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OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING
GERECHTSDEURWAARDERS

Tussen :

N
E

De NATIONALE KAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN
BELGIE
Henri Jasparlaan 93
1060 Brussel
Vertegenwoordigd door haar Voorzitter, dhr Marcel Mignon

M
I
C

en hierna te noemen “NKGB”

En :

de naamloze vennootschap [Klik en typ naam + adres Bank]
Vertegenwoordigd door : [Klik en typ naam]

E
P

Hierna te noemen “de bank”

WORDT VOORAF UITEENGEZET WAT VOLGT :

S

Op 18 november 2006 heeft de Verplichte Algemene Vergadering van de NKGB de richtlijn
aangenomen met als titel “Richtlijn voor het houden van een derdenrekening”, een
reglement betreffende de verhandeling van gelden van cliënten en/of derden” (bijlage 1).
Deze richtlijn zal in werking treden op één januari 2007.
Artikel 1 van deze richtlijn bepaalt dat de gerechtsdeurwaarder gelden van cliënten of
derden uitsluitend verhandelt via een specifiek daartoe te openen rekening bij een financiële
instelling, ‘derdenrekening voor gerechtsdeurwaarder’ genoemd.
Artikel 3 van dit reglement stelt dat de gerechtsdeurwaarder uitsluitend een derdenrekening
kan openen bij een financiële instelling waarmee de NKGB ter zake een overeenkomst sloot,
en dat deze overeenkomst minimaal volgende bepalingen zal bevatten :
-

de derdenrekening is een zichtrekening;
de derdenrekening mag nooit een negatief saldo vertonen
op de derdenrekening is elke vorm van krediet uitgesloten;
de derdenrekening kan op geen enkele wijze tot zekerheid dienen;
elke compensatie, fusie of bepaling van eenheid van rekeningen tussen de
derdenrekening en andere bankrekeningen is uitgesloten;
domicilieringen en automatisch zich herhalende betaalopdrachten zijn van een
derdenrekening uitgesloten
een bedrag gecrediteerd op de derdenrekening als gevolg van de inning van een
cheque kan niet meer worden gedebiteerd.
voor zover ze niet indruisen tegen de bepalingen van de richtlijn "derdenrekening
gerechtsdeurwaarder" kan de titularis van een derdenrekening zelf afzonderlijke
voorwaarden bedingen met de financiële instelling.
de opening en afsluiting van een derdenrekening wordt door de financiële instelling
gemeld aan de Nationale Voorzitter en de Syndicus van zijn arrondissementskamer.
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-

zonder enige uitzondering verleent de gerechtsdeurwaarder bij de opening van een
derdenrekening aan de Nationale Voorzitter, de Nationale Verslaggever en de
Syndicus van zijn Arrondissementskamer een onherroepelijke machtiging om,
wanneer nodig, vanwege de financiële instelling volledige inzage en afschrift te
verkrijgen van alle verrichtingen op deze derdenrekening.

Artikel 7 bepaalt dat de Nationale Voorzitter, de Nationale Verslaggever en de
syndicusvoorzitter van de arrondissementskamer waartoe de rekeninghouder behoort,
toezicht uitoefenen op het correcte gebruik van de derdenrekening. Zij kunnen voor de
titularis tijdelijk het beheer over zijn derdenrekening laten schorsen.

N
E

Dezelfde richtlijn bepaalt dat de Nationale Voorzitter zich in de uitvoering van de taken die
hem bij deze richtlijn worden opgedragen, kan laten vervangen door een effectief lid van
het directiecomité van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België.

M
I
C

DE PARTIJEN KOMEN OVEREEN WAT VOLGT:

ARTIKEL 1

E
P

De bank wordt aanvaard als financiële instelling waar de gerechtsdeurwaarders één of
meerdere derdenrekeningen kunnen houden in overeenstemming met de richtlijn van de
NKGB.
Deze rekeningen zijn zichtrekeningen zoals hierna bepaald.

S

ARTIKEL 2

Bij de opening van dergelijke rekening verbindt de gerechtsdeurwaarder er zich toe dat
deze rekening nooit een debetsaldo zal vertonen.
De bank moet de nodige voorzieningen treffen om te beletten dat een derdenrekening ooit
een negatief saldo zal vertonen.

