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Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke
ambtenaren en enige andere wetten in verband
met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten
aanzien van voor het leven benoemde
rechterlijke ambtenaren disciplinaire
maatregelen op te leggen en tevens andere
maatregelen te treffen

Nr. 21

DERDE NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 28 april 2016
In het voorstel van wet wordt na artikel XXII een artikel ingevoegd,
luidende:
Artikel XXIIa
1. Indien het bij koninklijke boodschap van 6 februari 2015 ingediende
voorstel van wet tot wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet en de Wet op het notarisambt in verband met het doorberekenen van de kosten van toezicht en tuchtrechtspraak aan de beroepsgroepen (Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische
beroepen) (34 145) tot wet is of wordt verheven en artikel I, onderdeel E,
van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet, wordt in
artikel 48aa, derde lid, van de Advocatenwet «artikel 87» vervangen door:
artikel 46a, eerste lid,.
2. Indien het bij koninklijke boodschap van 6 februari 2015 ingediende
voorstel van wet tot wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet en de Wet op het notarisambt in verband met het doorberekenen van de kosten van toezicht en tuchtrechtspraak aan de beroepsgroepen (Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische
beroepen) (34 145) tot wet is of wordt verheven en artikel II, onderdeel G,
van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet, komen
de tweede en derde volzin van artikel 78, eerste lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet als volgt te luiden:
De kosten die samenhangen met de uitoefening van het bij of krachtens
deze wet geregelde toezicht en ten laste komen van de Staat worden door
de KBvG vergoed aan de Staat. De KBvG vergoedt eveneens de kosten die
samenhangen met de uitoefening van de bij of krachtens deze wet
geregelde tuchtrechtspraak en ten laste komen van de Staat.
3. Indien het bij koninklijke boodschap van 6 februari 2015 ingediende
voorstel van wet tot wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet en de Wet op het notarisambt in verband met het doorberekenen van de kosten van toezicht en tuchtrechtspraak aan de beroeps-
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groepen (Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische
beroepen) (34 145) tot wet is of wordt verheven en artikel III, onderdelen A
en E, van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet,
wordt de Wet op het notarisambt als volgt gewijzigd:
a. De tweede en derde volzin van artikel 87, eerste lid, komen als volgt
te luiden:
De kosten die samenhangen met de uitoefening van het bij of krachtens
deze wet geregelde toezicht en ten laste komen van de Staat worden door
de KNB vergoed aan de Staat. De KNB vergoedt eveneens de kosten die
samenhangen met de uitoefening van de bij of krachtens deze wet
geregelde tuchtrechtspraak en ten laste komen van de Staat.
b. Artikel 103a, vierde lid, komt te luiden:
4. Wordt de geldboete niet voldaan binnen de termijn, krachtens het
tweede lid gesteld, dan kan de kamer, na de betrokken notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris in de gelegenheid te hebben gesteld
daarover te worden gehoord, ambtshalve beslissen een of meer tuchtrechtelijke maatregelen op te leggen als bedoeld in artikel 103, eerste lid,
of de maatregel als bedoeld in artikel 103, derde lid, laatste deelzin.
4. Indien het bij koninklijke boodschap van 6 februari 2015 ingediende
voorstel van wet tot wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet en de Wet op het notarisambt in verband met het doorberekenen van de kosten van toezicht en tuchtrechtspraak aan de beroepsgroepen (Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische
beroepen) (34 145) tot wet is of wordt verheven en die wet later in werking
treedt dan deze wet, wordt die wet als volgt gewijzigd:
A
In artikel I, onderdeel E, onder 1, wordt «artikel 87» vervangen door:
artikel 46a, eerste lid,.
B
Artikel II, onderdeel G, komt als volgt te luiden:
G
Artikel 78 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de huidige tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.
2. In het eerste lid (nieuw) wordt na de eerste volzin ingevoegd:
De kosten die samenhangen met de uitoefening van het bij of krachtens
deze wet geregelde toezicht en ten laste komen van de Staat worden door
de KBvG vergoed aan de Staat. De KBvG vergoedt eveneens de kosten die
samenhangen met de uitoefening van de bij of krachtens deze wet
geregelde tuchtrechtspraak en ten laste komen van de Staat.
3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Bij verordening kunnen regels worden gesteld over de doorberekening van de kosten die de KBvG maakt in verband met de uitoefening
van toezicht en tuchtrechtspraak aan haar leden.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 33 861, nr. 21

