
Akte
Ondertekend geschrift dat als bewijs kan dienen.

A-nummer
Het nummer waaronder een persoon ingeschre-
ven staat bij de gemeentelijke basisadministratie 
(GBA) ofwel het bevolkingsregister, iedereen 
heeft een eigen uniek nummer.

Aanzegging
Een aanzegging is een gerechtelijke bekend-
making Voorbeelden zijn een aanzegging tot 
ontruiming en aanzegging openbare verkoop van 
roerende zaken.

Bankbeslag
Een vorm van derdenbeslag: beslag op het saldo 
van de bankrekening van de debiteur.

Beschikking
Een gerechtelijke uitspraak die begint met een 
verzoekschrift en eindigt met een beschikking. 
Alleen bij een faillissement dan wordt er een 
vonnis gewezen.

Beslagvrije voet
Het gedeelte van het inkomen dat ter beschik-
king blijft van een beslagene, zodat hij kan voor-
zien in de kosten van levensonderhoud, alles wat 
boven de beslagvrije voet wordt verdiend, wordt 
ingehouden ten behoeve van de beslaglegger.

Betalingsregeling
Een regeling waarbij een schuldenaar zich ver-
bindt tot het betalen van het totaalverschuldigde 
in termijnen, de opdrachtgever verbindt zich te-
gelijkertijd om genoegen te nemen met betaling 
in termijnen mits de regeling stipt wordt nageko-
men, een betalingsregeling wordt altijd schriftelijk 
aan de schuldenaar bevestigd.

Betekening
Een betekening is een bekendmaking door een 
deurwaarder van stukken en mededelingen aan 
de schuldenaar (debiteur). Voorbeeld is de bete-
kening van een vonnis.

Btag
De tarieven voor ambtshandelingen van de 
gerechtsdeurwaarders worden beschreven in het 
Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechts-
deurwaarders. Het betreft maximumtarieven die 
aan een schuldenaar in rekening mogen worden 
gebracht.

Buitengerechtelijke kosten
Kosten die een persoon maakt om zijn vordering 
te kunnen innen zonder dat er een rechter aan te 
pas komt.

Bezwaar
Protest van een burger tegen een bepaald over-
heidshandelen. Daarnaast wordt het in civiele 
kwesties ook als zodanig aangeduid.

Conclusie van antwoord
Indien gedaagde gebruik maakt van zijn recht om 
zich inhoudelijk te verweren op de inhoud van de 
dagvaarding, dan heet dit verweer een conclusie 
van antwoord. Dit kan mondeling en schriftelijk 
bij de Rechtbank waar de zaak dient.

Conclusie van dupliek
Antwoord van gedaagde op conclusie van repliek 
van eiser.

Conclusie van repliek
Reactie van de eisende partij op de conclusie van 
antwoord van de gedaagde partij.

Dagvaarden
Het doen uitbrengen (of betekenen) van een 
dagvaarding aan een gedaagde ter inleiding van 
een gerechtelijke procedure.

Dagvaarding
Oproep om voor het gerecht te verschijnen.

Debiteur
Schuldenaar, de partij die een vordering dient te 
voldoen.

Derdenbeslag
Het derdenbeslag is een beslag dat door een 
gerechtsdeurwaarder wordt gelegd in opdracht 
van de schuldeiser. Hierbij wordt beslag gelegd 
onder een derde partij op gelden of goederen 
van de schuldenaar. B.v. Beslag op salaris, uitke-
ring, bankrekening of beslag op goederen die 
een derde voor de schuldenaar bewaart.
Deurwaarder (Gerechtsdeurwaarder)
Een persoon die is benoemd door de Kroon en 
belast is met wettelijke taken waaronder het uit-
brengen van dagvaardingen en andere exploten, 
optreden als rolgemactigde, executoriale verko-
pingen en inbeslagnemingen.

Eenmanszaak
Een onderneming waarbij het privévermogen en 
het vermogen van de zaak van de ondernemer 
een geheel vormen. Schuldeisers kunnen zich op 
het totale vermogen verhalen.

Begrippenlijst



Eiser
De natuurlijke- of rechtspersoon die de vordering 
opeist.