ARTIKEL 3

De gerechtsdeurwaarder zal op de derdenrekening geen enkele vorm van krediet genieten,
en hij zal voor deze rekening geen kredietkaart of enige betaalkaart ontvangen. De
derdenrekening kan op geen enkele wijze tot zekerheid dienen.
De Bank zal op de derdenrekening geen enkele vorm van domiciliering noch automatisch
zich herhalende betaalopdrachten toestaan.
Een bedrag gecrediteerd op de derdenrekening als gevolg van de inning van een cheque,
kan niet meer worden gedebiteerd.1

ARTIKEL 4
Vallen buiten het toepassingsveld van deze overeenkomst de persoonlijke rekeningen van
de
gerechtsdeurwaarder,
net
als
zijn
professionele
rekeningen
andere
dan
1

De derdenrekening zal pas gecrediteerd worden na de inning van de cheque.
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derdenrekeningen.
Dit
geldt
eveneens
voor
de
rekeningen
die
door
een
gerechtsdeurwaarder worden geopend als minnelijk sekwester, als gerechtelijk sekwester of
als gerechtelijk lasthebber (art. 1956, 1961 en 1984 B.W.), tenzij de gerechtsdeurwaarder aan de
bank meedeelt dat deze rekeningen als derdenrekeningen conform deze overeenkomst
moeten worden beschouwd.
Enkel de gerechtsdeurwaarder is verantwoordelijk voor de aanduiding van de aard van de
rekeningen die hij houdt.

ARTIKEL 5

N
E

De Bank erkent dat de tegoeden die de gerechtsdeurwaarder voor derden aanhoudt op zijn
derdenrekening GDW, hem niet toebehoren. Verder erkent de Bank alleen de
gerechtsdeurwaarder als beheerder over zijn derdenrekening. Dit sluit uit dat derden, voor
de aanspraak die zij kunnen laten gelden op hun aandeel dat zich op de derdenrekening zou
bevinden, zich rechtreeks tot de bank kunnen wenden.

M
I
C

Door het openen van een derdenrekening GDW en het ondertekenen van de onherroepelijke
machtiging, stemt de gerechtsdeurwaarder – titularis van de rekening er mee in dat elke
vorm van schorsing, inbegrepen deze vermeld in de richtlijn “Richtlijn voor het houden van
een derdenrekening” hem / haar het beheer van zijn derdenrekening ontneemt.

E
P

ARTIKEL 6

De bank verbindt er zich toe om geen enkele vorm van schuldvergelijking, verrekening,
fusie of éénheid van rekening in te roepen of toe te passen tussen het creditsaldo van een
derdenrekening en schulden die de gerechtsdeurwaarder – titularis mocht hebben aan de
bank. De bank verbindt er zich bovendien toe om een derdenrekening uit te sluiten uit de
toepassing van een nettingovereenkomst (als bedoeld in de wet betreffende de financiële
zekerheden van 15 december 2004) met betrekking tot enige schuld van de
gerechtsdeurwaarder – titularis van de derdenrekening.

S

ARTIKEL 7

In geval van beslag onder derden in haar handen ten last van een gerechtsdeurwaarder –
titularis van de derdenrekening, en voor zover de bank van oordeel is dat in haar verklaring
van derde-beslagene een opgave moet worden gedaan van de derdenrekening, verbindt de
bank zich ertoe uitdrukkelijk te vermelden dat het een derdenrekening betreft. Voor zover
de bank bijkomende informatie zou geven zal zij zich daarin beperken en niets anders
meedelen dan dat de gerechtsdeurwaarder de verplichting heeft om op die rekening de
gelden aan te houden die hij ontving en bestemd zijn voor derden.
Telkens wanneer de bank officieel kennis krijgt van een maatregel, zowel stafrechterlijk als
burgerrechterlijk, die de onbeschikbaarheid van de derdenrekening voor de
gerechtsdeurwaarder-rekeninghouder voor gevolg heeft, zoals in het geval van een
derdenbeslag op de tegoeden van een derdenrekening, zal de bank de Nationale Voorzitter
en de syndicusvoorzitter van de arrondissementskamer van gerechtsdeurwaarders waartoe
de gerechtsdeurwaarder-titularis van de derdenrekening behoort, en die staan vermeld op
zijn onherroepelijke machtiging (bijlage 2), daarvan zonder uitstel op de hoogte brengen.

