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Voorwoord

Na bijna twintig jaar als docent te hebben gewerkt met gerechtsdeurwaarders
zowel in de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder als in diverse cursussen
die ik heb mogen geven aan (kandidaat-) gerechtsdeurwaarders in het kader van
hun permanente educatie, heb ik veel zien veranderen in hun beroepsuitoefening,
maar ook in hun opleiding. De particuliere opleiding werd via de HBO-opleiding
sociaal juridische dienstverlening (2003) omgevormd naar een HBO-opleiding
rechten (2006). De beroepsuitoefening veranderde met name door de invoering
van de Gerechtsdeurwaarderswet in 2001: door de introductie van marktwerking
in deze juridische beroepsgroep kwam het ondernemerschap centraal te staan en
verdween het ambt wat meer op de achtergrond. Deze ontwikkelingen zorgden
ervoor dat collega’s concurrenten werden en opdrachtgevers veel macht verwierven waardoor de onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder in het geding
kwam. Bij de schuldenaren kwam niet meer hun ‘eigen’ deurwaarder langs maar
meerdere gerechtsdeurwaarders, omdat gerechtsdeurwaarders landelijk mochten
gaan werken en niet meer gebonden waren aan hun arrondissement. Deze ontwikkelingen werkten drukverhogend voor de gerechtsdeurwaarders en zorgden
voor morele dilemma’s. Ze brachten ook de vraag met zich mee of de opleiding
tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder een andere invulling moest krijgen, zodat het
belang van het ambt en de rol van de gerechtsdeurwaarder in onze democratische
rechtsstaat overeind zou blijven staan in een omgeving waar andere waarden dan
het dienen van het algemeen belang voorop staan.
Deze ontwikkelingen fascineerden mij en daarom wilde ik ze door het schrijven
van een proefschrift verder onderzoeken. Het onderzoek naar die ontwikkelingen
bracht met zich mee dat ik lopende dit onderzoek al een aantal veranderingen
kon voorstellen en aanbrengen in het curriculum van de opleiding. Zo is er meer
aandacht voor de beroepsuitoefening en de ontwikkelingen die zich daarbinnen
voordoen: dat betreft bijvoorbeeld aandacht voor de historische ontwikkeling
van het ambt, het belang van het ambt, en de gevolgen van de invoering van de
Gerechtsdeurwaarderswet. Er is een ethiekleerlijn aangebracht met aandacht voor de
kernwaarden van het ambt en de morele dilemma’s die de huidige ontwikkelingen
met zich meebrengen. De uitkomsten van dit onderzoek naar de ontwikkelingen
en de gevolgen die dat voor de opleiding zou moeten hebben, zijn dus grotendeels
al geïmplementeerd. Of dat zorgt voor goed deurwaarderschap zal moeten blijken.
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Inleiding

1.1. Probleemstelling
Het ambt van gerechtsdeurwaarder bestaat al eeuwen. De invulling van het ambt
is in die tijd echter aanzienlijk veranderd. Was de gerechtsdeurwaarder vroeger
een dienaar van de rechterlijke macht en een bode die de dagvaarding uitbracht en
beslag kon leggen, is hij tegenwoordig een zelfstandige professional en ondernemer
met veel verantwoordelijkheden. Het ambt wordt gerekend tot de vrije beroepen
zoals advocaten en de notarissen die ook hebben. De gerechtsdeurwaarder was
meer dan een eeuw geleden nog een slecht geschoolde ambtenaar met een laag
aanzien, maar daar is verandering in gekomen. Hij ontwikkelde zich tot een goed
opgeleide professional1 of anders gezegd tot een hoog gekwalificeerde, door de
Kroon benoemde, gediplomeerde rechtsbeoefenaar.2 De gerechtsdeurwaarder is een
zelfstandige professional geworden die gespecialiseerde kennis en vaardigheden
nodig heeft om zijn ambt goed uit te oefenen. Er zijn echter ontwikkelingen gaande
waardoor het ambt minder centraal is komen te staan en het ondernemerschap meer.
Een belangrijke gebeurtenis in de ontwikkeling van de beroepsuitoefening is de
invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet in 2001 waarbij marktwerking werd
toegelaten bij deze juridische beroepsgroep. Die ontwikkeling had grote gevolgen
voor de beroepsuitoefening van de gerechtsdeurwaarder. Het marktgestuurde
handelen zorgde ervoor dat de gerichtheid op waarden als onafhankelijkheid en
het dienen van het algemeen belang minder werd.
De gerechtsdeurwaarder vertegenwoordigt als ambtenaar de Staat en heeft voor
het uitvoeren van zijn taak vergaande bevoegdheden gekregen; hij mag en moet
executeren en beslag leggen en dat schept een grote verantwoordelijkheid. De Staat
onderhoudt deze ambtenaar niet; hij moet zelf voor zijn inkomen zorgen. Dat
betekent dat hij naast ambtenaar ook ondernemer is. Als ambtenaar en dienaar
van het algemeen belang moet hij dus ook zijn eigen belangen in het oog houden.
In de praktijk zijn die eigen belangen vaak gekoppeld aan de belangen van de
opdrachtgevers, de schuldeisers: daar moet immers het inkomen mee worden
verdiend. De vraag die dan opkomt is hoe het marktgerichte denken zich verhoudt
tot waarden zoals onpartijdigheid, onafhankelijkheid en meer algemeen het dienen
van het algemeen belang. De ontwikkelingen laten zien dat de laatste waarden dan
in het gedrang komen.
Efficiency en daarmee gepaard gaande kostenbeheersing is voor alle partijen van
belang, zowel voor de opdrachtgever van de gerechtsdeurwaarder als de gerechts1
2

Van Rhee, 1995, p. 14.
Teekens, 1973, p. 3 en 4.
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deurwaarder zelf. Neemt hij voor de uitreiking van de dagvaarding twee minuten
of stopt hij de envelop meteen zonder aan te bellen in de brievenbus? Dat kan uit
kostenoogpunt heel efficiënt zijn, maar niet bezien vanuit de taak van de gerechtsdeurwaarder om informatie te verschaffen of om alsnog een betalingsregeling te
treffen. Hoe houd je als gerechtsdeurwaarder evenwicht tussen al deze belangen;
lukt dat eigenlijk wel? Er moet bij de beroepsuitoefening dus gezorgd worden voor
een midden tussen waarde- en doelgerichtheid, of zoals Loth & Gakeer dat stellen,
een positie die kan bemiddelen tussen een professionele oriëntatie op waarden en
de uitwassen van een op doelrationaliteit gerichte beroepsbeoefening.3
Dit onderzoek richt zich enerzijds op de beschrijving van de ontwikkelingen
die van belang zijn en zijn geweest voor de beroepsuitoefening. In dit onderzoek
betoog ik dat de gerechtsdeurwaarder zich als ambtenaar en als ondernemer
moeilijk staande houdt. Daarbij beantwoord ik de vraag of dat een gevolg is van de
toegelaten marktwerking of dat er meer factoren zijn die daarbij een rol spelen. Is
er sprake van veranderde beroepsethiek? Wat wordt verwacht van zijn kennis, zijn
vaardigheden en hoe moet zijn houding zijn gezien de ontwikkelingen?
Om de invloed van de marktwerking op de aantasting van de kernwaarden van de
gerechtsdeurwaarder te onderzoeken moet duidelijk zijn wat de kernwaarden zijn.
Er zal een vergelijking worden getrokken met België: kent dat land marktwerking
en heeft die invloed op de kernwaarden van de gerechtsdeurwaarder?
Het notariaat kent vergelijkbare ontwikkelingen met betrekking tot marktwerking;
de notaris is ook ambtenaar en ondernemer, en ook daar wordt gewag gemaakt
van veranderingen in de beroepsethiek. Kunnen de bevindingen die beschreven
zijn en die uit onderzoek in het notariaat blijken, worden doorgetrokken naar de
gerechtsdeurwaarderspraktijk?
Van de gerechtsdeurwaarder, die zich staande moest houden in de context van
toenemende schuldenproblematiek en de macht van de opdrachtgevers, worden
naast juridische kennis ook andere vaardigheden verwacht. De beroepsgroep, en
vooral ook de beroepsorganisatie, zocht naar nieuwe initiatieven en andere wijzen
van werken. Intussen werd in Europa een geharmoniseerd statuut ontworpen dat
als uitgangspunt dient voor verdere harmonisering van de beroepsuitoefening en
van het beslag- en executierecht in Europa.
Een verkenning van de te verwachten toekomstige ontwikkelingen zal ook aan
bod komen: brengen toekomstige ontwikkelingen zoals het eventueel verdwijnen
van de dagvaarding en verdere digitalisering van de rechtspraak, alsmede de ontwikkeling naar een Europees optredende gerechtsdeurwaarder en een meer uniform
Europees verhaals- en executiebeleid, andere eisen met zich mee voor de opleiding
tot (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder?
Dit onderzoek richt zich anderzijds op wat gezien de ontwikkelingen de gewenste
opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder zou moeten zijn.4 De opleiding tot
3
4

Loth & Gakeer, 2007, p. 59.
Naast gerechtsdeurwaarders zijn er toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders. De HBO-opleiding
(die bestaat sinds 2003) leidt op tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Het verschil is dat de student na
de afronding van het theoretische gedeelte van de opleiding, bij aanvang van het vierde en laatste
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kandidaat-gerechtsdeurwaarder moet aansluiten op wat van deze professional wordt
verwacht, niet alleen in aansluiting op de huidige ontwikkelingen, maar ook gericht
op de toekomst. Voldoet de huidige opleiding gezien de ontwikkelingen? Om beter te
kunnen bepalen wat de wenselijke opleiding is voor kandidaat-gerechtsdeurwaarders
en gerechtsdeurwaarders worden de ontwikkelingen in de beroepsuitoefening en
de benodigde opleiding van (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders in België vergeleken met die in Nederland.5 Er bestaat op dit moment in Nederland alleen een
bacheloropleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Gezien de complexiteit van
de werkzaamheden kan de vraag gesteld worden of er niet een vervolgopleiding
op de bacheloropleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder in de vorm van een,
al dan niet professionele, master voor de gerechtsdeurwaarder nodig is. In België
worden de gerechtsdeurwaarders academisch opgeleid: na een opleiding rechten
aan de universiteit volgen de aanstaande kandidaten een stage van twee jaar, waarna
examen moet worden gedaan. Pas na het behalen van dit examen wordt hij of zij
kandidaat-gerechtsdeurwaarder en kan hij of zij, op termijn, gerechtsdeurwaarder
worden.6 Kan de Belgische opleiding tot voorbeeld dienen of juist niet?
Dit onderzoek richt zich dus op wat de gerechtsdeurwaarder als professional
moet kunnen en kennen gezien de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan,
zich voordoen en zich waarschijnlijk zullen voordoen.7

1.2. Centrale vraag en deelvragen
Bovengenoemde probleembeschrijving leidt tot de volgende centrale vraag: hoe moet
de opleiding tot (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder er, gezien de ontwikkelingen in
de beroepsuitoefening, uitzien?
Deelvragen die bij de ontwikkelingen aan de orde komen zijn:
1. Hoe heeft de gerechtsdeurwaarder zich als juridische professional ontwikkeld?
2. Valt uit de vergelijkbare ontwikkelingen in het notariaat lering te trekken voor
de beroepsuitoefening van de gerechtsdeurwaarders?

5
6
7

jaar van de opleiding, het stagejaar, wordt beëdigd en toegevoegd als kandidaat aan een (ervaren)
gerechtsdeurwaarder. Na het beëindigen van de HBO-opleiding blijft de afgestudeerde student
dus toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Benoeming tot gerechtsdeurwaarder gebeurt bij
koninklijk besluit en is pas mogelijk nadat hij minimaal twee jaar als toegevoegd kandidaat heeft
gewerkt en een ondernemingsplan heeft ingediend dat is goedgekeurd (art. 5 jo. 7 Gdw). Dan
wordt ook een eigen standplaats verkregen.
De keuze voor België heeft te maken met de vergelijkbare werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder en een vergelijkbaar rechtssysteem.
Als er tenminste een standplaats is. Velen blijven kandidaat-gerechtsdeurwaarder.
De conclusies die daaruit kunnen worden getrokken, zijn deels al toepasbaar gemaakt op het
curriculum van de bacheloropleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder Zie ook het voorwoord:
als docent aan de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder kon ik gewenste veranderingen
voorstellen en aanbrengen. Voor het gemak gebruik ik verder de term gerechtsdeurwaarders,
waar nodig wordt specifiek aangegeven dat kandidaat-gerechtsdeurwaarders worden bedoeld of
als uitdrukkelijk beiden worden bedoeld: (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders.
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3. Wat zijn de Europese ontwikkelingen betreffende de beroepsuitoefening en
hebben die invloed op de beroepsuitoefening van de Nederlandse gerechtsdeurwaarder?
4. Wat zijn de ontwikkelingen in het burgerlijk procesrecht die van invloed zijn
op de beroepsuitoefening?
5. Wat zijn de sociaaleconomische ontwikkelingen die van invloed zijn op de
beroepsuitoefening?
6. Wat moeten, overziende alle ontwikkelingen, de uitgangspunten voor een goede
opleiding zijn?
7. Hoe verliep de ontwikkeling in de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder?
8. Hoe moet de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder eruitzien?
9. Zijn uit de vergelijking met de Belgische opleiding tot (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder conclusies te trekken voor de Nederlandse opleiding tot (kandidaat-)
gerechtsdeurwaarder?
Professie en professional
Om de centrale vraag en de deelvragen te kunnen beantwoorden moet, voordat naar
de ontwikkelingen in de beroepsuitoefening wordt gekeken, eerst duidelijk zijn wat
verstaan wordt onder een professional en een professie. Hoe moeten deze begrippen worden geduid en meer in het bijzonder wat betekent het begrip juridische
professional? Allereerst zal het theoretische kader voor het professioneel handelen
worden beschreven vanuit de sociologische en filosofisch-ethische theorievorming
en daarbij zullen de ontwikkelingen in het denken over professionals en professies
geschetst worden. Daarna kan de vraag worden beantwoord of de gerechtsdeurwaarder een professional is en of de geschetste ontwikkelingen ook van belang zijn
voor deze beroepsgroep en haar opleiding (hoofdstuk 2).
Historische ontwikkelingen in de beroepsuitoefening
Daarna wordt de wet- en regelgeving, die de werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder als juridische professional beschrijft, besproken. Op grond van deze
kaders zal een beschrijving worden gegeven van de kernwaarden van de gerechtsdeurwaarder. Vanuit dit kader voor de werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder
worden de ontwikkelingen beschreven die zich hebben voorgedaan in de gerechtsdeurwaarderswereld.
De ontwikkelingen die zich met name na de invoering van de Gerechts
deurwaarderswet in 2001 hebben voorgedaan, hebben hun wortels in het verleden.
Een beschrijving van de historische ontwikkeling van de beroepsuitoefening voor
de invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet geeft inzicht in het ambt en laat
zien waarom besloten werd tot de invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet.
De antwoorden hierop zijn van belang voor het begrip van de problemen die zich
daarna voordoen (hoofdstuk 3).
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Gevolgen van de invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet
De reacties van de beroepsbeoefenaren zelf en die van de andere stakeholders,
opdrachtgevers van gerechtsdeurwaarders en schuldhulpverlening, op de gevolgen van de invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet en de daarbij toegelaten
marktwerking, laten zien hoe die gevolgen werden ervaren. Trendrapportages,
wetsevaluaties en andere rapporten laten dat eveneens zien.
Bij de invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet werd de Koninklijke Vereniging
van Gerechtsdeurwaarders een publiekrechtelijke beroepsorganisatie, de Koninklijke
Beroepsvereniging van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) met verordenende bevoegdheid. De beroepsorganisatie heeft aanvankelijk niet adequaat gereageerd op de
ontwikkelingen. De commissie Van der Winkel heeft zich in 2009 duidelijk uitgelaten
over de beroepsorganisatie en ook aanbevelingen gedaan ter verbetering van de
beroepsuitoefening. De beroepsorganisatie gaat als reactie hierop langzamerhand
een grotere rol spelen in het uitdragen van de kernwaarden en innovatie van de
beroepsuitoefening.
Uit de ontwikkelingen kunnen gezien de reacties van alle stakeholders en
van onderzoeksrapporten conclusies worden getrokken: de invoering van de
Gerechtsdeurwaarderswet heeft door het toelaten van marktwerking geleid tot aantasting van de kernwaarden van het ambt van gerechtsdeurwaarder. Trendrapportages,
wetsevaluaties en andere rapporten bevestigen, in meer of mindere mate, deze
ontwikkelingen, evenals de ontwikkelingen in het tucht- en klachtrecht.
Tegelijkertijd werd in de afgelopen jaren op Europees niveau gesproken over
de wenselijkheid van marktwerking binnen de juridische beroepen. Daarbij werd
gesteld dat overwegingen van algemeen belang de voorrang dienen te krijgen boven
mededingingsbeginselen van de EU (hoofdstuk 4).
Vergelijking met het notariaat
De notaris is evenals de gerechtsdeurwaarder ambtenaar en ondernemer en het
notariaat werd eerder dan de gerechtsdeurwaarders met nieuwe wetgeving geconfronteerd. In 1999 werd de Wet op het Notarisambt van kracht waarbij in het notariaat
marktwerking werd toegelaten. Ondanks de overeenkomsten en verschillen in de
beroepsuitoefening hebben de ontwikkelingen bij beide beroepsgroepen geleid tot
verschuiving van een ambtelijke naar een meer bedrijfsmatige oriëntatie. Wel heeft
het voordelig uitgewerkt voor met name de grotere opdrachtgevers. De beroepsgroepen gaan er echter anders mee om: de invoering van marktwerking leidde bij
het notarissen tot veel discussie en tot een herbezinning op de kernwaarden. Bij
de gerechtsdeurwaarders was dit veel minder het geval (hoofdstuk 5).
Europese ontwikkelingen in de beroepsuitoefening
Eerst wordt de vergelijking met de beroepsuitoefening van de Belgische gerechtsdeurwaarder gemaakt. De Belgische deurwaarders zijn ook ambtenaar en onder17
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nemer, maar daar is geen marktwerking toegestaan en geen (grootschalige) incassoactiviteiten. Er is meer aandacht voor de rol van de gerechtsdeurwaarder in het
rechtsbestel en de waarden die aan het ambt ten grondslag liggen. Zijn rol wordt
uitdrukkelijk gepositioneerd als bemiddelaar tussen de belangen van de schuldeiser
en de schuldenaar. Het ondernemerschap is veel minder overheersend.
Daarnaast zijn op Europees niveau standaarden ontwikkeld voor de beroeps
uitoefening van gerechtsdeurwaarders en wordt het van belang geacht dat de
gerechtsdeurwaarder in Europa gelijke taken en verantwoordelijkheden heeft.
Er wordt naar gestreefd om de gerechtsdeurwaarder de spil te laten worden van
het volledige invorderingstraject. In het geharmoniseerde statuut wordt de basis
voor de werkzaamheden gezocht in de ‘rule of law’: een rechtvaardig, efficiënt en
toegankelijk juridisch systeem wordt noodzakelijk geacht. Tevens worden hoge
ethische en professionele standaarden gevraagd van de gerechtsdeurwaarders: de
onafhankelijke en onpartijdige beroepsbeoefenaar staat centraal (hoofdstuk 6).
Ontwikkelingen in het burgerlijk procesrecht
Vanwege het vele ambtelijke werk zijn de nevenwerkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder om als gemachtigde op te treden in kantonzaken meer naar de achtergrond
verdwenen, terwijl dit van oudsher ook een taak van de gerechtsdeurwaarder was.
Sommige kantoren hebben daartoe juristen in dienst genomen. Sinds 2011 is de
kantonrechter bevoegd geworden in zaken met een geldelijk belang tot € 25.000 en
in sommige gevallen zelfs tot € 40.000.8 Dat betekent dat er mogelijkheden liggen
voor hervatting en uitbreiding van taken en dat is belangrijk met het oog op de
toekomst. Nu de dagvaarding onder vuur ligt en afgeschaft dreigt te worden en de
griffierechten steeds hoger worden, moet de beroepsgroep zich heroriënteren op
nieuwe vormen van kostenbesparend procederen.
De verdere digitalisering van het juridische systeem zal gevolgen hebben voor
de beroepsuitoefening. Niet alleen het elektronisch derdenbeslag en het centraal
digitaal beslagregister, maar ook online publicaties van openbare exploten werden
en worden door de beroepsorganisatie ter hand genomen en deze digitalisering
zal invloed hebben op de beroepsuitoefening (hoofdstuk 7).
Sociaaleconomische ontwikkelingen
Gerechtsdeurwaarders ervaren de gevolgen van de toenemende schuldenproblematiek en de problematische schuldsituaties bij schuldenaren. Door de verharding van
het incassoklimaat, waarmee ook de gerechtsdeurwaarders werden geconfronteerd,
kwam er uiteindelijk ook meer aandacht voor sociaal incasseren en samenwerking
met schuldhulpverlening (hoofdstuk 7).

8

Zaken betreffende consumentenkoop en consumentenkrediet.
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De gewenste opleiding tot (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder
De basis voor een juist handelende juridische professional als de gerechtsdeurwaarder ligt in zijn opleiding. De vraag is wat overziende alle ontwikkelingen de
uitgangspunten voor een goede opleiding zijn. De ontwikkelingen hebben duidelijk
gemaakt dat voor de autonome en verantwoordelijke positie die gerechtsdeurwaarders hebben een goede juridische kennisbasis met bijbehorende vaardigheden
nodig is. Minstens even belangrijk is aandacht voor het ambt met zijn daaraan ten
grondslag liggende waarden. De kernwaarden van het ambt en de beroepsethiek
moeten uitdrukkelijk een plaats krijgen in het curriculum van de opleiding tot
kandidaat-gerechtsdeurwaarder, evenals de sociaaleconomische context waarbinnen
de gerechtsdeurwaarder zijn ambt uitoefent.
Om duidelijk te krijgen hoe de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder
aan die uitgangspunten kan bijdragen, is het belangrijk de opleiding goed te
positioneren. Vragen als hoe de ontwikkeling verliep in het onderwijs aan kandidaatgerechtsdeurwaarders en wat de wettelijke vereisten zijn voor de huidige HBOopleiding komen daarbij aan bod.
Naar aanleiding van de door mij onderzochte en beschreven ontwikkelingen,
met inachtneming van de wettelijke vereisten, zijn veranderingen aangebracht in
het curriculum. Die veranderingen in het huidige curriculum worden beschreven.
Tevens komt daarbij aan de orde hoe onderwijs en onderzoek kunnen bijdragen
aan een verdere ontwikkeling van de beroepsuitoefening (hoofdstuk 8).
De Nederlandse opleiding tot (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder wordt ook vergeleken met de Belgische opleiding. Levert dat waardevolle ideeën op voor de opleiding
tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder of voor de eventueel benodigde verdere opleiding
tot gerechtsdeurwaarder? Is een master gewenst voor een goede beroepsuitoefening
van de gerechtsdeurwaarder (hoofdstuk 9)?

1.3. Leeswijzer
De begrippen professie en professional en de ontwikkelingen in de professionalisering komen evenals de ontwikkelingen in de beroepsuitoefening van de
gerechtsdeurwaarder aan de orde in deel I van dit onderzoek. Daarbij worden ook
de recente ontwikkelingen in het burgerlijk procesrecht en de sociaaleconomische
context waarbinnen de gerechtsdeurwaarder zijn ambt uitoefent, onderzocht.
In deel II staat de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder centraal. De
gevolgen van de ontwikkelingen zijn vertaald in uitgangspunten voor het onderwijs
aan kandidaat-gerechtsdeurwaarders en de wijze waarop deze geïmplementeerd
moeten worden. Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt met de Belgische
opleiding tot (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder vooral ook met het oog op de verdere
ontwikkeling van een (master)opleiding tot gerechtsdeurwaarder.

19

Proefschriftversie - De gerechtsdeurwaarder.indd 19

19/08/13 13:29

De gerechtsdeurwaarder: ambtenaar en ondernemer

1.4. Methode en opzet
Om de centrale vraag en de daarvan afgeleide deelvragen te beantwoorden is op meer
manieren informatie verzameld. Hierbij zijn verschillende methoden gehanteerd.
Literatuuronderzoek en onderzoek van wet- en regelgeving en jurisprudentie
Vanuit rechtshistorisch perspectief wordt gekeken naar de ontwikkelingen in de
beroepsuitoefening en de ontwikkeling van de wetgeving betreffende de gerechtsdeurwaarder. Daarnaast is er een meer rechtssociologisch perspectief omdat gekeken
wordt naar de invloed van wetgeving, en het daarbij toelaten van marktwerking, op
de beroepsuitoefening van de gerechtsdeurwaarder. Tevens wordt gekeken naar de
ontwikkelingen in de samenleving en hoe die ontwikkelingen de beroepsuitoefening en specifieke wet- en regelgeving beïnvloeden. Tegelijkertijd wordt gezocht
naar antwoorden op de wenselijke inhoud van toepasselijke wet- en regelgeving.
Op basis hiervan worden analyses gemaakt van de ontwikkelingen en wordt de lijn
uitgezet naar de benodigde opleiding voor deze juridische beroepsgroep.
Bij het literatuuronderzoek is ook gebruik gemaakt van uitspraken van gerechtsdeurwaarders die in interviews zijn gedaan voor het blad Executief en De
Gerechtsdeurwaarder. Omdat er heel weinig is geschreven door gerechtsdeurwaarders zelf, zullen citaten uit die interviews worden opgenomen om meningen van
de beroepsbeoefenaren zelf duidelijk naar voren te laten komen.
Interviews
Daarnaast zijn interviews gehouden met zestien kandidaat-gerechtsdeurwaarders
en gerechtsdeurwaarders, die als ondersteuning dienen van de analyses. De vragenlijst, die ten behoeve hiervan is gebruikt, bevat voornamelijk open vragen.9
Bij de keuze voor de geïnterviewden is zoveel mogelijk gezorgd voor kandidaten
en gerechtsdeurwaarders van kantoren van verschillende grootte (groot/middel/
klein), omdat blijkt dat kantoren zich verschillend ontwikkeld hebben en dat vaak
afhankelijk is van de grootte van het kantoor. Het merendeel van de geïnterviewden
is wat ouder omdat het van belang was om een beeld te krijgen van de situatie van
voor de invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet en die erna. De interviews zijn
afgenomen in 2010 en 2011 bij de start van het onderzoek. Bij de interviews zijn
de ontwikkelingen in 2012/2013 dus niet meegenomen.
Ook andere actoren die een rol spelen bij de beroepsuitoefening door de gerechtsdeurwaarder, zoals schuldeisers, schuldhulpverleners, sociale raadslieden en
de Nederlandse Vereniging Voor Volkskrediet (NVVK: de brancheorganisatie voor
schuldhulpverlening en sociaal bankieren), is gevraagd naar de voor hen zichtbare
ontwikkelingen in de beroepsuitoefening en de invloed daarvan op schuldenaren
en op het contracteren met gerechtsdeurwaarders.
9

Zie bijlage 1. Niet alle vragen worden hier besproken.
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2

Theoretisch kader professioneel handelen

2.1. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een theoretisch kader geschetst waarin de begrippen professie en professional, en meer in het bijzonder de juridische professional, worden
geduid en beschreven. Er wordt gebruik gemaakt van met name de sociologische
en filosofisch-ethische theorievorming over beroepen. Daarna worden de ontwikkelingen in het denken over professionals geschetst: ontwikkelingen die de
(meeste) professionals gemeen hebben en die dus ook voor de gerechtsdeurwaarder als juridische professional van belang zijn. Belangrijk punt daarbij is dat door
de introductie van marktwerking en de toegenomen bureaucratie een nieuwe
positiebepaling van de professional noodzakelijk is. Dat geldt zeker ook voor de
juridische professionals: in het midden van de jaren negentig werd marktwerking
ingevoerd binnen een aantal juridische domeinen in het kader van de operatie
Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW)10 en dat leverde (en
levert nog steeds) spanning op tussen het juridische en het markteconomische
denken. Met name gerechtsdeurwaarders en notarissen hebben te maken met de
gevolgen van de marktwerking.
Bij de juridische beroepen, zoals het notariaat, de advocatuur en de gerechtsdeurwaarders, liggen idealen (waarden) als rechtvaardigheid, democratie en rechtsstaat,
en onafhankelijkheid ten grondslag aan de beroepsuitoefening. Deze idealen zijn
uitdrukking van de waarden die in Nederland en in Europa leven. Idealen bieden
ook een maatstaf die als referentiekader kan dienen: hoe willen we dat een democratische rechtsstaat functioneert, hoe ziet een rechtvaardige samenleving eruit, wat
betekent onafhankelijkheid en wat is de plaats die de gerechtsdeurwaarder daarin
zou moeten nemen? In dit kader: hoe ziet de ideale gerechtsdeurwaarder eruit en
hoe moet hij zo goed mogelijk het deurwaardersberoep uitoefenen? Wat daarbij
niet mag worden vergeten is dat de context, de maatschappelijke werkelijkheid,
voortdurend in beweging is en dat idealen daardoor veranderen. De maatschappelijke
werkelijkheid is onder meer de marktwerking die binnen de juridische beroepen
is toegelaten en die veranderingen heeft gebracht.
Aan de andere kant kunnen idealen ook belangrijke factoren zijn in veranderingsprocessen en kunnen ze fungeren als bron van kritiek en inspiratie en zodoende
reflectie en debat stimuleren.11 Dat betekent niet ongelimiteerd idealen nastreven,
maar de idealen afzetten tegen de realiteit: bijvoorbeeld dat kosten moeten worden
beheerst. Hoe moet de gerechtsdeurwaarder handelen in het spanningsveld van
10
11

Kamerstukken II 1994/95, 24036, nr. 1 p. 1 en 2.
Zie ook Van der Burg & Taekema, 2004, p. 1079.

Maklu

Proefschriftversie - De gerechtsdeurwaarder.indd 23

23

19/08/13 13:29

De gerechtsdeurwaarder: ambtenaar en ondernemer – Deel 1

marktwerking, kostenbeheersing en het dienen van het algemene belang? De
volgende vraag is dan of de ideaaltypering overeenkomt met de werkelijkheid.
Hoe wordt de gerechtsdeurwaarder gezien door de actoren om hem heen: de
schuldhulpverleners, de schuldenaren en wat is het beeld van de beroepsgroep
zelf? De antwoorden hierop komen in de volgende hoofdstukken aan bod, maar
om deze antwoorden te kunnen geven, wordt eerst ingegaan op de kenmerken
van een professie en een (juridische) professional en daarna op de ontwikkelingen
die zich hebben voorgedaan in het denken over professionals. Met de conclusie
uit dit hoofdstuk dat de gerechtsdeurwaarder een juridische professional is, wordt
in hoofdstuk 3 en 4 onderzocht of zich vergelijkbare ontwikkelingen hebben
voorgedaan in de beroepsuitoefening van de gerechtsdeurwaarders. De vraag
die dan beantwoord kan worden is of deze ontwikkelingen samengaan met goed
gerechtsdeurwaarderschap.

2.2. Kenmerken professie en professional
Het zijn met name sociologen die zich in de beroepensociologie hebben bezig gehouden met het verschijnsel professional en professionalisering.12 Maar ook (rechts)
filosofen en juristen hebben zich vanwege de verwevenheid van beroepsethiek en het
professional zijn beziggehouden met de ontwikkelingen rond professionalisering.
Zowel sociologen, (rechts)filosofen als (veel) juristen gaan ervan uit dat professionals
een morele basis of een morele identiteit hebben en dat dit hen onderscheidt van
de ambachtelijke beroepen.13 De morele basis van professionaliteit berust volgens
filosoof De Jonge bij humanitaire waarden en die humanitaire waarden zijn voor
de juridische professional vanouds de verwerkelijking van rechtvaardigheid en
het dienen van het algemene belang.14 Rechtsfilosoof Kaptein stelt duidelijk dat
beroepsethiek geen abstract stelsel is dat autonoom en willekeurig werkt, maar dat
beginselen die zin en doel van juridische beroepen bepalen juist deel uitmaken van
het recht.15 De beroepsethiek van de juridische professional is dus niet los te zien
van de ontwikkeling van het recht en de maatschappij: het is een onderdeel ervan.
Vanuit organisatieperspectief ziet Weggeman professionals als een groep waarbinnen kenniswerkers een deelverzameling vormen; het zijn volgens hem die professionals die meestal een hogere beroepsopleiding of wetenschappelijke opleiding
hebben en waarvoor de productiefactor kennis in hun hoofd belangrijker is dan
hun vermogen om fysieke arbeid te verrichten.16 Kennis omschrijft hij als een
12

13
14
15
16

In de wetenschappelijke literatuur is men het erover eens dat de eerste systematische beschrijvende
sociologische studie over professies van Carr-Saunders is en die stamt uit 1928. Als toonaangevend
worden Freidson genoemd met zijn boek ‘Professionalism, the third logic’ uit 2001 en Abbott met
zijn ‘The Systems of professions. An essay on the division of Expert labor’ uit 1988.
Ed de Jonge, 2011, p. 111 en 134; Kaptein, 2007, p. 9, Loth & Gakeer, 2005, p. 49, Van Houten,
2008, p. 32.
De Jonge, 2011, p. 134.
Kaptein, 2007, p. 9.
Weggeman, 2009, p. 9. Weggeman is hoogleraar organisatiekunde.
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functie van informatie, ervaring, vaardigheden en attitude.17 De professional als
‘knowledge worker’, daarmee wijzende op het feit dat het gebruik van kennis als
productiefactor een kenmerk is van de professional. Deze professional is iemand
die voor het uitvoeren van zijn taak permanent en relatief veel moet leren en dat om
zijn kennis voortdurend contextrelevant te houden. Professie is dan een homogene
groep specialisten waarvan de leden allerlei waarden, belangen en gevoelens van
identiteit delen.
De beschikking over gespecialiseerde kennis wordt behalve na langdurige opleiding ook verkregen door voortdurend leren van opgedane ervaringen en toegepaste
vaardigheden.18 De professional streeft naar autonomie en heeft het recht om keuzes
te maken over hoe en met welke middelen het beroep wordt uitgeoefend.
Daarmee is de scheiding tussen ambachtelijk werk, sportbeoefening en de
kenniswerker gemaakt: de voetballer en de metselaar zijn geen professionals in
bovengenoemde zin. De professional werkt zoals eerder gesteld, bovendien vanuit
bepaalde waarden, of anders gezegd vanuit een morele basis, of hebben een morele
identiteit en dat onderscheidt hen van de ambachtelijke of puur technische beroepen. Dat is van belang omdat daaruit volgt dat opleiding en voortdurende scholing
gericht moeten zijn op kennisoverdracht en daarbij vormen de kernwaarden van
het ambt het uitgangspunt.
Professionele kennis is overigens niet hetzelfde als wetenschappelijke kennis:
zij onderscheidt zich van de logische rationaliteit van de wetenschapper door
de ordening volgens de praktische relevantie. Loth en Gakeer maken terecht
onderscheid tussen professionele kennis en wetenschappelijke kennis en spreken
in dit kader van kennis in gebruik.19 Daarnaast heeft professionele kennis meer
dan wetenschappelijke kennis te maken met waarden, met een morele dimensie,
omdat de professional in de praktijk geconfronteerd wordt met problemen waarbij
hij morele keuzes moet maken.20 Ook heeft professionele kennis te maken met
praktische wijsheid. Bovendien produceert professioneel handelen zelf ook kennis.
Wat de definitie van professie betreft: iets van die oude (religieuze) roeping kan
worden teruggevonden in een seculiere roeping: beroepsuitoefening in dienst van
de mensheid.21 De roeping is kenmerkend voor de klassieke professies: artsen en
juristen. Wat deze professies gemeen hadden is dat ze beschikten over specifieke
kennis en vaardigheden, autonoom handelden en waren gericht op de realisering
van waarden als gezondheid en rechtvaardigheid.

17
18
19
20
21

Weggeman, 2009, p. 246-257.
Weggeman, 2009, p, 259.
Loth & Gakeer, 2005, p. 113, 114 en 125. Zij baseren dit op Donald Schön (1983) The reflective
practioner. How Professionals Think in action en op Taylor & White (2000) Making knowledge.
Loth & Gakeer, 2005, p. 113.
Van Houten, 2008, p. 17, De Jonge, 2011, p. 28. De Jonge vermeldt dit en baseert zich daarbij op
Weber: ‘door ontstaan van puritanisme en bijbehorende arbeidsethos vond een verwereldlijking
van de roeping, beroepsuitoefening in dienst van de mensheid’.
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2.3. Professionalisering: de algemene ontwikkelingen
Globaal gezien kunnen drie fasen worden onderscheiden in het verschijnsel professionalisering. Aanvankelijk waren er de eerder genoemde klassieke professionals, die
ook wel de notabelen werden genoemd (waaronder ook de plaatselijke geestelijken
vielen). Volgens Kwak waren notabelen de in Nederland gestudeerde ambtsdragers
die door hun kennis en achtergrond in de gemeenschap een hoge status hadden en
deze status ook als de keerzijde van hun verantwoordelijkheid ervoeren: noblesse
oblige.22 Deze term verwijst naar de oorsprong: de oude idealen van de aristocratie
of zoals Brint het stelt ‘a public outlook influenced by noblesse oblige, an emphasis
on character and trust, and an insistence on cultivated judgement’.23
Deze notabelen hadden generalistische kennis en waren opgeleid in een brede en
klassieke traditie. Ze ontleenden daaraan maatschappelijk gezag en status en werden
door de samenleving vertrouwd: ze dienden het algemene belang en ze hadden een
ontwikkeld maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. Er werd toen gesproken
van de ‘trustee professional’.24 Deze notabelen hadden een eigen beroepsorganisatie
die zorgde voor toelating tot het beroep en voor interne kwaliteitsbewaking, er
was sprake van zelfbestuur en een monopoliepositie op de markt. De kern van de
professie bestond, samengevat, uit kennis, autonomie, een beroepsorganisatie en
maatschappelijke verantwoordelijkheid.
In het algemeen kan gesteld worden dat door het toenemen van meer gespecialiseerde kennis en vaardigheden, door industrialisatie en arbeidsverdeling en het
daardoor complexer worden van de samenleving, de problemen ook ingewikkelder
zijn geworden. Deze nieuwe situatie vergde meer specialisten met gespecialiseerde
kennis. Dit wordt wel de professionalisering van de samenleving genoemd25 en
betreft ook de ontwikkeling van notabele naar expert.26
Door de industrialisering en specialisering ontstonden meer beroepen en werd
een direct verband gelegd tussen professies en universiteiten: de professie als
wetenschappelijke discipline. De universiteiten ontwikkelden kennis die professionals toepasten: de verwetenschappelijking van het beroepsmatig handelen.27 In de
literatuur werd ook wel gesproken van technische rationaliteit: de beroepsuitoefening
is louter de toepassing van wetenschappelijke kennis. Bij technische rationaliteit
hoort resultaatgericht werken en horen protocollen; er hoort een meer instrumentele
benadering bij die weinig discretionaire ruimte laat voor de professional. Weber
22
23

24
25
26
27

Kwak, 2001, p. 86.
Brint, p. 8. Of zoals Kwak dat vertaalt met ‘een moraal die gebaseerd was op een sterk ontwikkeld
maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel met een gezagsclaim op bepaalde maatschappelijk
belangrijke kennis’: Kwak, 2001, p. 85.
Brint, 1994, p. 4.
Larson, 1977, p. xvii.
Kwak, 2001. Kwak spreekt in navolging van Brint over deze ontwikkeling. Ook Abott spreekt van
expert, maar ook al Carr-Sounders & Wilson, 1933, p. 485.
Parsons, 1971: ‘the university has already become the most important distinctive structural focus
of modern society, and is likely to become still more important in the future, superseding even
the business firm and the governmental structure’, p. 244.
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sprak van doelrationeel handelen toen hij het over de verwetenschappelijking
had, en de modernisering bracht volgens hem mee dat doelrationeel handelen
het waarderationeel handelen zou vervangen.28 Doelrationeel handelen is dan
tegen zo laag mogelijke kosten, doelmatig en doeltreffend doelen realiseren en
daarvoor is een wetenschappelijke opleiding nodig. Waarderationeel handelen,
zoals in de tijd daarvoor centraal stond, gaat over het handelen volgens waarden
en principes: de rechtvaardigheid en/of het algemeen belang. Langzamerhand, in
de jaren tachtig en negentig, komt er ook een geheel nieuwe groep functionarissen
bij die als professional wordt gezien. Zij werken binnen de overheid of in andere
maatschappelijke sectoren.29
Veranderingen voltrokken zich verder rond de jaren tachtig en negentig van de
vorige eeuw, waar het politieke neoliberalisme en de economische liberalisering
een rol in speelden: alles werd onderdeel van een bedrijfsmatig productieproces
waar efficiency centraal stond. De burger wordt een klant dan wel een consument,
vraagsturing staat voorop: u vraagt wij draaien. Professionals moeten bewijs leveren
van het nut van hun werk, van de kwaliteit die ze leveren en moeten transparant
zijn. Zo ontstaat meer bureaucratie en extra werk voor professionals, wat ten koste
gaat van de kerntaken.
De toenemende macht van de staat en de markt, die is terug te vinden in een steeds
verdergaande regulering, in meer concurrentie, in commercialisering en in meer
schaalvergroting, zorgt voor steeds meer doelrationeel denken. Uiteindelijk leidde
dit tot een verzwakking van de positie van de professional. In plaats van de op het
algemeen belang gerichte professional die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt, ontstond steeds meer het beeld van de op winst gerichte zakenman:
in dit kader wordt vaak de advocaat als voorbeeld genoemd.30 Het doelrationele
denken met zijn gevolgen ondergraaft de legitimatie van hun positie. Daarnaast
neemt de autonomie van de professional af door de toenemende bureaucratie en
doordat de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening steeds
meer van kwaliteitszorg door de beroepsgroep zelf naar externe kwaliteitszorg gaat.
Deze kwaliteitszorg werd uitgevoerd door de overheid of door speciale instanties.31
Hierdoor, en door de eerdere democratiseringsgolf van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, werd de rol van de professional ter discussie gesteld:
hij werd gezien als de onderdrukker, degene die macht wil uitoefenen en anderen
afhankelijk van hem maakt.32 De toegenomen mondigheid van cliënten, burgers,
patiënten en schuldenaren maakte dat er ook een andere verhouding tussen hen
en de professionals ontstond: de gezagsrelatie veranderde, mede doordat zij steeds
meer beschikten over informatie en beter waren opgeleid. De status en het gezag
van de professional veranderde: hij moest zich meer bewijzen.
28
29
30
31
32

Weber, 1922/1974 stelde de verwetenschappelijking centraal: de expansie van het doelrationeel
handelen in steeds meer sectoren van de samenleving, p. 13.
Van Houten, 2008, p. 20.
Loth & Gakeer, 2005, p. 388.
Freidson, 2001, p. 180; Tonkens, 2008, p. 10 en 81; Arts e.a., 2001, p. 13-15.
Illich, 1977/2000, p. 9 en Freidson, 2001, p. 12.
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Freidson onderscheidt de logica van de markt waar de consumenten de baas zijn
en de logica van de bureaucratie waar de managers in ‘control’ zijn.33 Hij introduceert
de professionele logica naast de logica van de bureaucratie en de logica van de markt
en stelt dat de professional daartussen ingeklemd is geraakt.
Er wordt door hem gepleit voor meer eigen handelingsruimte voor professionals
en voor ‘its soul’: ‘Thus the most important problem for the future of professionalism
is neither economic nor structural but cultural and ideological. The most important
problem is its soul’.34 Als er geen morele kern is dan wordt het professionele handelen
alleen maar geleid door economische belangen c.q. de belangen van de markt.
Een professionele logica is nodig, omdat die gericht is op een waarde c.q. dienstbaarheid gebaseerd op eigen opleiding, kennis en vaardigheden. De professional
stelt zich in dienst van een hoger belang dan het eigen belang: bijvoorbeeld het
algemeen belang zoals bij juridische professionals. Tonkens stelt zelfs dat het noodzakelijk is dat collega’s daarom moeten samenwerken en niet met elkaar moeten
concurreren.35 En daarvoor is een monopolie nodig, omdat kwaliteit altijd boven de
winst en snelheid moet worden gesteld: een monopolie beschermt daardoor ook
de actoren, de consumenten, de patiënten, etc., omdat het ervoor zorgt dat er goed
opgeleide professionals zijn. Zelfstandig en onafhankelijk een oordeel vormen brengt
het belang van beroepsverenigingen, eigen opleidingen en permanente educatie
met zich mee. Ook Freidson stelt dat: ‘… monopoly is essential to professionalism,
which directly opposes it to the logic of competition in a free market. Freedom of
judgement or discretion in performing work is also intrinsic to professionalism …’.36
Dat de professional onder druk staat blijkt ook uit andere publicaties; de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) spreekt van de professionalisering van de dienstverlening.37 Weer anderen spreken van beroepszeer of van
geschonden beroepseer en de morele erosie van de professies, waardoor ‘objectieve
standaarden van goed vakmanschap worden vervangen door het als rationeel gepresenteerde dictaat van markt en management’.38 De WRR ziet een industrialisering
van het primaire proces, omdat transparantie en eenduidige prestatienormen nodig
zijn om de consument/cliënt te kunnen laten kiezen en voor de manager omdat die
moet beoordelen. Het gevolg daarvan is standaardisering van de processen en dat
gaat gepaard met een verdere ondermijning van de beroepstrots van de professional
en een toenemend verlies van professionele autonomie van de uitvoerder en een
verschuiving binnen de instellingen van primaire taken naar secundaire taken.39
Overigens vindt de WRR dat er soms ook sprake is van een positieve kant van de

33
34
35
36
37
38
39

Freidson, 2001, p. 209 en 210.
Freidson, 2001, p. 213
Tonkens, 2008, p. 30. De gerechtsdeurwaarders werden verplicht tot concurrentie na de invoering
van de Gerechtsdeurwaarderswet; ze werden van collega’s concurrenten.
Freidson, 2001, p. 3.
Rapport Bewijzen van goede dienstverlening 2004, p. 133 en 112.
Van den Brink, Jansen & Pessers, 2005. De term morele erosie wordt door Verbrugge gebruikt in
dit boek, p. 108. Sterrenburg, 2010, p. 139 e.v.
Rapport Bewijzen van goede dienstverlening 2004, p. 112.
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ontwikkelingen omdat het openbreken van de professionele praktijken ook heeft
geleid tot kwaliteitsverbetering en innovatie.40
De Jonge wijst op een dringende noodzaak om op zoek te gaan naar de waardevolle kern van professionaliteit.41 Hij is op zoek naar een synthese: doelrationeel
handelen en waarderationeel handelen zouden meer samen moeten gaan.42 Bij de
zoektocht naar waarden en de kern van de professionaliteit wordt uitgegaan van
een professional als een morele actor, hij is geen ondernemer of een manager. Dat
betekent niet dat hij geen rekening hoeft te houden met kosten of niet doelmatig
hoeft te werken. Het betekent ook niet dat hij niet ook zijn eigen belang zou mogen
nastreven, maar wel dat het algemeen belang voorop staat: dat zijn bij de juridische
professional waarden als rechtvaardigheid en het beschermen van de democratische
rechtsstaat. Deze waarden maken de zin en het doel uit van juridische beroepen. De
professional moet ervoor zorgen dat deze waarden niet uit het oog worden verloren.
Als reactie op het overwegend doelrationeel handelen wordt de laatste tien tot
vijftien jaar ook wel gesproken over normatieve professionalisering: deze term
verwijst naar goed werk doen, wat meer is dan je werk goed doen.43 Goed werk dat
niet alleen technisch, maar ook moreel juist is. Belangrijk daarbij is dat normatieve
professionalisering van professionals bezinning vraagt: ‘op hun maatschappelijke
rol, op hun relatie met de mensen voor wie ze werken, op de morele en politieke
werking van hun vakkennis’.44 Het is een proces waarin de leidende vraag is die
naar wat goed handelen is in een gegeven situatie.

2.4. De ontwikkelingen binnen de juridische professies
De ontwikkelingen binnen de juridische professies lopen parallel met de hiervoor
geschetste ontwikkelingen, maar zijn binnen de juridische professies pregnanter,
omdat zij vanouds werden beschouwd als de klassieke professies die gezag en vertrouwen genoten: rechters, advocaten en notarissen waren gerespecteerde notabelen45
en standaardvoorbeelden van professionals. Meer in het algemeen maakten juristen
deel uit van de notabelen en waren ze ook goed vertegenwoordigd in het parlement
en in de regering. De ontwikkeling van de `trustee professional´ naar ´expert professional´ valt hierdoor meer op.46 De maatschappelijke verantwoordelijkheid die
40
41
42
43
44
45

46

Rapport Bewijzen van goede dienstverlening 2004, p. 134.
De Jonge, 2011, p. 21 e.v.
De Jonge, 2011, p. 157-159; zie ook Loth & Gakeer, 2005, p. 354.
Van Houten, 2008 p. 34.
Citaat ontleend aan de achterflap: Jacobs, 2008.
De gerechtsdeurwaarder, hoewel lang het ‘verlengstuk’ van de rechter, werd rond de eeuwwisseling (1900) beschouwd als een notabele: www.oneindignoordholland.nl/nl-NL/verhaal/465/
notariswoning-hoofddorp-herinnert-aan-tijd-van-notabelen. En ook al veel eerder (1700) is sprake
van een notabele: http://igitur-archive.library.uu.nl/sabine/2011-0719-202312/HKEN_1992-02.
pdf. Er zijn echter verder nauwelijks bronnen te vinden waarin de deurwaarder als notabele werd
gezien. Omdat tegenwoordig de gerechtsdeurwaarder als juridische professional wordt beschouwd
en zijn beroepsuitoefening zich verzelfstandigde zijn genoemde ontwikkelingen van belang voor
de beroepsuitoefening van de gerechtsdeurwaarder.
Kwak, 2001, p. 85-101. De term is van Brint.
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werd gevoeld voor het publieke belang, het gezag dat ze hadden en het vertrouwen
dat ze kregen was groot. Deze lawyer-statesman47 of trustee-professional48 is verdwenen. In The lost lawyer (1995) geeft Kronman aan dat onder druk van de huidige
omstandigheden, namelijk een overdosis aan liberalisering en globalisering, deze
notabele is verdwenen. Daarvoor in de plaats komt de expert-professional, passend
bij de verwetenschappelijking van het recht met zijn methoden (naar analogie van
de natuurwetenschappen), die zich alleen nog maar legitimeert door specifieke
kennis van het recht. Het recht dat gescheiden wordt van de politiek en de moraal,
waarin regels een gegeven zijn, de zogenaamde positivistische rechtswetenschap.49
Kwak trekt op basis van Amerikaanse literatuur en Amerikaans onderzoek
(Brint en Kronman) de lijn door naar de Nederlandse situatie en vraagt zich af of
ook hier sprake is van de ontwikkeling naar een expert-professional en ook Loth
& Gakeer doen dat.
De beroepsopvatting van de jurist-notabele was vergelijkbaar met de culturele
idealen van de ‘lawyer-statesman’, een professional die vanuit morele standaarden
in het algemeen belang handelde, met een sterk ontwikkeld maatschappelijk
verantwoordelijkheidsgevoel waaraan men vertrouwen gaf: gekenmerkt door ‘a
public outlook influenced by noblesse oblige’ en door een ‘emphasis on character
and trust’.50 Tegelijkertijd was er sprake van een elite, van een georganiseerde
beroepsgroep, met zelfbestuur, die besliste wie wel en niet werd toegelaten tot
de beroepsgroep, maar die ook zorgde voor controle op de kwaliteit van het werk.
Ook bezaten deze professies monopolies, zoals de advocaat op de procesvertegenwoordiging.
De jurist die beschikte over belangrijke bevoegdheden en over brede juridische,
maar ook over algemene en politiek-filosofische, kennis en die cultureel breed
gevormd was, deze jurist was een generalist. Deze jurist heeft ook ‘character’, een
persoonlijkheid die bepaalde praktische wijsheid heeft verkregen door ervaring
met juridische, morele en maatschappelijke dilemma’s en die daardoor goed kan
oordelen: ‘cultivated judgement’.
De kenmerkende onafhankelijke positie van de jurist was het gevolg van de
autonomie op het gebied van hun expertise en van hun zelfbestuur. Alleen beroepsgenoten konden immers over hen oordelen. Het was ook het gevolg van de
maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een goede rechtsbedeling, die werd
gevoeld en genomen. Deze onafhankelijkheid werd als een belangrijke voorwaarde
beschouwd voor de vervulling van de waarden van waaruit deze juridische notabelen
handelden. Vandaar dat Kronman het heeft over het ideaal van de ‘lawyer-statesman’,
dat volgens hem teruggaat tot Aristoteles.
Maar geleidelijk veranderde de rol van en de beeldvorming over die juridische
professional. De belangrijkste veranderingen die hiervoor zijn beschreven hadden
ook gevolgen voor de jurist-notabelen. Er ontstond meer specialisatie en er kwamen
47
48
49
50

Kronman, 1995, p. 12.
Brint, 1994, p. 4 en 10.
Vgl. Jongbloed, 1998, p. 985-989.
Brint, 1994, p 8.
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meer wetenschappelijke disciplines. De professionalisering van de samenleving
en de opkomst van de professies gingen gelijk op met de veranderingen: door
industrialisering ontstaat arbeidsverdeling en specialisatie. Meer mensen gaan naar
het hoger (juridisch) onderwijs. Loth & Gakeer en Arts51 onderscheiden de volgende
ontwikkelingen: de aandacht voor de publieke zaak wordt minder en de professie
wordt business, waardoor de beeldvorming over de professional verandert. De professional wordt een op winst gerichte zakenman die nog wel een bijzonder ‘product’
levert en nog wel speciale expertise heeft. Door de toenemende macht van de staat
en de markt verdwijnt de macht en de autonomie van de professies. Steeds meer
regelgeving en verdergaande marktwerking dragen bij aan een sterkere onderlinge
concurrentie en commercialisering van de beroepsuitoefening: er is sprake van
commerciële dienstverlening waardoor meer (super)specialisaties ontstaan. Er is
met name bij advocaten sprake van schaalvergroting: professies worden uitgeoefend
in grote kantoren. Door de internationalisering en globalisering van economische
activiteiten ontstaan grote multinationale advocatenkantoren. Zo verliezen deze
juridische professionals de legitimatie van hun bijzondere maatschappelijke positie.
Kronman heeft het daarom over de ‘lost lawyer’.
De juridische expert oordeelt met zijn specialistische kennis als een ‘agent of
formal knowledge’, een techneut, hij identificeert zich niet met ethische of maatschappelijke idealen. Hij wordt zakelijker: hij stelt zijn kennis in dienst van een
bedrijf of van een organisatie, waardoor er meer nadruk komt op de output van
prestaties in een bureaucratische omgeving met vaak grote werkdruk. Hierdoor
komt de onafhankelijke positie van veel juridische beroepen onder druk te staan:
‘The outstanding lawyer – the one who serves as a model for the rest – is not simply
an accomplished technician but a person of prudence or practical wisdom as well.
(…) (Lawyers) understood this wisdom to be a trait of character that one acquires
only by becoming a person of good judgement, and not just an expert in the law’.52
Was de juridische praktijk eerst afgeschermd van de marktwerking om de
onafhankelijkheid te bewaken en de maatschappelijke verantwoordelijkheid te
kunnen nemen, binnen deze praktijken wordt nu steeds meer marktwerking
toegelaten. Het belang van de werkgever c.q. de opdrachtgever wordt gediend en
minder het maatschappelijke belang, de verantwoordelijkheid voor de rechtsorde. De
ethische dimensie en de collegiale organisatie zijn nauwelijks meer een belangrijk
onderdeel van het zelfbeeld.53 De Amerikaanse opvattingen over de ontwikkelingen
binnen de juridische professies gelden min of meer ook voor Nederland. Kwak
signaleerde in 2001 de discussie over het loslaten van de monopoliepositie en
de vaste tarieven. Inmiddels is marktwerking toegelaten in het notariaat en bij
de gerechtsdeurwaarders;54 de vaste tarieven zijn losgelaten in de relatie met

51
52
53
54

Loth & Gakeer, 2005, p. 352 en 353 en Arts e.a., 2001, p. 13-15.
Kronman, 1995, p. 2.
Kwak, p. 96.
Hiermee vooruitlopend op de conclusie dat de gerechtsdeurwaarder zich langzamerhand ook
ontwikkeld heeft tot een zelfstandige juridische professional.
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opdrachtgevers.55 In de rechtspraak wordt door een aantal rechters gesproken
van de ontwikkeling van de rechtspraak naar een bedrijf en het moeten halen van
productie.56 De advocatuur is vercommercialiseerd; ook in Nederland ontstonden
grote internationale kantoren die zich hebben gespecialiseerd in overnames en fusies
en er moeten ‘targets’ worden gehaald en per tijdseenheid worden gefactureerd.
Er blijkt een groot verschil te zitten tussen het (oude) ideaal en de realiteit;
Kronman’s boek bevat een uitvoerige argumentatie van zowel de ideale situatie
als de realiteit. Met Marie Ann Glendon in A nation under lawyers (1994)57 komt
Kronman tot de conclusie dat er sprake is van ‘Failing ideals of the legal profession’
en van een crisis binnen de juridische professie door de ondergang van de oude
professionele waarden. Het ideaal van de klassiek opgeleide jurist die een generalist
is en, zoals Loth & Gakeer stellen, een humanistisch geïnspireerde kenner is van de
juridische casuïstiek, die toegerust is met praktische wijsheid, die waarderationeel
handelt, is verdwenen en dat wordt door hen betreurd.
Daartegenover staat de realiteit: in de moderne opvatting handelt de juridische
professional doelrationeel. Richard Posner,58 als exponent van het doelrationeel
handelen, heeft zelfs een afkeer van het praten en denken over moraal (‘legal
mystification’) en wil niet terug naar het oude ideaal. Hij noemt het zelfs ‘bad professionalism’, ‘good professionalism’ is volgens hem de juridische professional die een
‘gerichte doeluitvoerder van beleidslijnen is, een maatschappelijke probleemoplosser
toegerust met juridische expertise’.59 De professional die meer aandacht heeft voor
empirische effecten van het recht en die primair aansluiting zoekt bij de sociale
wetenschappen. Hij zoekt die aansluiting vooral bij de economie. In Nederland is
Barendrecht een vertegenwoordiger van deze stroming.60
Er zijn meer variaties dan het genoemde ideaal en het ‘good professionalism’ van
Posner, maar dit zijn uitersten: waarderationeel versus doelrationeel handelen. In
de juridische opleidingen staat daarom steeds vaker de vraag centraal hoe juristen
dienen te worden opgeleid, voor welke professie, en wat in de context van veranderende omstandigheden nodig is om waarde- en doelrationeel handelen te verbinden.

