarder inventariseert in dit geval een
aantal goederen van een schuldenaar, met de uitdrukkelijke aanmaning onmiddellijk de openstaande schulden te voldoen. Gebeurt dit niet (eventueel via een
overeen te komen afbetalingsplan), dan worden de goederen in opdracht van de
deurwaarder opgeladen (daarbij kan hij/zij zich laten bijstaan door de politie,
een slotenmaker en de nodige werklieden) en openbaar verkocht, om met de
opbrengst de schulden te voldoen. Bij geschillen over de uitvoeringsprocedure
is de beslagrechter (een kamer van de rechtbank van eerste aanleg) bevoegd. De
gerechtsdeurwaarder mag vandaag dus niet meer verward worden met de bode
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van de rechtbank of de zaalwachter ter zitting. Naast de genoemde gerechtelijke
opdrachten, benaarstigen gerechtsdeurwaarders ook vaak de minnelijke invordering van schulden (incasso) ten behoeve van particuliere cliënten en overheden.
De gerechtsdeurwaarder werkt volgens bij kb vastgelegde tarieven. Hij mag geen
hoger bedrag vorderen, noch kortingen toestaan.
In de 19e eeuw was het ambt van gerechtsdeurwaarder georganiseerd op Franse
leest. De revolutionairen hadden de oude deurwaarderscorporaties en de venaliteit afgeschaft. De deurwaarders werden ministeriële ambtenaren. De huissiers
audienciers stonden in ambtskledij in voor de orde ter zitting ; daarnaast bleven
ze de hierboven vermelde handelingen in buitendienst verzorgen. Het decreet
van 29 januari-20 maart 1791 zorgde in die zin voor continuïteit met het Ancien
Régime. Volgens de wet van 7 vendémiaire jaar iii mochten de rechtbanken zelf
hun officiers ministériels benoemen. Ook de vrederechter kon oorspronkelijk vrij
een deurwaarder van zijn keuze aanstellen in zijn kanton, maar vanaf 1802 moest
dit wel een deurwaarder zijn die al bij een hogere rechtbank was benoemd (wet
op de vredegerechten van 28 floréal jaar x). Resideerde er geen in het kanton,
dan kon de vrederechter een gewone burger als deurwaarder aanstellen, mits deze
ook door de rechtbank van eerste aanleg bekwaam werd bevonden. Deze regeling werd pas afgeschaft bij wet van 5 juli 1963 tot regeling van het statuut der
gerechtsdeurwaarders.
Onder het Napoleontische bewind werd de benoeming van nieuwe deurwaarders de uitdrukkelijke bevoegdheid van de eerste consul (besluit 10 augustus 1800).
In uitvoeringsbesluiten op de wetgeving op de gerechtelijke organisatie werd hun
aantal per rechtbank vastgelegd. Ze moesten na hun benoeming de eed afleggen
en een borg stellen (wet van 15 januari 1805). Vanaf een decreet van 6 juli 1810
was ook een jaar stage verplicht. Het Napoleontische decreet van 14 juni 1813
organiseerde in detail het deurwaardersambt. De regeling zou in België blijven
gelden tot de al vermelde wet van 1963, die overigens grotendeels van dezelfde
principes blijft uitgaan, in de eerste plaats de organisatie per arrondissement, met
haar tuchtkamer en syndicus. Het eerste hoofdstuk van het decreet regelde de
benoemingsvoorwaarden, het tweede de openbare verkopingen en het derde de
organisatie. De deurwaarders van een arrondissement vormden een communauté,
die beschikte over een bourse commune, waartoe elke deurwaarder diende bij te
dragen. Met deze gelden werden behoeftige of zieke collega’s en hun weduwen en
wezen geholpen.
In de periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden werd verder
gewerkt binnen het Franse wettelijke kader. Uit een aantal verzoekschriften aan
koning Willem I blijkt dat vooral het deurwaardersambt bij rechtbanken van
koophandel een gegeerde betrekking was. Bij kb van 12 november 1816 maakte
de koning zijn benoemingsbevoegdheid echter weer over aan de rechtbanken en
ook de borgstelling werd niet meer geëist.
