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Advocatentableau 
 
Advocatenwet Artikel 1 
1.  
De advocaten worden ingeschreven bij de rechtbank van het arrondissement, waarin 
hun kantoor is gevestigd. 
2.  
De bij de rechtbank in het arrondissement 's-Gravenhage ingeschreven advocaten 
zijn tevens advocaat bij de Hoge Raad. 
3.  
Een advocaat kan slechts bij één rechtbank ingeschreven zijn. 
4.  
De inschrijving als advocaat geschiedt voorwaardelijk of onvoorwaardelijk. 
5.  
Voorwaardelijke inschrijving vindt plaats indien de verzoeker geen bewijs kan 
overleggen dat hij met gunstig gevolg het in artikel 9c bedoelde examen heeft afgelegd 
of niet in het bezit is van een ten aanzien van het beroep van advocaat afgegeven EG-
verklaring als bedoeld in de Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma’s 
dan wel in de Algemene wet erkenning EG-beroepsopleidingen. In alle overige 
gevallen alsmede in het geval, bedoeld in het eerste lid van artikel 2a, geschiedt de 
inschrijving onvoorwaardelijk. Wordt het bewijs of de verklaring nadien alsnog 
overgelegd dan wordt van rechtswege aan de inschrijving het voorwaardelijk karakter 
ontnomen.
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Advocatenwet Artikel 8 
1.  
De advocaten worden door de griffier op het tableau gesteld op vertoon hunner akte 
van beëdiging, welke alsdan en daarna telkenjare in de maand september door de 
griffier kosteloos wordt geviseerd. 
2.  
Zij, die verlangen niet langer op het tableau te staan, als advocaat bij een andere 
rechtbank ingeschreven worden, enige betrekking verkrijgen, waarmede het beroep 
van advocaat onverenigbaar is, of hun akte van beëdiging niet binnen de tijd tot het 
viseren daarvan voorgeschreven, aan de griffier tot dat einde ter hand stellen, worden 
op hun aangifte of op requisitoir van het openbaar ministerie, de raad van toezicht 
gehoord, van het tableau geschrapt. 
3.  
Van het tableau worden eveneens geschrapt zij die, hetzij onafgebroken, hetzij met 
onderbrekingen, gedurende een tijdvak van drie jaar voorwaardelijk als advocaat 
ingeschreven hebben gestaan zonder dat het bewijs, dat met gunstig gevolg het in 
artikel 9c bedoelde examen is afgelegd, kan worden overgelegd. De schrapping 
geschiedt in dit geval na kennisgeving door de algemene raad met ingang van een 
tijdstip dat ten minste twee maanden en ten hoogste zes maanden na de datum van 
kennisgeving gelegen is.  
Van de kennisgeving wordt gelijktijdig mededeling gedaan aan de advocaat, die het 
betreft, aan de patroon en aan het openbaar ministerie. Voor voorwaardelijk 
ingeschreven advocaten die in deeltijd werkzaam zijn, wordt het in de eerste volzin 
bedoelde tijdvak naar evenredigheid verlengd, met dien verstande dat deze verlenging 
niet meer dan drie jaar kan bedragen. 
4.  
De griffier geeft van de inschrijving of de schrapping binnen acht dagen schriftelijk 
kennis aan de algemene raad en aan de raad van toezicht. 
5.  
Gelijke kennisgeving binnen dezelfde termijn geschiedt daarenboven door de griffier 
bij de rechtbank in het arrondissement 's-Gravenhage aan de Hoge Raad en het 
gerechtshof te 's-Gravenhage en door de griffier bij de rechtbank in een der overige 
arrondissementen, waarin een gerechtshof is gevestigd, aan dat gerechtshof. 
6.  
Schrapping van het tableau brengt mede verlies van de betrekkingen, waarbij de 
hoedanigheid van advocaat vereiste voor verkiesbaarheid of benoembaarheid is. 
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Boedelregister 
 
Burgerlijk wetboek, boek 4 Artikel 186 
1.  
De griffiers van de rechtbanken houden een openbaar boedelregister, waarin 
krachtens wettelijk voorschrift feiten worden ingeschreven, die voor de rechtstoestand 
van opengevallen nalatenschappen van belang zijn. 
2.  
Een notaris die is betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap, doet zich in het 
boedelregister inschrijven. 
3.  
De wijze van inrichting en raadpleging van het boedelregister worden bij algemene 
maatregel van bestuur geregeld. 
4.  
Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de openbare 
boedelregisters, bedoeld in het eerste lid, in afwijking van het eerste lid door een 
ander of door anderen dan de griffiers van de rechtbanken worden gehouden. Bij 
algemene maatregel van bestuur kan eveneens worden bepaald dat de verstrekking 
van gegevens ter inschrijving in het openbaar boedelregister door degenen die 
daartoe bevoegd of die daartoe gehouden zijn, uitsluitend op een in die maatregel 
aan te geven wijze plaats vindt. 
 
Besluit boedelregister Artikel 1 
Voor een inschrijving in het boedelregister, bedoeld in artikel 186 van Boek 4 van het 
Burgerlijk Wetboek, moeten de volgende stukken aan de griffier worden overgelegd, 
dan wel, in de gevallen bedoeld onder b, d, f, g, h en k, aan de griffier ter beschikking 
staan: 
a.  
ter inschrijving van de verklaring, bedoeld in artikel 18 lid 1 van Boek 4 van het 
Burgerlijk Wetboek: een authentiek afschrift of uittreksel van de desbetreffende 
notariële akte alsmede, indien de verklaring in naam van de echtgenoot is afgelegd, 
een afschrift van de in genoemde bepaling bedoelde uitdrukkelijke voor dit doel 
afgegeven schriftelijke volmacht;  
b.  
ter inschrijving van de verlenging van de termijn, bedoeld in artikel 185 lid 3 van Boek 
4 van het Burgerlijk Wetboek: een authentiek afschrift van de beschikking;  
c.  
ter inschrijving van een notaris die betrokken is bij de afwikkeling van een 
nalatenschap, als bedoeld in artikel 186 lid 2 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek: 
de schriftelijke mededeling terzake van de desbetreffende notaris;  
d.  
ter inschrijving van de verklaring houdende zuivere aanvaarding of aanvaarding 
onder het voorrecht van boedelbeschrijving dan wel verwerping van een 
nalatenschap, als bedoeld in artikel 191 lid 1 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek: 
de in artikel 3 lid 1 eerste volzin bedoelde akte, alsmede de volmacht, indien deze 
akte bij volmacht wordt ondertekend;  
e.  
ter inschrijving van de beschikking, onder vermelding van de daarvan gedane 
betekening, bedoeld in artikel 192 lid 2 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek: een 
authentiek afschrift van de beschikking, alsmede het exploot van betekening;  
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f.  
ter inschrijving van de verlenging van de termijnen, bedoeld in de artikelen 192 lid 2 
en 193 lid 1 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek: een authentiek afschrift van de 
beschikking;  
g.  
ter inschrijving van de verklaring van beneficiaire aanvaarding of van verwerping door 
een wettelijke vertegenwoordiger van een erfgenaam, als bedoeld in artikel 193 lid 1 
van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek: de in artikel 3 lid 1 tweede volzin bedoelde 
akte alsmede de volmacht, indien deze akte bij volmacht wordt ondertekend, en 
voorts, in het geval van verwerping, een authentiek afschrift van de beschikking 
houdende machtiging van de kantonrechter;  
h.  
ter inschrijving van het verlopen zijn van de termijn waardoor de nalatenschap als 
door de erfgenaam beneficiair aanvaard geldt, als bedoeld in artikel 193 lid 2 van 
Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek: een authentiek afschrift van de beschikking;  
i.  
ter inschrijving van een notaris als boedelnotaris voor een beneficiair aanvaarde 
nalatenschap, als bedoeld in artikel 197 lid 1 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek: 
de schriftelijke mededeling terzake van de desbetreffende notaris;  
j.  
ter inschrijving van de vervanging van de boedelnotaris, als bedoeld in artikel 197 lid 
2 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek: een authentiek afschrift van de beschikking;  
k.  
ter inschrijving van de benoeming van een vereffenaar of van het eindigen van diens 
hoedanigheid, als bedoeld in artikel 206 lid 6 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek, 
dan wel van de opheffing van de vereffening, als bedoeld in artikel 209 lid 4 van Boek 
4 van het Burgerlijk Wetboek: een authentiek afschrift van de beschikking;  
l.  
ter inschrijving van de door een vereffenaar aangewezen boedelnotaris, als bedoeld in 
artikel 211 lid 5 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek: de schriftelijke mededeling 
terzake van de desbetreffende notaris. 
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Burgerlijke Stand Register 
 
Besluit Burgerlijke Stand Artikel 6 
1. 
De ambtenaar van de burgerlijke stand sluit aan het eind van ieder jaar de registers af 
door een gedagtekende en ondertekende verklaring, welke onmiddellijk na de laatste 
akte wordt gesteld.  
2. 
Uiterlijk in de maand maart daaropvolgende worden de dubbelen of afschriften, 
benevens het register van huwelijksaangiften en dat van toestemmingen tot het 
huwelijk, overgebracht ter griffie van de rechtbank.  
3. 
Hetzelfde geschiedt met de bijlagen van de registers.  
 
Besluit Burgerlijke Stand Artikel 7 
Ten aanzien van de naar de griffie overgebrachte, in Nederland afgesloten registers en 
bescheiden is de griffier van de rechtbank belast met het beheer. De griffier van de 
arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage is gehouden de naar de griffie 
overgebrachte consulaire registers en bescheiden te bewaren 
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Curateleregister 
 
Burgerlijk wetboek, boek 1 Artikel 391 
Ter griffie van de rechtbank te 's-Gravenhage berusten openbare registers, waarin 
aantekening wordt gehouden van rechtsfeiten die betrekking hebben op curatele. Bij 
algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke rechtsfeiten aangetekend 
worden en op welke wijze deze aantekening geschiedt.  
 
Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Artikel 56 
1.  
De griffier van de rechtbank te 's-Gravenhage die in het curateleregister melding heeft 
gemaakt van een rechterlijke uitspraak waarbij met betrekking tot een persoon een 
voorziening in de curatele is getroffen, doet daarvan mededeling aan het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente van inschrijving, dan wel indien deze 
onbekend is, aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 's-
Gravenhage, onder vermelding welke persoon het betreft en de datum waarop de 
rechtsgeldigheid van de voorziening ingaat.  
2.  
De in het eerste lid bedoelde griffier doet overeenkomstige mededeling van elke 
beslissing, houdende vernietiging van een rechterlijke uitspraak als bedoeld in het 
eerste lid, en van beëindiging van de curatele.  
3.  
De griffier van de rechtbank die in het gezagsregister aantekening heeft gehouden van 
een wijziging in het gezag dat over een minderjarige wordt uitgeoefend, welke van 
belang is voor de bijhouding van een basisadministratie, met betrekking tot de in 
artikel 34, eerste lid, onder a, sub 3°, bedoelde gegevens, doet van de wijziging 
mededeling aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente van 
inschrijving van de minderjarige, dan wel indien deze gemeente onbekend is, aan het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de rechtbank is 
gevestigd.  
4.  
De in het derde lid bedoelde mededeling geeft uitsluitend aan welke minderjarige het 
betreft, welke van de in bijlage I, onder 3, vermelde aantekeningen door de wijziging 
van toepassing wordt en welke niet meer van toepassing is, alsmede de datum 
waarop de wijziging ingaat. 
 
Besluit Curateleregister Artikel 1 
In het ingevolge artikel 391 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek ter griffie van de 
rechtbank te 's-Gravenhage berustende openbaar register wordt aantekening 
gehouden van de volgende, na de inwerkingtreding van dit Besluit plaats gehad 
hebbende, rechtsfeiten:  
 
a.  
alle rechterlijke beslissingen ingevolge de artikelen 378, 380, leden 1-4, 383, 385 en 389 
van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 33 van de wet van 27 april 1884, Stb. 
96 tot regeling van het Staatstoezicht op krankzinnigen;  
b.  
alle rechterlijke beslissingen, waarbij een onder a bedoelde beslissing wordt 
bekrachtigd, vernietigd of herroepen;  
c.  
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alle rechterlijke beslissingen tot afwijzing van een verzoek tot ondercuratelestelling in 
de gevallen, waarin op grond van artikel 380 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek 
een provisioneel bewindvoerder was benoemd;  
d.  
de benoeming en het ontslag van een bewindvoerder en opheffing van het bewind 
overeenkomstig artikel 386 juncto artikel 370 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. 
 
Besluit Curateleregister Artikel 5 
Elke inschrijving in het register wordt door de griffier van de rechtbank te 's-
Gravenhage ondertekend en van dagtekening voorzien. 
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Eedregister leden pachtkamers 
 
Reglement voor de pachtkamers Artikel 5 
1.  
Bij de Hoge Raad en bij iedere arrondissements-rechtbank wordt door de griffier een 
register gehouden, waarin deze inschrijft de Koninklijke besluiten, bevattende de 
benoeming van de in artikel 3 bedoelde ambtenaren, die voor zijn college tot het 
afleggen van de eed (belofte) zijn toegelaten, benevens de akten van de door hen 
afgelegde eden (beloften).  
2.  
Een uittreksel uit dat register, de akte van de door hem afgelegde eed (belofte) 
bevattende, wordt aan iedere ambtenaar, in het eerste lid bedoeld, van Staatswege 
uitgereikt
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Faillissementsregister 
 
Faillissementswet 
Artikel 19 
[1.]  
Bij elke rechtbank wordt door den griffier een openbaar register gehouden, waarin hij, 
voor ieder faillissement afzonderlijk, achtereenvolgens, met vermelding der 
dagteekening, inschrijft:  
1°.  
een uittreksel van de rechterlijke beslissingen, waarbij de faillietverklaring 
uitgesproken of de uitgesprokene weder opgeheven is;  
2°.  
den summieren inhoud en de homologatie van het akkoord;  
3°.  
de ontbinding van het akkoord;  
4°.  
het bedrag van de uitdeelingen bij vereffening;  
5°.  
de opheffing van het faillissement ingevolge artikel 15b of artikel 16;  
6°.  
de rehabilitatie.  
[2.]  
Omtrent vorm en inhoud van het register worden door Ons bij algemeenen maatregel 
van bestuur nadere regels gegeven.  
[3.]  
De griffier is verplicht aan ieder kostelooze inzage van het register en tegen betaling 
een uittreksel daaruit te verstrekken.  
 