ARTIKEL 8
De bank verbindt er zich toe voor een gerechtsdeurwaarder slechts een derdenrekening te
openen of een rekening als derdenrekening te aanvaarden, nadat de gerechtsdeurwaarder
een onherroepelijke machtiging volgens het hier aangehechte model ondertekent. (bijlage2)
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Hierbij machtigt hij de Nationale Voorzitter of een door hem gevolmachtigde, de Nationale
Verslaggever en de syndicusvoorzitter van de arrondissementskamer waartoe de
rekeninghouder behoort, tegen voorlegging van een geschreven en door twee van hen
ondertekende volmacht, om vanwege de bank volledige inzage en afschrift te verkrijgen van
alle verrichtingen op deze derdenrekening. Bovendien geeft hij aan de bank, op grond van
een schriftelijk verzoek dat een tweevoudige handtekening draagt, en die uitgaat van de
Nationale Voorzitter of een door hem gevolmachtigde, de Nationale Verslaggever en de
syndicusvoorzitter van de arrondissementskamer waartoe de rekeninghouder behoort, zijn
uitdrukkelijke en onherroepelijke instemming om hem tijdelijk het beheer over zijn
derdenrekening te ontzeggen.

N
E

Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de drie maanden, brengt de bank de Nationale
Voorzitter en de Syndicusvoorzitter van de arrondissementskamer waartoe de
rekeninghouder
behoort
ervan
op
de
hoogte
dat
er
een
‘derdenrekening
gerechtsdeurwaarder’ werd geopend. Bij dit bericht wordt een kopie van de onherroepelijke
machtiging gevoegd.

M
I
C

Wordt, op initiatief van wie ook, een derdenrekening afgesloten, dan zendt de bank zo
spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één maand, hiervan een bericht aan de Nationale
Voorzitter en de Syndicusvoorzitter van de arrondissementskamer waartoe de
rekeninghouder behoort. Op dezelfde wijze wordt er gehandeld wanneer een kredietregeling
met een gerechtsdeurwaarder, houder van een derdenrekening, is opgezegd.

E
P

ARTIKEL 9

De Algemene Voorwaarden van de bank voor financiële rekeningen zijn van toepassing en
individueel bespreekbaar (zie art. 8 richtl. 3-Rek.)voor zover er bij deze overeenkomst niet
wordt van afgeweken.

S

De Bank kan een derdenrekening van een gerechtsdeurwaarder slecht opzeggen per
aangetekend schrijven en mits de eerbiediging van een termijn van 90 dagen (zie art.9
richtl. 3-Rek.) . In dit geval volstaat het dat, als bericht voorzien in het artikel 8, een kopie
van deze aangetekende brief aan de Voorzitter van de NKGB en de syndicusvoorzitter van
de arrondissementskamer waartoe de rekeninghouder behoort

ARTIKEL 10

Onafhankelijk van wat er in artikel 8 §2 van de richtlijn “Richtlijn voor het houden van een
derdenrekening” is voorzien mogen de kosten toegepast op de derdenrekeningen van de
gerechtsdeurwaarders nooit hoger zijn dan deze voor een gewone zichtrekening.
Elke titularis van een "derdenrekening gerechtsdeurwaarder" zal
voorafgaandelijk geïnformeerd worden over een eventuele tariefwijziging.

in

elk

geval

De bankkosten dienen verrekend te worden per derdenrekening en vallen ten laste van de
titularis van de derdenrekening.
Er kan steeds een kredietrente worden bepaald.

ARTIKEL 11
De eventuele niet aan de bron afgehouden fiscale lasten op bedongen vergoedingen worden
volledig en uitsluitend door de titularis van de rekening gedragen. De Bank levert hem
hiervoor de nodige afrekening(en) en factuur af.
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ARTIKEL 12
Uit de aard en de bijzondere bestemming van de gelden op de derdenrekening volgt dat bij
overlijden van de houder van deze rekening de gelden op de derdenrekening beschikbaar
blijven voor elke derde die daar recht op heeft.

