Datum
20 januari 2021
Kenmerk
2021-0000001069

Het bestuur van de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders heeft met het verzoek
van 30 november 2020, 2020-0000703261, namens de in bijlage I genoemde
gerechtsdeurwaarders verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking
van gegevens uit de basisregistratie personen.
Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit
verzoek als volgt besloten.

Paragraaf 1.

Begripsbepalingen

Artikel 1
In
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

k.

dit besluit wordt verstaan onder:
de gerechtsdeurwaarder: de gerechtsdeurwaarders genoemd in bijlage I;
de Wet BRP: de Wet basisregistratie personen;
het Besluit BRP: het Besluit basisregistratie personen;
de basisregistratie personen: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2
van de Wet BRP;
de systematische verstrekking: de systematische verstrekking, bedoeld in artikel
1.1, onder g, van de Wet BRP;
de systeembeschrijving: de systeembeschrijving, bedoeld in artikel 1 van het
Besluit BRP;
de persoonslijst: de persoonslijst, bedoeld in artikel 1.1, onder c, van de Wet
BRP;
de ingeschrevene: de ingeschrevene, bedoeld in artikel 1.1, onder e, van de Wet
BRP;
autorisatietabelregel: de tabel ten behoeve van de systematische verstrekking
van gegevens, bedoeld in artikel 1.1, onder g, van de Wet BRP;
de verstrekking van gegevens op verzoek: de verstrekking van gegevens,
bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder c, van het Besluit BRP, waarbij het aantal
personen waarover informatie wordt verstrekt per verzoek ten hoogste tien
bedraagt;
een actueel gegeven: een gegeven dat overeenkomstig de systeem-beschrijving
als actueel gegeven in de basisregistratie personen is vermeld;
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l.

een kindgebonden budget: een kindgebonden budget zoals genoemd in artikel 2
van de Wet op het kindgebonden budget;
m. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens: de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Paragraaf 2.

De verstrekking van gegevens op verzoek aan
de gerechtsdeurwaarder

Artikel 2
1. Aan de gerechtsdeurwaarder wordt op zijn verzoek een gegeven verstrekt dat is
vermeld op de persoonslijst van een ingeschrevene, indien het een gegeven
betreft dat is opgenomen in bijlage II, III of IV bij dit besluit.
2. De gerechtsdeurwaarder verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in
bijlage II bij dit besluit, indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van
gegevens die noodzakelijk zijn voor:
a. het doen van dagvaardingen en andere betekeningen, behorende tot de
rechtsgang of de instructie van gedingen;
b. het doen van gerechtelijke aanzeggingen, bekendmakingen, protesten en
verdere exploten;
c. ontruimingen, beslagen, executoriale verkopingen, gijzelingen en andere
handelingen, behorende tot of vereist voor de uitvoering van executoriale
titels dan wel voor de bewaring van rechten, of
d. het doen van protesten van non-acceptatie of non-betaling van wissels,
orderbiljetten en dergelijke en het opmaken van een akte van interventie aan
de voet van het protest.
3. De gerechtsdeurwaarder verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in
bijlage III bij dit besluit, indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van
gegevens die noodzakelijk zijn voor:
a. de uitvoering van artikel 430, derde lid, van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering ten aanzien van kinderen die als erfgenaam gelden van een
overleden ouder die een schuldenaar was waartegen een executoriale titel is
verkregen door een crediteur, of
b. het betekenen van een dagvaarding aan kinderen van een overleden
schuldenaar.
4. De gerechtsdeurwaarder verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in
bijlage IV bij dit besluit, indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van
gegevens die noodzakelijk zijn voor het berekenen van de beslagvrije voet zoals
bedoeld is in artikel 475d lid 5 sub c, waarvoor de ingeschrevene een
kindgebonden budget ontvangt of zou kunnen ontvangen en voorzover het
verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over de kinderen tot 18 jaar
van de ingeschrevene.
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5. Aan de gerechtsdeurwaarder worden geen gegevens verstrekt, indien een of
meer van de gegevens waarvan de gerechtsdeurwaarder bij zijn verzoek gebruik
heeft gemaakt, niet is opgenomen in bijlage II, III of IV bij dit besluit.

Paragraaf 3.

De verstrekking van adresgegevens op verzoek
aan de gerechtsdeurwaarder

Artikel 3
1. Aan de gerechtsdeurwaarder wordt op zijn verzoek een gegeven als opgenomen
in bijlage V bij dit besluit verstrekt dat is vermeld op de persoonslijst van iedere
ingeschrevene van wie de actuele adresgegevens in Nederland, die op de
persoonslijst zijn opgenomen overeenkomen met:
a. een in het verzoek aangegeven adres, of
b. het actuele adres dat op de persoonslijst van een in het verzoek aangegeven
ingeschrevene is opgenomen.
2. De gerechtsdeurwaarder doet slechts een verzoek als bedoeld in het eerste lid,
om een gegeven dat is aangegeven in bijlage V bij dit besluit, indien de in het
verzoek aangegeven ingeschrevene een persoon is tegen wie een gerechtelijke
procedure aanhangig wordt gemaakt of ten laste van wie een vonnis ten uitvoer
moet worden gelegd, zonder dat de voornaam en de geslachtsnaam van die
persoon bekend is.
3. Onverminderd het tweede lid, doet de gerechtsdeurwaarder slechts een verzoek,
als bedoeld in het eerste lid, indien de verstrekking van gegevens noodzakelijk is
voor de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van dit besluit.
4. Aan de gerechtsdeurwaarder worden slechts gegevens verstrekt, indien de
gegevens waarvan de gerechtsdeurwaarder in zijn verzoek gebruik heeft
gemaakt zijn opgenomen in bijlage V bij dit besluit.

Paragraaf 4.

Overige
verstrekkingen
gerechtsdeurwaarder

aan

de

Artikel 4
1. Indien een verstrekking aan de gerechtsdeurwaarder op grond van dit besluit een
gegeven betreft dat op juistheid wordt of is onderzocht, bevat de verstrekking
naast dit gegeven tevens de gegevens over dat onderzoek.
2. De verstrekkingen aan de gerechtsdeurwaarder die plaatsvinden op grond van dit
besluit bevatten geen gegevens waarbij “indicatie onjuist dan wel strijdigheid
met de openbare orde” is vermeld.
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3. Indien aan de gerechtsdeurwaarder gegevens worden verstrekt van een
persoonslijst waarvan de bijhouding is opgeschort, bevat de verstrekking tevens
de gegevens omtrent de reden en de datum van de opschorting, alsmede, voor
zover deze gegevens zijn opgenomen op de persoonslijst, gegevens over de
verificatie en de aanlevering van de verstrekte gegevens.

Paragraaf 5.