Besluit ex artikel 19 Faillissementswet Artikel 1 
[1.]  
Het register bedoeld in artikel 19 der Faillissementswet wordt ingericht volgens het bij 
dit besluit behoorende model. 
[2.]  
Alle inschrijvingen in het register worden door den griffier onderteekend.
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Gezagsregister 
 
Burgerlijk wetboek, boek 1 
Artikel 244 
Bij de rechtbanken berusten openbare registers, waarin aantekening gehouden wordt 
van rechtsfeiten die op het over minderjarigen uitgeoefende gezag betrekking hebben. 
Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke rechtsfeiten aangetekend 
worden, en op welke wijze deze aantekening geschiedt.  
 
Besluit gezagsregisters Artikel 1 
1.  
In het ingevolge artikel 244 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek bij elke rechtbank 
berustende openbaar register tekent de griffier rechtsfeiten aan, die betrekking 
hebben op de gezagsuitoefening over de in het arrondissement geboren 
minderjarigen. 
2.  
Voor minderjarigen die buiten Nederland geboren zijn of wier geboorteplaats 
onbekend is, worden deze feiten geregistreerd bij de rechtbank te Amsterdam 
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Handelsregister 
 
Handelsregisterwet 
Artikel 23 
Indien een Kamer of een andere belanghebbende van mening is dat de inschrijving 
van een onderneming of rechtspersoon onjuist, onvolledig of in strijd met de 
openbare orde of de goede zeden is of dat een onderneming of een rechtspersoon ten 
onrechte niet is ingeschreven, kan de belanghebbende zich bij verzoekschrift wenden 
tot de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waar de inschrijving is 
geschied of zou moeten geschieden, met het verzoek de doorhaling, aanvulling of 
wijziging van het ingeschrevene of de inschrijving van de onderneming of de 
rechtspersoon te gelasten. 
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Huwelijksgoederenregister 
 
Burgerlijk wetboek, boek 1 Artikel 116 
1.  
Bepalingen in huwelijkse voorwaarden kunnen aan derden die daarvan onkundig 
waren, slechts worden tegengeworpen, indien die bepalingen ingeschreven waren in 
het openbaar huwelijksgoederenregister, gehouden ter griffie der rechtbank binnen 
welker rechtsgebied het huwelijk is voltrokken, of, indien het huwelijk buiten 
Nederland is aangegaan, ter griffie van de rechtbank te 's-Gravenhage.  
2.  
De wijze van inrichting en raadpleging van het register wordt nader bij algemene 
maatregel van bestuur geregeld.  
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Registratie justitiële gegevens 
 
Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag 
Artikel 2 
De gegevens betreffende in Nederland geboren personen, wier geboorteplaats bekend 
is, worden geregistreerd ter griffie van de rechtbank van het arrondissement, 
waarbinnen die plaats is gelegen. De griffier is belast met het beheer van de 
geregistreerde gegevens. 
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Schuldsaneringregister 
 
Faillissementswet  
Artikel 294 
1.  
Bij elke rechtbank wordt door de griffier een openbaar register gehouden, waarin hij, 
voor iedere van toepassing verklaarde schuldsaneringsregeling afzonderlijk, 
achtereenvolgens, met vermelding van de dagtekening, inschrijft:  
a.  
een uittreksel van de rechterlijke uitspraken tot de voorlopige en definitieve 
toepassing van de schuldsaneringsregeling en tot beëindiging daarvan;  
b.  
de beëindiging en de herleving van de toepassing van de schuldsaneringsregeling 
bedoeld in artikel 312;  
c.  
de summiere inhoud en de homologatie van het akkoord;  
d.  
de ontbinding van het akkoord;  
e.  
de summiere inhoud van het vastgestelde en gewijzigde saneringsplan;  
f.  
het bedrag van de uitdelingen;  
g.  
de summiere inhoud van de uitspraak bedoeld in artikel 354;  
h.  
de datum waarop de schuldsaneringsregeling ingevolge het bepaalde in artikel 356, 
tweede lid, is geëindigd.  
2.  
Omtrent vorm en inhoud van het register worden bij algemene maatregel van bestuur 
nadere regels gegeven.  
3.  
De griffier is verplicht aan een ieder kosteloze inzage van het register en tegen 
betaling een uittreksel daaruit te verstrekken. 
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Surséanceregister 
 
Faillissementswet 
Artikel 222a 
[1.]  
Bij elke rechtbank wordt door de griffier een openbaar register aangehouden, waarin 
hij voor iedere surséance van betaling afzonderlijk, achtereenvolgens, met vermelding 
van de dagtekening, inschrijft:  
1°.  
een uittreksel van de rechterlijke beslissingen, waarbij voorlopig of definitief 
surséance van betaling is verleend, waarbij deze is verlengd of waarbij de surséance 
van betaling is ingetrokken;  
2°.  
de benoeming van een rechter-commissaris;  
3°.  
de summiere inhoud en de homologatie van het akkoord;  
4°.  
de ontbinding van het akkoord.  
[2.]  
Omtrent vorm en inhoud van het register worden bij algemene maatregel van bestuur 
nadere regels gegeven.  
[3.]  
De griffier is verplicht aan ieder kosteloze inzage van het register en tegen betaling 
een uittreksel daaruit te verstrekken.  
 
Besluit register surseance van betaling Artikel 1 
In het ingevolge artikel 222a, eerste lid, van de Faillissementswet ter griffie van elke 
rechtbank berustende openbare register wordt aantekening gehouden van de na de 
inwerkingtreding van dit Besluit plaats gehad hebbende rechtsfeiten, zoals vermeld in 
het bij dit Besluit behorende model. 
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Adviescommissie vreemdelingenzaken 
 
Vreemdelingenwet 2000 Artikel 2 
1.  
Er is een Adviescommissie voor vreemdelingenzaken. 
2.  
De commissie bestaat uit ten minste zeven leden. Ambtenaren die werkzaam zijn bij 
een ministerie of een daaronder ressorterende instelling, dienst of bedrijf, dan wel 
anderszins werkzaamheden verrichten in ondergeschiktheid aan Onze Ministers, 
worden niet tot lid benoemd. 
3.  
Als voorzitter wordt bij voorkeur een rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast 
benoemd. 
4.  
De commissie heeft tot taak:  
a.  
Onze Minister te adviseren over het vreemdelingenrecht en het beleid ter zake, 
waaronder begrepen wijziging van deze wet;  
b.  
op verzoek van Onze Minister te adviseren over bij of krachtens algemene maatregel 
van bestuur aangewezen beschikkingen op grond van deze wet. In de algemene 
maatregel van bestuur worden slechts beschikkingen aangewezen waarvoor 
advisering ingevolge een verdrag of een Nederland bindend besluit van een 
volkenrechtelijke organisatie verplicht is.  
5.  
Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de inrichting en de 
werkwijze van de commissie. 
6.  
Bij algemene maatregel van bestuur kan worden voorzien in de instelling van een of 
meer subcommissies welke, in afwijking van artikel 16 van de Kaderwet 
adviescolleges, namens de commissie kunnen optreden bij de vervulling van haar 
taak, bedoeld in het vierde lid, onderdeel b. 
7.  
De commissie is bevoegd bij een ieder schriftelijk of mondeling de inlichtingen in te 
winnen welke zij voor de vervulling van haar taak nodig acht. 
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College van advies voor de justitiële kinderbescherming 
 
Besluit college van advies voor de justitiële kinderbescherming Artikel 2 
1.  
Bij de benoeming van de leden wordt rekening gehouden met de geestelijke 
stromingen, zoals die in de bevolking in het algemeen aanwezig zijn. 
2.  
Van het college maakt deel uit:  
tenminste één met rechtspraak belast lid van de rechterlijke macht. 
3.  
Van het college maken verder bij voorkeur deel uit:  
a.  
een deskundige uit de kring van het maatschappelijk werk;  
b.  
een deskundige op het gebied van de gedragswetenschappen;  
c.  
een advocaat.  
 
Besluit college van advies voor de justitiële kinderbescherming Artikel 10 
1.  
Het college behandelt beroepschriften als bedoeld in artikel 79 van de Wet op de 
jeugdhulpverlening (Stb. 1989, 360), alsmede verzoeken om advies als bedoeld in 
artikel 7, derde lid, van de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen (Stb. 1988, 566); 
2.  
Het college kan de behandeling van de in het eerste lid bedoelde beroepschriften en 
verzoeken opdragen aan een uit zijn midden benoemde commissie van drie leden. 
Van deze commissie treedt bij voorkeur als voorzitter op een met rechtspraak belast 
lid van de rechterlijke macht. 
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Commissie van advies inzake evaluatie BOPZ 
 
Instelling Commissie van advies inzake evaluatie BOPZ Artikel 4 
1.  
De commissie bestaat uit ten hoogste tien leden, inclusief de voorzitter en de 
secretaris. 
2.  
Vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van 
Justitie en vanuit de Geneeskundige Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid 
wordt een adviseur aangewezen. 
3.  
De leden worden door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de 
Minister van Justitie in hun functie benoemd. 
4.1  
De leden zijn vanwege de gevraagde deskundigheid afkomstig uit de volgende 
organisaties: de Nederlandse Vereniging voor Ambulante Geestelijke 
Gezondheidszorg, de Nederlandse Vereniging voor Verpleeghuiszorg, de Nederlandse 
Vereniging voor Verstandelijk Gehandicapten, de Nederlandse Vereniging voor 
Geestelijke Gezondheidszorg, alsmede vanuit het Openbaar Ministerie, de 
Rechterlijke Macht, de Consumenten- en Patiëntenorganisaties; vanuit de 
Wetenschap zal een hoogleraar gezondheidsrecht als lid worden uitgenodigd zitting te 
nemen in de commissie. 
4.2  
De leden zijn uitgenodigd voor de commissie op persoonlijke titel. 
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Commissie van advies voor de zaken betreffende de 
burgerlijke staat en de nationaliteit 
 
Burgerlijk wetboek, boek 1 Artikel 29 
Er is een Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de 
nationaliteit.  
 
Artikel 29a 
1.  
De Commissie bestaat uit ten minste negen en ten hoogste vijftien leden.  
2.  
De Commissie bestaat uit ten minste een lid van de rechterlijke macht, ten minste 
een lid uit de kring van het wetenschappelijk onderzoek, ten minste twee leden uit de 
kring van de ambtenaren van de burgerlijke stand en ten minste twee leden uit de 
kring van de gemeentelijke basisadministratie.  
3.  
Onze Minister van Justitie benoemt en ontslaat de in het voorgaande lid bedoelde 
leden in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken. Voorts wijst 
hij een voorzitter en een secretaris aan. 
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Commissie opleiding en stage kandidaat-
gerechtsdeurwaarder 
 
Besluit opleiding en stage kandidaat-gerechtsdeurwaarder Artikel 2  
1.  
Er is een commissie opleiding die bestaat uit vijf leden onder wie de voorzitter. 
2.  
Onze Minister benoemt:  
a.  
een rechterlijk ambtenaar belast met rechtspraak als voorzitter;  
b.  
op voordracht van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders twee 
gerechtsdeurwaarders als lid;  
c.  
op voordracht van de Bond van personeel werkzaam in de rechtspraktijk en van 
kandidaat-gerechtsdeurwaarders twee toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders, 
niet zijnde stagiairs, als lid.  
3.  
De leden van de commissie opleiding worden benoemd voor een periode van vier 
jaren. Zij kunnen eenmaal worden herbenoemd. 
4.  
Het lidmaatschap van de commissie opleiding eindigt:  
a.  
door het verstrijken van de termijn waarvoor het lid is benoemd;  
b.  
door ontslag, al dan niet op verzoek verleend door Onze Minister;  
c.  
door overlijden;  
d.  
indien het lid ophoudt te voldoen aan de hoedanigheid, bedoeld in het tweede lid;  
e.  
per 31 december van het jaar waarin het lid de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt.  
5.  
Degene die een functie vervult in de organisatie van een opleider kan geen lid zijn 
van de commissie opleiding. 
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Raad van Advies voor het Gerechtelijk Laboratorium 
 
Instellingsbeschikking Raad van Advies voor het Gerechtelijk Laboratorium Artikel 3 
1.  
In de Raad hebben zitting:  
a.  
als voorzitter tevens lid:  
-  
de portefeuillehouder Gerechtelijk Laboratorium van het College van Procureurs-
generaal;  
b.  
als leden:  
-  
de voorzitter van het landelijk overleg van Rechters-commissarissen;  
-  
een rechter met uitgebreide ervaring binnen de strafrechtsector;  
-  
twee leden van het Openbaar Ministerie, aan te wijzen door het College van 
Procureurs-generaal;  
-  
drie ambtenaren aan te wijzen door de Raad voor Hoofdcommissarissen;  
-  
een advocaat/procureur aan te wijzen door de Orde van Advocaten;  
-  
een vertegenwoordiger uit het Platform Bijzondere Opsporingsdiensten;  
-  
een adviserend lid van het Ministerie van Justitie;  
-  
een adviserend lid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  
2.  
De personen, bedoeld in het eerste lid, worden bij afzonderlijke beschikking 
benoemd. Zij worden op eigen aanvraag door de Minister ontslagen. Zij kunnen 
voorts bij besluit van de Minister worden geschorst en ontslagen wegens 
ongeschiktheid, onbekwaamheid of op andere zwaarwegende gronden. 
3.  
De vertegenwoordigers van de Nederlandse Orde van Advocaten, het Plaform 
Bijzondere Opsporingsdiensten, het Ministerie van Justitie en het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wijzen, ieder voor zich, een vaste 
plaatsvervanger aan. 
4.  
De Raad wordt ondersteund door een secretariaat, waarin wordt voorzien door het 
Gerechtelijk Laboratorium.  
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Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 
 