ARTIKEL 13
Deze overeenkomst wordt afgesloten voor een onbepaalde termijn en neemt een aanvang
op < datum > . Ze kan door elke partij beëindigd worden op 31 december van elk jaar,
mits een opzeg betekend bij een ter post aangetekende brief, ten laatste op 30 juni van
hetzelfde jaar.
Opgemaakt te ………………………………..

N
E

op …………………………………..

M
I
C

In twee exemplaren, waarvan elke partij erkent er één te hebben ontvangen.
voor de NKGB

voor de … … … Bank

E
P

S

Marcel Mignon
Voorzitter

Bijlage 1 : reglement betreffende de verhandeling van gelden van cliënten of derden genaamd: “Richtlijn voor het
houden van een derdenrekening”.
Bijlage 2 : Onherroepelijke machtiging
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ONHERROEPELIJKE MACHTIGING
Bij toepassing van het reglement: “Richtlijn voor het houden van een
derdenrekening”, goedgekeurd door de Vaste Raad van de Nationale Kamer van
Gerechtsdeurwaarders van België op < datum >
De ondertekende :

N
E

(naam & voornaam)

..................................................................

( kantooradres)

..........................................................…......
...............

...........................................

gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijke arrondissement < naam >

M
I
C

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
geeft op onherroepelijke wijze machtiging aan:
< Financiële instelling >
-

om aan de Nationale Voorzitter of zijn aangestelde vervanger, de Nationale
Verslaggever en / of de syndicusvoorzitter van de arrondissementskamer waartoe de
rekeninghouder behoort, (tegen overlegging van een geschreven en met dubbele
handtekening ondertekende volmacht), op diens eerste verzoek alle inlichtingen
en/of alle documenten over te maken die betrekking hebben op zijn / haar
derdenrekening(en);

E
P

S

-

om de Nationale Voorzitter en de syndicusvoorzitter van de arrondissementskamer
van gerechtsdeurwaarders waartoe de gerechtsdeurwaarder-titularis van de
derdenrekening behoort zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van elke
maatregel, zowel strafrechtelijk als burgerrechtelijk, die de onbeschikbaarheid van
de derdenrekening voor de gerechtsdeurwaarder-rekeninghouder voor gevolg heeft;

-

om tijdelijk, op verzoek van de Voorzitter van de NKGB of zijn aangestelde, en / of
de Verslaggever, en/of de Syndicusvoorzitter van de Arrondissementskamer waartoe
de rekeninghouder behoort, (tegen overlegging van een geschreven en met dubbele
handtekening ondertekende volmacht) hetzij volledig hetzij gedeeltelijk het beheer
van zijn / haar derdenrekening te schorsen

-

om zo spoedig mogelijk de Nationale Voorzitter en de syndicus-voorzitter van de
arrondissementskamer van gerechtsdeurwaarders waartoe de ondertekende
gerechtsdeurwaarder behoort, ervan op de hoogte te brengen, en dit
o uiterlijk binnen de drie maanden, dat er een derdenrekening werd geopend.
Daarbij wordt een kopie van de onherroepelijke machtiging bezorgd;
o uiterlijk binnen één maand, dat er een kredietregeling met een
gerechtsdeurwaarder, houder van een derdenrekening, werd opgezegd en/of dat
er een derdenrekening werd afgesloten.

De rekening of rekeningen, voorwerp van deze machtiging en die als derdenrekening(en)
worden aangeduid, dragen de nummers
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
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Bovendien verbindt de ondertekende zich er toe dat de hoger vernoemde rekening(en) nooit
een negatief saldo zal / zullen vertonen.
Gezien de aard en de bijzondere bestemming van de gelden op de derdenrekening, erkent
ondertekende dat gelden die op de derdenrekening voorkomen voornamelijk toekomen aan
derden.

N
E

Opgemaakt te ……………………………………………………., op …………………………………………….

M
I
C

S

E
P
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