Slotbepalingen

Artikel 5
1. De gerechtsdeurwaarder verstrekt aan de staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties onverwijld alle nieuw gebleken informatie die
betrekking heeft op hetgeen geregeld is in dit besluit.
2. Deze informatie betreft in ieder geval wijzigingen in:
a. de taak of de wijze van uitvoering van de taak van de gerechtsdeurwaarder;
b. de regelgeving ten aanzien van de taak of de wijze van uitvoering van de
taak van de gerechtsdeurwaarder;
c. de gegevens uit de basisregistratie personen die noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van de taak van de gerechtsdeurwaarder.
Artikel 6
Het besluit van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
van 22 juli 2020, 2020-0000398217, wordt ingetrokken.
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Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2021.

Het besluit en de bijlagen bij het besluit worden gepubliceerd in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 20 januari 2021,
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

F.G.A.M. Jacob
Directeur Uitvoering Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief
bezwaar maken bij de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 10451,
2501 HL Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede
de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar
berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
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BIJLAGE I
Naam
A. Agterhuis

Rosmalen Almelo BV

J. Alkema

AVK Gerechtsdeurwaarders

W. van Alphen

GGN Mastering Credit B.V.

mr. I. van Apeldoorn

GGN Mastering Credit B.V.

S. Azouagh

Lawpoint Gerechtsdeurwaarders

M. Azouagh

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

G.J. Baijens

Gerechtsdeurwaarderskantoor Baijens BV

C.W. Bakhuis-van Kesteren

Flanderijn

mr. G. Bakker

Equilibristen Gerechtsdeurwaarders

M.J.F. Bakkers

Rosmalen Gerechtsdeurwaarders

S. Baldinger

Baldinger Gerechtsdeurwaarders

mr. R.J.V.M. Batta

Mr. Ramona Batta c.s.

H.P.A. van Beest

Gerechtsdeurwaarderskantoor Van Beest, Knol & Vermeulen

J.S. Belgers

DigiDeur

W.P.J. van den Berg

Van den Berg, De Rie & Uyterlinde Incasso-Gerechtsdeurwaarders

P.F. van den Berg

Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders B.V

J.M.H. Beurskens

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders

N. Bicker

Flanderijn

mr. O.J. Boeder

Boeder Incasso

M.O. de Boer

Geerlings & Hofstede Gerechtsdeurwaarders & Juristen

A.F. de Boer

Hanemaayer De Boer & Partners

J.W. Boer

AGIN Pranger Gerechtsdeurwaarders Juristen Incassospecialisten

A.Ch. Boiten

BoitenLuhrs Incasso Gerechtsdeurwaarders

mr. W.V.J.M Bonnie

Adactio Gerechtsdeurwaarders

S.J.M. Booms

Schmitz Booms Gerechtsdeurwaarders & Incasso

M.T. van den Borg

Flanderijn

H.J. Boswinkel

Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders B.V.

J.C. Bottenberg

Syncasso

mr. J.J.L. Boudewijn

Van der Hoeden / Mulder Gerechtsdeurwaarders en Juristen

H.G.M. Bouwhuis

Bouwhuis Incasso-Deurwaarders B.V.

mr. R.R. Bouwman

Flanderijn

J. Bronsvoort-Kracht

Flanderijn

mr. K.M. Brontsema

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

mr. F.J. Bronwasser

GGN Mastering Credit B.V.

drs. M.D. Brouwer

Syncasso
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R.J. Brugman

Bazuin & Partners Gerechtsdeurwaarders

M.F.M. Bunnik

BJK Gerechtsdeurwaarders Incassospecialisten

K.H. Busscher

Gerechtsdeurwaarderskantoor Busscher

B.E.J. Caminada

Caminada & Van Leeuwen

T.J.W. Ceelen

Gerechtsdeurwaarderskantoor Jonkers & Ceelen

R.J.A. Cohen de Lara

R.J.A. Cohen de Lara, gerechtsdeurwaarder

M. Colijn

Flanderijn

A.F. Damen

Gerechtsdeurwaarderskantoor De Best & Partners B.V.

A.A.A.M.G. van Damme

Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders

I. Damming

Armaere Incassospecialisten & Gerechtsdeurwaarders

P.J. Dielen

Dielen Gerechtsdeurwaarders

J.R. van Dijk

Gerechtsdeurwaarderskantoor Buik & Van der Horst

R.W.H. van Dijk

Hafkamp Gerechtsdeurwaarders

H.J. van Dijk

Groep Gerechtsdeurwaarders Noord Nederland B.V.

mr. J.H.M. Döbber

Deurwaarders- en Incassobureau Enschede B.V.

C.P. Doelman

BoitenLuhrs Incasso Gerechtsdeurwaarders

A.A.G.J.P. van Dongen

Deurwaarderskantoor Van Dongen & Partners

W.W.M. van de Donk

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders

A.L.Th. Donkers

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders

J.L. van Doorn

GGN Mastering Credit B.V.

R.W.F.M. Draaisma

Yards Deurwaardersdiensten B.V.

E.A. Dragstra

AGIN Pranger Gerechtsdeurwaarders Juristen Incassospecialisten

M.F.A. Driesenaar

Syncasso

B.W.J. van Eersel

Van Lith Gerechtsdeurwaarders en Incasso

H.J. Engel

Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders

F. Engelage

Gerechtsdeurwaarders- & Incassokantoor Winschoten (GIW)

M.A. van Etten

GGN Mastering Credit B.V.

C.M. Eussen

Zuyd Groep

J.S. Evers

Gerechtsdeurwaarderskantoor Groot & Evers B.V.

W.L. Feijtes

Maximus Gerechtsdeurwaarders en Incasso BV

I.C.S. Feringa

Willems Gerechtsdeurwaarders & Incasso

J.M. Flanderijn

Flanderijn

A.R. Flanderijn

Groep Gerechtsdeurwaarders Oost Nederland B.V.

H.J. Flonk

GGN Mastering Credit B.V.

G. Ganesh

Bazuin & Partners Amstelveen

mr. I.J. van Garrel

Inkassier

T.A.H. Geene

AGIN Pranger Gerechtsdeurwaarders Juristen Incassospecialisten

A.E. van Ginkel

Flanderijn

mr. G.H.H. Groen

Huyer deurwaarder en incasso
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W.L. Groenendaal

Groenendaal & Van Krijl Gerechtsdeurwaarders B.V.