Tijdelijke instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 
Artikel 5 
1.  
De leden van de Raad worden benoemd op grond van de deskundigheid die nodig is 
voor een goede vervulling van de in artikel 3 genoemde taken alsmede op grond van 
maatschappelijke kennis en ervaring. 
2.  
Van de Raad maken in ieder geval deel uit:  
a.  
met rechtspraak belaste leden van de rechterlijke macht,  
b.  
deskundigen uit de kring van het maatschappelijk werk,  
c.  
deskundigen op het gebied van de gedragswetenschappen,  
d.  
advocaten, en  
e.  
artsen.  
3.  
Ambtenaren die werkzaam zijn bij een ministerie of een daaronder ressorterende 
instelling, dienst of bedrijf, worden niet benoemd in de Raad, indien zij in verband 
met hun werkzaamheden betrokken zijn bij de in artikel 3, eerste lid, genoemde 
beleidsterreinen. 
4.  
Bij de samenstelling van de Raad wordt gestreefd naar evenredige deelneming van 
vrouwen en personen behorende tot etnische of culturele minderheidsgroepen. 
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RAIO-selectiecommissie 
 
Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren Artikel 17 
1.  
Leden van de in artikel 16 bedoelde selectiecommissie zijn:  
a.  
twee presidenten en zes andere leden van een rechtbank;  
b.  
een officier van justitie, hoofd van een arrondissementsparket, en drie andere leden 
van het openbaar ministerie;  
c.  
vier personen, niet behorend tot een der onder a en b bedoelde groepen en niet 
werkzaam bij het Ministerie van Justitie;  
d.  
vier ambtenaren van het Ministerie van Justitie.  
De in onderdelen a tot en met c bedoelde leden worden voor vier jaar benoemd door 
Onze Minister, die met betrekking tot de in onderdelen a en b bedoelde leden eerst 
het advies inwint van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Onze Minister 
benoemt de in onderdeel d bedoelde leden voor onbepaalde tijd. 
2.  
Elk jaar treden drie van de in het eerste lid, onder a tot en met c, bedoelde leden af 
volgens een door de commissie op te stellen rooster van aftreden. Zij zijn niet 
aansluitend herbenoembaar, behoudens in de gevallen, bedoeld in de laatste volzin. 
Tussentijds benoemden treden af op het tijdstip waarop degenen, wier plaats zij 
hebben ingenomen, volgens het rooster zouden zijn afgetreden. Eerst- en tussentijds 
benoemden zijn aansluitend herbenoembaar indien zij niet meer dan twee jaar lid 
van de commissie zijn geweest. 
3.  
Onze Minister wijst uit de leden een voorzitter aan. De commissie kiest uit haar 
midden één of meer plaatsvervangende voorzitters. 
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Toetsingscommissie uittreding zittende magistratuur 
 
Besluit samenstelling en werkwijze toetsingscommissie uittreding zittende 
magistratuur Artikel 2 
1.  
De commissie bestaat uit:  
a.  
een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, niet zijnde rechterlijk ambtenaar, 
met rechtspraak belast lid van de Centrale Raad van Beroep dan wel het College van 
Beroep voor het bedrijfsleven, bij een van deze gerechten benoemd gerechtsauditeur 
of griffier, rechterlijk ambtenaar in opleiding, of ambtenaar bij het Ministerie van 
Justitie of een instelling, dienst of bedrijf dat onder dat ministerie ressorteert;  
b.  
een lid en een plaatsvervangend lid, aan te wijzen door de Nederlandse Vereniging 
van Rechtspraak uit de kring van met rechtspraak belaste leden van de tot de 
rechterlijke macht behorende gerechten, de Centrale Raad van Beroep en het College 
van Beroep voor het bedrijfsleven en de bij deze gerechten benoemde 
gerechtsauditeurs en griffiers; en  
c.  
een lid en een plaatsvervangend lid, zijnde ambtenaar bij het Ministerie van Justitie.  
2.  
De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de leden en de plaatsvervangende 
leden worden door Onze Minister van Justitie benoemd voor een periode van drie 
jaar. 
3.  
Onze Minister van Justitie benoemt de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter 
niet dan nadat hij de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak heeft gehoord. 
4.  
De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de leden en de plaatsvervangende 
leden kunnen worden herbenoemd. 
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Advocaten 
 
Advocatenwet Artikel 3 
1.  
De advocaten worden bij de rechtbank, waarbij zij verlangen te worden ingeschreven, 
op requisitoir van het openbaar ministerie beëdigd. 
2.  
Zij leggen de navolgende eed of belofte af:  
"Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet, 
eerbied voor de rechterlijke autoriteiten, en dat ik geen zaak zal aanraden of 
verdedigen, die ik in gemoede niet gelove rechtvaardig te zijn." 
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Ambtenaren burgerlijke stand 
 
Burgerlijk wetboek boek 1 Artikel 16 
1.  
In elke gemeente zijn twee, of, naar goedvinden van burgemeester en wethouders, 
meer ambtenaren van de burgerlijke stand. Daarenboven kunnen een of meer 
ambtenaren van de burgerlijke stand worden belast met het verrichten van bepaalde 
taken. Deze dragen de titel van buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.  
2.  
De in het eerste lid bedoelde ambtenaren worden door burgemeester en wethouders 
benoemd, geschorst of ontslagen. Een benoeming kan voor een bepaalde tijdsduur 
geschieden.  
3.  
Ambtenaar van de burgerlijke stand van een gemeente kan slechts zijn een ambtenaar 
in dienst van die gemeente of een andere gemeente. Buitengewoon ambtenaar van de 
burgerlijke stand kan mede zijn een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke 
dienst is.  
4.  
De ambtenaar of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt tot zijn 
betrekking niet toegelaten dan na voor de arrondissementsrechtbank tot wier 
rechtsgebied de gemeente behoort waar hij voor het eerst wordt benoemd de 
navolgende eed dan wel belofte te hebben afgelegd:  
"Ik zweer (beloof) dat ik de betrekking van ambtenaar van de burgerlijke stand met 
eerlijkheid en nauwkeurigheid zal vervullen en dat ik de wettelijke voorschriften, de 
burgerlijke stand betreffende, met de meeste nauwgezetheid zal opvolgen; dat ik 
voorts, tot het verkrijgen van mijn aanstelling, middellijk noch onmiddellijk, onder 
enige naam of voorwendsel, aan iemand iets heb gegeven of beloofd, en dat ik, om 
iets in deze betrekking te doen of te laten, van niemand enige beloften of geschenken 
zal aannemen, middellijk of onmiddellijk. Zo waarlijk helpe mij God almachtig". ("Dat 
verklaar en beloof ik"). 
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Ambtenaren reclassering 
 
Uitvoeringsregeling reclassering Artikel 5 
Alvorens zijn functie te aanvaarden legt de reclasseringswerker voor de rechtbank in 
het arrondissement van de plaats waar hij is tewerkgesteld de volgende eed of belofte 
af: 
’Ik zweer (beloof), dat ik mijn taak overeenkomstig de gestelde voorschriften naar 
geweten zal vervullen en de zaken waarvan ik door de uitoefening van mijn functie 
kennis draag en waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet zal 
openbaren aan anderen dan aan hen, aan wie ik krachtens wettelijk voorschrift of uit 
hoofde van mijn functie tot mededeling verplicht ben. Zo waarlijk helpe mij God 
Almachtig! (Dat beloof ik)’. 
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Gerechtsdeurwaarders 
 
Gerechtsdeurwaarderswet Artikel 9 
1.  
De gerechtsdeurwaarder legt binnen twee maanden na de dagtekening van zijn 
benoeming ter openbare terechtzitting voor de rechtbank van het arrondissement 
waarin de plaats van vestiging is gelegen de navolgende eed of belofte af:  
«Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de Koning en de Grondwet.» 
«Ik zweer (beloof), dat ik mij zal gedragen naar de wetten en voorschriften op mijn 
ambt van toepassing en dat ik mijn taak eerlijk en nauwgezet zal uitvoeren.» 
«Voorts zweer (verklaar) ik, dat ik, om tot gerechtsdeurwaarder te worden benoemd, 
direct of indirect aan niemand, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige 
giften of gaven beloofd of afgegeven heb, noch beloven of afgeven zal». 
2.  
Indien de eed of belofte niet binnen de in het eerste lid bedoelde termijn is afgelegd, 
vervalt de benoeming. Onze Minister kan de in het eerste lid bedoelde termijn 
verlengen. 
3.  
Alvorens de eed of belofte af te leggen, deponeert de gerechtsdeurwaarder zijn 
handtekening en paraaf ter griffie van de in het eerste lid bedoelde rechtbank. In 
geval van verandering van plaats van vestiging buiten het arrondissement deponeert 
de gerechtsdeurwaarder zo spoedig mogelijk na de benoeming op de nieuwe plaats 
van vestiging zijn handtekening en paraaf ter griffie van de rechtbank in 
arrondissement waarin de nieuwe plaats van vestiging is gelegen.  
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Griffiers 
 
Besluit beëdiging en vergoeding buitengriffiers en waarnemend griffiers Artikel 1 
1. 
De buitengriffier, bedoeld in artikel 14, vierde lid, van de Wet op de rechterlijke 
organisatie legt de eed of belofte af ten overstaan van het bestuur van het gerecht. Bij 
het afleggen van de eed of belofte is een getuige aanwezig. De eed of belofte wordt 
afgelegd overeenkomstig het formulier dat is gevoegd als bijlage bij dit besluit. 
2. 
Na het afleggen van de eed of belofte, bedoeld in het eerste lid, wordt het formulier 
ondertekend door de buitengriffier en de getuige en het bestuur die bij de beëdiging 
aanwezig waren. 
3. 
Het bestuur van het gerecht, bedoeld in het eerste lid, houdt een register bij waarin 
het formulier van de eed of belofte wordt bewaard. 
4. 
Het bestuur verstrekt een kopie van het formulier aan de buitengriffier. 
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Leden Bureau Financieel Toezicht 
 
Wet op het notarisambt Artikel 110 
1.  
Er is een Bureau Financieel Toezicht, dat gevestigd is te Utrecht. Het Bureau bezit 
rechtspersoonlijkheid. Het Bureau houdt toezicht op de naleving door de notaris van 
de artikelen 23, 24 en 25, eerste lid en tweede lid, derde volzin, alsmede de 
verordeningen, bedoeld in artikel 18, tweede lid, en 24, derde lid, en de ministeriële 
regeling, bedoeld in artikel 25, zevende lid. Afdeling 5.2 van de Algemene wet 
bestuursrecht is niet van toepassing. 
2.  
Bij algemene maatregel van bestuur kan zonodig worden bepaald dat het Bureau 
daarbij aangegeven andere taken kan verrichten dan die, bedoeld in het eerste lid, 
indien deze taken verband houden met de in dat lid genoemde taken. Onze Minister 
is bevoegd tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften of 
beleidsregels ten aanzien van de uitoefening van de taken van het Bureau. 
3.  
Het bestuur van het Bureau is belast met de algemene leiding van het Bureau en met 
het beheer en de beschikking over zijn vermogen. 
4.  
Het bestuur van het Bureau bestaat uit een voorzitter en twee leden. Het bestuur wijst 
uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter aan. De voorzitter en de andere 
leden van het bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door Onze Minister. 
De voorzitter en één lid moeten over juridische deskundigheid en ervaring 
beschikken; het andere lid moet over financiële deskundigheid en ervaring 
beschikken. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vier 
jaren en kunnen na aftreden terstond voor eenzelfde termijn eenmaal worden 
herbenoemd.  
5.  
De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden een door Onze 
Minister vast te stellen vergoeding, alsmede een vergoeding van reis- en verblijfkosten 
overeenkomstig de bepalingen welke te dien aanzien voor de ambtenaren in dienst 
van het Rijk gelden. 
6.  
De voorzitter vertegenwoordigt het Bureau in en buiten rechte. 
7.  
Het bestuur wordt bijgestaan door een directeur, die belast is met de dagelijkse 
leiding van het Bureau. De directeur wordt aangesteld, geschorst en ontslagen door 
het bestuur. Het personeel van het Bureau wordt door het bestuur, op voordracht van 
de directeur, aangesteld, geschorst en ontslagen. 
8.  
De rechtspositie van het personeel van het Bureau is in overeenstemming met de 
regels die gelden voor ambtenaren die zijn aangesteld in dienst van het Rijk, met dien 
verstande dat waar in deze regels een bevoegdheid is toegekend aan een andere 
minister dan Onze Minister van Binnenlandse Zaken, deze bevoegdheid wordt 
uitgeoefend door het bestuur van het Bureau. Bij algemene maatregel van bestuur 
kan zonodig worden afgeweken van de in de vorige volzin bedoelde regels. 
9.  
Het bestuur stelt een bestuursreglement vast. Dit reglement behoeft de goedkeuring 
van Onze Minister. 
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10.  
De bestuursleden en het personeel van het Bureau moeten, alvorens zij hun taak 
aanvangen, voor de arrondissementsrechtbank te Utrecht de navolgende eed 
afleggen: «Ik zweer getrouwheid aan de Koning en de wet.  
Ik zweer dat ik mijn taak toegewijd en nauwgezet zal uitvoeren en dat ik, voor zover 
niet bij of krachtens de wet anders is bepaald, geheimhouding zal betrachten ten 
aanzien van alles waarvan ik uit hoofde van mijn taakvervulling kennis neem». 
De griffier van de rechtbank geeft ter zitting een proces-verbaal van de eedsaflegging 
af aan de betrokkene. 
11.  
Indien het Bureau zijn taken, bedoeld in het eerste en tweede lid, naar het oordeel 
van Onze Minister ernstig verwaarloost, kan hij zonodig voorzieningen treffen. Onze 
Minister doet hiervan terstond mededeling aan de Staten-Generaal. 
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Leden medisch tuchtcollege 
 
Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen 
Artikel 10 
1.  
Alvorens hun ambt te aanvaarden leggen de voorzitters, leden, secretarissen en hun 
plaatsvervangers op een openbare terechtzitting van hun College den navolgenden 
eed of belofte af:  
"Ik zweer (beloof) getrouwheid aan den Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet, 
eerbied voor 's Rijks wetgeving, dat ik mij bij mijn rechtspraak zal laten leiden door 
het algemeen belang en in ieder bijzonder geval mijn ambt zal vervullen zonder 
aanzien des persoons."  
2.  
De eerste maal wordt door den voorzitter de eed of belofte afgelegd op een openbare 
terechtzitting van het Gerechtshof, binnen welks ressort het College gevestigd wordt. 
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Leden pachtkamers 
 
Reglement voor de pachtkamers Artikel 4 
1.  
De eed (belofte), voorgeschreven bij het voorgaande artikel, zal worden afgelegd als 
volgt:  
door de leden en de plaatsvervangende leden van de pachtkamers der 
kantongerechten, in handen van de arrondissements-rechtbank, binnen welker 
rechtsgebied het kantongerecht, waartoe zij behoren, is gevestigd;  
door de raden en de plaatsvervangende raden in de pachtkamer van het gerechtshof 
te Arnhem, in handen van de Hoge Raad.  
2.  
Van het afleggen van de eed (belofte) in de genoemde colleges wordt een akte 
opgemaakt.  
3.  
De eed (belofte) wordt afgenomen op requisitoir van het openbaar ministerie, op een 
rechtsdag, voor de behandeling van burgerlijke zaken bestemd. 
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Notarissen 
 
Wet op het notarisambt Artikel 3 
1.  
De notaris wordt als zodanig bij koninklijk besluit benoemd. In het besluit wordt de 
plaats van vestiging aangegeven. 
2.  
De notaris legt voor de rechtbank in het arrondissement, waarin zijn plaats van 
vestiging is gelegen, de navolgende eed af:  
«Ik zweer getrouwheid aan de Koning en de Grondwet en eerbied voor de rechterlijke 
autoriteiten. 
Ik zweer, dat ik mij zal gedragen naar de wetten, de reglementen en de verordeningen 
die op het notarisambt van toepassing zijn en dat ik mijn taak eerlijk, nauwgezet en 
onpartijdig zal uitvoeren; dat ik geheimhouding zal betrachten ten aanzien van alles 
waarvan ik door mijn ambt kennis neem en dat ik voorts, middellijk noch 
onmiddellijk, onder enige naam of voorwendsel, tot het verkrijgen van mijn 
benoeming aan iemand iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of beloven.» 
3.  
De griffier van de rechtbank geeft ter zitting een proces-verbaal van de eedsaflegging 
af aan de notaris. 
4.  
De notaris is bevoegd met ingang van de dag na de eedsaflegging. Indien in het 
benoemingsbesluit een latere datum is vermeld, is hij bevoegd met ingang van die 
dag. Is hij waarnemer van het kantoor, dan is hij terstond na de eedsaflegging 
bevoegd. 
5.  
De notaris laat zich terstond na de eedsaflegging bij de kamer van toezicht inschrijven 
in het register van notarissen, bedoeld in artikel 5 onder overlegging van het proces-
verbaal van de eedsaflegging. 
 
Wet op het notarisambt Artikel 30 
1.  
De kandidaat-notaris die voor de eerste maal tot waarnemer wordt benoemd, legt in 
verband met de aanvaarding van zijn benoeming voor de rechtbank in het 
arrondissement waarin de vervangen notaris zijn plaats van vestiging heeft, de eed af. 
Artikel 3 is van overeenkomstige toepassing. 
2.  
De kandidaat-notaris deponeert terstond na de eedsaflegging zijn handtekening en 
paraaf ter griffie van de rechtbank waarbij hij de eed heeft afgelegd. Wordt een 
kandidaat-notaris of notaris benoemd als waarnemer voor een notaris in een ander 
arrondissement, dan deponeert hij binnen een week na die benoeming tevens zijn 
handtekening en paraaf ter griffie van de rechtbank binnen wier arrondissement de 
plaats van vestiging van de vervangen notaris is gelegen.  
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Personeel hoofd- en lokaalspoorwegen 
 
Reglement dienst hoofd- en lokaalspoorwegen Artikel 75 
 
1.  
De eed (belofte) wordt afgelegd ten overstaan van een kantonrechter van de 
rechtbank.  
2.  
Ieder legt de eed (belofte) als volgt af:  
Ik zweer (beloof), dat ik alle plichten, die mij door of krachtens de spoorwegwet en 
door of krachtens de Lokaalspoor- en Tramwegwet zijn of zullen worden opgelegd, 
eerlijk en naar behoren zal vervullen. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. (Dat 
beloof ik). 
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Personeel stadsspoorwegen 
 
Metroreglement Artikel 73. Wijze van beëdiging  
1.  
De eed (belofte) wordt afgelegd ten overstaan van een kantonrechter van de 
rechtbank. 
2.  
Ieder legt de eed (belofte) als volgt af.  
Ik zweer (beloof), dat ik alle plichten die mij door of krachtens de Spoorwegwet en 
door of krachtens de Locaalspoor- en Tramwegwet zijn of zullen worden opgelegd, 
eerlijk en naar behoren zal vervullen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig (Dat beloof 
ik). 
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Raccordementsbeambten1 
 
Reglement op de Raccordementen 1966 Artikel 11 
1.  
De raccordementsbeambten worden door de bestuurders aangewezen. De aanwijzing 
behoeft de instemming van Onze Minister; deze kan de instemming ook achteraf 
verlenen. Raccordementsbeambten kunnen worden beëdigd. 
2.  
De eed (belofte) wordt afgelegd ten overstaan van een kantonrechter van een 
rechtbank en luidt als volgt:  
"Ik zweer (beloof), dat ik alle plichten, welke mij door of krachtens de Locaalspoor- en 
Tramwegwet zijn of zullen worden opgelegd, eerlijk en vlijtig zal vervullen. 
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig (Dat beloof ik)".

                                               
1 Raccordement = spoorweg, welke niet voor het openbaar vervoer van personen of van goederen is 

opengesteld en welke aansluit aan een spoorweg, bedoeld in de Spoorwegwet, aan een lokaalspoorweg 
of aan een tramweg. 
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Rechterlijke ambtenaren 
 
Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren Artikel 9a 
1.  
De eed of belofte, bedoeld in artikel 1g, eerste lid, van de wet, wordt afgenomen op 
requisitoir van het openbaar ministerie dan wel van de procureur-generaal bij de 
Hoge Raad. 
2.  
De eed wordt afgelegd:  
a.  
ten overstaan van de rechterlijk ambtenaar, tevens zijnde president van de rechtbank, 
door:  
1°.  
de coördinerend vice-presidenten senior van, de coördinerend-vice presidenten van, 
de vice-presidenten van en de rechters in die rechtbanken;  
2°.  
de rechters-plaatsvervangers in die rechtbanken;  
3°.  
de gerechtsauditeurs bij die rechtbanken;  
4°.  
de officieren van justitie bij het arrondissementsparket en het landelijk parket dat is 
gevestigd in de plaats van vestiging van die rechtbank;  
5°.  
de plaatsvervangende officieren van justitie bij het arrondissementsparket en het 
landelijk parket dat is gevestigd in de plaats van vestiging van die rechtbank.  
b.  
ten overstaan van de rechterlijk ambtenaar, tevens zijnde president van het 
gerechtshof, door:  
1°.  
de coördinerend vice-presidenten senior van, de coördinerend vice-presidenten van, 
de vice-presidenten van en de raadsheren in die gerechtshoven;  
2°.  
de raadsheren-plaatsvervangers in die gerechtshoven;  
3°.  
de gerechtsauditeurs bij de gerechtshoven;  
4°.  
de advocaten-generaal bij het ressortsparket dat is gevestigd in de plaats van vestiging 
van het gerechtshof;  
5°.  
de plaatsvervangende advocaten-generaal bij het ressortsparket dat is gevestigd in de 
plaats van vestiging van het gerechtshof.  
c.  
ten overstaan van de Hoge Raad door:  
1°.  
de procureurs-generaal die het College van procureurs-generaal vormen;  
2°.  
de gerechtsauditeurs bij de Hoge Raad;  
d.  
ten overstaan van de Koning of ten overstaan van Onze Minister, daartoe door de 
Koning gemachtigd, door:  
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1°.  
de president van, de vice-presidenten van en de raadsheren in de Hoge Raad;  
2°.  
de procureur-generaal bij, de plaatsvervangend procureur-generaal bij en de 
advocaten-generaal bij de Hoge Raad;  
3°.  
de griffier en de substituut-griffiers van de Hoge Raad.  
4.  
De eed of belofte wordt afgelegd overeenkomstig het als bijlage bij dit besluit 
gehechte formulier. 
5.  
Het formulier, bedoeld in het vierde lid, wordt na het afleggen van de eed of belofte 
ondertekend door de rechterlijk ambtenaar, de rechterlijk ambtenaar tevens zijnde 
president van de rechtbank of de rechterlijk ambtenaar tevens zijnde president van 
het gerechtshof dan wel namens de Hoge Raad. 
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Vertalers 
 
Wet beëdigde vertalers Artikel 1 
Hij, die bevoegd is tot het geven van middelbaar onderwijs in een of meer vreemde 
talen, wordt op zijn verlangen door de arrondissements-regtbank zijner woonplaats 
als vertaler voor een of meer dier talen beëedigd, wanneer hij tevens voldoende 
blijken geeft van kennis der Nederlandsche taal, ter beoordeeling van de regtbank, en 
een verklaring omtrent het gedrag, als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële 
gegevens, overlegt. 
 
Wet beëdigde vertalers Artikel 2 
Ook anderen dan de in art. 1 genoemde worden, op hun verlangen, door de 
arrondissements-regtbank hunner woonplaats als vertaler voor een of meer talen 
beëedigd, wanneer zij voldoende blijken geven van kennis van die taal of talen en van 
de Nederlandsche taal, ter beoordeeling van de regtbank, en een verklaring omtrent 
het gedrag, als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële gegevens, overleggen. 
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Voorzitter Kamer binnenvisserij 
 
Reglement voor de Kamer voor de binnenvisserij 1964 Artikel 3 
1. 
De eed (belofte), voorgeschreven bij het voorgaande artikel, zal door de voorzitter van 
de Kamer worden afgelegd ten overstaan van de rechterlijk ambtenaar, tevens zijnde 
president van de rechtbank te 's-Gravenhage. 
2. 
Artikel 9a, tweede lid, van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren is van 
overeenkomstige toepassing. 
3. 
Van het afleggen van de eed (belofte) wordt een akte opgemaakt. 
4. 
De griffier van de rechtbank te 's-Gravenhage houdt een register bij, waarin hij 
inschrijft het Koninklijke besluit, bevattende de benoeming van de voorzitter, 
voornoemd, benevens de akte van de door hem afgelegde eed (belofte). 
5. 
De voorzitter, voornoemd, ontvangt kosteloos een uittreksel uit het register, de akte 
van de door hem afgelegde eed (belofte) bevattende. 
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Centrale Grondkamer 
 
Pachtwet Artikel 82 
De tot de rechterlijke macht behorende leden, de deskundige leden en de 
plaatsvervangende deskundige leden van de pachtkamer van het gerechtshof te 
Arnhem zijn van rechtswege tevens lid, onderscheidenlijk plaatsvervangend lid van de 
Centrale Grondkamer 
 
Reglement voor de grondkamers en de Centrale Grondkamer Artikel 2 
1.  
De eed (belofte), voorgeschreven bij het voorgaande artikel, zal worden afgelegd als 
volgt:  
door de voorzitters, de plaatsvervangende voorzitters, de leden, de plaatsvervangende 
leden, de secretarissen en de plaatsvervangende secretarissen van de grondkamers 
ten overstaan van de rechterlijk ambtenaar, tevens zijnde president van de rechtbank, 
binnen welker rechtsgebied de standplaats is van de grondkamer, waartoe zij 
behoren; 
door de griffier en de plaatsvervangende griffiers van de Centrale Grondkamer ten 
overstaan van de rechterlijk ambtenaar, tevens zijnde president van het gerechtshof te 
Arnhem. 
2.  
Van het afleggen van de eed (belofte) in de genoemde colleges wordt een akte 
opgemaakt. 
3.  
Artikel 9a, tweede lid, van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren is van 
overeenkomstige toepassing. 
 