55
56

57
58
59
60

Bij de gerechtsdeurwaarders liggen die tarieven voor schuldenaren overigens wel vast in het Besluit
Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (Btag).
Dat blijkt uit het manifest van 14 december 2012 van een aantal rechters uit Leeuwarden (door 700
rechters ondertekend) waarin wordt gesteld dat rechters geen productiemedewerker willen worden.
Zij vinden dat de rechtspraak steeds meer gaat lijken op een groot bedrijf waar productiecijfers
leidend zijn.
Glendon, 1994.
Posner, 1995 en 1999. Richard Posner is een rechtstheoreticus, hij was hoogleraar en rechter in
Amerika.
Posner, 1999, p. 239.
Prof. Mr. J.M. Barendrecht is hoogleraar privaatrecht in Tilburg en is Hiil (Hague Institute for
the Internationalisation of Law)-professor. Hoewel geen rechtseconoom houdt hij zich bezig met
recht en economie. Zie voor een overzicht van zijn werk op het gebied van Law and economics en
illustratie van het hier gestelde: www.tilburguniversity.edu/nl/webwijs/show/?uid=j.m.barendrecht
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2.5. Conclusie: de gerechtsdeurwaarder is een juridische professional
In de verschillende definities en omschrijvingen en theorieën van en over professies en professionals vallen dezelfde elementen te onderscheiden: een bepaalde
georganiseerde beroepsgroep, die over gespecialiseerde kennis en expertise beschikt
met een autonome en een verantwoordelijke positie en die de focus heeft op het
verwezenlijken van waarde(n),61 waarbij kennis en expertise moeten worden gezien
als een combinatie van theoretische kennis en praktische wijsheid.
Op basis van het voorgaande zijn diverse argumenten aan te voeren om een
gerechtsdeurwaarder als een juridische professional te beschouwen. Er is sprake van
een georganiseerde beroepsgroep: de beroepsuitoefening van de gerechtsdeurwaarders is geregeld bij wet (Gerechtsdeurwaarderswet). De beroepsgroep heeft sinds
2001 een eigen publiekrechtelijke organisatie, de Koninklijke Beroepsorganisatie
voor Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en eigen tuchtrecht met beroeps- en gedragsregels. Het beroep is wettelijk beschermd, want zonder de juiste opleiding en
toelating mag men zich geen gerechtsdeurwaarder noemen. Er is sprake van
eigen gespecialiseerde kennis en expertise: gerechtsdeurwaarders zijn experts in
het beslag- en executierecht en in het maken en uitbrengen van dagvaardingen en
andere exploten. De gerechtsdeurwaarders beschikken over een autonome en een
verantwoordelijke positie: ze hebben een monopoliepositie ten aanzien van het
uitbrengen van dagvaardingen, beslag leggen en het tenuitvoerleggen van vonnissen, en oefenen dus overheidsdwang uit.
Ze zijn gericht op het verwezenlijken van waarden: de gerechtsdeurwaarder is
in de rechtsstaat zowel poortwachter van de civiele procedure als handhaver van
gerechtelijke vonnissen. Hij handelt vanuit een onafhankelijke positie, want hij
moet zowel de belangen van de schuldeisers als die van de schuldenaren behartigen.
Zodoende dient hij de rechtvaardigheid door de handhaving van de normen, zoals
het nakomen van overeenkomsten en een goede toegang tot de rechter door het
in persoon uitbrengen van de dagvaarding, zodat de gedaagde weet wanneer en
waartegen hij zich moet verweren.
Hij kan ook worden gezien als een kenniswerker. Hij heeft een HBO-opleiding
en de productiefactor kennis is belangrijker dan zijn vermogen om fysieke arbeid te
verrichten. De gerechtsdeurwaarder met zijn specialistische kennis moet voor het
uitvoeren van zijn taak permanent en relatief veel leren om zijn kennis voortdurend
up to date te houden.
Door het toelaten van marktwerking binnen de juridische beroepen zien we een
verschuiving optreden van meer het belang van de opdrachtgever dienen en minder
het maatschappelijk belang. De ethische dimensies en de collegiale organisatie zijn
nauwelijks meer een onderdeel van het zelfbeeld. De vraag die hierna moet worden
beantwoord is of en hoe bij de gerechtsdeurwaarders deze ontwikkelingen zich
hebben voorgedaan. Zijn zij in staat om doelrationeel handelen en waarderationeel
61

Zie o.a. Loth & Gakeer, 2005, p. 351; De Jonge, 2011, p. 42; Freidson, 2001, p. 122 (hij noemt ze
‘transcendent values’).
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handelen te verbinden of staat ook bij hen het doelrationeel handelen voorop? Heeft
het geleid tot kwaliteitsverbetering en innovatie? Dat is namelijk de positieve kant
van genoemde ontwikkelingen. Het betekent in ieder geval dat in de wisselwerking
tussen praktijk en ideaal benadrukt moet worden welke kernwaarden belangrijk
zijn gezien de context van marktwerking, onderlinge concurrentie, ondernemerschap en werkdruk.
In het volgende hoofdstuk worden daarom de historische ontwikkelingen geschetst in de beroepsuitoefening van de gerechtsdeurwaarders in het licht van de
hiervoor genoemde vragen en naar aanleiding van de ontwikkelingen binnen de
juridische professies.
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De gerechtsdeurwaarder als juridische professional
Genoemde globale beschrijvingen van de ontwikkelingen binnen de (juridische)
professies spelen ook een rol in de beroepsuitoefening van de gerechtsdeurwaarders.
Voordat deze ontwikkelingen meer specifiek worden beschreven in dit hoofdstuk,
zal eerst worden ingegaan op het ambt van de gerechtsdeurwaarder en zijn plaats
in het rechtsbestel. Daarbij zullen de kernwaarden worden beschreven. Hiermee
wordt het ideaalbeeld van de gerechtsdeurwaarder beschreven.

3.1. Het ambt van de gerechtsdeurwaarder en zijn plaats in het rechtsbestel
In de Gerechtsdeurwaarderswet van 2001 wordt in de artikelen 1 en 2 de gerechtsdeurwaarder omschreven als ‘… een openbaar ambtenaar, belast met de taken die
bij of krachtens de wet, al dan niet bij uitsluiting van ieder ander, aan deurwaarders
onderscheidenlijk gerechtsdeurwaarders zijn opgedragen of voorbehouden.’ Aangegeven wordt daarbij (zie art. 2 lid 1 sub a t/m e) dat hij in het bijzonder belast is met
dagvaardingen en andere betekeningen; het doen van gerechtelijke aanzeggingen,
bekendmakingen, protesten en verdere exploten; ontruimingen, beslagen, executoriale verkopingen, gijzelingen; en het ambtelijk toezicht bij vrijwillige openbare
verkopingen van roerende lichamelijke zaken.62 De gerechtsdeurwaarder wordt benoemd bij Koninklijk Besluit, waarbij zijn plaats van vestiging wordt aangegeven en
dit nadat hij is beëdigd (art. 4). Tot het voeren van de titel van gerechtsdeurwaarder
is uitsluitend diegene bevoegd die als zodanig is benoemd en beëdigd (art. 4 Gdw).
De gerechtsdeurwaarder is daarnaast ook zelfstandig ondernemer.
In de Gerechtsdeurwaarderswet wordt in artikel 2 nog zowel de term deurwaarder
als gerechtsdeurwaarder gebruikt, hoewel sinds de invoering van deze wet in 2001
voortaan uitdrukkelijk wordt gesproken over gerechtsdeurwaarder in plaats van
deurwaarder. In de memorie van toelichting wordt aangegeven dat dit zo wordt
weergegeven, omdat in diverse wetten nog gesproken wordt over de deurwaarder
en het ondoenlijk is om alle plaatsen waar de term deurwaarder voorkomt te
wijzigen in gerechtsdeurwaarder.63 Bedacht moet worden dat er echter ook andere deurwaarders zijn, zoals de belastingdeurwaarders. Na de invoering van de
Gerechtsdeurwaarderswet wordt gesproken over gerechtsdeurwaarders (in de zin van
de Gerechtsdeurwaarderswet) en andere deurwaarders. De gerechtsdeurwaarders
en de belastingdeurwaarders hebben ook verschillende bevoegdheden.
Van Mierlo geeft dat als volgt weer: ‘De term deurwaarder in artikel 45 lid 1 Rv
(Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) omvat zowel de gerechtsdeurwaar62
63

Zie voor een volledige opsomming het betreffende artikel.
Kamerstukken II 1991/92, 22775, nr. 3, p. 2.
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ders zoals bedoeld in artikel 2 Gdw als de belastingdeurwaarders in de zin van
Invorderingswet, elk binnen de grenzen van hun bevoegdheden …’. En dan over de
daartoe bevoegde deurwaarder (bedoeld wordt bevoegd tot het doen van exploten)
van artikel 45 Rv: ‘Over de vraag wanneer de deurwaarder bevoegd is, dient onderscheid te worden gemaakt tussen belastingdeurwaarders en gerechtsdeurwaarders.’
De bevoegdheid van de een sluit die van de ander uit. De belastingdeurwaarder
is uitsluitend bevoegd in de gevallen waarin de ontvanger zelfstandig eisend of
verwerend optreedt. In alle ander gevallen is uitsluitend de gerechtdeurwaarder
bevoegd.64 De kern van het verschil is ook dat de belastingdeurwaarder uitsluitend
belast is met ambtelijke werkzaamheden en dat hiërarchische ondergeschiktheid
bestaat aan de opdrachtgever en dat is de ontvanger. Deze ondergeschiktheid kent
de gerechtsdeurwaarder niet.
Andere dan de genoemde belastingdeurwaarders zijn deurwaarders van gemeenten en waterschappen; zij stellen meestal ambtenaren als deurwaarder aan
voor de uitvoering van incassotaken. Soms wordt daarbij gebruik gemaakt van
niet-ambtenaren zoals (incasso)medewerkers van gerechtsdeurwaarderskantoren.
Zij hebben evenals de belastingdeurwaarder geen speciale HBO-opleiding zoals de
gerechtsdeurwaarder die tegenwoordig heeft.
Naast gerechtsdeurwaarders zijn er toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders.
De HBO-opleiding (die bestaat sinds 2003) leidt op tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Het verschil is dat de student na de afronding van het theoretische gedeelte van
de opleiding, bij aanvang van het vierde en laatste jaar van de opleiding, het stagejaar,
wordt beëdigd en toegevoegd als kandidaat aan een (ervaren) gerechtsdeurwaarder.
Na het beëindigen van de HBO-opleiding blijft de afgestudeerde student dus
toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Benoeming tot gerechtsdeurwaarder
gebeurt bij Koninklijk Besluit en is pas mogelijk nadat hij minimaal twee jaar als
toegevoegd kandidaat heeft gewerkt en een ondernemingsplan heeft ingediend dat
is goedgekeurd (art. 5 jo 7 Gdw). Dan wordt ook een eigen standplaats verkregen.
Onder verantwoordelijkheid van een gerechtsdeurwaarder kunnen gelijktijdig ten
hoogste twee stagiairs en ten hoogste drie toegevoegd kandidaten werkzaam zijn
(art. 2 Besluit toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders)65.
De toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders zijn geen ambtenaren zoals
de gerechtsdeurwaarders dat zijn in de zin van de Gerechtsdeurwaarderswet. De
wetgever belast de gerechtsdeurwaarder met de openbare taak, maar schept voor
de gerechtsdeurwaarder een mogelijkheid om een kandidaat-gerechtsdeurwaarder
te belasten met de uitvoering van de ambtshandelingen: hij treedt namens de
gerechtsdeurwaarder op en onder diens verantwoordelijkheid.66 De toegevoegd
kandidaat legt bij het begin van zijn stage wel de eed of de belofte af (met iets andere
bewoordingen dan de gerechtsdeurwaarders): ‘Ik zweer (beloof) getrouwheid aan
de Koning en de Grondwet’ en ‘Ik zweer (beloof) dat ik mij zal gedragen naar de
64
65
66

Van Mierlo, van Nispen & Polak (red.), 2012, art. 45, opmerking 2b en c.
Stb. 2001, 324.
MvT, 22775, nr. 3, p. 21-22.
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wetten en voorschriften op het ambt van gerechtsdeurwaarder van toepassing en
dat ik mijn taak eerlijk en nauwgezet zal uitvoeren’ (art. 28 Gdw). Omdat hij in
veel gevallen vrij zelfstandig handelt, vormt de eed of de belofte een extra waarborg
voor zijn vakbekwaam functioneren.67
De toegevoegd kandidaat, niet zijnde stagiair, wordt steeds zelfstandiger; vaak
blijft hij toegevoegd kandidaat en ambieert hij niet een benoeming tot gerechtsdeurwaarderondernemer. Er zijn daarom ook voorstellen gedaan om in de toekomst het
toegevoegd kandidaat zijn af te schaffen en alleen nog verschil te maken tussen de
gerechtsdeurwaarderondernemer en de gerechtsdeurwaarder in dienstbetrekking.68
Zoals eerder genoemd is de gerechtsdeurwaarder zowel een door de Kroon benoemd openbaar ambtenaar als een zelfstandig ondernemer en dat is vastgelegd in de
Gerechtsdeurwaarderswet van 2001.69 De taken die de gerechtsdeurwaarder uitoefent
liggen vooral op het terrein van de rechtspleging. Die ambtelijke werkzaamheden
betreffen zijn rol in het civiele proces zoals bij de dagvaarding, de tenuitvoerlegging van vonnissen en de daaraan gerelateerde of daarmee verwante taken (art. 2
lid 2 sub 3 Gdw). Bij het verrichten van de hem opgedragen ambtshandelingen is
de gerechtsdeurwaarder een bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1 Awb.70 In die
hoedanigheid oefent hij publieke macht uit, waar nodig met dwang of geweld.71
De grondslag van zijn ambtshandelingen ligt dus in de wet alhoewel hij pas tot
het verrichten van ambtshandelingen overgaat als hij daartoe opdracht krijgt. De
opdracht is een voorwaarde, maar niet de grondslag.72 In de memorie van toelichting
is ook terug te vinden dat hij niet kan worden beschouwd als een orgaan van de
Staat: de ambtelijke werkzaamheden zijn verweven met de onafhankelijkheid van
de rechterlijke macht en daarom is hij niet ondergeschikt aan enig ander orgaan van
de uitvoerende macht en de Staat.73 Die onafhankelijke ambtsvervulling is ook terug
te vinden in de memorie van toelichting wanneer het gaat om de ministerieplicht
(art. 11 Gdw) die de onafhankelijke ambtsvervulling waarborgt tegen inmenging
van andere overheidsorganen in de ambtsvervulling.
In het kader van zijn niet-ambtelijke taken verricht hij incassowerkzaamheden
voor opdrachtgevers en kan hij optreden als procesgemachtigde en rechtsbijstand
verlenen: werkzaamheden die geen onderdeel uitmaken van zijn openbare taken.
Deze werkzaamheden mag de gerechtsdeurwaarder slechts uitoefenen indien dit een
goede en onafhankelijke vervulling van zijn ambt, dan wel het aanzien daarvan, niet

67
68
69
70
71
72
73

Kamerstukken II 2001/2002, 27845, nr. 5, p. 3.
Commissie Van der Winkel 2009, p. 31.
Notarissen hebben deze bijzondere positie sinds 1999, ook zij zijn ambtenaar en ondernemer.
Kamerstukken II 2000/2001, 27645, nrs. 1-2, p. 87 en Kamerstukken I 2000/2001, 27426, A, p. 4-5,
nr. 3 p. 10-11 en nr. 5, p. 20-21.
Kamerstukken II 2001/2002, 27845, nr. 6, p. 3.
HR 24 april 2009, LJN BH3192.
Kamerstukken II 1991/1992, 22775, nr. 3 p. 18.
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schaadt of belemmert (art. 20 Gdw). Ook deze werkzaamheden zijn onderworpen
aan de beroeps- en gedragsregels en aan het wettelijk geregeld tuchtrecht.74
Bij al deze werkzaamheden moet de gerechtsdeurwaarder onafhankelijk en
onpartijdig te werk gaan.75 Behalve de belangen van de opdrachtgever moet hij ook
de belangen van schuldenaren of andere betrokken partijen dienen. In het belang
van een goede rechtspleging en rechtsbedeling zijn er daarom ten aanzien van
de rechten en plichten van gerechtsdeurwaarders en de organisatie van het ambt
wettelijke regels opgesteld.
De plaats van de gerechtsdeurwaarder in ons rechtsbestel geeft hem een bijzondere verantwoordelijkheid voor het functioneren van dat rechtsbestel en voor het
vertrouwen van de burger in de rechtsstaat. De gerechtsdeurwaarder is immers
zowel poortwachter van het rechtssysteem doordat hij het monopolie heeft op het
uitbrengen van dagvaardingen als handhaver van het burgerlijk recht door het
executiemonopolie. Het gaat om een effectieve rechtsbescherming: het recht op een
eerlijk proces begint met een behoorlijke oproeping met als sluitstuk het handhaven
van het recht. De dagvaarding is het procesinleidende stuk en de betekening van
de dagvaarding is een belangrijk moment om de gedaagde te informeren over zijn
rechten en plichten in de procedure. Hij waarborgt zo dat de gedaagde op een juiste
wijze voor de rechter wordt opgeroepen. Wanneer de rechter eenmaal vonnis heeft
gewezen is het van belang dat de toegekende rechten ook inderdaad geëffectueerd
worden. Dat kan door middel van beslaglegging en executie. Een snelle en efficiënte
tenuitvoerlegging wordt zelfs beschouwd als een fundamenteel grondrecht in de
zin van artikel 6 van de Europese Conventie ter bescherming van de rechten van
de mens: ‘Execution of a judgment given by any court must therefore be regarded
as an integral part of the ‘trial’ for the purposes of Article 6’.76
Voor het vertrouwen in de rechtsstaat is het van groot belang dat de juridische
beroepsbeoefenaar en dus ook de gerechtsdeurwaarder onafhankelijk en integer
is. Het rechtsbestel staat ten dienste van de samenleving en van de burgers, de
gerechtsdeurwaarder heeft daarin een dienende functie. Bij de uitoefening van die
ambtelijke bevoegdheid, is zoals eerder genoemd, onafhankelijkheid een belangrijk
uitgangspunt. De gerechtsdeurwaarder is niet ondergeschikt aan de overheid, rechterlijke macht of opdrachtgever. Niet de commercie, de opdrachtgevers, behoort te
bepalen wat moet en mag, maar de eisen van de democratische rechtsstaat doen dat
(rule of law)77. En dat betekent ook dat ten aanzien van de uitvoerende macht onafhankelijkheid moet worden betracht. In het kader van het toezicht op de juridische
beroepen benadrukte de Minister van Justitie in een brief van 5 maart 2010 dat naast
notarissen en advocaten de positie van gerechtsdeurwaarders in het Nederlandse
74

75
76
77

Niet dossierstuk II 2009/2010, D23477, p. 1 (brief van de Minister van Justitie van 19 mei 2010) als
reactie op verzoek van de DAS om de verordening onafhankelijkheid niet goed te keuren en dat
het verboden moet worden voor gerechtsdeurwaarders om incassowerkzaamheden uit te voeren,
op te treden als gemachtigde en als juridisch adviseur (niet dossierstuk D 20592, p. 1-2, brief van
de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 19 april 2011).
Zie bijvoorbeeld Kamerstukken I 2000/01, 22775 en 23081, nr. 109, p. 9 (MvA).
EHRM 19 maart 1997, LJN AD2709 en NJ 1998, 434 (Hornsby/Greece).
De ‘rule of law’ vereist o.a. dat het publieke gezag zich houdt aan de wet.
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rechtsbestel van dien aard is dat burgers het vertrouwen moeten kunnen hebben
in de kwaliteit van en de integriteit van de juridische beroepsbeoefenaar waarmee
zij in aanraking komen: ‘Dat vertrouwen is mede bepalend voor het vertrouwen
bij diezelfde burgers in de rechtsstaat’.78
Ook Teekens79 betoogde al dat het vertrouwen van de justitiabele in sterke mate
afhangt van de eerbiediging van de persoonlijkheid van de gerechtsdeurwaarder.
Door bij het uitbrengen van het exploot de inhoud ervan mondeling en deskundig
toe te lichten, wordt bij de justitiabele het vertrouwen in de rechtsbedeling gewekt.
Hij stelde dat de deurwaarder daardoor ook een uitermate belangrijke sociale rol
vervult.
De deurwaarder heeft volgens hem een spilfunctie in ons rechtsbestel en hij haalt
een citaat van Franse uit 1875 aan uit de aanhef van zijn boek De Nederlandsche
deurwaarder:80
De gerechtsdeurwaarders vormen in het rechtsbestel de spil waar alles om draait;
zij zijn de bewakers en beschermers van de belangen van alle burgers zonder
uitzonderingen. Zonder hen blijven de rechterlijke vonnissen evenals de notariële
akten een dode letter. Kortom, het zijn nuttige en onmisbare ambtenaren wier aantal
verminderd zal kunnen worden, maar die men nooit zal kunnen afschaffen. Want
er is geen rechtsbestel mogelijk zonder de medewerking van de gerechtsdeurwaarders.
Teekens schetste ook al in 1954 dat de gerechtsdeurwaarder als drager van openbaar
gezag, in dienst staat van de gemeenschap, iemand die door zijn hoedanigheid
van ambtenaar een grotere verantwoordelijkheid draagt omdat hij een deel van
de gemeenschapstaak uitvoert. Daarbij mocht van hem ‘een zorgvuldiger plichtsbetrachting en nauwgezetheid worden gevergd dan van de gewone sterveling, die
niet speciaal ten dienste der gemeenschap werkzaam is’.81 Hij noemde als vereisten
voor benoembaarheid dat de ambtsdrager de hoedanigheden bezit, die hem in staat
stellen zijn gewichtige en moeilijke taak op juiste wijze te volvoeren. Hij noemde
het gewichtig omdat met zijn ambtshandelingen vaak grote belangen zijn gemoeid,
en moeilijk, omdat hij bij zijn werkzaamheden voor vragen kan komen te staan, die
een onmiddellijke oplossing eisen waarvoor hij dient te beschikken over de nodige
78

79
80

81

Brief van de Minister aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 5 maart 2010 met als onderwerp toezicht op juridische beroepen (notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders), kenmerk
5642629/10/6, p. 6.
Teekens, 1973, p. 157. In zijn proefschrift uit 1954 spreekt hij ook over de onafhankelijkheid maar
dan nog met de nadruk op rechtsbode en dienaar van de rechter: Teekens, 1954, p. 30.
Ik maak gebruik van de vertaling uit het Frans van Teekens van het citaat van Franse uit het Journal des Huissiers in Executief 2001-6, p. 103. Het citaat stamt in het Frans uit Franse 1875 in de
editie die ik heb staat het citaat op de achterzijde van het titelblad met de vermelding Journal des
Huissiers, LV, 86. (Franse 1875).
Ik spreek van hem maar sinds 1965 is de gerechtsdeurwaarder steeds vaker een vrouw {Besluit
van 2 juni 1965, Stb. 1956, 298}. Volgens de opgave van de KBvG zijn er in januari 2013 404
gerechtsdeurwaarders, waarvan 350 mannen en 54 vrouwen; er zijn 516 toegevoegd kandidaatgerechtsdeurwaarders waarvan 336 mannen en 180 vrouwen; er zijn 48 stagiairs waarvan 25 mannen en 23 vrouwen.
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parate rechtskennis. Naast een behoorlijke scholing vergt dat volgens Teekens levenservaring, ‘rijpheid van geest’, en voor deze vertrouwensfunctie mag op grond
van ‘zijn moraliteit’ verwacht worden, dat hij het in hem te stellen vertrouwen niet
zal beschamen. Hij ziet dus drie hoofdvoorwaarden: behoorlijke rechtskennis, het
bereikt hebben van een bepaalde leeftijd en goed zedelijk gedrag.82
Benadrukking van de kernwaarden is belangrijk
De beschreven rol van de gerechtsdeurwaarder in het rechtsbestel, zijn dienstbaarheid aan de gemeenschap en zijn gerichtheid op de verwezenlijking van waarden
zoals de bevordering van rechtvaardigheid doen denken aan de statesman-lawyer
van Kronman. Op grond van de in paragraaf 2.3 beschreven kernwaarden die
gelden voor alle juridische professionals, zijnde dienstbaarheid aan de rechtsorde
c.q. de democratische rechtsstaat en meer algemeen het bevorderen van rechtvaardigheid, en de beschreven rol van de gerechtsdeurwaarder, kunnen onderstaande
kernwaarden worden gedestilleerd. Deze kernwaarden zijn ten grondslag gelegd
aan het huidige onderwijs aan kandidaat-gerechtsdeurwaarders.83
Verantwoordelijkheid
Hij heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor het functioneren van de rechtsstaat en voor het vertrouwen van de burger in de rechtsstaat. De gerechtsdeurwaarder
is immers zowel poortwachter van het rechtssysteem als handhaver. Een snelle en
efficiënte tenuitvoerlegging wordt zelfs beschouwd als een fundamenteel grondrecht.
Hij heeft een dienende functie ten behoeve van die rechtsstaat.
Onafhankelijkheid
Hij is niet ondergeschikt aan de overheid, rechterlijke macht of opdrachtgever. De
eisen van de democratische rechtsstaat, de rule of law, bepalen wat moet en mag.
De grondslag van zijn werkzaamheden als ambtenaar ligt in de wet. Nevenwerkzaamheden mag de gerechtsdeurwaarder slechts uitoefenen indien dit een goede
en onafhankelijke vervulling van zijn ambt, dan wel het aanzien daarvan, niet
schaadt of belemmert.84
Onpartijdigheid
Hij moet onpartijdig te werk gaan. Behalve de belangen van de opdrachtgever
moet hij ook de belangen van schuldenaren of andere betrokken partijen dienen.
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Teekens, 1954, p. 31 en 39.
Zie voor de inbedding van deze kernwaarden in het onderwijs deel II.
Artikel 20 Gdw.
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Integriteit
Vanwege zijn functie moeten burgers vertrouwen kunnen hebben in de kwaliteit
en de integriteit van deze juridische beroepsbeoefenaar. Er wordt een zorgvuldige
plichtsbetrachting en nauwgezetheid van hem verlangd. Waarbij een behoorlijke
rechtskennis en behoorlijk gedrag, gezien de grote belangen die hij moet dienen,
belangrijk zijn.
Het is van belang om deze kernwaarden te benoemen en te benadrukken, omdat
wanneer alleen het marktdenken het handelen stuurt, de gerichtheid op waarden
zoals onafhankelijkheid en rechtvaardigheid het risico loopt te verdwijnen. In de
volgende paragrafen zullen daarom de ontwikkelingen in de beroepsuitoefening
van de gerechtsdeurwaarder onder de loep worden genomen om te bekijken of de
aantasting van genoemde kernwaarden ook plaats heeft gevonden in deze juridische
beroepsgroep.

3.2. Ontwikkelingen in de beroepsuitoefening van de gerechtsdeurwaarder
t/m de invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet
3.2.1. De ontwikkelingen tot de jaren zeventig van de vorige eeuw
Het beroep van gerechtsdeurwaarder kent een andere ontwikkeling dan de andere
juridische beroepen, al heeft het ook een lange geschiedenis. Van Rhee stelde dat
er sprake was van de ontwikkeling van ‘nederige dienaar tot zelfbewuste professional’.85 Hij, evenals Teekens in 1954,86 beschreef dat er al in de Romeinse tijd
functionarissen waren die deurwaarderswerkzaamheden verrichtten. Uit onderzoek
van deze auteurs bleek echter dat we de oorsprong van de huidige ambtsuitoefening moeten zoeken in Frankrijk waar verwijzingen naar de gerechtsdeurwaarder
terug te vinden zijn in de term ‘sergents’. Deze verwijzingen duiken op in 1302 en
1309. De ‘sergents’ hadden bevoegdheden op het gebied van de tenuitvoerlegging
en dat moet volgens Van Rhee worden onderscheiden van de ’huissiers’, die met
de dienst ter terechtzitting, zoals het uitroepen van zaken, waren belast. Langzamerhand zijn deze ambten in elkaar overgegaan: in Frankrijk heet de deurwaarder
tegenwoordig huissier.87
In de middeleeuwen was de benaming van de gerechtsdeurwaarder vaak ‘bode’
en ook ‘roedrager’; het was ontleend aan het verplicht dragen van een roe of stok
als teken van zijn waardigheid. Ook kwamen de benamingen dienaar, gerechtsbode
en gezworen bode voor; de benaming deurwaarder is van latere datum al scheen
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Van Rhee, 1995, p. 19-30 en arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=998, p. 2 -3. Van Rhee is hoogleraar
European Legal History and Comparative Civil Procedure in Maastricht.
Teekens, 1954, p. 3-28 en Teekens, 1973, p. 7.
Van Rhee, p. 3. Huissier is afgeleid van huisdeur volgens Teekens, 1954, p. 11.
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deze wel al sporadisch voor te komen.88 Deze termen schetsen de positie van de
gerechtsdeurwaarder in die tijd: hij had een dienende rol. Was de dagvaarding
aanvankelijk mondeling, langzamerhand rond de 14de eeuw komt ook de schriftelijke
dagvaarding voor.89 Dat gaf echter problemen omdat niet alle gerechtsdeurwaarders
konden lezen en schrijven: zij die dat niet konden moesten dan ook ontslag nemen.
In het graafschap Holland werd in de 15de eeuw gewag gemaakt van deurwaarders.90 In de ‘Instructie voor den Stadhouder ende Luyden van de kamer van den
Rade’, gegeven door Karel van Bourgondië op 4 september 1462, vinden we al een
wettelijke regeling van het deurwaardersambt.91 In de ‘Instructie van den Hove van
Holland, Zeelandt ende Vrieslandt’ van 20 augustus 1531 werden de verplichtingen
van de deurwaarder nauwkeurig geregeld en werd het dragen van een roe vermeld.92
Zij schijnen steeds zowel deurwaarders als gerechtsboden te zijn geweest. De naam
deurwaarder komt van deurbewaarder. De deurwaarder is van oudsher dienaar van
de rechter geweest. Een van zijn taken bestond uit het handhaven van de orde en
rust op de terechtzitting: de deurwaarder is daarbij de deurbewaarder. In 1604 was
sprake van de bekwaamheid in het spreken en schrijven van het Nederlands en
Frans.93 Dat wilde niet zeggen dat daarmee het aanzien toenam: Van Rhee haalde
Gaillard aan die in zijn geschiedenis van de Raad van Brabant achttiende-eeuwse
auteurs beschreef die klaagden over het minderwaardige slag lieden dat tot deurwaarder werd benoemd.94
Na de Franse revolutie (1789) en de vereniging van Nederland met Frankrijk in
1795 werden in Nederland Franse wetten ingevoerd: het Napoleontische Decreet95
dat de voorwaarden van benoeming en de standplaats van de deurwaarders, zowel
als de bevoegdheden en de plichten bevatte.96 Het decreet werd gehandhaafd na
de onafhankelijkheid van 1813 en werd vervangen door het Besluit in 1838.97 Het
Besluit werd pas in 1934 vervangen door het Deurwaardersreglement,98 dat met
wijzigingen tot de invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet en het Besluit tarieven
ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders in 2001 van kracht bleef.99 Overigens
waren er aanvullende regels te vinden in de Ambtenarenwet100 en het Algemeen
rijksambtenarenreglement, omdat de deurwaarder ambtenaar was.101
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Teekens, 1953, p. 10.
Teekens, 1953, p. 9: noemt de 14de eeuw.
Van Rhee, p. 4.
Teekens, 1973, p. 8.
Ibidem.
Teekens, 1953, p. 22.
Van Rhee, 1995, p. 11.
Van 14 juni 1813.
Franse, 1875, p. 30: hij beschrijft hoe ‘volledig en uitstekend’ deze regeling (Réglement sur
l’organisation et le Service des Huissiers) was. Van Rhee, 1995, p. 9 en Teekens, 1954, p. 25 en 26.
Stb. 1838, 36, het Deurwaardersreglement werd Reglement IV. Franse, 1875, p. 32 en 33.
Stb. 1934, 598, Stb. 1960, 562, Stb. 1999, 580.
Stb. 2001, 70 en Stb. 2001, 325.
Stb. 1929, 530.
Stb. 1931, 248.
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De regelgeving stamt dus van oorsprong uit de negentiende eeuw waarbij
Frankrijk de aanzet gaf tot nieuwe regelgeving. Het duurde tot 2001, met de invoering
van de Gerechtsdeurwaarderswet, dat er nieuwe, aan de tijd en de ontwikkelingen
in de ambtsuitoefening aangepaste, wetgeving kwam.
Gesteld kan worden dat langzamerhand het deurwaardersambt als onmisbaar
werd erkend vanwege de noodzakelijkheid om rechterlijke beslissingen te allen tijde
ten uitvoer te kunnen leggen.102 De voorwaarden om als deurwaarder benoemd te
worden veranderden in de negentiende eeuw: deurwaarders moesten een bepaalde
leeftijd hebben, aanvankelijk die van 25 jaar, later werd dat 23 jaar. Ze moesten bij
voorkeur worden gekozen uit personen die een geruime tijd bij een notaris of bij
de griffie van een van de gerechten werkten.103 Geen andere vereisten dan deze vage
eisen. Vereisten betreffende opleiding, rechtskennis of een bepaalde bekwaamheid
ontbraken nog.
Pas veel later, in 1928, kwam er een officieel staatsexamen; men moest voldoen
aan een officieel erkend examen, waarbij rechtskennis en bekwaamheid werden
getoetst.104 Omdat het een sterk praktijkgericht examen was, was ervaring belangrijk
voor het behalen van dit examen. Overigens werd daarvoor al wel door de beroepsvereniging (Vereniging van Gerechtsdeurwaarders) een examen afgenomen. Er
was dus nog geen sprake van enige opleiding, alleen van het examen behalen en
dat is zeker in relatie tot de verantwoordelijkheden die de gerechtsdeurwaarder
heeft, bijzonder.
Van Rhee stelde dat op het gebied van het uitbrengen van de dagvaarding de
taak van de gerechtsdeurwaarder zelfs een groter gewicht had dan tegenwoordig.
Behalve de uitbrenging had hij vroeger allerhande onderzoeksbevoegdheden
en kon hij dwangmaatregelen treffen.105 Zo kon hij schriftelijk bewijsmateriaal
verzamelen en getuigen horen en wat dwangmaatregelen betreft kon het zo zijn
dat de gerechtsdeurwaarder, als het bevel tot betalen niet werd opgevolgd, vermogensbestanddelen mocht executeren; zelfs voordat de wederpartij door de rechter
was verhoord. Dit niet dan nadat de eis duidelijk was en de gerechtsdeurwaarder
de vordering grondig had onderzocht. Zelfs kon de gerechtsdeurwaarder soms de
hoogte van de dwangsom bepalen.106
Van Rhee beschreef de ontwikkeling van een slecht geschoolde ambtenaar
met een laag sociaal aanzien tot een professional met een gedegen vakkennis en
baseerde zich daarbij onder andere op de bekende processualist Van Boneval Faure
die schreef: ‘De deurwaarder neemt als dienaar van het rechterlijk collegie en als de
officieele bode van de partijen en hare vertegenwoordigers, eene zeer nederige plaats
in de rechterlijke macht in; toch zijn hem vele zeer gewichtige werkzaamheden
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Teekens, 1953, p. 18.
Teekens, 1953, p. 41. Reglement nr. IV.
Van Rhee, 1995, p. 12 en later artikel 4 lid 1 van het Deurwaardersreglement (1934).
Van Rhee, 1995, p. 5.
Van Rhee, 1995 p. 23.
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toevertrouwd en kunnen zijne handelingen belangrijken invloed hebben op de
rechten der gedingvoerende partijen’.107
Van een klassieke professie die gezag en vertrouwen geniet was aanvankelijk
geen sprake. De deurwaarders waren niet bij iedereen geliefd en dat had vaak met
de aard van de werkzaamheden te maken: het leggen van beslag en het executeren.
Ook in vroegere tijden werden ze geconfronteerd met agressie: sommige edelen
deinsden er niet voor terug om de deurwaarder door het venster te werpen of hem
zelfs te doden. Ook wordt melding gemaakt van een deurwaarder wiens oren werden
afgesneden en een deurwaarder die werd gedwongen zijn exploot op te eten. Dat dit
leidde tot gering enthousiasme om tot dagvaarding of tenuitvoerlegging over te gaan,
lijkt duidelijk. Vandaar dat werd besloten tot de invoering van de ministerieplicht,
de verplichting van de gerechtsdeurwaarder om, als hij daartoe een opdracht krijgt,
zijn ambtelijke taken uit te voeren.108
Aan de confrontatie met agressie is overigens niet zoveel veranderd, al worden
gerechtsdeurwaarders niet uit ramen gegooid of gedood: de dreigingen en aanslagen worden de laatste jaren wel heftiger tot aan het laten ontploffen van een
deur van een woning bij een ontruiming.109 Nog steeds zien de meeste mensen
de gerechtsdeurwaarder liever gaan dan komen. Het rapport Aard en omvang van
ongewenst gedrag tegen werknemers met een publieke taak110 gaf in 2009 aan dat
de gerechtsdeurwaarder de lijst aanvoert als publiek persoon waartegen het meest
ongewenste gedrag plaatsvond, 97% van de gerechtsdeurwaarders heeft er mee te
maken gehad. In 2011 is dit overigens afgenomen tot 92%.111
Naast de al eerder genoemde onmisbaarheid van de gerechtsdeurwaarder bij de
tenuitvoerlegging en het gezag dat hij had ondanks zijn nederige positie (zie het
eerder genoemde citaat van Van Boneval Faure), bleef het ontbreken aan respect
voor de gerechtsdeurwaarder. Teekens koppelde dat in de jaren vijftig van de
vorige eeuw aan de vooropleiding, wanneer hij stelt dat een diploma van de H.B.S
of het Gymnasium, naast de verzwaring van de eisen van het examen, tot gevolg
zal hebben dat het deurwaardersambt meer gerespecteerd zal worden. De vraag
is natuurlijk of opleidingsvereisten bijdragen aan het aanzien. Overigens zijn de
vooropleidingsvereisten in het Reglement deurwaardersexamen 1972 bijgesteld: men
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Van Rhee, 1995, p. 1 met verwijzing naar R. van Boneval Faure, Het Nederlandsche Burgerlijk
Procesrecht deel 1, Leiden, 1893, p. 204-209.
Van Rhee, 1995, p. 4 en Teekens, p. 12, 13 en 16.
www.rijnmond.nl/nieuws/16-06-2010/woonbron-afgebrande-woning-werd-ontruimd. Bedreiging
met een honkbalknuppel: www.omroepwest.nl/nieuws/24-02-2012/deurwaarder-met-de-doodbedreigd. De oproep van de KBvG om geweld tegen deurwaarders aan te pakken: www.eengerechtsdeurwaarder.nl/nieuws/81-pak-geweld-tegen-deurwaarders-harder-aan. En dat het geweld toeneemt
is te zien in een uitzending van de NOS: nos.nl/audio/217817-branchevereniging-deurwaarderser-zijn-grenzen.html
Jacobs, Jans & Roman, 2009 en www.iva.nl/uploads/documents/156.pdf
Flight & Abraham, 2011, zie ook www.dsp-groep.nl/getFile.cfm?file=1_Publieksversie_De_belangrijkste_uitkomsten.pdf&dir=rapport.
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spreekt van het vereiste van minimaal middelbaar economisch en administratief
onderwijs (MEAO).112
Een (echte) opleiding kwam er pas in de jaren zeventig van de vorige eeuw op
initiatief van de toenmalige vereniging van gerechtsdeurwaarders en de bond
voor personeel werkzaam in de rechtspraktijk Jupeca. In 1971 werd de Stichting
Vakopleiding Candidaat-Deurwaarder opgericht. Later werd deze driejarige deeltijdopleiding aangehaakt bij de Universiteit van Utrecht, in die zin dat onder de hoede
van docenten van met name het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht lessen
werden verzorgd in de gebouwen van de universiteit. Het was geen universitaire
opleiding en gaf geen recht op een titel.113 Pas sinds 2003 is de opleiding tot kandidaatgerechtsdeurwaarder een erkende HBO-opleiding.114 De professionalisering krijgt
ten aanzien van de opleiding(svereisten) dus met name aan het einde van de vorige
eeuw pas gestalte.
In de lange aanloop naar de Gerechtsdeurwaarderswet van 2001 is in de memorie
van toelichting ook een aanwijzing te vinden over de ontwikkelingen die hebben
plaatsgevonden. Er werd gesteld dat de deurwaarder een vanouds bekende functionaris was in ons rechtsbestel en dat de opkomst van deze functie in de West-Europese
rechtssystemen samenviel met de geleidelijke verzelfstandiging van de rechterlijke
colleges. Deze verzelfstandiging tegenover het landsbestuur ging gepaard met de
behoefte aan eigen uitvoerende functionarissen. De ambtelijke werkzaamheden
werden steeds meer beperkt tot het burgerlijke recht en nauw verbonden met de
‘uiterlijke verschijningsvorm van de rechterlijke macht: het voor het gerecht dagen
en zo nodig doen verschijnen, het handhaven van de orde ter terechtzitting en het
ten uitvoer leggen van de vonnissen’.115
Uiteindelijk is het handhaven van de orde ter terechtzitting geheel verdwenen en
is de gerechtsdeurwaarder als openbaar ambtenaar ‘slechts’ verantwoordelijk voor
de betekening en de executie. Het zijn de jaren zeventig en tachtig van de vorige
eeuw die de grote veranderingen brengen, van een ambtelijke georiënteerd aan
gerechten verbonden beroep tot een meer marktgeoriënteerd zelfstandig beroep.116
Verzelfstandiging van de beroepsuitoefening
Concluderend kan gesteld worden dat langzamerhand de verzelfstandiging in de
beroepsuitoefening plaatsvindt. De gerechtsdeurwaarder wordt de ambtenaar die
onmisbaar wordt geacht om rechterlijke beslissingen ten uitvoer te kunnen leggen.
De geleidelijke verzelfstandiging van de gerechten bracht de behoefte aan eigen
uitvoerende functionarissen met een gedegen vakkennis met zich mee.
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Artikel 8 van het Reglement Deurwaardersexamen 1972, waar overigens staat vermeld dat mulo
A of B en vergelijkbare opleidingen tot 1977 aan de examens kunnen deelnemen.
Maar leverde wel de hoedanigheid van kandidaat-gerechtsdeurwaarder op.
Aanvankelijk was de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder ondergebracht bij de sociaaljuridische HBO-opleiding later wordt het een afstudeerrichting van HBO Rechten.
Kamerstukken II 1991/92, 22775, nr. 3, p. 1.
Aldus ook de Handelingen I 1999/2000, p. 73 – 4878.
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3.2.2. De ontwikkelingen rond de invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet
De Gerechtsdeurwaarderswet die uiteindelijk in 2001 werd ingevoerd kende een
lange aanloop. De beschrijving ervan is noodzakelijk om de ontwikkelingen te
laten zien die zich afspeelden binnen de gerechtsdeurwaarderswereld, maar ook
daarbuiten. Het laat ook zien wat de knelpunten daarbij waren. Alvorens tot de beschrijving van de aanleiding en de lange aanloop ervan over te gaan, volgt allereerst
een korte beschrijving van de belangrijkste uitgangspunten van de Gerechtsdeurwaarderswet van 2001.
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het Deurwaardersreglement:

• titelbescherming: uitsluitend de benoemde en beëdigde gerechtsdeurwaarder
mag de titel dragen;
• vestiging: vrije vestiging en vervallen van de begrenzing van de bevoegdheid
tot het arrondissement. De gerechtsdeurwaarders hebben dus een landelijke
bevoegdheid gekregen en worden elkaars concurrenten;
• domeinmonopolie: wordt gehandhaafd op het terrein van executoriale en conservatoire maatregelen en het uitbrengen van exploten;
• prijsregulering: vaste tarieven voor de schuldenaren en vrije tarieven voor de
schuldeisers. De prijsconcurrentie wordt dus ook op het ambtelijk domein
mogelijk gemaakt;117
• gedrags- en beroepsregels: de uitvoering van ambtelijke en niet-ambtelijke taken
moet aan gedragsregels onderworpen zijn;
• publiekrechtelijke organisatie (PBO): men komt tot de instelling van een PBO met
verordenende bevoegdheid.118 De verordenende bevoegdheid dient gelimiteerd te
zijn tot een goede en behoorlijke beroepsuitoefening. Verordeningen dienen door
de overheid te worden getoetst aan de eisen van proportionaliteit, marktwerking
en algemeen belang;119
• tuchtrecht en financieel toezicht: invoering van wettelijk tuchtrecht en financieel
toezicht.
3.2.2.1. De aanleiding tot de invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet
Het Deurwaardersreglement van 1960 (gebaseerd op het reglement van 1934 met
wijzigingen) bleek begin jaren zeventig van de vorige eeuw niet meer te voldoen
aan de eisen van de tijd.120 De Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders
(KVG, voorgangster van de huidige Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders) bracht een nota uit waarin werd gesteld dat er discrepantie bestond
tussen de huidige rol van de deurwaarder en de rol die hem in de wetgeving werd
117
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Kamerstukken II 1996/97, 24036 en 22775, nr. 61, p. 4.
De Nederlandse Orde van Advocaten heeft sinds de Advocatenwet van 1952 verordenende bevoegdheid, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie sinds de Notariswet van 2000.
Kamerstukken II 1996/97, 24036 en 22775, nr. 61, p. 5.
Van Rhee, 1995, p. 19: ‘het deurwaardersreglement wortelt sterk in de negentiende eeuw’.
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toebedacht. Hij was geen dienaar van de rechter meer, maar een maatschappelijk
onafhankelijke rechtsbeoefenaar, die naast zijn ambtelijke taken, die hij steeds
zelfstandiger afwikkelde, ook rechtsbijstand verleende. De dienst ter terechtzitting werd niet meer als zinvol ervaren.121 Een en ander werd veroorzaakt door een
betere opleiding, een toenemende behoefte aan gekwalificeerde beoefenaars van
de rechtspraktijk en de behoefte aan onafhankelijke zelfstandig opererende functionarissen die een evenwichtige afweging kunnen maken tussen de belangen van
de schuldeisers en de schuldenaren.122
De aanloop tot de Gerechtsdeurwaarderswet van 2001 begon met het ontwerp
voor een Gerechtsdeurwaarderswet in 1973, of eigenlijk al eerder door het installeren
van een commissie Gerechtsdeurwaarderswet onder leiding van Teekens in 1969.123
Het ontwerp werd in 1973 door de KVG met genoemde nota aan de staatssecretaris
aangeboden. Daarin wordt van de volgende doelstellingen uitgegaan:124
1. Het wettelijk erkennen en registreren van de evolutie van het deurwaardersambt
in de richting van het vrije beroep, dat zich vooral in de laatste decennia heeft
gemanifesteerd.125 De eigen verantwoordelijkheid kan waargemaakt worden
in een eigen beroepsorganisatie met eigen verordeningsbevoegdheid.
2. Creëren van eigen tuchtrechtspraak (in plaats van bij de ambtenarenrechter).
3. Betere bescherming van het deurwaardersambt. Deze bescherming betreft met
name de verplichting om desgevorderd aan de gerechtsdeurwaarder al die hulp
te verlenen wanneer hij die nodig heeft. Men moet onverwijld zijn identiteit
bekend maken en verplicht kosteloos alle benodigde inlichtingen verstrekken
die nodig zijn om een betekening, beslag of executie mogelijk te maken of te
vergemakkelijken .126
4. Uitbreiding van de bevoegdheden tot het opmaken van processen-verbaal van
constatering betreffende door hen persoonlijk waargenomen feiten van stoffelijke
aard.
5. Betere bescherming van de belangen van de justitiabele. In dat kader wordt
gepleit voor een geheimhoudingsplicht van de deurwaarder en het invoeren van
de verplichting voor de deurwaarder om, desverlangd, een expeditie of uittreksel van het uitgebracht exploot af te geven, voor een nauwsluitende regeling
voor de administratie en boekhouding van de deurwaarder en diens financiële
verhouding tot de cliënt. Ook wordt beoogd de justitiabele de mogelijkheid te
geven om bij de disciplinaire gerechten te klagen tegen een deurwaarder en de
verplichting voor alle overheidsinstanties de deurwaarder bij de vervulling van
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Teekens, 1973, p. 153.
Teekens, 1973, p. 154.
Rosmalen, 2001, p. 105. Het betreft een commissie van de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders.
Teekens, 1973, p.154 e.v., het ontwerp is als bijlage I in het boek van Teekens toegevoegd.
Ook waarneembaar in andere landen, verwezen wordt naar rapport over deurwaardersstatuut UIHJ
op congres van 1970, De Gerechtsdeurwaarder, mei 1979, p. 73.
Artikel 84 van het ontwerp.
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zijn ambt alle nodige bijstand te verlenen om te voorkomen dat de deurwaarder
bij zijn ambtelijke werkzaamheden wordt belet.
De dienst ter terechtzitting en het verplichte lint en de penning (artikel 12 Deurwaardersreglement) keren niet meer terug in het ontwerp. De stok was al eerder
uitgebannen. En voor het eerst duikt de suggestie op dat het kandidaat-deurwaardersexamen ingepast zou moeten worden in de rechtenstudie aan de universiteiten.127
3.2.2.2. De aanloop tot de Gerechtsdeurwaarderswet
In de Tweede Kamer werden op 6 februari 1974 vragen gesteld over het ontwerp,
waarop minister Van Agt antwoordde dat het voorstel van de Vereniging van Gerechtsdeurwaarders nadere overweging verdiende, maar dat er al een omvangrijk
programma van wetgeving voor het departement op stapel stond en dat daarbij
bepaalde prioriteiten in acht moesten worden genomen.128 Het bleek geen prioriteit
te hebben, want er gebeurde weinig met het ontwerp van 1973: op 7 februari 1980
werd een motie aangenomen van Nijpels c.s. waarbij de regering werd verzocht
een wetsontwerp voor te bereiden ter regeling van de rechtspositie van de gerechtsdeurwaarder.129 Daarbij werd aangegeven dat de gerechtsdeurwaarder de spil is in
het formele proces-, beslag- en executierecht en dat zijn positie dient te worden
vastgelegd in een wet en niet in een reglement.130 Het standpunt werd gedeeld door
de Nederlandse Orde van Advocaten.
In de Handelingen van de Tweede Kamer van 1982 is een korte vermelding te
vinden dat er wel wat gebeurt:131
Gelijk werd toegezegd bij de behandeling van de begroting van mijn departement
voor 1982, is een regeling bij wet van het ambt van gerechtsdeurwaarder en de
rechtspositie van gerechtsdeurwaarders in voorbereiding. Aan de Koninklijke
Vereniging van Gerechtsdeurwaarders werd een voorontwerp van wet gezonden,
waarover thans overleg gaande is.
Volgens Rosmalen, destijds vicevoorzitter en secretaris van de KVG, was dit ontwerp
dat door de staatssecretaris aan de KVG werd voorgelegd, een monstrum, omdat
geen PBO en geen onafhankelijk tuchtrecht werd gewenst noch onafhankelijk
toezicht of financiële controle. Alle macht zou worden gebundeld bij de Minister
van Justitie, met handhaving van politiek toezicht.132 De algemene vergadering (van
de KVG) spreekt het onaanvaardbaar erover uit: ‘en het hele circus begint van voor
127
128
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130
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Voor de uitvoerige bespreking van de doelstellingen van het voorstel en het voorstel zelf verwijs
ik naar Teekens, 1973.
Aanhangsel Handelingen II, 1973-1974, 1923, nr. 960.
Kamerstukken II 1979/80, 15 800, nr. 58.
Zoals in het toen geldende Deurwaardersreglement.
Handelingen II 1982/83, 17600 VI, p. 28
Rosmalen, 2001, p. 105.
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af aan: brieven schrijven, bellen en bezoeken van bewindspersonen, ambtenaren
en politici’.133
In 1983 volgt een motie van Tripels en Van Dam waarin nogmaals werd verzocht
om een wetsontwerp. Aangegeven werd dat, naast eerder genoemde motieven, de
maatschappelijke functie van de gerechtsdeurwaarder een organisatie vergde met
een eigen tuchtrecht en financiële controle, zoals het notariaat en de advocatuur.134
Ook werd er blijkbaar vanuit de Eerste Kamer aandacht gevraagd voor het ontwerp.135
Omdat de staatssecretaris een andere interpretatie gaf aan de motie,136 werd het
overleg met de staatssecretaris op 24 oktober 1984 beëindigd. In de memorie van
antwoord van 1993 is terug te vinden dat men over het voorontwerp van 1982 niet
tot overeenstemming kwam: de standpunten ten aanzien van een publiekrechtelijke
beroepsorganisatie en de vormgeving in de wet van het tuchtrecht en het toezicht
lagen te ver uit elkaar.137
Pas in 1992 werd een wetsontwerp ingediend voor een Gerechtsdeurwaarderswet.138
Het zou dan nog bijna tien jaar duren voordat de Gerechtsdeurwaarderswet in
werking trad.
3.2.2.3. Doel van de Gerechtsdeurwaarderswet
Het wetsontwerp van 1992
Waarom was een wettelijke regeling nodig in plaats van een Algemene Maatregel
van Bestuur (AMvB), daar waar de rechtspositie van ambtenaren als regel bij AMvB
werd geregeld? De regering vond dat de bijzondere positie van de gerechtsdeurwaarder dit rechtvaardigde:139
In de eerste plaats ontvangt hij geen salaris van rijkswege maar een wettelijk
vastgestelde vergoeding van de justitiabelen voor het verrichten van ambtshandelingen.
In de tweede plaats is de gerechtsdeurwaarder zelf en niet de Staat civielrechtelijk
aansprakelijk voor eventuele schade die justitiabelen lijden als gevolg van misslagen
bij de vervulling van het ambt. Zowel vanwege deze eigen aansprakelijkheid
van gerechtsdeurwaarders alsook vanwege de verwevenheid van de ambtelijke
werkzaamheden van gerechtsdeurwaarders met de onafhankelijkheid van de
rechterlijke macht – welke vereist dat de uitvoerende macht geen invloed heeft
op de rechtsingang, het rechtsgeding en de tenuitvoerlegging van het rechterlijk
vonnis in civilibus is hij bij de vervulling van zijn ambt in concrete gevallen, niet
hiërarchisch ondergeschikt aan enig ander orgaan van de uitvoerende macht en de
133
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Ibidem, p. 105.
Kamerstukken II 1983/84, 18 100 Hfdst. V, nr. 41.
Kamerstukken II 1991/92, 22 775, nr. 3, p. 1.
Aldus Rosmalen, 2001, p. 105.
Kamerstukken II 1993/94, nr. 5, p. 1 en 2 (MvA).
Kamerstukken II 1991/92, 22775, nrs. 1-3.
Kamerstukken II 1991/92, 22775, nr. 3, p. 7.
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Staat, behoudens in bijzondere gevallen. Deze bijzondere kenmerken, die op zich
zelf geen afbreuk doen aan het door de aard van zijn werkzaamheden bepaalde
karakter van de positie van gerechtsdeurwaarder als overheidsambt, rechtvaardigen
dat gerechtsdeurwaarders met betrekking tot hun rechtspositie en ambtsplichten
de grotere rechtszekerheid van een regeling bij wet wordt geboden.
De KVG onderschreef grotendeels het wetsvoorstel van 1992, het was ook tot
stand gekomen na veelvuldig overleg.140 Gedeeld werd de ontwikkeling naar een
verdergaande ambtelijke verzelfstandiging van gerechtsdeurwaarders en dus geen
verbondenheid meer aan het gerecht: gerechtsdeurwaarders werden niet langer bij
een bepaald gerecht benoemd, maar werden op een bepaalde standplaats in een
arrondissement aangesteld, daar waar ex artikel 3 juncto 1 Deurwaardersreglement
de Minister van Justitie voor elk gerecht het aantal deurwaarders vaststelde en hun
een standplaats aanwees.141
De KVG en de staatssecretaris verschilden echter van mening over een publiekrechtelijke beroepsorganisatie die de KVG ingesteld had willen zien en over de
reikwijdte van het wetsvoorstel, waaronder naar de mening van de KVG eveneens
de niet-ambtelijke werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder hadden moeten
vallen.142 In de memorie van toelichting op het wetsvoorstel van 1992 werd uitvoerig
ingegaan op het verschil van inzicht. Volgens de regering moest het hoofdzakelijk
gaan om de ambtelijke positie van de gerechtsdeurwaarder al werd al wel zijn
financiële onafhankelijkheid en zijn aansprakelijkheid voor eigen handelen erkend.
Men vond dat de invalshoek van het algemeen belang voorop moest staan, ook al
had het Deurwaardersreglement al oog voor het feit dat een gerechtsdeurwaarder
naast ambtelijke ook niet-ambtelijke werkzaamheden verrichtte. De niet-ambtelijke
werkzaamheden mochten een juiste ambtsvervulling, gezien vanuit het perspectief
van het algemeen belang, niet schaden of belemmeren.143
De in het ontwerp van 1973 voorgestelde regeling beschouwde de ambtelijke
en de niet-ambtelijke werkzaamheden als de wettelijke taak van een gerechtsdeurwaarder. De regering wilde echter alleen (en nog steeds) de ambtelijke positie
ten grondslag leggen aan een wettelijke organisatie van het deurwaardersambt.
Daarbij werd opgemerkt dat het te maken had met een geheel andere visie op het
ambt, anders zou niet zozeer het algemeen belang maar het beroepsbelang van de
gegeven groep beroepsbeoefenaren het motief vormen voor een wettelijke regeling
volgens de regering.144
De regering koos voor de andere, louter ambtelijke, invalshoek, omdat de gerechtsdeurwaarder bij al zijn ambtshandelingen publiekrechtelijke macht uitoefent en
140
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Aldus de minister op 1 september 1992 in het nader rapport: Kamerstukken II 1991/92, 22775 B,
p. 1.
Kamerstukken II 1991/92, 22775, nr. 3, p. 8 en artikel 9 van de Wet op de samenstelling van de
burgerlijke gerechten bepaalt dat bij de burgerlijke gerechten deurwaarders worden aangesteld.
Kamerstukken II 1991/92, 22775, nr. 3, p. 2.
Kamerstukken II 1991/92, 22775, nr. 3, p. 3.
Kamerstukken II 1991/92, 22775, nr. 3, p. 3
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daarbij als het ware de macht van de rechter belichaamt. In de uitvoerige toelichting
op deze keuze kwamen een aantal argumenten naar voren die in het kader van de
latere discussie over de onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder (weer) een
belangrijke rol spelen.145 Genoemd werd dat de gerechtsdeurwaarder in het belang
van de handhaving van het burgerlijk recht een zekere ‘politie’ uitoefent jegens
burgers, daarbij wordt gedacht aan beslag, ontruiming en aan de ketting leggen
van schepen, maar ook gijzelingen, het onder dwang voorgeleiden van getuigen
en bij de tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken. De bevoegdheid daartoe
ontleent de gerechtsdeurwaarder aan zijn ambt: hij treedt op verzoek van, maar
niet namens justitiabelen op. Eigenrichting is verboden, het vonnis van de rechter
is de basis op grond waarvan de gerechtsdeurwaarder tot tenuitvoerlegging over
kan en moet gaan gezien zijn wettelijke plicht. En dat is dan ook de ratio van het
ambt van gerechtsdeurwaarder: ‘de gedachte dat de uitoefening van dwang binnen
de samenleving geconcentreerd dient te zijn in de handen van de overheid, dat de
justitiabele ook het afdwingen van zijn recht niet zelf dient te doen, maar dat dit door
middel van een daartoe aangewezen ambtenaar dient te geschieden. Die achtergrond
van het gerechtsdeurwaardersambt vormt de reden voor en de rechtvaardiging van
een wettelijke regeling van dat ambt’. Dat impliceerde volgens de regering tevens
dat de ambtelijke positie van de gerechtsdeurwaarder bepalend is voor de opzet
van die wettelijke regeling en op grond daarvan mag worden geëist dat hij bij zijn
overige werkzaamheden, het belang van het ambt voorop stelt. Particuliere belangen
mogen geen afbreuk doen aan het algemeen belang, daarom worden aan de nietambtelijke werkzaamheden van gerechtsdeurwaarders eisen en regels gesteld die
niet gelden voor anderen die deze werkzaamheden verrichten. In het wetsvoorstel
werd dit beoogd met het bepaalde in artikel 17:146
Artikel 17
Andere werkzaamheden dan die, bedoeld in artikel 2, verricht de gerechtsdeurwaarder slechts indien dit de goede en onafhankelijke vervulling van zijn ambt,
dan wel het aanzien daarvan, niet schaadt of belemmert. In het belang hiervan
kunnen bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld met betrekking
tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden of kan bij algemene maatregel
van bestuur aan gerechtsdeurwaarders het verrichten daarvan worden verboden,
behoudens indien het betreft:
a. het optreden als proces– of rolgemachtigde en het verlenen van rechtsbijstand
in en buiten rechte, overeenkomstig hetgeen daaromtrent bij of krachtens de
wet is bepaald;
b. het optreden als curator of bewindvoerder;
c. het innen van gelden voor derden, waarbij artikel 16 van overeenkomstige
toepassing is;
d. het verrichten van inventarisaties en taxaties;
145
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Kamerstukken II 1991/92, 22775, nr. 3, p. 3 en 4.
Kamerstukken II 1991/92, 22775, nr. 2, p. 6. Zo ook terechtgekomen in het huidige artikel 20 Gdw.