A.H. Groenewegen

Hafkamp Groenewegen

A.G. Groothuis

Groothuis Ligtermoet & Nijhuis Gerechtsdeurwaarders & Incasso

A.I. Haan

BoitenLuhrs Incasso Gerechtsdeurwaarders

J.M.H.C. Haenen

Haenen Gerechtsdeurwaarders

M.M.J. Hafkamp

Hafkamp Gerechtsdeurwaarders

mr. E.J.M. van Hal

Van der Velde Van Hal & Peers Gerechtsdeurwaarders en incassobureau

mr. G.E. Hamer

Karreman Gerechtsdeurwaarders en Juristen

J.G. Hanemaayer

Hanemaayer De Boer & Partners

P.A. Hastrich

Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders

J. van der Heide

GGN Mastering Credit B.V.

mr. M. van der Heijde

TienG

B. van der Heijden

Van Houwelingen & Partners Gerechtsdeurwaarders & Incasso

J. Heijkoop

Heijkoop & Partners B.V.

mr. C.J.R.F.C. van Heijnsbergen

SVH Gerechtsdeurwaarders incasso-, juridische en deurwaardersdiensten

mr. M.C. den Hertog

Van den Berg, De Rie & Uyterlinde Incasso-Gerechtsdeurwaarders

L.H.D.M. van den Heuvel

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders

N.A. Hofman

Hofman Gerechtsdeurwaarders

D.G. van Hooff

Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders & Incasso

G. Hoogkamer

Armaere Incassospecialisten & Gerechtsdeurwaarders

mr. F. van Horssen

GGN Mastering Credit B.V.

C.A. van Houwelingen

Van Houwelingen & Partners Gerechtsdeurwaarders & Incasso

J. Hubers

VDSH Incasso & Gerechtsdeurwaarders

mr. E.L.B. Hundscheidt

Bazuin & Partners Gerechtsdeurwaarders

L.C.J. Huting

Gerechtsdeurwaarders & Incassopraktijk Huting & van der Mije

F. Ikink

IkinkBekman Incasso & Gerechtsdeurwaarders

mr. O.M. Jans

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

H.J. Jansen

Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V.

P.S.D. Jansen

Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders

J.J.L. Janssen

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders

M. de Jong

Aedizon Gerechtsdeurwaarders B.V.

A.J. de Jong

Gerechtsdeurwaarder & Incassopraktijk A.J. de Jong

D.S. de Jonge

Weersink de Jonge Deurwaarders en Juristen

C.M.P. Jonkers

Gerechtsdeurwaarderskantoor Jonkers & Ceelen

D. Joustra

GGN Mastering Credit B.V.

H.M. Kaajan

GGN Mastering Credit B.V.

C.P.F.M. Kamphuis-Hendriks

Kamphuis Menderink B.V.

M.V. Karansingh

Karansingh & Partners Gerechtsdeurwaarders

M.P. Karreman

Van Es Gerechtsdeurwaarders & Incasseerders
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Y. Keijzer-Dijkhuis

Aedizon Gerechtsdeurwaarders B.V.

R.R.J. Kersten

BJK Gerechtsdeurwaarders Incassospecialisten

P.G. Keurntjes

Gerechtsdeurwaarderskantoor Achterhoek

W. Kistemaker

Rijnland Gerechtsdeurwaarders & Incasso

R. de Klerk

Gerechtsdeurwaarderskantoor De Klerk Vis Niekus B.V.

mr. J.N.C. de Kluijver

Gerechtsdeurwaarderskantoor De Kluijver

M. Knobbe

Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders

mr. M.P.A. Knol

Gerechtsdeurwaarderskantoor Van Beest, Knol & Vermeulen

V.C. Knopper

Gerechtsdeurwaarderskantoor De Klerk Vis Niekus B.V.

mr. B.C.H. Kolfschoten

VDSH Incasso & Gerechtsdeurwaarders

H.J. Kral

Gerechtsdeurwaarders- & Incassokantoor Winschoten (GIW)

M.H. Kroep

Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders

mr. E. Krom

Gerechtsdeurwaarderskantoor De Klerk Vis Niekus B.V.

B. Kruythof

Groot & Evers Gerechtsdeurwaarders

mr. B.M.M. ter Kuile

Gerechtsdeurwaarderskantoor Buik & Van der Horst

C. Kuyt

Kuyt Gerechtsdeurwaarder en Incasso Lisse

J.G. van het Laar

Wigger Van het Laar Gerechtsdeurwaarders

W.S.M. van Laerhoven

GGN Mastering Credit B.V.

R.V. Lambers

Gerechtsdeurwaarderskantoor De Best & Partners B.V.

mr. A.R. Lambers

Gelre Gerechtsdeurwaarders

M.G.H. Langes

Rosmalen Gerechtsdeurwaarders

M.G. Lasonder

Kerckhoffs & Lasonder

drs. E.P.H. Latten

Vaessen Gerechtsdeurwaarders

M.J.C. van Leeuwen

Flanderijn

D.W.J. van Leeuwen

Modero Nederland B.V.

M.A. Levelink

Marloes Levelink Gerechtsdeurwaarder en Incasso

E.A.P. van Lith

Van Lith Gerechtsdeurwaarders en Incasso

A. Lodder

DNG B.V. (De Nieuwe Gerechtsdeurwaarder)

J. van der Lubbe-Luhrs

BoitenLuhrs Incasso Gerechtsdeurwaarders

J. van Lunteren

Almere Gerechtsdeurwaarders B.V.

A.M. Maas

Groep Gerechtsdeurwaarders West Nederland B.V.

M.L.B. Mak

Inkassier

H. Makkinga

Smit & Legebeke Gerechtsdeurwaarders

N. Mamak-Kapusuz

EVA Gerechtsdeurwaarders & Incasso B.V.

mr. drs. H.J.M. van der Manden

VDSH Incasso & Gerechtsdeurwaarders

mr. R.G. Matti

Van der Hoeden / Mulder Gerechtsdeurwaarders en Juristen

K.W.A. van der Meer

Gerechtsdeurwaarderskantoor Van der Meer & Philipsen

F. Meijerink

Meijerink incasso en gerechtsdeurwaarders

H. Meinema

Meinema Gerechtsdeurwaardersdiensten en Creditmanagement
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P.IJ.M. van Meurs

Lex Specialis Gerechtsdeurwaarders Juristen Incasso

W. van de Mheen

Syncasso

W.A. Mies

Rosmalen Gerechtsdeurwaarders

L.L.C. Muijrers

LAVG Gerechtsdeurwaarders B.V.

M. Musen

Vermeer Schutte & Musen

A. Niekus

Gerechtsdeurwaarderskantoor De Klerk Vis Niekus B.V.

T.P. Nieuwpoort

Flanderijn

J. Nijenhuis

Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders

C.J.B.M. Nijhuis

Groothuis Ligtermoet & Nijhuis Gerechtsdeurwaarders & Incasso

J.H. Nootenboom

GGN Mastering Credit B.V.