Reglement voor de grondkamers en de Centrale Grondkamer Artikel 16 
1.  
Aan de tafel van de grondkamer nemen slechts plaats de voorzitter, de twee leden 
bedoeld in artikel 79 van de Pachtwet en de secretaris. 
2.  
Aan de tafel van de Centrale Grondkamer nemen plaats de voorzitter, de overige twee 
tot de rechterlijke macht behorende leden, de twee deskundige leden en de griffier. 
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Commissie opleiding en stage kandidaat-
gerechtsdeurwaarder 
 
Besluit opleiding en stage kandidaat-gerechtsdeurwaarder (AMVB) 
Artikel 2  
1.  
Er is een commissie opleiding die bestaat uit vijf leden onder wie de voorzitter. 
2.  
Onze Minister benoemt:  
a.  
een rechterlijk ambtenaar  belast met rechtspraak als voorzitter;  
b.  
op voordracht van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders twee 
gerechtsdeurwaarders als lid;  
c.  
op voordracht van de Bond van personeel werkzaam in de rechtspraktijk en van 
kandidaat-gerechtsdeurwaarders twee toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders, 
niet zijnde stagiairs, als lid.  
3.  
De leden van de commissie opleiding worden benoemd voor een periode van vier 
jaren. Zij kunnen eenmaal worden herbenoemd. 
4.  
Het lidmaatschap van de commissie opleiding eindigt:  
a.  
door het verstrijken van de termijn waarvoor het lid is benoemd;  
b.  
door ontslag, al dan niet op verzoek verleend door Onze Minister;  
c.  
door overlijden;  
d.  
indien het lid ophoudt te voldoen aan de hoedanigheid, bedoeld in het tweede lid;  
e.  
per 31 december van het jaar waarin het lid de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt.  
5.  
Degene die een functie vervult in de organisatie van een opleider kan geen lid zijn 
van de commissie opleiding. 
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Commissie van toezicht JJI & Beklagcommissie JJI 
 
Reglement justitiële jeugdinrichtingen Artikel 14 
1.  
Bij elke inrichting of afdeling is een commissie van toezicht, waarvan de leden 
worden benoemd voor de tijd van vijf jaren. Zij kunnen tweemaal voor herbenoeming 
in aanmerking komen. 
2.  
De commissie bestaat uit ten minste zes en ten hoogste een door Onze Minister vast 
te stellen aantal leden. 
3.  
De commissie van toezicht is zo breed mogelijk samengesteld. Van elke commissie 
maken in elk geval deel uit:  
a.  
een met rechtspraak belast lid van de rechterlijke macht;  
b.  
een advocaat;  
c.  
een deskundige op het gebied van de gedragswetenschappen;  
d.  
een deskundige op het gebied van de pedagogische hulpverlening 
 
Reglement justitiële jeugdinrichtingen Artikel 21 
1.  
De beklagcommissie of, indien artikel 67, tweede lid, van de wet wordt toegepast, de 
voorzitter dan wel de door hem aangewezen persoon, houdt zitting zo dikwijls als een 
onverwijlde behandeling en afdoening van de klaagschriften dit noodzakelijk maken. 
Deze wordt bijgestaan door een secretaris. 
2.  
Indien de beklagcommissie zitting houdt treedt bij voorkeur als voorzitter op een met 
rechtspraak belast lid van de rechterlijke macht. 
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Commissie van toezicht PI & Beklagcommissie PI 
 
Penitentiaire maatregel Artikel 11 
1.  
Bij elke inrichting of afdeling is een commissie van toezicht, waarvan de leden 
worden benoemd voor de tijd van vijf jaren. Zij kunnen tweemaal voor herbenoeming 
in aanmerking komen.  
2.  
De commissie bestaat uit ten minste zes en ten hoogste een door Onze Minister vast 
te stellen aantal leden.  
3.  
De commissie van toezicht is zo breed mogelijk samengesteld. Van elke commissie 
maken in elk geval deel uit:  
a.  
een met rechtspraak belast lid van de rechterlijke macht;  
b.  
een advocaat;  
c.  
een medicus;  
d.  
een deskundige uit de kring van het maatschappelijk werk.  
 
Penitentiaire maatregel Artikel 18 
1.  
De beklagcommissie, of, indien artikel 62, tweede lid, van de wet wordt toegepast, de 
voorzitter dan wel de door hem aangewezen persoon, houdt zitting zo dikwijls als een 
onverwijlde behandeling en afdoening van de klaagschriften dit noodzakelijk maken. 
Deze wordt bijgestaan door een secretaris.  
2.  
Indien de beklagcommissie zitting houdt treedt bij voorkeur als voorzitter op een met 
rechtspraak belast lid van de rechterlijke macht 
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Commissie van toezicht TBS & Beklagcommissie TBS 
 
Reglement verpleging ter beschikking gestelden Artikel 7 
1.  
Bij elke inrichting is een commissie van toezicht waarvan de leden worden benoemd 
voor de tijd van vijf jaren. Zij kunnen tweemaal voor herbenoeming in aanmerking 
komen. 
2.  
De commissie bestaat uit ten minste zes en ten hoogste een door Onze Minister vast 
te stellen aantal leden. 
3.  
De commissie van toezicht is zo breed mogelijk samengesteld. Van elke commissie 
maken in elk geval deel uit:  
a.  
een met rechtspraak belast lid van de rechterlijke macht;  
b.  
een psychiater;  
c.  
een gedragsdeskundige met kennis van de intramurale zorg voor geestelijk 
gestoorden;  
d.  
een advocaat.  
 
Reglement verpleging ter beschikking gestelden Artikel 15 
1.  
De beklagcommissie, of, indien artikel 59, derde lid, van de wet wordt toegepast, de 
voorzitter dan wel de door hem aangewezen persoon, houdt zitting zo dikwijls als een 
onverwijlde behandeling en afdoening van de klaagschriften dit noodzakelijk maken. 
Deze wordt bijgestaan door een secretaris.  
2.  
Indien de beklagcommissie zitting houdt treedt bij voorkeur als voorzitter op een met 
rechtspraak belast lid van de rechterlijke macht.
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Dienst Buitenlandse Zaken 
 
Reglement Dienst Buitenlandse Zaken Artikel 145 
1. 
a. De Commissie van Bezwaar bestaat uit de volgende leden: 
1°.  
een voorzitter;  
2°.  
een of meer plaatsvervangende voorzitters;  
3°.  
drie of meer leden-niet-ambtenaren, en  
4°.  
negen of meer leden-ambtenaren.  
b. De leden worden door Onze Minister benoemd en ontslagen. 
c. De voorzitter en plaatsvervangende voorzitters zijn niet werkzaam onder de 
verantwoordelijkheid van Onze Minister en Onze Minister, hoofd van het betrokken 
ministerie, en dienen bij voorkeur te behoren of te hebben behoord tot de 
Nederlandse rechterlijke macht. Zij worden telkenmale voor een periode van vier jaar 
benoemd. 
d. Leden-niet-ambtenaren worden, telkenmale voor een periode van vier jaar, 
benoemd op voordracht van, evenwel niet uit, de ondernemingsraad. 
e. Geen lid kunnen zijn: ambtenaren die buiten Nederland of bij de personeelsdienst 
zijn geplaatst, alsmede degenen die ophouden ambtenaar te zijn. 
f. Indien bezwaar wordt gemaakt door een gedetacheerde ambtenaar als bedoeld in 
artikel 8, derde lid, onder a , wordt door Onze Minister aan de Commissie van 
Bezwaar een lid toegevoegd op voordracht van Onze Minister, hoofd van het 
betrokken ministerie.  
2. 
Met inachtneming van het eerste lid bepaalt Onze Minister:  
a.  
om welke redenen de leden kunnen worden geschorst en ontslagen;  
b.  
de wijze waarop de leden aftreden.  
3. 
De vergoeding van de voorzitter, plaatsvervangende voorzitters en de leden-niet-
ambtenaren wordt door Onze Minister vastgesteld.  
4. 
De leden van de Commissie van Bezwaar, alsmede de in het vijfde lid genoemde 
secretarissen, zijn tot geheimhouding verplicht met betrekking tot de beraadslagingen 
in de Commissie.  
5. 
Onze Minister voegt een secretaris en zonodig een plaatsvervangend secretaris aan de 
Commissie van Bezwaar toe.  
6. 
a.  
Voor het behandelen van bezwaren vormt en bezet de Commissie van Bezwaar op 
voorstel van de voorzitter meervoudige kamers. Elke kamer bestaat uit:  
1°.  
de voorzitter of een plaatsvervangend voorzitter;  
2°.  
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één lid-niet-ambtenaar en  
3°.  
één of drie leden-ambtenaren.  
b.  
Bij een bezwaar als bedoeld in artikel 147 bestaat de kamer uit:  
1°.  
de voorzitter of een plaatsvervangend voorzitter en  
2°.  
twee of vier leden, waarvan ten minste één lid-ambtenaar.
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Raad van Beroep toezicht octrooigemachtigden 
 
Octrooigemachtigden reglement 
Artikel 19 
1.  
Van een beslissing van de Raad van Toezicht, als bedoeld in artikel 18, kan de 
betrokken octrooigemachtigde en, in voorkomend geval, de klager gedurende een 
maand na de dag van verzending van de brief, waarbij hem een afschrift van die 
beslissing is gezonden, in beroep komen bij de Raad van Beroep inzake het Toezicht 
op de Octrooigemachtigden. 
2.  
De Raad van Beroep bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangende leden. De 
Voorzitter van de Octrooiraad is voorzitter van de Raad van Beroep; zijn 
plaatsvervanger wordt door de Koningin uit de overige rechtsgeleerde leden van de 
Octrooiraad benoemd. Een der andere leden van de Raad van Beroep en zijn 
plaatsvervanger worden door de Koningin benoemd uit de leden van de 
Arrondissements-rechtbank of het Gerechtshof te 's-Gravenhage of van de Hoge 
Raad. Het derde lid en zijn plaatsvervanger worden door en uit de Orde van 
Octrooigemachtigden gekozen; zij treden om de twee jaar af en zijn terstond 
herkiesbaar; hun verkiezing wordt geregeld bij het in artikel 13, tweede lid, bedoelde 
huishoudelijk reglement; het vijfde lid van artikel 15 is op hen van toepassing. Aan de 
Raad van Beroep wordt toegevoegd een secretaris, die door de Minister van 
Economische Zaken wordt benoemd. 
3.  
Het beroep wordt ingesteld door het indienen van een met redenen omkleed 
beroepschrift in tweevoud, vergezeld van de beslissing waartegen het beroep is 
gericht. De Secretaris van de Raad van Beroep zendt een der exemplaren van het 
beroepschrift aan de Raad van Toezicht. 
4.  
Artikel 18 is van overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat van elke 
genomen beslissing eveneens onverwijld een afschrift wordt gezonden aan de Raad 
van Toezicht 
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Raad voor de kinderbescherming 
 
Besluit klachtbehandeling raad voor de kinderbescherming (AMVB) 
Artikel 7 
1.  
Er zijn vijf klachtencommissies. Elke commissie behandelt de klachten omtrent 
gedragingen van de algemeen directeur, directeur of de medewerker, werkzaam in het 
ressort waarvoor zij bevoegd is.  
Deze ressorten komen overeen met die van een hof. 
2.  
De leden van de klachtencommissies kunnen niet werkzaam zijn bij de raad voor de 
kinderbescherming. 
3.  
De klachtencommissie bestaat uit de volgende leden:  
a.  
Een voorzitter en een of meer plaatsvervangende voorzitters, bij voorkeur rechterlijke 
ambtenaren met rechtspraak belast, door Onze Minister benoemd op 
gemeenschappelijke voordracht van op voordracht van de Raad voor de rechtspraak 
daartoe geadviseerd door de besturen van de rechtbanken;  
b.  
een lid en een of meer plaatsvervangende leden, deskundig op het terrein van het 
jeugdwelzijn en betrokken bij de maatschappelijke ontwikkelingen binnen de 
jeugdbescherming, door Onze Minister benoemd op voordracht van het provinciaal 
bestuur of op gemeenschappelijke voordracht van de provinciale besturen van de 
provincie of de provincies waarin het desbetreffende ressort is gelegen;  
c.  
een lid en een of meer plaatsvervangende leden, deskundig op het terrein van het 
jeugdwelzijn en betrokken bij de maatschappelijke ontwikkelingen binnen de 
jeugdbescherming, benoemd door Onze Minister.  
4.  
De voorzitter en de leden van de klachtencommissie worden benoemd voor de tijd 
van zes jaren. Zij kunnen in aansluiting op die termijn één maal voor een gelijke 
termijn worden herbenoemd. 
5.  
Aan de voorzitter en aan een lid wordt op eigen verzoek tussentijds ontslag verleend. 
6.  
Een lid kan door Onze Minister worden ontslagen bij gebleken voortdurende 
achteloosheid in de uitoefening van het lidmaatschap.  
Omtrent het voornemen tot ontslag wordt de betrokkene door Onze Minister 
gehoord. 
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Accountants 
 
Wet op de accountants-administratieconsulenten Artikel 54 
1.  
De raden van tucht bestaan ieder uit de volgende leden:  
a.  
een voorzitter en een of meer plaatsvervangende voorzitters die voldoen aan de 
vereisten voor benoembaarheid tot rechter in een arrondissementsrechtbank en die 
met enige bij de wet ingestelde rechtspraak belast zijn of belast zijn geweest, doch het 
beroep van registeraccountant of het beroep van Accountant-Administratieconsulent 
niet uitoefenen noch hebben uitgeoefend;  
b.  
zes registeraccountants;  
c.  
zes Accountants-Administratieconsulenten, ten aanzien van wie bij de inschrijving in 
het in artikel 36, eerste lid, bedoelde register een aantekening als bedoeld in artikel 
36, derde lid, is geplaatst;  
d.  
zes personen die geen deel uitmaken van de categorieën bedoeld onder a tot en met c 
en die deskundig zijn ter zake van werkzaamheden verwant aan die van accountants.  
2.  
De leden worden benoemd door Onze Minister.  
3.  
Onze Minister van Economische Zaken stelt een beschikking tot benoeming van een 
lid als in het eerste lid, onder a, bedoeld niet vast dan in overeenstemming met Onze 
Minister van Justitie.  
4.  
Onze Minister benoemt voor iedere raad van tucht een secretaris.  
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Advocaten 
 