51

Proefschriftversie - De gerechtsdeurwaarder.indd 51

19/08/13 13:29

De gerechtsdeurwaarder: ambtenaar en ondernemer – Deel 1

e. het opmaken van een schriftelijke verklaring betreffende door de gerechtsdeurwaarder persoonlijk waargenomen feiten van stoffelijke aard;
f. de uitoefening van het veilinghoudersbedrijf, met dien verstande dat de
ambtshandelingen, bedoeld in artikel 2, onderdeel e, daarin niet mogen
worden uitgeoefend.
Meer in het algemeen wilde de regering de uitoefening van de niet-ambtelijke
werkzaamheden niet tot voorwerp van overheidszorg maken, omdat deze werkzaamheden ook door anderen dan de gerechtsdeurwaarders worden verricht en
waarvoor dan niet deze regels zouden gelden. Het zou volgens de regering zelfs
kunnen leiden tot een ongerechtvaardigde (economische) bevoordeling van de
gerechtsdeurwaarders ten opzichte van anderen die belast zijn met bedoelde nietambtelijke werkzaamheden en die niet onder de reikwijdte van dit wetsvoorstel
vallen.147 Ook het verschil met andere ambtenaren zou dan te groot worden en de
regulering van overheidszorg zou uitgebreid worden (en dat terwijl deregulering
op dat moment het motto was).148 Onderkend werd daarbij overigens al wel dat de
ambtelijke werkzaamheden met die van de niet-ambtelijke soms sterk verstrengeld
kunnen zijn. De KVG ging wat dit punt betreft uit van de gedachte dat een wettelijke
regeling zowel de ambtelijke als de niet-ambtelijke taken moest omvatten omdat
de justitiabele dan ook bij het gebruik van zijn niet-ambtelijke diensten een hogere
kwaliteit van dienstverlening mag verwachten dan van niet-gerechtsdeurwaarders.
De KVG zag dat voordeel omdat die taken dan ook door toezicht en zo nodig sancties
afgedwongen konden worden, dat gaat verder dan het niet-schaden van zijn eigen
functioneren en het aanzien van het ambt: de gerechtsdeurwaarder moet de zorg
betrachten die van hem verwacht mag worden en doet alles wat voor een optimale
dienstverlening nodig is.149 Het zou impliciet besloten liggen in de gelijkstelling van
die taken in de wet zodat deze normen ook gaan gelden voor niet-ambtelijke taken.
Overigens werd vermeld dat de niet-ambtelijke werkzaamheden een groot, zo
niet het grootste deel uitmaken van de werkzaamheden. De verhouding tussen
het ambtelijke en het niet-ambtelijke deel werd op basis van de dan beschikbare
informatie150 al geruime tijd geschat op gemiddeld ongeveer 20% ambtelijk en 80%
niet-ambtelijk. Men verwachtte echter weer een groei in het aantal te verrichten
ambtelijke werkzaamheden, met name door de inwerkingtreding van Lex Mulder151
en door de ambtelijke werkzaamheden in opdracht van de Informatiseringsbank:
de verhouding zou verschuiven naar een geschat percentage van 30%-70%.152 Uit
onderzoek van Capgemini in 2011 blijkt overigens dat de zuivere incasso-omzet
van gerechtsdeurwaarderondernemingen in 2010 in procenten van de totale omzet
18% bedroeg, waarbij zuivere incasso-omzet werd gezien als omzet van de incas147
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Zie ook Kamerstukken II 1993 /94, 22775, nr. 5, p. 4 (MvA II).
Kamerstukken II 1991/92, 22775, nr. 3, p. 5 en 6.
Kamerstukken II 1991/92, 22775, nr. 3, p. 5.
Onduidelijk is hoe men aan de informatie is gekomen.
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.
Kamerstukken II 1993/94, 22775, nr. 5, p. 11.
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sodossiers waarin geen ambtelijke kosten waren geboekt. Tevens bleek daaruit dat
de gerechtsdeurwaarders in een op de vijf zaken zonder rechterlijke tussenkomst of
een beslaglegging tot een minnelijke oplossing van de zaak komen.153 Het percentage
ambtshandelingen was 68%, de overige omzet komt uit advisering (bijvoorbeeld
schuldenarenbeheer) en procesvoering (14%). Dat is een forse verandering in
vergelijking met de (geschatte) cijfers uit 1991-1992.154
3.2.2.4. Meningverschillen over hoe de wet er moet uitzien
PBO of niet
De regering koos niet voor een publiekrechtelijke beroepsorganisatie: een door de
KVG voorgestelde nationale kamer van gerechtsdeurwaarders.155 Deze kamer zou
belast moeten worden met de bevordering van een goede beroepsuitoefening door
gerechtsdeurwaarders en met de behartiging van hun gemeenschappelijke belangen;
tevens zou de kamer bevoegd zijn tot het vaststellen van voor gerechtsdeurwaarders
bindende verordeningen in het belang van een goede en behoorlijke uitoefening
van het ambt van gerechtsdeurwaarder.
Het voorstel voor een publiekrechtelijke beroepsorganisatie van de KVG berustte
op twee gedachten: zelfregulering waardoor de kwaliteit van de dienstverlening door
gerechtsdeurwaarders verbeterd kan worden en onafhankelijkheid van de Kroon of
de Minister van Justitie met betrekking tot nadere normen die zij zouden kunnen
stellen. De bevoegdheid tot het stellen van nadere regels zou aan de georganiseerde
gerechtsdeurwaarders moeten worden toegekend.156
Maar de regering deelde deze mening niet: ze wilde wel de georganiseerde
gerechtsdeurwaarders bij nadere regelgeving betrekken en ze in het kader daarvan
horen vanwege hun inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van de door
hen verrichte werkzaamheden mede gezien hun bijzondere positie, maar een
rechtvaardiging om te komen tot een publiekrechtelijke beroepsorganisatie met
verordenende bevoegdheden zag men daarin niet. De situatie dat dan organen
van een beroepsorganisatie slechts verantwoording afleggen aan de betrokken
beroepsgenoten, specifiek waar het ambtelijke werkzaamheden betreffen die een
bijzonder karakter hebben zoals die van de gerechtsdeurwaarders, vond de regering
moeilijk voorstelbaar.157
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Jaarverslag KBvG 2011 p. 5 op basis van het rapport van Capgemini Consulting 2011.
Omdat er eerst sprake was van schattingen is niet duidelijk, en wordt ook niet aangegeven, waardoor
die grote verschillen ontstonden.
Kamerstukken II 1991/92, 22775, nr. 3, p. 9.
Kamerstukken II 1991/92, 22775, nr. 3, p. 9.
Kamerstukken II 1991/92, 22775, nr. 3, p. 9.
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Hoe de tuchtrechtspraak te organiseren?
Een ander belangrijk verschilpunt betrof de tuchtrechtspraak. Als ambtenaar viel
de gerechtsdeurwaarder onder het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR),
artikel 80 ARAR:158
De ambtenaar, die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich overigens
aan plichtsverzuim schuldig maakt, kan deswege disciplinair worden gestraft.
Plichtsverzuim omvat zowel het overtreden van enig voorschrift als het doen
of nalaten van iets, hetwelk een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden
behoort na te laten of te doen.
Op grond van artikel 28 Deurwaardersreglement berustte het toezicht bij de Minister
van Justitie en bij de president van het betreffende college waarbij hij was benoemd,
dan wel bij de kantonrechters oudste in rang. De minister kon disciplinaire straffen opleggen. Teekens merkte al in 1973 op dat het tuchtrecht wel heel summier
geregeld was, terwijl hij dat wel gewenst vond vanwege het onvoldoende bestaan van
waarborgen dat de normen van de deurwaarders als groep voldoende geëerbiedigd
worden. Hij dacht daarbij in het bijzonder aan de onderlinge verhouding van de
deurwaarders: ‘Tussen de deurwaarders onderling bestaan normen van fatsoen en
loyaliteit, welke betere bescherming verdienen dan thans …’159 De vergelijking werd
gemaakt met advocaten, notarissen en artsen die eigen tuchtrechtspraak kennen
evenals dat in Frankrijk voor de deurwaarders ook al het geval was.
In het door de KVG voorgestelde ontwerp zou de tuchtrechtspraak in eerste
instantie door twee regionale tuchtkamers en in beroep door een Hof van Discipline
te Utrecht verzekerd moeten worden (artikel 72 van het ontwerp). Tuchtrechtspraak
zou dan tot doel moeten hebben (artikel 71): het weren en beteugelen van misslagen van gerechtsdeurwaarders in de uitoefening van hun ambt en van inbreuken
op de normen van moraal en fatsoen, welke bij de uitoefening van het ambt van
gerechtsdeurwaarders in acht dienen te worden genomen, en voorts van inbreuken
op verordeningen van de nationale kamer.
Daar waar de KVG vond dat de Minister van Justitie door zijn toezichthoudende
en disciplinaire bevoegdheden te nauw betrokken zou worden bij de vervulling
van het ambt, omdat dit in strijd zou zijn met de gedachte van een onafhankelijke
ambtsuitoefening, was de regering het er niet mee eens en vond dit zelfs ongefundeerd.160 Met een beroep op de bescherming van het algemeen belang, gelegen in het
functioneren van het rechtsbestel, werd vastgehouden aan de verantwoordelijkheid
van de minister. Alleen toezicht naar aanleiding van klachten van particulieren zou
dit miskennen. De bijzondere positie van de gerechtsdeurwaarder werd vanwege
zijn economische zelfstandigheid en de eigen aansprakelijkheid wel erkend. Men
158
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Stb. 1931, 248.
Teekens, 1973, p. 107.
Kamerstukken II 1991/92, 22775, nr. 3 p. 11.
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wilde dat er bij het toezicht vanwege die bijzondere positie ambtgenoten werden
betrokken, maar de volgorde moest anders: eerst moet het bezwaar tegen een
gerechtsdeurwaarder bij een tuchtrechtcollege neergelegd worden voordat de
Minister van Justitie eventueel een maatregel kan opleggen. De bevoegdheid van dat
college betreft dan het handelen en/of nalaten in strijd met de ambtsplicht. Voor de
geschillen waartoe het college niet bevoegd zou zijn (de overige rechtspositionele
geschillen) zou de ambtenarenrechter bevoegd blijven.
In afwijking van het voorstel van de KVG wilde men één tuchtrechtelijk college
te Amsterdam dat de mogelijkheid had elders zitting te houden. Het college zou
moeten bestaan uit een meerderheid van leden van de rechterlijke macht en uit
gerechtsdeurwaarders, zodat deels aan de wens om een onafhankelijke beroepsbeoefening zou worden tegemoet gekomen. De Minister van Justitie kreeg de
bevoegdheid om bezwaren tegen een gerechtsdeurwaarder bij dit college aanhangig
te maken en kon een standpunt innemen in zaken die naar aanleiding van een
klacht aanhangig waren. Overigens kon de KVG met deze regeling wel instemmen.161 Conform de gestelde uitgangspunten zouden de ambtelijke bevoegdheden
centraal staan. De niet-ambtelijke werkzaamheden vielen wel indirect onder het
tuchtrecht omdat die werkzaamheden slechts konden worden verricht ‘voor zover
dit de goede en onafhankelijke vervulling dan wel het aanzien van zijn ambt niet
schaadt of belemmert’. Klachten over niet-ambtelijke taken moesten via het op
privaatrechtelijke leest geschoeide tuchtrecht van de KVG lopen.
Toch is al in de memorie van antwoord en de nota van wijziging een jaar later,
een relativering te vinden van enige zaken uit de memorie van toelichting: ten
aanzien van de tuchtrechtspraak, de scheiding ambtelijk en niet-ambtelijk en met
betrekking tot het houden van een administratie en het financieel toezicht:162
Wij menen bij nader inzien vanuit het oogpunt van rechtsbescherming van
de burger de voorgestelde regeling met betrekking tot het tuchtrecht te moeten
heroverwegen in die zin dat de reikwijdte van deze regeling wordt uitgebreid tot
de niet-ambtelijke werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder. Daarmee wordt
eveneens beter ingespeeld op de omstandigheid dat een onbetamelijke handeling
van de gerechtsdeurwaarder in zijn niet-ambtelijke hoedanigheid een weerslag kan
hebben op zijn ambtelijk handelen (indien bij voorbeeld een gerechtsdeurwaarder
niet tijdig geïncasseerde gelden afdraagt aan zijn klant, zal deze handelswijze
de reputatie van de gerechtsdeurwaarderspraktijk in zijn geheel niet goed doen).
Niet alleen met betrekking tot de tuchtrechterlijke handhaving van het handelen
van de gerechtsdeurwaarder menen wij het onderscheid tussen de ambtelijke en
niet-ambtelijke werkzaamheden in het onderhavige wetsvoorstel enigszins te
moeten relativeren. Wij stellen in het verlengde daarvan voor de voorschriften
met betrekking tot het houden van een administratie en het financieel toezicht
161
162

Kamerstukken II 1991/92, 22772 B, p. 2. en 22775, nr. 3, p. 3 (Nader rapport).
Kamerstukken II 1993/94, 22775, nr. 5, p. 5 en 22775, nr. 6. 12 oktober 1993 wordt wel een cruciaal
moment genoemd, de staatssecretaris gaat om.
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op de gerechtsdeurwaarderspraktijk mede de niet-ambtelijke werkzaamheden te
doen omvatten. Een strikt onderscheid tussen de ambtelijke en de niet-ambtelijke
werkzaamheden in deze is niet wenselijk voor het verkrijgen van een goed overzicht
van de financiële toestand van een gerechtsdeurwaarderspraktijk en houdt eveneens
onvoldoende rekening met de onderlinge verwevenheid tussen beide soorten
werkzaamheden die zich in de praktijk kan voordoen. Het zou afbreuk doen aan
een goede uitoefening van het financieel toezicht op de gerechtsdeurwaarderspraktijk
indien de financiële administratie van de niet-ambtelijke werkzaamheden daaraan
volledig onttrokken zou zijn. In dat kader is het wenselijk de verplichting tot het
houden van een deugdelijke administratie mede betrekking te laten hebben op de
niet-ambtelijke praktijk van de gerechtsdeurwaarder.
Daarmee werd ook de aansluiting bij de regeling van het notarisambt verwezenlijkt,
ook daar werd dat onderscheid niet meer gemaakt.
De eventuele bevoordeling van de groep van gerechtsdeurwaarders ten opzichte
van andere niet-gerechtsdeurwaarders die dezelfde werkzaamheden verrichten
werd (wederom) afgewogen tegen de rechtsbescherming van de burger, waarbij
de laatste het zwaarst woog. Maar dat gold alleen ten aanzien van het tuchtrecht
en het toezicht. Bij vragen over eventuele nadere regelgeving ten aanzien van de
commerciële activiteiten en vragen hoe verzekerd wordt dat de gerechtsdeurwaarder
het belang van de publieke functie voorop stelt, hield de regering wel de boot af.
De regering hoopte ten aanzien van de commerciële activiteiten op zelfregulering,
maar wilde verder een ‘goede onbelemmerde marktwerking’ bevorderen. Een
regeling met een publiekrechtelijk karakter zou de gerechtsdeurwaarders eventueel
kunnen bevoordelen en dat zou daarmee in strijd zijn.163 Desondanks bestond
er ook volgens de regering een risico dat commerciële activiteiten de ambtelijke
praktijk nadelig zouden beïnvloeden, maar men meende dat toetsing aan artikel
17 (nevenwerkzaamheden mogen de goede en onafhankelijke vervulling van het
ambt niet schaden of belemmeren) dat moest bezweren.
Het zal in latere wetsevaluaties een terugkerend thema zijn.164 In de nota naar aanleiding van de wijzigingen werd al wel melding gemaakt van recente ontwikkelingen
binnen de beroepsgroep die gaan in de richting van een toenemende concurrentie
onderling en met andere beroepsgroepen.165 Overigens duikt in de memorie van
antwoord van 1993 op dat er op dat moment 241 gerechtsdeurwaarders werkzaam
zijn in Nederland, het aantal toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders beloopt
dan 196.166 In vergelijking met het aantal in februari 2013: 401 gerechtsdeurwaarders
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Kamerstukken II 1993/94, 22775, nr. 5, p. 11.
Ter Voert & van Ewijk 2006 met hun trendrapportage Gerechtsdeurwaarders 2006: www.wodc.nl/
onderzoeksdatabase/trendrapportage-gerechtsdeurwaarders.aspx. En commissie Van der Winkel
met het rapport Noblesse Oblige 2009.
Kamerstukken II 1993/94, 22775 nr. 8, p. 7.
Kamerstukken II 1993/94, 22775 nr. 5, p. 6.
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en 517 toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders en 41 toegevoegd kandidaatgerechtsdeurwaarders (stagiairs).167 Een aanzienlijke toename in 20 jaar tijd.
Een geplande behandeling in 1994 werd van de agenda afgevoerd ondanks
het verzoek om het voorstel toch binnen korte tijd daar weer op te zetten.168 De
reden voor de aanhouding van het wetsvoorstel was dat de staatssecretaris over
het standplaatsenbeleid nader overleg wilde voeren met de beroepsgroep omdat
overleg zou kunnen resulteren in een vorm van liberalisatie van vestigingsbeleid
die niet was uit te voeren binnen het raam van het voorliggend wetsvoorstel.169 De
gerechtsdeurwaarders voelden overigens aanvankelijk niets voor een verdergaande
concurrentie tussen gerechtsdeurwaarders.
Vrije vestiging en Operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit
Een gerechtsdeurwaarder werd pas benoemd als zijn voorganger overleed of niet
functioneerde en het ambt was gebonden aan een vaste standplaats. Gerechtsdeurwaarders waren alleen in die standplaats en de directe omgeving bevoegd. Ze
waren weliswaar bevoegd in het arrondissement van de rechtbank waar ze waren
aangesteld, maar in feite was het een veel kleiner gebied, een kanton. Men kwam
niet buiten het kanton. Er bestonden afspraken met collega’s en zo kon men bijvoorbeeld binnen het arrondissement van de rechtbank van Arnhem de facto alleen
maar bevoegd zijn voor het gebied rondom Tiel.170
De operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW) kwam
echter op gang waarbij het kabinet besloot tot een onderzoek naar het domeinmonopolie van de gerechtsdeurwaarder. De operatie had haar oorsprong in het
regeerakkoord van het eerste kabinet-Kok.171 De doelstelling van die operatie:
De rode draad in het regeerakkoord is herijking van verantwoordelijkheden,
die aansluit bij grotere zelfstandigheid van mensen in veranderde culturele en
maatschappelijke verhoudingen. Zo’n herijking kan, volgens het regeerakkoord, tot
een nieuw evenwicht leiden tussen de behoefte aan bescherming en de noodzaak
van dynamiek. Inzet is dat een modernere samenleving ontstaat, een modernere
economische structuur, waarin inventiviteit en creativiteit beter worden benut;
waarin de ondernemingszin wordt geprikkeld.
Enige tijd later kwam er een interdepartementale werkgroep Gerechtsdeurwaarders,
onder voorzitterschap van de latere minister Opstelten die onderzocht in hoeverre
het mogelijk en zinvol zou zijn om marktwerking bij de gerechtsdeurwaarders te
167
168
169
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Volgens opgave van de KBvG.
Handelingen II 1993/94, 13 september 1994.
Kamerstukken II 1993/94, 22775, nr. 11, p. 1.
Voorbeeld stamt uit ‘KBvG, Een institutioneel onderzoek naar het handelen van de Koninklijke
Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders’, versie juni 2009, van Prof. Jongbloed: www.nationaalarchief.nl/images/3_14798.pdf
Kamerstukken II 1994-95, 24036, nr. 1, p. 1 en 2.
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bevorderen.172 ‘Men wilde meer marktwerking, want er bestond de verdenking dat
gerechtsdeurwaarders onderling de markt verdeelden, waardoor de rechtzoekende
burger gedupeerd werd’, aldus Jongbloed.173 De commissie rapporteerde op 12 juni
1997 en het kabinet onderschreef de analyses en de aanbevelingen van de werkgroep.174 Op basis van het rapport kwam het kabinet tot de volgende conclusies
voor nieuwe wetgeving:
• opleiding en stage: verplichte beschikbaarstelling van stageplaatsen door gerechtsdeurwaarders;
• titelbescherming: uitsluitend de benoemde en beëdigde gerechtsdeurwaarder
mag de titel dragen;
• vestiging: vrijere vestiging en vervallen van de begrenzing van de bevoegdheid
tot het arrondissement met als argument dat de verzelfstandiging van de beroepsuitoefening en de uniformering van het procesrecht deze begrenzing minder
noodzakelijk maken;
• domeinmonopolie: wordt gehandhaafd op het terrein van executoriale en conservatoire maatregelen en het uitbrengen van exploten;
• prijsregulering: in het kader van de bescherming van het algemeen belang van de
toegang tot de rechter en van diegenen die zijn veroordeeld moet een wettelijke
regeling voor de tarieven voor de ambtelijke werkzaamheden worden gehandhaafd. Maar gezien de marktconforme aanpak vond men het toch passend dat
prijsconcurrentie ook op het ambtelijk domein mogelijk wordt gemaakt.175 Er
komt een vaste tarifering van die werkzaamheden voor schuldenaren;
• gedrags- en beroepsregels: de uitvoering van ambtelijke taken moet aan gedragsregels onderworpen zijn. Het gaat dan met name om de inzichtelijkheid in het
ambtelijk en niet ambtelijk handelen zodat de gelijke positie van marktpartijen
kan worden verbeterd;
• publiekrechtelijke organisatie: men komt toch tot de instelling van een PBO met
verordenende bevoegdheid.176 De argumenten daarvoor zijn de reglementering
van de overige vrije juridische beroepen en vooral de overeenkomsten met de
positie van de notaris. De verordenende bevoegdheid dient gelimiteerd te zijn
tot een goede en behoorlijke beroepsuitoefening. Verordeningen dienen door de
overheid te worden getoetst aan de eisen van proportionaliteit, marktwerking en
algemeen belang.177
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173
174
175
176
177

De commissie Opstelten werd geïnitieerd vanuit het ministerie van Economische Zaken met als
doel deregulering en het bevorderen van marktwerking: Commissie Opstelten 1997.
KBvG, Een institutioneel onderzoek naar het handelen van de Koninklijke Beroepsorganisatie van
Gerechtsdeurwaarders’, versie juni 2009, www.nationaalarchief.nl/images/3_14798.pdf
Kamerstukken II 1996/97, 24036 en 2277, nr. 61, p. 1.
Kamerstukken II 1996/97, 24036 en 22775, nr. 61, p. 4.
De Nederlandse Orde van Advocaten heeft sinds de Advocatenwet van 1952 verordenende bevoegdheid, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie sinds de Notariswet van 2000.
Kamerstukken II 1996/97, 24036 en 22775, nr. 61, p. 5.
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Duidelijk is dat men een evenwicht zocht tussen meer marktwerking (vrije vestiging
en tarieven) en waarborging van publieke taakvervulling (toezicht en controle).
Overigens was de marktwerking er al eerder dan de nieuwe wet en daar was niet
iedereen in de gerechtsdeurwaarderswereld een voorstander van.
De eerste reacties van gerechtsdeurwaarders en anderen voor zover die in de literatuur naar voren komen
Flanderijn (voorzitter van de KVG en de latere KBvG) stelde dat de op gang gebrachte
mededingingspolitieke inzichten over het functioneren van de gerechtsdeurwaarder weleens voor problemen konden gaan zorgen als minder goed functionerende
deurwaarderspraktijken op meer krachtdadiger wijze dan gewenst, het executierecht
gaan beoefenen. Hij vond dat executiemaatregelen in het licht dienden te staan van
de vereffening van een vordering en niet van het voortbestaan van een deurwaarderspraktijk.178 Gerechtsdeurwaarder Neve noemde het op de markt verschijnen
van massa-aanbieders als de Informatie beheer Groep (IBG nu DUO) en het CJIB
een belangrijke ontwikkeling, waarbij het CJIB de deurwaarders soms van collega’s
had veranderd in scherp opererende concurrenten. Hij zag het als een voorbeeld
van de schaduwkanten van marktwerking. Mede door de steeds hogere financiële
eisen die werden gesteld aan het overnemen van een deurwaarderskantoor zou dat
volgens hem een concentratie van kantoren tot gevolg hebben: ‘Wie niet meekan
in de concurrentiestrijd zal het loodje leggen. Dat is een ontwikkeling die niet tot
vreugde stemt.’179
In de reacties van gerechtsdeurwaarders werden al in 1998 schaduwkanten
genoemd: het zich niet houden aan tarieven en rayonafspraken door nieuwe collega’s
en het proberen uit de markt te drukken van collega’s.180 En hoewel het ambtelijk
werk gelijke tred had gehouden met het inwoneraantal was het aantal gerechtsdeurwaarders en standplaatsen daarentegen explosief gegroeid. Omzet genereren met
alle mogelijke middelen veroorzaakte het in het gedrang komen van schuldenaren.
Gerechtsdeurwaarder God voegde daaraan toe dat een concurrentiebevorderende
maatregel een merkwaardige ontwikkeling was, die zijns inziens nergens toe leidde:
‘een huisarts is ook bevoegd in het hele land, maar heeft daar niets te zoeken. Hij
heeft al zijn handen vol aan zijn eigen praktijk.’181 Hij is overigens ook degene die
stelde dat de gerechtsdeurwaarder zich noodgedwongen meer op commerciële
activiteiten heeft moeten richten omdat veel werkterreinen de laatste 50 jaar hem
ontnomen zijn door de intrede van belasting- en gemeentedeurwaarders en zodoende
niet meer kon rekenen op een vaste stroom ambtelijke opdrachten.182 Commerciële
activiteiten waren er dus al voor de invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet.
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Flanderijn, 1998, p. 4-6.
Neve, 1998, p. 38.
Van Twuijver, 1998, p. 50.
God, 1999, p. 17.
God, 1999, p. 15.
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Kortom, het ambt van de gerechtsdeurwaarder werd meer een commercieel
beroep. Dit doet denken aan de ontwikkelingen in de advocatuur, waar Kronman
over spreekt als ‘the failing ideals of the Legal profession’.183
Ook Kruisheer184 vroeg zich af hoe het de vercommercialiseerde vrije beroepsgroep in de toekomst zal vergaan.185 Hij stelde dat de publieke discussie over de
plaats en de taken nog gaande was en dat ook het overheidsbeleid nog niet geheel
was uitgekristalliseerd, omdat de voorstellen niet zelden tot stand waren gekomen
met een moeizaam verworven afstemming tussen de eisen vanuit het economisch
beleid en eisen vanuit de sfeer van het recht. Door hem werd het verschil benadrukt
tussen een economische en een juridische benadering, zoals dat ook weer actueel
is geworden in de discussie naar aanleiding van het SEO-rapport ‘Publiek belang
en de gerechtsdeurwaarder. Professionele publieke dienstverlening of een gilde?’
uit 2010,186 waarin de KBvG als gevolg van de verordening onafhankelijkheid van
de gerechtsdeurwaarder werd beticht van marktbederf.187
Kruisheer merkte over dat verschil in benadering, mede naar aanleiding van het
Nyfer-rapport,188 op dat andere motieven dan kennismonopolies in het geding zijn
bij de juridische vrije beroepen en dat die verband houden met de functies die deze
beroepen binnen het rechtssysteem als geheel vervullen. Hij noemde het risico dat
een voorbijgaan aan het belang van deze functies ertoe kan leiden dat met deregulering weliswaar marktverhoudingen worden geoptimaliseerd, maar dat tegelijkertijd
afbreuk kan worden gedaan aan het functioneren van het rechtssysteem. Hij voorziet
dan een afname van de effectiviteit van de civiele rechtspleging en daarmee van
de verwezenlijking van rechtsbeginselen als rechtszekerheid en rechtsgelijkheid.189
Hij was het dan ook niet geheel eens met de analyse uit het Nyfer-rapport om het
algemeen belang te negeren. Ook het genoemde SEO-rapport ging volledig voorbij
aan het functioneren van het rechtssysteem door alleen maar uit te gaan van een
economische benadering. Het is zaak om juist de balans te vinden tussen het halen
van goede financiële resultaten en maatschappelijke integriteit.
Het werd duidelijk dat de regering voortging op de weg van de deregulering van
de wettelijke status van zowel gerechtsdeurwaarders als notarissen.190 Er kwam pas
een vervolg in 1998 toen het concept voor een derde Nota van Wijziging op het
183
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Glendon, 1994 en Kronman, 1995.
Destijds beleidsambtenaar bij de Dienst rechtsbijstand en juridische beroepen van het Ministerie
van Justitie.
Kruisheer, 1999, p. 31-44. Weer actueel naar het SEO-onderzoek 2010, ‘Publiek belang en de
gerechtsdeurwaarder. Professionele publieke dienstverlening of een gilde?’ Zie hierna.
Baarsma & Theeuwes, 2010.
De verordening onafhankelijkheid van 2010 was in het leven geroepen om de onafhankelijkheid en
onpartijdigheid van de gerechtsdeurwaarder te waarborgen door personen en externe aandeelhouders
uit te sluiten van een meerderheidsbelang in een gerechtsdeurwaarderskantoor en aandeelhouders te verbieden om direct of indirect betrokken te zijn bij opdrachten aan het kantoor. Zie ook
persbericht van de KBvG van 5 juli 2010 en de reactie van de voorzitter van de KBvG Wisseborn:
Wisseborn, 2010, 12-13. Onderzoeksorganisatie SEO vindt de maatregelen disproportioneel en de
werking van de markt aantasten.
Rapport Nyfer, 1999, over de vrije beroepen tussen marktwerking en regulering.
Kruisheer, 1999, p. 41.
Kruisheer, 1999, p. 35.
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wetsvoorstel voor een Gerechtsdeurwaarderswet aan de Koningin werd aangeboden,
met het verzoek de nota voor een spoedadvies aan de Raad van State voor te leggen.191
Advies Raad van State en nader rapport
De Raad van State had het niet zo op met een PBO. Men vond dat voorbij werd
gegaan aan het principiële bezwaar dat de functie van het ambt in het belang van
het burgerlijke recht en de publiekrechtelijke macht die de functie uitstraalt zich
niet verdraagt met een PBO.192 Ook de vergelijking met de advocatuur vond men
niet opgaan want advocaten verrichten geen ambtshandelingen en het notariaat
slechts ten dele. De gerechtsdeurwaarder oefent publieke macht uit, waar nodig
met toepassing van dwang en de burger is in veel gevallen afhankelijk van de
gerechtsdeurwaarder voor de toegang tot de rechter. Ook de verantwoordelijkheid
van de Minister van Justitie voor het functioneren van het rechtsstelsel werd als
argument tegen een PBO genoemd. Dit advies werd echter niet gevolgd.193 Juist
met een beroep op de rechtsstaat stelde de regering (in navolging van de MDWwerkgroep) dat de zelfstandige positie van de gerechtsdeurwaarder in het rechtsbestel met zich mee brengt dat de overheid, de uitvoerende macht, ten aanzien
van de beroepsnormering en handhaving van de beroepsnormen op afstand blijft
omdat de gerechtsdeurwaarder zijn ambtelijke werkzaamheden uitoefent veelal in
het verlengde van de rechterlijke macht, op basis van een vonnis, dat ook tegen de
overheid kan worden gewezen. Ook worden ambtshandelingen in het verlengde van
de uitvoerende macht uitgeoefend (bijvoorbeeld inning verkeersboetes en studieschulden). Daarnaast werd gewezen op de beperkte taakopdracht, de bevordering
van een goede beroepsuitoefening en een beperkt verordenende bevoegdheid (de
kwaliteit van de beroepsuitoefening) van de voorgestelde PBO.194 Bovendien werd
nog gewezen op het recht van de Minister van Justitie om vooraf verordeningen
van de PBO goed te keuren.
De PBO komt toch in het wetsvoorstel, de KBvG zou met de invoering van
de Gerechtsdeurwaarderswet een publiekrechtelijke beroepsorganisatie in de
zin van artikel 134 van de Grondwet worden, evenals de Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).
De voorgestelde wettelijke regeling van de ambtelijke tarieven met een maximumtarief kon ook niet op goedkeuring rekenen van de Raad van State. Het kabinet
wilde ook voor ambtelijke tarieven marktwerking, maar met een maximumtarief,
omdat de toegang tot de rechter gewaarborgd diende te zijn en ter bescherming
van de positie van diegenen die in rechte veroordeeld zijn. De Raad vond echter
dat marktwerking ter zake niet in de rede lag en adviseerde het voorgenomen
tariefstelsel te heroverwegen. De argumenten die daarvoor werden gehanteerd
191
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Kamerstukken II 1997/98, 22775, nr. 12, p. 1.
Kamerstukken II 1998/99, 22775 C, p. 1 en 2.
Kamerstukken II 1998/99, 22775, C, p. 2.
En dus geen verordenende bevoegdheid t.o.v. beroepsopleiding, de vestiging, het financieel toezicht
en het klacht- en tuchtrecht: deze onderwerpen zijn wettelijk geregeld.
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waren de eenvoud van een regeling van vaste prijzen, het feit dat niet de opdrachtgever maar de schuldenaar betaalt en het risico dat gerechtsdeurwaarders alleen
maximumtarieven zouden gaan hanteren. Bovendien zag de Raad de dreiging
dat het maximumtarief voor ambtshandelingen in de praktijk illusoir zal worden
door de aanvaarding daarnaast van een aparte vergoeding voor rechtstreeks met
de ambtshandelingen samenhangende werkzaamheden.
Maar de maximumtarifering bleef aanvankelijk bestaan:
Een maximum tarief biedt de schuldenaar met name bescherming voor het geval
de van de marktwerking verwachte effecten niet reëel zouden zijn. Dit verwacht
ik overigens niet, omdat ook de opdrachtgever belang heeft bij zo laag mogelijke
deurwaarderskosten: wanneer de schuldenaar namelijk geen verhaal biedt, zal
de opdrachtgever de kosten zelf moeten dragen. Verder wijs ik erop dat (grote)
opdrachtgevers belangstelling hebben getoond voor een maximum-tariefstelsel om
tot prijsafspraken te kunnen komen voor de tenuitvoerlegging van dwangbevelen
door gerechtsdeurwaarders. Met de Raad ben ik het eens dat een aparte vergoeding
voor rechtstreeks met de ambtshandelingen samenhangende werkzaamheden niet
past in een stelsel waarin voor de ambtshandeling als zodanig een maximum
tarief geldt. De tekst van artikel 18 is in dat opzicht niet geheel duidelijk. De
bedoeling van het nieuwe tariefstelsel is, dat de rechtstreeks met een ambtshandeling samenhangende werkzaamheden in het wettelijke maximum tarief zijn
inbegrepen. Voor zover het gaat om werkzaamheden die wel met de voorbereiding
of de uitvoering van een ambtshandeling samenhangen, maar niet bij uitsluiting
door een gerechtsdeurwaarder behoren te worden verricht, zullen deze niet in het
tarief voor de ambtshandeling zijn begrepen. De gerechtsdeurwaarder zal voor
deze niet-ambtelijke werkzaamheden, net als iedere andere dienstverlener, een
afzonderlijke vergoeding in rekening kunnen brengen. Ook de MDW-werkgroep
was van mening dat er voor niet-ambtelijke werkzaamheden geen beperkingen
in de tariefstelling kunnen gelden.195De opmerking van de Raad heeft in het licht
hiervan tot verduidelijking van artikel 18 aanleiding gegeven.196
De regering was echter uiteindelijk toch gevoelig voor de argumenten van de KVG
en door meerdere fracties geuite zorgen over de gevolgen van de prijsconcurrentie voor schuldenaren bij maximumtarifering. Het uiteindelijke voorstel liet de
prijsvorming tussen opdrachtgevers en gerechtsdeurwaarders volledig vrij en de
kosten die op de schuldenaar verhaald zouden mogen worden, dienden gebaseerd
te zijn op vaste, door de overheid vastgestelde op kostprijs gebaseerde tarieven.197
De argumentatie (en de verwachting) was daarbij ook dat bij prijsvorming kwaliteit,
volume en snelheid van behandeling een rol zouden spelen: prijsdifferentiatie dus.
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Commissie Opstelten 1997, p. 35.
Kamerstukken II 1998/99, 22775, C, p. 4.
Kamerstukken II 1999/2000, 22775, nr. 16, p. 12-14.
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Tuchtrecht
De bevoegdheid tot optreden, door een bezwaar te maken tegen een gerechtsdeurwaarder bij de tuchtkamer, van de Minister van Justitie was in het nieuwe voorstel
verdwenen, maar de Raad adviseerde vast te houden aan het eerdere voorstel: de
aanwezigheid van het Bureau Financieel toezicht (BFT) vond de Raad geen reden
om de positie van de minister te wijzigen vanwege de beperkte taak van de BFT.
Die bevoegdheid werd alsnog gehandhaafd.
3.2.2.5. De Gerechtsdeurwaarderswet van 2001 en de verzelfstandiging van de gerechtsdeurwaarder
Nota’s van Wijzigingen
Eindelijk resulteerden al deze ontwikkelingen op 10 maart 1999 in een derde Nota
van Wijziging, die weer ingrijpende wijzigingen inhielden.198 Dan komt de behandeling in de Kamer (na nog een vierde en vijfde Nota van Wijziging). Er kwamen
veel vragen over de marktwerking en of die wel zal gaan werken: de landelijke
bevoegdheid, de daardoor ontstane concurrentie en de voorrang tussen kleine en
grote opdrachtgevers.199 Vragen of de PBO’s wel in overeenstemming zijn met
de vrije markt, zelfs al is er preventief toezicht? En wat betreft het toezicht op de
verordening: is de goedkeuring die daarvoor (preventief) nodig is van de minister
wel voldoende? Goedkeuring zal immers ‘slechts’ worden onthouden wegens strijd
met het recht of het algemeen belang (waaronder de eisen van proportionaliteit)
en het onnodig belemmeren van de marktwerking.
De KVG stond geheel achter de laatste wijzigingen200 en uiteindelijk ook de
Tweede Kamer: op 16 mei 2000 werd het wetsvoorstel aangenomen.201 Daarna
kwam het voorstel op 23 januari 2001 zonder problemen door de Eerste Kamer.
Eindelijk was de Gerechtsdeurwaarderswet er, de wet van 26 januari 2001, die op
15 juli 2001 in werking zou treden.
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het Deurwaardersreglement waar
uiteindelijk overeenstemming over werd bereikt:
•
•
•
•

198
199
200
201

de landelijke bevoegdheid van de gerechtsdeurwaarders (art. 3 Gdw);
de ministerieplicht geldt alleen voor het eigen arrondissement (art. 11 Gdw);
de versoepeling van de vestigingsmogelijkheden (zie o.m. art. 6 en 10 Gdw);
de tarieven voor opdrachtgevers zijn vrij gelaten maar voor de schuldenaren zijn
vaste door de overheid vastgestelde tarieven (Btag);

Kamerstukken II 1998/99, 22775, nr. 14. De hiervoor besproken standpuntwijziging t.a.v. de tarieven
stamt uit 2000.
Handelingen II 1999/2000, nr. 72, p. 4824 e.v.
Handelingen II 1999/2000, nr. 72, p. 4878.
Handelingen II 1999/2000, nr. 75, p. 4920.
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• het toezicht op de beroepsgroep is verscherpt door de beroepsvereniging te
veranderen in een publiekrechtelijke organisatie met verordenende bevoegdheid
(art. 93 Gdw);
• invoering van wettelijk tuchtrecht en financieel toezicht (art 34 t/m 49 Gdw).

3.3. Conclusie
De verzelfstandiging van de beroepsgroep is zichtbaar in de Gerechtsdeurwaarderswet. De gerechtsdeurwaarder als vrije beroepsbeoefenaar met eigen civielrechtelijke aansprakelijkheid, die geen verbondenheid meer heeft met het gerecht.
Zijn maatschappelijke functie vergt een eigen publiekrechtelijke organisatie, eigen
tuchtrecht en financiële controle door het BFT. De PBO heeft een eigen verordenende bevoegdheid ten aanzien van de goede beroepsuitoefening in het kader van
het algemeen belang. Het tuchtrecht bestrijkt nu ook de niet-ambtelijke taken.
Er werd marktwerking gerealiseerd door het vestigingsbeleid te liberaliseren en
de tarieven voor de opdrachtgevers vrij te geven. In de Gerechtsdeurwaarderswet
wordt aangegeven dat de gerechtsdeurwaarder in de eerste plaats ambtenaar blijft
en dat zijn niet-ambtelijke taken daaraan ondergeschikt zijn. Duidelijk is wel dat
naar evenwicht wordt gezocht tussen meer marktwerking en de waarborging van
de publieke taakvervulling door toezicht en controle.
In de parlementaire geschiedenis wordt weergegeven dat het beroep in de praktijk al geëvolueerd was van een ambtelijk georiënteerd aan gerechten verbonden
beroepsgroep tot een meer marktgeoriënteerd zelfstandig beroep.202 Dat strookt
met de mening van sommige gerechtsdeurwaarders, waaronder de voorzitters van
de KVG en de toen nog komende voorzitter van de KBvG, en anderen die daarover
schreven.203 Het ambt van gerechtsdeurwaarder werd meer een commercieel beroep.
Wie

Argumenten

Flanderijn (1998)

Risico zwakke broeders die meer krachtdadig executierechten
gaan uitoefenen ten dienste van voorbestaan deurwaarderspraktijk
Verschijnen bulkaanbieder CJIB: daardoor van collega’s naar
concurrenten (= schaduwkant van marktwerking), concentratie
van kantoren
Sommige gerechtsdeurwaarders hielden zich voor de invoering
van de Gdw al niet aan de rayonafspraken en tarieven, uit de
markt drukken van collega’s, explosieve groei deurwaarders en
standplaatsen. Omzet genereren met alle mogelijke middelen
veroorzaakt in het gedrang komen van schuldenaren

Neve (1998)

Van Twuijver
(1998)

202
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Handelingen II 1999/2000, nr. 73, p. 4878
Flanderijn, 1998, p. 4-6; Neve, 1998, p. 38; Van Twuijver, 1998, p. 50; God, 1999 p. 17; Kruisheer,
1999, p. 31-44.
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Wie
God (1999)
Kruisheer (1998)

Raad van State
(1998/99)
Parlementaire
geschiedenis
(1999/2000)
Nyver-rapport

Argumenten
Gerechtsdeurwaarders moesten wel meer commercieel worden
want veel ambtelijk werk was hen ontnomen
Denken over marktwerking nog niet uitgekristalliseerd, verschil economische en juridische benadering, risico afbreuk
functioneren rechtssysteem en afname effectiviteit civiele
rechtspleging en de verwezenlijking van rechtszekerheid en
rechtsgelijkheid
Tegen PBO want verantwoordelijkheid Ministerie van Justitie
voor rechtsbestel, functie ambt in het belang van burgerlijk
recht en de publieke macht die functie uitstraalt
Beroep in de praktijk al geëvolueerd van een ambtelijk georiënteerd tot een meer marktgeoriënteerd zelfstandig beroep
Economische benadering voorop en geen aandacht voor algemeen belang
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4

De gevolgen van de invoering van de
Gerechtsdeurwaarderswet

4.1. Inleiding
Volgens Teekens was met de inwerkingtreding van de Gerechtsdeurwaarderswet
een kader geschapen waarbinnen het deurwaardersberoep zich verder kon ontwikkelen.204 Twee gerechtsdeurwaarders zagen een nieuw tijdperk aanbreken, althans
dat werd zo verwoord door hen.205 De vraag is echter of zij de gevolgen zoals die
zich hebben voorgedaan daadwerkelijk voorzagen. Ook uit de interviews, met
zowel de gerechtsdeurwaarders als de stakeholders, bleek dat de invoering van de
Gerechtsdeurwaarderswet als een omslagpunt werd ervaren, omdat de ingevoerde
markwerking gevolgen had voor de beroepsuitoefening, voor de positie van de
schuldenaren en die van de opdrachtgevers.
Na een korte beschrijving van de meer technisch-juridische startproblemen en
de ontwikkelingen met betrekking tot de tarieven, komen de oordelen van gerechtsdeurwaarders, stakeholders, trendrapportages, wetsevaluaties en andere onderzoeksrapporten over de gevolgen van de invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet
aan de orde. Die oordelen verschillen: de grote opdrachtgevers zijn aanmerkelijk
positiever over de gevolgen van toelating van marktwerking bij de invoering van
de Gerechtsdeurwaarderswet dan de actoren aan de zijde van de schuldenaar
(schuldhulpverlening, sociale raadslieden, etc.) en veel gerechtsdeurwaarders. Met
name de conclusies uit het rapport Noblesse Oblige onderschrijven dit, evenals de
trendrapportages, onderzoeken en rapporten over de ontwikkelingen bij zowel het
notariaat en de gerechtsdeurwaarders.
Ook in het tucht- en klachtrecht zijn deze gevolgen van de invoering van de
Gerechtsdeurwaarderswet terug te vinden: het aantal ontzettingen uit het ambt
en berispingen vanwege een negatieve bewaarpositie lijken te wijzen op financiële
problemen bij gerechtsdeurwaarders. Daarmee samenhangend is het toenemende
aantal gerechtsdeurwaarderskantoren dat onder verscherpt toezicht staat van de
BFT. De stijging van het aantal klachten kan voor een deel worden toegeschreven
aan de toegenomen omvang van het werk van de gerechtsdeurwaarders; het aantal
gegronde zaken is echter niet of nauwelijks toegenomen. De KBvG kwam als gevolg
van deze ontwikkelingen en de reacties daarop van stakeholders en onderzoekers
in actie om normenkaders te stellen om de excessen van de marktwerking in te
perken ter waarborging van een goede beroepsuitoefening. Ook in Europa werd

204
205

M. Teekens, p. 103.
Flanderijn, 2001a, p. 100-101 en Rosmalen, 2001, p. 105-106.
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de vinger aan de pols gehouden met betrekking tot het toelaten van marktwerking
binnen de juridische beroepen.

4.2. Juridische startproblemen en de ontwikkelingen betreffende de tarieven
4.2.1. Juridische startproblemen
Pas enkele dagen voor de invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet op 15 juli
2001 werden de diverse AMvB’s en uitvoeringsbesluiten gepubliceerd. Het betrof:
• het Besluit ondernemingsplan gerechtsdeurwaarder, waarbij als benoembaarheidsvereiste de voorwaarde wordt opgenomen dat de (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder
over een ondernemingsplan beschikt en de nadere regels die aan dat plan gesteld
moeten worden;206
• het Besluit toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders waarbij de termijn wordt
aangewezen waarvoor een kandidaat kan worden toegevoegd en het aantal kandidaten dat onder verantwoordelijkheid van een gerechtsdeurwaarder werkzaam
kan zijn;207
• het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag), dat de
afbakening van de ambtshandelingen van de niet-ambtelijke werkzaamheden inhoudt, de vaststelling van vaste schuldenaarstarieven en de bedragen
die de gerechtsdeurwaarder als voorschot mag vragen voor het verrichten van
ambtshandelingen;208
• het Tijdelijk besluit opleiding en stage kandidaat-gerechtsdeurwaarders, de
voorlopige voortzetting van de vorige regeling van de opleiding uit 1995, maar
omdat men plannen heeft om het in het reguliere onderwijs te integreren heeft
het besluit slecht een duur van drie jaar.209
Daarnaast werden de volgende ministeriële regelingen van kracht:
• de administratieverordening waarbij waarborgen worden gesteld aan de informatie
met betrekking tot cliëntengelden en financiële verplichtingen;210
• de regeling rente derdengelden gerechtsdeurwaarders waarbij regels worden
gesteld ten aanzien van de rente en de afdracht daarvan;211
• de verordening beroeps- en gedragsregels, waarbij o.a. de onafhankelijkheid,
geheimhouding, ministerieplicht en het binnentreden worden geregeld;212

206
207
208
209
210
211
212

Besluit van 4 juli 2001, Stb. 2001, 323.
Besluit van 4 juli 2001, Stb. 2001, 324.
Besluit van 4 juli 2001, Stb. 2001, 325.
Besluit van 4 juli 2001, Stb. 2001, 326.
Regeling van 9 juli 2001, Stcrt. 2001, 132.
Ibidem.
Regeling van 9 juli 2001, Stcrt. 2001, 132.
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• de verordening ledenraad KBvG, waarbij nadere regels worden gesteld met
betrekking tot de ledenraad;213
• de regeling kennisgeving ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders, waarbij het
gaat om opdrachten die in strijd kunnen zijn met de volkenrechtelijke verplichtingen van de Staat, zoals bijvoorbeeld beslag op goederen van een vreemde
mogendheid.214
Vanwege de late publicatie van deze AMvB’s en besluiten, enkele dagen voor de
datum van de invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet, werd gesproken van een
moeizaam begin. Er was weinig voorbereidingstijd en de KVG kreeg het verwijt
dat er te weinig voorlichting was gegeven terwijl daar wel voldoende belangstelling
voor bestond.215 Snel daarna lag er al een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer met
technische wijzigingen, dat uiteindelijk leidde tot de Veegwet Gerechtsdeurwaarderswet van juni 2002.216

4.2.2. Tarieven
Wat de tarieven betrof zijn met betrekking tot de ambtshandelingen in het Besluit
ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag) vaste tarieven vastgelegd voor de
schuldenaren, maar werden de tarieven voor de opdrachtgevers vrijgelaten. Bij
het vaststellen van de schuldenaarstarieven is gebruik gemaakt van de door de
KPMG, Ernst & Young en de commissie Van der Winkel (2001) gemaakte analyses
van werkprocessen op de gerechtsdeurwaarderskantoren.217 De tarieven werden
zodanig vastgesteld dat ze kostendekkend waren, dat was voor de invoering van
de Gerechtsdeurwaarderswet niet altijd het geval.218
Voor de inwerkingtreding van de Gerechtsdeurwaarderswet kon aan de opdrachtgever alleen dat in rekening worden gebracht wat de overheid had vastgesteld. In het
Deurwaardersreglement waren de tarieven vastgesteld en niet jaarlijks geïndexeerd,
maar werden ze eens in de zoveel jaar aangepast. Die tarieven waren ook nogal
variabel voor de schuldenaren, omdat ze afhankelijk waren van de omvang van het
stuk en afstand die gereden moest worden om het stuk uit te reiken. Het maakte
ook uit of de schuldenaar, aan wie het exploot kon worden uitgereikt, door de
gerechtsdeurwaarder werd aangetroffen, of dat het exploot in de brievenbus moest
worden achtergelaten: ‘In het laatste geval werd een exploot ƒ 8,85 duurder. De
prijs van een dagvaarding kon al met al variëren van ƒ 49,50 (€ 22,46) tot ƒ 91,25
(€ 41,41), alhoewel dat in uitzonderlijke gevallen nog hoger kon zijn’.219
213
214
215
216
217
218
219

Ibidem.
Ibidem.
Redactioneel Een moeizaam begin 2001 p. 127.
Stb. 2002, 50. (Kamerstukken II, 27845, nrs. A en 1 t/m 6).
NvT bij het besluit van 4 juli 2001, Stb. 2001, 325, p. 10 en advies Van de Commissie van der Winkel
2001 over schuldenaarstarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders.
Buik, 2005, p. 184, op basis van een onderzoek door KPMG in opdracht van het Ministerie van
Justitie.
Buik, 2005, p. 184 e.v.
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Dat het werk van een gerechtsdeurwaarder toch lonend was, werd veroorzaakt
doordat de (eventueel negatieve) verdiensten uit de ambtelijke praktijk werden
gecompenseerd door andere niet-ambtelijke activiteiten: dit werd kruisbestuiving
genoemd.220 Ook bij het notariaat kende men deze kruisbestuiving tussen de
verdiensten uit de familiepraktijk die werden gecompenseerd door de tarieven in
de vastgoedpraktijk.221
De MDW-operatie moest concurrentie bevorderen, ook op het gebied van de
tarieven, en zodoende werden de tarieven voor de opdrachtgevers vrijgelaten. De
verwachtingen waren dat de prijzen in onderhandelingen tussen opdrachtgever en
gerechtsdeurwaarder zich vrij zouden vormen in de praktijk. Maar dat bleek niet
(vaak) te gebeuren. De commissie die de Gerechtsdeurwaarderswet evalueerde
(Commissie Van der Winkel 2009) stelde dat het opdrachtgeverstarief en het
schuldenaarstarief elkaar niet veel ontliepen. Ook de Vereniging van Incasso- en
Procesrechtadvocaten heeft aan de commissie verklaard dat er weinig over tarieven
werd onderhandeld. Marktwerking lijkt dus hier dus nagenoeg afwezig te zijn.
Als er al werd onderhandeld, dan niet met kleine maar met grote opdrachtgevers,
omdat deze laatste groep veel zaken aanbracht en dus een betere onderhandelingspositie had.222 Zij namen ook het initiatief daartoe. Het onderhandelen met
de grote opdrachtgevers is vooral interessant bij niet-inbare vorderingen; bij de
inbare vorderingen worden de deurwaarderskosten immers op de schuldenaar
verhaald.223 Ook werd melding gemaakt van het feit dat door de prijsafspraken
sommige gerechtsdeurwaarders onder druk kwamen te staan om scoringspercentages te halen, waardoor ze bovenmatig veel beslag legden en waardoor de kosten
voor de schuldenaar weer toenamen.224 Ter Voert & van Ewijk voerden overigens
ook voorbeelden van het bonus/malussysteem en no-cure-no-pay aan die door het
CJIB en de IBG (DUO) werden gehanteerd.225 In het bonus/malussysteem van
het CJIB werd op basis van redelijk geachte scoringspercentages de kantoren een
scoringsnorm op het aantal dwangbevelen toegewezen. Werd meer geïncasseerd dan
afgesproken dan werd een bonus verdiend, in het andere geval werd het volgende
jaar het bedrag per niet-geïncasseerd dwangbevel minder.226 In het systeem van
no-cure-no-pay dat door de IBG werd gehanteerd mocht alleen een deel van de
geïnde bedragen worden behouden de rest moest worden doorgestort.

220
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Teekens, 1973, p. 5.
Zie bijvoorbeeld ook Kamerstukken II 2007–2008, 24 036, nr. 350, p. 42.
Ter Voert & van Ewijk, 2006, p. 57.
Ter Voert & van Ewijk, 2006, p. 57.
Dit bleek uit interviews die Ter Voert & van Ewijk hielden met verschillende gerechtsdeurwaarders,
Ter Voert & van Ewijk, 2006
Ter Voert & van Ewijk, 2006, p. 58-60. Uit een interview met een medewerker van DUO in maart
2013 blijkt dat nog steeds op deze wijze wordt gecontracteerd met gerechtsdeurwaarders. Zie
daarover meer in § 4.4.2.
Zie voor de verdere uitwerking van deze systemen Ter Voert & van Ewijk, 2006, p. 58-60. Zij hebben
zowel met het mensen van het CJIB als van de IBG (DUO) gesproken.
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Er is dus wel sprake van concurrentie in de relatie met de grote opdrachtgevers
en dat was volgens het rapport Noblesse Oblige bepaald niet voordelig voor de
gerechtsdeurwaarders. Geciteerd wordt de oud-voorzitter van de ledenraad:
De grote opdrachtgevers, waaronder het CJIB en de IBG, spelen de gerechtsdeurwaarders tegen elkaar uit. Zij gaan shoppen als de recovery rate, bijvoorbeeld door
een in hun ogen al te terughoudende casu quo nobele beroepsuitoefening, tegenvalt.
Met ethiek hoog in het vaandel blijkt het lastig om scherp te concurreren. Maatwerk
bij in het bijzonder de grote kantoren is nauwelijks meer mogelijk. Aandacht voor
het individuele geval kost tijd en geld. Interesse in de schuldenaar bestaat er bij
die kantoren evenmin. Kennis aangaande de schuldenaar is met de landelijke
bevoegdheid verspreid over diverse gerechtsdeurwaarders. Door de grotere kantoren
wordt geboden op schuldenarenportefeuilles, met retourprovisie. Een groot ambtelijk
volume is daardoor steeds meer noodzakelijk: zoveel mogelijk exploten betekenen,
waarbij het zeker niet als een ramp wordt ervaren als de meeste schuldenaren
de deur niet opendoen. Vooral die kantoren zijn in staat door allerlei kortingen
(prijsdumping), soms tot wel 40%, grote opdrachtgevers binnen te halen.227
De, als dwingend ervaren, contracten van bulkaanbieders, zoals het CJIB en de IBG/
DUO, waarbij de deurwaarderskantoren met elkaar moesten concurreren, maakten
dat soms onder de prijs werd gewerkt en veroorzaakten een harder executiebeleid.
Dat is althans het reële risico dat in het rapport Noblesse Oblige werd genoemd.228
Dit bracht grote financiële risico’s met zich mee voor de deurwaarderskantoren.229
Uitzonderingen op de algemene tariefregels
Door de commissie Van der Winkel werden in het rapport over de tarieven van de
ambtshandelingen uitzonderingen op de algemene regeling genoemd: de kosten
van de ambtshandelingen volgens het schuldenaarstarief zouden niet te allen
tijde voor rekening van de schuldenaar moeten komen. Indien de opdrachtgever,
gelet op de belangen van de opdrachtgever en de schuldenaar en hetgeen in het
maatschappelijk verkeer gebruikelijk is, in redelijkheid niet had kunnen besluiten
tot de desbetreffende ambtshandeling om zijn doel te bereiken, zouden de kosten
niet voor rekening van de schuldenaar behoren te komen. Een van de voorbeelden
die daarbij werd genoemd is, indien het belang van de opdrachtgever gediend kan
worden met aanzienlijk goedkopere middelen dan het verrichten van een ambts-
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Commissie Van der Winkel 2009, geciteerd wordt de oud-voorzitter van de Ledenraad (Bram Buik),
p. 50.
De commissie Van der Winkel (2009) spreekt van een reëel risico (p. 51).
Een van de voorbeelden is waarschijnlijk gerechtsdeurwaarderskantoor Sinkiewicz dat op 15 februari 2011 op zijn website heeft aangegeven dat het zijn bedrijfsactiviteiten moest beëindigen, o.a.
omdat zijn grootste opdrachtgever gedurende lange tijd geen opdrachten meer heeft aangeleverd.
www.sinkiewicz.nl, d.d. 16 februari 2011. Het scheen te gaan om het CJIB. Het kantoor is failliet
gegaan.
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handeling. Hier zou een taak voor de rechter liggen.230 Dit is overgenomen in artikel
11 Btag en vormt daarmee een aanvulling op de beroeps- en gedragsregels van de
gerechtsdeurwaarders (art. 10 jo. art. 57 lid 2 Gdw) en het civiele recht. Ook in de
verordening Normen voor Kwaliteit van 2010231 is in artikel 8 opgenomen dat de
gerechtsdeurwaarder binnen het realiseren van zijn opdracht zorg draagt voor
minimalisatie van kosten voor de justitiabele.232
Daarnaast formuleerde de commissie een aantal aandachtspunten waarvan ze
de oplossing niet tot haar taak rekende, maar die ze wel onder de aandacht wilde
brengen. Het eerste aandachtspunt betrof het vaste tarief per ambtshandeling, dat
niet gerelateerd is aan het belang van de zaak. Dat betekent dat de tarieven van zaken
met een klein belang onevenredig zwaar kunnen wegen voor de schuldenaar. Deze
eventuele disproportionaliteit roept volgens de commissie de vraag op of altijd moet
worden vastgehouden aan het uitgangspunt van vaste schuldenaarstarieven en vrije
tarieven voor opdrachtgevers. Ook de mogelijke bevoordeling van opdrachtgevers
door het overeenkomen van lagere tarieven, dan het op de schuldenaar te verhalen
tarief, zou onderwerp moeten zijn van onderzoek en evaluatie. Jongbloed vroeg
zich af of het een gerechtsdeurwaarder vrij staat de schuldeiser lagere tarieven in
rekening te brengen dan die aan de schuldenaar in rekening worden gebracht en
vervolgens het verschil te behouden:233
Dat is een vraag die verschillend kan worden beantwoord. Gezegd kan worden dat
het niet ethisch is dat verschil te behouden en de tariefverlaging niet ten goede te
laten komen aan de armlastige en beklagenswaardige schuldenaar. Maar is dat
laatste wel steeds het geval? Die vraag moet ontkennend worden beantwoord: er
blijken genoeg schuldenaren ‘in goede doen’ te zijn die er een slechte administratie
op na houden of hun geld liever ergens anders aan besteden dan de betaling van
hun schuldeisers. En mag een gerechtsdeurwaarder een grote(re) opdrachtgever
geen korting geven omdat die juist zijn opdrachten aan deze gerechtsdeurwaarder
verstrekt? En staat het een gerechtsdeurwaarder ook niet vrij om kostenvoordelen te
delen met zijn opdrachtgever? Want feit blijft dat de schuldenaar nog steeds het door
de minister vastgestelde maximumtarief betaalt en dus niet ‘te veel’. Ook bestaat er
geen rechtsregel die voorschrijft dat kostenvoordelen ten goede van de schuldenaar
moeten komen. Sterker nog: als zo’n regel zou bestaan, zou dat waarschijnlijk er
juist aan in de weg staan dat efficiënter wordt gewerkt, omdat iedere bespaarde
euro naar de schuldenaar zou gaan en de gerechtsdeurwaarder er dus niets bij zou
winnen, zodat er geen prikkel tot efficiëntieverbetering zou bestaan. Het lijkt me
dat als de Minister van Justitie wenst dat lagere tarieven voor de schuldeiser zich
vertalen in lagere tarieven voor de schuldenaar, dit expliciet moet worden bepaald.
Maar als het vooropgezette doel is een plaatselijke of regionale conculega te dwingen
met vervroegd pensioen te gaan? Vervolgens de positie zodanig te consolideren
230
231
232
233

Commissie van der Winkel 2001, p. 33 e.v.
Stcrt. 2010, 4928, in werking getreden op 1 juni 2010.
Verder uitgewerkt in het reglement KBvG Normen voor kwaliteit, artikel 8.
Jongbloed, 2005a, p. 68
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dat een ander geen kans heeft de lucratieve plaatselijke markt te betreden en de
tarieven weer te verhogen (waardoor als het kostenniveau gehandhaafd blijft er
sprake zal zijn van een winstbron)?
De Trendrapportage van 2006234 bevestigde dat de praktijk, van een lager tarief voor
opdrachtgevers terwijl de schuldenaar het maximale tarief betaalt, voorkwam. Er zijn
dan twee opties: of het deurwaarderskantoor houdt het verschil of het gaat naar de
opdrachtgever. De commissie Van der Winkel deed in 2009 de aanbeveling dat de
KBvG het standpunt van de ledenraad dat een korting op de prijs van het exploot
ten goede moet komen aan de schuldenaar, bij verordening vast zou leggen.235 De
commissie tarieven ambtshandelingen had blijkbaar een vooruitziende blik.