M.A. Nouta

Nouta Westland Gerechtsdeurwaarders

W.F.D. van den Oever

GGN Mastering Credit B.V.

H.J.L. Oomes

Syncasso

mr. R.J. Oost

Boeder Incasso

J.J. Oostdijck

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

mr. M.G. Orie

Orie Gerechtsdeurwaarders en Adviseurs

P.M.F. Otten

AGIN Otten

P. Otter

Syncasso

H. Oude Elferink

Gerechtsdeurwaarderskantoor Groot & Evers B.V.

H.A.M. Over de Vest

Gerechtsdeurwaarderskantoor Over de Vest

mr. A.C.T. Paijmans

Van der Vlies Gerechtsdeurwaarders

R. Pannekoek

Jongerius Gerechtsdeurwaarders Juristen/Incasso

B. Pap

Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders

P.W.J. van der Pas

Korenhof & Partners

mr. H.J.M. van de Pas

Deurwaarderskantoor Van de Pas & Partners

S. Paulusma

Gerechtsdeurwaarderskantoor Kemper & Paulusma

M.F.J. Pijnenburg

Gerechtsdeurwaarderskantoor Buik & Van der Horst

P.J.B. Plate

Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders

mr. G. Post

Bleeker Gerechtsdeurwaarders

J.H. Pothof

Syncasso

mr. S.J.W. van der Putten

Vurich

D. Rabs

Rabs Gerechtsdeurwaarder

J.M.A. van Ras

DeurwaarderHelmond

mr. M.B. Raukema

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

M. Rave

Rave | Gerechtsdeurwaarder & Incasso

G.I. van Ravenswaaij

Inkassier

mr. J.N. Reijn

Gerechtsdeurwaarderskantoor Reijn

Y. Reinders

Reinders en Partners Gerechtsdeurwaarders & Incasso

mr. B.E. Revelman de Vries

Gerechtsdeurwaarderskantoor De Kluijver
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D.A. Riedijk

De Laat Gerechtsdeurwaarders & Incassobureau

mr. M. Rietveld

PVU

W.H.A. van Rijckevorsel

Gerechtsdeurwaarderskantoor R.A.M. Vismans B.V.

J.M. Rijken

Rijken Gerechtsdeurwaarders b.v.

mr. F.A. Rippen

Geerlings & Hofstede Gerechtsdeurwaarders & Juristen

M.P.A. Roelands

AGIN Timmermans Gerechtsdeurwaarders Juristen Incassospecialisten

K.J.J.Ch. Roelands

Roelands Gerechtsdeurwaarder en Incasso

mr. M.J. van Rooij

GGN Mastering Credit B.V.

P.C. van Roon

Havenstad Gerechtsdeurwaarders

mr. H.A. Roos

TeRecht deurwaarders

P. de Ruijter

De Ruijter & Willemsen gerechtsdeurwaarders en incasso B.V.

J.C.M. Ruis

R&R Gerechtsdeurwaarders B.V.

S.E. Schellekens

Schellekens-Legal

R. van Schendel

Van Schendel & Partners Gerechtsdeurwaarders

C.A.A.M. Schmitz

Schmitz Booms Gerechtsdeurwaarders & Incasso

mr. J.A. Schunken

AGIN Otten

J. Schutte

Vermeer Schutte & Musen

J.J. Sikkema

De Schout Gerechtsdeurwaarders B.V.

R. Slagman

Slagman Gerechtsdeurwaarders & Juristen

J. van 't Slot

Almere Gerechtsdeurwaarders B.V.

mr. H.J. Smit

Deurwaarderskantoor Holland B.V.

B.G.M. Smolders

Smolders gerechtsdeurwaarders

L.V. Snijder

Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders B.V.

C.H.J.J. Spierings

Van der Vlies Gerechtsdeurwaarders

M.I.L. Stalman

Stalman deurwaarders

C.W.M. Stam

C.W.M. Stam B.V.

P.H. Stockmann

Syncasso

mr. P.J.J.M. Storms

Cattenhage Gerechtsdeurwaarders B.V.

mr. J.G.W. van Straalen

GGN Mastering Credit B.V.

mr. J.A. de Swart

GGN Mastering Credit B.V.

M.R. Swier

Swier cs gerechtsdeurwaarders B.V.

mr. P.M.F. Tabor

Yards Deurwaardersdiensten B.V.

M. Tasci

Syncasso

mr. F.H.J. Timmerman

Jongerius Gerechtsdeurwaarders Juristen/Incasso

J.M.J. Timmermans

AGIN Timmermans Gerechtsdeurwaarders Juristen Incassospecialisten

G.J. Timmermans

Hanemaayer De Boer & Partners

P.M.C. Tjepkema

Via Optima Gerechtsdeurwaarders

R.M.Th. Toonen

Nijstad & Toonen Gerechtsdeurwaarders B.V.

J. Tromp

Syncasso
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M.J. van Twuijver

Van Twuijver Incasso B.V.

A.C.C.M. Uitdehaag

PVU

J. Ullrich

GGN Mastering Credit B.V.

J.G. van Urk

LAVG Gerechtsdeurwaarders B.V.

J.L.A. Uytdewilligen

AGIN Timmermans Gerechtsdeurwaarders Juristen Incassospecialisten

W.J. Uyterlinde

Van den Berg, De Rie & Uyterlinde Incasso-Gerechtsdeurwaarders

mr. F.M. Vaarten

ACCS Gerechtsdeurwaarders

M. Vaes

Flanderijn

G. van der Veen

Van Es Gerechtsdeurwaarders & Incasseerders

J. Veenbaas

Deurwaarderskantoor IJzerman Kampen

R.P. van Veenendaal

Gerechtsdeurwaarderskantoor Groot & Evers B.V.

J.H. Vekemans

GGN Mastering Credit B.V.

G.Th. van der Velde

Van der Velde Van Hal & Peers Gerechtsdeurwaarders en incassobureau

mr. R.F.E.M. Velraad

Flanderijn

M.W. Velthoven

Velthoven De Koning Gerechtsdeurwaarders

P. Veltman

GGN Mastering Credit B.V.

G.J. van Velzen

Gerechtsdeurwaarderskantoor G.J. van Velzen B.V.

R.J.H. van de Ven

Hafkamp Gerechtsdeurwaarders

E.B.H. Verdult

Hafkamp Verdult

M. Verheij

Gerechtsdeurwaarderskantoor De Best & Partners B.V.

D.J. Vermeulen

Gerechtsdeurwaarderskantoor Van Beest, Knol & Vermeulen

mr. A.L. Verzijl

Gerechtsdeurwaarderskantoor De Kluijver

mr. A.W. Veth

Inkassier

R.A.M. Vismans

Gerechtsdeurwaarderskantoor R.A.M. Vismans B.V.

mr. S.P.J. Visser

Gerechtsdeurwaarderskantoor Visser

mr. A.M. Visser

Flanderijn

J.K.M. Vissers

Vissers Gerechtsdeurwaarders B.V.