2

C
Artikel III wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel A komt als volgt te luiden:
A
Artikel 87 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de huidige tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.
2. In het eerste lid (nieuw) wordt na de eerste volzin ingevoegd:
De kosten die samenhangen met de uitoefening van het bij of krachtens
deze wet geregelde toezicht en ten laste komen van de Staat worden door
de KNB vergoed aan de Staat. De KNB vergoedt eveneens de kosten die
samenhangen met de uitoefening van de bij of krachtens deze wet
geregelde tuchtrechtspraak en ten laste komen van de Staat.
3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Bij verordening kunnen regels worden gesteld over de doorberekening van de kosten die de KNB maakt in verband met de uitoefening
van toezicht en tuchtrechtspraak aan haar leden.
2. Onderdeel E, onder 2, komt te luiden:
2. In het vierde lid wordt «boete» vervangen door: «geldboete» en
wordt «als bedoeld in artikel 103, eerste lid, onder c, e of f, » vervangen
door: als bedoeld in artikel 103, eerste lid, of.
5. Indien het bij koninklijke boodschap van 6 februari 2015 ingediende
voorstel van wet tot wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet en de Wet op het notarisambt in verband met het doorberekenen van de kosten van toezicht en tuchtrechtspraak aan de beroepsgroepen (Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische
beroepen) (34 145) tot wet is of wordt verheven en artikel I, onderdeel E,
artikel II, onderdeel G en artikel III, onderdelen A en E, van die wet later in
werking treden dan deze wet, worden artikel I, onderdeel E, artikel II,
onderdeel G en artikel III, onderdelen A en E, van die wet als volgt
gewijzigd:
A
In artikel I, onderdeel E, onder 1, wordt «artikel 87» vervangen door:
artikel 46a, eerste lid,.
B
Artikel II, onderdeel G, komt als volgt te luiden:
G
Artikel 78 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de huidige tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.
2. In het eerste lid (nieuw) wordt na de eerste volzin ingevoegd:
De kosten die samenhangen met de uitoefening van het bij of krachtens
deze wet geregelde toezicht en ten laste komen van de Staat worden door
de KBvG vergoed aan de Staat. De KBvG vergoedt eveneens de kosten die
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samenhangen met de uitoefening van de bij of krachtens deze wet
geregelde tuchtrechtspraak en ten laste komen van de Staat.
3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Bij verordening kunnen regels worden gesteld over de doorberekening van de kosten die de KBvG maakt in verband met de uitoefening
van toezicht en tuchtrechtspraak aan haar leden.
C
Artikel III wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel A komt als volgt te luiden:
A
Artikel 87 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de huidige tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.
2. In het eerste lid (nieuw) wordt na de eerste volzin ingevoegd:
De kosten die samenhangen met de uitoefening van het bij of krachtens
deze wet geregelde toezicht en ten laste komen van de Staat worden door
de KNB vergoed aan de Staat. De KNB vergoedt eveneens de kosten die
samenhangen met de uitoefening van de bij of krachtens deze wet
geregelde tuchtrechtspraak en ten laste komen van de Staat.
3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Bij verordening kunnen regels worden gesteld over de doorberekening van de kosten die de KNB maakt in verband met de uitoefening
van toezicht en tuchtrechtspraak aan haar leden.
2. Onderdeel E, onder 2, komt te luiden:
2. In het vierde lid wordt «boete» vervangen door: «geldboete» en
wordt «als bedoeld in artikel 103, eerste lid, onder c, e of f, » vervangen
door: als bedoeld in artikel 103, eerste lid, of.
Toelichting
Deze nota van wijziging strekt er allereerst toe enkele kennelijke
verschrijvingen te herstellen in het wetsvoorstel doorberekening kosten
toezicht en tuchtrecht juridische beroepen (Kamerstukken 34 145) die het
gevolg zijn van het gewijzigd amendement van het lid Recourt ter
vervanging van dat gedrukt onder nr. 9 dat voor juridische beroepsorganisaties een grondslag in het leven roept om bij verordening de kosten voor
toezicht en tuchtrechtspraak door te berekenen aan hun leden (Kamerstukken II 2015/16, 34 145, nr. 20). Tevens wordt van de gelegenheid
gebruik gemaakt in het betreffende wetsvoorstel nog enkele technische
verbeteringen aan te brengen.
Genoemd amendement en het wetsvoorstel doorberekening kosten
toezicht en tuchtrecht juridische beroepen zijn op 26 januari 2016 door de
Tweede Kamer aangenomen.
De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur
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