4.3. Hoe oordelen gerechtsdeurwaarders over de ontwikkelingen?
Inleiding
In de juridische tijdschriften Executief en Justitiële Verkenningen verschenen
de eerste commentaren op de nieuwe wet en haar gevolgen. Later kwam daar de
trendrapportages over de ontwikkelingen binnen de gerechtsdeurwaarderswereld
bij. Er kwam een commissie die de KBvG evalueerde en er verschenen andere rapporten over de ontwikkelingen. De nationale ombudsman publiceerde zijn visie
op de marktwerking binnen de publieke sector. Maar wat gebeurde er precies in
de praktijk en waarom? Opvallend is dat er relatief weinig door de gerechtsdeurwaarders zelf werd geschreven236 en dat vaak cijfermatige onderbouwing ontbrak.
Desalniettemin geven de commentaren en de interviews die verschenen in de
juridische tijdschriften door en over de gerechtsdeurwaarders, een beeld van de
praktijk. Daarbij worden de uitkomsten van de trendrapportage en andere rapporten, zoals de evaluatie van de KBvG zelf, de onderzoeksrapporten die verschenen
over het notariaat, waarvan sommige conclusies werden doorgetrokken naar de
gerechtsdeurwaarderspraktijk en het rapport Noblesse Oblige van de commissie
evaluatie Gerechtsdeurwaarderswet gevoegd. Tevens wordt de visie van andere
stakeholders zoals vertegenwoordigers van het LOSR, de NVVK en van sommige
opdrachtgevers op de ontwikkelingen beschreven. Samen met de uitkomsten
van de interviews die met de gerechtsdeurwaarders zelf werden gehouden in het
kader van dit onderzoek, wordt een duidelijk beeld verkregen van de gevolgen.237
Uiteindelijk heeft de KBvG in reactie op de ontwikkelingen en het rapport van de
evaluatiecommissie actie ondernomen om, zoals zij dat zelf stelde ‘de excessen van

234
235
236
237

Ter Voert & van Ewijk, 2006, p. 110 en 111.
Commissie Van der Winkel 2009, aanbeveling 29, p. 52. De verordening is er (nog) niet.
Uitgezonderd de interviews die met hen verschenen in die tijdschriften.
Het houden van enquêtes lag niet voor de hand gezien de slechte ervaringen met de respons daarop
binnen deze beroepsgroep.
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de marktwerking in te perken’. Ze gaat meer verordenend optreden ten behoeve
van een goede en onafhankelijke beroepshouding.

4.3.1. Commentaren en interviews in diverse publicaties
Zoals hiervoor in de inleiding is beschreven, werd weinig door de gerechtsdeurwaarders zelf geschreven. Er zijn behalve de redactionele commentaren in Executief
weinig publicaties te vinden over de door de hen zelf ondervonden gevolgen van de
marktwerking en de daarbij behorende toegenomen concurrentie.238 Een oproep
in Executief, alsmede in de internetrubriek van de KBvG ‘Nieuws van de Week’
en tijdens een ledenvergadering om te schrijven over het ambt was voor niets geweest. De oproepen werden mede ingegeven door het streven naar opheffing van
de onbekendheid bij het publiek over het ambt van de gerechtsdeurwaarder. In een
redactioneel commentaar op dit resultaat met als titel ‘Zeg het dan gewoon. We’re
only in it for the money’ liet de redactie zich scherper uit dan men gewend was:239
De redactie heeft kennelijk het onmogelijke gevraagd en moet het dan ook maar
niet meer proberen om gerechtsdeurwaarders tot schrijven uit te nodigen. Daarmee
blijft wel het beeld hangen van de saaie, fantasieloze ambtenaren waar het publiek
ze voor houdt. Niet in staat tot enige introspectie en al helemaal niet tot enige
creativiteit. Een beroepsgroep die zich graag voor vol laat aanzien, maar dat dus
niet is. Of is het dan echt zo dat gerechtsdeurwaarders het alleen om het geld doen?
Dat leverde boze en verontwaardigde reacties op, maar de redactie ging door, het
thema onprofessionele houding dook op.240 De redactie vond dat het beroep zich
ook moet kunnen ontwikkelen en dat antwoorden moeten kunnen worden gevonden op maatschappelijke en sociale veranderingen. Bij het notariaat speelden
dezelfde problemen, maar binnen die beroepsgroep werd wel geschreven en aan
de bel getrokken.241
Degenen die schreven of werden geïnterviewd zullen, voor zover zij zich uitlieten
over de ontwikkelingen, in deze paragraaf worden besproken.242
In een interview uit 2001 met Flanderijn,243 voorzitter van de KVG en KBvG,
stond onder andere de schaalvergroting centraal. Ondanks de toegenomen omvang
van gerechtsdeurwaarderskantoren zei Flanderijn niet te verwachten dat er grote
landelijke organisaties zullen ontstaan, omdat de samenwerking tussen individuele
238

239
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De redactie van Executief in die dagen: N. van Bockhooven, A.F. de Boer, A. Buik, allen gerechtsdeurwaarder, prof. mr. A.W. Jongbloed (hoofdredacteur), mr. P.B. Kamminga en mr. J.D. van
Vlastuin, advocaat. Waarbij m.n. Buik en Jongbloed degenen zijn die wel hierover schrijven.
Redactioneel Zeg het dan gewoon. We’re only in it for the money, 2004, p. 181.
Redactioneel 2005a, p. 23.
Voor een overzicht van de publicaties zie hoofdstuk 5.
Behalve gerechtsdeurwaarders voeg ik aan deze paragraaf ook de publicaties van Professor Jongbloed toe, die als hoogleraar beslag- en executierecht en als redactielid van Executief zicht had op
de ontwikkelingen in de beroepsgroep.
Flanderijn, 2001b, p. 225.
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gerechtsdeurwaarders al lang bestond en zou blijven bestaan. Ook de onafhankelijke
gerechtsdeurwaarder vond hij essentieel: ‘Hij moet zich niet te veel verbinden aan
zijn opdrachtgever, maar een eigen positie innemen. Een gerechtsdeurwaarder
behoort geen serviele figuur te zijn, maar moet zijn opdrachtgever ook op diens
verantwoordelijkheden wijzen’. Gerechtsdeurwaarder Rijswijk had duidelijk minder
vertrouwen in de genoemde samenwerking en zag de trend naar het verworden
van collega’s naar concurrenten.244
De onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder en de verwevenheid van de
ambtelijke met de niet-ambtelijke praktijk stond al in 2002 ter discussie nadat een
incassobureau een meerderheidsbelang had gekregen in een gerechtsdeurwaarderskantoor.245 Men vreesde dat de gerechtsdeurwaarder dan niet meer zelfstandig het
beleid binnen het kantoor zou kunnen bepalen.246 In 2003 werd de KBvG verweten
dat ondanks het standpunt dat een gerechtsdeurwaarder de meerderheid van de
aandelen van zijn bedrijf in eigen bezit moest hebben, waar de ledenraad het
overigens ook mee eens was, er verder te weinig discussie werd gevoerd over de
invulling van de normen ten aanzien van onafhankelijkheid.247 Ook uit de manier
waarop werkzaamheden werden uitgevoerd en kantoororganisaties waren ingericht
kon immers afhankelijkheid blijken.
Voorzitter Bazuin van de ledenraad van de KBvG merkte op dat het punt van de
onafhankelijkheid als aspect in een te maken kwaliteitshandboek moest worden
opgenomen:248
Vroeger was de positie van de gerechtsdeurwaarder onaantastbaar. Tegenwoordig
worden we meer en meer gezien als incassobureau, waar grote klanten het beleid van
een kantoor bepalen door bijvoorbeeld de vergoeding bij niet geslaagde zaken aan een
maximum te koppelen. Het is de bedoeling in een verordening ook bepalingen op te
nemen die gerechtsdeurwaarders een stuk zelfbescherming bieden ter handhaving
van onafhankelijkheid en daarmee bedoel ik ook de financiële onafhankelijkheid.
Hij vond dat het beroep van gerechtsdeurwaarder hoog in het vaandel moest gedragen worden en niet de functie van incassant. Maar het ging hem te ver om te
stellen dat de gerechtsdeurwaarder in zijn niet-ambtelijke praktijk vanwege zijn
partijdigheid niet onafhankelijk kon zijn. Gerechtsdeurwaarders zouden klanten die
meer zouden vragen dan geoorloofd is, de deur moeten wijzen. Hij merkte ook op
dat van de vrije vestiging niets terechtkwam omdat er een soort recht van de sterkste

244
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Rijswijk, 2001, p. 90.
Redactioneel De onafhankelijke deurwaarder 2002, p. 171.
Uiteindelijk heeft dit pas jaren later, namelijk per 1 juli 2010, geleid tot de Verordening Onafhankelijkheid (Stcr. 2010, 8276), waarbij het verboden wordt voor derden om een meerderheidsbelang
te hebben in gerechtsdeurwaarderskantoren.
Redactioneel Van de hoed en de pet, 2003, p. 159.
Bazuin, 2002, p. 179-181.
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heerste.249 Alleen de grote, kapitaalkrachtige kantoren250 hielden stand of kwamen
door fusie tot stand en er ontstonden niet, zoals door de wetgever was beoogd, meer
solitaire vestigingplaatsen.251 Alhoewel niet langer de Minister van Justitie besloot tot
openstelling van standplaatsen en kandidaat-gerechtsdeurwaarders konden worden
benoemd op de door henzelf gekozen plaatsen van vestiging, ontstonden er niet of
nauwelijks meer solitaire vestigingsplaatsen.252 Er was overigens geen sprake van
een geheel vrije vestiging, want de Minister van Justitie bleef wel verantwoordelijk
voor een goede en in voldoende mate aanwezige ambtsbediening in het land. En
over die aanwezige ambtsbediening werd in 2003 geschreven dat:
de kantoren die een groot gebied bedienen vaak niet in staat zijn alle steden en
dorpjes iedere week te bezoeken. Derdenarresten worden om die reden dan ook
niet altijd meer tijdig aan de beslagschuldenaar overbetekend. De termijn van
acht dagen is immers niet fataal, dus wat maakt het uit als het wat langer duurt.
Al ver voor de invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet werd er op de algemene
ledenvergaderingen gepredikt dat gerechtsdeurwaarders ervoor moeten waken
de incassopraktijk niet te laten prevaleren boven de belangen van de ambtelijke
praktijkvoering. Dat waren vaak woorden die met de mond beleden werden, maar
die in de praktijk zelfs door de spreker niet werden uitgevoerd. Nu echter lijkt
het hek helemaal van de dam. Alles lijkt geoorloofd, met als gevolg daarvan een
gebrekkige rechtsbediening. Dit terwijl de gezamenlijke gerechtsdeurwaarders wel
het domeinmonopolie in stand willen houden.253
In datzelfde stuk van de redactie werden ook de verdwenen solidariteit, het gebrek
aan actie van ledenraadsleden en matig bezochte ressortvergaderingen genoemd:
het lijken symptomen te zijn van de nieuwe tijd. De redactieleden vreesden de uitholling van het ambt doordat louter op commerciële basis werd gewerkt en vonden
dat er te weinig oog was voor de sociale en juridische aspecten. Dit redactioneel
deed overigens ook weer veel stof opwaaien.254
Het volgende voorbeeld was ook illustratief:255
Onaangepast gedrag beperkt zich echter niet tot gewone burgers. Er zitten ook
hufters tussen gerechtsdeurwaarders. Wat te denken van de afbeelding in de
kantoorfolder van een Randstedelijke gerechtsdeurwaarder van een spartelende
249
250
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Bazuin, 2002, p. 181. Overigens hebben de gerechtsdeurwaarders niet zelf gekozen voor vrije
vestiging.
In 2003 bestaan de volgende samenwerkingsverbanden: de Groep Gerechtsdeurwaarders Nederland (GGN), de Nederlandse Deurwaarders Associatie (NDA) en Arachnicon. Deze organisaties
claimden landelijke dekking.
Redactioneel Solitair vestigen? 2002, p. 83.
Kamerstukken II 1998/99, 22775, nr. 14, p. 24.
Redactioneel Nog maar een keer 2003, p. 23.
Berichten uit de praktijk Keten is kwaliteitsverlies 2003, p. 48 en Redactioneel Eventjes inventariseren 2003, p. 143 met een voorstel voor een betere structuur in de ledenraad.
Redactioneel Normen en waarden 2003, p. 3.
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schuldenaar onder de duim van een reusachtige hand. De symboliek is duidelijk.
Uitpersen die handel! Daarmee scoor je bij je opdrachtgever. Geen slappe hap,
ben je gek.
Daarnaast deed zich de ontwikkeling voor dat grote opdrachtgevers, zoals energiemaatschappijen, het CJIB, de IBG,256 postorderbedrijven en telecommunicatiemaatschappijen, slechts enkele gerechtsdeurwaarderskantoren uitkozen waar ze onder
voor hen zo gunstig mogelijke omstandigheden zaken mee deden.257 Er werd zelfs
gewerkt met no-cure-no-pay contracten, daar waar dat door de Minister van Justitie
bij de advocaten werd afgewezen: 258
De gerechtsdeurwaarder krijgt op die manier dus geen vergoeding in de vorm van
incassokosten als niets wordt geïncasseerd. Daarmee krijgt de gerechtsdeurwaarder
een financieel eigen belang bij de afloop van een zaak. En dit is juist hetgeen de
Minister van Justitie verafschuwt bij de advocatuur. Deze tegenstrijdigheid is weinig
consequent. En diezelfde marktwerking heeft bij de beroepsgroep inmiddels grote
vragen opgeroepen over de kwaliteit van dienstverlening, die sterk achteruitgaat.
Er werd verzucht dat veel gerechtsdeurwaarderskantoren incassofabrieken werden, die slechts oog hadden voor financiële resultaten die gerealiseerd moesten
worden.259 Ook Jongbloed schreef in zijn bijdrage voor Justitiële Verkenningen
over beroepsethiek en marktwerking, dat sommige kantoren puur commercieel
opereerden en zich helaas lieten leiden door grote getallen en de schuldenaar meer
zagen als verhaalsobject dan als mens.260
Kantoren gingen ook buiten hun arrondissement werkzaamheden verrichten:
men ging fusies aan, opende nieuwe vestigingen, kleine kantoren ‘vielen om’ en
kantoren werden overgenomen. Men werd inderdaad elkaars concurrent. Blijkbaar
had de marktwerking gevolgen voor de gedragingen van de gerechtsdeurwaarder
en was niet iedereen daar gelukkig mee.261
Gerechtsdeurwaarder Buik beschreef wat de gevolgen voor de schuldenaren
waren met betrekking tot de invoering van de verdergaande marktwerking en liet
dat zien aan de hand van cijfers in zijn arrondissement:
De tarieven voor ambtshandelingen waren tot 2001 laag, zodat gerechtsdeurwaarders elkaar op dit gebied niet erg beconcurreerden. Dat werd na 2001 geheel
anders. Het werd immers lonend voor het nieuwe schuldenaarstarief een veel
grotere afstand af te leggen, mede ingegeven door de mogelijkheden een veel groter
256
257
258
259
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261

Nu Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) genaamd.
Jongbloed, 2005, p. 66. Zie ook §4.4.2. en het blijkt ook uit de interviews met DUO en Achmea.
Redactioneel Onafhankelijkheid en marktwerking 2005, p. 87.
Redactioneel Onafhankelijkheid en marktwerking 2005, p. 87 en in die zin ook Jongbloed, 2005a,
p. 74.
Jongbloed, 2005a, p. 74.
Jongbloed, 2005a, p.64-75. Zie ook Redactioneel Kansen 2004, p. 37.
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gebied te bestrijken als gevolg van de eerder genoemde landelijke bevoegdheid.
En er werd gestreefd naar een groter volume aan ambtshandelingen, wederom
omdat de nieuwe tarieven wél winstgevend waren. Hiermee werd het doel van
meer concurrentie tussen gerechtsdeurwaarders onderling inderdaad gerealiseerd.
Alleen is het probleem dat hiermee ontstond dat schuldenaars met veel meer
gerechtsdeurwaarderskantoren werden geconfronteerd. Uitgaande van mijn eigen
situatie in Leiden stel ik vast dat er voor 2001 drie gerechtsdeurwaarderskantoren
gevestigd waren, die alle drie het kanton Leiden bedienden. Er waren wel een
paar kantoren ‘van buiten’ die ook actief waren in dit kanton, maar dat waren
er niet veel. Momenteel staan op de site van onze beroepsorganisatie, Koninklijke
Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, ruim twintig kantoren die Leiden
bedienen. Waar voorheen schuldenaren met maximaal vijf kantoren in overleg
moesten voor het treffen van regelingen, kan het nu voorkomen dat schuldenaren
met meer dan tien kantoren regelingen moeten treffen.262
Bij een schuldenaar kwamen nu dus vaak meer gerechtsdeurwaarders langs. 263
De ‘eigen’ gerechtsdeurwaarder kende vroeger meestal zijn schuldenaren en kon
betalingsregelingen afspreken. Nu was dat moeilijker geworden: er werd dan ook
vaker en eerder beslag gelegd. De schuldenaar kreeg als gevolg daarvan met meer
beslagen te maken, wat weer meer kosten voor de schuldenaar met zich meebracht.
Door de toegenomen concurrentie tussen de gerechtsdeurwaarders ging alle
aandacht uit naar de opdrachtgevers: hoe, het liefst grote, opdrachtgevers konden
worden ‘binnengehaald’ en aan het kantoor moesten worden verbonden. De opdrachtgever was de klant, het zicht op de positie van de schuldenaar verdween en
de band met de schuldenaar zoals die vroeger bestond was veel minder. Dat ook
de schuldenaar als klant zou kunnen worden gezien werd niet meer zo beleefd: hij
werd primair verhaalsobject. De onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder die
de belangen van beide partijen moet behartigen scheen ter ziele te gaan. Jongbloed
beschreef de verharding binnen de gerechtsdeurwaarderswereld, met meer aandacht
voor de opdrachtgevers dan voor de schuldenaren.264 Hij zette uiteen hoe deze
problemen waren ontstaan en welke dilemma’s dat opleverde. Kort weergegeven
kwam het op het volgende neer:
meer aandacht voor de opdrachtgever omdat die anders naar de concurrent gaat
en minder aandacht voor de schuldenaar die door economische omstandigheden
en toegenomen concurrentie werd uitgekleed en dus minder verhaal bood |…| Moet
een gerechtsdeurwaarder een schuldenaar nog een (laatste) kans geven om zonder
extra kosten alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen of moet zekerheidshalve al
direct beslag (kosten circa € 100) worden gelegd? Mag een gerechtsdeurwaarder
262
263

264

Buik, 2005, p. 184 e.v.
Zie daarover ook enkele gerechtsdeurwaarders die werden geïnterviewd door de Volkskrant op
14-07-2001: www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/582343/2001/07/14/
Deurwaarder-feller-door-vrije-markt.dhtml
Jongbloed, 2005a, p. 64 e.v.
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aan zijn opdrachtgever korting geven en toch het door het ministerie van Justitie
vastgestelde bedrag aan de schuldenaar in rekening brengen?
Mede naar aanleiding van een aantal uitspraken van rechters over het handelen
van gerechtsdeurwaarders werd opgemerkt dat cowboys vrij spel zouden hebben
gekregen, zodat het moeilijk was voor andere gerechtsdeurwaarders om de hoge
normen ten aanzien van onder andere het uitbrengen van dagvaardingen (het in
persoon overhandigen) te handhaven.265 Ook werd door gerechtsdeurwaarder Nijenhuis uitgehaald naar de overheid die ‘krokodillentranen vergiet over ontsporingen,
maar menig gerechtsdeurwaarderskantoor het vel over de oren trekt en de collega’s
tegen elkaar uitspeelt’.266
Op 12 maart 2004 werd een internationaal symposium gehouden in Utrecht:
De gerechtsdeurwaarder in Europa, utopie of werkelijkheid?267 Al hoewel in een
volgend hoofdstuk de internationale ontwikkelingen centraal zullen staan en er op
het symposium niet werd stilgestaan bij de specifieke ontwikkelingen in Nederland,
zagen we ook daar waarschuwingen over de marktwerking en de gevolgen daarvan
voor de beroepsgroep door de Belgische deurwaarder Dujardin. In zijn bijdrage
benadrukte hij de regels van de confraterniteit die gerespecteerd moeten worden.
Hij sprak over het onrechtmatig en onregelmatig aantrekken van zaken en cliënten,
over winstbejag als inspiratiebron omdat het geïnvesteerde kapitaal zo vlug mogelijk
moet renderen en over de teloorgang van de eerbiedwaardigheid als gevolg van de
financiële macht.268
De algemene tendensen als gevolg van de marktwerking bij gerechtsdeurwaarders
zijn dus: meer concurrentie, meer aandacht voor opdrachtgevers en minder voor
schuldenaren. In 2005 werd een hele aflevering van Executief, het vakblad van
de gerechtsdeurwaarders, gewijd aan de marktwerking en de gevolgen voor de
beroepsgroep. Rosmalen, voormalig vicevoorzitter van de KVG en later voorzitter
van de KBvG, vond daarentegen dat vrije marktwerking een succes was en hij
zag het begin van de marktwerking overigens al liggen in de opheffing van het
reclameverbod in 1989:269
Over het algemeen is er een goed evenwicht tussen het functioneren van de
gerechtsdeurwaarder als publiekrechtelijk ambtenaar en het commercieel
functioneren. De gerechtsdeurwaarder stelt zijn publieke functie voorop en niet
het belang van zijn commerciële activiteiten en dat is ook de bedoeling van de
wetgever. Uit de praktijk blijkt dat onze beroepsgroep uitstekend kan omgaan met

265
266
267
268
269

Uit de toespraak bij de diplomering van 2005 van gerechtsdeurwaarder Nijenhuis: Berichten uit
de praktijk 2005, p. 149 en 150.
Uit dezelfde toespraak, p. 150.
Van de lezingen verscheen een boek: Jongbloed (red.), 2004.
Dujardin, 2004, p. 118.
Rosmalen, 2005, p. 104. Dat laatste komt ook naar voren in een interview met een van de gerechtsdeurwaarders die ook in de KVG actief was.
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het fenomeen marktwerking, haar verantwoordelijkheid is groot en zij staat in
voor een zorgvuldige beroepsuitoefening.
Werkelijk alles werd uitgediscussieerd, ook het zogenoemde concurrentievoordeel.
De formule ‘alles onder één dak’, het incassobedrijf en de ambtspraktijk van
de gerechtsdeurwaarder. Daar tegenover staan zeer strenge regels ter zake
financieel toezicht, wettelijk tuchtrecht en kwaliteitseisen. Het algemeen belang
is daarmee gediend en dat heeft de politiek goed begrepen. De politiek sprak
uit dat rechtsbescherming van de burger zwaarder weegt dan een eventueel
concurrentievoordeel van de gerechtsdeurwaarder ten opzichte van andere
marktpartijen.
Geen ontoereikende ambtsbediening en de invoering van de vrije vestiging (maar
niet door solitaire kandidaat-gerechtsdeurwaarders) noemde hij geslaagd. Een
opmerkelijk positief geluid tussen andere meningen over de invoering van de
marktwerking. Verwijzing naar cijfers of rapporten en andere onderzoeken gaf
ook hij niet. In een artikel over haar afstudeeronderzoek werd door Zwijnenberg
aangegeven dat de meeste gerechtsdeurwaarders helemaal niet zo gecharmeerd
waren van de vrije marktwerking, dat beroeps- en gedragsregels steeds vaker werden
geschonden en dat de commerciële belangen de boventoon voerden. De juridische
kwaliteit zou daardoor afnemen. Overigens werd uit dit artikel alleen duidelijk dat
er een enquête was afgenomen maar ontbraken daarover verdere gegevens. De
schrijfster gaf aan dat de gegevens formeel gezien niet te generaliseren waren.270
Ook Jongbloed gaf aan dat de tucht van de markt beperkt was.271
Positieve resultaten voor het bedrijfsleven, de burgers, lagere administratieve
lasten en een betere prijs/kwaliteitsverhouding zouden het gevolg moeten zijn van
de marktwerking, maar klopt dat ook?
Langzamerhand werden de gevolgen duidelijker
Tot nu toe waren er weinig publicaties over de ontwikkelingen en die artikelen c.q.
opinies werden dan ook nog door veelal dezelfde mensen geschreven. Het leek er
echter op dat vanaf ongeveer 2006 het in de beroepsgroep zelf duidelijker werd
wat de negatieve gevolgen waren van de marktwerking. Dat uitte zich in artikelen,
interviews en in de onderwerpen die op de agenda stonden van de KBvG en waar
de leden zich over bogen.272
Gerechtsdeurwaarder Schaap te Dordrecht legde het nog eens duidelijk uit:273
Prestatiecontracten beheersen ons werk, waar de overheid het initiatief toe genomen
heeft. Dat betekent dat concurrentie en commercie allesbepalend zijn in ons
werk. En dat maakt weer dat alles gaat om omzet. Dat is weliswaar geïnitieerd
270
271
272
273

Zwijnenberg, 2005, p. 110 en 111.
Jongbloed, 2005b, p. 117 en 118.
Zie bijvoorbeeld Buik, 2008b, p. 76 en 77 en Redactioneel Persoonlijke aandacht 2008, p. 30.
Buik, 2008a, p. 56 en 57.
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geweest door de MDW-operatie, maar het gaat om de uitwerking daarvan. Het
is toch verschrikkelijk om te horen dat op sommige kantoren regelingsverzoeken
stelselmatig worden afgewezen voordat er beslag is gelegd, zodat eerst nog even
wat extra omzet gemaakt kan worden. We moeten goed beseffen waar we mee
bezig zijn. We verkopen geen gloeilampen! Die kun je wat minder goed maken,
zodat mensen sneller een nieuwe nodig hebben en die hopelijk bij jou kopen. Wij
hebben een dienstverlening die de mensen opgedrongen wordt. Onze dienstverlening
is onnodig onder druk gezet … Het ambt van gerechtsdeurwaarder is uitgehold,
omdat het bij velen alleen nog maar om het geld draait. Nogmaals, wij hebben
dat niet zelf gewild, het is ons door de overheid opgedrongen.
De gerechtsdeurwaarder functioneerde niet meer ‘kamerbreed’, maar werd steeds
meer incassant en manager, die een blik kandidaten opentrekt om het eigenlijke
werk van de gerechtsdeurwaarder te doen. Er werd zelfs gesproken van een ethisch
bewustzijn dat onder de maat is.274
Gerechtsdeurwaarder Bouwhuis te Hoorn die zich, naar eigen zeggen, vertilde
aan een overname van een kantoor en na klachten over het niet tijdig afdragen van
geld voor enkele weken werd geschorst, zei desondanks:275
Wurgcontracten tasten hoe dan ook je onafhankelijkheid aan. Dat geldt ook
voor constructies met participatie door derden. Als je aan de achterkant niet
onafhankelijk bent, dan ben je dat aan de voorkant ook niet. En al wil je het wel
integer aanpakken, dan toch heb je de schijn tegen. De KBvG zal veel strenger op
moeten treden tegen de dingen die misgaan in onze beroepsgroep.
Gerechtsdeurwaarder Hafkamp te Venlo sprak over dienstverlening die onder
druk stond van tariefafspraken: ‘de uitverkoop van de gerechtsdeurwaarder’, over
het executietraject dat sommige combinaties wel eens versloften en het ethisch
bewustzijn van collega’s dat beneden de maat was. Bij dat laatste noemde hij als
voorbeeld opdrachtgevers die iets wilden wat in zijn ogen absoluut niet kon en dan
door hem de deur waren gewezen, maar wel terecht konden bij andere kantoren:
‘Je moet ‘nee’ kunnen zeggen als gerechtsdeurwaarder’.276
Maar er was ook een tegengeluid hoorbaar van gerechtsdeurwaarder Groenewegen,
die juist een enorme professionalisering zag en een dienstverlening die zich bevond
op een veel hoger niveau dan voorheen.277 Hij was overigens wel een voorstander van
het loslaten van arrondissementsgebondenheid en voor een landelijke bevoegdheid
274

275
276

277

Aldus gerechtsdeurwaarder De Best en ook hoe met de gerechtsdeurwaarder werd omgegaan:
‘Zorg en Zekerheid, een klant, kwam me op 2 april vertellen dat ze zomaar op 1 april afscheid
genomen hadden van ons kantoor. De als gerechtsdeurwaarder door de jaren heen opgebouwde
regionale knowhow werd volledig genegeerd’, in Buik, 2008b, p. 76 en 77.
Buik, 2008c, p. 111-113.
Buik, 2008d, p. 178 en 179. Hafkamp stapte bewust uit het GGNverband om als zelfstandig kantoor
verder te gaan, onder meer door steeds meer klanten die hij bij GGN verkreeg in het business-tobusiness segment.
Buik & van Vlastuin, 2008, p. 99-100.
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vanwege de landelijke opdrachtgevers. Hij zag zichzelf ook vooral als ondernemer
en zag geen spanningsveld tussen ambtenaar en ondernemer zijn.278
Verantwoord ondernemen en de onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder
De thema’s verantwoord ondernemen en de onafhankelijkheid werden belangrijke
onderwerpen. Men was het erover eens dat verordeningen nodig waren om de
toekomst van de gerechtsdeurwaarders te waarborgen:279
Daarvoor is nodig dat de commerciële kant van het ambtelijke werk wordt afgekaderd
en wordt gecontroleerd, zowel vooraf als achteraf. Te veel kantoren zijn in problematische
situaties terechtgekomen door het (te) risicovol ondernemen. Een aantal daarvan heeft
zelfs geleid tot faillissementen, die veel negatieve publiciteit tot gevolg hadden.
Het omgaan met de schuldenaar werd genoemd als belangrijkste aandachtspunt.280
Er verscheen in 2006 een rapport Verantwoord ondernemen van de KBvG.281

4.3.2. Overzicht commentaren en interviews in diverse publicaties
Wie
Flanderijn (2001)

Rijswijk (2001)
Interview Volkskrant met
deurwaarders (2001)

278

279
280
281

Argumenten
Verwachting: geen grote organisaties. Samenwerking
individuele gerechtsdeurwaarders zal blijven bestaan. Onafhankelijke gerechtsdeurwaarder essentieel:
hij moet zich niet te veel verbinden aan zijn opdrachtgever, maar een eigen positie innemen.
De verwording van collega’s naar concurrenten.
Bij een schuldenaar komen vaak meer gerechtsdeurwaarders langs. Deurwaarder Bongers: concurrentie
is een slechte zaak. Het werkt vertragend. Een meneer in Vlissingen kan straks drie beslagen aan zijn
broek krijgen. Hij moet alle extra kosten ophoesten.
Je wordt gedwongen ze het vel over de neus te halen,
omdat je moet scoren voor je opdrachtgever. Voordat
je het weet, ontneem je wanbetalers de kans om op te
krabbelen. Dan komen ze in een vicieuze cirkel.

Opmerkelijk is echter dat hij in 2011 zich ‘aansluit’ bij het genootschap van onafhankelijke gerechtsdeurwaarders, dat naar meer onafhankelijkheid streeft en het ambtenaar zijn meer centraal
stelt (ALV KBvG, 12 mei 2012).
Redactioneel Staatsmacht in de spagaat 2006, p. 205 en Van Bockhooven, 2006, p. 128-130.
Bestuurslid Van Bockhooven in Van Bockhooven, 2006, p. 129.
Niet gepubliceerd. In § 4.7. wordt nader ingegaan op de regelgeving van de KBvG naar aanleiding
van de ontwikkelingen.
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Wie

Redactie Executief (2002)

Bazuin (2002)

Redactie Executief (2003)
Redactie Executief (2003)

Redactie Executief (2003)

Argumenten
Anders deurwaarder Wouters: hij vindt een hardere
aanpak op zijn plaats. Nederlanders zijn in vergelijking met andere landen heel slechte betalers. Bedrijven hebben wel steeds meer behoefte aan een harde
aanpak. De laconieke wijze waarmee bedrijven met
hun debiteuren omgaan neemt af.
Rosmalen: voor bedrijven die geld krijgen, is het gunstig. Zij kunnen al hun debiteurenbeheer aan één
deurwaarder uitbesteden en daarbij flinke kortingen
bedingen.
Ook voor deurwaarders is het gunstig. Nu hun reikwijdte groter wordt, zullen steeds meer bedrijven hun
hele debiteurenbeheer bij de gerechtsdeurwaarder
neerleggen, in plaats van het zelf te doen of het over
te laten aan een incassobureau.
Kantoren groeien snel: de omzet is in vijf jaar gegroeid van 123 naar 300 miljoen gulden. Er is één
slachtoffer: de wanbetaler. Hij loopt het risico dat
hij ineens drie deurwaarders op de stoep heeft staan; eentje die de belangen van Wehkamp behartigt,
eentje die de telefoonrekening van KPN komt innen
en een die namens de plaatselijke loodgieter geld wil
zien. Vroeger was dat er maar één.
Onafhankelijke deurwaarder ter discussie na meerderheidsbelang van een incassobureau in deurwaarderskantoor.
Onafhankelijkheid in kwaliteitshandboek. We worden nu meer gezien als incassobureau waar grote
klanten het beleid bepalen. Ambt moet hoog in het
vaandel. Van vrije vestiging komt niets terecht want
recht van de sterkste heerst.
Te weinig discussie over onafhankelijkheid.
Gebrekkige ambtsbediening, verdwenen solidariteit,
gebrek aan actie ledenraadsleden, vrees voor uitholling van het ambt door louter werken op commerciële basis en te weinig oog voor juridische en sociale
aspecten.
Er wordt gewerkt met no-cure-no-pay. De gerechtsdeurwaarder krijgt geen vergoeding in de vorm van
incassokosten als niets wordt geïncasseerd. Daarmee
krijgt de gerechtsdeurwaarder een financieel eigen
belang bij de afloop van een zaak. En diezelfde marktwerking heeft bij de beroepsgroep grote vragen opgeroepen over de kwaliteit van dienstverlening, die
sterk achteruitgaat.
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Wie
Dujardin (2004)

Redactie Executief (2004)
Redactie Executief (2005)

Jongbloed (2005a)

Zwijnenberg (2005)

Jongbloed (2005b)

Nijenhuis (2005)

Redactie Executief (2005 )
en Jongbloed (2005b)

Buik (2005)

Argumenten
De regels van de confraterniteit moeten gerespecteerd worden. Hij sprak over het onrechtmatig en
onregelmatig aantrekken van zaken en cliënten,
over winstbejag als inspiratiebron omdat het geïnvesteerde kapitaal zo vlug mogelijk moet renderen
en over de teloorgang van de eerbiedwaardigheid als
gevolg van de financiële macht.
Over de beroepsgroep: We’re only in it for the money
en weinig introspectie.
Veel gerechtsdeurwaarderskantoren werden incassofabrieken, die slechts oog hebben voor financiële
resultaten
Sommige kantoren opereren puur commercieel en
laten zich helaas leiden door grote getallen, de schuldenaar wordt meer als verhaalsobject gezien dan als
mens.
Meeste gerechtsdeurwaarders helemaal niet zo
gecharmeerd van de vrije marktwerking; beroeps- en
gedragsregels werden steeds vaker geschonden en
dat de commerciële belangen voeren de boventoon.
De juridische kwaliteit zou daardoor afnemen.
CJIB en IBG kiezen enkele kantoren uit waar ze zaken mee doen onder voor hen zo gunstig mogelijke
omstandigheden. Tucht van de markt is beperkt.
Cowboys vrij spel, zodat het moeilijk was voor andere gerechtsdeurwaarders om de hoge normen
ten aanzien van onder andere het uitbrengen van
dagvaardingen (het in persoon overhandigen) te
handhaven. De overheid vergiet krokodillentranen
over ontsporingen, maar trekt menig gerechtsdeurwaarderskantoor het vel over de oren en speelt de collega’s tegen elkaar uit.
Fusies, nieuwe vestigingen, kleine kantoren ‘vielen
om’ en kantoren werden overgenomen. Blijkbaar had
de marktwerking gevolgen voor de gedragingen van
de gerechtsdeurwaarder en is niet iedereen daar gelukkig mee.
Schuldenaren moeten soms met meer dan tien kantoren regelingen treffen.
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Wie
Rosmalen (2005)

Redactie Executief (2005)

Jongbloed (2005)

De Best (2005)

Argumenten
Vrije marktwerking is een succes. Goed evenwicht
tussen het functioneren van de gerechtsdeurwaarder
als publiekrechtelijk ambtenaar en het commercieel
functioneren. De gerechtsdeurwaarder stelt zijn publieke functie voorop en niet het belang van zijn commerciële activiteiten.
De formule ‘alles onder één dak’, het incassobedrijf
en de ambtspraktijk van de gerechtsdeurwaarder.
Daar tegenover staan zeer strenge regels ter zake
financieel toezicht, wettelijk tuchtrecht en kwaliteitseisen. Het algemeen belang is daarmee gediend en
dat heeft de politiek goed begrepen. De politiek sprak
uit dat rechtsbescherming van de burger zwaarder
weegt dan een eventueel concurrentievoordeel van de
gerechtsdeurwaarder ten opzichte van andere marktpartijen.
Alle aandacht uit naar de opdrachtgevers: hoe, het
liefst grote, opdrachtgevers konden worden ‘binnengehaald’. Opdrachtgever was de klant, het zicht
op de positie van de schuldenaar verdween en de
band met de schuldenaar zoals die vroeger bestond
was er niet meer. De onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder die de belangen van beide partijen moet behartigen scheen ter ziele te gaan.
Verharding binnen de gerechtsdeurwaarderswereld,
met meer aandacht voor de opdrachtgevers dan voor
de schuldenaren
De gerechtsdeurwaarder functioneerde niet meer
‘kamerbreed’ maar werd steeds meer incassant en
manager, die een blik kandidaten opentrekt om het
eigenlijke werk van de gerechtsdeurwaarder te doen.
Er wordt zelfs gesproken van een ethisch bewustzijn
dat onder de maat is. Zorg en Zekerheid, kwam me
op 2 april vertellen dat ze zo maar op 1 april afscheid
genomen hadden van ons kantoor. De als gerechtsdeurwaarder door de jaren heen opgebouwde regionale knowhow werd volledig genegeerd.
Niet opgenomen in de tekst van dit hoofdstuk: ik
had van de Gerechtsdeurwaarders verwacht dat collega’s als zodanig en net zoals voordien heel gewoon
was, elkaar zouden respecteren, maar de praktijk
is dat iedereen een eigen weg is ingeslagen en de
onderlinge solidariteit als beroepsbeoefenaren is
verdwenen.
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Wie
Bouwhuis (2005)

Hafkamp (2005)

Van Bockhooven (2006)

Berichten uit de praktijk
(2006)
Trendrapportage (2006)

Argumenten
Wurgcontracten tasten hoe dan ook je onafhankelijkheid aan. Dat geldt ook voor constructies met
participatie door derden. En al wil je het wel integer
aanpakken, dan toch heb je de schijn tegen. De
KBvG zal veel strenger op moeten treden tegen de
dingen die misgaan in onze beroepsgroep.
Dienstverlening staat onder druk van tariefafspraken: de uitverkoop van de gerechtsdeurwaarder
over het executietraject dat sommige combinaties
wel eens versloften en het ethisch bewustzijn van
collega’s dat beneden de maat was. Bij dat laatste
noemde hij als voorbeeld opdrachtgevers die iets
willen wat absoluut niet kan en dan door hem de
deur waren gewezen maar terecht konden bij andere
kantoren: ‘Je moet ‘nee’ kunnen zeggen als gerechtsdeurwaarder’.
Verordeningen zijn nodig zijn om de toekomst van
de gerechtsdeurwaarders te waarborgen: daarvoor
is nodig dat de commerciële kant van het ambtelijke werk wordt afgekaderd en wordt gecontroleerd,
zowel vooraf als achteraf. Te veel kantoren zijn in
problematische situaties terechtgekomen door het
(te) risicovol ondernemen. Een aantal daarvan heeft
zelfs geleid tot faillissementen, die veel negatieve
publiciteit tot gevolg hadden.
Het omgaan met de schuldenaar wordt genoemd als
belangrijkste aandachtspunt.
Als er al werd onderhandeld dan niet met kleine
maar met grote opdrachtgevers, omdat deze laatste
groep veel zaken aanbracht en dus een betere onderhandelingspositie had. Het onderhandelen met
de grote opdrachtgevers schijnt vooral interessant
te zijn bij niet-inbare vorderingen, immers bij de
inbare vorderingen worden de deurwaarderskosten
op de schuldenaar verhaald. Ook wordt melding
gemaakt (in interviews met deurwaarders) dat door
de prijsafspraken gerechtsdeurwaarders onder druk
komen te staan om scoringspercentages te halen,
waardoor ze bovenmatig veel beslag leggen en waardoor de kosten voor de schuldenaar weer toenemen.
Geven voorbeelden van het bonus/malussysteem
en no-cure-no-pay aan die door het CJIB en de IBG
(DUO) worden gehanteerd.
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Wie
Schaap (2008)

Groenewegen (2008)

Argumenten
Prestatiecontracten beheersen ons werk, waar de
overheid het initiatief toe genomen heeft. Dat betekent dat concurrentie en commercie allesbepalend
zijn in ons werk. En dat maakt weer dat alles gaat
om omzet. Op sommige kantoren worden regelingsverzoeken stelselmatig afgewezen voordat er beslag
is gelegd, zodat eerst nog even wat extra omzet
gemaakt kan worden. Het ambt van gerechtsdeurwaarder is uitgehold, omdat het bij velen alleen nog
maar om het geld draait.
Ziet een enorme professionalisering en een dienstverlening die zich bevond op een veel hoger niveau
dan voorheen. Hij ziet zichzelf ook vooral als ondernemer en ziet geen spanningsveld tussen ambtenaar
en ondernemer zijn.

4.3.3. Interviews met gerechtsdeurwaarders
In het kader van dit onderzoek zijn interviews afgenomen met zestien (kandidaat-)
gerechtsdeurwaarders. De bedoeling van de interviews was om zicht te krijgen hoe
er werd gedacht over de ontwikkelingen na de invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet.
Het waren semi-gestructureerde interviews die voor alle gerechtsdeurwaarders
dezelfde open vragen bevatten, maar waarbij ook ruimte was voor andere onderwerpen.282 Bij de keuze voor de geïnterviewden is zoveel mogelijk gekozen voor
(kandidaat-)gerechtsdeurwaarders van kantoren van verschillende grootte (groot/
middel/klein). Het merendeel van de geïnterviewden was wat ouder omdat het van
belang was om een beeld te krijgen van de situatie van voor de invoering van de
Gerechtsdeurwaarderswet en die erna. De interviews zijn afgenomen in 2010 en
2011.283 Veel ondervraagden zijn (toevallig) actief of actief geweest in de ledenraad,
de meeste geïnterviewden woonden de ledenraadsvergaderingen bij. Ik realiseer
me dat deze zestien (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders geen dwarsdoorsnede van
de beroepsgroep vormen, zodat geen ‘harde’ conclusies zijn te trekken en daarom
beperk ik me tot aanduidingen als ‘veel van de geïnterviewden’, ‘een minderheid’ en
‘enkelen’, omdat percentages een verkeerde indruk zouden geven. Hun opvattingen
en opmerkingen onderstrepen enkele van de door mij geconstateerde bevindingen.

282
283

Zie bijlage 1. Niet alle vragen (en antwoorden) worden hier besproken.
Als een eerste uitgangspunt voor dit onderzoek en als ondersteuning van wat er in de literatuur
was te vinden over de ontwikkelingen.
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4.3.3.1. Van collega naar concurrent en de relatie met de opdrachtgevers
Ongeacht leeftijd of grootte van het kantoor, de ontwikkeling van collega naar concurrent werd door iedereen aangegeven, en dat is ook niet zo vreemd, want dat was
ook de bedoeling van de wetgever met het toelaten van marktwerking binnen deze
beroepsgroep. Enkelen zagen die ontwikkeling al beginnen voor de invoering van de
Gerechtsdeurwaarderswet: er werd geanticipeerd op de nieuwe wet. De meeste geïnterviewden gaven aan dat daardoor de onderlinge verhoudingen veranderden. Van
collega’s die elkaar behulpzaam waren, elkaar opdrachten gaven en die onderlinge
verbondenheid voelden via de vereniging (KVG), naar concurrenten die in elkaars
markt en gebied zaten te ‘wroeten’, zoals een van de geïnterviewden zich uitdrukte.
De binding met het eigen arrondissement verdween en er ontstonden steeds grotere
samenwerkingsverbanden die eigen klanten wierven en in het gehele land konden
optreden. Duidelijk werd dat de winst van de één ten koste ging van de ander en
dat betekende ook dat er verliezers waren.284 Van een beroepsgroep die gezamenlijk
verantwoordelijkheid voelde voor de beroepsuitoefening, voor het ambt en dus voor
de publieke zaak, werd gegaan naar concurrentie en verzakelijking. En ook, vrijwel
unaniem, naar veel macht voor de grote opdrachtgevers, die kantoren tegen elkaar
uitspeelden om een zo goed mogelijke prijs te bedingen en die dan met zogenaamde
‘bulkzaken’ nog maar enkele kantoren contracteerden. Een enkeling zag dit als een
positieve ontwikkeling, namelijk de ontwikkeling van een kruidenierswinkeltje
naar een meer zakelijke dienstverlening. Bijna alle geïnterviewden gaven wel aan
dat er verbeteringen plaatsvonden ten aanzien van efficiency en klantgerichtheid,
maar gaven daarnaast aan dat de vercommercialisering in toenemende mate risico’s
met zich heeft meegebracht voor de gerechtsdeurwaarder. Ongeveer de helft van
de geïnterviewden ervoeren het niet als verbetering, maar eerder als een verslechtering van de omstandigheden waarin het werk moet worden gedaan. Ook werd
gedeeld dat er voor schuldenaren minder aandacht was door het loslaten van de
gebondenheid aan de arrondissementen en de macht van de opdrachtgevers. Bij
schuldenaren kwamen nu meer gerechtsdeurwaarders tegelijk aan de deur. Deze
groep is er bepaald niet beter van geworden er werden veel meer beslagen gelegd
dan vroeger, door veel meer gerechtsdeurwaarders die dit van elkaar niet weten.
Schaalvergroting vond niet alleen plaats aan de deurwaarderskant maar ook
aan de opdrachtgeverskant en mede daardoor werd deze laatste groep steeds
machtiger. Gerechtsdeurwaarders lieten zich verleiden tot contracten, met name
bij zogenaamde ‘bulkopdrachten’, waarbij soms onder de prijs werd gewerkt of
sprake was van voorfinanciering met veel risico voor de gerechtsdeurwaarders.
No-cure-no-pay en prestatiecontracten werden door de meerderheid genoemd als
steeds meer voorkomend. Een minderheid weigerde no-cure-no-pay contracten
aan te gaan. Immers zo krijgt de gerechtsdeurwaarder zelf belang bij de zaak en
is hij niet onafhankelijk meer. Steeds meer kwam de snelheid en de hoeveelheid

284

Aldus één van de geïnterviewden.
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opdrachten die verwerkt moest worden, voorop te staan en dat leidde, volgens de
meerderheid van de geïnterviewden, bij bulkzaken tot minder kwaliteit.
De meeste geïnterviewden vonden dat de laatste jaren de verhoudingen erg
verhard waren door het gevecht om de opdrachtgevers en door de manier van
contracteren en voorfinancieren. De afhankelijkheid van opdrachtgevers is groot.
Twee van de geïnterviewden gaven aan dat de afhankelijkheid van de opdrachtgevers
niet te groot is, maar dat de druk wel hoog is.285 Opdrachtgevers die al jaren met een
kantoor in zee gaan switchten sneller naar een ander kantoor, relaties zijn niet meer
voor langere duur.286 Meer malen werd opgemerkt dat de gerechtsdeurwaarder vaker
zijn rug recht zou moeten houden omwille van de kwaliteit van de dienstverlening.
Vaak werd in dit kader ook verwezen naar faillissementen van deurwaarderskantoren
en het toenemende aantal dat onder toezicht staat.
Alle gerechtsdeurwaarders gaven aan dat er steeds meer grote opdrachtgevers
zijn gekomen, een klein aantal gaf aan dat er ook meer kleine opdrachtgevers
zijn gekomen. De incassowerkzaamheden zijn toegenomen, maar vooral ook het
ambtelijke werk. Sommigen vonden dat vooral heel grote deurwaarderskantoren
teveel op incassoactiviteiten zijn gericht.
De ontwikkelingen brachten ook meer regels met zich mee zoals certificering,
iso-normering en regels met betrekking tot de automatisering. Door sommige
gerechtsdeurwaarders van met name kleine kantoren werd aangegeven dat het
een probleem was om aan al deze regels te voldoen. Voor de kantoororganisatie
betekende dit dat er meer commerciële mensen werden binnengehaald ten behoeve
van de ‘sales en de marketing’, sommige gerechtsdeurwaarders werden managers/
ondernemers zonder nog het ‘veldwerk’ te doen.
4.3.3.2. Relatie met schuldenaren
Alle geïnterviewden gaven aan dat er meer schuldenaren zijn gekomen en ongeveer
de helft gaf aan die slechter te kennen dan vroeger als gevolg van het loslaten van
de arrondissementsgrenzen: men kende niet meer ‘zijn eigen schuldenaren’. Bij
een grote deurwaardersgroep met meer vestigingen in het land werd aangegeven
dat gerechtsdeurwaarders door die vestigingen c.q. de eigen wijk wel kennis hadden
van de schuldenaren en er gemakkelijker afspraken te maken waren. Dit laatste
werd overigens volgens de geïnterviewden bemoeilijkt door de diverse gerechtsdeurwaarders die bij één schuldenaar langskwamen. De betalingsregelingen zijn
daardoor ingewikkelder geworden en moeilijker te maken.287
Een grote meerderheid gaf aan dat het daarnaast veel drukker was geworden.
Er worden veel meer exploten uitgereikt dan vroeger, veel inzet is nodig voor de
bulkopdrachten van de grote opdrachtgevers en dus is er minder tijd voor de
schuldenaar. Dat maakte het contact ook afstandelijker. Alle geïnterviewden gaven
285
286
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Beiden zijn afkomstig van een groot kantoor.
Eén van de gerechtsdeurwaarders spreekt van de gunfactor.
Bijvoorbeeld bij het CJIB moeten betalingsregelingen binnen een half jaar worden afgesloten.
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aan dat er sneller en vaker beslag wordt gelegd. Als oorzaken werden aangegeven,
dat een schuldenaar meer schulden had bij meer schuldeisers, dat er meer gerechtsdeurwaarders bij dezelfde schuldenaar langskwamen, de uitbreiding van de
informatiebevoegdheden van de gerechtsdeurwaarders288 waardoor meer derdenbeslagen mogelijk zijn, en de gerichtheid op het behalen van scoringspercentages
die afgesproken worden met de opdrachtgevers. Die (gewenste en noodzakelijke)
opdrachten maakten ook dat veel aandacht moest worden besteed aan het binnenhalen van klanten, aan marketing en aan automatisering.
4.3.3.3. De werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarders
Iets minder dan de helft van de geïnterviewden twijfelt of de gerechtsdeurwaarder
zijn twee petten, die van ambtenaar en ondernemer, zal kunnen behouden en dan
in die zin dat men zich afvroeg of het ondernemerschap wel zou kunnen worden
behouden. De twijfel wordt ingegeven door de ontwikkelingen in de afhankelijkheidsrelatie met de opdrachtgevers, de gerichtheid van de heel grote kantoren op
incasso, waardoor het ‘echte’ deurwaarderschap verdwijnt, de faillissementen en de
kantoren die in financiële problemen zijn gekomen. Het maakte volgens sommige
geïnterviewden ook uit dat het beeld naar buiten van de gerechtsdeurwaarders niet
erg gunstig is.
Men wil wel ondernemer zijn, maar het ambt moet voorop staan. Ongeveer de
helft vindt dat de Gerechtsdeurwaarderswet te veel vrijheid en te veel aan marktwerking heeft geboden. Daarbij wordt aan de andere kant soms aangegeven dat
door het alleen ambtenaar zijn zonder het ondernemerschap de kosten zouden
waarschijnlijk zouden toenemen. De klant is immers vaak de overheid en dus
betalen we dat met elkaar. Een kleine minderheid wil terug naar de ambtelijke
werkzaamheden en geen andere dan die werkzaamheden en bepleit in dit kader
de afschaffing van de landelijke bevoegdheid.
Inhoudelijk veranderden de werkzaamheden ook. Waar de gerechtsdeurwaarder
vroeger zelf procedeerde, behalve in incassozaken bijvoorbeeld ook in arbeidszaken
en in pachtzaken, doen nu juristen dat. Vooralsnog zijn dat de universitair opgeleide
juristen, maar de HBO-jurist289 is in opmars. De (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders
doen over het algemeen alleen nog het ambtelijke werk. Hier is overigens een verschil
te zien tussen kleine en grote kantoren. Bij de kleinere kantoren wordt nog wel door
de (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders zelf geprocedeerd. Aan de andere kant zijn er
ook eenvoudige incassozaken waarin geprocedeerd moet worden, dat wordt veelal
door de incassomedewerkers gedaan met behulp van geautomatiseerde formats.
Ook voor sales en marketing zijn specialisten binnen de kantoren gekomen,
evenals managers, niet zijnde gerechtsdeurwaarders. Advieswerk wordt zo nu
en dan nog gedaan, maar niet meer door de kandidaten. ‘Het zijn de kandidaatgerechtsdeurwaarders die het best renderen op de weg, dat is marktwerking: exploten
288
289