Advocatenwet Artikel 46b 
1.  
Elke raad van discipline bestaat uit een voorzitter, ten hoogste zes plaatsvervangende 
voorzitters, acht leden-advocaten en ten hoogste vijftien plaatsvervangende leden-
advocaten. 
2.  
De voorzitter en plaatsvervangende voorzitters worden door Onze Minister van 
Justitie voor de tijd van vier jaren benoemd uit leden van de rechterlijke macht met 
rechtspraak belast. 
3.  
De leden-advocaten en de plaatsvervangende leden-advocaten kunnen alleen zijn 
advocaten, die zijn ingeschreven bij een rechtbank binnen het rechtsgebied van de 
betrokken raad, die langer dan vijf jaar in Nederland zijn ingeschreven. 
4.  
De leden-advocaten en de plaatsvervangende leden-advocaten worden door het 
college van afgevaardigden in de in artikel 19, eerste lid, bedoelde vergadering 
gekozen uit voordrachten van de raden van toezicht, voor de tijd van ten hoogste vier 
jaren. De verkiezing geschiedt met inachtneming van het streven naar een regionaal 
verantwoorde samenstelling van de raden van discipline. 
5.  
De voorzitter en plaatsvervangend voorzitters zijn na hun aftreden eenmaal terstond 
herbenoembaar. 
6.  
Van de leden-advocaten en de plaatsvervangende leden-advocaten treedt volgens een 
door de betrokken raad van discipline vast te stellen rooster jaarlijks een vierde deel 
af. 
7.  
De voorzitter, de plaatsvervangende voorzitters, de leden-advocaten en de 
plaatsvervangende leden-advocaten treden in ieder geval af met ingang van de 
eerstvolgende maand na die waarin zij de leeftijd van zeventig jaren hebben bereikt. 
8.  
Indien de zetel van voorzitter of plaatsvervangend voorzitter tussentijds vacant raakt, 
voorziet Onze Minister van Justitie zo spoedig mogelijk in de vacature. 
9.  
In vacatures, die tussentijds ontstaan, voorziet het college van afgevaardigden zo 
spoedig mogelijk, zo nodig in een buitengewone vergadering. Het is daarbij niet aan 
een voordracht gebonden. 
10.  
Zij die benoemd zijn ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats treden af 
op het tijdstip, waarop degenen in wier plaats zij zijn benoemd hadden moeten 
aftreden. 
11.  
De voorzitter, de plaatsvervangende voorzitters, de leden-advocaten en de 
plaatsvervangende leden-advocaten blijven na het verstrijken van hun ambtstermijn 
in functie, totdat de door hun aftreden vacante plaats weer is vervuld. Zij blijven na 
hun aftreden, ook nadat in de door hen opengelaten plaatsen is voorzien, bevoegd 
om deel te nemen aan de verdere behandeling van en de beslissing over klachten, aan 
de behandeling waarvan zij voor hun aftreden reeds hebben deelgenomen. 
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12.  
Het lidmaatschap of het plaatsvervangend lidmaatschap van een raad van discipline 
is niet verenigbaar met het lidmaatschap of het plaatsvervangend lidmaatschap van 
de algemene raad of van het hof van discipline en met de functie van deken. 
13.  
Tussen de voorzitter, plaatsvervangende voorzitters, de leden-advocaten en de 
plaatsvervangende leden-advocaten van een raad van discipline mag niet bestaan de 
verhouding van echtgenoten of geregistreerde partners, bloed- of aanverwanten tot de 
derde graad ingesloten, een maatschap of ander duurzaam samenwerkingsverband 
tot het uitoefenen van het beroep van advocaat of de verhouding van werkgever tot 
werknemer. 
14.  
Het in de artikelen 46c, tweede lid, 46d, tweede lid, 46f, 46g, eerste en tweede lid, 46i, 
met uitzondering van het eerste lid, onderdeel c, 46j, 46l, eerste en derde lid, 46m, 46o 
en 46p, eerste tot en met het vijfde lid, van de Wet rechtspositie rechterlijke 
ambtenaren bepaalde is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de 
voorzitter, plaatsvervangende voorzitters, de leden-advocaten en de 
plaatsvervangende leden-advocaten van de raad van discipline. 
15.  
De leden-advocaten en de plaatsvervangende leden-advocaten van de raad van 
discipline kunnen worden ontslagen op de gronden aangegeven in de artikelen 46c, 
tweede lid, 46d, tweede lid, 46i, met uitzondering van het eerste lid, onderdeel c, 46j, 
46l, eerste en derde lid, en 46m van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren. 
Daarnaast vervalt het lidmaatschap van de leden-advocaten en de plaatsvervangende 
leden-advocaten van rechtswege zodra zij opgehouden hebben advocaat te zijn. 
16.  
De raad van discipline benoemt en ontslaat zijn griffier en voorziet in diens 
vervanging bij verhindering of afwezigheid. Slechts advocaten die zijn ingeschreven 
bij een rechtbank binnen het rechtsgebied van de betrokken raad zijn als zodanig 
benoembaar. 
 
Advocatenwet Artikel 51 
1.  
Het hof van discipline is gevestigd te Utrecht. Het hof kan uit zijn midden kamers 
vormen voor het vervullen van zijn taak. Kamers kunnen ook buiten de 
vestigingsplaats zitting houden. Het hof bestaat uit ten hoogste tien door Ons 
benoemde leden, waaronder de voorzitter en ten hoogste zes plaatsvervangende 
voorzitters, en vier leden-advocaten, alsmede uit door Ons benoemde 
plaatsvervangende leden en plaatsvervangende leden-advocaten, tot het door Ons, 
onderscheidenlijk door het college van afgevaardigden nodig geachte aantal. 
2.  
De voorzitter, de plaatsvervangende voorzitters en de overige door Ons benoemde 
leden en plaatsvervangende leden worden voor de tijd van vijf jaren benoemd uit 
leden van de rechterlijke macht, met rechtspraak belast. De leden-advocaten en 
plaatsvervangende leden-advocaten worden door het college van afgevaardigden voor 
de tijd van vijf jaren gekozen. 
3.  
Het hof van discipline benoemt en ontslaat zijn griffier en voorziet in zijn vervanging 
bij verhindering of afwezigheid. Slechts advocaten zijn als zodanig benoembaar. 
4.  
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De leden-advocaten, plaatsvervangende leden-advocaten en de griffier van het hof 
van discipline kunnen niet gelijktijdig zijn lid van de algemene raad of lid-advocaat of 
plaatsvervangend lid-advocaat van een raad van discipline. 
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Gerechtsdeurwaarders 
 
Gerechtsdeurwaarderswet Artikel 35 
1.  
De kamer voor gerechtsdeurwaarders bestaat uit vijf leden, onder wie de voorzitter, 
en tien plaatsvervangende leden, onder wie twee of meer plaatsvervangend 
voorzitters. 
2.  
Onze Minister benoemt drie leden, onder wie de voorzitter, alsmede zes 
plaatsvervangende leden, onder wie de plaatsvervangend voorzitters, uit voor het 
leven benoemde leden van de rechterlijke macht. 
3.  
Onze Minister benoemt, de voorzitter van de kamer voor gerechtsdeurwaarders 
gehoord, twee leden en vier plaatsvervangende leden uit de gerechtsdeurwaarders, op 
aanbeveling van de KBvG. De aanbeveling omvat voor iedere benoeming ten minste 
drie namen. 
4.  
De leden en de plaatsvervangende leden worden benoemd voor vier jaren; zij zijn bij 
hun aftreden eenmaal herbenoembaar. 
5.  
Het lidmaatschap van de kamer voor gerechtsdeurwaarders is onverenigbaar met het 
lidmaatschap van het bestuur van de KBvG. 
6.  
De griffier van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam is secretaris van de 
kamer. Met toestemming van de voorzitter kan hij zich doen vervangen door een 
waarnemend griffier. 
7.  
De reis- en verblijfskosten van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de leden, 
de plaatsvervangende leden en de secretaris komen ten laste van de Staat.  
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Notarissen 
 
Wet op het notarisambt Artikel 94 
1.  
Elke kamer van toezicht bestaat uit een voorzitter en vier leden. Er zijn twee 
plaatsvervangende voorzitters. 
2.  
De president van de rechtbank van het arrondissement waar de kamer van toezicht is 
gevestigd, is voorzitter van deze kamer. De plaatsvervangende voorzitters worden 
door de voorzitter aangewezen uit de leden van de rechtbank. 
3.  
Twee leden worden voor de tijd van vier jaren benoemd door Onze Minister, die 
tevens voor elk hunner een of meer plaatsvervangers aanwijst. Een van die leden 
wordt benoemd uit de kantonrechters van de rechtbank die is gelegen binnen het 
rechtsgebied van de desbetreffende kamer van toezicht. Het andere lid wordt bij 
voorkeur benoemd uit de inspecteurs van de registratie en successie, of de aan hen 
toegevoegde inspecteurs, tot wier ambtsgebied het rechtsgebied van de 
desbetreffende kamer van toezicht behoort. Zij zijn bij hun aftreden herbenoembaar. 
Op eigen verzoek kan hen door Onze Minister tussentijds ontslag worden verleend. 
De benoemingstermijn van hem die wordt benoemd ter vervulling van een 
tussentijdse vacature, eindigt bij het verstrijken van de benoemingstermijn van 
degene in wiens plaats hij is getreden. 
4.  
De overige twee leden, alsmede voor elk hunner een of meer plaatsvervangers, 
moeten notaris of kandidaat-notaris zijn. Zij worden voor de tijd van vier jaren door 
de ringvergadering in het arrondissement van de desbetreffende kamer van toezicht, 
op voordracht van het ringbestuur, uit de leden van de ring benoemd. Zij zijn bij hun 
aftreden eenmaal herbenoembaar. Op eigen verzoek kan hen tussentijds door de 
ringvergadering ontslag worden verleend. Het bepaalde in het derde lid, laatste volzin 
is van toepassing. Bij verordening worden regels gesteld omtrent de wijze van 
benoeming van deze leden. 
5.  
De kamer van toezicht heeft een secretaris en zo nodig een plaatsvervangend 
secretaris. Zij worden door de voorzitter van de kamer aangewezen uit de 
gerechtssecretarissen van de rechtbank. 
6.  
Tussen de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, de leden en de plaatsvervangende 
leden van een kamer van toezicht mag niet bestaan de verhouding van echtgenoten, 
bloed- of aanverwantschap tot de derde graad ingesloten, een maatschap of ander 
duurzaam samenwerkingsverband tot het uitoefenen van het notarisambt. 
7.  
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld 
betreffende de inrichting van de kamers en betreffende de uitoefening van haar 
werkzaamheden, alsmede de reis- en verblijfkosten van de leden. 
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Akte van bekendheid 
 
Burgerlijk wetboek, boek 1 Artikel 45 
1.  
Een aanstaande echtgenoot die in de onmogelijkheid is, zijn door het vorige artikel 
vereiste geboorteakte te vertonen, kan dit verhelpen door een akte van bekendheid, 
afgegeven door de kantonrechter van zijn geboorteplaats of woonplaats, op verklaring 
van vier meerderjarige getuigen.  
2.  
Deze verklaring houdt de vermelding in van de plaats en, zo na mogelijk, van het 
tijdstip der geboorte, benevens de oorzaken, die beletten een akte daarvan over te 
leggen.  
3.  
Het ontbreken van een geboorteakte kan ook worden verholpen, hetzij door een 
dergelijke, maar beëdigde verklaring, afgelegd door de getuigen, die bij de voltrekking 
van het huwelijk tegenwoordig zijn, of wel door een bij de ambtenaar van de 
burgerlijke stand afgelegde beëdigde verklaring van de aanstaande echtgenoot, 
inhoudende dat hij zich geen geboorteakte of akte van bekendheid kan verschaffen. 
In de huwelijksakte wordt van de afgelegde verklaring melding gemaakt. 
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Centraal Justitieel Incassobureau 
 
Besluit Instelling Centraal Justitieel Incassobureau Artikel 3 
1.  
Er is een Raad van Toezicht voor het Centraal Justitieel Incassobureau, hierna te 
noemen: de raad. 
2.  
De raad bestaat uit een voorzitter, een secretaris en ten hoogste tien andere leden, 
waarvan twee leden als vertegenwoordiger van het Ministerie van Justitie, een lid als 
vertegenwoordiger van de politie en een lid dat het ambt van rechter bekleedt. De 
voorzitter alsmede zes andere leden zijn lid van het openbaar ministerie. 
3.  
De voorzitter, de secretaris en de leden, bedoeld in de tweede volzin van het tweede 
lid, worden benoemd door Onze Minister van Justitie, in overeenstemming met het 
College van procureurs-generaal. De overige leden worden benoemd door Onze 
Minister van Justitie, gehoord het College van procureurs-generaal. 
4.  
De voorzitter en de andere leden van de raad worden benoemd voor drie jaren. Zij 
kunnen worden herbenoemd. 
5.  
De directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau woont de vergadering van de 
raad bij. 
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Coördinatiegroepen alternatieve sancties  
 