Executie
Tenuitvoerlegging van vonnissen, dwangbevelen, 
beschikkingen en akten. Voorbeelden zijn beslag 
roerende zaken met openbare verkoop, ontrui-
ming of derdenbeslag.

Executoriale verkoop
Een openbare verkoop welke plaatsvindt omdat 
na de beslag op roerende zaken nog steeds het 
verschuldigde bedrag niet is voldaan. Hierbij wor-
den de in beslag genomen zaken verkocht aan de 
hoogst biedende gegadigde. Een roerende zaak 
wordt door een gerechtsdeurwaarder verkocht 
en moet direct door de koper worden betaald en 
meegenomen. Onroerende zaken worden via een 
notaris verkocht.

Exploot
Verzamelnaam voor officiële stukken die alleen 
een gerechtsdeurwaarder kan uitbrengen aan een 
betrokkene persoonlijk of aan zijn woonadres per 
gesloten envelop.

Faillissement
Situatie waarin een schuldenaar heeft opge-
houden zijn verplichtingen te kunnen nakomen. 
Een faillissement wordt in een vonnis van de 
rechtbank uitgesproken, in het algemeen naar 
aanleiding van een aanvraag van de schuldenaar 
zelf of van een of meer schuldeisers. De beslagen 
vervallen en de rechter benoemt een curator en 
een rechter-commissaris. De curator beheert de 
failliete boedel en is belast met de vereffening 
van de schulden. De rechter-commissaris houdt 
toezicht.

Finale kwijting
Bij een finale kwijting wordt een deel van de 
vordering voldaan, waarbij de schuldeiser en de 
schuldenaar overeenkomen dat hiermee de volle-
dige vordering zal zijn voldaan met kwijtschelding 
van het niet betaalde gedeelte.

Gedaagde
Iemand waar tegen een eis wordt gericht in een 
gerechtelijke procedure, de tegenpartij van de 
eiser.

Gemeentelijke Basis Administratie 
(GBA)
De administratie waarin iedere gemeente de 
gegevens van haar bewoners bijhoudt: geboor-
tedatum, geboorteplaats, huwelijksgegevens, 
verblijfsgegevens en historische verblijfsgege-
vens (oude adressen). GBA-gegevens worden 
niet zomaar aan derden verstrekt ivm privacy, 
aan deurwaarders worden de gegevens wel 
verstrekt t.b.v. het uitbrengen van bijvoorbeeld 
een dagvaarding, hier is immers sprake van een 
algemeen belang, namelijk dat geschillen aan de 
rechter kunnen worden voorgelegd en daarvoor 
zijn juiste adresgegevens onontbeerlijk.

Griffier
Degene die de administratie verzorgt van het 
(kanton)gerecht.

Griffierecht (vastrecht)
Een vast recht dat voor aanvang van een proce-
dure aan de griffie dient te worden voldaan ter 
vergoeding van de kosten van de rechter.

Grosse
Een in executoriale vorm gewezen vonnis / ge-
geven beschikking / verleden akte / elk ander bij 
wet aangewezen stuk, welk aan het hoofd de titel 
“in naam der koningin” draagt.

Hechtenis
Een straf die bijvoorbeeld wordt opgelegd bij 
overtredingen of bij het niet betalen van een 
boete.

Hoofdelijk aansprakelijk
Indien het een vordering betreft met twee of 
meerdere gedaagden, dan kan elk der gedaag-
den voor de gehele vordering worden aange-
sproken.

Hoofdsom
De verschuldigde geldsom, exclusief de daarop 
berekende rentes en toeslagen voor gemaakte 
kosten.

Incasso
Innen of in ontvangst nemen (van geld) zonder 
tussenkomst van een rechter.

In persoon betekenen
Het aan de betrokkene zelf afgeven van een of-
ficieel stuk ( bijvoorbeeld dagvaarding of vonnis) 
door de gerechtsdeurwaarder.

Jurisprudentie
De uitspraak van de rechter wordt verwoord in 
een vonnis. Hierin zijn motiveringen opgenomen, 
met interpretaties en nadere uitleg van wetsarti-
kelen. Het geheel van deze motiveringen vormt 
jurisprudentie.