A.H.P.M. van der Vleuten

Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders & Incasso

L.H.L.M. Vloet

AVK Gerechtsdeurwaarders

J.A. Voogt

Equilibristen Gerechtsdeurwaarders

J.J. van der Voort

GGN Mastering Credit B.V.

M.J.M. Vorstenbosch

Hofman Gerechtsdeurwaarders

C.J.O. Waters

Syncasso

R.M. Werkman

Rozenstad Gerechtsdeurwaarders

mr. G.A. Westra

Syncasso

mr. K.E.M. Wigger

Wigger Van het Laar Gerechtsdeurwaarders

E.S.A. Wiggers

Wiggers Van Meggelen Gerechtsdeurwaarders & Incassokantoor B.V.

mr. Th. van Wijngaarden

Smit & Legebeke Gerechtsdeurwaarders

drs. M.J.P.A. de Wilde

Groen & De Wilde
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MSc J.J. Wilkes

Syncasso

J.G. Willemstein

Flanderijn

R.L.E. Winkel

LAVG (Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders)

mr. J.M. Wisseborn

Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders

P.G.C. Wittebrood

Wittebrood De Gerechtsdeurwaarder

Th.J. Wouters

Wouters Gerechtsdeurwaarder & Incasso's

B. van Zanten

Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders

H.G. Zeiger

Bouma Zeiger Gerechtsdeurwaarders & Incasso

A. Zijlstra-Knap

Syncasso

P. ten Zijthoff

GGN Mastering Credit B.V.

M.E.G. Zuiderveen

GGN Mastering Credit B.V.

ing. J. Zuurman

De Voordeligste Deurwaarder.nl

P.J. de Zwart

De Zwart & Jongbloets Gerechtsdeurwaarders
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BIJLAGE II
Bijlage bij artikel 2 van dit besluit.
RUBRIEK

OMSCHRIJVING

01

PERSOON

01.01.10
01.01.20
01.02.10
01.02.20
01.02.30
01.02.40
01.03.10
01.03.20
01.03.30
01.04.10
01.61.10

A-nummer persoon
Burgerservicenummer persoon
Voornamen persoon
Adellijke titel/predicaat persoon
Voorvoegsel geslachtsnaam persoon
Geslachtsnaam persoon
Geboortedatum persoon
Geboorteplaats persoon
Geboorteland persoon
Geslachtsaanduiding
Aanduiding naamgebruik

51

PERSOON

51.02.10
51.02.30
51.02.40

Voornamen persoon
Voorvoegsel geslachtsnaam persoon
Geslachtsnaam persoon

02

OUDER1

02.01.10
02.01.20
02.02.10
02.02.30
02.02.40
02.03.10
02.03.20
02.03.30

A-nummer ouder1
Burgerservicenummer ouder1
Voornamen ouder1
Voorvoegsel geslachtsnaam ouder1
Geslachtsnaam ouder1
Geboortedatum ouder1
Geboorteplaats ouder1
Geboorteland ouder1

03

OUDER2

03.01.10
03.01.20
03.02.10
03.02.30
03.02.40
03.03.10
03.03.20
03.03.30

A-nummer ouder2
Burgerservicenummer ouder2
Voornamen ouder2
Voorvoegsel geslachtsnaam ouder2
Geslachtsnaam ouder2
Geboortedatum ouder2
Geboorteplaats ouder2
Geboorteland ouder2
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05

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.01.10
05.01.20
05.02.10
05.02.30
05.02.40
05.03.10
05.03.20
05.03.30
05.06.10
05.06.20
05.06.30
05.07.10
05.07.40
05.15.10

A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner
Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner
Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner
Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner
Geboorteplaats echtgenoot/geregistreerd partner
Geboorteland echtgenoot/geregistreerd partner
Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap
Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap
Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap
Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
Soort verbintenis

55

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

55.01.10
55.02.10
55.02.30
55.02.40
55.03.10
55.06.10
55.06.20
55.06.30

A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner
Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner
Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner
Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap
Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap
Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

06

OVERLIJDEN

06.08.10

Datum overlijden

07

INSCHRIJVING

07.66.20
07.69.10
07.70.10
07.87.10

Datum ingang blokkering persoonslijst
Gemeente waar de persoonskaart zich bevindt
Indicatie geheim
PK-gegevens volledig meegeconverteerd

08

VERBLIJFPLAATS

08.09.10
08.09.20
08.10.10
08.10.20
08.10.30
08.11.10
08.11.15
08.11.20
08.11.30
08.11.40
08.11.50
08.11.60

Gemeente van inschrijving
Datum inschrijving in de gemeente
Functie adres
Gemeentedeel
Datum aanvang adreshouding
Straatnaam
Naam openbare ruimte
Huisnummer
Huisletter
Huisnummertoevoeging
Aanduiding bij huisnummer
Postcode
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08.11.70
08.11.80
08.11.90
08.12.10
08.13.10
08.13.20
08.13.30
08.13.40
08.13.50
08.86.10

Woonplaatsnaam
Identificatiecode verblijfplaats
Identificatiecode nummeraanduiding
Locatiebeschrijving
Land adres buitenland
Datum aanvang adres buitenland
Regel 1 Adres buitenland
Regel 2 Adres buitenland
Regel 3 Adres buitenland
Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie
Verblijfplaats

58

VERBLIJFPLAATS

58.09.10
58.09.20
58.10.10
58.10.20
58.10.30
58.11.10
58.11.15
58.11.20
58.11.30
58.11.40
58.11.50
58.11.60
58.11.70
58.11.80
58.11.90
58.12.10
58.86.10

Gemeente van inschrijving
Datum inschrijving in de gemeente
Functie adres
Gemeentedeel
Datum aanvang adreshouding
Straatnaam
Naam openbare ruimte
Huisnummer
Huisletter
Huisnummertoevoeging
Aanduiding bij huisnummer
Postcode
Woonplaatsnaam
Identificatiecode verblijfplaats
Identificatiecode nummeraanduiding
Locatiebeschrijving
Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie
Verblijfplaats

11

GEZAGSVERHOUDING

11.32.10
11.33.10
11.82.10
11.82.20
11.82.30

Indicatie gezag minderjarige
Indicatie curateleregister
Gemeente waar de gegevens over gezagsverhouding aan het document ontleend zijn
Datum van de ontlening van de gegevens over gezagsverhouding
Beschrijving van het document waaraan de gegevens over gezagsverhouding
ontleend zijn
Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie
Gezagsverhouding

11.85.10
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BIJLAGE III
Bijlage bij artikel 2 van dit besluit.
RUBRIEK