Bij het UWV.
Niet zijnde kandidaat-gerechtsdeurwaarder, immers die is ook HBO-jurist.
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als omzetgenerator’.290 Sommigen vonden dat de huidige kandidaten met te veel
exploten de weg op worden gestuurd, dat maakt soms de verleiding om ze meteen
in de brievenbus te doen (en niet aan te bellen en zo persoonlijk contact te hebben
voor uitleg en informatie) wel heel groot. Daarmee samenhangend werd opgemerkt
dat sommige kantoren de aantallen controleren en bespreken omdat quota moeten
worden gehaald. Gerechtsdeurwaarders (niet zijnde kandidaat) brengen soms zelf helemaal geen exploten meer uit. Streefden sommige kandidaat-gerechtsdeurwaarders
meestal bij de kleinere en middelgrote kantoren nog naar een vast deel kantoorwerk
(‘niet alleen elke dag een stapel ophalen’) en soms naar zelfs nog wat procederen,
over het algemeen lijkt het werk van de kandidaat-gerechtsdeurwaarder minder
juridisch inhoudelijk, althans wat het procederen betreft, te zijn geworden.
Er moeten meer dagvaardingen worden uitgebracht dan vroeger. Dagvaardingen
die inhoudelijk, vanwege de stelplicht, meer werk opleveren en die dus minder
standaard zijn, met veel producties. Ook meldde een enkeling dat sprake was
van meer specialisatie onder (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders op het gebied van
beslag- en executierecht (ten aanzien van bijvoorbeeld internationale zaken of
bewijsbeslagen), maar niet iedereen vond dat wenselijk.
Daar waar vroeger de kandidaat-gerechtsdeurwaarder werkte onder een gerechtsdeurwaarder totdat hij zelf gerechtsdeurwaarder werd met een eigen standplaats,
blijven steeds meer kandidaten kandidaat zonder eigen standplaats en zonder de
bijbehorende bevoegdheden als ondernemer. De ‘eeuwige’ kandidaat in loondienst
is in wezen al een feit.291 De gerechtsdeurwaarders zijn meer dan vroeger manager/
ondernemer en zagen dat ze door de ontwikkelingen verstand moesten hebben van
bedrijfskundige en financiële zaken. De geïnterviewden vonden dat die kennis niet bij
iedereen aanwezig was. De andere kant is dat niet iedereen meer gerechtsdeurwaarder/
ondernemer werd. Ook de freelance kandidaat-gerechtsdeurwaarder heeft zijn intrede
gedaan, en die heeft helemaal geen of nauwelijks binding meer met een kantoor of
met een gerechtsdeurwaarder.292 De ‘meester-gezelverhouding’, de toevoeging aan
een gerechtsdeurwaarder om het vak te leren, is dan helemaal verdwenen.
Vooral de kleinere kantoren ervaren een enorme regeldruk vanuit de beroepsorganisatie, waar men veel tijd mee kwijt was.
4.3.3.4. Kwaliteit van de beroepsuitoefening
De meeste geïnterviewden gaven aan dat de kwaliteit van de beroepsuitoefening
achteruit was gegaan. De veelheid van exploten, de massaliteit, de druk van de
290
291
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Aldus één van de geïnterviewden die dat overigens zeer onwenselijk vond vanuit het oogpunt van
eentonigheid van het werk en carrièreplanning.
De beroepsgroep denkt na of het wenselijk is de wet aan praktijk aan te passen en de gerechtsdeurwaarder in loondienst (zonder een standplaats) in te voeren. Voor het notariaat is een oplossing
gevonden in de vorm van toegevoegd notarissen. De toegevoegd notaris heeft dezelfde bevoegdheden
als een notaris en mag dus zelfstandig akten passeren. Het enige verschil is dat de toegevoegd
notaris geen ondernemer is. Hij staat onder het gezag van de notaris aan wie hij is toegevoegd.
Binnen de beroepsgroep bestaat eensgezindheid om freelancen in de toekomst onmogelijk te
maken. Men ziet dit als een ongewenste ontwikkeling.
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grote opdrachtgevers met daardoor standaardisering, de prijsafspraken en lagere
vergoedingen, maakten dat minder tijd aan voorbereidingshandelingen kon worden
besteed en dat er sprake was van weinig maatwerk. Bij voorbereidingshandelingen
moet gedacht worden aan het doornemen van exploten en het bekijken van de situatie
en het denken over welk beslag er gelegd gaat worden. Alles staat onder tijdsdruk.
Het al eerder genoemde punt dat exploten soms direct in de brievenbus worden
gedaan in plaats van aan te bellen en contact te maken, werd vaak genoemd: men
heeft er weet van dat het gebeurt, maar stelt dat het eigen kantoor, in ieder geval
zij persoonlijk, dat niet doen.293 De hiervoor genoemde voorbereidingshandelingen
met betrekking tot de diverse exploten worden meestal niet meer door kandidaten
of gerechtsdeurwaarders gedaan, maar door andere, over het algemeen niet voor
het specifieke werk, opgeleide werknemers, en dat veroorzaakte volgens sommige
geïnterviewden meer fouten.
Ook bestaat er minder continuïteit binnen het kantoor omdat het personeel,
kandidaat of incassomedewerker, vaker van baan wisselt. En de helft van de geïnterviewden vond dat meer kandidaten alleen gericht waren op het ‘rijden’ van
exploten en minder op de inhoud.
Het ‘gesjoemel’ met derdenrekeningen werd door enkele geïnterviewden genoemd: kantoren parkeren geld op de kantoorrekening en pas later op de derdenrekening of halen geld weg van de derdenrekeningen.294 Het ‘opblazen’ van
onderhandenwerk zodat een verkeerd beeld ontstaat van de financiële positie van
het kantoor werd door een enkeling ook gehekeld. Slechts één van de geïnterviewden
gaf aan dat er vroeger meer mis was, die vond de kwaliteit 500% omhooggegaan.
Dezelfde persoon vond de geïntroduceerde marktwerking goed, maar gaf wel aan dat
daardoor kleinere marges ontstaan voor de gerechtsdeurwaarder: de opdrachtgevers
worden er beter van, maar niet de schuldenaren en de gerechtsdeurwaarders. Soms
zijn er zelfs geen marges en wordt onder het tarief gewerkt. De automatisering en
kantoorefficiency, waar met name de opdrachtgevers van profiteren, werd door de
meesten als kwaliteitswinst gezien. Ook de voorfinanciering en het risico dat de
gerechtsdeurwaarder daardoor loopt, werd meermalen genoemd.
Problemen bij de beroepsuitoefening
De problemen die werden ervaren, kunnen niet worden los gezien van wat hiervoor
is beschreven: de dilemma’s die worden ervaren hebben bijna allemaal betrekking op de macht van de grote opdrachtgevers en de druk die zij uitoefenen op de
gerechtsdeurwaarders om met weinig of geen marge te werken, met no-cure-nopay constructies en met bonus/malusregelingen.295 Langdurige relaties doen er
293

294
295

Laclé, Krop & Huls beschrijven iets dergelijks bij het zich houden aan beroeps- en gedragsregels
door het notariaat: ‘De geënquêteerden menen dat de beroepsgroep minder conform de beroepsen gedragsregels handelt dan op het eigen kantoor gebeurt’, Laclé, Krop & Huls, 2005, p. 10.
Zie over ontzettingen uit het ambt en tuchtuitspraken in een van de volgende paragrafen over
tuchtrecht.
Het tendersysteem, het inschrijven op opdrachten brengt dat ook met zich mee.
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vaak niet meer toe, er wordt gemakkelijker gewisseld van gerechtsdeurwaarder/
opdrachtnemer. ‘Wil je als kantoor niet meewerken dan gaan ze naar een ander’ was een veelgehoorde uitspraak. Er bestaat weinig solidariteit meer omdat
gerechtsdeurwaarders(kantoren) elkaars concurrent zijn geworden. Gevoegd bij
het aantal bulkzaken dat men moest wegwerken, maakt dat snelheid vaak voorop
staat en dat het moeilijk is de gewenste kwaliteit te handhaven. De geïnterviewden
stelden dat het ze zelf wel lukte om de kwaliteit desondanks te handhaven. Dat is
gezien het voorgaande opmerkelijk omdat over het algemeen werd gevonden dat
de kwaliteit erop was achteruit gegaan.296
Bijna alle geïnterviewden waren het erover eens dat de schuldenaar de dupe is
geworden van deze omstandigheden en vonden dat vaak een te grote afhankelijkheid bestond van de opdrachtgevers, daar waar de gerechtsdeurwaarder ook de
belangen van de schuldenaar moet behartigen. Door al die afspraken met de
opdrachtgevers krijgen de gerechtsdeurwaarders een eigen belang en dat doet af
aan zijn onafhankelijkheid. Daarom werd door de meeste geïnterviewden bepleit
om meer het vizier op het ambt te richten en als ondernemer de gebondenheid
aan de publieke taak na te streven. Er moet controle zijn, de marktwerking is te
ver doorgeschoten ten koste van de schuldenaar.
Voor de gerechtsdeurwaarder die ethiek hoog in het vaandel heeft staan, is het
lastig om te concurreren met andere collega-concurrenten die dat minder hebben,
aldus een aantal geïnterviewden.297 Het handhaven van de persoonlijke moraal, de
kantoormoraal en de beroepsmoraal bij de combinatie ambtenaar-ondernemer lijkt
moeilijk te zijn.298 Wat zijn grenzen aan de ministerieplicht, wat te doen bij de druk
van kantoor om enorme hoeveelheden exploten op een dag uit te brengen, wat te
doen bij de opdracht om herhaald beslagen te leggen die zinloos zijn: dilemma’s
die werden ervaren in het dagelijkse werk.
De vraag die opgeworpen werd, is of een gerechtsdeurwaarder onder deze omstandigheden zowel de belangen van de schuldeisers als die van de schuldenaren
kan behartigen als ambtenaar-ondernemer in het licht van zijn verplichtingen in
de rechtsstaat en zo ja, hoe dat dan op de juiste manier moet worden gedaan.
4.3.3.5. Meer agressie als gevolg van de ontwikkelingen
De uitkomsten uit de interviews over ervaringen met agressie corresponderen met
de uitkomsten uit onderzoek waaruit blijkt dat 92% van de gerechtsdeurwaarders
te maken krijgt met enige vorm van agressie.299 Dat is overigens een teruggang van
296

297
298

299

Zie noot 302. Niet duidelijk is of men niet durft toe te geven dat ook op het eigen kantoor aan kwaliteit wordt ingeboet dan wel dat deze groep geïnterviewden daadwerkelijk kwaliteit kan handhaven
ondanks de moeilijke omstandigheden.
Zie ook commissie Van der Winkel 2009 en het kabinetsstandpunt over het advies van de commissie van 3 november 2009, p. 4.
Dit wordt ook teruggezien bij de problemen die studenten in het kader van het vak ethiek in zowel
het derde jaar van de opleiding als in de stage (het vierde jaar) naar voren brengen: zie § 8.5.4.6.
en 8.5.4.7.
Abraham, Flight & Roorda, 2011, p. 32.
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5% ten opzicht van een eerdere meting in 2009, waar deze beroepsgroep de koppositie innam. Nu wordt deze koppositie gedeeld met treinpersoneel en werkers
in het gevangeniswezen.300
De gerechtsdeurwaarders koppelden dit hoge percentage aan de verzakelijking
van de verhoudingen, de druk op de gerechtsdeurwaarders, de toenemende schuldenproblematiek en de positie van de schuldenaar die uit het oog verloren werd.
Er werd gesproken van omstandigheden die onmachtige schuldenaren ‘kweekt’ die
niets meer te verliezen hebben.301 Voorbeelden die daarbij genoemd werden zijn
minder mogelijkheden tot betalingsregelingen, zoals bij de zorgpremies; die bij
niet betalen na zes maanden tot extra verhogingen leiden. Ook zorgen de ongelijke
incassobevoegdheden, als gevolg van de preferenties van met name de overheid,
en de daarmee samenhangende verdringingseffecten ervoor dat veel beslagen
worden gelegd door verschillende gerechtsdeurwaarders die dit van elkaar niet
weten. Zo komen schuldenaren regelmatig onder de beslagvrije voet uit en is er
onvoldoende geld om van te leven. Bovendien ontstaan zo weer nieuwe schulden.302
Dit brengt sommige schuldenaren in een onmogelijke positie. Daarnaast zag men
meer algemeen een verharding van de maatschappij en een achteruitgang van
omgangsvormen.
Er is vooral heel veel verbaal geweld, maar daar kijkt men al niet meer van op.
In toenemende mate was echter ook sprake van fysiek geweld: slaan en schoppen.
De meeste geïnterviewden hadden meer dan vroeger met fysieke agressie te maken
gehad, wat klopt met de gegevens uit het eerder genoemde onderzoek.
Maar men zag ook een eigen aandeel. Betere communicatie met schuldenaren
werd noodzakelijk gevonden. Meer informatie geven over de taken van de gerechtsdeurwaarder en over het hoe en waarom van dagvaardingen en beslagen, ook aan
andere beroepsgroepen rond de schuldenaar, werden als oplossingen genoemd.
Ook de cultuur van de kantoren werd vaak genoemd: er bestaat soms een te grote
afstand tot de schuldenaar.303 Het betreft dus ook een attitudeaspect, zoals een van
de gerechtsdeurwaarders opmerkte. Sommige kantoren hebben een open balie,
zonder glas en die ervaren geen problemen. Genoemd werd ook dat er soms een
te negatief beeld bestaat van de schuldenaar.
Bijna alle geïnterviewden gaven aan dat in toenemende mate op de kantoren
wat gedaan wordt aan de agressieproblematiek, door het trainen van personeel in
de omgang met agressie, zowel aan de telefoon als aan de balie en in het ‘veld’.
Tevens kwamen er steeds vaker geweldsprotocollen binnen de kantoren, zodat bij
ervaren fysiek geweld personeel goed kan worden begeleid. Ook probeerde men op
een andere manier de relatie met de schuldenaren te verbeteren: door in een vroeg
300

301
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Zie bijvoorbeeld ook het artikel in het AD van 10 februari 2011 over gerechtsdeurwaarders die het
geweld beu zijn: www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/1889044/2011/02/10/Deurwaarderis-stijgend-geweld-helemaal-beu.dhtml?redirected
Ook uit het rondetafelgesprek met gerechtsdeurwaarders in het kader van het onderzoek (Paritas
Passé) kwam dit naar voren, zie ook Jungmann e.a. 2012, p. 37 en 56.
Zie Jungmann e.a., 2012, p. 24 en 25.
Veelal zelfs letterlijk achter gepantserd glas.
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stadium met de woningbouwcorporaties beleid te maken, zodat ontruimingen zoveel
mogelijk voorkomen kunnen worden. Een andere oplossing die werd aangedragen
is het meer op huisbezoek te gaan en het door gerechtsdeurwaarders meenemen
van kantoorpersoneel, zodat ook zij contact kunnen maken met de schuldenaren,
waar ze anders alleen via de telefoon mee te maken hebben. In dit kader werd
dossierkennis voor de gerechtsdeurwaarder die aan de deur staat ook belangrijk
geacht. Bij kleinere kantoren zouden gerechtsdeurwaarders nog over deze kennis
uit het dossier beschikken aldus de sommige geïnterviewden. De verplicht gestelde
klachtenregelingen zouden ook moeten bijdragen aan een betere service.
De wat oudere gerechtsdeurwaarders vertelden dat jonge kandidaten die net
van de opleiding komen meer agressie tegen hun persoon ervaren. Dat werd niet
alleen in het heden gezien, maar was ook hun eigen ervaring toen zij begonnen.
Onervarenheid lijkt volgens de geïnterviewden daar een rol in te spelen. Sommige
geïnterviewden zeiden dat met hun melding aan de politie vaak niets werd gedaan.
Mede naar aanleiding van de toegenomen fysieke agressie en het niet handelen
van de politie is een proef gedaan met camera’s die gerechtsdeurwaarders bij zich
dragen. Helaas heeft deze proef niets opgeleverd.304
4.3.3.6. De beroepsorganisatie
Veel ondervraagden waren actief of actief geweest in de ledenraad, de meeste geïnterviewden woonden de ledenraadsvergaderingen bij. Vier van de geïnterviewden
hebben in het bestuur gezeten (KBvG of de KVG) of zaten in het bestuur. Een aantal geïnterviewden gaf aan dat in de ledenraad te veel kandidaten zaten van grote
kantoren, een enkeling gaf aan dat er te weinig ondernemers in zaten. De meeste
geïnterviewden gaven aan dat de ledenraad de laatste tijd actiever was en vonden
dat een goede zaak, ook om tot meer gezamenlijkheid te komen.
Bij de vraag naar de werkzaamheden van de KBvG als PBO liepen de meningen
zeer uiteen. Het verplichte lidmaatschap werd niet door iedereen gewaardeerd. Actief
bestuur vond men noodzakelijk, al vonden sommigen dat er te veel verordeningen
en regelingen zijn. Sommigen vonden het jammer dat door de KBvG het algemeen
belang werd gediend en niet meer het belang van de leden, anderen vonden dat
juist een goede zaak. Een enkeling pleitte voor de afschaffing van de PBO en de
ledenraad met terugkeer naar de oude verenigingsstructuur.
4.3.3.7. Tuchtrecht
Bijna iedereen was op de hoogte van de uitspraken van de tuchtkamer. Een persoon zat zelf in de tuchtkamer, een ander doceerde het vak ethiek op de deurwaardersopleiding en was uit hoofde daarvan op de hoogte. Tegen alle deelnemende
304

De proef werd uitgevoerd in 2011, de bedoeling was dat ze daarmee de politie beter bewijs konden
leveren. Mogelijk werkte de camera ook preventief. Door diverse omstandigheden, zoals een te
grote camera, viel echter uit deze proef weinig op te maken.
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gerechtsdeurwaarders waren klachten ingediend, waarbij genoemd werd dat het
meestal ‘flutklachten’ betrof, mede ook vanwege de lage drempel voor toegang tot
de tuchtrechter. Twee geïnterviewden kregen een berisping in hun hoedanigheid
van hoofd van het kantoor voor het handelen van een ander. In die gevallen was dan
ook sprake van een veelheid aan klachten: een persoon noemde een aantal van 90
klachten. Bij de overige geïnterviewden vond geen sanctie plaats. De meerderheid
van de geïnterviewden gaf aan dat er meer ontzettingen uit het ambt waren als
gevolg van financieel wangedrag met betrekking tot de derdenrekeningen.
Het indienen van een klacht werd als vervelend ervaren, ook al waren het volgens de meeste geïnterviewden vaak ‘flutklachten’. Mede daarom en door de lage
drempel zag niemand het toekennen van schadevergoeding door de tuchtkamer
als een goede optie. Wat anders zou zijn als er echt iets wezenlijks aan de hand
zou zijn, dan moet de mogelijkheid tot schadevergoeding wel bestaan, maar via
een procedure bij de civiele rechter.
4.3.3.8. Slotconclusie. Hoe de gerechtsdeurwaarders oordelen over de ontwikkelingen
De interviews met de (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders ondersteunen de in de
vorige paragraaf (§ 4.3.2.) beschreven commentaren en interviews in de diverse
publicaties. De regeling met betrekking tot de tarieven luidde samen met het
loslaten van de gebondenheid aan de arrondissementen de nieuwe tijd in waarin
marktwerking werd toegelaten bij deze beroepsgroep.
Een van de belangrijkste gevolgen ontstond door het vrijlaten van de tarieven
voor de opdrachtgevers. Er werd niet onderhandeld met grote opdrachtgevers;
de laatste groep had een sterke onderhandelingspositie en bepaalde305 in feite de
tarieven. Met de andere opdrachtgevers werd weinig onderhandeld over de tarieven:
zoals de commissie Van der Winkel (2009), de commissie Btag van de KBvG en de
trendrapportage van 2006 concludeerden,306 ontliepen het opdrachtgeverstarief en het
schuldenaarstarief elkaar niet veel.307 Marktwerking leek nagenoeg afwezig te zijn.
De gevolgen die de meeste gerechtsdeurwaarders ervoeren, samengevat en
gevoegd bij de eerdere uitkomsten, gaven het volgende beeld.
1. Onderlinge verhouding verandert
De onderlinge verhouding tussen de gerechtsdeurwaarders veranderde; van collega’s werden ze concurrenten van elkaar. Dat betekende dat ze geen of nauwelijks
opdrachten meer aan elkaar gaven, minder behulpzaam waren naar elkaar en
daardoor werd minder onderlinge verbondenheid gevoeld. Er kwamen steeds
meer grote samenwerkingsverbanden die in het hele land optraden en die eigen
klanten verwierven. Van een beroepsgroep die gezamenlijk verantwoordelijkheid
voelde voor de uitoefening voor het ambt en dus voor de publieke zaak, naar
305
306
307

En bepaalt nog steeds de tarieven, zie de volgende paragraaf.
In § 4.2.2. beschreven.
Commissie Van der Winkel 2009, p. 49.
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concurrentie en verzakelijking. De commerciële kant kwam steeds meer voorop
te staan. In de interviews werd bevestigd dat kantoren in financiële problemen
waren gekomen door te risicovol te ondernemen met de grote opdrachtgevers.
2. Relatie met de opdrachtgevers verandert
Ook aan de zijde van de opdrachtgevers van de gerechtsdeurwaarders vond
schaalvergroting plaats en daardoor werden deze grote opdrachtgevers steeds
machtiger, en ook daar werd al in de interviews en commentaren in de publicaties
over geschreven. De geïnterviewden spraken ook over onder de prijs werken en
over voorfinanciering met veel risico voor de gerechtsdeurwaarders. Het bestaan
van no-cure-no-pay en andere prestatiecontracten contracten werd bevestigd.
Bijna alle geïnterviewden gaven aan dat de commercialisering in toenemende
mate risico’s met zich meebracht voor de gerechtsdeurwaarder. Door het gevecht
om de opdrachtgevers, de manier van contracteren en de soms voorkomende
voorfinanciering waren de verhoudingen verhard volgens de geïnterviewden.
Daarbij werd aangegeven dat het voor de gerechtsdeurwaarder die ethiek hoog
in het vaandel heeft, moeilijker concurreren was.
3. Relatie met schuldenaren verandert
Door het loslaten van de gebondenheid aan de arrondissementsgrenzen, de
ervaren macht van de opdrachtgevers en de verharding van de verhoudingen,
was er minder aandacht voor de schuldenaar. Bij de schuldenaren kwamen
meer verschillende gerechtsdeurwaarders langs om beslag te leggen, terwijl
de gerechtsdeurwaarders dat niet van elkaar wisten. Ook was daardoor minder
maatwerk mogelijk.
4. Inhoud van het werk verandert
Ook de inhoud van het werk veranderde: over het algemeen werd alleen nog
het ambtelijke werk door de (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders verricht en het
procederen aan anderen overgelaten. Hierbij is een verschil te constateren tussen grote en kleine kantoren, waarbij in het laatste geval het procederen door
de (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders nog wel werd gedaan. Specialisten in
sales en marketing werden aangesteld, evenals managers niet zijnde gerechtsdeurwaarders. Kandidaten bleven vaker kandidaat zonder eigen standplaats en
zonder de bijbehorende bevoegdheden als gerechtsdeurwaarder/ondernemer.
Er werd gewag gemaakt van een achteruitgang van de kwaliteit van de beroepsuitoefening, dan wel dat het moeilijk was om de kwaliteit te handhaven. Aspecten
als de veelheid van de uit te brengen exploten, de druk van de opdrachtgevers
met als gevolg standaardisering, prijsafspraken, lagere vergoedingen en tijdsdruk
werden als oorzaak werden. Overigens oordeelden de geïnterviewden dat het
ze zelf wel lukte om de kwaliteit te handhaven. De ontwikkelingen leverden
ook positieve resultaten op in de vorm van meer efficiency en klantgerichtheid.
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4.4. Stakeholders in de wereld van schulden en incasso
In de vorige paragraaf zijn meningen c.q. de oordelen van de gerechtsdeurwaarders
zelf aan de orde gekomen. De vraag is of de oordelen van de gerechtsdeurwaarders
over de nieuwe wetgeving en de daarbij ingevoerde marktwerking worden gedeeld
door de stakeholders. Allereerst komen organisaties aan bod die gepositioneerd kunnen worden aan de zijde van de schuldenaren. Vervolgens komen, in de volgende
paragraaf, de andere stakeholders, de opdrachtgevers, aan bod.

4.4.1. Schuldhulpverlening, sociale raadslieden, NVVK
Er verschenen een aantal kritische rapporten308 vanuit de schuldhulpverlening
over schuldenaren die in de knel zitten en over (te) hoge incassokosten en de
werkwijze van gerechtsdeurwaarders. Deze rapporten bevestigden de conclusies
uit de interviews met de gerechtsdeurwaarders en de publicaties, al werd uiteraard
het accent gelegd op de positie van de schuldenaar. Ook de interviews met Joke
de Kock, voorzitter van de NVVK en met André Moerman, voorzitter van de signaleringscommissie, bevestigden dat de positie van de schuldenaren verslechterd
was. Zij waren echter ook kritisch over het handelen van de gerechtsdeurwaarder
evenals advocaat Schruer.309 Ook hier geldt dat de uitkomsten van deze interviews
ter illustratie strekken.
De Gerechtsdeurwaarderswet en de gevolgen voor de schuldenaar
De MO-groep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening/LOSR (Landelijke
Organisatie van Sociaal Raadslieden) kwam in 2008 met een rapport Mensen met
schulden in de knel, waarin knelpunten werden omschreven in de dagelijkse praktijk van executie. Gerechtsdeurwaarders werd daarbij verweten dat ze onvoldoende
zorgvuldigheid in acht namen bij de executie.
Wat de gerechtsdeurwaarders vooral werd verweten is dat ze het beslag op de
inboedel (beslag roerende zaken) als een oneigenlijk en disproportioneel drukmiddel
gebruikten en dat nog steeds op vrijwel de gehele boedel beslag kon worden gelegd:
een relict uit oude tijden dat zou moeten worden aangepast.310 Disproportioneel
omdat dat beslag ook werd gelegd ‘als er niets te halen viel’.311 Het berekenen van
de beslagvrije voet zou beter moeten en het beslag op de bankrekening, vlak na de
overschrijving van het loon en de kinderbijslag, moest worden verboden. Bepleit
werd naast aanpassing van de wet ten aanzien van bijvoorbeeld het beslagverbod,
308
309
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311

Rapport Mensen met schulden in de knel 2008 en Rapport Incassokosten een bron van ergernis 2008.
Schruer is advocaat en onder meer gespecialiseerd in juridische aspecten van het minnelijk en
wettelijk traject schuldhulpverlening; zij is ook bekend onder de naam Observatrix in haar weblog. De hier genoemde voorbeelden zijn van haar blogs uit februari: http://observatrix.blogspot.
nl/2013/02/deurwaarder-dendert-door-om-water-uit.html (25 en 28 februari 2013).
Rapport Mensen met schulden in de knel 2008, p. 8.
Rapport Mensen met schulden in de knel 2008, p. 32.
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een aanpassing van de beroeps- en gedragsregels. Het LOSR vond die te globaal
geformuleerd, zodat onduidelijkheid bestond over wat van een gerechtsdeurwaarder
mocht worden verwacht. Ook zouden ‘nadere regels’ en beleidsregels van de KBvG
niet openbaar en dus niet transparant zijn. Tuchtuitspraken moesten worden gepubliceerd en bij elk ambtelijk schrijven zou een begeleidende brief moeten komen
met uitleg. Al met al een behoorlijk lange waslijst met klachten en aanbevelingen.
Een belangrijke aanbeveling in dit eerste LOSR-rapport betrof de aanbeveling dat
de incassokosten wettelijk gereguleerd zouden moeten worden. Een aanbeveling die
de KBvG onderschreef. In het najaar van hetzelfde jaar werd een volgend rapport
gepubliceerd met dit onderwerp als specifiek thema: ‘Incassokosten een bron van
ergernis’. In dit rapport had de gerechtsdeurwaarder wel een betere pers omdat
onderscheid werd gemaakt tussen de praktijk van de incassokantoren en die van
de gerechtsdeurwaarders. Laatstgenoemden deden het volgens de onderzoekers
beter bij de berekening van incassokosten.312
Moerman, als voorzitter van de signaleringscommissie van het LOSR en medeauteur van de hier genoemde rapporten,313 vond het noodzakelijk om tegenwicht
te bieden aan de toegelaten marktwerking. Hij zag de no-cure-no-pay afspraken
als een probleem: het haalt alle verantwoordelijkheid weg bij de schuldeisers en
ook het zicht op de problemen die spelen bij het incasseren van vorderingen. Het
veroorzaakte ook druk bij de gerechtsdeurwaarders die ‘helaas ook veel duwen voor
opdrachtgevers als er niets te halen valt’.
De Kock,314 de huidige voorzitter van de NVVK, zag (ook) als belangrijke ontwikkeling dat wisselend beslag werd gelegd op diverse inkomenscomponenten inclusief
de toeslagen en dat banken per kantoor per maand honderden beslagen binnen
kregen. Er wordt op allerlei mogelijke manieren geprobeerd om te incasseren, ook
door de belastingdeurwaarder, waarbij beslagen worden gelegd met als resultaat dat
de beslagvrije voet niet meer in acht wordt genomen.315 Ook het verkeerd berekenen
van de beslagvrije voet door medewerkers werd door haar genoemd, alsmede het
snel overgegaan tot het halen van een vonnis, het boedelbeslag dat met honderden
tegelijk werd opgelegd terwijl het in de praktijk amper resultaat opleverde, maar
waarvan de kosten wel in rekening werden gebracht. Zij gaf daarbij aan dat het
leek dat het verdienmodel werd uitgeput door zoveel mogelijk kosten in rekening
te brengen.
In de relatie schuldeiser en gerechtsdeurwaarder worden hogere en andere
eisen gesteld, althans zij stelde dat gerechtsdeurwaarders dat vertellen en dat
daarom niet of moeilijk tot een akkoord kon worden gekomen. Bij direct contact
312
313

314
315

Rapport Incassokosten een bron van ergernis 2008, p. 13 en 14.
Afdelingsmanager sociaal raadslieden, voorzitter signaleringscommissie van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden en medeauteur van de rapporten Mensen met schulden in de knel en
Incassokosten een ergernis. Telefonisch geïnterviewd in maart 2013.
Voorzitter van de NVVK, eveneens geïnterviewd in maart 2013.
Zie ook Jungmann e.a., 2012, p. 56, 71 en 112. De berekening van de beslagvrije voet is echter
bij gebrek aan gegevens niet altijd gemakkelijk. Zo wordt bij de overheidsvordering, door o.a. het
rechtstreeks afschrijven van de bankrekening en zonder rekening te houden met de vaste lasten,
geen rekening gehouden met de beslagvrije voet.
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met schuldeisers bleek echter volgens haar regelmatig wel een akkoord mogelijk
te zijn: ‘het lijkt wel of de bureaus van gerechtsdeurwaarders grotendeels worden
bemand door callcentermedewerkers, die weinig beslissingsbevoegdheid hebben,
als er opgeschaald wordt of naar de schuldeisers zelf wordt gebeld, dan krijgen
we vaak wel een akkoord op een voorstel’. Dit alles veroorzaakt hogere schulden
en zo worden door schuldenaren verkeerde keuzes gemaakt bij de afweging wat
eerst betaald moet worden. Er was volgens haar sprake van dreiging en druk door
gerechtsdeurwaarders en angst, boosheid en passiviteit bij schuldenaren.
Advocaat Schruer316 beschreef in haar blogs van februari 2013 twee situaties
over het optreden van gerechtsdeurwaarders waarmee zij werd geconfronteerd. In
beide gevallen werd beslag roerende zaken gelegd en werd gedreigd dat de inboedel
openbaar zou worden verkocht als de schuldenaar niet (iets) zou betalen. Door de
dreiging met verkoop in brieven en telefoontjes, in situaties waar schuldenaren
echt niets meer konden betalen, terwijl de boedel niets zou opbrengen, betaalden
schuldenaren toch maar om boedelexecutie te voorkomen. Zodoende was er in
die situaties geen geld meer voorhanden voor de noodzakelijke bestaanskosten en
werden de schulden verhoogd door zinloze executiekosten. Schruer heeft in beide
gevallen ook de schuldeisers (CVZ en DUO) een brief gestuurd over de wijze van
incasseren waarbij het beslag roerende zaken als middel werd gehanteerd om
gelden te incasseren die eigenlijk voor de noodzakelijke kosten van bestaan waren
bestemd. In een van de gevallen werd de executoriale verkoop na een brief van
Schruer niet doorgezet, volgens haar omdat ‘de aankondiging daarvan was bedoeld
als dreigement om veren te kunnen plukken van een kale kikker’.
Conclusie
De druk is groot om blijkbaar op allerlei manieren te incasseren. Dit veroorzaakt
hogere schulden door de extra kosten die daardoor worden gemaakt, maar zorgt
er ook voor dat schuldenaren moeten leven van een bedrag onder de beslagvrije
voet.317 De vraag dringt zich op of schuldeisers wel altijd weten c.q. toestemming
hebben gegeven voor het leggen van een beslag roerend in zinloze situaties. De
Kock beschreef dat wel degelijk akkoorden mogelijk waren, daar waar gerechtsdeurwaarders, althans de medewerkers van deurwaarderskantoren, dat afwezen.318
316
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Schruer is advocaat en onder meer gespecialiseerd in juridische aspecten minnelijk en wettelijk
traject schuldhulpverlening; zij is ook bekend onder de naam Observatrix. De hier genoemde
voorbeelden zijn van haar blogs in februari: http://observatrix.blogspot.nl/2013/02/deurwaarderdendert-door-om-water-uit.html (25 en 28 februari 2013).
Overigens zorgen met name overheidsinstanties ervoor dat schuldenaren onder het bestaansminimum komen: de LOSR pleit er daarom voor dat gemeenten, UWV en de SVB instructies krijgen
zodat ook de overheid zich houdt aan het wettelijk bepaalde minimuminkomen: zie de brief van
de LOSR/Mogroep van 25 maart 2013, Overheid zet burgers onder het bestaansminimum: www.
schuldinfo.nl/
De KBvG heeft voorstellen gedaan voor een wetswijziging beslag roerende zaken. De LOSR pleit in
afwachting van een nieuwe wet voor een snelle voorlopige voorziening, zodat gerechtsdeurwaarders
nu al alleen beslag op de inboedel mogen leggen met de nadrukkelijke schriftelijke toestemming
van de schuldeiser.
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Er zijn gerechtsdeurwaarders die beslag roerende zaken als drukmiddel gebruiken
in situaties waar niets meer te halen valt. Het komt overeen met wat gerechtsdeurwaarders zelf ook aangeven: er moeten scoringspercentages worden gehaald, anders
verdwijnt de opdrachtgever of wordt weinig of niets verdiend. Zo is de druk op de
gerechtsdeurwaarder groot en het gevolg daarvan is dat de druk op de schuldenaar
ook groot wordt en dat niet altijd even juist wordt gehandeld.

4.4.2. Opdrachtgevers
De schuldeisers zijn de opdrachtgevers van de gerechtsdeurwaarders. Aan hen is
een aantal vragen voorgelegd over de ontwikkelingen in de laatste tien jaar in de
contacten met de gerechtsdeurwaarders, maar ook over welke keuzen er werden
gemaakt bij het contracteren met gerechtsdeurwaarders en hoe de kwaliteit van
de dienstverlening werd beoordeeld.319 De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO),
ziektekostenverzekeraar Achmea en twee woningbouwcorporaties hebben hun
medewerking verleend. Ook hier is geen sprake van een representatieve steekproef
en is de opzet na te gaan of hun bevindingen aansluiten bij de literatuur, bij de
commentaren in de diverse publicaties en bij de uitkomsten van de interviews met
gerechtsdeurwaarders. Het blijkt dat deze interviews de eerdere bevindingen met
name over de wijze van contracteren inderdaad bevestigen.
DUO
Uit het gesprek met een vertegenwoordiger van DUO320 werd duidelijk dat 2001
een ommekeer bracht en dat er tweedeling ontstond, in die zin dat sommige
gerechtsdeurwaarders liever alles bij het oude wilden laten en terug wilden naar
gebondenheid aan het arrondissement en anderen de veranderingen prima vonden.
Deden ze aanvankelijk zaken met 140 deurwaarderskantoren, werken ze nu met
54 kantoren321 die ze kunnen vergelijken (benchmarking). De digitalisering kwam
in 2005 tot stand zodat met minder kantoren kon worden gewerkt, daarbij speelde
het fuseren van zelfstandige kantoren tot bijvoorbeeld Groep Gerechtsdeurwaarders
Nederland (GGN) een rol.
Gaandeweg is de DUO ‘pittiger en scherper’ gaan contracteren, zoals de geïnterviewde aangaf en dat was een behoorlijke omslag voor de gerechtsdeurwaarders.
Opgemerkt werd dat dit uiteraard in het voordeel van de DUO was. Hoewel er
minder geld naar de gerechtsdeurwaarders ging, zag hij de prestaties niet afnemen.
Op grond van de crisis werd in 2012 overigens wel enige achteruitgang gezien.
Er wordt sinds 2008 gewerkt met een bonus/malusregeling en een scoremeeting
eenmaal per jaar. Aan de hand daarvan krijgt een kantoor meer of minder zaken.
Daarnaast wordt ook gewerkt met no-cure-no-pay contracten. Het gaat niet alleen
319
320
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Helaas heeft niet iedereen meegewerkt aan een telefonisch interview of anderszins een reactie
gegeven. Zo ontbreekt het CJIB.
Er is gesproken met David Pots, accountmanager externe incasso, op 11 maart 2013.
Minimaal twee per regio.
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om grote kantoren, maar er wordt ook gewerkt met kleine kantoren die het volgens
hem niet minder doen. Bij de grotere kantoren wordt de afstemming zelfs als
wat lastiger ervaren vanwege de vele medewerkers en de verschuivingen in de
personeelssamenstelling. Er wordt efficiënt en digitaal aangeleverd en de lijntjes
worden als kort beschreven.
De debiteuren ondervinden hiervan volgens de geïnterviewde geen nadeel, alleen de gerechtsdeurwaarders. Sinds juli 2012 worden minder ‘scherpe’ contracten
gebruikt: ‘eenvoudiger en financieel gemakkelijker’ zijn de woorden die de DUO
gebruikt. De DUO wil niet dat gerechtsdeurwaarderskantoren in de problemen
komen c.q. omvallen.322 En de gerechtsdeurwaarder kan nee zeggen, maar dat
schijnt niet snel te gebeuren. In dit kader heeft de DUO het over maatschappelijk
verantwoord ondernemen.
Er wordt op kwaliteit geselecteerd: op scoringspercentages, maar ook op communicatie tussen de DUO en het gerechtsdeurwaarderskantoor, specifiek op telefonische
bereikbaarheid en reactietijd van kantoren. En er zijn sancties in de zin van minder
werk als niet goed wordt gepresteerd.
De druk op debiteuren is volgens de DUO veel minder dan bij het CJIB, immers
de DUO kan draagkracht vaststellen, kan deels kwijtschelden en kan deelbetalingen
aanbieden. De gerechtsdeurwaarder wordt als laatste redmiddel gezien, met als
argument dat gijzeling zoals door het CJIB niet mogelijk is. Ook is de debiteur
goedkoper uit, er is geen vonnis nodig dus geen griffierechten en ook wordt geen
gebruik gemaakt van incassobureaus.
Achmea
Ziektekostenverzekeraar Achmea323 heeft sinds 2005 zijn incassoactiviteiten gebundeld in een shared service centrum. In het verleden was er volgens Achmea een
wildgroei van 42 kantoren waarmee zij zaken deden, zowel gerechtsdeurwaarders,
incassobureaus als de advocatuur. Maar dat werd niet overzichtelijk en transparant
bevonden. Na aanbesteding hebben ze in 2012 nog met maar 8 partijen contracten
gesloten. Met ingang van 1 januari 2013 zijn er zelfs nog maar 4 partijen over, alleen
de grote gerechtsdeurwaarderskantoren GGN, Flanderijn, Incassade en Groenewegen. Hiervoor is gekozen omdat Achmea van mening is dat gerechtsdeurwaarders
zich goed hebben ontwikkeld naar ondernemerschap: goede ondernemers in de
positieve zin, die niet het vel over de neus trekken van schuldenaren. Dit is ook in het
kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen van belang volgens Achmea.
Bovendien was het oordeel dat ze het beter deden dan de incassobureaus. Daar
komt de toetsing van de KBvG en de tuchtrechtspraak bij, die zorgen voor kwaliteit.
Ook de ‘one-stop-shop’ is van belang; ze geven daarbij de vordering eenmalig
uit handen, eerst voor het minnelijke traject dan het gerechtelijke. Bij audits bij
incassobureaus bleek dat er veel misging in de communicatie tussen incassobureaus
322
323

De geïnterviewde verwees hier naar inhoud van het rapport Noblesse Oblige.
Op 28 februari 2013 is Ruud Steenbruggen, servicemanager bij Achmea, geïnterviewd.
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en de gerechtsdeurwaarderskantoren en daar hadden ze last van omdat het geld
niet op tijd binnen kwam.
Bij het contracteren wordt op kwaliteit gelet: er wordt aan personeelsscreening
gedaan, waarbij Achmea het belangrijk vindt dat het personeel geen schulden heeft.
Ook wordt gekeken hoe met de Wet Incassokosten (WIK)324 wordt omgegaan: zij
vinden het niet acceptabel dat er gestapeld kan worden, dat wil zeggen dat er elke
maand opnieuw 40 euro wordt berekend over de vordering, zodat de aanvankelijke
vordering, die onbetaald is gebleven, hoog kan oplopen. Ze hanteren no-cure-nopay als raamwerk: ze willen de hoofdsom en niet de kosten op grond van de WIK
en andere kosten. Zodoende heeft de gerechtsdeurwaarder dus het risico voor het
gerechtelijke traject en dat betekent volgens Achmea dat goed wordt nagedacht of
het gerechtelijke traject moet worden ingegaan. Aan de andere kant is er ook de
bonusstructuur: de gerechtsdeurwaarders krijgen een percentage van Achmea al na
gelang wie het beste scoort, maar ze blijven kijken of dit werkt. De geïnterviewde
vond niet dat daardoor meer risico bij de gerechtsdeurwaarders lag. Wel wordt
voortdurend bekeken of het tot ongewenst situaties leidt. Mocht dat zo zijn dan zal
worden overlegd met de KBvG. Er is op tactisch gebied veel afstemming over voorfinanciering, bewaarplicht en derdenrekeningen. De gerechtsdeurwaarderskantoren
ervaarde men bij Achmea als heel transparant. De huidige constellatie wordt gezien
als een balanceren tussen kwaliteit, score en de positie van debiteuren. Achmea
doet elk jaar een audit en onderzoekt daarbij of dat wat de gerechtsdeurwaarder
doet verantwoord is.
Woningcorporaties
Twee woningbouwcorporaties325 verleenden hun medewerking aan een interview.
De opvallende ontwikkelingen zag men vooral in het gebruik maken van geautomatiseerde systemen en de digitalisering bij de contacten tussen corporatie en gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder werd door beiden genoemd als iemand
waar goed mee werd samengewerkt, waarbij door de gerechtsdeurwaarders werd
meegedacht over nieuwe producten en de preventie van schulden en huisuitzetting.
Op dit laatste punt wordt steeds meer de nadruk gelegd. Er wordt meer naar de
menselijke kant gekeken en dat verwachten ze ook van de gerechtsdeurwaarders.
Niet ten koste van alles incasseren en aandacht voor schuldhulpverlening en casemanagement. Er werd door gerechtsdeurwaarders altijd medewerking verleend,
bijvoorbeeld in de vorm van het houden van workshops, maar ook werd juridisch
advies verleend en werden procedures gevoerd bij overlast. De kwaliteit van dienstverlening van de gerechtsdeurwaarder werd positief beoordeeld. Eén corporatie gaf
aan te willen dat er meer werd doorgevraagd of er een regeling mogelijk was, en
ook meer algemeen dat meer informatie zou worden verkregen over de situatie.
324
325

Stb. 2012/140.
Marjolein Haest, woonconsulent bij Brabantse Waard en Yvonne Balemans, afdelingshoofd
Raamsdonksveer van Thuisvester: allebei geïnterviewd in maart 2013. Deze corporaties hebben
zich aangemeld na een oproep van Aedes, de branchevereniging van woningbouwcorporaties.
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Daarnaast werd door de andere corporatie aangegeven, dat ook gerechtsdeurwaarders
zien dat het door de economische crisis moeilijker is geworden om betaalafspraken
binnen een bepaalde termijn na te komen.
Bij het contracteren werd ten aanzien van het kwaliteitsaspect preventie genoemd.
Daarnaast wordt met twee gerechtsdeurwaarderskantoren gewerkt, aan de ene kant
voor de overzichtelijkheid en de mogelijkheid om het proces goed te monitoren,
maar ook om de scores te vergelijken. De ervaring was ook dat het werkte: het
ene kantoor presteerde minder en dat werd beter na de melding van de mindere
score. Wat dit aspect betreft werd door één corporatie uitdrukkelijk vermeld dat de
marktwerking werkt. Resultaatafhankelijke afspraken werden (verder) niet gemaakt.
Conclusie
Alhoewel er gesproken is met een gering aantal opdrachtgevers, vertegenwoordigen
de DUO en Achmea grote opdrachtgevers die door het hele land met gerechtsdeurwaarders werken. Duidelijk is dat de ontwikkelingen sinds de invoering van de
Gerechtsdeurwaarderswet gunstig voor hen uitpakken en dat gerechtsdeurwaarders
ingeleverd hebben, terwijl tevens het risico nu ook vaak bij hen ligt. Het vergelijken
van scoringspercentages werd door alle opdrachtgevers genoemd. Het heeft ook
gebracht dat de gerechtsdeurwaarder als ondernemer wordt gewaardeerd, efficiënt
en effectief, waarbij een goede automatisering een rol speelt. Maar kwaliteit zit ook
in menselijke benadering en preventie (woningbouwcorporaties) of de schuldenaren
niet het vel over de neus halen (Achmea). Nadelen voor schuldenaren werden door
de DUO niet gezien. Er wordt gecontracteerd op basis van no-cure-no-pay en een
bonus/malussysteem (DUO en Achmea) en er wordt door allen gebruik gemaakt
van benchmarking. Uit de verklaringen van de Duo en Achmea valt echter ook op
te maken dat er de laatste tijd zorg c.q. aandacht lijkt te komen voor het risico dat
de gerechtsdeurwaarders lopen. Door het gebruik van genoemde instrumenten is
ook duidelijk dat het risico van grote druk op schuldenaren reëel is; de gerechtsdeurwaarders hebben immers belang bij goede scoringspercentages om te overleven
in deze markt. De geluiden van de zijde van de schuldhulpverlening waren veel
minder positief ten aanzien van de gevolgen voor schuldenaren en ook gerechtsdeurwaarders oordelen anders. Het lijkt er op dat de marktwerking vooral voor de
grote opdrachtgevers gunstig heeft gewerkt, hun macht is versterkt ten koste van
de gerechtsdeurwaarders en met gevolgen voor de schuldenaren.

4.5. Trendrapportages, wetsevaluaties en andere rapporten over de ontwikkelingen
Inleiding
De discussie over de gevolgen van de marktwerking speelde zich niet alleen af
binnen de beroepsgroep van de gerechtsdeurwaarder, ook de andere juridische be-
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roepen, de advocaat en de notaris, hebben in toenemende mate te maken gekregen
met marktwerking. Het vertrouwen staat onder druk doordat de vrije juridische
beroepen zich bevinden tussen professie en commercie.326 Het al eerder genoemde
tijdschrift Justitiële Verkenningen wijdde zelfs een geheel nummer aan dit onderwerp.327 In deze paragraaf wordt het onderzoek daarnaar beschreven, maar ook de
beschouwingen die in de literatuur verschijnen. Het omvat dus niet alleen artikelen
in tijdschriften en kamerstukken, maar ook trendrapportages, wetsevaluaties en
andere rapporten over deze ontwikkelingen.
Bruinsma schreef in het Nederlands Juristen Blad (NJB) over de MDW-operatie
en de negatieve effecten daarvan op de advocatuur, het notariaat en de gerechtsdeurwaarders. Canoy heeft het in de Gerechtsdeurwaarder over het inkaderen (van
de marktwerking) door middel van verordeningen, beroepsethiek en eventuele
tuchtrechtelijke maatregelen. Trendrapportages over het notariaat en de gerechtsdeurwaarders geven aan dat bedrijfsmatige aspecten meer de doorslag gingen geven
en dat naleving van gedragsregels was afgenomen ten gunste van commerciële
belangen. Er volgde een SEO-advies en een onderzoek van het Centraal Plan Bureau
(CPB) over het notariaat waarbij met name het laatste rapport laat zien dat de
kwaliteit was gedaald onder druk van de concurrentie. De commissie evaluatie van
de Wet op het Notarisambt ziet de positieve gevolgen in meer efficiëntie, innovatie
en klantvriendelijkheid, maar er is zorg over de kwaliteit van dienstverlening. Dit
laatste punt, gekoppeld aan de notariële beroepsethiek, werd onderschreven in het
rapport balansverschuiving.
De gerechtsdeurwaarders reageerden op deze rapporten: individueel zoals door
KBvG bestuurslid en gerechtsdeurwaarder Maas-Hermans in het tijdschrift Executief.
Zij schreef over de waardigheid van het beroep en met een signalering van een
cultuuromslag. De trendrapportage over de gerechtsdeurwaarders verscheen in
dezelfde tijd (2006) met de conclusie dat een goede onafhankelijke ambtsvervulling
onder druk kwam te staan door de commercialisering. Gevoegd bij de afhankelijkheid van de grote opdrachtgevers en de hoge commerciële risico’s die werden
genomen, onderschreef de trendrapportage dat de conclusies uit de onderzoeken
naar het notariaat grotendeels ook voor de gerechtsdeurwaarders golden. Uit de
jaarverslagen van de BFT bleek ook de tendens naar voorfinanciering en de verslechterde liquiditeit en solvabiliteit van de kantoren. Bovendien werden door de BFT
klachten ingediend over het niet tijdig indienen van jaarstukken en een negatieve
bewaringspositie. Ook de BFT ziet de afhankelijkheid van grote opdrachtgevers
toenemen. De evaluatiecommissie Gerechtsdeurwaarderswet onderschreef in 2009
de conclusies uit de eerdere onderzoeken en diverse publicaties. Er was volgens de
commissie te weinig aandacht voor schuldenaren en beslag leggen dat meer kost
dan het oplevert werd als een onjuist drukmiddel benoemd.

326
327

Aldus Niemeijer & Ter Voert, 2005, p. 9.
In het Redactioneel Controle is beter dan vertrouwen 2004 wordt een vergelijking gemaakt met
de notarissen.
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Centraal bij de vrije juridische beroepen staan de problemen rond groeiende
concurrentie, schaalvergroting en ethische normen.328 De problemen die spelen bij
het notariaat lijken veel op die van de gerechtsdeurwaarders. Ook zij zijn ambtenaar
én ondernemer. Er is sprake van eenzelfde ontwikkeling, zij hebben eerder een
nieuwe wet gekregen, de Wet op het notarisambt (Wna), die op 1 oktober 1999
van kracht is geworden. En ook bij hen is marktwerking toegelaten: de notaristarieven werden vrijgegeven en het werd het eenvoudiger om een notarispraktijk te
beginnen. Ook is het toezicht op het notariaat veranderd: de Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie (KNB) is evenals de KBvG veranderd van een privaatrechtelijke
vereniging in een publiekrechtelijk lichaam met verordenende bevoegdheden.
Het tuchtrecht is uitgebreid tot kandidaat-notarissen en het financieel toezicht op
notariskantoren is aangescherpt. Per 1 januari 2013 is zelfs het financiële toezicht
integraal verplaatst naar het BFT.329 In 2004 constateerden Laclé & Krop330 dat notarissen vonden dat de gedragsregels op het eigen kantoor goed werden nageleefd,
maar dat bij de beroepsgroep als totaliteit die naleving was afgenomen ten gunste
van commerciële belangen. Ook vond de meerderheid van de notarissen dat het
publiek belang voorop moet staan, maar in de praktijk leken de bedrijfsmatige
aspecten de doorslag te geven.
Bruinsma schreef in 2002 over de MDW-operatie en over de effecten van, zoals hij
dat noemde, ‘herregulering’ in de advocatuur, het notariaat en bij de deurwaarders.331
De vraag die hij centraal stelde, is of door meer marktwerking een betere prijs/
kwaliteitverhouding te verwachten valt. Hij gebruikte daarbij ter illustratie dat het
niet zo is, het voorbeeld van de gevolgen van de marktwerking in de taxibranche:
chaos en slechte dienstverlening. Een van de opmerkingen in zijn slotbetoog was
dat wedijver sociale cohesie en de beschaving ondermijnt. Ook begreep hij niet
waarom rechtshulpverleners betere prestaties tegen lagere prijzen leveren als ze
ondernemer zijn in plaats van ambtenaar: hij zette zich af tegen het antwoord van de
economen hierop dat de maatschappij bestaat uit nutsmaximaliserende individuen.
Hij vond dat een gebrek aan inzicht in mens en maatschappij.
In dit kader werd al in 2001 duidelijk dat over de successen van de marktwerking
verschillend werd gedacht door het Ministerie van Economische Zaken en het
Ministerie van Justitie, zoals ook al in de aanloop naar de Gerechtsdeurwaarderswet
duidelijk werd.332 Economische zaken heeft een optimistischer visie dan Justitie.333
Maar over het algemeen werden in 2001 door het kabinet de positieve resultaten
geroemd van de MDW-operatie:334
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Zie ook hiervoor hoofdstuk 2.
Dat wordt verder beschreven in hoofdstuk 5.
Laclé & Krop, 2004.
Bruinsma, 2002, p. 553-559.
In § 3.2.2.4.
Polak, 2001, p. 2129-2132. Hij verwijst in zijn artikel onder meer naar een interview met de beide
ministers van die ministeries in de NRC van 11 oktober 2001.
Kamerstukken II 24035, 2000/2001, nr. 223, p. 3.
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Alle evaluaties die zijn gedaan, leveren positieve resultaten op voor de burger en/
of het bedrijfsleven, in de vorm van lagere administratieve lasten, een betere prijs/
kwaliteit verhouding van geleverde producten of diensten of meer product- en
tariefdifferentiatie. Positief daarbij is ook dat de borging van publieke belangen
niet in het geding komt. (Betrokkenen geven dit vaak zelf ook aan).
Canoy335 denkt dat we de marktwerking nog meer tijd moeten geven en dat ondernemerschap in de publieke sector de kwaliteit en de doelmatigheid van de dienstverlening ten goede komt. Het zou dan wel gepaard moeten gaan met ‘inkaderen’
door middel van verordeningen, beroepsethiek en eventueel tuchtrechtelijke maatregelen.336 Ruimte geven en dan inkaderen, dat staat voor veel regels en dat lijkt
in strijd met de al eerder genoemde dereguleringswensen, maar het is een gevolg
dat inderdaad optreedt. Als reactie op de marktwerking komen meer gedrags- en
beroepsregels en meer (deel)verordeningen. In de reacties op de rapportages en
evaluatiecommissies zal dat aan de orde komen. Ook de positieve resultaten voor
de burger (de schuldenaar) en de gerechtsdeurwaarder zelf blijven uit.