Ook de jonge Belgische staat werkte verder met de Franse instellingen. De
wet op de rechterlijke organisatie van 1832 hield eigenlijk niet veel meer in dan
de creatie van het Brusselse Hof van Cassatie en het Gentse hof van beroep. Zij
voorzag in deurwaarders bij deze hoven, net als bij alle andere hoven en rechtbanken. Maar voortaan (kb 4 oktober 1832) zouden de deurwaarders weer door
de Koning benoemd worden, op advies van de rechtbanken. De borg bleef afge-
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schaft. Terwijl de gerechtsdeurwaarders in de negentiende eeuw de facto meestal
het Frans als rechtstaal hanteren in hun akten, wordt dit taalgebruik meer en
meer wettelijk geregeld. Ze zijn volledig onderworpen aan de wetten op het
gebruik van de taal in gerechtszaken.
Terwijl vandaag alle deurwaarders als gelijkwaardig kunnen beschouwd
worden, waren er lange tijd wettelijke, maar zeker ook sociale verschillen. Elke
wijziging inzake procesrecht kan een weerslag hebben op het inkomen van de
deurwaarder. Dit geldt a fortiori voor wijzigingen van de wettelijk bepaalde
proceskosten. Het is vanuit deze vaststelling dat in de loop van de 19e eeuw de
nood is ontstaan aan een nationale belangenvereniging. Victor Guiot lanceerde
in 1863 een Projet de caisse générale en werd in 1881 de eerste voorzitter van het
Comité central de la Corporation des Huissiers. De benaming wijzigde in 1890 in
Fédération des Huissiers de Belgique. Bij het begin van de 20e eeuw kwam in deze
schoot de verzekeringskas Mutuelle des Huissiers de Belgique tot stand.
Na de Tweede Wereldoorlog ijverden de deurwaarders voor de aanpassing
van hun tarieven en inmiddels vond de goegemeente de zittingsdeurwaarders een
anachronisme. In 1954 werd de Federatie de Nationale Kamer, die mee aan de
wieg stond van het nieuwe statuut : de wet van 5 juli 1963 (in 1967 opgenomen
in de artikelen 509-555 Ger.W.). Hoewel toen al stemmen opgingen om het ambt
voor te behouden aan universitairen (de facto kwam het ambt steeds meer in
handen van gediplomeerden), zou dit pas bij het begin van de 21e eeuw werkelijkheid worden.
Slechts sinds 2001 moet een kandidaat voor het ambt een universitair rechtendiploma behaald hebben en een stage van twee jaren volgen. Hij/zij wordt door
de Koning benoemd (deze kb’s verschijnen in het Belgisch Staatsblad) om het
ambt binnen een bepaald gerechtelijk arrondissement uit te oefenen. De gerechtsdeurwaarder is, zoals de advocaat, een zelfstandige vrije beroeper. Anders dan de
advocaat, is hij echter ook een openbaar ambtenaar. Dit houdt onder meer in dat
hij, in tegenstelling tot een advocaat, geen opdrachten kan weigeren (tenzij de wet
of de deontologie hem daartoe verplichten, zoals bij een belangenconflict). Het
ambt is onverenigbaar met een ander beroep en mag slechts uitgeoefend worden
in het arrondissement waar men benoemd is. Tuchtrechtelijk vallen de deurwaarders onder de bevoegdheid van de – op het niveau van het gerechtelijke arrondissement georganiseerde – kamer der gerechtsdeurwaarders. Het zijn er dus 27 in
totaal. In Brussel is er slechts één kamer, in tegenstelling tot de advocaten, die in
de hoofdstad zowel een Franse als een Nederlandse orde hebben. Voor de tuchtrechtelijke vervolging staat de syndicus van de kamer in. De beslissingen worden
genomen door de kamer. De tuchtsancties schorsing en schrapping kunnen echter
enkel door de rechtbank worden opgelegd.
De arrondissementele kamers plegen overleg in de Nationale Kamer van
de Gerechtsdeurwaarders / Chambre nationale des Huissiers de Justice (www.
gerechtsdeurwaarders.be). Deze overkoepelende instelling geeft adviezen en
bindende richtlijnen aan de kamers, maar neemt zelf geen tuchtbeslissingen. Ze
adviseert de overheid, behartigt de belangen van het beroep en regelt ook enkele
verzekeringsaspecten van de deurwaarders. Ze bestaat uit een vaste raad met één
vertegenwoordiger (en een plaatsvervanger) en de syndicus van elke kamer. Het
dagelijkse bestuur is in handen van een directiecomité van tien leden. Er zijn ook
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enkele bijzondere commissies (over deontologie en verhandeling derdengelden
bijvoorbeeld).
