Bestuursregel Publicatie in gerechtelijke advertentie
Het bestuur van de KBvG;
Gebruikmakend van haar bevoegdheid ex artikel 80 lid 5 Gerechtsdeurwaarderswet en
artikel 15 lid 2 Verordening Beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders;
Ter nadere uitwerking van artikel 1, 10 en 12 van de Verordening Beroeps- en gedragsregels
gerechtsdeurwaarders;
Heeft in de bestuursvergadering van 28 juni 2010 de volgende bestuursregel vastgesteld:
Bestuursregel Publicatie in gerechtelijke advertentie:
Het is niet toegestaan in wettelijke voorgeschreven publicaties het logo van het
gerechtsdeurwaarderskantoor op te nemen of te verwijzen naar nevenactiviteiten van de
gerechtsdeurwaarder.
Toelichting:
Een voorbeeld van een wettelijk voorgeschreven publicatie is de verplichting ex artikel 54 Rv.
Ten aanzien van hen die geen bekende woon-of verblijfplaats in Nederland of daarbuiten
hebben, geschiedt de betekening van exploten aan het parket van de ambtenaar van het
openbaar ministerie en dient een uittreksel van het exploot te worden gepubliceerd in een
landelijk dagblad of in een dagblad in de streek waar de rechtbank zitting houdt of de
verzoeker zijn woonplaats heeft. Deze publicatie vindt plaats in de vorm van gerechtelijke
advertenties. De advertentie wordt geplaatst door de gerechtsdeurwaarder die het exploot
heeft betekend.
Artikel 54 Rv schrijft ook voor dat in de gerechtelijke advertentie melding moet worden
gemaakt van de naam en het kantooradres van de gerechtsdeurwaarder of van de advocaat
waar een uittreksel van het exploot kan worden verkregen. Niet meer dan dat. In het kader
van artikel 9 van de Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit kan ook een telefoonnummer
vermeld worden waar belanghebbenden informatie kunnen verkrijgen.
Gezien de op de gerechtsdeurwaarder rustende verplichting te zorgen voor een juiste en
volledige presentatie teneinde in zijn contacten met derden misverstanden te vermijden en
gezien de praktijk dat gerechtsdeurwaarders, door het plaatsen van een logo en/of door
vermelding van nevenactiviteiten, de gerechtelijke advertentie gebruiken om het
gerechtsdeurwaarderskantoor te profileren, heeft het bestuur van de KBvG besloten tot het
vaststellen van deze bestuursregel.
Deze bestuursregel verbiedt derhalve ook dat de naam van het
gerechtsdeurwaarderskantoor wordt vermeld indien daarin het woord ‘incasso’ eveneens is
opgenomen.
De Ledenraad ging tijdens de vergadering op 15 april 2010 akkoord met de uitgangspunten
zoals verwoord in deze bestuursregel en gaf het bestuur opdracht haar besluit in een
bestuursregel vast te leggen.

Deze bestuursregel is op 29 juni 2010 ter kennis gebracht van de leden van de KBvG door
middel van het toezenden via de e-mail en door middel van publicatie op het KBvGnet. Deze
bestuursregel treedt in werking met ingang van 1 augustus 2010.