Besluit coördinatiegroepen alternatieve sancties  
1. De Coördinatiegroep alternatieve sancties heeft tot taak:  
a.  
het scheppen van voorwaarden voor het goed doen verlopen van de toepassing en 
uitvoering van alternatieve sancties, in het bijzonder door het inbrengen van de hen 
ten dienste staande informatie over deze sancties, door bijdragen te leveren aan het 
oplossen van knelpunten, en door in voorkomende gevallen de Overleg, en 
adviescommissie alternatieve sancties te adviseren en daaraan te rapporteren. 
b.  
het scheppen van voorwaarden dat de betrokken autoriteiten en instellingen een 
gezamenlijk beleid voor alternatieve sancties ontwikkelen. 
c.  
het onderzoeken van mogelijkheden voor de toepassing van alternatieve sancties 
binnen het eigen arrondissement. 
d.  
het versterken van het draagvlak voor alternatieve sancties binnen het 
arrondissement, onder meer door het bevorderen van een adequate 
publieksvoorlichting. 
2. De Coördinatiegroep alternatieve sancties bestaat uit ten minste:  
a.  
een lid van het openbaar ministerie in het arrondissement;  
b.  
de directeur van de in het arrondissement werkzame stichting, als bedoeld in artikel 4 
van de Reclasseringsregeling 1986 (Stb. 1986, 1) of dien plaatsvervanger.  
c.  
de secretaris van de raad voor de kinderbescherming in het arrondissement of diens 
plaatsvervanger; 
3. In ieder arrondissement wordt een door de President van de rechtbank aan te 
wijzen lid van de zittende magistratuur uitgenodigd om aan de werkzaamheden van 
de Coördinatiegroep alternatieve sancties deel te nemen; 
4. De onder 2 en 3 bedoelde leden kunnen anderen uitnodigen om aan de 
werkzaamheden deel te nemen. 
5. De onder 2, 3 en 4 bedoelde leden wijzen gezamenlijk een voorzitter en een 
secretaris aan en treffen een regeling voor hun werkwijze. 
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Doorhaling teboekstelling schepen  
 
Maatregel teboekgestelde schepen 1992 Artikel 28 
1. 
De aangifte tot doorhaling van de teboekstelling van een zeeschip of zeevissersschip 
wordt ingediend bij de rechtbank. Bij het verzoekschrift, waarbij tevens de machtiging 
van de rechtbank tot doorhaling van de teboekstelling wordt gevraagd en dat het 
brandmerk van het schip moet bevatten, wordt een uittreksel overgelegd uit de 
registratie voor schepen, als bedoeld in artikel 106, eerste lid, van de Kadasterwet, 
vermeldende ten minste de gegevens, bedoeld in artikel 85, tweede lid, onder a, c, d, 
e, f, g en j, van die wet, en de gegevens omtrent niet doorgehaalde voorlopige 
aantekeningen, alsmede de stukken waaruit de gestelde reden van de doorhaling 
blijkt. Indien de aangifte gedaan wordt op grond van het feit dat het schip vergaan is, 
gesloopt is of blijvend ongeschikt voor drijven is geworden, worden tevens stukken ter 
staving van de gegrondheid van de aangifte overgelegd. 
2. 
De bewaarder haalt de teboekstelling van het schip slechts door, indien het 
verzoekschrift is voorzien van de desbetreffende machtiging van de rechtbank. Het 
verzoekschrift wordt ter inschrijving aangeboden. 
3. 
Wanneer de bewaarder blijkt van enige omstandigheid die doorhaling van de 
teboekstelling van een zeeschip of zeevissersschip wettigt, dient hij bij de rechtbank 
een verzoek in hem tot ambtshalve doorhaling te machtigen. 
4. 
De bewaarder voegt bij het verzoekschrift een uittreksel uit de registratie voor 
schepen, als bedoeld in het eerste lid, tweede zin, en alle andere bescheiden die tot 
staving van zijn verzoek kunnen dienen en die tot zijn beschikking staan. Het 
verzoekschrift, voorzien van de machtiging van de rechtbank, wordt ingeschreven. 
5. 
De eigenaar van een teboekstaand zeeschip of zeevissersschip is bevoegd een verzoek 
tot doorhaling van de teboekstelling van het schip in te dienen. Het eerste en tweede 
lid zijn op dit verzoek van toepassing, met dien verstande dat de overlegging van 
stukken waaruit de reden van doorhaling blijkt, niet is vereist. 
 
Maatregel teboekgestelde schepen 1992 Artikel 30 
1.  
Het verzoek of de aangifte tot doorhaling van de teboekstelling van een binnenschip 
wordt ingediend bij de rechtbank. Artikel 28, eerste lid, tweede en derde zin, is van 
toepassing. Indien het verzoek is gegrond op artikel 786, eerste lid, onder a , ten 
eerste, van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, worden tevens de stukken overgelegd 
waaruit blijkt dat de teboekstelling niet of niet meer verplicht is. Indien het verzoek is 
gegrond op artikel 786, eerste lid, onder a , ten tweede, van Boek 8 van het Burgerlijk 
Wetboek, wordt tevens overgelegd een uittreksel uit het verdragsregister waarin wordt 
vermeld dat het schip onder voorwaarde van doorhaling in het Nederlandse register 
aldaar teboekgesteld is. 
2.  
Artikel 28, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing. 
3.  
Indien de teboekstelling wordt doorgehaald op de grond, genoemd in artikel 786, 
eerste lid, onder a , ten tweede, van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, geeft de 
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bewaarder een bewijs van doorhaling af, waarin de datum van de doorhaling wordt 
vermeld en waarin, indien inschrijvingen of voorlopige aantekeningen ten gunste van 
derden op het schip bestaan, wordt vermeld dat hij zich ervan heeft vergewist, dat 
deze derden zich niet tegen doorhaling hebben verzet. 
4.  
Indien de teboekstelling wordt doorgehaald op de grond, genoemd in artikel 786, 
eerste lid, onder a , ten derde, van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, vindt 
doorhaling plaats onder vermelding in de registratie voor schepen dat deze 
doorhaling slechts rechtsgevolg heeft, wanneer binnen 30 dagen daarna door de 
eigenaar ter inschrijving wordt aangeboden de door hem ondertekende verklaring, 
genoemd in het eerste lid, onder a, ten derde, van dat artikel. De verklaring moet 
melding maken van de plaats, de datum en het nummer van teboekstelling. 
5.  
Indien een certificaat is afgegeven, wordt dit, tezamen met een eventueel duplicaat, 
onverwijld bij de bewaarder ingeleverd.
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Lastgeving 
 
Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten Artikel 23 
1.  
De diensten zijn bevoegd tot het openen van brieven en andere geadresseerde 
zendingen, zonder goedvinden van de afzender of de geadresseerde, indien de 
rechtbank te Den Haag daartoe, op verzoek van het hoofd van de dienst, een last 
heeft afgegeven. 
2.  
Voor de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, is geen 
toestemming vereist als bedoeld in artikel 19. 
3.  
Het verzoek, bedoeld in het eerste lid, door het hoofd van de Militaire Inlichtingen- 
en Veiligheidsdienst ten aanzien van brieven en andere geadresseerde zendingen, 
waarvan het adres van de afzender of de geadresseerde niet overeenstemt met een 
adres van een plaats in gebruik van het Ministerie van Defensie, wordt gedaan in 
overeenstemming met het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. 
4.  
Het verzoek om een last, bedoeld in het eerste lid, bevat ten minste:  
a.  
de naam en het adres van de persoon of instelling, van wie dan wel waarvan brieven 
of andere geadresseerde zendingen aan deze gericht dan wel van deze afkomstig, 
dienen te worden geopend;  
b.  
de reden waarom de brieven of andere geadresseerde zendingen dienen te worden 
geopend.  
5.  
Een last wordt slechts afgegeven, indien dat noodzakelijk is voor een goede 
uitoefening van de aan de dienst opgedragen taak. 
6.  
Een last, bedoeld in het eerste lid, wordt afgegeven:  
a.  
per brief of andere geadresseerde zending, indien deze reeds in het bezit van de 
dienst is;  
b.  
voor een daarbij te bepalen periode van ten hoogste drie maanden, indien het betreft 
het openen van brieven of andere geadresseerde zendingen die aan een in de last 
vermelde instelling van post dan wel vervoer zijn of worden toevertrouwd.  
7.  
De instelling van post dan wel vervoer, bedoeld in het zesde lid, onder b, is gehouden 
de brieven en andere geadresseerde zendingen, waarop de last betrekking heeft, tegen 
ontvangstbewijs uit te leveren aan een door het hoofd van de dienst daartoe 
aangewezen ambtenaar van de dienst. 
8.  
De ambtenaar is gehouden zich jegens de instelling van post dan wel vervoer te 
legitimeren aan de hand van een door het hoofd van de dienst verstrekt 
legitimatiebewijs. 
9.  
De diensten dragen zorg dat een door een instelling van post of vervoer uitgeleverde 
brief of andere geadresseerde zending na onderzoek daarvan, onverwijld aan de 
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desbetreffende instelling ter verzending terug wordt gegeven.
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Legalisatie handtekening beëdigde vertaler 
 
Wet beëdigde vertalers Artikel 4 
De legalisatie der handteekening van den beëedigden vertaler op door hem als 
zoodanig uitgegeven stukken geschiedt, indien zij vereischt of door belanghebbenden 
verlangd wordt, door de voorzieningenrechter van de rechtbank, voor welke hij den 
eed heeft afgelegd, of, bij verandering van woonplaats, door de voorzieningenrechter 
van die rechtbank van het arrondissement, waartoe zijne nieuwe woonplaats behoort, 
mits hij, met vertooning zijner acte van toelating, ter griffie van die rechtbank zijne 
handteekening heeft nedergelegd. 
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Machtiging verkoop  
 
Wet luchtvervoer Artikel 18 
1.  
Indien de zaak, die ingevolge het eerste lid van het vorig artikel anders dan wegens 
beslag is opgeslagen, aan spoedig bederf onderhevig is en de afzender niet binnen 
twaalf uren na verzending van de in het tweede lid van het voorgaande artikel 
bedoelde kennisgeving over de zaak beschikt, is de vervoerder verplicht de zaak 
geheel of gedeeltelijk op de meest geëigende wijze te verkoopen en daarvan den 
afzender terstond te verwittigen. 
2.  
Indien daartoe gegronde redenen bestaan, kan bovendien in geval van opslag van de 
zaak ieder belanghebbende worden gevolmachtigd het geheel of gedeeltelijk op de 
door den rechter te bepalen wijze te verkoopen. 
3.  
De volmacht wordt verleend door de kantonrechter van de rechtbank van het 
arrondissement waar de zaak is opgeslagen zo mogelijk na verhoor of behoorlijke 
oproeping van de medebelanghebbenden of van hun vertegenwoordigers. 
4.  
De opbrengst van het ingevolge de beide voorgaande leden verkochte wordt steeds, 
voor zoover zij niet strekt tot voldoening van de kosten van opslag en van de 
vorderingen van den vervoerder, onder gerechtelijke bewaring gesteld. 
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Opdracht tot inbewaargeving 
 
Wet overbrenging consignatiekas naar de Nederlandse Bank Artikel 1 
[1.]  
Tot het bewaren van effecten aan toonder die aan een minderjarige of onder curatele 
gestelde toebehoren en waarvan de kantonrechter heeft bepaald dat zij moeten 
worden bewaard bij de Nederlandsche Bank, wordt door deze bank een 
consignatiekas gehouden. 
[2.]  
In deze consignatiekas worden insgelijks bewaard de effecten aan toonder die een 
voogd of curator, tot zekerheid voor zijn beheer, krachtens bevel van de 
kantonrechter in pand moet geven. 
[3.]  
Bij de inbewaargeving wordt de in het eerste of tweede lid bedoelde rechterlijke 
beschikking, of een authentiek afschrift daarvan, overgelegd. 
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Valideren buitenlandse akten 
 
Burgerlijk wetboek boek 1 Artikel 26 
1.  
Een ieder die daarbij een gerechtvaardigd belang heeft, kan de rechtbank verzoeken 
een verklaring voor recht af te geven dat een op hem betrekking hebbende, buiten 
Nederland opgemaakte akte of gedane uitspraak overeenkomstig de plaatselijke 
voorschriften door een bevoegde instantie is opgemaakt of gedaan en naar zijn aard 
vatbaar is voor opneming in een Nederlands register van de burgerlijke stand.  
2.  
De in het eerste lid bedoelde verklaring voor recht kan eveneens op verzoek van de 
ambtenaar van de burgerlijke stand of van het openbaar ministerie worden 
afgegeven.  
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Vaststelling gegevens geboorteakte 
 
Burgerlijk wetboek boek 1Artikel 25c 
1.  
Indien ten aanzien van een buiten Nederland geboren persoon geen akte van 
geboorte overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie is 
opgemaakt of kan worden overgelegd, kan op verzoek van het openbaar ministerie, 
van een belanghebbende of van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de 
gemeente 's-Gravenhage de rechtbank te 's-Gravenhage de voor het opmaken van een 
geboorteakte noodzakelijke gegevens vaststellen, indien:  
a.  
die persoon Nederlander is of te eniger tijd Nederlander dan wel Nederlands 
onderdaan niet-Nederlander is geweest;  
b.  
die persoon rechtmatig verblijft op grond van artikel 8, onder c en d, van de 
Vreemdelingenwet 2000;  
c.  
op grond van dit boek een latere vermelding aan de akte van geboorte moet worden 
toegevoegd.  
2.  
De rechtbank houdt rekening met alle bewijzen en aanwijzingen omtrent de 
omstandigheden waaronder, en het tijdstip waarop de geboorte moet hebben 
plaatsgehad. De geslachtsnaam, de voornamen, alsmede de plaats en de dag van de 
geboorte van de vader en van de moeder worden vastgesteld, voor zover daarvoor 
aanwijzingen zijn verkregen.  
3.  
In geval van adoptie geeft de rechtbank die de adoptie uitspreekt, ambtshalve 
afzonderlijk de in het eerste lid bedoelde beschikking. 
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Verbetering register burgerlijke stand 
 