De Nationale Kamer geeft het tijdschrift De Gerechtsdeurwaarder / L’Huissier
de Justice (met zijn supplement De Gerechtsdeurwaarder. Digest / L’Huissier de
Justice. Digest tot 2000 ; vanaf 2001 is Digest de naam van de periodiek zelf) uit,
organiseert studiedagen waarvan de akten soms worden uitgegeven en publiceert
soms ook een boek gewijd aan een specifieke topic van het ambt en zijn taken,
zoals beslag, de invloed van Europa of de sociaaleconomische rol van de deurwaarder. Op het internationale vlak is er de Union internationale des Huissiers de
Justice et Officiers Judiciaires / International Association of Sheriff Officiers and
Judicial Officers.

2.3.3. Archieven
Voor zover ons bekend, zijn geen archieven van kamers of individuele deurwaarders overgedragen aan het Rijksarchief en ontsloten. Voor eedafleggingen
en tuchtrechtelijke aangelegenheden moet overigens eerder gezocht worden in de
archieven van de rechtbanken. Benoemingen verschijnen in het Belgisch Staatsblad. Voor zijn geschiedenis van het deurwaardersambt maakt Xavier Lesage
gebruik van het Antwerpse archief van de arrondissementele Raad der Gerechtsdeurwaarders : Registre pour servir au trésorier de la chambre de discipline des
huissiers de l’arrondissement d’Anvers, 1938-1953 ; Registre des délibérations de
la chambre de discipline des huissiers de l’arrondissement d’Anvers, 1901-1933 ;
Register van beraadslagingen, 1942-1953. Voor gelijkaardige bronnen dient dus
verwezen naar de andere kamers, alhoewel een beperkte rondvraag ons doet
concluderen dat de historicus hierover weinig illusies moet koesteren.

2.3.4. Publicaties
2.3.4.1. Vakspecifieke periodieken
Bulletin de la compagnie des huissiers de justice de Bruxelles. Brussel, z.j., voortgezet als : Bulletin des huissiers de justice de Bruxelles. Brussel, z.j.
Bulletin de la Fédération des Huissiers de Belgique. Brussel, z.j.
De Gerechtsdeurwaarder / L’Huissier de Justice. Brussel, 1987-.
Journal de Procédure ou cahiers mensuels à l’usage des juges de paix, des avocats,
des avoués, des notaires, des greffiers et des huissiers. Brussel, 1850-1890.
Journal des Huissiers de Belgique. Brussel, 1883-1884.
Journal des officiers ministériels, organe spécial de la procédure. Brussel, 18851890, voortgezet als Journal de procédure et des officiers ministériels, organe
spécial de la procédure. Brussel, 1891-1919.

2.3.4.2. Andere gepubliceerde bronnen
Aubert. Projet d’une nouvelle organisation des huissiers, précédé de l’exposé des
motifs d’une substitution du titre d’officier judiciaire et d’un traitement fixe à
charge de l’Etat. Brussel, 1862.
Aubert. Rapport à l’assemblée générale du 9 octobre 1881, Chambre de discipline
des huissiers de l’arrondissement de Bruxelles. Brussel, 1881.
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Collet (P.). Recueil méthodique de toutes les dispositions en vigueur en Belgique
concernant la profession d’huissier. Brussel, 1854.
Les huissiers de Belgique à messieurs les Président et Membres de la Chambre des
Représentants de Belgique. Brussel, z.j. [1889].
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à Sa Majesté le Roi des Belges. Brussel, z.j.
Mahieu (L.). Quelques mots sur le projet de M. Aubert relatif à une nouvelle organisation des huissiers. Brussel, 1862.
Programme des études pour l’obtention du certificat prescrit par l’article 10 du
décret du 14 juin 1813 présenté à la chambre de discipline des huissiers de
l’arrondissement de Bruxelles et adopté en séance du 30 mars 1882. Brussel,
1882.
Requête de la Fédération des Huissiers de Belgique tendant au vote du projet de loi
portant abrogation de la commission d’huissier. Brussel, 1898.
Slosse (F.). Programme des études pour l’obtention du certificat prescrit par
l’article 10 du décret du 14 juin 1813 présenté à la chambre de discipline de
l’arrondissement de Bruxelles. Brussel, 1882.
Slosse, Segers, Verhasselt, Vande Wiele. [Pétition des] huissiers près le tribunal
de commerce de Bruxelles à la Chambre des Représentants. Brussel, 1888.
Wadin (A.). Mémento des huissiers ou recueil des lois, décrets et arrêtés en vigueur
en Belgique relatifs à la profession d’huissier, qui ont complété et modifié diverses
dispositions des codes. Brussel, 1844.