Kandidaat-gerechtsdeurwaarder
Degene is toegevoegd aan een door de Kroon 
benoemde gerechtsdeurwaarder. De uitgevoerde 
taken door de toegevoegde kandidaat-gerechts-
deurwaarder vallen onder de verantwoordelijk-
heid van de deurwaarder.

Kantonrechter
Rechtsprekende bij de Rechtbank die zaken als 
overtredingen uit het strafrecht, arbeidszaken, 
huurzaken en civiele zaken tot € 25.000,00 be-
handelt.

Kort geding
Procedure om in een spoedeisende zaak snel een 
beslissing van de rechtbank te krijgen. Dit is een 
voorlopige uitspraak. Hierna kunnen de partijen 
alsnog naar de rechtbank gaan om de zaak voor 
te leggen (de ‘bodemprocedure’).

Loonbeslag
Loonbeslag is een vorm van derdenbe-
slag: 
beslag onder de werkgever op het loon van de 
schuldenaar. Loonbeslag wordt door de deur-
waarder, in opdracht van een schuldeiser, gelegd.

Losse opdracht
Onder een losse opdracht wordt verstaan: een 
ambtelijke handeling die door een (kandidaat-)
gerechtsdeurwaarder uitgevoerd wordt voor een 
derde partij, o.a. meestal het betekenen van een 
dagvaarding of vonnis.

Minnelijk (incasso)
Zonder tussenkomst van de rechter of dwang-
middelen tot een oplossing van de (incasso) zaak 
komen.

Naamloze vennootschap (N.V.)
Een organisatie die zelfstandig deelneemt aan 
het economisch en juridisch verkeer met een 
eigen, afgescheiden vermogen. Aandelen zijn 
verdeeld over - naamloze - aandeelhouders die 
via de beurs deze aandelen kunnen kopen of 
verkopen.

Nasalaris gemachtigde
Het salaris wat de gemachtigde toekomt naar 
aanleiding van het bestuderen van het uitgespro-
ken vonnis.

Nasalaris procureur
Het salaris wat de procureur toekomt naar aan-
leiding van het bestuderen van het uitgesproken 
vonnis.

Natuurlijk persoon
Een natuurlijk persoon is een mens van vlees en 
bloed, die bevoegd is om als rechtssubject deel 
te nemen aan het rechtsverkeer dit houdt in dat 
men zonder hulp van anderen eigenaar kan zijn 
van goederen.

Nota
Een rekening, waarop vermeld staat wat men 
voor geleverde diensten of goederen verschul-
digd is.

Onderbewind
Het benoemen van een bewindvoerder voor wie 
zelf niet meer goed kan zorgen voor zijn eigen 
financiën (onderbewindstelling).

Ondercuratele
Het benoemen van een curator voor wie zelf niet 
meer goed kan zorgen voor zijn eigen financiën 
en persoonlijke zaken (Ondercuratelestelling).

Onherroepelijk
Een uitspraak is onherroepelijk als de rechtzoe-
kende geen beroep of cassatie meer kan instel-
len. De zaak is dan helemaal afgerond.

Onroerende zaken
Grond, gebouwen, nog niet gewonnen delfstof-
fen, met de grond verenigde beplantingen en 
zaken die duurzaam met de grond verenigd zijn.

Ontruiming
Een gerechtsdeurwaarder mag de debiteur in het 
bijzijn van een Hulpofficier van Justitie dwingen 
een onroerende zaak (pand) met al het zijne en 
de zijnen te verlaten als deze in gebreke blijft aan 
het ontruimingsvonnis te voldoen. Ontruiming 
kan uitsluitend met een gerechtelijk bevel (vonnis 
van kantonrechter) gebeuren.

Opdrachtgever
Ambtelijke opdrachtgevers: incassobureaus, 
advocatenbureaus, notarissen, collega-deurwaar-
ders etc.

Openbaar exploot
Een exploot dat moet worden betekend aan 
iemand zonder bekende woon- of verblijfplaats 
wordt betekend aan het parket van het openbaar 
ministerie bij het gerecht van de plaats waar de 
zaak dienen moet, daarnaast wordt een verkorte 
versie van het exploot gepubliceerd in de krant.

Overbetekening
Een overbetekening is de ambtelijke handeling 
van de deurwaarder, waarbij hij aan de schulde-
naar of derden kenbaar maakt b.v. dat hij beslag 
heeft gelegd en waarop het beslag is gelegd.