OMSCHRIJVING

01

PERSOON

01.01.10
01.01.20
01.02.10
01.02.20
01.02.30
01.02.40
01.03.10
01.04.10

A-nummer persoon
Burgerservicenummer persoon
Voornamen persoon
Adellijke titel/predicaat persoon
Voorvoegsel geslachtsnaam persoon
Geslachtsnaam persoon
Geboortedatum persoon
Geslachtsaanduiding

07

INSCHRIJVING

07.66.20
07.69.10
07.70.10
07.87.10

Datum ingang blokkering persoonslijst
Gemeente waar de persoonskaart zich bevindt
Indicatie geheim
PK-gegevens volledig meegeconverteerd

09

KIND

09.01.10
09.01.20
09.02.10
09.02.30
09.02.40
09.03.10
09.03.20

A-nummer kind
Burgerservicenummer kind
Voornamen kind
Voorvoegsel geslachtsnaam kind
Geslachtsnaam kind
Geboortedatum kind
Geboorteplaats kind
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BIJLAGE IV
Bijlage bij artikel 2 van dit besluit.
RUBRIEK

OMSCHRIJVING

01

PERSOON

01.01.10
01.01.20
01.02.10
01.02.20
01.02.30
01.02.40
01.03.10
01.04.10

A-nummer persoon
Burgerservicenummer persoon
Voornamen persoon
Adellijke titel/predicaat persoon
Voorvoegsel geslachtsnaam persoon
Geslachtsnaam persoon
Geboortedatum persoon
Geslachtsaanduiding

07

INSCHRIJVING

07.70.10

Indicatie geheim

09

KIND

09.01.10
09.01.20
09.02.10
09.02.30
09.03.10

A-nummer kind
Burgerservicenummer kind
Voornamen kind
Voorvoegsel geslachtsnaam kind
Geboortedatum kind
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BIJLAGE V
Bijlage bij artikel 3 van dit besluit.
RUBRIEK

OMSCHRIJVING

01

PERSOON

01.01.10
01.02.10
01.02.20
01.02.30
01.02.40
01.03.10

A-nummer persoon
Voornamen persoon
Adellijke titel/predicaat persoon
Voorvoegsel geslachtsnaam persoon
Geslachtsnaam persoon
Geboortedatum persoon
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Toelichting
1.

Algemeen

Inleiding
De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) vormt de juridische basis voor de
basisregistratie personen. In de basisregistratie personen zijn persoonsgegevens
opgeslagen in de vorm van persoonslijsten.
De basisregistratie personen bevat gegevens over personen die zijn ingeschreven bij
een van de gemeenten in Nederland. De gemeenten houden deze gegevens bij.
Verder zijn in de basisregistratie personen gegevens opgenomen van personen die
buiten Nederland woonachtig zijn, zogenoemde niet-ingezetenen. Gegevens van nietingezetenen worden bijgehouden door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties. Deze registratie van niet-ingezetenen in de basisregistratie
personen wordt aangeduid als de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Over nietingezetenen wordt een beperkter aantal gegevens bijgehouden dan over
ingezetenen. De gegevens in de RNI zijn niet aangemerkt als authentieke gegevens.
Gegevens over niet-ingezetenen kunnen namelijk minder gemakkelijk actueel
gehouden worden dan gegevens over ingezetenen.
De Wet BRP biedt de grondslag voor systematische gegevensverstrekking over
ingezetenen en niet-ingezetenen aan overheidsorganen en daartoe aangewezen
andere organisaties. Bij de systematische verstrekking worden vanuit een centraal
bestand op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens uit de basisregistratie
personen verstrekt.
Organisaties die in aanmerking komen voor systematische gegevensverstrekking
Allereerst
komen
overheidsorganen
in
aanmerking
voor
systematische
gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen. Daarnaast kunnen ook
organisaties die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk
belang daarvoor in aanmerking komen, indien deze werkzaamheden en deze
organisaties op grond van artikel 3.3 van de Wet BRP zijn aangewezen. Voorts
voorziet artikel 3.13 Wet BRP in systematische gegevensverstrekking aan
onderzoeksinstellingen. Waar in het vervolg van deze toelichting zal worden
gesproken over "de afnemer" worden daarmee zowel overheidsorganen als derden
als onderzoeksinstellingen bedoeld.
Het autorisatiebesluit
Afnemers die systematisch gegevens verstrekt willen krijgen uit de basisregistratie
personen dienen hiertoe een verzoek in bij de staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties. Het verzoek wordt gedaan in de vorm van een
autorisatieaanvraagformulier. In dit formulier is aangegeven welke gegevens, over
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welke personen en voor welke taken de aanvrager op systematische wijze verstrekt
wenst te krijgen. Het verzoek wordt getoetst, waarbij wordt uitgegaan van de
beoordelingscriteria zoals deze zijn neergelegd in de Wet BRP en het Besluit
basisregistratie personen (Besluit BRP).
Onder meer bepalend is of en in hoeverre de verstrekking van de gegevens
noodzakelijk is voor de goede vervulling van de taak van de aanvrager. Hierbij wordt
steeds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen, van wie de
aanvrager gegevens verstrekt wenst te krijgen, gewaarborgd.
Na toetsing van het autorisatieverzoek wordt door de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een autorisatiebesluit ten behoeve van de
aanvrager genomen. In dit autorisatiebesluit wordt bepaald welke gegevens over
welke categorieën van personen en in welke gevallen aan de afnemer worden
verstrekt. Aan het autorisatiebesluit kunnen voorschriften en beperkingen worden
verbonden in het belang van een zorgvuldige en doelmatige gegevensverstrekking.
Het autorisatiebesluit wordt voor zover mogelijk technisch vertaald in een
zogenoemde autorisatietabelregel. Aan de hand van de autorisatietabelregel wordt de
geautoriseerde afnemer herkend en kan de gegevensverstrekking vanuit de
basisregistratie personen geautomatiseerd afgewikkeld worden.

2.