4.5.1. Onderzoek notariaat
De effecten van de deregulering en marktwerking zijn steeds meer onderwerp van
onderzoek, daarnaast komen de eerste evaluaties van de nieuwe wetgeving van het
notaris- en het deurwaardersambt. Bruinsma maakte de balans op in zijn al eerder
genoemde artikel uit 2002, waarin hij stelde dat de MDW-operatie veel teweeg heeft
gebracht maar niet de beloofde betere prijs/kwaliteitverhouding en dat zeven jaar
na de aankondiging van die operatie.337
Er verscheen een trendrapportage, een SEO-advies, de commissie evaluatie
Wna liet van zich horen, er verscheen een rapport over de ontwikkelingen in de
beroepsethiek en een onderzoek van het Centraal Plan Bureau.
De eerste trendrapportage notariaat van 2004 heeft als ondertitel: Toegankelijkheid,
continuïteit, kwaliteit en integriteit van het notariaat.338 De belangrijkste conclusies
ten aanzien van genoemde onderwerpen waren een toegenomen toegankelijkheid,
waarbij kleine kantoren gemiddeld genomen goedkoper waren dan de grote kantoren en de Randstedelijke duurder dan die in de overige regio’s. De stijging van de
tarieven in de familiepraktijk heeft zich verder doorgezet, de gemiddelde tarieven
in de onroerendgoedpraktijk waren verder gedaald, vooral voor de duurdere huizen.
Verwacht werd dat de continuïteit problemen zou gaan geven: minder studenten
en veel uittreders vanwege de pensioengerechtigde leeftijd. Daarbij kwam dat het
aantal vrouwelijke kandidaten toenam en deze groep meer belemmeringen ervoer
om zich als notaris te vestigen vanwege de combinatie van het ondernemerschap
335
336
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Prof. dr. M.F.M. Canoy is professor in de gezondheidseconomie (Tilburg) en chief economist and
managing partner van ECORYS.
De Gerechtsdeurwaarder 2009, nr. 5, p. 4 e.v.
Bruinsma, 2002, p. 553.
Ter Voert & van Ewijk, 2004.
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met zorgtaken en deeltijdwerken. De meeste kandidaat-notarissen willen niet een
notaris in een solitaire vestiging opvolgen of zelf een nieuwe vestiging starten.
De KNB heeft initiatieven genomen om de kwaliteit van de dienstverlening te
verbeteren, zoals het opstellen van KNB-kwaliteitsnormen en het starten van pilotkwaliteitsaudits. De meerderheid van zowel kandidaat-notarissen als notarissen
vonden dat de publieke taakuitoefening en daaraan verbonden waarden doorslaggevend behoren te zijn, zoals de kwaliteit van akten, de zorgplicht, aandacht voor het
belang van de zwakke partij en collegialiteit. Maar de praktijk was anders, daar gaven
de bedrijfsmatige aspecten meer de doorslag, zoals het belang van grote cliënten
en de winstgevendheid van akten. De naleving van gedragsregels was afgenomen
ten gunste van commerciële belangen. Er bestond geen klimaat waarin notarissen
elkaar aan konden spreken op de naleving van beroeps- en gedragsregels. Daarbij
was het aantal klachten dat bij de KNB was ingediend ongeveer gelijk gebleven. Het
aantal behandelde zaken bij de Kamers van Toezicht was verdubbeld ten opzichte
van 1999 tot ruim 300 in 2003. Eén op de zes behandelde klachten resulteerde in
een maatregel tegen de betreffende notaris. De meerderheid van de cliënten was
tevreden over de kwaliteit van notariële diensten en was van mening dat notarissen
onpartijdig, deskundig en te vertrouwen zijn.
4.5.1.1. SEO-advies
Het SEO-advies dat werd geschreven in opdracht van het Ministerie van Economische zaken ging aan de eerste evaluatie van de Wna vooraf.339 Volgens dat advies
lag het domeinmonopolie ten aanzien van de familiepraktijk onder vuur en kon de
kwaliteit transparanter door het opstellen van kwaliteitscriteria, het instellen van
een geschillencommissie en ‘benchmarking en naming en shaming’.
4.5.1.2. Onderzoek Centraal Plan Bureau
Ook het onderzoek van het CPB van september 2005 ‘Competition and Quality in
the Notary Profession’, eveneens opgesteld door economen, kwam uit vlak voor de
eerste evaluatie.340 Ook hier schijnt de aloude tegenstelling tussen economen en
juristen volgens sommigen een rol te spelen:
Weer een economenrapport over het notariaat. Die verzuchting viel vorige week in
veel notariskantoren te beluisteren. En uiteraard weer een rapport dat marktwerking
en concurrentie centraal stelt, zo luidde de toevoeging. De complottheorie lag snel
op tafel: vlak voor het verschijnen van de brede evaluatie van de gevolgen van de
nieuwe notariswet door de Commissie Hammerstein (op 28 september) moest
het Ministerie van Economische Zaken nog even de publieke opinie bestoken
met een rapport dat aantoont dat de concurrentie in het notariaat nog flink
339
340

Baarsma, Mulder & Teulings, 2004.
Nahuis & Noailly, 2005.
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gestimuleerd moet worden. En wie kon dat beter doen dan het gerespecteerde
Centraal Planbureau?341
Dit werd echter gepareerd door Nahuis: Economische Zaken zou geen rol hebben
gespeeld en belemmerende wetgeving is nu eenmaal een interessant studiegebied.
Het CPB-rapport onderzocht het effect van de deregulering van het notarisambt
en de gevolgen van de wetswijziging op concurrentie en kwaliteit. Een van de
oogmerken van de Wna was het verkrijgen van aanvaardbare prijzen zonder dat
de kwaliteit van de notariële dienstverlening onder druk zou komen te staan. Dit
zou moeten ontstaan door liberalisering van de prijzen (volledig vrij vanaf 2003)
en vereenvoudiging van de toetreding tot het ambt, vooral door de afschaffing van
het maximum aantal notarissen.
Conclusie uit het CPB-rapport
De belangrijkste conclusie was dat de nieuwe wet aan de ene kant niet veel meer
concurrentie heeft gebracht, maar dat aan de andere kant de kwaliteit was gedaald
onder druk van de concurrentie. Dat lijkt tegenstrijdig, maar blijkbaar was de geringe
toename van de concurrentie op dat moment al voldoende om de kwaliteit te doen
dalen. Bovendien lijkt het erop dat het voor de onderzoekers uitgangspunt was dat
concurrentie moest, ongeacht de gevolgen voor de kwaliteit. Er werden overigens
wel maatregelen voorgesteld om de kwaliteit te verhogen: de barrières tot toetreding
moeten verder geslecht worden door de verplichte controle op het bedrijfsplan van
een startende notaris door de onafhankelijke commissie af te schaffen, want die
zou de toetreding beperken.
Ook het verbod op specialisatie op kantoorniveau (als gevolg van de ministerieplicht) moest worden opgeheven. Niet meer alle diensten aanbieden, dan zou het
volgens de onderzoekers gemakkelijker worden om een eenmanskantoor te openen.
En het was bovendien moeilijk te verenigen met een markt met vrije tarieven, omdat
de notaris bepaalde diensten impliciet kan weigeren te leveren door ze aan te bieden
voor een hoge prijs. Een andere belangrijke conclusie was dat consumenten minder
geprofiteerd lijken te hebben van de herziening dan de professionele klanten.342 Er
werd gepleit voor het bewust maken van consumenten om eenvoudige transacties
af te handelen zonder dat een bezoek aan het notariskantoor noodzakelijk was,
bijvoorbeeld via internetdiensten, maar tegelijkertijd werd wel opgemerkt dat ze
er op gewezen moeten worden dat hier nadelen aan zijn verbonden.343
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De Gruiter, 2005, p. 14.
Nahuis & Noailly, 2005, p. 40.
Nahuis & Noailly, 2005, p. 61.
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4.5.1.3. Commissie evaluatie Wna
Kort daarna verscheen de evaluatie van de commissie Hammerstein van de Wna met
als titel ‘Het beste van twee werelden’.344 De bedoeling van de evaluatie was onderzoek
naar de vraag of de door de overheid beoogde marktwerking de beoogde effecten
heeft gehad. De belangrijkste conclusies uit deze evaluatie waren dat de notarissen
efficiënter zijn gaan werken, (nog) meer oog hadden gekregen voor innovatie en
dat de klantvriendelijkheid was toegenomen. Maar er waren maatregelen nodig
om ook in de toekomst te kunnen garanderen dat een betrouwbaar en deskundig
notariaat zou blijven bestaan. Wel waren bijvoorbeeld in de onroerendgoedpraktijk
de tarieven gedaald en was prijsdifferentiatie opgetreden, maar er was zorg over
de kwaliteit van de notariële dienstverlening. Vooral de informerende rol van de
notaris dreigde in de knel te komen. Het loslaten van de tarieven had de notaris in
de onroerendgoedpraktijk bovendien kwetsbaarder gemaakt voor beïnvloeding en
manipulatie door grote marktpartijen. De overige tarieven waren gestegen.345 Ook
werd opgemerkt dat door het toenemen van de concurrentie meer dan voorheen
de grenzen werden opgezocht van de bestaande regels en normen en die werden
blijkens de tuchtrechtspraak hier en daar ook overschreden. Het domeinmonopolie
diende te worden gehandhaafd met een beroep op de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de notaris.346 De commissie was van oordeel dat de combinatie van
ambtsdrager en ondernemer in principe mogelijk is, mits voldoende waarborgen
aanwezig zijn voor een behoorlijke ambtsvervulling.347
De commissie stelde voor dat de KNB regelgeving op het gebied van kwaliteit,
ondernemerschap en integriteit aan zou scherpen. Er werd een beroep gedaan
op de hoge eisen die aan het ambt van notaris werden gesteld als het gaat om
integriteit, onafhankelijkheid en bekwaamheid. Aan deze eisen mocht volgens de
commissie niet worden getornd. De commissie wilde bovendien de positie van de
notaris in enkele opzichten versterken in het belang van de rechtsorde, waaronder
de rechtszekerheid.
De commissie verschilde sterk van mening met de opstellers van het eerder
genoemde CPB-rapport. Met name mocht er geen afbreuk worden gedaan aan de
toetredingsdrempels:348
Hoewel het CPB stelt dat zijn voorstellen niet zijn af te leiden uit zijn analyse,
wordt toch de conclusie getrokken dat een toets van het ondernemingsplan niet
nodig is, dat de ministerieplicht kan worden afgeschaft en dat verschijning in
persoon bij een notaris niet nodig is gelet op de digitale mogelijkheden. Hiermee
wordt miskend wat de essentiële waarden zijn van het notariaat.
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Commissie Hammerstein 2005.
Commissie Hammerstein 2005, p. 8.
Commissie Hammerstein 2005, p. 10.
Commissie Hammerstein 2005, p. 15.
Commissie Hammerstein 2005, p. 150.
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Voor de goede orde: er werd dus niet terug gekomen op de marktwerking. Opmerkelijk was een opmerking van minister Donner (van justitie), die in een interview
aangaf niet te weten of het wel tot uitvoering van de marktwerking in het notariaat
was gekomen als hij minister was geweest, maar aangezien het, mede gezien
het evaluatierapport van de commissie Hammerstein, niet tot grote ongelukken
had geleid, er dus geen reden was om op de ingeslagen weg terug te komen.349
Het kabinet deelde de zienswijze van de commissie, maar vond wel dat er extra
waarborgen voor een goede uitoefening van notarisambt noodzakelijk waren in de
vorm van regels voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening door toetsbare criteria
voor intercollegiale audits of peer reviews. Omdat de integriteit van notarissen van
groot belang is, moet er ook wetgeving op dit terrein komen: toetsing van integriteit van hen die al notaris zijn, maar ook selectie aan de poort voor die kandidaten
die nog notaris willen worden. Dat vereist objectieve criteria aan de hand waarvan
kandidaat-notarissen getoetst worden.350
Tot dan toe heeft de marktwerking bij de notarissen geen vooruitgang gebracht
ten aanzien van een betere prijs/kwaliteitverhouding, maar werd er wel kwaliteit
ingeleverd, al waren er volgens Donner geen grote ongelukken gebeurd. De markwerking wordt niet teruggedraaid, maar met name Bruinsma bleef zijn bezwaren
voor het voetlicht brengen: ‘Waar economen zich op verkijken, is dat onder vrije
beroepsbeoefenaren de behoefte aan een eigen zaak betrekkelijk is, evenals de
neiging tot winstmaximalisatie’.351
4.5.1.4. Rapport balansverschuiving
Een iets andere insteek kende het rapport Balansverschuiving over de ontwikkelingen in de notariële beroepsethiek na 5 jaar Wna.352 Uit de door de auteurs in
2004 gehouden enquêtes volgde de conclusie dat de meerderheid van de notarissen
op dat moment vond dat het ambt vooral een ambtelijke invulling moest krijgen;
winstgevendheid, concurrentie en behoud van grote cliënten behoorden secundair
te zijn.353 Het was echter in tegenspraak met de praktijk waar meer de nadruk lag
op marktgerelateerde zaken dan op ambtelijke waarden. De al eerder opgemerkte
verkenning van de grenzen van bestaande regels werd genoemd, vooral ten aanzien
van de full service-regel. De helft vond dat er geen klimaat bestond waarin collega’s
elkaar konden aanspreken op de naleving van beroeps- en gedragsregels. Wel vond
de meerderheid dat kantoorgenoten de beroepsethiek voldoende bewaakten en dat
er bij de begeleiding aandacht werd besteed aan beroepsethische kwesties. Ook het
optreden van de KNB bij het bewaken van de beroepsethiek werd als voldoende
beschouwd. Het belang van tuchtrecht werd groot geacht en men vond dat het
tuchtrecht de beroepsethiek bewaakte en een grote invloed had op het gedrag van
349
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Vijselaar, 2006, p. 10-13.
Kamerstukken II 2009/10, 32 250, nr. 3 onder 2.4.
Bruinsma, 2006, p. 1253.
Laclé, Krop & Huls, 2005.
Laclé, Krop & Huls, 2005, p. 3.
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notarissen. Opvallend en niet alleen in dit onderzoek, was dat ten aanzien van verschillende kwesties vaak werd gevonden dat de beroepsgroep minder conform de
regels handelde dan op het eigen kantoor. Was men minder kritisch ten opzichte
van het handelen van het eigen kantoor?
4.5.1.5. Reacties gerechtsdeurwaarders op de rapporten over het notariaat
Gezien de vergelijkbare positie van de notaris en de gerechtsdeurwaarder werden
de conclusies door de Executief-redactie doorgetrokken naar de gerechtsdeurwaarders. In een redactioneel werd gesteld dat de KBvG een belangrijke bijdrage kan
leveren door voorlichting en verscherpte regelgeving op het gebied van kwaliteit,
integriteit en ondernemerschap, in navolging van de conclusies van het rapport
voor notarissen.354
Gerechtsdeurwaarder Maas-Hermans, tevens lid van het bestuur van de KBvG,
pakte de handschoen op.355 De aspecten die zij naast elkaar zette betroffen de winstgevendheid, de omzet en de instroom in het notariaat. In het notariaat was de trend
dat de winstgevendheid was afgenomen en dat bij ruim 21% van alle notariskantoren
een omzetdaling had plaatsgevonden van om en nabij de 20%. Zij zette dat af
tegen de constatering van het BFT dat slechts 2% van de notarissen in 2004 onder
verscherpt toezicht was komen te staan (tegen 5 % van de gerechtsdeurwaarders). De
instroom in het notariaat liep terug. De trend bij de gerechtsdeurwaarders was juist
een toenemende omzetstijging,356 een toename van het onder verscherpt toezicht
plaatsen en een bestendige instroom in het beroep. Het bracht haar tot de vraag of
‘alle ondernemersgeesten onder de gerechtsdeurwaarders zich voldoende realiseren
dat ze het imago – dus de waardigheid van het beroep – in de waagschaal stellen’. Ze
verwees daarbij naar tuchtrechtelijke uitspraken over bejegening, normoverschrijdend
gedrag, graaicultuur en misbruik van bevoegdheden: ‘De eerste ‘Titanic’ van de
gezamenlijke gerechtsdeurwaarders is op een ijsschots gevaren en maakt slagzij’.
De conclusie van de commissie dat toezicht op het notariaat moest worden
verscherpt zodat een betrouwbaar en deskundig notariaat kon blijven bestaan, zou
volgens haar ook moeten gelden voor de gerechtsdeurwaarders ondanks verzet
van die laatste groep tegen meer controle en toezicht.357 Zij pleitte voor versterking
van het morele besef bij de gerechtsdeurwaarders dat zij openbaar ambtenaar pur
sang zijn, met daarnaast een gereguleerd vrij beroep. Duidelijke uitspraken van
een KBvG-bestuurslid.
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Redactioneel Het beste van twee werelden 2006, p. 140.
Maas-Hermans, 2006, p. 12.
Zij baseert zich op gegevens van de Sectorstudie Incassobureaus en Gerechtsdeurwaarderskantoren,
Economisch bureau ING, november 2004.
Niet duidelijk is waarop zij zich hierbij baseert.
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4.5.2. Onderzoek naar gerechtdeurwaarders
Op basis van artikel 85 van de Gerechtsdeurwaarderswet moet er regelmatig worden geëvalueerd:
Onze Minister zendt binnen 5 jaren na de inwerkingtreding van deze wet en
vervolgens telkens na 4 jaren aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren van de KBvG.
4.5.2.1. Evaluatie van de KBvG door de KBvG
Vooruitlopend op de evaluatie van de minister besloot het bestuur van de KBvG
dat de KBvG een eigen evaluatie diende op te stellen. Niet alleen de visie van de
beroepsgroep over de werking van de KBvG diende onder de loep te worden genomen, maar ook de effecten van de invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet.
Het evaluatierapport uit begin 2006 bevatte artikelsgewijs behandeling van de
Gerechtsdeurwaarderswet, waarna over de werking van PBO, in- en extern, opmerkingen werden gemaakt.358 In zijn algemeenheid werd de invoering van de wet als
succesvol ervaren: er werden hogere eisen gesteld aan de gerechtsdeurwaarder en
zijn praktijkvoering en dat dwong tot professioneler werken met als gevolg zichtbare
schaalvergroting. Bevestigd werd dat in de praktijk bleek dat het bijna onmogelijk
was om zich solitair te vestigen gezien de hoge aanvangsinvesteringen.359 De bedoeling van de wetgever dat door de nieuwe wetgeving juist solitaire vestigingen
zouden worden bevorderd, werd niet bewaarheid, integendeel het tegenovergestelde
bleek het gevolg te zijn.
Maar ook werd een cultuuromslag gesignaleerd als gevolg van de marktwerking,
vroeger was men collega en nu meer concurrent. Er waren toen al geluiden uit de
praktijk dat dit niet moest doorslaan, want het risico dat een kantoor zou ‘omvallen’
door het nemen van onaanvaardbare risico’s betekende schade voor het aanzien
van de beroepsgroep.360
De verbeterpunten die in dit rapport werden genoemd:
• de betrokkenheid van de leden moest vergroot worden. Men ervoer de ledenraad
als een ‘fremdkörper’; veel leden hadden namelijk het gevoel dat ze door de
invoering van een ledenraad, die men voorheen niet kende, geen zeggenschap
meer hadden.361 Voor velen was de stap van een niet verplicht lidmaatschap en
een vereniging die de belangen behartigde van zijn leden, naar een PBO die meer
het algemeen belang diende en een verplicht lidmaatschap een grote stap;
358
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Rapport Evaluatie Gerechtsdeurwaarderswet, Baarn, januari 2006.
Rapport Evaluatie Gerechtsdeurwaarderswet, Baarn, januari 2006, p. 8.
Rapport Evaluatie Gerechtsdeurwaarderswet, Baarn, januari 2006, p. 43.
Nu meer getrapt system: ledenraad vergaderingen en algemene vergadering. In de praktijk is echter
dan al sprake van geïntegreerde vergaderingen, zodat alle leden betrokken zijn bij het proces van
besluitvorming. Een onderwerp wordt besproken in een algemene ledenvergadering waarna de
leden van de ledenraad stemmen.
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• het toezicht en de werking van de toezichthoudende organen dienden verbeterd
te worden. De activiteiten op het gebied van het toezicht van de KBvG, het BFT
en de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders dienden op elkaar afgestemd te zijn. Bij
misstanden diende eerder te worden ingegrepen en dienden sneller maatregelen
te worden genomen om erger te voorkomen. De KBvG werd zich steeds meer
bewust van haar rol en wilde haar beleid op dit onderdeel aanscherpen. Overigens
wilde men af van de klachtvoorziening in de Wet Nationale Ombudsman: alle
klachten moesten uitsluitend naar de kamer voor gerechtsdeurwaarders. Ook
de klachtenprocedure tegen de gerechtsdeurwaarder als bestuursorgaan diende
geschrapt te worden.362
Wat de rol en positie van de KBvG betrof, werd gerefereerd aan de beleidsuitgangspunten die de KBvG in de beleidsnota ‘Grondslagen van beleid, positionering en
communicatie’ van augustus 2002 had geformuleerd:363 de KBvG dient het algemeen
belang en behartigt de belangen van de beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders,
voor zover die vallen binnen de kaders van het algemeen belang. Daarnaast wordt
er door de KBvG naar gestreefd dat het ambt, zoals dat nu in Nederland bestaat,
leidend is in de Europese discussie over harmonisering van het Europese recht.
Onduidelijk is waarom de KBvG vond dat zo snel na de invoering van een nieuwe
wet Nederland op dit gebied leidend zou moeten zijn, maar ook waarom dat überhaupt zo zou moeten zijn. Het is duidelijk een visiestuk over de werking van de
KBvG en over de effecten van de invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet, al
komt dit laatste eigenlijk nauwelijks aanbod en dan nog slechts in algemene zin.
4.5.2.2. Trendrapportage gerechtsdeurwaarders 2006
Dan volgt in 2006 de eerste trendrapportage over de gerechtsdeurwaarders.364 Ook
hier werd de rapportage uitgesplitst naar toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit,
maar opmerkelijk genoeg niet naar integriteit zoals bij de trendrapportage van het
notariaat.365 Het onderwerp kwam overigens wel ter sprake.366 Uit de trendrapportage
Gerechtsdeurwaarders bleek dat er geen aanwijzingen waren dat opdrachtgevers
onvoldoende toegang zouden hebben tot de ambtelijke diensten van de gerechtsdeurwaarder. De concurrentie tussen gerechtsdeurwaarders was toegenomen en de
kwaliteit van de diensten voor grote opdrachtgevers was verbeterd.367 Als oorzaken
werden genoemd:368 capaciteitsvergroting via schaalvergroting en ICT-toepassingen.
362
363
364
365

366
367
368

Rapport Evaluatie Gerechtsdeurwaarderswet, Baarn, januari 2006, p. 22, opmerking bij artikel 34
Gerechtsdeurwaarderswet.
Rapport Evaluatie Gerechtsdeurwaarderswet, Baarn, januari 2006, p. 45.
Ter Voert & van Ewijk, 2006.
Zie eerder dit hoofdstuk. Misschien werd bij de notarissen getwijfeld aan de integriteit na de affaire
Slis-Stroom, en was nog niets betreffende problemen rond de integriteit van de gerechtsdeurwaarders naar buiten gekomen?
Ter Voert & van Ewijk, 2006, p. 116.
Ter Voert & van Ewijk, 2006, p. 13.
Ter Voert & van Ewijk, 2006, p. 24 e.v.
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Er waren door de landelijke bevoegdheid samenwerkingsverbanden ontstaan
tussen de gerechtsdeurwaarderskantoren zodat in heel Nederland kon worden
opgetreden, mede ook om de doelmatigheid te bevorderen. De samenwerking vond
overigens niet alleen plaats op het terrein van de ambtelijke handelingen, maar ook
wat betreft de buitengerechtelijke incassodiensten, consultancy en schuldenarenbeheer. Daardoor was er wel ‘strijd’ ontstaan om de opdrachten van met name zeer
grote opdrachtgevers (zoals de zorgverzekeraars) binnen te halen. Voor schuldenaren
was de dienstverlening niet verbeterd. Door de invoering van de landelijke bevoegdheid kregen schuldenaren met steeds meer (verschillende) gerechtsdeurwaarders
te maken. Daardoor werd het treffen van betalingsregelingen moeilijker en was er
minder maatwerk voor schuldenaren. Door de schaalvergroting en toegenomen
automatisering waren ze meer en meer onderdeel van een gestandaardiseerd
proces geworden. In het verleden kenden de gerechtsdeurwaarders hun meeste
klanten persoonlijk. Nu landelijk wordt opgetreden heeft men die binding niet
meer. Eigenlijk kan gesteld worden dat de dienstverlening aan de schuldenaren
dus verslechterd was in plaats van ‘niet verbeterd’.
Een goede onafhankelijke ambtsvervulling kwam onder druk te staan door de
commercialisering. Het rapport noemde de afhankelijkheid van enkele grotere
opdrachtgevers voor de omzet van een kantoor en de soms te hoge commerciële
risico’s die worden genomen.369 Men richtte zich vanwege de concurrentie te veel
op de wensen van de opdrachtgever, die vanwege de grote bulk aan opdrachten
een sterke positie heeft. Bovendien werden ontwikkelingen genoemd waarbij de
gerechtsdeurwaarder zelf een financieel belang had bij de uitkomst van een zaak
krijgt. Dit kan tot gevolg hebben dat de schuldenaar te veel onder druk wordt gezet.
Als voorbeeld werd genoemd de resultaatafhankelijke prijsafspraken met sommige
grote opdrachtgevers. Hoe hoger het percentage succesvolle inningen, des te hoger
zijn hun inkomsten. Ook zou het voorkomen dat gerechtsdeurwaarders pakketten
vorderingen opkopen.370
Daarnaast werd de verhouding tussen ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden genoemd: als de nadruk te sterk komt te liggen op de niet-ambtelijke
werkzaamheden is het de vraag of de ambtelijke status niet te veel ten dienste van
commerciële activiteiten wordt gebruikt. Ook bij de doorgang van het minnelijke
traject naar het gerechtelijke traject kan de gerechtsdeurwaarder belang hebben.
Wat de continuïteit betreft waren er geen zorgen, er waren voldoende kandidaten,
maar die zullen minder snel een eigen kantoor beginnen vanwege de schaalvergroting en de financiële lasten die dat met zich meebrengt. De gemiddelde winst
was voor grotere kantoren weliswaar gestegen, maar voor kleinere kantoren was
die sterk gedaald. Overige risico’s die werden genoemd zijn de voorfinanciering371
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Ter Voert & van Ewijk, 2006, p. 116.
Aldus Ter Voert & van Ewijk, 2006, p. 15. Dat is gerechtsdeurwaarders verboden.
Voorbeeld van voorfinanciering: de IBG (later DUO) betaalde tot 2003 een tarief van € 57 per nietgeslaagde vordering. Tevens mocht de gerechtsdeurwaarder van het geïnde geld van schuldenaars
eerst zijn kosten afhouden en dan de hoofdsom overmaken naar de IBG. Sinds 2004 werkt men
op basis van no-cure-no-pay. Er vindt een voorfinanciering plaats van € 15 per dwangbevel. Per
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van opdrachtgevers en de resultaatafhankelijke prijsafspraken. Ook de toename
van het aantal deurwaarders dat onder verscherpt toezicht stond bij het BFT was
in 2005 gestegen tot 20, één kantoor was failliet gegaan.372
Laatste gegevens
Het BFT gaf eind 2010 aan dat er een duidelijk waarneembare tendens was dat
de omvang van de voorfinanciering in de loop van de jaren sterk was toegenomen
en nog meer zal toenemen bij de (verdere) stijging van de griffierechten (ingang
2011).373 Volgens gegevens van het BFT bedroeg het totaal aan voorfinancieringen in
2009 gemiddeld 243 miljoen euro – een toename van maar liefst 85,9% ten opzichte
van 2006.374 Dat veroorzaakt volgens het BFT met de toenemende concurrentie een
verslechterende liquiditeit en solvabiliteit van de kantoren. In het 2010-2012 werd
onderzoek gedaan bij alle kantoren (audit) waarbij de liquiditeit en solvabiliteit
onderzocht werden.375
In 2010 heeft de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 13 uitspraken gedaan naar
aanleiding van door het BFT ingediende klachten. Hierbij zijn 7 uitspraken gedaan
inzake het niet tijdig indienen van jaarstukken en 6 uitspraken inzake een negatieve
bewaring (waarvan er bij 3 zaken tevens sprake was van problemen ten aanzien
van de betaalorganisatie/administratievoering). In totaal heeft het Gerechtshof te
Amsterdam in 2010 vier uitspraken gedaan inzake een negatieve bewaringspositie.
Uiteindelijk is als maatregel 2 keer een schorsing en 2 keer een ontzetting uitgesproken. Bij één ontzetting was tevens sprake van misleiding van het BFT. 376 In 2011
volgden 4 ontzettingen als gevolg van een negatieve bewaringspositie, 3 daarvan
zijn inmiddels bevestigd door het Gerechtshof.377 Het aantal gerechtsdeurwaarders
dat onder verscherpt toezicht staat is in 2010 stabiel gebleven: 14 van de 388. Dit
percentage daalde in 2011 tot 10 van de 385 gerechtsdeurwaarders. In 2010 is echter
wel het percentage risicokantoren opgelopen tot 50%, in 2011 is dat al 53%. De
risico’s ten aanzien van de voorfinanciering stijgen ook in 2011, waarbij de BFT
aangeeft dat enkele gerechtsdeurwaarders in de problemen zijn gekomen als gevolg
van het opzeggen van dergelijke contracten.378
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€ 100 die wordt geïnd, mag de gerechtsdeurwaarder 15% houden, de rest moet meteen worden
doorgestort naar de IBG. Zo houden gerechtsdeurwaarders minder geld onder zich. Een gerechtsdeurwaarder mag maximaal € 100 aan kosten maken. Overige kosten zijn voor risico van het
gerechtsdeurwaarderskantoor zelf. Alle overige inkomsten uit de schuldenaar zijn bestemd voor
de hoofdsom en de wettelijke rente die de IBG de schuldenaar in rekening heeft gebracht.
Ter Voert & van Ewijk, 2006, p. 14. In 2005 staan 20 van de 368 gerechtsdeurwaarders onder verscherpt toezicht.
Nieuwsbrief Toezicht, nr. 1 augustus 2010 en nr. 2 december 2009, www.bureauft.nl/
Nootenboom & Bierenbroodspot, 2010, p. 12–15.
Die gegevens waren in april 2013 nog niet bekend.
Jaarverslag BFT 2010, p. 16, www.bureauft.nl/default.asp?pid=83.
Jaarverslag BFT 2011, p. 8, www.bureauft.nl/default.asp?pid=83.
Bedoeld worden die met betrekking tot voorfinanciering en no-cure-no-pay afspraken, Jaarverslag
BFT 2011, p. 22.
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Over het afwentelen van het kredietrisico en het ondernemersrisico naar de
gerechtsdeurwaarders werd verschillend gedacht: sommigen vinden dit niet verenigbaar met de ambtelijke taak en de specifieke positie van de gerechtsdeurwaarder.379
Zelfs het BFT geeft in het jaarverslag over 2011 aan dat zij het CJIB adviseerde
om niet over te gaan tot het beperken van de vergoedingen aan gerechtsdeurwaarders en die afhankelijk te laten zijn van een succesvolle incasso. Het BFT ziet de
afhankelijkheid van de opdrachtgevers toenemen. Bedenkelijk is ook dat aan de
ene kant door de overheid de verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid van de
gerechtsdeurwaarder voorop wordt gesteld, maar aan de andere kant juist die
overheid (CJIB en DUO) het systeem onder druk zet. Voor de gerechtsdeurwaarder
wordt het dan ook moeilijker om op kwaliteit te concurreren.
De trendrapportage gaf aan dat wat de beroepsethiek betreft als spanningsvelden
worden gezien: de balans tussen commerciële belangen en de ambtelijke taakuitoefening, de afhankelijkheid van opdrachtgevers, de combinatie ambtelijke en
niet-ambtelijke werkzaamheden en daarmee het oneigenlijk gebruik van privileges.
Het oordeel van de onderzoekers was dat er verschillende ontwikkelingen waren
die een bedreiging konden vormen voor de onafhankelijke en onpartijdige positie
van de gerechtsdeurwaarder die ten koste kunnen gaan van de dienstverlening aan
de schuldenaar.380
De beschreven ontwikkelingen in het rapport zijn voor het eerst een meer officiële
bevestiging van de eerder gesignaleerde ontwikkelingen en in overeenstemming
met wat uit de eerder beschreven literatuur naar voren kwam en uit de reacties van
de gerechtsdeurwaarders en de stakeholders blijkt.
Vanuit de KBvG werd overigens mede naar aanleiding van de trendrapportage in
de monitor 2006 opgemerkt: ‘Deze belangrijke rapporten381 hebben één ding gemeen:
een aantoonbaar gebrek aan representatieve statistische cijfers. Desondanks worden
in de rapporten veelal verstrekkende conclusies getrokken’.382 Een defensieve reactie
die, zeker gezien de geluiden die op diverse plaatsen te horen waren, opmerkelijk
was.383 Tevens werd opgemerkt dat sommige conclusies gebaseerd waren op enkele
interviews met beroepsgenoten.384 Dat deze interviews wel degelijk representatief
waren, blijkt uit de interviews met de stakeholders en de gerechtsdeurwaarders
zoals eerder hier beschreven. Bovendien werden de ontwikkelingen zelfs door
een lid van de KBvG bevestigd.385 Maar ook uit de ontwikkelingen bij het notariaat
en de (latere) cijfers van het BFT vooral met betrekking tot verscherpt toezicht en
risicokantoren, alsmede de ontzettingen uit het ambt op basis van negatieve bewaringspositie, toonden aan dat de getrokken conclusies wel degelijk een duidelijke
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Nootenboom & Bierenbroodspot, 2010, p. 12–15.
Ter Voert & van Ewijk, 2006, p. 116.
Naast de trendrapportage: Asser, Groen & Vranken, 2003 en 2006.
Kruit, 2006, p. 3. www.kbvg.nl/uploads/media/394-0000_KBvG_Monitor_2006_02.pdf
Zie de eerdere opmerkingen in dit hoofdstuk hierover.
Kruit, 2006, p. 3, zie noot 3.
Zie eerder in dit hoofdstuk gerechtsdeurwaarder M. Maas-Hermans.
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trend aangaven. Het hierna te bespreken rapport Noblesse Oblige uit 2009 was ook
een bevestiging van de gesignaleerde ontwikkelingen.
Overigens werd ook de eigen evaluatie van de KBvG niet ondersteund door
empirische gegevens. De omvang van de ambtelijke praktijk werd niet centraal
vastgelegd. Iedere gerechtsdeurwaarder had wel een wettelijke verplichting om
binnen zijn administratie zijn ambtshandelingen in een repertorium vast te leggen, maar vervolgens bestond er nog geen enkele verplichting om deze gegevens
openbaar te maken. Wel werd in de beroepsgroep het belang erkend van het
aanleveren van gegevens zodat men in de komende jaren wel over representatieve
cijfers zou kunnen beschikken.386 Uit onderzoek bleek overigens dat het jaar 2004
en 2005 voor de ambtelijke werkzaamheden een stabiel beeld gaven:
Er was nauwelijks een mutatie waar te nemen in de cijfers van de aantallen
ambtshandelingen. 2006 vertoont daarentegen een significante afname van het
aantal ambtshandelingen ten opzichte van 2005. Een afname van 597.128 (ruim
23%). De KBvG verwacht dat dit een eenmalige grote fluctuatie is en dat 2007
een realistischer beeld gaat geven.387
Een weerlegging of instemming met de conclusies van de trendrapportage werd
echter niet of nauwelijks gegeven.
Inmiddels heeft de ledenraad overigens wel ingestemd met een verordening
met de verplichting om cijfers te produceren en geanonimiseerd in te leveren bij
de KBvG en heeft Capgemini onderzoek gedaan naar het percentage ambtshandelingen en incasso.388 Uit dat onderzoek van Capgemini in 2011 blijkt dat de zuivere
incasso-omzet van gerechtsdeurwaarderondernemingen in 2010 in procenten van
de totale omzet 18% bedraagt, waarbij zuivere incasso-omzet wordt gezien als omzet
van de incassodossiers waarin geen ambtelijke kosten zijn geboekt. Tevens blijkt
daaruit dat de gerechtsdeurwaarders in één op de vijf zaken zonder rechterlijke
tussenkomst of een beslaglegging tot een minnelijke oplossing van de zaak komen.389
Het percentage ambtshandelingen is 68%, de overige omzet komt uit advisering
(bijvoorbeeld schuldenarenbeheer) en procesvoering (14%). Een aanmerkelijk hoger
percentage ambtshandelingen dan eerder werd genoemd. Omdat er geen eerdere
officiële cijfers waren, vallen geen conclusies te trekken over een toename van de
ambtshandelingen en de oorzaak daarvan.
Het laat in ieder geval het beeld zien van een naar binnen gekeerde beroepsgroep
die weinig kritisch is op eigen functioneren, daar waar dat bij notarissen wel veel
meer naar buiten komt en het onderwerp van discussie is.390
386
387
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Kruit, 2006, p. 3 en 4.
Kruit, 2006, p. 6: aangegeven wordt dat om uiteenlopende redenen in 2006 niet of nauwelijks het
gerechtelijk traject is opgestart door een aantal grotere opdrachtgevers, maar is uitgesteld naar
2007.
Rapport Capgemini 2011.
Jaarverslag KBvG 2011, p. 5 op basis van rapport van Capgemini Consulting uit 2011 www.kbvg.
nl/fileadmin/kbvg/Leden/Jaarverslagen/504_Jaarverslag_2011.pdf
Zie hoofdstuk 5 voor een overzicht van de publicaties over dit onderwerp.
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In 2009 zijn de trendrapportages voor de juridische beroepen als afzonderlijke
publicaties gestopt en deze vormen sindsdien een onderdeel van de monitor
Rechtspleging Civiel en Bestuur, maar daar staan heel weinig specifieke gegevens
in over de gerechtsdeurwaarders, wel (alleen maar) cijfers over aantallen kandidaten
en gerechtsdeurwaarders. Tevens zijn er cijfers over aantallen tuchtklachten en
omzet-winst, maar die gegevens komen van de kamer van gerechtsdeurwaarders
of het hof en verder van de BFT.391
4.5.2.3. Nationale ombudsman
De nationale ombudsman schreef in zijn rapport van 2007 over de keuze van de
overheid voor bedrijfsmatig werken en marktwerking en dat die keuze tot een ongewenste verharding leidde van de samenleving. Hij vond dat de efficiency centraal
stond in plaats van de burger.392 Hij zag wel de positieve kanten van het bedrijfsmatig denken zoals een meer efficiënte bedrijfsvoering waardoor kosten werden
beheerst, het bedrijfsleven alerter reageerde en de klanten goed wist te bedienen,
maar schetste ook de andere kant, het vaak simpele beeld van een mechanisme dat
helemaal niet zo efficiënt werkte en klantvriendelijk was:
Het dienen van de klant maskeert vaak dat klanten geëxploiteerd worden in het
belang van het winststreven. De toegevoegde waarde van de marktwerking is vaak
niet een aanbod tegen de laagst mogelijke prijs maar tegen de prijs die de klant
nog net bereid is om te betalen.
Hij noemde als voorbeeld van klantonvriendelijkheid de callcenters die de winstmaximalisatie dienden maar het bedrijf onbereikbaar maakten. Vermarkting
van overheidstaken waardoor de burger klant wordt, ziet hij als een niet juist
uitgangspunt:
De burger is geen klant van de overheid, de burger is deelgenoot in de belangengemeenschap waarvoor de overheid essentieel en onmisbaar is. Voor burgerschap
is klanttevredenheid niet maatgevend. De burger wil kunnen vertrouwen op de
rechtvaardige werking van de overheid en dat is iets anders dan marktwerking.393
Er ontstond een stroom aan literatuur over de gevolgen van de marktwerking en
de publieke zaak, nationaal en internationaal.394
391
392
393
394

Voor tuchtklachten zie de volgende paragraaf § 4.7.
Brenninkmeijer, 2007, p. 23 en 24. www.nationaleombudsman-nieuws.nl/sites/default/files/
no-jvs-2007.pdf
Brenninkmeijer, 2007, p. 24.
Bijvoorbeeld Sandel in zijn ´Niet alles is te koop, de morele grenzen van marktwerking´, uit 2012;
Reich in zijn boek over ´Superkapitalisme’ uit 2007; Barber in zijn ´De infantiele consument´ uit
2007; ´Marktwerking: Droom of nachtmerrie´, Voordrachten gehouden tijdens het symposium
op 5 november 2009 door de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap; Jansen, van den
Brink & Kneyber (red.) in ´Gezagsdragers. De publieke zaak op zoek naar haar verdedigers´ uit 2012.

119

Proefschriftversie - De gerechtsdeurwaarder.indd 119

19/08/13 13:29

De gerechtsdeurwaarder: ambtenaar en ondernemer – Deel 1

4.6. Commissie evaluatie Gerechtsdeurwaarderswet en de reactie van het
kabinet daarop
De staatssecretaris heeft in 2007 een commissie evaluatie Gerechtsdeurwaarderswet
(commissie Van der Winkel) in het leven geroepen die moet adviseren over het
functioneren van de KBvG en de wijze waarop een goede onafhankelijke ambtsvervulling kan worden gewaarborgd.395 In oktober 2008 werd het advies verwacht,
maar het advies volgt pas in 2009 en dus niet, zoals oorspronkelijk de bedoeling
was, 5 jaar na inwerkingtreding van de Gerechtsdeurwaarderswet.
De taak van de commissie was de doeltreffendheid en doelmatigheid van het
functioneren van de KBvG te beoordelen en te adviseren over de positie die de
KBvG gelet op het waarborgen van een goede en onafhankelijke ambtsbediening
behoorde te nemen. Tevens werd bezien of het wenselijk was tot wijziging in de
Gerechtsdeurwaarderswet ofwel haar toepassing te komen.

4.6.1. Kern van het rapport
De commissie heeft de conclusies uit de Trendrapportage gerechtsdeurwaarders uit
2006 als uitgangspunt genomen, met name dat een goede onafhankelijke ambtsvervulling onder druk was komen te staan als gevolg van de commercialisering.396
Daarnaast heeft de commissie zich ook gebaseerd op signalen en ervaringen uit de
praktijk door met verschillende organisaties dan wel vertegenwoordigers daarvan
te spreken.397 Het was een zeer kritisch rapport dat met veel aanbevelingen kwam
en de hiervoor al eerder beschreven tendens bevestigde.
De commissie benoemde de bijzondere positie van de gerechtsdeurwaarder
en dat marktwerking voor de uitoefening van de gerechtsdeurwaarderspraktijk
niet vanzelfsprekend is. Voor de commissie betekende dit dat de relatie die de
gerechtsdeurwaarder met de opdrachtgever heeft een wezenlijk andere is dan een
reguliere marktbetrekking, omdat de werkzaamheden nauw verbonden zijn met
de wettelijke voorschriften in het publieke belang van een goed functionerend
rechtsbestel en niet direct met het belang van de opdrachtgever. Ze benadrukte
dat ook belangen van andere betrokken partijen in acht moesten worden genomen
in het kader van de uitvoering van de publieke taak. Sterker nog ze stelde dat het
bijzondere karakter van het deurwaardersambt een uitsluitend op de commercie
gerichte praktijkuitoefening in de weg staat.398 Duidelijke taal voor een door een
staatssecretaris ingestelde commissie.399
395
396
397
398
399

Instellingsbesluit Stcr. 25 juli 2007-141(bijlage 1).
Commissie Van der Winkel 2009, p. 9 en Kamerstukken II 2008/09, 31700 VI, nr. 13.
Commissie Van der Winkel 2009, p. 9.
Commissie Van der Winkel 2009, p. 7.
Dezelfde staatssecretaris die op een congres over de goede notaris (over notariële deontologie) zich
veel minder stellig uitliet ten aanzien van de gevolgen van de marktwerking voor het notariaat
www.novocatie.nl/page?7,636/management/albayrak_notarissen_moeten_niet_piepen. Des te
opmerkelijker omdat het kabinetsstandpunt liet zien dat de meeste aanbevelingen werden overgenomen, kabinetsstandpunt over het advies van de Commissie evaluatie Koninklijke Beroepsor-

120

Proefschriftversie - De gerechtsdeurwaarder.indd 120

19/08/13 13:29

4. De gevolgen van de invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet

Met de uitdrukking ‘de deugden van de koopman zijn niet altijd dezelfde als die
van de openbaar ambtenaar’ werd de kern weergegeven van de problematiek.400 De
integriteitrisico’s waren serieus daar waar het gaat om de marktbenadering waar het
financiële belang prevaleert en de ambtelijke benadering waar het publiek belang
prevaleert. De commissie zet de bevoegdheid van de KBvG om in het belang van een
goede beroepsbeoefening regulerend op te treden in dit kader: ‘publiekrechtelijke
zelfregulering, tuchtrecht en financieel toezicht moeten voldoende tegenwicht
bieden aan de mogelijke negatieve effecten van concurrentie op de publieke taakuitoefening’. De commissie gaf zelfs een waarschuwing af dat publiekrechtelijke
zelfregulering van de beroepsuitoefening niet onomstreden is mede gezien het
eerdere advies van de Raad van State.
De voor dit onderzoek relevante conclusies uit het rapport, naast de hiervoor
genoemde opmerkingen ten aanzien van de bijzondere positie van de gerechtsdeurwaarder in een omgeving waar marktwerking is toegelaten, mondden uit in
een aantal aanbevelingen. Deze aanbevelingen werden geformuleerd op basis van
ontwikkelingen die de commissie op dat moment (2008/2009) zag.

4.6.2. Rol van de KBvG bij uitdragen kernwaarden
De KBvG moet als PBO meer gebruik maken van haar verordenende bevoegdheid
en haar verantwoordelijkheid nemen voor een goede en onafhankelijke beroepsuitoefening, waarbij de kernwaarden worden uitgedragen en het ‘gildegevoel’ moet
worden uitgedragen, met ‘leden die elkaar de maat nemen en waar niet of nauwelijks
tuchtrechtelijke handhaving nodig is’. Er moet een gedeeld waardekader komen,
waarden moeten worden geëxpliciteerd in concrete gedragsregels en men moet de
verantwoordelijkheid nemen voor een goede rechtsbedeling. Wat daarvoor nodig
is, is een besef van de bijzondere rol in de rechtsstaat en concrete beroepsregels
ten opzichte van elkaar in de concurrentieverhouding met de opdrachtgevers. Dat
brengt met zich mee dat duidelijkheid moet worden geschapen voor de opdrachtgevers over de speciale positie van de gerechtsdeurwaarder: ‘Opdrachtgevers verkeren
ten onrechte in de veronderstelling dat het uitsluitend om marktwerking gaat en
zijn geneigd om onredelijke onderhandelingseisen te stellen’.401 Maar ook voor de
schuldenaar moet het duidelijk zijn in welke hoedanigheid de gerechtsdeurwaarder
handelt.
De luiken moeten open, het publiek debat moet worden aangegaan en er moeten
relaties met de diverse spelers in het veld worden aangegaan: de maatschappelijke
verantwoordelijkheid moet worden uitgedragen.
Veel van de onderwerpen waarvan de commissie vond dat ze door een verordening moeten worden geregeld betreffen de publieke attitude: vervulling van de
ministerieplicht en richtsnoeren bij de onafhankelijkheid jegens de opdrachtgever,

400
401

ganisatie van Gerechtsdeurwaarders, p. 3, bijlage 1 bij Kamerstukken II 2009/2010, 32123 VI, nr.
64.
Commissie Van der Winkel 2009, p. 8.
Commissie Van der Winkel 2009, p. 14.
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handelwijze en verantwoordelijkheid tegenover de schuldenaar, de mate waarin
samenwerking met andere vormen van verwante dienstverlening is toegestaan, de
normering van nevenwerkzaamheden, de mate van participatie door niet gerechtsdeurwaarders, beleid bij beslaglegging.
De commissie zag de verhouding ambtelijke werkzaamheden en incassowerkzaamheden zijn weerslag hebben op de publieke attitude: zij doen een grove
schatting van 70% incassowerkzaamheden en 30% ambtelijke werkzaamheden.
Hoe bij deze schatting wordt gekomen is niet duidelijk, wel weten we inmiddels,
zoals eerder gesteld, dat in 2011 door het onderzoek van Capgemini deze verhouding
is onderzocht en dat men op heel andere getallen uitkwam (voor 2010), namelijk
gemiddeld 18% incasso-omzet, 68% omzet uit ambtelijke werkzaamheden en 14%
uit overige werkzaamheden (bv. advisering en procederen).402 Dat is een fors verschil
met eerdere schattingen, maar het was het eerste daadwerkelijke onderzoek naar
de verhouding tussen ambtelijke en incassowerkzaamheden. De schattingen lijken
daar dus flink naast te zitten.
De andere weerslag op de publieke attitude zag de commissie in de soms forse
participatie van opdrachtgevers en andere derden in gerechtsdeurwaarderskantoren, dat achtte men strijdig met de onafhankelijke uitoefening van het ambt.403
De norm zou hier moeten zijn dat gerechtsdeurwaarderskantoren uitsluitend aan
gerechtsdeurwaarders in eigendom behoren.
Voorstel wetgeving onafhankelijkheid en ministerieplicht
Bepleit werd ten aanzien van de onafhankelijkheid en de ministerieplicht aansluiting te zoeken bij artikelen 17 en 21 lid 2 en Wna. In de Gerechtsdeurwaarderswet
is over de ministerieplicht ’slechts’ het volgende gesteld:
Art. 11
De gerechtsdeurwaarder is te allen tijde verplicht in het gehele arrondissement
waarin zijn plaats van vestiging is gelegen de ambtshandelingen waartoe hij
bevoegd is, te verrichten wanneer hierom wordt verzocht, tenzij:
a met het oog op zijn persoonlijke omstandigheden dit redelijkerwijs niet van
hem kan worden verlangd, of
b de verzoeker niet bereid is het krachtens deze wet door de gerechtsdeurwaarder aan hem gevraagde voorschot voor het verrichten van ambtshandelingen
te voldoen.
Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat de wetgever bij persoonlijke omstandigheden denkt aan verhuizing en familieomstandigheden van bloed- of aanver-
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Rapport Capgemini 2011, p. 4 en 13.
Commissie Van der Winkel 2009, p. 19.
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wanten in de eerste of tweede graad, zoals huwelijk, bevalling van de echtgenote,
jubilea en overlijden.404
De Wna kent een heel andere omschrijving:
Art. 21 lid 2
De notaris is verplicht zijn dienst te weigeren wanneer naar zijn redelijke
overtuiging of vermoeden de werkzaamheid die van hem verlangd wordt leidt
tot strijd met het recht of de openbare orde, wanneer zijn medewerking wordt
verlangd bij handelingen die kennelijk een ongeoorloofd doel of gevolg hebben
of wanneer hij andere gegronde redenen voor weigering heeft.
En dat in aansluiting op artikel 17 Wna:
1. De notaris oefent zijn ambt in onafhankelijkheid uit en behartigt de belangen
van alle bij de rechtshandeling betrokken partijen op onpartijdige wijze en
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
2. De notaris mag zijn ambt niet uitoefenen in dienstbetrekking of in enig
ander verband waardoor zijn onafhankelijkheid of onpartijdigheid wordt
of kan worden beïnvloed.
3. Het is de notaris verboden, rechtstreeks of middellijk, te handelen en te
beleggen in registergoederen en effecten in ter beurze genoteerde en in niet
ter beurze genoteerde vennootschappen, tenzij hij redelijkerwijs mag verwachten dat hierdoor zijn onpartijdigheid of onafhankelijkheid niet wordt
of kan worden beïnvloed dan wel de eer of het aanzien van het ambt niet
wordt of kan worden geschaad.
De aanbeveling van de commissie was om artikel 21 lid 2 Wna over te nemen in
artikel 11 Gdw en dat artikel 17 Wna als aanvullende inspiratiebron kan worden
gebruikt voor artikel 11 Gdw. Dat lijkt een goed idee, omdat dan ook de mogelijkheid wordt gegeven om meer onafhankelijk op te treden en de mogelijkheid om
te weigeren ook op andere gronden dan louter persoonlijke omstandigheden kan,
bijvoorbeeld in gevallen waar de gerechtsdeurwaarder oordeelt dat de rechtvaardigheid in het geding is. Het geeft meer ruimte voor een beroepsethische benadering
waar de gerechtsdeurwaarder zijn eigen professionele afweging kan maken.405 Daar
kan tegenin worden gebracht dat de gerechtsdeurwaarder, anders dan de notaris,
opereert in een situatie van tegengestelde belangen en meestal op basis van een
vonnis. Dat laat weinig ruimte voor de gerechtsdeurwaarder. Ook is het ongewenst
dat de gerechtsdeurwaarder zich te gemakkelijk kan verschuilen achter de ministe-
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Kamerstukken II 1999/2000, 22775, nr. 3, p. 17 (MvT).
Helaas volgt zowel de KBvG als de minister de suggestie van de commissie niet voor wat betreft
het vergelijk met de notariële ministerieplicht en opname van onafhankelijkheidsvereiste in artikel
11 GDW.
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rieplicht zoals de commissie signaleerde.406 Ondanks die smalle marge en juist ook
vanwege het risico dat gerechtsdeurwaarders zich verschuilen achter de opdracht
van de schuldeiser, is het van belang dat de gerechtsdeurwaarder een eigen professionele afweging kan maken, uiteraard uitgaande van een goed genormeerde en
daartoe goed opgeleide professional.407

4.6.3. KBvG als PBO
De PBO was nog te veel een vereniging volgens de commissie, vergeten werd dat
de ledenraad het beleid vaststelt en gewezen werd op het niet goed functioneren
ervan: ‘vage agenda’s, zwakke leiding, rommelige debatten, casuïstische discussies
tussen enkelen, zwijgers die ter vergadering wel merkten welke kant het opging
en zich bij stemming naar de heersende opinie voegden, matige kennis van de
beleidsdossiers, gebrek aan durf tegenover het bestuur, gebrek aan belangstelling
voor de vraag waar de gerechtsdeurwaarder over vijf of tien jaar zou moeten staan,
gebrek aan moed in heikele kwesties knopen door te hakken, vrees, zoal geen tegenzin, de verordenende bevoegdheid van de ledenraad te gebruiken; dit tekende de
eerste jaren in belangrijke mate de ledenraad van de KBvG en het verklaarde de bij
veel leden levende gedachte dat de ledenraad een irrelevant gezelschap vormde’.408

4.6.4. Belang van de schuldenaar
De commissie besteedde een heel hoofdstuk aan het belang van de schuldenaar,
gezien vanuit het rechtsstatelijke belang dat rechterlijke uitspraken ten uitvoer
moeten worden gelegd, maar maakte kanttekeningen ten aanzien van de gevolgen
van de toegelaten marktwerking.409 Volgens de commissie dwong de marktwerking
de gerechtsdeurwaarder om (alleen) het belang van de opdrachtgever te dienen, de
commissie sprak zelfs van vereenzelviging met dat belang, maar er waren nauwelijks
prikkels om het belang van de schuldenaar in het oog te houden of om behoorlijk
en zorgvuldig te handelen. Kort gesteld: er werd aan kwaliteit ingeboet, met name
daar waar het belang van de schuldenaar betreft en ondanks de verplichting dat
de gerechtsdeurwaarder beide belangen in het oog moet houden. De commissie
zette de commerciële attitude tegenover de ambtelijke attitude en merkte daarbij
op dat de gerechtsdeurwaarders zich verschuilen achter de opdrachtgever en de
ministerieplicht om zodoende nog een aantal exploten uit te brengen en een aanvullend beslag te leggen. Terwijl aan de andere kant bij de ambtelijke attitude de
gerechtsdeurwaarder ‘een goede kans moet benutten om schuldenaren zo snel
406
407

408
409

Commissie Van der Winkel 2009, p. 41. Zie ook de reactie van de KBvG op het rapport van de
commissie Van der Winkel verderop.
De gerechtsdeurwaarder moet uiteraard wel zijn opdracht desgevraagd kunnen aantonen: zie ook
Hof Amsterdam 31 januari 2012, LJN BV5538, die het heeft over de kritische houding die men van
een gerechtsdeurwaarder als openbaar ambtenaar mag verwachten. Hij dient immers de belangen
van de opdrachtgever maar ook van zijn wederpartij.
Commissie Van der Winkel 2009, p. 22 en 23.
Commissie Van der Winkel 2009, p. 41-44.
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mogelijk weer op het rechte pad te brengen’, door te wijzen op de consequenties
van een executie en beslaglegging bij niet-betaling en te verwijzen naar schuldhulpverlening waar nodig.
Ook werd gepleit voor meer spelregels voor het beslag roerende zaken: wat mag
wel en wat niet beslagen worden. Beslag leggen terwijl zeker is dat de kosten van
het beslag meer gaan kosten dan het oplevert, behoort een behoorlijk handelende
gerechtsdeurwaarder niet te doen en is ook een onjuist drukmiddel.
Kortom, er was te weinig aandacht voor de schuldenaar en te veel afhankelijkheid
van de opdrachtgever. Daarbij komt dat die opdrachtgevers opmerkelijk genoeg vaak
overheidsbedrijven (CJIB en DUO) zijn, die gerechtsdeurwaarders tegen elkaar
uitspelen, waarbij het scoringspercentage bepalend is en niet de kwaliteit in de
vorm van aandacht voor het individuele geval. De commissie zag dit verschijnsel
vooral bij grote kantoren.
Tegelijkertijd vermeldde de commissie dat tijdens de hoorzittingen het risico
geschetst werd dat het executiebeleid harder zou worden naarmate de marges
kleiner worden, en dat risico achtte de commissie reëel aanwezig.410 Aan de overheid
werd de boodschap gegeven dat ze terughoudend moest zijn bij het nastreven van
winstmaximalisatie. Het kabinet vond het ook onwenselijk dat ‘gerechtsdeurwaarders
prijzen met opdrachtgevers afspreken die zodanig onder de kostprijs liggen, dat
hierdoor risico’s ontstaan op het punt van de zorgvuldigheid en onafhankelijkheid
die de gerechtsdeurwaarder bij de ambtsuitoefening in acht dient te nemen, alsook
op dat van de continuïteit van die ambtsuitoefening’. De staatssecretaris zegde
daarbij toe dat met de KBvG en het BFT zou worden bekeken welke maatregelen
in verband hiermee zouden kunnen worden getroffen.411
Opvallend is dan dat het CJIB aankondigde per 1 januari 2012 met ‘no-cure-nopay’ te willen gaan werken en de contracten met de gerechtsdeurwaarders wilde
openbreken. Het leidde tot Kamervragen412 en tot een reactie van Staatsecretaris
Teeven dat het ‘slechts’ een oplossingsrichting was en dat overlegd zou worden
met de KBvG en het CJIB. Blijkbaar was op dit terrein geen overleg geweest en
ging de overheid zelfs verder om de gerechtsdeurwaarders onder de kostprijs te
laten werken.413
Natuurlijk werd ook aangegeven dat aan de andere kant de betalingsmoraal is
gedaald en de schuldenproblematiek flink is gestegen, waardoor het werk van de
gerechtsdeurwaarder lastiger is geworden.

410
411

412
413

Commissie Van der Winkel 2009, p. 51.
Kabinetsstandpunt (5621518) over het advies van de Commissie evaluatie Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, bijlage 1 bij Kamerstukken II 2009/10, 32123 VI, nr. 64, p.
9-10.
Aanhangsel Handelingen II 2011/12, nr. 1014.
Zie ook het eerder genoemde interview met een vertegenwoordiger van de DUO.
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4.6.5. Opleiding en vakbekwaamheid
Ook op het terrein van de vakbekwaamheid moet de KBvG actiever worden door het
bewaken van de kwaliteit van de permanente educatie en actieve bemoeienis met
de opleiding.414 Praktisch gezien betekende dit volgens de commissie dat modellen
en berekeningtools moesten worden ontwikkeld en dat er meer kenbaarheid aan de
beroepsnorm zou worden gegeven door publicatie van tuchtrechtelijke uitspraken
met annotatie. De commissie bepleitte een zwaarder academisch accent voor de
opleiding tot gerechtsdeurwaarder, uitgaande van het idee dat voor een goede beroepsbeoefening ten minste een academische scholing plaatsvindt. De commissie
vond ook dat meer personen met een academisch werk- en denkniveau (de commissie noemt juristen en andere academici) zouden moeten kunnen toetreden tot
de beroepsgroep. Voor deze groep moest een verkorte opleiding komen in de vorm
van een master procesrecht of een vervolgopleiding op de (huidige) bachelor HBO
rechten (afstudeerrichting kandidaat-gerechtsdeurwaarder) met procesrecht en executie- en beslagrecht en voldoende aandacht voor Europese invloeden. Anderzijds
werd bepleit dat in samenspraak met de KBvG aandacht zal worden besteed aan
goed ondernemerschap, ethiek en tuchtrecht. Het werd gekoppeld aan de versterking
van de positie van de KBvG en men zag hier voor de universiteit Utrecht een taak.

4.6.6. Reactie KBvG op het rapport van de evaluatiecommissie
De reactie van de KBvG was over het algemeen instemmend: ‘een steun in de rug
voor het verdere beleid’.415 Helaas volgt de KBvG de suggestie van de commissie
niet voor wat betreft het vergelijk met de notariële ministerieplicht en opname van
onafhankelijkheidsvereiste in artikel 11 Gdw.416 De argumenten die daarvoor werden
gegeven, waren een verschil in werkzaamheden tussen de gerechtsdeurwaarder
en de notaris, waarbij de nadruk werd gelegd op het afdwingen van nakoming
van verplichtingen als kerntaak van de gerechtsdeurwaarder, en het beroep op de
wettelijke rechten van de schuldeiser en de rechten die door de rechter aan hem
worden toegekend. De mogelijkheid van een deurwaardersrenvooi waarbij de
gerechtsdeurwaarder een executiegeschil aan de rechter kan voorleggen, werd als
voldoende ervaren, zij het met een voorstel tot enige wijzigingen: gedacht werd
aan het beschrijven van situaties waarin ook een bijzondere volmacht vereist wordt
van de executant, indien executant zich in weerwil van het advies van de gerechtsdeurwaarder beroept op de ministerieplicht.417

414
415

416
417

Commissie Van der Winkel 2009, p. 14.
Reactie KBvG op de aanbevelingen in het evaluatierapport van de commissie Van der Winkel, www.
kbvg.nl/fileadmin/Informatie/evaluatie/Reactie_op_aanbevelingen_DEF.pdf en Jaarverslag KBvG
2009, p. 3.
Reactie KBvG op de aanbevelingen in het evaluatierapport van de commissie Van der Winkel:
specifiek op aanbeveling 24, p. 7.
Als bedoeld in artikel 434 Rv.
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Zoals al eerder gesteld lijkt het een gemiste kans om de professionele ruimte voor
de gerechtsdeurwaarder uit te breiden met eigen bevoegdheden en afwegingen. Wel
werd de opvatting gedeeld dat de gerechtsdeurwaarder zich niet uitsluitend mag
laten leiden door de partijdige belangen van de opdrachtgever met een beroep op
de bijzondere ambtelijke positie van de gerechtsdeurwaarder. De KBvG wilde wel
een debat aanzwengelen of de huidige formulering als te knellend wordt ervaren.
Het kabinet echter deelde de opvatting van de commissie ten aanzien van genoemd punt om aan te sluiten bij artikel 17 Wna dan wel om het als inspiratiebron
te gebruiken voor de onafhankelijke positie van de gerechtsdeurwaarder.418 Een
eventuele wijziging van de in de GDW geformuleerde ministerieplicht moet vooraf
worden gegaan door een debat in de beroepsgroep en daar wachtte men op.419
De KBvG koppelde daaraan ook dat andere initiatieven zouden worden ontplooid
en nam de aanbevelingen over voor wat betreft het beslag op de inboedel420 en het
bewust maken van de opdrachtgevers van de consequenties van het inschakelen
van een gerechtsdeurwaarder. Daar waar de KBvG gevraagd werd om verordenend
op te treden met betrekking tot cumulatie van beslagen en vexatoir beslag, zag de
KBvG geen taak voor zichzelf maar voor de wetgever omdat het de rechten van
schudeisers betreft zoals die zijn toegekend door de wet.421
Een van de conclusies in het rapport van de commissie was dat de KBvG meer
verordenend moet optreden ten aanzien van een goede en onafhankelijke beroepshouding van de gerechtsdeurwaarder en ook zorgt voor gedeelde kernwaarden.
De KBvG deelde die conclusie in grote lijnen, maar merkte op dat beroepsregels
voortdurend in ontwikkeling zijn en dat regels snel en flexibel moeten kunnen
worden aangepast aan de ontwikkelingen en dat ze werkbaar moeten zijn voor de
diversiteit binnen de beroepsgroep. Dat betekende volgens de KBvG dat algemene
beroepsnormen per verordening worden genormeerd en de concrete uitwerking
van beroepsregels in lagere en meer flexibele regelgeving.422

4.7. Tucht- en klachtrecht
Inleiding
Op grond van artikel 34 lid 1 Gerechtsdeurwaarderswet is de gerechtsdeurwaarder
aan tuchtrechtspraak onderworpen ten aanzien van enig handelen of nalaten in
strijd met enige bij of krachtens deze wet gegeven bepaling en ter zake van enig
418

419
420
421
422

Kabinetsstandpunt (5621518) over het advies van de Commissie evaluatie Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, p. 3, bijlage 1 bij Kamerstukken II 2009/2010, 32123 VI, nr.
64.
Dat debat heeft tot op heden (begin 2013) niet plaatsgevonden.
Over de uitbreiding van de beslagverboden is inmiddels door de KBvG een preadvies geschreven:
zie § 4.8.
Reactie van de KBvG op de aanbevelingen in het evaluatierapport van de commissie Van de Winkel,
13 mei 2009, p. 7.
Reactie van de KBvG op de aanbevelingen in het evaluatierapport van de commissie Van de Winkel,
13 mei 2009, p. 2 (daarbij gebruik makend van de bevoegdheid bij subdelegatie).
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handelen of nalaten dat een behoorlijk gerechtsdeurwaarder onderscheidenlijk
toegevoegde kandidaat-gerechtsdeurwaarder niet betaamt. De gerechtsdeurwaarders
zijn behalve aan de Gerechtsdeurwaarderswet zelf, gebonden aan de verordeningen die de KBvG als PBO uitvaardigt (o.g.v. art. 57 lid 2 Gdw) en aan de daarbij
behorende regelgeving (o.g.v. art. 80 lid 5 Gdw). Globaal gesteld zijn dat dus regels
met betrekking tot de wettelijke taken van de gerechtsdeurwaarder, de beroeps- en
gedragsregels en de regelgeving betreffende de bedrijfsvoering. De gerechtsdeurwaarder gedraagt zich zoals een goed gerechtsdeurwaarder betaamt (art. 1 Verordening beroeps- en gedragsregels) en dat geldt ook voor de gedragingen buiten zijn
beroepsuitoefening.423 Daarnaast valt de gerechtsdeurwaarder als bestuursorgaan
onder de controle van de nationale ombudsman. De ombudsman behandelt op
grond van de Wet nationale ombudsman en de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
klachten over bestuursorganen. De gerechtsdeurwaarder is als openbaar ambtenaar
gebonden aan de gedragscode en de behoorlijkheidsnormen.424
Zijn de hiervoor geschetste problemen terug te vinden in uitspraken van de
Kamer voor gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep in de uitspraken van het
gerechtshof te Amsterdam? Voor dit onderzoek voert het te ver om een uitgebreid
onderzoek te doen naar die uitspraken, te meer daar nog steeds weinig uitspraken
door de Kamer worden gepubliceerd. Er is vanuit de jaarverslagen van de BFT en
de KBvG, de verslagen van de ombudsman, een artikel van een lid van de Kamer
Gerechtsdeurwaarders en een enkel onderzoek425 wel een indruk te verkrijgen, in
grote lijnen, op grond waarvan klachten worden ingediend. Uit de eerder vermelde
interviews (§ 4.3. en 4.4.) kwam ook een beeld naar voren.

