
 
 
 
 
 

 
ONHERROEPELIJKE MACHTIGING GERECHTSDEURWAARDER 
 
 
 
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 18/11/2006 en van de overeenkomst over de 
derdenrekening getekend door BNP Paribas Fortis NV  en de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België 
op 05/09/2007,  
 

De ondertekende :   

(naam & voornaam)  ............................................................................................................. 

(kantooradres)             ..........................................................…............................................... 

   ………………………………………………………………………………. 
 
 
gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijke arrondissement  (naam) 
 
..........................................................…...................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
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); 

 
- 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 strafrechterlijk als burgerrechterlijk, 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. 
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- 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 
 
 BE  .  .      .  .  .  .      .  .  .  .      .  .  .  . 
 
 BE  .  .      .  .  .  .      .  .  .  .      .  .  .  . 
 
 BE  .  .      .  .  .  .      .  .  .  .      .  .  .  . 
 
 BE  .  .      .  .  .  .      .  .  .  .      .  .  .  . 
 
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. 
 
 
 
Opgemaakt te …………………………………….., op …………………........... 
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