Toelichting op de wijzen van verstrekken

De systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen kan op
verschillende wijzen plaatsvinden. Op grond van dit besluit vindt de verstrekking op
de volgende manieren plaats:
De verstrekking op verzoek
Een afnemer kan op verzoek een set gegevens van een persoonslijst verstrekt
krijgen. In het autorisatiebesluit is opgenomen welke gegevens van welke
categorieën personen mogen worden opgevraagd.
De adresverstrekking op verzoek
Op verzoek worden gegevens verstrekt van alle personen die op dat moment zijn
ingeschreven op een bepaald adres in Nederland. In het verzoek kan worden
aangegeven welk adres het betreft. Echter, in het verzoek kunnen in plaats van het
adres ook gegevens van een ingeschrevene worden opgenomen. De
gegevensverstrekking bevat dan de gegevens van alle personen die op dat moment
op hetzelfde adres zijn ingeschreven als de (in het verzoek aangeduide)
ingeschrevene. De set gegevens die mag worden opgevraagd is opgenomen in het
autorisatiebesluit.
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Overige verstrekkingen
Door technische problemen kan het voorkomen dat het berichtenverkeer in een
bepaalde periode niet of niet juist heeft plaatsgevonden. Om dit te herstellen wordt
een zogenaamd “herstelbericht” verstuurd.
Indien een onderzoek is ingesteld of afgerond naar een gegeven of een verzameling
van gegevens, wordt hiervan bij het verstrekte gegeven melding gedaan.
Op een persoonslijst kan bij historische gegevens de indicatie “onjuist dan wel
strijdigheid met de openbare orde” geplaatst worden. Deze gegevens zijn foutief en
worden daarom in principe niet verstrekt.
Indien gegevens worden opgevraagd van een persoonslijst die is opgeschort,
hetgeen ondermeer gebeurt indien een ingeschrevene is overleden of geëmigreerd,
worden de reden en datum opschorting bijhouding van de persoonslijst
meeverstrekt. Bij verstrekking van gegevens van een persoonslijst van een nietingezetene, is het van belang om aan te geven wanneer de gegevens op de
persoonslijst geverifieerd zijn en welke organisatie de in een categorie opgenomen
gegevens heeft aangeleverd. Om dit te bereiken, worden de verificatiegegevens of de
gegevens over de aanleverende organisatie, voor zover die gegevens zijn
opgenomen op de persoonslijst, meeverstrekt als er gegevens worden verstrekt uit
een categorie waarin die gegevensgroepen voorkomen.

3.

De gerechtsdeurwaarder

Dit besluit is een autorisatiebesluit dat is genomen ten behoeve van de
gerechtsdeurwaarders genoemd in bijlage I (in deze toelichting genoemd: de
gerechtsdeurwaarder).
In bijlage I zijn personen opgenomen die bevoegd zijn het ambt van
gerechtsdeurwaarder uit te oefenen op grond van de Gerechtsdeurwaarderswet en op
systematische wijze gegevens uit basisregistratie personen verstrekt krijgen via het
geautomatiseerde systeem dat wordt beheerd door de Stichting Netwerk
Gerechtsdeurwaarders.
De gerechtsdeurwaarder is een overheidsorgaan als bedoeld in artikel 1. 1, onder t,
van de Wet BRP in verband met de uitvoering van zijn wettelijke taken.

3.1.

Taken van de gerechtsdeurwaarder

Gerechtsdeurwaarders worden bij koninklijk besluit benoemd en zijn openbare
ambtenaren (artikelen 2 en 4 Gerechtsdeurwaarderswet). Zij zijn de officiële
rechtsboden van partijen. In opdracht van partijen of hun procureurs verrichten
gerechtsdeurwaarders in deze functie bepaalde ambtshandelingen, te weten het
uitbrengen van dagvaardingen en andere exploten, zoals aanzeggingen, sommaties,
betekeningen en het ten uitvoer leggen van vonnissen en authentieke akten. Deze
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tenuitvoerlegging geschiedt ten dele ook door het doen van exploten (artikel 2
Gerechtsdeurwaarderswet). De taken van de gerechtsdeurwaarder zijn aan hem
opgedragen krachtens de Gerechtsdeurwaarderswet en het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering.

3.2.

Wijzen van verstrekken aan de gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder heeft ten behoeve van de uitvoering van de hiervoor
beschreven taken systematische gegevensverstrekking nodig uit de basisregistratie
personen. De gerechtsdeurwaarder krijgt hiervoor gegevensverstrekking op verzoek
en adresverstrekking op verzoek uit de basisregistratie personen. Tot de doelgroep
van de gerechtsdeurwaarder behoren zowel ingezetenen als niet-ingezetenen.
De verstrekking van gegevens op verzoek aan de gerechtsdeurwaarder
De gerechtsdeurwaarder mag op verzoek gegevens opvragen uit de basisregistratie
personen. Het betreft de gegevens die zijn opgenomen in bijlage II, III en IV. De
gerechtsdeurwaarder beperkt zijn vragen om persoonsgegevens tot de
persoonslijsten van de ingeschrevenen van wie hij gegevens nodig heeft voor de
uitvoering van zijn ambtelijke taak.
Adresverstrekking op verzoek aan de gerechtsdeurwaarder
De gerechtsdeurwaarder kan tevens gegevens verstrekt krijgen van personen die op
hetzelfde adres in Nederland ingeschreven zijn als een in het verzoek aangeduide
persoon. De gerechtsdeurwaarder is alleen bevoegd om deze gegevens te verzoeken
indien deze noodzakelijk zijn in verband met de ambtelijke taak van de
gerechtsdeurwaarder en deze onbekend is met de identiteit van een ingeschrevene
op een bepaald adres in Nederland. Bijvoorbeeld indien een vonnis ten uitvoer moet
worden gelegd ten laste van een onderverhuurder of een kraker.

3.3.