4.7.1. Toenemende klachten
De aard van de werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder, het incasseren van
vorderingen, het uitoefenen van staatsdwang en het uitbrengen van de dagvaarding
en het executeren van vonnissen, brengt met zich mee dat de gerechtsdeurwaarder
een niet graag geziene persoon is. Het ligt voor de hand dat de schuldenaar, of algemener gesteld de justitiabele, daarom sneller geneigd zal zijn om te klagen over
een gerechtsdeurwaarder dan bijvoorbeeld een notaris en dat blijkt ook de cijfers.
Weisfelt, directeur van het Bureau van de KBvG, geeft aan dat het aantal klachten
opmerkelijk laag is gezien de miljoenen aan ambtelijke en niet-ambtelijke handelingen die per jaar worden verricht. Zij noemt een klachtenpercentage van 0,012%.426
Voor de invoering van het tuchtrecht door de Gerechtsdeurwaarderswet kende de
beroepsgroep sinds 1984 verenigingstuchtrecht. Waren er aanvankelijk heel weinig
klachten, in 1997 waren dat er 69. De meest voorkomende klachten waren van de
423
424
425
426

Zie Toelichting op artikel 1 Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders, Stcrt.
2001/132, p. 13.
Zie de behoorlijkheidswijzer op de site van de nationale ombudsman: www.nationaleombudsman.
nl/behoorlijkheidswijzer
Ter Voert & Willems, 2006, p. 66-72.
K. Weisfelt, 2009, p. 14.
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zijde van de opdrachtgevers gebrekkige informatievoorziening, gebrekkige voortgang
van de opdracht en er werd regelmatig geklaagd over declaraties en kosten.427
Ter Voert & Willems gaven aan dat het aantal klachten van 2001 tot 2005 steeg
van 143 tot 528.428 Die stijging werd voor een deel toegeschreven aan de toegenomen omvang van het werk van de gerechtsdeurwaarder en het aantal te verrichten
handelingen. In 2005 bijvoorbeeld was 85% afkomstig van schuldenaren, 12% van
de klachten was door schuldeisers ingediend, zes klachten zijn van de BFT, vier
klachten door de KBvG, één door een kantonrechter, een advocatenkantoor en een
vereniging.429 Meer dan de helft van de klachten werd met een voorzittersbeslissing430
afgedaan en bij schuldenaren werd slechts 9% gegrond verklaard, bij schuldeisers
was dat 35%. Wat betreft de aard van de klachten gaven de onderzoekers aan dat
meer dan de helft handelt over onzorgvuldig handelen en daaronder valt nietvoortvarend, partijdig of onvolledig handelen of niet tijdig of onvolledig de klager
te hebben geïnformeerd. Dit ging vaak samen met klacht over de bejegening: de
gerechtsdeurwaarder gedraagt zich onbeschoft, onvriendelijk, onacceptabel of intimiderend. 40% van alle klachten die door een voorzittersbeslissing werd afgedaan
gaat over te veel of onnodige kosten. 34% van de klachten ging over het onjuist
of onrechtmatig uitvoeren van taken. Hierbij gaat het om door de schuldenaar
onterecht ervaren beslaglegging. De beslissingen van de Kamer behelzen meestal
het onzorgvuldig handelen, problemen over kosten en het onjuist of onrechtmatig
uitvoeren van taken. Veel minder bejegeningsklachten dus. De Kamer legde bij de
40 (deels) gegrond bevonden klachten in 16 gevallen een maatregel op waaronder
14 berispingen, een schorsing en een ontzetting uit het ambt.431
Overigens wezen deze onderzoekers er ook op dat het bij de door de schuldenaren
ingediende klachten vaak ging om niet-juridisch geschooldheid, onbekendheid met
het werk van de gerechtsdeurwaarder, emotioneel handelen en ongeletterdheid.432
In de rapportage Rechtspleging Civiel en Bestuur van 2008433 werd een overzicht
gegeven van het aantal ingediende klachten bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.
Er was aanvankelijk sprake van een behoorlijke stijging vanaf 2002 tot ongeveer
2007. Er werd aangegeven dat in 2007 642 klachten werden ingediend, maar dat
die klachten in 2008 zijn gedaald tot 599. Een groot gedeelte van die klachten,
249, werd afgedaan met een voorzittersbeslissing. Daarbij werd aangeven dat
het aantal voorzittersbeslissingen in vergelijking met de afdoening van klachten
427
428
429
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432
433

Ter Voert & Willems, 2006, p. 66-72.
Ter Voert & Willems, 2006, p. 68. Blijkbaar is er geen overzicht van 1997 tot 2001.
Het aantal klachten dat bij de Kamer terechtkomt, dat dus ‘overblijft’ na de voorzittersbeslissing,
stijgt echter niet tussen 2002 en 2005, maar loopt vanaf 2003 terug van 135 naar 109 zaken. Opvallend daarbij is ook dat vermeld wordt dat exacte gegevens over het aantal klachten dat de Kamer
jaarlijks (deels) gegrond verklaart er niet zijn, maar naar schatting varieert het aantal tussen de 40
en 65 zaken per jaar.
De voorzittersbeslissing is geregeld in artikel 39 Gdw: de voorzitter van de Kamer kan zonder nader onderzoek klachten die kennelijk niet-ontvankelijk, kennelijk ongegrond of van onvoldoende
gewicht zijn via een voorzittersbeslissing afwijzen.
In aantal zaken werd hoger beroep ingediend bij het hof.
Ter Voert & Willems, 2006, p. 71.
Diephuis, Eshuis & de Heer-de Lange (red.), 2010, p. 39-40.
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tegen notarissen relatief hoog was. Dat werd geweten aan het afwezig zijn van een
voorportaal voor de afdoening van klachten bij de gerechtsdeurwaarders. 11 klachten zijn uiteindelijk ongegrond bevonden en 42 gegrond. Bij 28 van de gegronde
klachten was geen maatregel opgelegd. Bij 21 klachten is een berisping opgelegd,
2 gerechtsdeurwaarders zijn geschorst en 1 is ontzet uit het ambt.
In deze rapportage434 is echter ook zichtbaar dat in de periode tussen 2008 en
2010 het aantal tuchtzaken scherp is gestegen, tot 907 in 2010. Het aantal gegrond
bevonden zaken is echter niet of nauwelijks toegenomen (sinds 2006): 32 zaken
werden gegrond bevonden, bij 26 klachten heeft een gerechtsdeurwaarder een
berisping gekregen, 2 zijn er geschorst en 2 zijn uit het ambt ontzet.
In 2010 heeft de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 7 uitspraken heeft gedaan
inzake het niet tijdig indienen van jaarstukken en 6 uitspraken inzake een negatieve
bewaring. Uiteindelijk is als maatregel 2 keer een schorsing en 2 keer een ontzetting
uitgesproken. Bij één ontzetting was tevens sprake van misleiding van het BFT.435
In 2011 volgden 4 ontzettingen als gevolg van een negatieve bewaringspositie, allen
zijn inmiddels bevestigd door het Gerechtshof.436 Het aantal gerechtsdeurwaarders
dat onder verscherpt toezicht stond, is in 2010 stabiel gebleven: 14 van de 388.
Dit percentage daalde in 2011 tot 10 van de 385 gerechtsdeurwaarders. In 2010
is echter wel het percentage risicokantoren opgelopen tot 50%, in 2011 is dat al
53%. De risico’s ten aanzien van de voorfinanciering stijgen ook in 2011, waarbij
de BFT aangeeft dat enkele gerechtsdeurwaarders in de problemen zijn gekomen
als gevolg van het opzeggen van contracten.437
Wel is zichtbaar dat de KBvG actiever gaat optreden in het kader van een goede
beroepsuitoefening en om de vakbekwaamheid te bevorderen. Steeds vaker werd
een klacht ingediend door de KBvG; in 2011 werden 11 klachten ingediend: een
klacht met verzoek tot spoedschorsing omdat de gerechtsdeurwaarder niet langer
aan de vereisten voldeed om goed te functioneren, een klacht wegens strijd met
de onafhankelijkheid, meerdere klachten over het niet houden van een gerechtsdeurwaarderskantoor in de plaats van vestiging en het niet voldoen aan de eisen
van uit de Verordening bevordering vakbekwaamheid. In totaal zijn in 2011 vier
gerechtsdeurwaarders uit het ambt ontzet vanwege een negatieve bewaarpositie.438
Oud-lid van de Kamer van Gerechtsdeurwaarders, oud-gerechtsdeurwaarder
Seuren gaf in 2012 aan dat langzamerhand tuchtrecht zijn plaats kreeg binnen
de beroepsgroep.439 Hij stelde dat veel klachten niet gehonoreerd werden en dat
heeft te maken met de boosheid en teleurstelling die mensen ervaren omdat de
gerechtsdeurwaarder de boodschapper van het slechte nieuws is. Maar hij gaf ook
aan dat veel klachten over communicatie van de gerechtsdeurwaarder gaan en dan
434
435
436
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Rechtspleging Civiel en Bestuur 2008, p. 32-33. www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/veiligheid-recht/
publicaties/publicaties/archief/2012/2011-civiel-bestuur-2010-pub.htm
Jaarverslag BFT 2010, p. 16, www.bureauft.nl/default.asp?pid=83.
Jaarverslag BFT 2011, p.8, www.bureauft.nl/default.asp?pid=83.
Bedoeld worden die met betrekking tot voorfinanciering en no-cure-no-pay afspraken, Jaarverslag
BFT 2011, p. 22.
Jaarverslag BFT 2011, p. 8.
Seuren, 2012, p. 9-11.
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niet in de zin van bejegening maar over de ‘te laag vastgestelde beslagvrije voet en
de stroperigheid bij de correctie ervan’.440 Hij zag een duidelijke daling van bejegeningsklachten en oordeelde dat gerechtsdeurwaarders werk hebben gemaakt van
hun omgangsvormen.441 Hij legde een link met de professionalisering die met het
Rapport Noblesse Oblige van de commissie Van der Winkel is ingezet. In de cijfers
valt dit nog niet terug te zien. De vraag die hierbij opkomt, is hoe wordt omgegaan
met bejegeningsklachten die door een voorzittersbeslissing worden afgedaan en
niet bij de Kamer komen. Maakt dat veel bij voorzittersbeslissing wordt afgedaan
dat er minder sprake is van bejegeningsklachten bij de Kamer? Zijn er dan wel
minder bejegeningsklachten of zijn ze minder erg geworden zodat ze niet bij de
Kamer terecht komen? Wat is de oorzaak dat veel bejegeningsklachten niet bij de
Kamer komen? Wat als er sprake is van een minnelijke schikking?442 Zijn de leden
van de Kamer hier van op de hoogte? Vragen die niet hier beantwoord kunnen
worden maar die een nader onderzoek vergen.

4.7.2. Klachten bij de nationale ombudsman
De gerechtsdeurwaarder is een bestuursorgaan ex artikel 1:1 lid 1 Awb en daarvoor
geldt gehoudenheid om klachten op een juiste manier intern af te handelen. De
ombudsman oefent daarop toezicht uit en daarbij zijn de behoorlijksheidsnormen
die in de loop der jaren zijn ontwikkeld leidend en bindend voor alle bestuursorganen.443 Die worden samengevat in vier kernwaarden: open en duidelijk, respectvol,
betrokkenheid en oplossingsgericht, eerlijk en betrouwbaar. De nationale ombudsman krijgt niet veel klachten over gerechtsdeurwaarders.444 Een onderzoek naar de
aard van de klachten over gerechtsdeurwaarders is er niet. Stehouwer, substituut
ombudsman, gaf in juni 2012 op het alumnicongres op de Hogeschool Utrecht aan
dat het veelal bejegeningsklachten betreft.445 Oud-gerechtsdeurwaarder en oud-lid van
de Kamer van gerechtsdeurwaarders Seuren, zoals hiervoor al beschreven, stelde het
tegendeel: hij zag een duidelijke daling van bejegeningsklachten en oordeelde juist
dat de gerechtsdeurwaarders werk hadden gemaakt van hun omgangsvormen.446
440
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Dat was niet eerder terug te zien in de publicaties. Het wordt wel beschreven in het rapport Paritas
Passé als probleem bij schuldenaren, maar ook in de rondetafelgesprekken in het kader van het
onderzoek is door schuldhulpverleners en gerechtsdeurwaarders dit probleem op tafel gelegd.
Schuldenaren moeten steeds meer rondkomen van een bedrag beneden de beslagvrije voet, p. 63
e.v.
Dit in tegenstelling tot wat substituut-ombudsman Addie Stehouder aangaf op het alumnicongres
van gerechtsdeurwaarders op 6 juni 2012 op de Hogeschool Utrecht voor wat betreft de klachten
die bij de nationale ombudsman binnenkomen.
Ter Voert & Willems, 2006 spreken over de mogelijkheid van een minnelijke schikking, p. 70. In
wet- en regelgeving is deze mogelijkheid niet terug te vinden.
Zie voor de behoorlijkheidsnormen: www.nationaleombudsman.nl/behoorlijkheidswijzer
Brenninkmeijer, 2007, p. 74-77.
In het jaarverslag van de ombudsman over 2012 wordt wel melding gemaakt van een toename in
klachten: ‘toename in klachten over CJIB, CVOM, IGZ, Dienst Wegverkeer en gerechtsdeurwaarders’, dit wordt echter niet verder uitgewerkt naar soort klachten of aantallen: Brenninkmeijer,
2012, p. 39.
Seuren, 2012, p. 9-11.
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4.8. De KBvG in actie: regelgeving ten aanzien van de beroepsuitoefening als
reactie op de eerste ontwikkelingen en het rapport van de evaluatiecommissie.
Na alle genoemde onderzoeken, (trend)rapportages, interviews, literatuur en tuchtrecht, waaruit blijkt hoezeer de gerechtsdeurwaarder klem is komen te zitten door de
macht en de werkwijze van de grote opdrachtgevers, komt ook langzamerhand het
bewustzijn op gang dat het anders moet en kan. In het beleidsplan 2010-2015 van
de KBvG werd aangegeven dat heldere normenkaders moeten worden geschapen
om de excessen van de marktwerking in te perken ter waarborging van de goede
beroepsuitoefening.447 De KBvG erkende daarmee voor het eerst dat er inderdaad
excessen zijn. Als uitgangspunt werden elf eigenschappen voor een goed functionerende publiekrechtelijke organisatie uit het rapport Noblesse Oblige overgenomen
als bron voor beleidsvorming.
• De KBvG draagt de verantwoordelijkheid voor een goede en onafhankelijke
beroepsuitoefening uit;
• De KBvG heeft een goede verankering en voldoende status binnen de beroepsgroep. Verordeningen worden mede daardoor aanvaard als de professionele norm
en staan niet voortdurend binnen de beroepsgroep ter discussie;
• De KBvG bevordert de vakbekwaamheid van de beroepsgenoten;
• De KBvG heeft een interne organisatie die democratisch functioneert;
• De KBvG bevordert het ‘gildegevoel’ en de onafhankelijkheid van de beroepsbeoefenaar, zodanig dat niet het concurrentieaspect overheerst maar dat een
gezamenlijke kwaliteitsnorm wordt uitgedragen;
• De KBvG heeft een interne en externe relatiefunctie;
• De KBvG speelt een agendabepalende en initiërende rol;
• De KBvG treedt waar nodig handhavend op en zorgt er zo voor dat de professionele norm hoog gehouden wordt, om te voorkomen dat alleen de tuchtrechter
moet handhaven;
• De KBvG maakt actief gebruik van de verordenende bevoegdheid, met subsidiariteit en proportionaliteit en gebruikt deze bevoegdheid gericht op het beschermen van het algemeen belang en de goede uitoefening van het beroep en niet
hoofdzakelijk strekkende tot bescherming van het belang van de beroepsgroep
zelf;
• De KBvG heeft voldoende aandacht voor de concrete uitwerking van de professionele waarden in gedrags- en beroepsregels.
De KBvG nam in versneld tempo haar verantwoordelijkheid als PBO448 en ging
onder meer verordenend optreden ten behoeve van een goede en onafhankelijke
beroepshouding van de gerechtsdeurwaarder. Dat betekende volgens de KBvG dat

447
448

Beleidsplan KBvG 2012-2015, p. 5.
Ook volgens de KBvG zelf in het Jaarverslag over 2011, p. 3.
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algemene beroepsnormen per verordening worden genormeerd en de concrete
uitwerking van beroepsregels in lagere en meer flexibele regelgeving plaatsvindt.449
Wat zijn de vigerende beroeps- en gedragsregels die van belang zijn voor de kernwaarden?
Er wordt in deze paragraaf volstaan met het noemen van enkele verordeningen en
regelingen, waarbij als voorbeeld de regels met betrekking tot ethiek wat uitgebreider worden besproken, omdat die (ook) voor aankomende beroepsbeoefenaars, de
studenten, belangrijk zijn.
De Verordening beroeps- en gedragsregels is nog een ministeriele verordening
van 2001450 en bevat weinig concrete regels. Je gedragen zoals een goed deurwaarder
betaamt (art. 1), beroepsuitoefening mag onafhankelijkheid en onpartijdigheid niet
in gevaar brengen (art. 2) en het beroep zodanig uitoefenen dat een goede vervulling van de ambtelijke verplichtingen gewaarborgd is (art.3) etc. Het bevat veel
open normen, met uitzondering misschien van artikel 8 waar gesteld wordt dat de
gerechtsdeurwaarder geen druk mag uitoefenen door het aankondigen van maatregelen, welke hij niet uit hoofde van zijn opdracht, de wet en de hem verstrekte titel
daadwerkelijk kan nemen.451 Bijzonder is dat de gedragsnorm van artikel 1 ook geldt
voor gedragingen buiten de beroepsuitoefening.452 De verordening wordt uitgewerkt
in de Gedragscode gerechtsdeurwaarders ter bescherming van persoonsgegevens.453
Daarnaast bestaat er een Verordening bevordering vakbekwaamheid KBvG 454 en
het daarop gebaseerde reglement bevordering vakbekwaamheid.
Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit
De Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit (NvK)455 bevat normen die zijn
ontleend aan de procesgang binnen het gerechtsdeurwaarderskantoor en hebben
betrekking op marketing en acquisitie, contractering, behandeling portefeuille,
afwikkeling, resultaten en evaluatie, middelenbeheer en personeel en organisatie.
Ze bestaan uit een samenhangende set van normen en best-practices. De bestpractices worde uitgewerkt in het Reglement KBvG Normen voor Kwaliteit.456 Tevens
zijn toetsingscriteria vastgelegd voor de toetsing door auditoren, een toetsing op
best-practices en op normen.457
449
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Reactie van de KBvG op de aanbevelingen in het evaluatierapport van de commissie Van de Winkel,
13 mei 2009, p. 2 (daarbij gebruik makend van de bevoegdheid bij subdelegatie).
Regeling van 9 juli 2001, Stcrt. 2001, 132. Die laatstelijk gewijzigd werd in 2005, Stcrt. 2005, 15.
Actueel ten tijde van de Europese kampioenschappen voetbal: www.volkskrant.nl/vk/nl/10896/
EK-Voetbal/article/detail/3270357/2012/06/13/Deurwaarders-vanavond-tijdens-wedstrijd-op-tvjacht.dhtml
Toelichting bij de regeling van 9 juli 2001, Strct. 2001, 132.
Stcrt, 2004, 33.
Stcrt. 2005, 15.
Stcrt. 2010, 4928 met Toelichting bij de verordening van 17 december 2009.
Toelichting bij de verordening van 17 december 2009, Stcrt. 2010, 4928, p. 4.
Toetsingscriteria KBvG normen voor kwaliteit versie 2010, www.kbvg.nl
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Als voorbeeld kan artikel 19 NvK worden genomen: ‘De gerechtsdeurwaarder
draagt er zorg voor dat iedere medewerker handelt volgens de heersende ethische
normen’. In de toelichting staat dat ‘de KBvG hiermee wil bewerkstelligen dat
ethiek en ethisch handelen breed in het gerechtsdeurwaarderskantoor is verankerd.
De heersende ethische norm is terug te vinden in discussies en besluiten van de
ledenraad en algemene ledenraadvergadering van de KBvG, in uitspraken in het
tuchtrecht, alsmede in uitspraken van de nationale ombudsman.’458 De nadere
uitwerking van artikel 19 NvK luidt als volgt:
19.1 De gerechtsdeurwaarder stelt met zijn eigen gedrag en houding de norm
voor ethiek binnen het kantoor. Hij is zich bewust van zijn voorbeeldrol in het
omgaan met partijen en behandelen van opdrachten.
19.2 De gerechtsdeurwaarder draagt zorg voor een cultuur waarbij ethiek een
belangrijke waarde is. Hij initieert en onderhoudt een structurele en kantoorbrede discussie over ethiek.
Verordening onafhankelijkheid
Ten tijde van het uitbrengen van het rapport Noblesse Oblige was de KBvG al bezig
met de Verordening onafhankelijkheid. De aanbevelingen van het KBvG-rapport
werden uitgewerkt door de commissie Integriteit en Onafhankelijkheid.459 Tijdens
de discussies die gevoerd zijn rondom het rapport bleek dat leden er voorstander
van waren dat de participatie door (externe) derden in gerechtsdeurwaarderskantoren verder aan banden zou worden gelegd dan de 51% / 49% regeling van de
toen geldende richtlijn inzake de onafhankelijkheid van gerechtsdeurwaarders.
Deze commissie heeft in 2007 het volgende advies gegeven:460
• opdrachtgevers kunnen niet participeren in een gerechtsdeurwaarderskantoor;
• derden en medewerkers van een gerechtsdeurwaarderskantoor kunnen voor
maximaal 25% participeren in een gerechtsdeurwaarderskantoor;
• indien aangetoond kan worden dat een medewerker zijn arbeidscapaciteit in
overwegende mate en voor minimaal 80% aanwendt voor het gerechtsdeurwaarderskantoor, dan kan de medewerker participeren tot maximaal 49% van
de aandelen;
• los van de aandelenverhouding, moet de aan de aandelen verbonden stemverhouding in meerderheid bij de deurwaarder liggen. Bovendien moeten alle
side-letters bekend zijn en desgevraagd ter inzage verstrekt worden.
In 2008 is ten aanzien van dit onderwerp een gewijzigd advies gekomen omdat niet
tot besluitvorming kon worden gekomen.461 Dat resulteerde in twee adviezen: één
458
459
460
461

Toelichting bij de verordening van 17 december 2009, Stcrt. 2010, 4928, p. 5.
Jaarverslag KBvG 2007, p. 14.
Jaarverslag KBvG 2007, p. 14 en 15.
Jaarverslag KBvG 2008, p. 5.
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inzake de integriteit en één inzake de onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder.
Op grond daarvan zijn twee richtlijnen aangenomen: de richtlijn onafhankelijkheid
die aangeeft dat de gerechtsdeurwaarder in wiens kantoor een derde participeert,
geen opdrachten van die derde mag accepteren en de richtlijn integriteit die aangeeft dat de gerechtsdeurwaarder zorg moet dragen voor eenduidige, volledige en
juiste informatieverstrekking aan de justitiabele. Hij moet de justitiabele ook ter
zake doende informatie verstrekken over zijn rechtspositionele mogelijkheden.
De Verordening onafhankelijkheid werd op 21 november 2009 van positief advies
voorzien door de ALV en op 17 december 2009 stelde de ledenraad van de KBvG
de verordening vast.
Uiteindelijk heeft dit geleid tot de Verordening Onafhankelijkheid die op 1
juli 2010 in werking is getreden.462 De kern daarvan is dat betrokkenheid van opdrachtgevers verboden is, waarbij de verbinding wordt gelegd met artikel 2 van de
Verordening beroeps- en gedragsregels: de gerechtsdeurwaarder moet de vrijheid en
de onafhankelijkheid bezitten om te handelen zonder belangenverstrengeling. Maar
ook dat het aankomt op het aanzien van het ambt en de indruk die het naar buiten
wekt.463 Artikel 2 lid 2 stelt dat de absolute beslissingsbevoegdheid aangaande het
beleid van het kantoor, het beheer van derdengelden en voorts alle aspecten van de
behandeling van de portefeuille, zowel in de minnelijke als de ambtelijke fase van
zijn bemoeienissen, dient te berusten bij de gerechtsdeurwaarder. Ingevolge artikel
3 lid 1 zal het bestuur van het gerechtsdeurwaarderskantoor ten minste in meerderheid moeten bestaan uit gerechtsdeurwaarders. En om alle twijfel weg te nemen
stelt lid 2 dat doorslaggevende invloed alleen toekomt aan gerechtsdeurwaarders.
De discussie was hiermee niet afgedaan. Zowel de minister als de Nederlandse
Mededingingautoriteit (NMA) lieten van zich horen. De minister keurde de verordening wel goed, maar maakte een kanttekening dat participatie door anderen dan
de gerechtsdeurwaarder als hoofdregel uitgesloten moet worden, de zgn. nuloptie.
De NMA daarentegen vond de verordening niet ver genoeg gaan, omdat op de incassomarkt iedereen gelijk moeten kunnen opereren: ‘Als de gerechtsdeurwaarder mag
aanmanen voor een vordering die hij in het ambtelijk vervolgtraject ook behandelt,
waarom zou dat niet mogelijk zijn als die aanmaning door een derde‐participant in
een gerechtsdeurwaarderskantoor zou zijn gedaan’.464 De NMA had geen moeite met
het gegeven dat in ‘eigen vorderingen’ niet mag worden opgetreden, maar vond dat
de derdeparticipant wel indirect betrokken mag zijn bij opdrachten. Op grond hiervan
werd een voorstel gedaan voor aanpassing van de verordening waarbij, naar eigen
zeggen, aan beide zienswijzen werd tegemoet gekomen. Indirecte betrokkenheid
mag, maar de gerechtsdeurwaarder die participanten toelaat moet ervoor instaan
dat de participant zich gedraagt overeenkomstig de voor de gerechtsdeurwaarders
geldende regels. Dat betekent ook dat participanten zich verbinden om medewerking
te verlenen aan toezicht door de Bft zodat ook aan de bezwaren van de Bft wordt
462
463
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Stcrt. 2010,8297.
Toelichting bij de verordening, Stcr. 2010, 8297.
In het advies van de commissie Aanpassing Verordening Onafhankelijkheid (kenmerk 303M0920),
p. 2.
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tegemoet gekomen. Dit voorstel is in november 2012) aangenomen in de ALV. Het
Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft laten weten niet akkoord te gaan met deze
verordening omdat het niet de nuloptie bevat.465 Een patstelling dus.
De KBvG heeft ten behoeve van een goede en onafhankelijke beroepsuitoefening
gebruik gemaakt van haar bevoegdheden in het kader van het bevorderen van de
vakbekwaamheid en in 2010/2011 een cursus ethiek en 2011/2012 een cursus
risicomanagement voor alle leden verplicht gesteld.

4.9. Europa en marktwerking binnen juridische beroepen
Vooralsnog wordt ook in Europa de vinger aan de pols gehouden ten aanzien van
het mededingingsrecht en de juridische beroepen: in maart 2006 volgt een resolutie
van het Europees Parlement over de juridische beroepen en het algemeen belang
van een goed functioneren van de rechtsstelsels, waarin ondermeer werd overwogen dat overwegingen van openbaar belang de voorrang dienen te krijgen boven de
mededingingsbeginselen van de EU. Er werd een verzoek gedaan aan de Europese
Commissie ‘om rekening te houden met de specifieke rol van de juridische beroepen
in een maatschappij waar het rechtsstaatbeginsel geldt, en een grondige analyse uit
te voeren naar de wijze waarop markten voor juridische diensten functioneren als
de Commissie het beginsel ‘minder regelgeving – betere regelgeving’ hanteert’.466
Meer onderzoek naar de effecten van deregulering en marktwerking volgde in
hetzelfde jaar (juni 2006) en ook daar pleitten onderzoekers voor voorzichtigheid
bij een eventuele deregulering van het notariaat.467 Dit onderzoek in opdracht van
de notarisorganisaties in Frankrijk, België en Nederland concludeerde tot meer
empirisch onderzoek naar de effecten van marktwerking in het notariaat, onder meer
verwijzend naar de verschillende uitkomsten van het CPB-rapport en de evaluatie
van de commissie Hammerstein.468 Een eerder uitgebracht rapport van het Institut
fur Hohere Studien uit Wenen waarop de Europese Commissie zich baseerde in
het kader van deregulering en die zich wel op empirische gegevens zou baseren,
werd als onvoldoende goed onderzoek gekwalificeerd. De conclusie dat concurrentie
altijd tot lagere prijzen leidde, klopte volgens de onderzoekers niet:469 ook daar is
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Op de ALV werd een brief van de Staatssecretaris besproken met deze inhoud.
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-20060108+0+DOC+XML+V0//NL, onder nr. 12 respectievelijk 10. Mededeling van de Commissie
‘Verslag over de mededinging op het gebied van de professionele dienstverlening’(COM(2004)0083)
en de mededeling van de Commissie ‘Professionele dienstverlening – Ruimte voor verdere hervormingen – Follow-up van het verslag over de mededinging op het gebied van de professionele
dienstverlening’ (COM(2005)0405). Resolutie van het Europees Parlement over de follow-up van het
verslag over de mededinging op het gebied van de professionele dienstverlening (2006/2137(INI)).
Van den Bergh & Montagnie, 2006.
Van den Bergh & Montagnie, 2006, p. 16.
Van den Bergh & Montagnie, 2006, p. 77.
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meer empirisch onderzoek voor nodig en dan voor elke juridische professie.470 Bij
mijn weten is aan deze oproep in Nederland nog geen gevolg gegeven.
Vinger aan de pols in Europa ten aanzien van marktwerking
Ook in Europa wordt de vinger aan de pols gehouden ten aanzien van marktwerking
en de juridische beroepen. Daarbij wordt aangegeven dat het algemeen belang de
voorrang moet krijgen boven mededingingsbeginselen van de EU.

4.10. Eindconclusie
Om de gevolgen van de invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet in kaart te
brengen zijn interviews gehouden met de stakeholders en met de gerechtsdeurwaarders zelf. Het aantal geïnterviewden was te beperkt om met zekerheid bepaalde
uitspraken te kunnen doen, maar zij konden dienen als ondersteuning van de uitkomsten van trendrapportages, onderzoeksrapporten, evaluatiecommissies en van
literatuuronderzoek en van andere in de media gedane uitingen die zijn besproken
in dit en het vorige hoofdstuk.
Vrijlaten tarieven en de gevolgen voor alle betrokkenen
Een van de belangrijkste gevolgen van de invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet ligt in het vrijlaten van de tarieven voor de opdrachtgevers. Er werd wel
onderhandeld maar niet met grote opdrachtgevers; de laatste groep had een sterke
onderhandelingspositie en bepaalde (en bepaalt) in feite de tarieven. Met de andere
opdrachtgevers werd weinig onderhandeld over de tarieven: zoals de commissie
Van der Winkel (2009), de commissie Btag van de KBvG en de trendrapportage van
2006 concludeerden, ontliepen het opdrachtgeverstarief en het schuldenaarstarief
elkaar niet veel. Marktwerking leek in dat laatste geval nagenoeg afwezig te zijn.
Met de grote opdrachtgevers zoals het CJIB, de DUO en Achmea, werden prijsafspraken gemaakt en daaraan werden scoringspercentages verbonden. Daardoor
kwamen de gerechtsdeurwaarders die met deze opdrachtgevers contracteerden,
onder druk te staan om die scoringspercentages te halen, waardoor soms bovenmatig veel beslag werd gelegd en de kosten voor de schuldenaar toenamen. Uit de
interviews en onderzoeken blijkt dat er sprake was van bonus/malusregelingen en
van no-cure-no-pay afspraken. Dat pakte gunstig uit voor grote opdrachtgevers, maar
niet voor de gerechtsdeurwaarders en het bracht financiële risico’s met zich mee
voor deze deurwaarderskantoren. De commissie evaluatie Gerechtsdeurwaarderswet
sprak in 2009 over het reële risico dat onder de prijs zou worden gewerkt en het
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Van den Bergh & Montagnie, 2006, p. 78. Zie over dit onderzoek ook het rapport van de OESO:
Competition restrictions in legal professions. www.oecd.org/regreform/liberalisationandcompetitioninterventioninregulatedsectors/40080343.pdf
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risico van verharding van het executiebeleid. Opdrachtgevers zelf bevestigden ook
dit soort afspraken.
De onderlinge verhouding veranderde; van collega’s waren ze concurrenten
van elkaar geworden en daardoor leek er sprake te zijn van minder samenhang
binnen de beroepsgroep. Van een beroepsgroep die gezamenlijk verantwoordelijkheid voelde voor de uitoefening van het ambt en dus voor de publieke zaak, naar
concurrentie en verzakelijking. De commerciële kant kreeg de overhand en voor
de schuldenaar was minder aandacht. De ontstane en gegroeide afhankelijkheid
van grote opdrachtgevers, zoals hierboven beschreven, was een punt van zorg. De
kwaliteit van de beroepsuitoefening liep gevaar. Een minderheid zag de voordelen
van de invoering van marktwerking.
Een ander gevolg was dat er meer grotere kantoren in plaats van meer kleine
kantoren zijn gekomen; er was sprake van veel fusies. Dit in tegenstelling tot wat
de wetgever voor ogen stond bij de invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet,
namelijk de mogelijkheid tot meer solitaire vestigingsplaatsen. De marktwerking
lijkt alleen gunstig te werken voor de opdrachtgevers en die geven dat ook toe.
Over het algemeen werd de afnemende relatie met de schuldenaar gezien en
betreurd. Het loslaten van de arrondissementsgrenzen, het toenemende door cijfers
gestuurde werk, waarbij efficiency en snelheid voorop staan, de toename van de
schulden en de toename van het aantal exploten, werden als belangrijkste oorzaken
gezien. Zowel van de zijde van schuldhulpverlening als van de gerechtsdeurwaarders,
werd gezien dat sommige gerechtsdeurwaarders over de schreef gingen. Actoren op
gebied van schuldhulpverlening zien de laatste jaren een verbeterde samenwerking
tussen schuldhulpverlening en gerechtsdeurwaarders, een meer actief optredende
KBvG en meer besef van problematische schuldsituaties bij gerechtsdeurwaarders,
maar ook dat de druk groot is om op allerlei manieren te incasseren. Dit veroorzaakt
hogere schulden door de extra kosten die daardoor worden gemaakt
Door specialisatie op het gebied van het procederen zijn de werkzaamheden van de
kandidaat-gerechtsdeurwaarder beperkter geworden. Er is sprake van een verhoogde
werkdruk, waarbij vooral de kandidaat-gerechtsdeurwaarders met veel exploten de
weg op worden gestuurd. Ook deze ontwikkelingen werden door iedereen betreurd.
Sommigen vonden het een onvermijdelijk gevolg van de marktwerking. De meeste
geïnterviewde gerechtsdeurwaarders gaven aan dat wel keuze wordt aangeboden wat
de soort werkzaamheden betreft, een combinatie van meer of minder kantoorwerk
en/of exploten uitreiken; het procederen valt echter meestal niet meer onder die
keuze. Daarbij wordt niet iedereen meer gerechtsdeurwaarder/ondernemer, misschien kan zelfs gesteld worden dat de meeste kandidaten geen ondernemer meer
worden: de gerechtsdeurwaarder in loondienst is in wezen al een feit.
Toename aantal klachten
De aard van de werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder brengt met zich mee
dat de gerechtsdeurwaarder een niet graag geziene persoon is. Het ligt voor de hand
dat de schuldenaar, of algemener gesteld de justitiabele, daarom sneller geneigd zal
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zijn om te klagen over een gerechtsdeurwaarder dan bijvoorbeeld een notaris en dat
blijkt ook de cijfers. Het aantal klachten lijkt laag te zijn gezien de miljoenen aan
ambtelijke en niet-ambtelijke handelingen die per jaar worden verricht. Er wordt
een klachtenpercentage van 0,012% genoemd.471
Er zijn enkele conclusies te trekken naar aanleiding van de jaarverslagen van de
KBvG en de BFT, de rapportage Rechtspleging Civiel en Bestuur, het onderzoek
van Ter Voert & Willems uit 2006 en het artikel van het oud-lid van de Kamer voor
gerechtsdeurwaarders Seuren. Sinds 2008 is er een behoorlijke toename van het
aantal klachten. Het zijn met name klachten van schuldenaren. Die stijging werd
voor een deel toegeschreven aan de toegenomen omvang van het werk van de
gerechtsdeurwaarder en het aantal te verrichten handelingen. Meer dan de helft
van de klachten werd met een voorzittersbeslissing afgedaan: bij schuldenaren werd
slechts 9% gegrond verklaard en bij schuldeisers was dat 35%. Wat betreft de aard
van de klachten geven de onderzoekers aan dat meer dan de helft handelde over
onzorgvuldig handelen en daaronder valt, niet-voortvarend, partijdig of onvolledig
handelen of niet tijdig of onvolledig de klager te hebben geïnformeerd. Dit ging
vaak samen met klacht over de bejegening, de gerechtsdeurwaarder gedraagt zich
onbeschoft, onvriendelijk, onacceptabel of intimiderend.
Uit het aantal ontzettingen uit het ambt en uit berispingen vanwege een negatieve bewaarpositie bleek dat financiële problemen een grote rol spelen in het
tuchtrecht. Het opzeggen van contracten van met name grote opdrachtgevers en
de voorfinanciering die deze opdrachtgevers soms verlangden, brachten risico’s
met zich mee voor de gerechtsdeurwaarders.
Marktwerking heeft gevolgen gehad voor de beroepsuitoefening
Er is eenduidigheid in de genoemde onderzoeken, rapporten, en interviews omtrent de ontwikkelingen. Dat wordt ook in de literatuur teruggezien: er zijn zoveel
overeenkomsten dat aan de gedeelde conclusies niet te ontkomen valt. Het meest
stevige commentaar komt van de commissie van der Winkel in het rapport Noblesse
Oblige. De marktwerking heeft gevolgen gehad voor de beroepsuitoefening. Met
de opmerking dat de deugden van de koopman zijn niet altijd dezelfde zijn als
die van de openbaar ambtenaar heeft de commissie de problematiek in de kern
weergeven. De KBvG moet het baken zijn voor de nobele gerechtsdeurwaarder
en de kernwaarden uitdragen zodat er een meer gedeeld waardekader ontstaat.
Daarom moet de KBvG ook meer verordenend optreden, waarbij de belangen van
de schuldenaar niet uit het oog mogen worden verloren en er meer voorlichting
moet worden gegeven over de positie van de gerechtsdeurwaarder zowel aan het
publiek als aan de opdrachtgevers. Het kabinet neemt de meeste aanbevelingen
over behalve met betrekking tot de opleiding.

471

K. Weisfelt, 2009, p. 14. Een gedegen onderzoek naar het aantal en de soort klachten is er niet.
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De KBvG schept normenkaders als reactie op de ontwikkelingen
Er zijn door de KBvG normenkaders geschapen om de excessen van de marktwerking
in te perken ter waarborging van de goede beroepsuitoefening. De KBvG is actiever
gaan optreden, zeker na het uitbrengen van het evaluatierapport Noblesse Oblige. Er
zijn meer verordeningen en regels gekomen om de kwaliteit te handhaven en er is
meer aandacht voor de schuldenaar en de schuldhulpverlening en daar wordt meer
mee samengewerkt. Ook de beroepsethiek is meer in de belangstelling gekomen.
Tot slot
De vele recente ontwikkelingen op sociaal-economisch terrein en in het burgerlijk
procesrecht, hebben ook gevolgen gehad voor de beroepsuitoefening en het optreden van de KBvG. Daarom wordt in hoofdstuk 7 apart aandacht besteed aan de
laatste ontwikkelingen.
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5

De vergelijking met de ontwikkelingen in het notariaat

5.1. Inleiding
De notaris is evenals de gerechtsdeurwaarder ambtenaar en ondernemer met domeinmonopolies. Door de notaris wordt echter geen overheidsdwang uitgeoefend
zoals de gerechtsdeurwaarder die uitoefent. De notaris wordt ook gekenschetst
als een poortwachter.472 De kern van de taak van de notaris is zijn bevoegdheid om
authentieke akten473 op te maken zoals dat voor de rechtsgeldige totstandkoming
van rechtshandelingen noodzakelijk is bij de overdracht van onroerend goed (leveringsakten of hypotheekakten) of in het personen- en familierecht (opmaken van
testamenten en huwelijkse voorwaarden) en het ondernemingsrecht (oprichting
rechtspersoon). Anders gezegd zijn kernfunctie is het verschaffen van de rechtszekerheid.474 De notaris heeft het domeinmonopolie op het maken van genoemde
authentieke akten en treedt, naast genoemde wettelijke taken, op als juridisch
adviseur en speelt een rol bij het maken van onderhandse akten.475 De notaris heeft
evenals de gerechtsdeurwaarder ministerieplicht, maar dan met betrekking tot het
opmaken van notariële akten.476 In dat kader dient ook de full serviceverplichting
vermeld te worden (art. 21 Wna jo. art. 10 Verordening beroeps- en gedragregels),
waarmee wordt bedoeld dat de notaris verplicht is alle de hem bij of krachtens de
wet opgedragen of de door een partij verlangde werkzaamheden te verrichten.
Artikel 17 Wna stelt dat de notaris onpartijdig dient te handelen.477 Arikel. 43
Wna jo. art. 4 lid 1 en 2 Verordening beroeps- en gedragregels geven regels hoe hij
praktisch dient te handelen in het kader van die onpartijdigheid: het informeren
van partijen over de gevolgen van de door hen te verrichten rechtshandeling(en),
de zogenaamde ‘Belehrungspflicht’. Dat betekent ook dat hij tijdig de concepten
dient aan te leveren en gelegenheid moet geven om vragen te stellen.478 Tegelijkertijd
moet hij alert zijn op de zwakkere partij.
Artikel 4 lid 2 Verordening beroeps- en gedragsregels:

472
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474
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Stollenwerck 2009, p. 814. Die daarmee ook verwijst naar oratie van Waayer, ‘Wat was was voordat
was was was?’ uitgesproken op 2 oktober 2009.
Artikel 156 Rv jo. 2 lid 1 Nwa.
Zo ook Plaggemars, 2011, p. 6.
En van andere authentieke akten, er zijn meer voorbeelden te noemen, maar in dit kader verder
niet relevant.
Artikel 21 Wna.
Zie ook paragraaf 4.6. waar dit artikel uitgebreid is behandeld en ook als voorbeeld kan dienen
voor de gerechtsdeurwaarder.
Zie ook HR 20 januari 1989, NJ 1989, 766 over de omvang van die onpartijdigheid.

141

Proefschriftversie - De gerechtsdeurwaarder.indd 141

19/08/13 13:29

De gerechtsdeurwaarder: ambtenaar en ondernemer – Deel 1

Onder andere gegronde redenen van dienstweigering als bedoeld in artikel 21
lid 2 Wet op het notarisambt werd begrepen dat de notaris weet of vermoedt
dat misbruik wordt gemaakt van juridische onkunde of feitelijk overwicht.
Wanneer de omstandigheden daar aanleiding toe geven is de notaris gehouden
dienaangaande een onderzoek in te stellen.
De notaris kan echter ook als partijadviseur optreden, maar dan moet hij zijn positie
duidelijk kenbaar maken aan de wederpartij.479
Naast het belang van de onpartijdigheid, met speciale aandacht voor de positie
van degene die niet zo juridisch onderlegd is of als zwakkere partij kan worden
beschouwd, is een andere kernwaarde van de notaris de onafhankelijkheid, en ook
die kernwaarde is geregeld in artikel 17 Wna. Onafhankelijkheid lijkt moeilijk te
onderscheiden van onpartijdigheid;480 Lekkerkerker noemt de onafhankelijkheid van
de overheid, omdat notarissen cliënten in vrijheid moeten kunnen bijstaan. Hij ziet
die onafhankelijkheid verder tot uiting komen in de verplichting tot registratie van
nevenbetrekkingen. Ten aanzien van de onafhankelijkheid van de cliënt verwijst hij
naar artikel 12 van de Verordening beroeps- en gedragregels: in financieel opzicht
niet afhankelijk zijn van een bepaalde opdrachtgever, tussenpersoon of adviseur en
hij mag voor het verkrijgen van opdrachten aan derden geen financiële of andere
op geld waardeerbare tegemoetkoming geven.481
En integriteit wordt door hem omschreven als ‘handelen op een wijze die aan
de andere kernwaarden recht doet en, ook los daarvan, conform de eisen die zijn
verschillende rollen en posities aan een modern beroepsbeoefenaar stellen’.482 In
dit kader noemt hij onder andere ook dat een notaris is gehouden tot fatsoenlijk
ondernemerschap.

5.2. De nieuwe wetgeving en de marktwerking in het notariaat
Het notariaat kende al langer eigen wetgeving, de eerste Wet op het notarisambt
(Wna) stamt uit 1842. En ook bij deze beroepsgroep duurde het lang voordat uiteindelijk een nieuwe Wna (1999) tot stand kwam. Door de nieuwe wet werd de
notariële markt geliberaliseerd. De commercialisering en verzakelijking in het
notarisambt waren al sinds de jaren zeventig ingezet,483 maar met de inwerkingtreding van de Wna van 1999 werd daar meer marktwerking aan toegevoegd: het
vaste tarievenstelsel en het standplaatsenbeleid werden afgeschaft, de notaris mag
nu ook buiten zijn arrondissement optreden. De broederschap werd een PBO: de
479
480
481
482
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Kamerstukken II 1995/1996, Nota n.a.v. verslag 23706, nr. 6, p. 39 en art. 1 lid 4 Verordening beroeps- en gedragsregels.
Zie ook Lekkerkerker, 2010b, p. 38-47.
Hij ziet dit als een verbod op no cure, no pay afspraken.
Zie ook Lekkerkerker, 2010b, p. 36 en 31. Lekkerkerker noemt deze drie kernwaarden als de belangrijkste, daarnaast noemt hij deskundigheid, vertrouwelijkheid en publieke verantwoordelijkheid
voor de rechtsbedeling.
Van Heesen-Laclé, 2007, p. 1 en Cappon, 2010, p. 8.
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Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) met een verplicht lidmaatschap.
Veel overeenkomsten dus met de gerechtsdeurwaarders.
Binnen het notariaat werden veel vragen gesteld en discussies gevoerd over de
marktwerking en commercialisering, de toonzetting is overwegend negatief over
de gevolgen ervan.484 Bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het Notariaat Cappon
(2010) is duidelijk: ‘De invoering van een stelsel van vrijere vestiging en van
marktwerking heeft het notariaat in crisis gebracht’.485 Eerder werden in paragraaf
4.5. de evaluaties beschreven naar aanleiding van de invoering van de Wna.486 Kort
samengevat kwam het er in de eerste jaren na de invoering van de Wna op neer
dat (ook) bij de notarissen duidelijk was dat de toetreding van nieuwe notarissen
erg beperkt was en dat er sprake was van schaalvergroting. De marktwerking bij de
notarissen bracht geen vooruitgang ten aanzien van een betere prijs/kwaliteitsverhouding, wel werd op kwaliteit iets ingeleverd.487 Notarissen zijn efficiënter gaan
werken en hebben meer oog gekregen voor innovatie. De klantvriendelijkheid is
toegenomen, maar de consumenten lijken minder geprofiteerd te hebben van de
herziening dan de professionele klanten. Ook dat is opmerkelijk, want het toelaten
van marktwerking bij de vrije beroepen wordt vaak beargumenteerd vanuit de
bevordering van de belangen van de (particuliere) consument: er komt immers
een betere prijs/kwaliteitsverhouding.
Door het toenemen van de concurrentie werden meer dan voorheen de grenzen
opgezocht van de bestaande regels en normen. En het oordeel was dat maatregelen
nodig waren om ook in de toekomst te kunnen garanderen dat een betrouwbaar en
deskundig notariaat blijft bestaan. De KNB werd geadviseerd om de regelgeving
op het gebied van kwaliteit, ondernemerschap en integriteit aan te scherpen. Een
meerderheid van de notarissen vond dat het ambt vooral een ambtelijke invulling
moest krijgen, winstgevendheid,488 concurrentie en behoud van grote cliënten
behoren secundair te zijn.489
Minder mild zijn de oordelen van hoogleraren Luijten490 en Van Mourik: ‘dat een
mooi en waardig ambt dreigt te verzinken in commerciële malaise en verloedering’.491
Ook hoogleraar Verstappen laat zich in die zin uit.492
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Stollenwerck, 2010: de naam van ‘Marktwerking in het notariaat; droom of nachtmerrie’ van een
symposium dat in 2009 werd gehouden is natuurlijk niet toevallig gekozen. En voor een eerder
overzicht WPNR 2004/6591, Vijf jaar Wet op het Notarisambt, speciale editie.
Cappon, 2010, p. 10.
En de reacties van de gerechtsdeurwaarders daarop.
Van Heesen-Laclé, 2007, p. 95: zij wees ook op de bevindingen van het onderzoeksbureau EIM dat
geen concrete aanwijzingen bestaan dat de kwaliteit sterk afneemt noch dat de integriteit minder
wordt. Genoemd wordt ‘een zekere verschraling van de kwaliteit’, maar brengt niet in kaart hoe
het zit met de naleving van de informatieplicht of het bieden van hoogstaande vakinhoudelijke
kwaliteit (anno 2005).
De hoge kosten waren echter wel een van de oorzaken voor de invoering.
Laclé, Krop & Huls e.a., 2005, p. 3-4.
Luijten, 2004.
Van Mourik, 2004.
Verstappen, 2005.
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Onderzoek van Van Heesen-Laclé (2007) liet zien dat meer marktwerking door het
notariaat werd ervaren als een botsing met het eigen traditionele waardestelsel.493 De
commercialisering had een verschuiving veroorzaakt van een ambtelijke naar een
bedrijfsmatige oriëntatie en de notaris was daardoor meer een gewone ondernemer
geworden. De samenleving beziet de notaris met achterdocht ‘gevoed door het idee
dat een commerciële oriëntatie de bijl aan de wortels legt’.494 Aan de andere kant
was de bedrijfsvoering belangrijk gemoderniseerd en zag de onderzoekster een
ontwikkeling op kantoorniveau die niet leidde tot verloedering maar tot een ethisch
reveil. Gesteld werd dat op de door haar onderzochte kantoren een professionele
kantoorcultuur heerste.
Uit haar onderzoek bleek dat geënquêteerden verschil ervaren tussen het ideale
gedrag en het feitelijk handelen van notarissen, zij waren in de praktijk meer
ondernemers. Daarnaast bestond binnen de beroepsgroep geen klimaat om elkaar
aan te spreken op ethisch handelen, maar blijkbaar wel binnen kantoor.495 Er ontbrak
een collectief bewustzijn en een bredere ethische kijk. Zij bepleitte daarom, als
verantwoordelijkheid voor de KNB om
de discussie over de notariële kernwaarden te entameren, de noodzaak tot robuust
normbesef onder de leden aan te wakkeren en op de bewaking van de notariële
kernwaarden toe te zien. Vooralsnog ontbreekt het besef binnen de notariële beroepsgroep dat een ethische grondhouding meer inhoudt dan een juridisch instrumentele
uitleg van gecodificeerde regels.496
Er was dus veel kritiek vanuit de beroepsgroep zelf en veel minder uit de ‘onderzoekskant’. De economische recessie moet dan nog toeslaan (2008). Op het symposium
(eind 2009) ‘Marktwerking notariaat; droom of nachtmerrie?’497 kwam naar voren dat
aanvankelijk weliswaar de tarieven gedaald zijn en het aantal notarissen498 gestegen
was, maar dat door de recessie het aantal verrichtingen ten aanzien van het onroerend goed ‘dramatisch was afgenomen. Het gevolg was een hevige concurrentie die
resulteerde in ‘dramatisch’ lage prijzen, zo zeer zelfs dat winstgevendheid onder
druk stond en meer dan 150 kantoren onder verscherpt toezicht kwamen te staan.
Veel kandidaten vonden geen betrekking meer; 170 kandidaat-notarissen zouden
ontslag hebben gekregen. De consument zou focussen op lage tarieven en niet op
kwaliteit.499 Het is dan nog maar 2009 en, wat achteraf blijkt, nog maar het begin
van de slechte tijden voor het notariaat.
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494
495
496
497
498
499