Burgerlijk wetboek boek 1 Artikel 24 
1.  
Aanvulling van een register van de burgerlijke stand met een daarin ontbrekende akte 
of latere vermelding, doorhaling van een daarin ten onrechte voorkomende akte of 
latere vermelding, of verbetering van een daarin voorkomende akte of latere 
vermelding die onvolledig is of een misslag bevat, kan op verzoek van 
belanghebbenden of van het openbaar ministerie worden gelast door de rechtbank. 
De rechtbank kan bij haar beschikking tot verbetering van een akte of latere 
vermelding die onvolledig is of een misslag bevat, eveneens dezelfde verbetering 
gelasten ten aanzien van een akte of latere vermelding betreffende dezelfde persoon 
of zijn afstammelingen, die buiten haar rechtsgebied in de registers van de burgerlijke 
stand is opgenomen.  
2.  
De griffier van het college waarvoor de zaak laatstelijk aanhangig was, zendt niet 
eerder dan twee maanden na de dag van de beschikking een afschrift daarvan aan de 
ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente, in welker registers de akte of 
latere vermelding is of had moeten zijn opgenomen. Is deze gemeente opgeheven, 
dan zendt hij het afschrift aan de ambtenaar van de gemeente in wier archieven de 
registers van de burgerlijk stand van de opgeheven gemeente berusten. 
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Verklaring bijzondere voorziening 
 
Wet toezicht kredietwezen 1992 Artikel 71 
1. 
Ingeval de solvabiliteit of de liquiditeit van een kredietinstelling die een vergunning 
als bedoeld in artikel 6 heeft verkregen dan wel van een bijkantoor in Nederland van 
een in een andere Lid-Staat gevestigde kredietinstelling die krachtens artikel 31 in 
Nederland het bedrijf van kredietinstelling mag uitoefenen dan wel van een 
bijkantoor in Nederland van een in een Staat, die niet een Lid-Staat is, gevestigde 
kredietinstelling die een vergunning als bedoeld in artikel 38, eerste lid heeft 
verkregen, tekenen van een gevaarlijke ontwikkeling vertoont en redelijkerwijs in die 
ontwikkeling geen verbetering te voorzien is, kan de rechtbank, binnen wier 
rechtsgebied de kredietinstelling dan wel het bijkantoor is gevestigd, op verzoek van 
de Bank verklaren, dat de kredietinstelling dan wel het bijkantoor verkeert in een 
toestand, welke in het belang van de gezamenlijke schuldeisers bijzondere 
voorziening behoeft.  
2. 
Ingeval de solvabiliteit of de liquiditeit van een kredietinstelling waarop het verbod 
van artikel 6 van toepassing is dan wel van een bijkantoor in Nederland van een 
buiten Nederland gevestigde kredietinstelling waarop het verbod van artikel 31 of 
artikel 38, eerste lid van toepassing is, naar het oordeel van de Bank zodanig is dat te 
voorzien is dat de kredietinstelling dan wel het bijkantoor zijn verplichtingen ter zake 
van de door hem verkregen gelden niet of slechts ten dele kan nakomen, kan de 
rechtbank, binnen wier rechtsgebied de kredietinstelling dan wel het bijkantoor is 
gevestigd, op verzoek van de Bank verklaren dat de kredietinstelling dan wel het 
bijkantoor verkeert in een toestand, welke in het belang van de gezamenlijke 
schuldeisers bijzondere voorziening behoeft.  
3. 
De Bank zendt een afschrift van het verzoekschrift aan de betrokken kredietinstelling 
dan wel bijkantoor.  
4. 
De rechtbank behandelt het verzoek met de meeste spoed.  
5. 
De rechtbank is bevoegd inzage te nemen of te doen nemen door deskundigen, 
daartoe door haar aangewezen, van zakelijke gegevens en bescheiden van de 
betrokken kredietinstelling dan wel bijkantoor. De artikelen 53 en 62, eerste tot en 
met derde lid, zijn daarbij van overeenkomstige toepassing.  
6. 
De rechtbank geeft geen beschikking dan nadat de kredietinstelling dan wel het 
bijkantoor en de Bank zijn gehoord, althans behoorlijk opgeroepen.  
7. 
Indien het verzoek wordt toegewezen, bevat de beschikking van de rechtbank de 
benoeming van een of meer bewindvoerders; de Bank kan voor de benoeming 
voordrachten doen.  
8. 
Indien het verzoek wordt toegewezen, wordt de beschikking op een openbare 
terechtzitting uitgesproken en wordt een uittreksel ervan onverwijld door de 
bewindvoerders bekend gemaakt in de Staatscourant en in een of meer door de 
rechtbank aan te wijzen nieuwsbladen. Het uittreksel vermeldt naam en woonplaats 
van de kredietinstelling dan wel het bijkantoor en de woonplaats of het kantoor van 
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de bewindvoerders alsmede de datum van de beschikking. De beschikking is 
uitvoerbaar bij voorraad, terugwerkend tot aan het begin van de dag waarop zij is 
uitgesproken, niettegenstaande enige daartegen gerichte voorziening.  
9. 
In afwijking van de laatste volzin van het achtste lid, werkt de beschikking, bedoeld in 
het eerste of tweede lid, niet terug ten aanzien van een door een kredietinstelling vóór 
het tijdstip waarop de rechtbank de beschikking heeft gegeven, gegeven 
overboekingsopdracht, opdracht tot verrekening of enige uit een dergelijke opdracht 
voortvloeiende betaling, levering, verrekening of andere rechtshandeling die benodigd 
is om de opdracht volledig uit te voeren in een systeem als bedoeld in artikel 212a, 
onder b van de Faillissementswet.  
10. 
De laatste volzin van het achtste lid en artikel 72, eerste lid, kunnen niet aan derden 
worden tegengeworpen ten aanzien van een door een kredietinstelling, na het tijdstip 
waarop de rechtbank de in het eerste of het tweede lid, bedoelde beschikking heeft 
gegeven, gegeven overboekingsopdracht, opdracht tot verrekening of enige uit een 
dergelijke opdracht voortvloeiende betaling, levering, verrekening of andere 
rechtshandeling die benodigd is om de opdracht volledig uit te voeren, indien de 
opdracht in een systeem als bedoeld in artikel 212a, onder b van de 
Faillissementswet, wordt uitgevoerd op de dag waarop de rechtbank de beschikking 
heeft gegeven en de centrale tegenpartij, de afwikkelende instantie of het 
verrekeningsinstituut, bedoeld in artikel 212a van de Faillissementswet, kan aantonen 
dat deze ten tijde van de uitvoering van de opdracht niet op de hoogte was of op de 
hoogte behoorde te zijn van de door de rechtbank gegeven beschikking.  
11. 
Het negende en het tiende lid zijn van overeenkomstige toepassing op een 
goederenrechtelijk zekerheidsrecht dat door een kredietinstelling in verband met 
deelname aan een systeem als bedoeld in artikel 212a, onder b, van de 
Faillissementswet, is gevestigd ten behoeve van een centrale bank als bedoeld in 
artikel 212a, onder h, van de Faillissementswet of ten behoeve van een instelling die 
deelneemt aan het systeem.  
12. 
De rechtbank vermeldt op de beschikking het tijdstip waarop de beschikking is 
gegeven tot op de minuut nauwkeurig.  
13. 
De griffier van de rechtbank stelt de Bank terstond in kennis van de beschikking. De 
Bank stelt daarna terstond de door Onze minister op grond van artikel 212d van de 
Faillissementswet aangewezen systemen, alsmede de bevoegde autoriteiten van de 
overige lidstaten van de Europese Unie en van de andere staten die partij zijn bij de 
Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, in kennis van de 
beschikking.  
14. 
Wanneer het verzoek aanhangig is tegelijk met een verzoek of vordering tot 
faillietverklaring - eigen aangifte daaronder begrepen -, wordt de behandeling van het 
verzoek of de vordering tot faillietverklaring geschorst, totdat op het eerstgenoemde 
verzoek is beschikt. Wordt een verklaring als bedoeld in het eerste of tweede lid, 
gegeven, dan vervalt het verzoek of de vordering tot faillietverklaring van rechtswege.  
15. 
Bij een beschikking als bedoeld in het eerste of tweede lid, bepaalt de rechtbank de 
duur op ten hoogste anderhalf jaar. Voor het verstrijken van de gestelde termijn kan 
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de Bank eenmaal of meermalen verlenging van de geldigheidsduur voor ten hoogste 
anderhalf jaar verzoeken. Het verzoek wordt behandeld op dezelfde wijze als een 
verzoek tot uitspreken van de verklaring. Zolang bij afloop van de geldigheidsduur 
van de verklaring op een verzoek tot verlenging nog niet is beschikt, blijft de 
verklaring gehandhaafd. Indien het verzoek tot verlenging wordt toegewezen, is het 
zevende lid van toepassing. 
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Verklaring van overlijden van vermisten 
 
Burgerlijk wetboek, boek 1 Artikel 426 
1.  
Indien het lichaam van een vermist persoon niet is kunnen worden teruggevonden 
doch, alle omstandigheden in aanmerking genomen, zijn overlijden als zeker kan 
worden beschouwd, kan op verzoek van het openbaar ministerie of van iedere 
belanghebbende de rechtbank verklaren dat de vermiste is overleden:  
A.  
indien de vermissing heeft plaatsgevonden in Nederland;  
B.  
indien de vermissing heeft plaatsgevonden tijdens een reis met een in Nederland 
thuisbehorend schip of luchtvaartuig;  
C.  
indien de vermiste Nederlander was;  
D.  
indien de vermiste zijn woon- of verblijfplaats had in Nederland.  
2.  
Indien een persoon buiten Nederland is overleden en geen overlijdensakte is 
opgemaakt of kan worden overgelegd, kan op verzoek van het openbaar ministerie of 
van iedere belanghebbende de rechtbank verklaren dat die persoon is overleden:  
A.  
indien het overlijden heeft plaatsgevonden tijdens een reis met een in Nederland 
thuisbehorend schip of luchtvaartuig;  
B.  
indien de overledene Nederlander was;  
C.  
indien de overledene zijn woon- of verblijfplaats had in Nederland.  
3.  
Voor zover mogelijk bevat het verzoek bedoeld in het eerste en tweede lid, of daarmee 
vergezeld gaande bescheiden de in artikel 427 van dit boek genoemde gegevens.  
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Verlening inzage schuldregisters geldleningen ten laste 
van het rijk 
 
Wet regelen nopens beheer schuldregisters voor geldleningen ten laste van het rijk 
Artikel 10 
Het is aan de Agent en aan de verdere ambtenaren en beambten van het Agentschap 
van het Ministerie van Financiën verboden om aan bijzondere personen, lichamen en 
instellingen inzage van de schuldregisters te geven of enige mededeling te doen van 
hetgeen hun uit hoofde van hun ambt bekend is omtrent andere inschrijvingen dan 
waarop die personen, lichamen of instellingen recht hebben, tenzij daartoe een 
bevelschrift van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Amsterdam is 
verkregen. 
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Voornaamswijziging 
 
Burgerlijk wetboek, boek 1 
Artikel 4 
1.  
Een ieder heeft de voornamen die hem in zijn geboorteakte zijn gegeven.  
2.  
De ambtenaar van de burgerlijke stand weigert in de geboorteakte voornamen op te 
nemen die ongepast zijn, of overeenstemmen met bestaande geslachtsnamen tenzij 
deze tevens gebruikelijke voornamen zijn.  
3.  
Geeft de aangever geen voornamen op, of worden deze alle geweigerd zonder dat de 
aangever ze door een of meer andere vervangt, dan geeft de ambtenaar ambtshalve 
het kind een of meer voornamen, en vermeldt hij uitdrukkelijk in de akte dat die 
voornamen ambtshalve zijn gegeven.  
4.  
Wijziging van de voornamen kan op verzoek van de betrokken persoon of zijn 
wettelijke vertegenwoordiger worden gelast door de rechtbank. De wijziging geschiedt 
doordat van de beschikking een latere vermelding aan de akte van geboorte wordt 
toegevoegd, overeenkomstig artikel 20a, eerste lid. In geval van wijziging van de 
voornamen van een buiten Nederland geboren persoon geeft de rechtbank die de 
beschikking geeft, voor zoveel nodig ambtshalve hetzij een last tot inschrijving van de 
akte van geboorte dan wel van de akte of de uitspraak, bedoeld in artikel 25g, eerste 
lid, hetzij de in artikel 25c bedoelde beschikking. 
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Wijziging register burgerlijke stand 
 
Burgerlijk wetboek boek 1 Artikel 28 
1.  
Iedere Nederlander die de overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren dan is 
vermeld in de akte van geboorte en lichamelijk aan het verlangde geslacht is 
aangepast voor zover dit uit medisch of psychologisch oogpunt mogelijk en 
verantwoord is, kan de rechtbank verzoeken wijziging van de vermelding van het 
geslacht in de akte van geboorte te gelasten, indien deze persoon als mannelijk in de 
akte van geboorte vermeld staande, nimmer meer in staat zal zijn kinderen te 
verwekken, dan wel als vrouwelijk in de akte van geboorte vermeld staande, nimmer 
meer in staat zal zijn kinderen te baren. 
2.  
Voor de toepassing van het bepaalde in het eerste lid en de artikelen 28a en 28b van 
dit boek wordt onder akte van geboorte mede verstaan een akte van inschrijving van 
een buiten Nederland opgemaakte akte van geboorte of van een beschikking als 
bedoeld in artikel 25c van dit boek.  
3.  
Degene, die de Nederlandse nationaliteit niet bezit, kan een verzoek als bedoeld in 
het eerste lid doen, indien hij reeds gedurende een tijdvak van ten minste één jaar, 
onmiddellijk voorafgaande aan het verzoek, woonplaats in Nederland heeft en een 
rechtsgeldige verblijfstitel heeft en voor het overige voldoet aan de in het eerste lid 
gestelde voorwaarden. Indien de akte van geboorte niet hier te lande in de registers 
van de burgerlijke stand is ingeschreven, wordt tevens de rechtbank verzocht de 
inschrijving te gelasten van de akte van geboorte in het register van geboorten van de 
gemeente 's-Gravenhage. 


