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Aanzegging ex artikel 3a, tweede lid,van de Gerechtsdeurwaarderswet

26 oktober 2011

Van notaris mr. M. Tacken, werkzaam bij Notariskantoor Van Wijk, Gorsira & Tacken, gevestigd te 
Wassenaar aan de Schoolstraat 27, ontving ik op 20 oktober 2011 een e-mailbericht, waarin hij mij in 
kennis stelt van een onder hem gelegd conservatoir derdenbeslag op de gelden die hij inzake de 
aankoop van een registergoed onder hem houdt voor de Staat Senegal. Dit beslag is gelegd door 
deurwaarderskantoor BSR Incasso en gerechtsdeurwaarders, gevestigd te ’s-Gravenhage in de 
Riouwstraat 142, op grond van een beschikking van 13 oktober 2011 van de voorzieningenrechter te 
’s-Gravenhage.

Per e-mail van heden stelt de heer Tacken verder in kennis van een door BSR Incasso en gerechtsdeur-
waarders, gevestigd te ’s-Gavenhage in de Riouwstraat 142, uitgevoerde opdracht tot het leggen van 
conservatoir derdenbeslag dat onder notaris Tacken is gelegd op gelden die hij inzake een aankoop 
van een registergoed onder zich houdt voor de Staat Senegal. Tevens ontving ik heden van de heer 
Tacken een afschrift van de beschikking van 13 oktober 2011 van de voorzieningenrechter te 
’s-Gravenhage waarbij verlof tot beslaglegging is verleend.

Ik acht deze reeds uitgevoerde ambtshandeling, na consultatie van mijn ambtgenoot van Buitenlandse 
zaken, in strijd met de volkenrechtelijke verplichtingen van de Nederlandse Staat wegens strijdigheid 
met het internationale recht, met name de artikelen 19–21 en verder in het bijzonder artikel 21.1 (a), 
van de UN Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their property (2004).
Dit verdrag is weliswaar nog niet in werking getreden, maar deze bepalingen vormen een codificatie 
van het internationaal gewoonterecht, waaraan Nederland is gebonden.

Op grond van artikel 3a, tweede en zesde lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet zeg ik om bovenge-
noemde reden de gerechtsdeurwaarder en zijn kantoorgenoten aan dat het derdenbeslag, voor zover 
betrekking hebbend op entiteiten die vallen onder de genoemde UN Convention, strijdig is met de 
volkenrechtelijke verplichtingen van de Nederlandse Staat en aanstonds opgeheven moet worden.

Deze aanzegging is met onmiddellijke ingang van kracht en zal worden gepubliceerd in de 
Staatscourant.

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten.
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