Toelichting te verstrekken gegevens

In bijlage II zijn gegevens opgenomen over onder meer de ouders en de echtgenoot
van de ingeschrevene. De gegevens over de ouders zijn van belang om vast te
stellen wie de wettelijk vertegenwoordiger is, indien de ingeschrevene een
minderjarige is. Het gegeven 01.02.20 Adellijke titel/predicaat wordt verstrekt in
verband met het correct aanschrijven van personen. De gegevens “51.02.10
Voornamen Persoon”, “51.02.30 Voorvoegsel Geslachtsnaam Persoon” en “05.07.40
Reden
ontbinding
huwelijk/geregistreerd
partnerschap”
kunnen
door
de
gerechtsdeurwaarder worden bevraagd. In het geval van de eerste twee genoemde
gegevens kan een persoon op basis van deze historische gegevens op juiste wijze
worden
geïdentificeerd.
Het
gegeven
“05.07.40
Reden
ontbinding
huwelijk/geregistreerd partnerschap” is relevant om te kunnen bepalen of procedure
en/of tenuitvoerlegging van een titel jegens een vroegere echtgenoot/partner
mogelijk is. Na ontbinding als gevolg van overlijden van de partner is ambtelijk
optreden jegens erfgenamen anders dan wanneer ontbinding het gevolg is van
echtscheiding c.q. ontbinding van het geregistreerd partnerschap. Na kennisneming
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van de reden van de ontbinding kan de gerechtsdeurwaarder zijn ambtelijk optreden
meteen op de juridisch correcte wijze vormgeven.
In bijlage II is tevens het gegeven “Burgerservicenummer” opgenomen. De
gerechtsdeurwaarder kan het Burgerservicenummer ondermeer gebruiken om de
benodigde gegevens op te vragen bij instanties van wie hij vermoedt dat deze aan de
schuldenaar periodiek betalingen verricht of schuldig is en die zelf reeds gerechtigd
zijn tot het gebruik van het Burgerservicenummer.
De
gerechtsdeurwaarder
kan
het
gegeven
“Burgerservicenummer
echtgenoot/geregistreerd partner” opvragen, indien de schuldenaar in gemeenschap
van goederen is gehuwd en de gerechtsdeurwaarder bij de tenuitvoerlegging
bevoegd is beslag te leggen op de bezittingen van de echtgenoot. Het gegeven
“Burgerservicenummer ouder1” of “Burgerservicenummer ouder2” kan worden
opgevraagd indien de schuldenaar minderjarig is en de ouders (mede-) aansprakelijk
zijn voor de schuld.
De gerechtsdeurwaarder is ook bevoegd administratieve gegevens te vragen indien
deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn taken. Het gegeven “07.69.10
Gemeente waar de PK zich bevindt” wordt bevraagd indien de gerechtsdeurwaarder
de persoonskaart nodig heeft. Gerechtsdeurwaarders zijn belast met het betekenen
van exploten. Dit gebeurt door het betekenen van het desbetreffende document en
het laten van een afschrift van het exploot aan degene voor wie het is bestemd in
persoon of aan de woonplaats aan een ander persoon, indien deze niet aanwezig is.
In dit kader is het van belang dat de gerechtsdeurwaarders bij het afleggen van
huisbezoeken op de hoogte zijn van de woon- of verblijfplaats van een
geëxecuteerde, dan wel wijzigingen daarin en is het opvragen van het gegeven
“07.66.20” Datum ingang blokkering van de persoonslijst van belang.
De gerechtsdeurwaarder heeft tevens de mogelijkheid het gegeven “07.70.10
Indicatie geheim” op te vragen. Met dit gegeven wordt aangeduid of een
ingeschrevene de gemeente heeft verzocht om zijn of haar gegevens niet te
verstrekken aan bepaalde derden. Indien dit het geval is, kan de
gerechtsdeurwaarder aanvullende maatregelen treffen om de privacy van de
ingeschrevene te waarborgen. Het gegeven “07.87.10 PK gegevens volledig mee
geconverteerd” geeft aan dat de gegevens over alle kinderen van de PK zijn
opgenomen in de basisregistratie personen.
In verband met controle op het bereiken van stukken op het juiste adres is het
gegeven "08.86.10 Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de
categorie Verblijfplaats" van belang. Het gegeven "11.82.10 Gemeente waar de
gegevens over de gezagsverhouding aan het document ontleend zijn" is relevant om
na te gaan wie de wettelijke vertegenwoordiger is van een minderjarige. De
gegevens “11.82.20 Datum van de ontlening van de gegevens over
gezagsverhouding” en “11.82.30 Beschrijving van het document waaraan de
gegevens over gezagsverhouding ontleend zijn” geven nadere informatie over het
ontstaan van de gezagsverhouding.
Gegevens over het buitenlands adres zijn nodig omdat ook niet-ingezetenen tot de
doelgroep behoren.
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In bijlage III zijn gegevens opgenomen over kinderen van de ingeschrevene. De
noodzaak tot bevraging van deze gegevens vloeit voort uit de situatie dat een
persoon komt te overlijden ten aanzien van wie een executoriale titel ten uitvoer
wordt gebracht. Erfgenamen van deze overledene kunnen vervolgens worden
aangesproken voor de vordering die werd uitgewonnen jegens de overledene,
wanneer de erfgenamen op grond van het erfrecht juridisch in de plaats zijn getreden
van de overledene. De gerechtsdeurwaarder raadpleegt eerst het boedelregister.
Indien hieruit niet is gebleken dat kinderen van de overledene de nalatenschap
hebben verworpen - dus erfgenaam zijn - mag de gerechts-deurwaarder de
basisregistratie personen bevragen. Wettelijk is bepaald dat de executoriale titel de
vordering volgt. Door de verkregen kindgegevens is de gerechtsdeurwaarder
vervolgens in staat om invulling te geven aan zijn wettelijke plicht om de
executoriale titel aan een kind c.q. de kinderen van de overleden schuldenaar te
betekenen. In geval er jegens een schuldenaar nog geen executoriale titel is
verkregen en deze persoon overlijdt, is op grond van het erfrecht de vordering van
de crediteur op het kind c.q. de kinderen overgegaan, indien er geen sprake is van
een langstlevende partner.
Indien uit raadpleging van het boedelregister niet is gebleken van een verwerping
van de nalatenschap, mag de gerechtsdeurwaarder de kindgegevens bevragen om
het kind c.q. de kinderen te dagvaarden aangezien deze aangesproken kunnen
worden voor de openstaande vordering. De verkregen kindgegevens stelt de
gerechtsdeurwaarder in staat op een juiste wijze de dagvaarding te betekenen.
In bijlage IV zijn gegevens opgenomen die kunnen worden verstrekt over kinderen
van de ingeschrevene. De gerechtsdeurwaarder is bevoegd om voor het berekenen
van de beslagvrije voet (zoals bedoeld is in artikel 475d lid 5 sub c van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering) de gegevens over de doelgroep kinderen tot 18 jaar
van de ingeschrevene, waarvoor de ingeschrevene een kindgebonden budget (zoals
bedoeld is in artikel 2 van de Wet op het kindgebonden budget) ontvangt of zou
kunnen ontvangen, verstrekt te krijgen. Bij de tenuitvoerlegging van een
executoriale titel wordt de beslagvrije door de gerechtsdeurwaarder berekend.

4.

Inlichtingenplicht

Teneinde de autorisatie actueel te houden dient de gerechtsdeurwaarder tijdig
inlichtingen te verschaffen over wijzigingen die zich voordoen in zijn taak, in de
regelingen waarop die taak is gebaseerd of wijzigingen in de gegevens uit de
basisregistratie personen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die taak. Het is
de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de gerechtsdeurwaarder om deze
informatie onverwijld kenbaar te maken aan de staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties. Eventuele gevolgen van onjuistheden in de autorisatie
als gevolg van het niet of niet tijdig doorgeven van dergelijke wijzigingen komen
voor de verantwoordelijkheid van de gerechtsdeurwaarder.
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5.

Wijzigingen

Met dit besluit wordt het autorisatiebesluit van, 22 juli 2020, 2020-0000398217,
ingetrokken. Deze intrekking is het gevolg van het aanpassen van bijlage I van dit
besluit.

6.

Publicatie

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit wordt tevens geplaatst
op de internetpagina van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, publicaties.rvig.nl.
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