Proceskosten
Griffierechten, salaris gemachtigde en kosten van 
de dagvaarding.

Roerende zaken
Stoffelijke objecten (zaken).

Rolzitting
Zitting van het gerecht waarop zaken aanhangig 
worden gemaakt, stukken worden overlegd, 
uitstel wordt gevraagd, het verloop van de zaken 
wordt bijgehouden, uitspraken worden gedaan.

Sommatie
Een mondelinge of schriftelijke mededeling, 
waarin een schuldenaar wordt aangezegd dat 
binnen een bepaalde termijn ergens aan moet 
zijn voldaan.

Staande magistratuur
Vertegenwoordigers van het Openbaar Ministe-
rie (procureurs-generaal, advocaten-generaal en 
officieren van justitie.

Surseance van betaling
Wettelijk uitstel van betaling.

Titel
Vonnis, akte, dwangbevel of beschikking.

Toevoeging
Beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand waar-
mee een onvermogende rechtzoekende voor een 
bepaalde procedure een raadsman wordt toe-
gewezen, waarbij hij slechts een eigen bijdrage 
dient te voldoen.

Tussenvonnis
Vonnis waarbij de rechter geen eindbeslissing 
geeft, maar bijvoorbeeld een bewijsopdracht of 
onderzoek beveelt.

Tussentijdse afdracht (TTA)
Het tussentijds afdragen van gelden welke zijn 
ontvangen van de debiteur van de opdrachtge-
ver.

Uitvoerbaar bij voorraad
Indien in een titel de veroordeling uitvoerbaar bij 
voorraad is verklaard, betekent dit dat de tenuit-
voerlegging kan aanvangen en worden voortge-
zet ongeacht of er een rechtsmiddel (bv. hoger 
beroep of verzet) tegen wordt ingesteld.

Vennootschap onder firma (VOF)
Twee of meer vennoten voeren samen een bedrijf 
onder een gemeenschappelijke naam. Een v.o.f. 
dient te worden ingeschreven in het handelsre-
gister. Een v.o.f. heeft een eigen vermogen maar 
is geen rechtspersoon, dat betekent dat schuldei-
sers van de zaak zich zowel op het vermogen van 
de zaak als op de privé-vermogens van de ven-

noten kunnen verhalen, vennoten zijn hoofdelijk 
aansprakelijk voor vennootschapsschulden.

Vergeefs beslag
Als de deurwaarder niemand aantreft om beslag 
roerend te leggen.

Verhaalsonderzoek
Onderzoek naar de vermogensbestanddelen van 
een schuldenaar.

Verklaring inkomsten & uitgaven
Een verklaring van de gedaagde betreft zijn 
vermogen.

Verstek
Niet verschijnen van de gedaagde of de verdach-
te op de rechtzitting. Hierdoor wijst de Rechter 
het vonnis op alleen de stellingen van de eisende 
partij.

Verschotten
De kosten die zijn gemoeid met de exploten, het 
griffierecht en het uitroepgeld.

Verzet
Bezwaar tegen een uitspraak dat iemand kan 
indienen die bij verstek (afwezigheid) veroordeeld 
is.

Vonnis
Een vonnis is een beslissing van een rechter in 
dagvaardingsprocedures.

Vordering
Het totaal van de hoofdsom, vermeerderd met 
rentes en toeslagen voor de gemaakte kosten in 
de betreffende zaak.

Wettelijke rente
De rente die wettelijk verschuldigd is bij het te 
laat betalen van de geldsom. Deze wordt bere-
kend over de hoofdsom. Het percentage wordt 
vastgesteld door de overheid.

Wet Schuldsanering Natuurlijke  
Personen (WSNP)
Een in de faillissementswet geregelde procedure 
met name bedoeld voor natuurlijke personen. De 
bedoeling is dat de natuurlijke persoon na het 
voltooien van een saneringsplan in drie tot vijf 
jaar schuldenvrij is. Het verzoek tot toelating tot 
deze regeling dient bij de rechtbank te worden 
gedaan en kan pas nadat een minnelijke schul-
denregeling is mislukt.

Zittende magistratuur
Een aanduiding voor de rechters en griffiers.


