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valt daar niet onder. Een oproe-

6 dec

ping voor e-Court is daarom
geen ambtshandeling. E-Court

NIEUWS VAN DE HU:
HBO RECHTEN DEELTIJD
AFSTUDEERRICHTING
KANDIDAAT-GERECHTSDEURWAARDER

Vergaderdata ledenraad

is voor de oproeping niet op de

Volgens het Besluit opleiding en

De KBvG stemt volledig in met

16 dec

gerechtsdeurwaarder aangewezen.

stage kandidaat-gerechtsdeurwaarder bedraagt de duur van

dit beleid van het Ministerie van
Justitie. Ook de opleiding HBO

de stage één jaar. Artikel 24 lid
2 van het Besluit opleiding en

Rechten afstudeerrichting kandidaat –gerechtsdeurwaarder

zien op de procedures bij de
burgerlijke gerechten. E-Court

Algemene ledenvergadering
25 juni 2011

• Een contractuele forumkeuze,
een afspraak van partijen

tueel verzoek tot verlenging van
de tijdelijke toevoeging, op grond
van studievertraging zonder dat
er sprake is van de in het Besluit
genoemde redenen.

19 nov 2011

aangaande de inleiding van het

stage kandidaat-gerechtsdeur-

aan de HU is het eens met deze

Jubileumcongres

geding en een door e-Court
vastgesteld procesreglement

waarder bepaalt dat de stage
wordt geschorst gedurende

aanscherping van het beleid
rond de verzoeken om verlen-

scheppen geen ambtsplicht.

de periode dat de stagiair(e)

ging van de stage. Dit betekent

feitelijk niet deelneemt aan de
stage. Uit de toelichting op dit

dat student-stagiaire nauwkeurig moet plannen en daarover

24 juni 2011

• Het strijdt met de wettekst, de
wetsuitleg door een ministe-

GRIFFIERECHTEN
De Eerste Kamer heeft op 28

riële commissie en de in de
gerechtsdeurwaarderspraktijk

artikel blijkt dat deze schorsing
kan plaatsvinden ingeval van

goed moet communiceren met
zijn werkgever, om te voorkomen

september 2010 zonder stem-

gebruikelijke opvatting van de

langdurige onderbrekingen door

dat er aan het einde van de stage

ming het wetsvoorstel inzake
het nieuwe griffierechtenstelsel

wet, een exploot te zien als
een met een ander exploot

bijvoorbeeld ziekte of zwangerschapsverlof. Op grond daarvan

de onaangename verassing
wacht dat er geen ambtshan-

aangenomen. Dit betekent dat

rechtstreeks samenhangende

kunnen er ook andere (langdu-

delingen meer mogen worden

het tarief per 1 november 2010
in werking is getreden en de

ambtsverrichting. De stelling
dat de executie van een titel

rige) omstandigheden zijn die
een reden voor schorsing met

verricht, zonder dat de werkgever daarvan op de hoogte is. De

aanzeggingen op 1 januari 2011

ambtswerk zal zijn kan daarom

zich mee brengen. Een nadere

student moet naar ons idee hier-

in werking treden. Op de website
van de Eerste Kamer (http://

niet tot de conclusie voeren dat
een oproeping een ambtshan-

omschrijving van die langdurige
omstandigheden wordt niet

bij het voortouw nemen en zijn
werkgever goed informeren over

www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/31758_wijziging_wet_grif-

deling is.

gegeven, maar aannemelijk is
dat aangesloten moet worden

de planning, ook tussentijds.
Daarom informeren wij alle

bij genoemde voorbeelden van

stagebiedende kantoren door
middel van een aparte brief over
dit beleid, met als bijlage een

fierechten) kunt u de wet vinden.
Op de laatste pagina staat het
schema met de nieuwe tarieven

LEEFTIJDSONTSLAG
In artikel 92 Gerechtsdeurwaar-

langdurige onderbrekingen.
Slechts onder die voorwaarden

vermeld.

derswet is een overgangsregeling

kan de stage worden geschorst:

overzicht van de verschillende

opgenomen voor gerechtsdeurwaarders die tussen de

niet bij, zoals ook wordt vermeld
in die toelichting, kortdurende

onderdelen van het afstudeerproces en de tijd die dat in

Stichting e-Court heeft de

inwerkingtreding van de wet en
tien jaren daarna vijfenzestig

onderbrekingen zoals vakantie
en perioden van (kortdurende)

beslag neemt.
Het schrijven van een scriptie

KBvG benaderd met de vraag

jaar worden. Deze deurwaar-

ziekte.

(het afstudeerrapport) begint

of de oproeping waarin het
procesreglement van e-Court

ders mogen doorwerken tot hun
zeventigste of tot 15 juli 2011. Dit

Wij zagen in de afgelopen twee
jaar dat de verzoeken om de sta-

met het indienen van een
geschikt onderwerp en het

voor incassozaken voorziet een

betekent dat op 15 juli 2011 alle

ge te verlengen sterk toenamen,

maken van een onderzoeks-

ambtshandeling is. Stichting
e-court beantwoordt die vraag

gerechtsdeurwaarders die ouder
zijn dan 64 jaar met verplicht

maar dan niet op grond van de in
het Besluit genoemde omstan-

voorstel. Over geschiktheid
van het onderwerp en over het

bevestigend, de KBvG heeft een
andere mening.

leeftijdsontslag gaan.
De verhoging van de leeftijds-

digheden, maar als gevolg van
het oplopen van een vertraging

onderzoeksvoorstel wordt een
beoordeling gegeven. Vanaf de

De conclusie van de KBvG is kort

grens is meegenomen in het

in de studie. In de meeste geval-

goedkeuring daarvan neemt

gezegd:
• Uit de samenhang van de

wetsvoorstel Hammerstein
inzake wijzigingen van de Wet op

len is dat een vertraging door het
nog niet hebben kunnen afron-

het schrijven nog ongeveer
8 maanden in beslag. Als we

artikelen 45 en volgende Rv

het Notarisambt. Na de val van

den van de afstudeeropdracht

ervan uitgaan dat er in één keer

met de op zijn ambtelijke

het kabinet, is dit wetsvoorstel

(het schrijven van een scriptie).

een voldoende wordt behaald

taken betrekking hebbende

echter controversieel verklaard

De afstudeeropdracht is nu een

is de maximale speling tussen

bepalingen van de Gerechts-

en het is nu nog niet zeker of de

integraal onderdeel is van het

aanvang van de stage en starten

deurwaarderswet vloeit voort
dat de termen rechtsingang en

wet wordt aangenomen voor 15
juli aanstaande.

programma van het vierde jaar
van onze HBO opleiding.

met de scriptie dus ongeveer 3
maanden

gedingen, gebruikt in artikel
2 lid 1 onder a Gerechtsdeur-

Het ministerie van Justitie
heeft ons laten weten niet meer

Als de student met het inleveren van het onderwerpvoorstel

waarderswet, slechts kunnen

akkoord te gaan met een even-

langer wacht dan drie maanden
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