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Excellentie,
De KBvG heeft kennisgenomen van het wetsvoorstel, behorende bij de
internetconsultatie “Archiefwet 2021”.
Met deze reactie vragen wij uw aandacht voor de toepassing van het voorgestelde
artikel 4.1 van de wet, voor zover dat ziet op de bewaarplicht van documenten door
gerechtsdeurwaarders.
Nederland kent ruim driehonderd door de Kroon benoemde gerechtsdeurwaarders.
Elke afzonderlijke gerechtsdeurwaarder is openbaar ambtenaar en overheidsorgaan
als bedoeld onder sub b. van de daarop ziende begripsbepaling van artikel 1.1 van
deze wet. Dat brengt met zich mee dat elke afzonderlijke gerechtsdeurwaarder een
zelfstandig privaatrechtelijk verantwoordelijk overheidsorgaan als bedoeld in artikel
2.5 van deze wet is.
Naar de mening van de KBvG is het met het oog op de rechtseenheid wenselijk,
uniformiteit aan te brengen in de voor gerechtsdeurwaarders geldende selectielijsten
die op grond van artikel 4.1 van de conceptwet verplicht dienen te worden
vastgesteld.
Van belang hierbij is, dat de gerechtsdeur echter slechts overheids(b)-orgaan is, voor
zover hij ambtshandelingen verricht. Dit brengt a priori met zich mee, dat alleen die

documenten die binnen het specifieke kader van verrichtte ambtshandelingen
worden gegenereerd, onder de nieuwe Archiefwet vallen.

De KBvG vertrouwt erop dat uw ministerie, met het oog op de rechtszekerheid,
tegemoet zal komen aan onze suggestie om een uniforme selectielijst voor alle
gerechtsdeurwaarders te ontwerpen, waarin de bewaarplicht in ieder geval wordt
gelimiteerd tot (categorieën van) documenten die zien op ambtshandelingen door
gerechtsdeurwaarders.
In aansluiting daarop is het naar de mening van de KBvG eveneens wenselijk om voor
alle gerechtsdeurwaarders een eenduidige bewaringstermijn te realiseren voor de
categorieën van documenten die door hen tijdelijk dienen te worden bewaard.
Omwille van de rechtseenheid adviseren wij om bij de vaststelling van die termijn
aan te haken bij art. 18, eerste lid van de Gerechtsdeurwaarderswet waarin wordt
verwezen naar de termijn die is genoemd in artikel 2:10, derde lid van het Burgerlijk
Wetboek.
De KBvG is uiteraard ten zeerste bereid om, indien gewenst, een nadere toelichting
te geven of ondersteuning te bieden bij het ontwerp van bovengenoemde
selectielijsten.
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