Van Heesen-Laclé, 2007, p. 183. Opmerkelijk is dat de onderzoekster verwijst naar de marginalisering van het notariële takenpakket na liberalisering van de onroerende zakenmarkt in het Québec.
Zo duidelijk is dit door de gerechtsdeurwaarders niet geuit.
Van Heesen-Laclé, 2007, p. 184.
Ibidem, p. 126-127.
Ibidem, p. 187.
Stollenwerck e.a., o.a. p. 114-115.
Genoemd worden cijfers van ongeveer 1200 tot 1500.
Stollenwerck e.a., p. 118 en 125.
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Er waren ook tegengeluiden te horen. De al eerder genoemde hoogleraar marktwerking en mededingingseconomie Baarsma (SEO economisch onderzoek) trok op
genoemd symposium geheel andere conclusies en sprak zelfs over een reden tot
een feestje omdat marktwerking had geleid tot ‘vermindering van de overwinsten
in de onroerendgoedpraktijk, tot vergroting van de klantgerichtheid en innovatie
van de beroepsgroep … en de efficiëntie gemiddeld is toegenomen’.500 De data die
ze gebruikte voor haar conclusie stammen overigens uit de periode 1999-2006.501
De effecten van de crisis zijn door haar niet meegenomen met de argumentatie dat
de resultaten dan niet vervuild worden door de conjuncturele effecten van de crisis.
Waarbij dan de vraag kan worden gesteld of die effecten juist niet ook te maken
kunnen hebben met de toegelaten marktwerking en dus meer structureel zijn.
Stollenwerck stelde nog eens duidelijk dat meer accent op het ambt moet worden
gelegd en dat het notarieel product geen kwestie van vermarkting is, omdat daardoor
het algemeen belang tot privaat belang, namelijk winstbejag, dreigt te verworden.502
Hij wees ook op de kernwaarden onafhankelijkheid en onpartijdigheid die onder
druk zijn komen te staan.503 Notaris Plaggemars stelde in zijn proefschrift dat
marktwerking binnen het notariaat niet had opgeleverd wat was voorgespiegeld bij
de invoering ervan.504 En hij sprak naar aanleiding van uitlatingen van toenmalig
Minister van Justitie Hirsch Ballin en staatssecretaris Albyrak, zelfs over het geloof
in het heil van de marktwerking en van toezeggingen bij de invoering van de wet
dat er én lagere tarieven én betere kwaliteit zou komen, conform de uit de Verenigde
Staten in de jaren tachtig en negentig van de twintigste eeuw overgewaaide
reclameslogan voor onbeperkte marktwerking.505
België en Duitsland hebben, volgens Plaggemars, wel gekozen voor het kwaliteitsaspect in het wetgevingsproces bij de hervorming van het notariaat. Daar wordt
het bieden van rechtszekerheid, die bijdraagt tot het vertrouwen in de rechtsstaat,
benadrukt.506 En hij drukte zich ook heel stellig uit over onafhankelijkheid en het
verdwenen fundament daarvan, het tarievenstelsel:
Inmiddels is dat fundament verdwenen en ligt het voor de hand hoezeer de
onpartijdigheid ook in de genen van de notaris zit, dat door het marktgeweld toch
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Baarsma, 2010, p. 41.
Baarsma, 2010 p. 26-35.
Stollenwerck, 2009, p. 841.
Eén van de sprekers op het congres was de Duitse hoogleraar prof. dr. dr. Isensee (emeritus
hoogleraar staatsrecht). Zijn stelling is dat ambt en vrij beroep een anomalie is, bezien vanuit de
rechtsstaat. ‘Het vrije ondernemerschap is in wezen in strijd met de eenheid van de organisatie
van de rechtsstaat.’
Plaggemars, 2011, p. 6.
Plaggemars, 2011, p. 362-363.
Plaggemars, 2011, p. 320, waarbij hij verwijst naar uitspraken van de toenmalige Minister van
Justitie in België.
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druk is komen te staan op de onafhankelijkheid en daarmee op de onpartijdigheid
en kwaliteit van de dienstverlening door de notaris’.507
De markt voor het vastgoed stortte in en de notarissen kregen daardoor aanmerkelijk
minder werk, er werden veel minder akten op dit gebied verleden.508 De familie- en
ondernemingspraktijk is echter redelijk stabiel. Er wordt zelfs gesproken over de
onzekerheid bij het notariaat en over de toekomst van het eeuwenoude ambt.509
Onderzoekers van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum
(WODC) stelden in het rapport ‘Kwaliteit in zware tijd’ van 2011, dat het lastig bleef
om eenduidige conclusies te trekken over de kwaliteit van kantoororganisaties.510
Er werd geconstateerd dat veel ervaren medewerkers en kandidaten na 2008 het
notariaat hebben moeten verlaten na het instorten van de onroerendgoedmarkt.
Die vraaguitval had gevolgen voor de kwaliteit van de kantoororganisatie: omdat
de omzet drastisch omlaag ging, kwamen er bezuinigingen op de kwaliteit van
het personeel, op kennis511 en automatisering, en waar mogelijk op huisvesting.
De onderzoekers gaven aan dat bij langdurige bezuinigingen op termijn negatieve
gevolgen zullen optreden en de kwaliteit van de diensten zal afnemen. Zij waren
voorzichtiger dan onderzoeker Plaggemars, blijkbaar wordt bij onderzoek van
binnenuit anders geoordeeld.
In het notariaat wordt dan aangedrongen op minimumtarieven in het consumentenvastgoed; de beroepsgroep spreekt zich in grote meerderheid uit voor
tariefregulering in het consumentenvastgoed.512 In 2009 werd zelfs door een groep
notarissen de belangenvereniging De Nieuwe Stempel opgericht die pleitte voor vaste
basistarieven in de vastgoedpraktijk.513 Vooralsnog werd dit door de Staatssecretaris
van Justitie afgewezen.514 Andere geluiden waren evenwel ook te horen: het zijn
notarissen die vinden dat het notariaat zich uitstekend leent voor ondernemerschap
en menen dat een oplossing voor notarissen die niet willen ondernemen de notaris
in loondienst zou kunnen zijn.515
Er kwam echter in februari 2012 een manifest van de groep Notaris voor
Rechtszekerheid, waarbij de Minister van Veiligheid en Justitie werd opgeroepen
om stelling te nemen tegen de initiatieven van andere ministeries om de functie
507
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Plaggemars, 2011, p. 320.
Ter Voert, Zwenk & Beenakkers, 2011, p. 11 e.v. en www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/prijs-kwaliteiten-integriteit-van-notariele-dienstverlening.aspx?cp=44&cs=6798.
Cappon, 2010 p. 7.
Ter Voert, Zwenk & Beenakkers, 2011, p. 15.
Ter Voert, Zwenk & Beenakkers, 2011: vakinhoudelijke kennis zou vooral door oudere medewerkers
niet worden bijgehouden, p. 15.
Lekkerkerker e.a., 2010a is het daar niet mee eens: p. 28 noot 44 vermeldt de ‘open brief’ aan
bestuur KNB waarin dit wordt gesteld, deze brief is niet raadpleegbaar voor niet-leden.
Inmiddels is die vereniging in 2010 ‘omgebouwd’ tot een nieuwe branchevereniging: de Nederlandse Branche Vereniging Notariaat (NBVN), www.novocatie.nl/page?7,798
Mondeling vragenuur in de Tweede Kamer van 6 oktober 2009, p. 10. http//parlis.nl/pdf/handelingen/HAN8492A02.pdf
Bijvoorbeeld Rothfusz en Zijerveld met Turn Legal, een gespecialiseerd zakelijk notariskantoor te
Utrecht, Mr. 2011 8/9, p. 45-46.
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van de notaris uit te hollen.516 Die initiatieven betroffen o.a. het buitenspel zetten
van de notaris, bijvoorbeeld bij het oprichten van een BV, bij het afgeven van een
verklaring van erfrecht, bij het opstellen van een koopakte van een huis of bij het
opstellen van een voogdijregeling en de rol van de notaris bij echtscheidingen, aldus
het manifest.517 Ze bestreden het economisch rechtsdenken en het heilige geloof
in marktwerking ten koste van rechtszekerheid en een ordentelijk functionerend
rechtsverkeer: de notaris staat voor rechtszekerheid, kwaliteit en vertrouwen.518 De
KNB stelde dat de positie van de (Latijnse) notaris niet ter discussie stond, maar
dat werd niet gedeeld door deze groep: men wilde een nieuwe koers.
En dan barst in maart 2012 de bom: het bestuur van de KNB werd door haar
leden weggestuurd, waarbij het eerder genoemde manifest van de groep een grote
rol speelde.519 De taak en de functie van de notaris stond wel op het spel en daarbij
vond men dat de KNB te weinig daadkracht had getoond naar de politiek: het (oude)
bestuur zou zich onvoldoende hebben verzet tegen het buitenspel zetten van de
notaris. Het lijkt erop dat notarissen met het afzetten van het bestuur ook een
nieuwe koers willen gaan varen: meer aandacht voor de positie van de onafhankelijke
notaris en de rechtszekerheid.
Het waren vooral de kleinere notariskantoren die in de problemen zaten (en
overigens nog zitten).520 Er verscheen een publicatie met als titel ‘notarissen aan de
bedelstaf’, waarin werd vermeld dat veel notarissen financieel aan de rand van de
afgrond stonden: 5-7,5% zou binnen afzienbare tijd hun kantoor moeten sluiten,
en dan ging het om zeventig tot honderd van de ruim veertienhonderd notarissen
in Nederland.521 Vermeld werd ook dat veel notarissen moeten rondkomen van een
(heel) laag salaris. De laatste cijfers laten zien dat de gemiddelde notaris in 2012
40% van zijn salaris inleverde en 16% met verlies draaide.522
Het is dus niet meer een feestje, als het dat ooit al geweest was; de notarissen
staan behoorlijk onder druk, aan kwaliteit lijkt te worden ingeboet en als het zo
door gaat verdwijnen de zekerheden die het notariaat altijd heeft geboden, zo niet
516
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De groep ‘Notaris voor rechtszekerheid’ bestaat uit een aantal verontruste notarissen, kandidaatnotarissen en hoogleraren alsmede de belangenverenigingen NBVN, Netwerk Notarissen en
Formaat Notarissen. De groep is van mening dat het bestuur en het bureau van de KNB niet de
juiste koers varen en dat het roer om moet, met als uiteindelijk oogmerk: behoud van de rechtszekerheid. Aldus de website: www.notarisvoorrechtszekerheid.nl/initiatiefnemers.
www.notarisvoorrechtszekerheid.nl/manifest-rechtszekerheid-nederlandse-samenleving-op-hetspel
Manifest van de groep Notaris voor Rechtszekerheid 2012.
Een nieuwe koers. De notaris staat voor rechtszekerheid, kwaliteit en vertrouwen. Visiestuk op het
notariaat en een voorstel voor een nieuwe koers: www.notarisvoorrechtszekerheid.nl/wp-content/
uploads/Visiestuk_Notaris_voor_Rechtszekerheid_310312.pdf, p. 3.
www.novocatie.nl/page?7,1123/actueel/unicum_bestuur_knb_weggestuurd
Andere notarissen zitten vaak op grote kantoren met advocaten samen.
Elsevier 6 oktober 2012, p. 45, waarin wordt verwezen naar onderzoek van accountant Quaesitor.
Uit het jaarverslag van het BFT blijkt dat het aantal notarissen dat onder verscherpt toezicht staat,
is gestegen van 67 in 2010 naar 70 in 2011. In 2007 stonden slechts 21 notarissen onder verscherpt
toezicht www.novocatie.nl/archief?m=3&y=2012
Cijfers stammen uit een interview met staatsecretaris Teeven, p. 21, waarbij als bron de speech
van KNB-voorzitter Van Gerven wordt genoemd die deze uitspraak deed op het wetenschappelijk
congres KNB.
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het notariaat zelf. Zoals Van Heesen-Laclé al eerder stelde, is er wel sprake van een
opleving van een ethisch reveil. Dat is niet verwonderlijk, omdat hier al eerder is
beschreven dat door de invoering van marktwerking waarden zoals het dienen van
het algemeen belang, en meer specifiek de kernwaarde onafhankelijkheid, onder
druk komen te staan, en dat stemt, als het goed is, tot nadenken. Er verscheen een
boek over notariële deontologie ‘De goede notaris’, waarin naast de beschrijving
van de kernwaarden een overzicht werd gegeven van de tuchtrechtspraak en een
uitwerking werd gegeven van de zorgplichten en van dilemma’s binnen de diverse
rechtsgebieden.523 Er kan gesproken worden van stormachtige ontwikkelingen in
het notariaat.
Recente ontwikkelingen
De laatste ontwikkeling betreft de aanpassing van de Wna met ingang van 1 januari 2013.524 Er wordt voortgeborduurd op de aanbevelingen uit de evaluatie van de
commissie Hammerstein van de Wna van 2005.525 De belangrijkste veranderingen
betreffen het toezicht, het instellen van een geschillencommissie, de mogelijkheid van het aanwijzen van een stille bewindvoerder, de mogelijkheid om de titel
toegevoegd notaris te voeren en de invoering van de persoonstoets.526 De noodzaak
van de wijzigingen lagen in de zorgen over de handhaving van de integriteit en de
kwaliteit van dienstverlening. Maar ook werd genoemd dat de onderlinge verhoudingen onder druk stonden en dat de informerende rol van de notaris in de knel
kwam. Het loslaten van de vaste tarieven heeft bovendien in de vastgoedpraktijk
notarissen ‘kwetsbaar’ gemaakt, aldus Hammerstein.527 Opmerkelijk daarbij is
dat hij vindt dat notarissen elkaar niet op prijs moeten beconcurreren omdat de
integriteit van de notaris niet mag afhangen van de prijs.
De genoemde noodzaak noopte tot het versterken van het toezicht. De vernieuwde
Wna maakt een scheiding tussen toezicht en tuchtrechtrechtspraak. Het toezicht
wordt integraal ondergebracht bij het BFT, dat wil zeggen dat zowel toezicht wordt
gehouden op financieel gebied als op kwaliteit en integriteit. Er komen vier kamers
voor het notariaat die zich beperken tot het tuchtrecht, zij komen in de plaats van de
negentien kamers van toezicht. Het BFT kan voor overtreding van administratieve
voorschriften een geldboete of dwangsom opleggen. Bij ernstigere overtredingen
wordt de tuchtrechter ingeschakeld, die nu ook een geldboete opleggen. Het
toetsingskader voor het BFT omvat de notariële wet- en regelgeving, ministeriële
regelingen en tuchtrechtjurisprudentie.528 De toetsing is nu meer onafhankelijk want
523
524
525
526
527
528

Lekkerkerker, 2010b.
Stb. 2012, 648, Stb. 2012, 313 en Stb. 2011, 470.
Commissie Hammerstein 2005, www.recht.nl/artikel/index.html?nid=22088. De belangrijke
conclusies werden eerder beschreven in paragraaf 3.2.4.
Hendriks, 2012, p. 8 e.v. en Van Hoeflaken, 2012, p. 14-15.
Hendriks, 2012, p. 8. Daartegenover staat verbetering van dienstverlening, toegankelijkheid, innovatie en prijsdifferentiatie.
Zie voor verdere gegevens: www.bureauft.nl/notariaat/nieuws/Documents/Brochure%20notarissen%20LR.pdf
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het BFT treedt zelfstandig en onafhankelijk van de notaris op. Daarbij is sprake
van grotendeels risicogericht toezicht: kantoren die grote financiële, integriteits- en
kwaliteitsrisico’s vertonen krijgen het meest te maken met toezicht.529
Voor de consument wordt het gemakkelijker om te klagen door de instelling
van de Geschillencommissie Notariaat waar hij zijn beklag kan doen als hij er zelf
niet met de notaris uitkomt.530 De mogelijkheid van het aanstellen van een stille
bewindvoerder wanneer de continuïteit van de praktijk van een notaris vanwege
de wijze van bedrijfsvoering in gevaar dreigt te komen, is voor een jaar mogelijk
(art. 25b lid 1 Wna). De aanstelling kan op verzoek van de voorzitter van de kamer
worden gedaan, ambtshalve of na een klacht, dan wel op verzoek van de KNB of
het Bureau. De stille bewindvoerder geeft de notaris advies en begeleiding bij zijn
bedrijfsvoering en is tevens bevoegd om daarover bindende aanwijzingen aan de
notaris te geven (art. 25b lid 2 Wna).
Een andere belangrijke verandering is de mogelijkheid om notaris te worden
zonder ondernemer te zijn: de toegevoegd notaris (art. 30b Wna). Net zoals bij
de gerechtsdeurwaarders het geval is, willen niet alle kandidaten notaris worden
vanwege het ondernemersrisico. Daarom is er nu de mogelijkheid geschapen om
toch notaris te zijn zonder dat risico te lopen: de toegevoegde notaris. Het aantal
toegevoegde notarissen per notaris bedraagt ten hoogste drie en zij zijn bevoegd
om namens, onder verantwoordelijkheid en toezicht van de notaris handelingen
te verrichten. Een kandidaat-notaris komt onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor toevoeging (art. 30c jo. art. 6 Wna). Voor de benoeming tot notaris is op
grond van artikel 8 lid 2 Wna een Commissie toegang notariaat ingesteld die over
de persoonlijke geschiktheid van de aanstaande notaris adviseert op grond van de
zogenaamde persoonstoets. Daarmee worden met name integriteitrisico’s die aan
de persoonlijkheid zitten vastgesteld.531 Op de persoontoets wordt nader ingegaan
in paragraaf 8.5.2.

5.3. De vergelijking notarissen en gerechtsdeurwaarders
De werkzaamheden verschillen nogal: van het opmaken van authentieke akten
tot de het uitoefenen van dwang bij beslag en executie. Maar er zijn ook overeenkomsten, beiden zijn ambtenaar en ondernemer, maar hebben in de eerste plaats
een publieke functie waarbij onafhankelijkheid een belangrijke rol speelt.532 Deze
onafhankelijkheid staat bij gerechtsdeurwaarders en notarissen onder druk door
het marktgeweld.

529
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Aldus het BFT, p. 3: www.bureauft.nl/notariaat/nieuws/Documents/Brochure%20notarissen%20
LR.pdf
Verordening klachten- en geschillenregeling, Stcrt. 2012, 27027.
Scheltema, 2012, p. 12-13.
Bij de gerechtsdeurwaarders is dit vastgelegd in artikel 11 jo. 22 Gdw en artikel 2 Verordening
beroeps- en gedragsregels en voor het notariaat in artikel 17 Wna en voor wat betreft de financiële
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever in artikel 12 Verordening beroeps- en gedragsregels.
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Zowel de notaris als de gerechtsdeurwaarder worden gekenschetst als poortwachter. Beide beroepsgroepen hebben domeinmonopolie. De ministerieplicht is
een andere overeenkomst. De invoering van de marktwerking behelsde voor het
notariaat en de gerechtsdeurwaarders bij de invoering van de nieuwe wetgeving,
het loslaten van de vaste tarieven en het standplaatsenbeleid. De commercialisering
heeft bij beide beroepsgroepen geleid tot een verschuiving van een ambtelijke naar
een meer bedrijfsmatige oriëntatie, ze zijn meer ondernemer geworden.
De marktwerking veroorzaakte geen betere prijs/kwaliteitsverhouding voor de
consument, en voor met name de grote opdrachtgevers braken gouden tijden aan. Op
kwaliteit werd in het algemeen ingeboet; bij notariële transacties kiest de consument
vaak voor de laagste prijs en niet voor de kwaliteit. Bij de gerechtsdeurwaarders was
de consument (de schuldenaar) bijna uit het beeld verdwenen door de macht van
de (grote) opdrachtgevers. Bij de gerechtsdeurwaarders is door hun no-cure-nopay contracten, en bij de notarissen met betrekking tot vastgoedtransacties tegen
heel lage prijzen, zorg dat met name kleinere kantoren niet of nauwelijks kunnen
overleven. Door de economische crisis vergaat het de notarissen slecht: er traden
veel kandidaten uit en de omzet daalde behoorlijk, zodanig dat veel notarissen
financieel aan de rand van de afgrond staan. Voor de gerechtsdeurwaarders betekent
de crisis door de toename van onbetaalde rekeningen aan de ene kant meer omzet
door de toename van ambtshandelingen, aan de andere kant meer vorderingen die
niet geïnd kunnen worden, en dat is bij no-cure-no-pay, of andere daarop gelijkende
constructies, onvoordelig voor de gerechtsdeurwaarderskantoren. Het zet ook daar
druk op de omzet en het handelen van de professional.
Wel werd in het algemeen meer efficiënter gewerkt door de invoering van de
marktwerking: door vooral meer automatisering kan gesproken worden van een
modernisering van de bedrijfsvoering. Door het instorten van de vastgoedmarkt en
de langdurige bezuinigingen binnen de notariële kantoren wordt echter gevreesd
voor de negatieve gevolgen van de liberalisering: voor de kwaliteit van personeel,
kennis, automatisering en huisvesting en dus voor de kwaliteit van de diensten.
Bij de gerechtsdeurwaarders is dat ook terug te zien: veel modernisering door
automatisering,533 maar door de enorme hoeveelheid exploten die vooral de kandidaten moeten ‘wegrijden’, dreigt aan kwaliteit te worden ingeboet. Het maakt het
werken ook minder aantrekkelijk: zulke hoeveelheden gaan niet alleen ten koste
van de kwaliteit maar ook ten koste van de ‘arbeidsvreugde’.
De conclusie is dat de toegelaten marktwerking grote gevolgen heeft voor deze
juridische beroepsbeoefenaars. In beide gevallen staat de onafhankelijkheid onder
druk en verdwijnen steeds meer kleine kantoren. De gevolgen betreffen de rechtszekerheid en het publieke aanzien van deze juridische beroepsgroepen.
De beroepsgroepen gaan daar echter anders mee om. De invoering van de
marktwerking leidde bij de notarissen tot veel discussie op congressen en in publicaties. En het werd zelfs gevolgd door het wegsturen van het, volgens de leden
533

Waarbij ik de indruk krijg uit de literatuur en de gesprekken dat de gerechtsdeurwaarders met de
automatisering bepaald voorop liepen.
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te weinig actieve, bestuur met een beroep op de rechtszekerheid en het buitenspel
laten zetten van de notaris. Het leidde tot een ethisch reveil, tot een bezinning op
de kernwaarden van de notaris. Bij de gerechtsdeurwaarders is dit (nog) niet het
geval. Er verschijnen weinig publicaties en de kernwaarden en onafhankelijkheid
zijn nauwelijks of geen onderwerp van congressen of openbare discussies.534 Op
de kritiek uit het rapport Noblesse Oblige volgende wel door de KBvG verplicht
gestelde cursussen ethiek535 en risicomanagement. Ook wordt steeds meer aandacht
besteed aan de samenwerking met schuldhulpverlening en is er meer aandacht
gekomen voor de schuldenaar. De KBvG is met haar grondige studie over de
modernisering van het beslag roerende zaken en de daarin gedane voorstellen voor
wijziging, tevens bezig om fundamentele wijzigingen van oude wetgeving voor te
stellen. Ze leverde ook al een bijdrage aan de innovatie van het rechtsbestel door
met het voorstel voor een nieuwe wijze van doorlopen van een incassoprocedure,
het zogenaamde filtermodel, te komen.536
De beroepsgroep lijkt het ondernemerschap, veel meer dan het notariaat, te
omarmen. Dat betekent echter dat het ondernemer zijn in gebondenheid, met het
ambt dat voorop moet staan, meer voor het voetlicht zou moeten worden gebracht
en dat meer aandacht zou moeten worden gegeven aan risico’s rond de afhankelijkheid van opdrachtgevers.537 Het verzet van een deel van de gerechtsdeurwaarders
tegen de wijziging van de Verordening Onafhankelijkheid is overigens wel een
aanwijzing dat er meer aandacht komt voor de noodzakelijke onafhankelijkheid.
Waarom zijn notarissen meer van de (deugd-)ethische kant?538 En waarom zie je
dat nauwelijks terug bij de gerechtsdeurwaarders? Er wordt veel te weinig funderend
geschreven over deze onderwerpen bij de gerechtsdeurwaarders: vaak wel over
technisch-juridische of ondernemersachtige onderwerpen, maar niet of nauwelijks
over beroepsethiek. Een verklaring voor de verschillen tussen de beroepsgroepen met
betrekking tot openlijke discussies op symposia of andere gremia over marktwerking
en onafhankelijkheid, en publiceren en doen van onderzoek, is moeilijk te geven:
ligt het aan de opleiding, universitair versus een hogere beroepsopleiding? Ligt het
aan de mensen die zich aangetrokken voelen tot de verschillende beroepen? Ligt
het aan de werkzaamheden?
Het eerste punt lijkt niet voor de hand te liggen, in de eerste plaats heeft ethiek
(meestal nog) geen plaats in het curriculum op de universiteiten, en ook niet in de
534
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Wel wordt binnen de ledenraad over de verordening onafhankelijkheid gesproken, op de ALV is
echter nauwelijks discussie over dit en andere gelijksoortige onderwerpen. Congressen en symposia gaan over het algemeen over juridisch technische onderwerpen. Wel is via LinkedIn een
discussie over de onafhankelijkheid gevoed. De HU heeft door haar symposia voor de alumni van
de gerechtsdeurwaarderopleiding over de kernwaarden van het ambt en de commercialisering,
geprobeerd deze onderwerpen onder de aandacht te krijgen.
In het kader van de permanente educatie. Die cursussen gingen met name over tuchtrechtuitspraken en uitspraken van de ombudsman en minder over kernwaarden of andere gedeelde waarden.
Rijsdijk & Nijenhuis, 2012.
Dit laatste werd opgepakt door een groep gerechtsdeurwaarders die zich Het Genootschap onafhankelijke gerechtsdeurwaarders noemt. Deze groep heeft zichzelf inmiddels opgeheven (oktober
2012).
Zie Lekkerkerker, 2010a.
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notariële beroepsopleiding die daarna plaatsvindt. In de tweede plaats, als het om
het verschil in opleiding zou gaan, dan zou in andere beroepen waarin HBO’ers
werkzaam zijn, ook sprake moeten zijn van gelijksoortige ontwikkelingen: weinig
aandacht voor beroepsethiek en weinig discussie over de kernwaarden. Uit onderzoek blijkt dat echter niet, in veel beroepen heeft marktwerking of breder gesteld,
de marktgerichte oriëntatie, gevolgen gehad voor de kernwaarden. Het lijkt erop
dat juist op hogescholen al langer, en veel meer, aandacht is voor (beroeps)ethiek,
getuige alle publicaties die de laatste jaren daarover zijn verschenen.539 Dat lijkt ook
logisch omdat men daar veel dichter op de praktijk zit en eerder en directer met
morele dilemma’s wordt geconfronteerd. En waarschijnlijk zegt de keuze voor het
meer ‘praktische werk’ ook wel iets over de mensen die kiezen voor een HBO of
een universitaire opleiding; en misschien speelt de vooropleiding daarbij ook een
rol en een minder analytisch vermogen?540
Wel valt uit de beroepsgroep te horen dat de gerechtsdeurwaarders al zo vaak
negatief worden bejegend: de vuile was wordt daarom liever binnengehouden. Dat
is begrijpelijk maar niet verstandig.
De beschreven ontwikkelingen in dit onderzoek hebben ertoe geleid dat vakken
werden toegevoegd aan het curriculum van de beroepsopleiding tot gerechtsdeurwaarder.541 Zie daarvoor deel II waar nader wordt ingegaan op de conclusies
uit dit eerste deel en hun betekenis voor de opleiding. Voor zover mij bekend is,
zijn geen gegevens voorhanden over de instroom in de beroepen: of bijvoorbeeld
meer ondernemingsgezinde persoonlijkheden zich aangetrokken voelen tot het
beroep van gerechtsdeurwaarder. Het enige dat wel op te merken valt dat onder
sommige (aankomende) studenten een bepaald beeld bestaat over het werk van
de gerechtsdeurwaarder dat niet overeenkomt met de werkelijkheid: het juridisch
gehalte wordt onderschat en er bestaat soms te veel het beeld van de ‘vrije jongen’.542
Dat vertoont overeenkomsten met wat in de interviews werd verteld dat kandidaten
steeds meer als ‘explotenboer’ werden ingezet. Dat heeft als neveneffect dat, zeker

539
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Zie bijvoorbeeld Kole & De Ruyter, Code en karakter, Beroepsethiek in onderwijs, jeugdzorg en recht,
en Jacobs (red), Goed werk, Verkenningen van normatieve professionalisering.
Op beperkte schaal is onderzoek gedaan naar de vooropleiding van studenten. In deel II wordt
hier nader op ingegaan. De recent uitgebrachte studie over het beslag roerende zaken en de voorstellen voor modernisering ervan laten zien dat wetenschappelijke studies wel degelijk door de
beroepsgroep kunnen worden gedaan.
Meer aandacht voor argumenteren en schriftelijke vaardigheden, kennis over de historie van het
deurwaardersambt en de huidige ontwikkelingen in de beroepsgroep, cursussen ethiek en rechtssociologie met aandacht voor schuldhulpverlening (en dat op meer plaatsen in het curriculum) en
meer aandacht voor de rol van de gerechtsdeurwaarder in de rechtsstaat. Daarnaast, om de kandidaten te leren goed te procederen, is de een oefenrechtbank als verplicht onderdeel ingevoerd: zo
procederen dat voorkomen wordt dat dubieuze of onterechte vorderingen in behandeling worden
genomen. Maar ook onderzoeksvaardigheden om zelfstandig als professional een onderzoek uit
te kunnen voeren.
Voor de opleiding is dit een van de redenen geweest om in 2012 toelatingsgesprekken te gaan
voeren om verwachtingen te matchen en informatie te geven over het ambt (!) en de opleiding.
Een evaluatieonderzoek moet nog plaatsvinden. In hoofdstuk 7 wordt dit verder uitgewerkt.
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als in zeer hoog tempo veel van zulke ambtshandelingen moeten worden gedaan,
dit een ‘afstompend’ effect heeft.543
Aan de andere kant zien we bij beide beroepsgroepen steeds meer vrouwen toe
treden tot het ambt en die zijn vooralsnog minder gericht op het vrije ondernemerschap.544 De tendens is ook dat steeds meer kandidaten kandidaat blijven en
niet gerechtsdeurwaarder of notaris worden.545 Of dat in de toekomst zal betekenen
dat daardoor meer aandacht komt voor een sterkere oriëntatie op het ambt of de
bezinning over de kernwaarden is nog niet te zeggen.
Het is verder van belang om te onderzoeken waarom in België en in Duitsland de
focus anders is onder dezelfde Europese regelgeving met betrekking tot mededinging
en deregulering. Waarom is daar de onafhankelijke positie van de gerechtsdeurwaarder veel meer in beeld, of anders gesteld, waarom is marktwerking daar veel
minder vanzelfsprekend of zelfs niet toegelaten?546 Wordt men daar meer opgeleid
met normen en waarden met betrekking tot de beroepsuitoefening? Het valt buiten
het bestek van dit onderzoek om op al deze vragen antwoorden te zoeken, wel zal
worden onderzocht hoe in België gedacht wordt over liberalisering in relatie tot het
deurwaardersambt en de opleiding tot gerechtsdeurwaarder omdat de Belgische
gerechtsdeurwaarders, in tegenstelling tot de Duitse gerechtsdeurwaarders, ook
ambtenaar en ondernemer zijn.
De versterking van het toezicht dat bij het notariaat met ingang van januari 2013
heeft plaatsgevonden en de invoering van een persoontoets hebben te maken met
meer aandacht voor de grenzen van de ambtsuitoefening.547 Er zijn redenen genoeg
om ook bij de gerechtsdeurwaarders op vergelijkbare wijze het toezicht te versterken
en bij de benoeming tot gerechtsdeurwaarder een persoonstoets in te voeren.

543

544

545
546
547

Het voorlichtingseffect en het persoonlijke contact met de schuldenaar verdwijnen dan naar de
achtergrond. Studenten vertellen hier ook over bij intervisie en brengen dat in bij de cursus Ethiek
en Ethiek in de rechtspraktijk.
Zie de eerder genoemde cijfers voor de gerechtsdeurwaarders in hoofdstuk 3 en voor de notarissen: www.novocatie.nl/page?7,1110/Actueel/den_bosch_heeft_eindelijk_vrouwelijke_notaris:
‘Nederland telt ongeveer 1430 notarissen, waarvan zo’n 270 vrouwen. Dat is nog geen 19 procent
en daarmee een stuk minder dan in de meeste beroepsgroepen. Het aantal stijgt echter wel, laten
cijfers van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zien. Vijf jaar geleden telde het
notariaat nog 210 vrouwen. Die groei is het logische gevolg van het feit dat bijna driekwart van de
notariële studenten en bijna 63 procent van de kandidaat-notarissen vrouw is; 1190 van de 1890’.
Ze worden ook wel ‘gerechtsdeurwaarder in loondienst’ genoemd vanwege het permanente karakter
van kandidaat-zijn.
Duitsland wijst vooralsnog liberalisatie af: Van den Berg, 2011 en Mroβ, 2011, p. 153.
Van Oostrom, 2012, p. 29.
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De internationale ontwikkelingen in de
beroepsuitoefening

6.1. België
Rol en werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder
De Belgische gerechtsdeurwaarder is ambtenaar en ondernemer, en gebonden aan
zijn arrondissement.548 In België kent men niet een eigen ‘Deurwaarderswet’, de
basis voor het ambt ligt in het Gerechtelijk Wetboek (GW).549 Het Koninklijk Besluit
tot benoeming bepaalt in welk gerechtelijk arrondissement de gerechtsdeurwaarder
zijn ambt zal uitoefenen en kantoor moet houden. Dat betekent ook dat hij zich
niet vrij kan vestigen en slechts één kantoor mag hebben (art. 513 GW). De Koning
bepaalt ook het aantal gerechtsdeurwaarders per arrondissement (art. 514 GW).550 De
Belgische gerechtsdeurwaarder kent evenals de Nederlandse gerechtsdeurwaarder
ministerieplicht (art. 517 GW) en een domeinmonopolie met betrekking tot het
opstellen en betekenen van exploten en tot het tenuitvoerleggen van alle gerechtelijke beslissingen, akten of titels in uitvoerbare vorm (art. 516 GW).
Een belangrijk verschil met de Nederlandse gerechtdeurwaarders is dat zij ook
zogenaamde vaststellingen doen van feiten551 en zijn belast met de betekening van
de akten in strafzaken. Hij mag daarnaast geen enkel ander beroep uitoefenen
(art. 518 GW). Het is voor de Belgische gerechtsdeurwaarder dus ondenkbaar om
partijen te vertegenwoordigen voor de rechter daar waar de Nederlandse gerechtsdeurwaarder dat wel mag en ook doet.552 Volgens de Belgische gerechtsdeurwaarder
Snoeck belet de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de gerechtsdeurwaarder
dat. Hij stelde ook dat het mede het gevolg is van de historische ontwikkeling dat
advocaten in België invordering lange tijd exclusief als hun terrein zagen en dus
ook in dit soort zaken partijen vertegenwoordigen.553
De gerechtsdeurwaarder is gebonden aan vaste tarieven (art. 519 GW). De
kandidaat-gerechtsdeurwaarder heeft een diploma van doctor of master (licentiaat)

548

549
550
551

552
553

Wat de commissie evaluatie KBvG in Noblesse Oblige de opmerking ontlokte dat de gebondenheid aan het arrondissement, gepaard met een hoog gehalte aan professioneel ethisch besef, het
onderlinge gildegevoel bevordert.
Gerechtelijk Wetboek, Deel II, Boek IV – Gerechtsdeurwaarders, artikelen 509 -599quater.
Dat betekent dat er dus een wettelijk maximum aan gerechtsdeurwaarders is.
Voorbeelden die genoemd worden: vordering van bouwwerken, schade als gevolg van een natuurramp of van uitgevoerde werken, reconstructie van een ongeval, naleving van de regels bij loterijen,
tombola’s, televisiespelletjes (Jaarverslag 2011 NKGB, p. 8).
De Nederlandse gerechtsdeurwaarder treedt in rechte vaak op voor zijn opdrachtgever.
Snoeck, 2007, p. 79-81.
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in de rechten554 en moet na deze studie stage lopen.555 Na twee jaar stage en na het
behalen van het homologatie-examen wordt hij benoemd tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Daarna kan hij tot gerechtsdeurwaarder worden benoemd.556 Het duurt
in de praktijk echter lang voordat men tot gerechtsdeurwaarder wordt benoemd.557
Als stagiair ben je niet bevoegd, pas na het behalen van het homologatie-examen
van het einde van de stage wordt de kandidaat-gerechtsdeurwaarder bevoegd.558
Daarnaast wordt de gerechtsdeurwaarder door de Nationale Kamer voor
Gerechtsdeurwaarders van België (NKGB)559 uitdrukkelijk gepositioneerd als bemiddelaar tussen de belangen van de schuldeiser en die van de schuldenaar. Hij is
daarbij verplicht alle partijen over hun rechten en plichten te informeren.560 De NKGB
stelt dat voor een goede beroepsuitoefening ook nodig is om de maatschappelijke
en economische tendensen op de voet te volgen. De gerechtsdeurwaarder zal door
de rechter als schuldbemiddelaar kunnen worden aangesteld.561 Uitdrukkelijk wordt
gesteld dat de menselijke benadering voorrang geniet:562 ‘Als jurist die dicht bij de
burgers staat, draagt hij bij tot de tenuitvoerlegging van een menselijke justitie’.
Of zoals de toenmalige Belgische minister van Justitie De Clerck stelde: ‘Hij zal
aandacht moeten schenken aan het armoedeprobleem en aan het schuldenbeheer.
Hij zal bij de uitoefening van zijn beroep meer dan ooit rekening moeten houden
met de sociale dimensie’.563
De overschakeling van het minnelijke invorderingstraject naar de gerechtelijke,
het als gemachtigde optreden voor de opdrachtgever door de gerechtsdeurwaarder
554
555
556
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558
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Artikel 510 GW. Zijn vooropleiding betreft dus een universitaire studie.
Een afwijking hiervan is toegestaan indien de kandidaat-stagiair minstens vijf jaar een verantwoordelijke opdracht in een gerechtsdeurwaarderskantoor heeft waargenomen (art. 511 GW).
Artikel 510 GW geeft daarnaast nog een leeftijdsvereiste van 25 jaar en getuigschrift van goed
zedelijk gedrag kunnen overleggen. Over de inrichting van de stage bevat het Koninklijk Besluit
betreffende de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de homologatie van die stage van 30
juni 1993, N. 93 -1833, nadere gegevens.
Gesproken wordt van een gemiddelde duur van 20 jaar: http://gerechtsdeurwaarder.bbforum.be/
beroepsloopbaan_kanditaat___gerechtsdeurwaarder-t49.html. Na de verplichte stage kan men als
kandidaat-gerechtsdeurwaarder wel optreden als plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder.
Volgens het jaarverslag 2011 telde België 531 gerechtsdeurwaarders in 319 kantoren, 335 kandidaten
en 134 stagiairs: www.gerechtsdeurwaarders.be/ Zie ook het eerder genoemde besluit: Koninklijk
Besluit betreffende de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de homologatie van die stage
van 30 juni 1993, N. 93 -1833.
Artikel 549 van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt: ‘Alle gerechtsdeurwaarders vormen samen
de Nationale Kamer, die rechtspersoonlijkheid geniet’. Zij telt ongeveer 520 leden. De Nationale
Kamer werd opgericht door de wet van 5 juli 1963, teneinde de werkmethoden, de tarieven, de
deontologie en de tuchtprocedures binnen het beroep eenvormig te maken. Het statuut van de
gerechtsdeurwaarders werd herzien in 1992. De voornaamste wijzigingen hadden betrekking op
de regels voor de toegang tot het beroep en de taakomschrijving van de gerechtsdeurwaarders:
www.gerechtsdeurwaarders.be/nl/nationale-kamer/taken-en-organen.
Zie bijvoorbeeld de site van de nationale kamer: www.gerechtsdeurwaarders.be/nl/de-gerechtsdeurwaarder/wie-is-de-gerechtsdeurwaarder en het jaarverslag 2010: De gerechtsdeurwaarder een
veelzijdige bemiddelaar, www.gerechtsdeurwaarders.be/sites/default/files/file/jaarverslag%202010.
pdf, p.3.
Site van de NKGB: www.gerechtsdeurwaarders.be/nl/de-gerechtsdeurwaarder/wie-is-de-gerechtsdeurwaarder
Jaarverslag NKGB 2009, p. 3 en 7.
Jaarverslag NKGB 2009, p. 29.
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is in België niet mogelijk. Er is een tussenkomst nodig van de advocaat. Een en
ander heeft tot gevolg dat een grootschalige incassopraktijk voor de Belgische
gerechtsdeurwaarder onmogelijk is, al lijkt volgens de Belgische gerechtsdeurwaarder Snoeck in toenemende mate de wens aanwezig te zijn om zich meer op
het minnelijke incassotraject te richten.564 Dit laatste is echter onderwerp van veel
discussie; vanuit de politiek en de consumentorganisaties vraagt men zich af de
‘openbaar ministerieel ambtenaar’ wel aan commerciële incasso mag doen. Het
zou leiden tot verwarring en druk bij de schuldenaar.
Aanvankelijk kon de gerechtsdeurwaarder wel de kosten doorberekenen voor
de incasso, daar waar de incassobranche dat niet mocht doen; inmiddels is dat ook
voor de gerechtsdeurwaarder bij consumenten niet meer mogelijk.565 Zowel voor
de incassokantoren als de gerechtsdeurwaarders, die actief zijn in het minnelijke
traject, gelden strikte regels waar het de bescherming van de consument betreft in
de Wet betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument.566
Minnelijke invordering van schulden heeft wel altijd deel uitgemaakt van de
taken van gerechtsdeurwaarder in België.567 Deze taak wordt echter geheel anders
uitgevoerd dan in Nederland:
Onbetaalde facturen belemmeren de groei van de ondernemingen. In sommige
gevallen kunnen ze de voortzetting van de activiteiten van kleine en middelgrote
ondernemingen in het gedrang brengen. Het kan doorslaggevend zijn om een
beroep te doen op een gerechtsdeurwaarder. Hij is op de hoogte van de regels en
de proceduretermijnen, maar hij kent ook de realiteit van het ‘terrein’. Hij kan
ter plaatse gaan om de schuldenaar te ontmoeten en hij kan zo inschatten of de
schuldenaar bereid is en in staat is om zijn verplichtingen na te komen. Dankzij
de contacten die hij legt met de verschillende betrokken partijen, kan hij – zonder
afbreuk te doen aan zijn discretieplicht – oordelen of het al dan niet aangewezen
is om een gerechtelijke procedure te starten en zo nutteloze kosten vermijden voor
de aanvrager.568

564
565

566
567
568

Snoeck, 2007, p. 79-81.
Wanneer de schuldenaar een consument is, wordt toepassing gemaakt van de wet van 20 december
2002, gewijzigd door de Economische herstelwet van 27 maart 2009. De gerechtsdeurwaarders
moeten daar (net zoals de advocaten en de incassokantoren) bepaalde specifieke verplichtingen
eerbiedigen met betrekking tot de inningsrechten, de verplichte vermeldingen in de aanmaningsbrief, en de voorwaarden om een huisbezoek te verrichten. De consument wordt aldus beschermd.
In dat raam mogen de kosten immers niet meer ten laste van de schuldenaar gelegd worden;
enkel bedragen overeengekomen in het onderliggende contract in geval van niet-naleving van de
contractuele voorwaarden kunnen ten laste gelegd worden (art. 5 van de wet van 20 december 2002,
BS 29.01.2003): www.gerechtsdeurwaarders.be/nl/minnelijke-invordering/minnelijke-invordering
Wet van 20 december 2002, BS 29.01.2003.
Door de Belgische gerechtsdeurwaarders wordt deze term (minnelijke invordering) gebruikt voor
incassopraktijk.
Jaarverslag NKGB 2009, p. 9.
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De toon en aanpak zijn in Nederland veel zakelijker.569 Ook Vogel maakte in zijn
proefschrift met betrekking tot de incasso-overeenkomst gewag van de cultuurverschillen tussen Nederland en België en de negatieve klank van incasso in België.570
Snoeck wijt de meer commerciële inslag van de Nederlandse gerechtsdeurwaarders
aan de meer zakelijk calvinistische stijl in tegenstelling tot de katholieke minder
zakelijke stijl in België.571
Wat betreft de werkzaamheden van de Belgische gerechtsdeurwaarder is nocure-no-pay uitdrukkelijk verboden:572
Art. 2. Het is de gerechtsdeurwaarders verboden:
1° voor de in dit tarief bedoelde verrichtingen een hoger bedrag dan het erin
bepaalde te vorderen voor rechten, vacaties, uitschotten, vergoeding voor
reiskosten of andere kosten;
2° de gelden hun ten bate van een schuldeiser door een schuldenaar betaald,
langer dan een maand te behouden.
Van deze regel mag enkel worden afgeweken wanneer vóór het verstrijken
van voormelde termijn verzet of beslag onder derden is betekend;
3° hun rechten, kosten of uitschotten met anderen, tenzij ambtgenoten, te delen;
4° aan hun cliënten gedeeltelijke of volledige kwijtschelding te geven van hun
rechten, kosten of uitschotten.
Code van gedragsregels
Opmerkelijk is dat er geen geschreven openbare beroepscode, of in Belgische
termen een deontologische code, in de zin van wet- of regelgeving, bestaat voor
gerechtsdeurwaarders. In de wet (art. 550 GW) wordt bepaald dat de Nationale
Kamer waakt over de eenvormigheid van de tucht en van de deontologische regels.
Wel schijnt in de Belgische Senaat te worden gesproken over de haalbaarheid van
een (geschreven openbare) deontologische code en de wens om dat te onderzoeken
in samenwerking met de Nationale Kamer.573 De Nationale Kamer heeft echter wel
569

570
571
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573

Om een voorbeeld te noemen van een van grootste Nederlandse gerechtsdeurwaarderskantoren
die zich meer als creditmanagers dan als gerechtsdeurwaarders voordoen op de website: www.ggn.
nl/ZH/zakelijk/producten/MinnelijkeIncasso/?keywords=ggn&AdvertID=27853792674&Bestem
mingsURL=&Bron={source}&gclid=CIeogIzJhbMCFTMRtAodtywAaA. Maar ook in de reclame:
‘Masters in credit’.
Vogels, 2001, p. 28 en 32.
Snoeck, 2007, p. 79-81.
Artikel 2 Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in
burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen (van 30 november 1976).
Belgische Senaat, Handelingen 3-98 van donderdag 24 februari 2005: www.senate.be/www/?MIval=/
consulteren/publicatie2&BLOKNR=34&COLL=H&LEG=3&NR=98&SUF=&VOLGNR=&LANG=
nl en Wetgevingsstuk nr. 3-1094/1: www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPub.html&CO
LL=S&LEG=3&NR=1094&VOLGNR=1&LANG=nl. Er wordt bovendien gepleit voor een andere
benaming dan die van gerechtsdeurwaarder, namelijk de gerechtsofficier omdat dat beter zou
aansluiten aan bij de justitieel maatschappelijk-economische en sociale rol die deze openbare
ambtenaren thans vervullen.
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een code van gedragsregels voor gerechtsdeurwaarders opgesteld.574 De code bestaat
uit richtlijnen, aanbevelingen en circulaires, het deel betreffende de tuchtrechtelijke
regels en de tuchtrechtelijke uitspraken is nog niet ingevuld.
In deze code vallen de uitgangspunten voor de deontologische regels op: verwezen
wordt naar het ‘gerechtelijk apparaat dat een instrument van de openbare dienst is,
die wil verzekeren dat iedereen gelijk is voor de wet’. En ook over de inzet die niets
minder is dan ‘de levenskracht van de democratie … die zich voedt met zowel het
gevoel van rechtvaardigheid als met dat van participatie en vertrouwen in de instellingen, van solidariteit tussen de mensen’.575 Dit zijn de waarden waarop de code
is gebaseerd: een duidelijk normerende context van het dienen van het algemeen
belang en onafhankelijkheid. In de code wordt de ideale vakman beschreven en de
regels zijn gebaseerd op dat ideaal.
In het hoofdstuk over de essentie van het ambt vallen de volgende beschrijvingen
te lezen:576
• de gerechtsdeurwaarder beschikt tegelijk over een zeldzame ervaring met menselijke geschillen, een grondige opleiding en een zodanige onafhankelijkheid
dat zijn onpartijdigheid gewaarborgd is;
• hij is de vertrouwenspersoon die de tussenkomst van de rechtzoekende in het
proces correct kan inleiden;
• tijdens dat proces draagt hij bij tot de passende tegenspraak en tot de volledige
voorlichting van de rechter en op die manier houdt hij het raderwerk van het
gerechtelijk apparaat gesmeerd;
• als de gerechtelijke waarheid uiteindelijk is uitgesproken, stelt hij de middelen in
het werk om ze te doen eerbiedigen wanneer de rechtzoekende die geconfronteerd
wordt met zijn verplichtingen, weigert ze na te komen;
• de wetgever eist waarborgen op het vlak van competentie en onkreukbaarheid.
Deze normen van onpartijdigheid en achtenswaardigheid zetten aan tot het organiseren van een bijzonder wettelijk statuut en van een passend tuchtapparaat,
om de degelijke uitoefening van het staatsgezag waarvan de gerechtsdeurwaarder
de drager is, te controleren;
• Van de gerechtsdeurwaarder, die een onafhankelijk gerechtelijk en ministerieel
ambtenaar is … wordt verlangd dat hij zijn diensten in de door de wet bepaalde
exacte vormen en termijnen verleent. De gerechtsdeurwaarder is een ambtenaar
… en openbaar, omdat hij een functionele onafhankelijkheid geniet en rechtsreeks
ter beschikking staat van het publiek. En ook ambtenaar omdat hij meewerkt aan
de uitoefening van de openbare macht door het op zich nemen van een door de
staat gecreëerde en toegekende baan.

574
575
576

Die is niet openbaar toegankelijk. De code wordt op verzoek toegestuurd. Nationale Kamer van
Gerechtsdeurwaarders, Code van gedragsregels voor gerechtsdeurwaarders 2007.
Code van gedragregels 2007, p. 3.
Ik citeer hier de belangrijkste passages uit de code van gedragsregels 2007, p. 5-6.
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Ook wordt gesproken over eigenschappen zoals nuchterheid, eerbied voor anderen,
onkreukbaarheid en onpartijdigheid met de intelligentie van de ‘meester’ of van de
‘doctor’. Een ‘absolute voortreffelijkheid en niet decadent zijn’, is nodig voor het
vertrouwen van de maatschappij. Verder wordt zijn bijdrage aan ‘de kwaliteit van
de rechtsbedeling, aan de juridische zekerheid van de rechtzoekende en aan hun
recht om van deze dienst gebruik te maken, onafhankelijk van hun vermogen om
er de kosten van te dragen, genoemd’.577
In de sociale en economische context wordt zijn taak geduid als meewerken
aan het herstellen van het evenwicht van de financiële middelen, niet alleen na het
vonnis maar ook daarvoor als hij zijn ‘technische en psychologische expertise en
beroepsgezag gebruikt om de rechtzoekende te brengen tot een financiële oplossing
waarover onderhandeld is’. Daarbij wordt vermeld dat zo gerechtelijke geschillen
worden verminderd, overbodige sociale spanningen worden gekalmeerd en de
gevaren van formalisme worden beperkt. De sociale rol ligt in het respecteren van de
bescherming van een acceptabel levenspeil voor de rechtzoekende. Onder deze rol
valt ook de opdracht om de beroepsonafhankelijkheid en de daaruit voorvloeiende
onpartijdigheid te bewaren als borg voor het ‘wederzijdse respect tussen burgers’.
En mooier kan niemand het stellen: ‘het gevoel van rechtvaardigheid dienen, is de
sociale vrede dienen’.
Gelegd naast de regels die voor de Nederlandse gerechtsdeurwaarders gelden,578
geven alleen al deze uitgangspunten meer richting aan en duidelijkheid over de
essentie van het ambt en de gewenste positie van de gerechtsdeurwaarder in de
samenleving. Bovendien gelden genoemde uitgangspunten en regels ook voor zijn
ondernemerschap.579
Als fundamentele plichten naast de verplichtingen om zijn ambt uit te oefenen
voor de opdrachten waarvoor hij een monopolie heeft, en om de wettelijke vormen
en termijnen technisch gezien na te leven worden genoemd:580
• Absolute onafhankelijkheid in zijn handeling, waarborg van onpartijdigheid; daartoe
moeten alle, culturele, persoonlijke en externe invloeden worden overwonnen;
• Spoed: snelle behandeling;
• Bevoegdheid: voornamelijk juridisch, maar gecombineerd met economische,
sociale, culturele en psychologische kennis;
• Nauwkeurigheid: de volledige en exacte technische overschrijving van de juridische
akte en van de te behandelen materie, en de juiste weergave van de omstandigheden van de zaak en van de betrokken partijen, zijn vanzelfsprekend van aard
de doeltreffendheid van de dienst te waarborgen;
• Voorlichting van de partijen over hun rechten en plichten, opnieuw in alle onafhankelijkheid, en zonder zich als raadsman voor de ene of de andere partij op
te werpen;
577
578
579
580

Code van gedragsregels, p. 7.
Zie § 3.1.
Code van gedragsregels, p. 10.
Citaat met overzicht van de plichten uit de Code van gedragsregels, p. 12.
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• Rechtschapenheid in de uitoefening van de functie, om voor de hand liggende redenen
van bescherming van de rechten van derden;
• Eenheid van het beroepscorps, voor de beheersing van zijn gemengd statuut;
• Achtenswaardigheid en voorbehoud, in woorden, houding en voorstelling, ook in
het privéleven;
• Naleving van het beroepsgeheim: overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek
en de wetgeving ter bescherming van het privéleven.
In hoofdstuk III van de code worden de deontologische regels gedetailleerd uitgewerkt, van onafhankelijkheid tot morele, financiële, fiscale en intellectuele
onkreukbaarheid en de plicht tot waardigheid en terughoudendheid. Ook andere
zaken zoals beschikbaarheid en bereikbaarheid, de relatie met andere actoren zoals
rechters, advocaten en notarissen worden beschreven. Daaronder zijn zaken die ook
in Nederland in de Gerechtsdeurwaarderswet of in verordeningen of anderszins
worden geregeld.581
Ook de commissie die de KBvG evalueerde in het rapport Noblesse Oblige keek
naar het Belgische model: ze stelde, na onderzoek, dat het ondernemerschap in
België niet overheerst en ze roemde het Belgische model vanwege het hoge gehalte
aan professioneel-ethisch besef van de beroepsgroep.582 De gebondenheid aan het
arrondissement in België werd gezien als bevorderend voor het gildegevoel. Ook werd
aangetekend dat het in België onbestaanbaar wordt geacht dat de Belgische justitie
als opdrachtgever zou onderhandelen met gerechtsdeurwaarders over kwantumkortingen.583 Daartegenover werd vermeld dat het aantal ambtshandelingen behoorlijk
terugloopt omdat het gerechtelijk apparaat als traag en kostbaar wordt ervaren. Tevens
zijn de kosten van ambtshandelingen belangrijk hoger dan in Nederland.
Taken van de Nationale kamer van Gerechtsdeurwaarders van België584
De NKGB draagt zorg voor de eenvormigheid van de tucht en de deontologische
regels onder haar leden en over de uitvoering van de hen betreffende wetten en
verordeningen. De NKGB kan aanbevelingen en richtlijnen met bindende kracht
uitvaardigen.585 Daarnaast draagt zij ook zorg voor de permanente educatie. Deze
taken zijn te vergelijken met de taken van de KBvG. Het verschil is dat de NKGB
de belangen van haar leden behartigt en vertegenwoordigt, daar waar de KBvG
581

582
583
584
585

Bijvoorbeeld in de Verordening Normen voor Kwaliteit: Artikel 8 (Integriteit).
De gerechtsdeurwaarder handelt te allen tijde binnen zijn verkregen bevoegdheid. Hij is daarbij
consistent en weegt de belangen van opdrachtgever en justitiabelen op gelijkwaardige wijze. De
gerechtsdeurwaarder draagt binnen het realiseren van zijn opdracht zorg voor minimalisatie van
kosten voor de justitiabele. Verordening onafhankelijkheid, Gedragscode gerechtsdeurwaarders
ter bescherming van persoonsgegevens, etc. Het voert in het kader van dit onderzoek te ver om al
deze plichten te bespreken en te vergelijken.
Commissie Van der Winkel 2009, p.28.
Laat staan over no-cure-no-pay, zoals in Nederland door het CJIB.
www.gerechtsdeurwaarders.be/nl/nationale-kamer/taken-en-organen
Het opleggen van tuchtstraffen wordt niet door de NKBG gedaan maar door de arrondissementskamers.
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de taak heeft de bevordering van een goede beroepsuitoefening door de leden en
van hun vakbekwaamheid, en zij niet direct de belangen van haar leden behartigt.
Tuchtrecht
Het tuchtrecht is in eerste instantie voor ‘lichte straffen’ op arrondissementsniveau
geregeld en niet nationaal.586 Hier is sprake van tuchtrecht voor en door gerechtsdeurwaarders, daar waar in Nederland ook rechters zitting hebben in de tuchtkamer. Daarnaast is de rechtbank van eerste aanleg bevoegd om zogenaamde ‘hogere
tuchtstraffen’ op te leggen: opschorting, ontzetting uit het ambt of veroordeling tot
de betaling van een burgerrechtelijke boete.587
Cijfers uit 2010 van klachten die bij de Raad van de Arrondissementskamer
werden ingediend laten zien dat het aantal klachten terugloopt: van het jaar
2005/2006,588 waar 392 klachten werden ingediend die leiden tot 3 tuchtstraffen,
tot het jaar 2009/2010, waar 206 klachten werden ingediend die tot geen enkele
tuchtstraf leidden.589 De laatste cijfers van september 2010 t/m augustus 2011 laten
echter weer een stijging zien: aantal klachten 340, waarvan 164 behandeld werden
met als gevolg 2 tuchtrechtelijke uitspraken. Tegelijkertijd wordt op de site van de
NKGB vermeld dat niet alles is geregistreerd, dus de cijfers geven geen volledig
overzicht.590 Het aantal tuchtrechtelijke klachten is opmerkelijk gestegen en gezien
de ontbrekende cijfers zullen er waarschijnlijk ook meer klachten zijn ingediend.
De oorzaak van de stijging werd niet aangegeven, noch waar de klachten over gaan.
Deze cijfers gelden alleen voor het interne tuchtrecht door gerechtsdeurwaarders.
Voor zover het valt te vergelijken met Nederland lijkt het aantal klachten in België
minder te zijn: het aantal tuchtzaken bedraagt in 2010 in Nederland 907, waarvan
32 zaken gegrond werden bevonden, bij 26 klachten heeft een gerechtsdeurwaarder
een berisping gekregen en 2 zijn geschorst en 2 zijn uit het ambt ontzet.591 En dit
bij een kleiner aantal gerechtsdeurwaarders, maar een groter aantal kandidaatgerechtsdeurwaarders in Nederland.592
586

587
588
589
590

591

592

De Raad van de Arrondissementskamer is m.n. bevoegd om lichte straffen op te leggen: terechtwijzing, waarschuwing, officiële blaam, verbod om te zetelen in de Raad van de Arrondissementskamer
of in de Vaste Raad. Eigen tuchtrecht door alleen gerechtsdeurwaarders (art. 531 jo. 542 GW).
Artikel 532 GW.
2005/2006: ingediend 392 waarvan 260 klachten zonder gevolg bleven en 93 klachten uiteindelijk
werden behandeld door de raad, die leidden tot drie tuchtstraffen.
2009/2010: ingediend 206, waarvan 154 zonder gevolg beleven en 154 werden behandeld door de
raad, die leidden tot geen enkele tuchtstraf.
www.gerechtsdeurwaarders.be/sites/default/files/file/rubrique%20discipline%20-%20
chiffres%20et%20statistiques%20-%20aper%C3%83%C2%A7u%20des%20plaintes%20
trait%C3%83%C2%A9es%20-%20NL(2).pdf
Rechtspleging Civiel en Bestuur 2008, p. 32-33.
www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/veiligheid-recht/publicaties/publicaties/archief/2012/2011-civielbestuur-2010-pub.htm
In 2010 in België 540 gerechtsdeurwaarders en 330 actieve kandidaten, Jaarverslag NKGB 2010, p. 7,
www.gerechtsdeurwaarders.be/sites/default/files/file/jaarverslag%202010.pdf; het aantal gerechtsdeurwaarders bedroeg in 2010 in Nederland 384 en 565 kandidaten, zie daarvoor het overzicht van het
WODC: www.wodc.nl/onderzoek/cijfers-en-prognoses/monitor-civiel-en-bestuur/index.aspx#paragraph1
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Imago
Ook de Belgische gerechtsdeurwaarder kampt met een negatief imago.593 De beroepsgroep, althans de Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders (CVG),
maakt daarbij gewag van de ontwikkeling dat de rol van de gerechtsdeurwaarder
gedeeltelijk dreigt af te glijden naar een commerciële invorderingsactiviteit.594 En
dit naar aanleiding van klachten van verbruikersorganisaties, welzijnsverenigingen
en het centrum schuldbemiddeling. Men oordeelt dat het rapport Noblesse Oblige
voor België een interessante denkoefening kan zijn en beveelt ook een soortgelijk
evaluatietraject aan om tot een nieuw gerechtsdeurwaarderstatuut en een nieuwe
deontologische code te komen.595 Men wil zich meer kunnen profileren als aanspreekpunt bij de justitiële bemiddelingsopdrachten en bij schuldbemiddeling.596
Toenemende schuldenproblematiek en commercialisering van de incassopraktijk
Ook in België is er sprake van een toenemende schuldenproblematiek597 en een
commercialisering van de incassopraktijk: in de nieuwsbrief van de CVG wordt
gewag gemaakt van een Roeselaarse vrederechter die verschillende keren in de
media kwam met een aanklacht over de ‘booming business van invorderingsindustrie of de schuldenindustrie’.598 Daarnaast wordt uitdrukkelijk door de CVG
gesteld dat zij zich verzet tegen gerechtsdeurwaarders die ‘oneigenlijk gebruik
maken van hun ambt om op commerciële leest geschoeide incassopraktijken op
te zetten’. Dit soort geluiden worden vanuit de Nederlandse beroepsorganisatie
niet of nauwelijks gehoord.
Onafhankelijkheid
Hiervoor is de opmerking gemaakt dat zelfs het optreden in rechte als niet onafhankelijk werd beschouwd. De Belgische gerechtsdeurwaarder Snoeck, tevens
bestuurder van de CVG, vindt dat onafhankelijkheid belangrijk is, maar ook zichtbaar moet zijn: deelneming door derden, of dat nu een rechtsbijstandverzekeraar
593
594
595
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Memorandum van de Conferentie van Vlaamse gerechtsdeurwaarders 2010: www.cvg.be/PDF/
pdf2010/CVG-Memorandum%202010.pdf
Conferentie van Vlaamse gerechtsdeurwaarders 2010: www.cvg.be/PDF/pdf2010/CVG-Memorandum%202010.pdf, p. 3.
Zie daarvoor ook de nieuwsbrief van de Conferentie van Vlaamse gerechtsdeurwaarders: www.cvg.
be/PDF/CVG%20januari%202010_LR.pdf, p. 3. Ook wordt gepleit voor een dergelijke evaluatie in
België.
Conferentie van Vlaamse gerechtsdeurwaarders 2010: www.cvg.be/PDF/pdf2010/CVG-Memorandum%202010.pdf, p. 4.
Betalingstermijnen: 34% van de facturen worden te laat betaald. Kredietovereenkomsten: 8.253.320.
365.374 Belgen in gebreke (4,2% van de bevolking) en een totaalbedrag van de achterstallen 2,42
miljard.
Hypothecaire kredietovereenkomsten 275.899, voor een bedrag van 26,1 miljard, Jaarverslag NKGB
2010, p. 44, www.gerechtsdeurwaarders.be/sites/default/files/file/jaarverslag%202010.pdf.
Nieuwsbrief van de Conferentie van Vlaamse gerechtsdeurwaarders: www.cvg.be/PDF/CVG%20
januari%202010_LR.pdf, p. 8.
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of een incassokantoor is, zelfs als minderheidsaandeelhouder, brengt volgens hem
de broodnodige onafhankelijkheid in het gedrang.599 Ook de door de markwerking
veroorzaakte concurrentie en oncollegialiteit past volgens hem een openbaar ambt
niet: ‘Dan ben je niet meer onafhankelijk’. Hij zag ook als een mogelijk gevolg dat
het ambtelijk monopolie ter discussie wordt gesteld: ‘Wie de grens blijft aftasten
hoe ver men op economisch vlak kan gaan, riskeert ooit het openbaar ambt te
slachtofferen op het altaar van het koopmanschap’.600 Daarnaast, op basis van zijn
stelling dat recht niet alleen moet corrigeren maar ook moet beschermen, hekelt
hij de stand van zaken met betrekking tot het beslag roerende zaken in Nederland
als zijnde inhumaan, en dat in vergelijking met België en Frankrijk.601
Centraal beslagregister
In België kent men sinds 2011 het Centraal Register van Beslagberichten (CBB). De
oprichting van het CBB heeft lang geduurd. Er was sinds 2000 wel een wettelijke
regeling, maar die werkte blijkbaar niet.602 De wet trad eindelijk – meer dan tien
jaar na haar publicatie – in werking op 29 januari 2011.603 De wet heeft als doel
om opeenvolgende beslagen op dezelfde goederen van eenzelfde schuldenaar te
verminderen. De problemen die optraden, betroffen de manier van gedecentraliseerde verwerking die onvolledig en onoverzichtelijk was en zelfs een bron van
vele vergissingen was.604
Bij de wijziging van de wet heeft de CVG een belangrijke rol gespeeld:
Nu het enerzijds de bedoeling van de wetgever was opeenvolgende nutteloze beslagen
te verminderen, en men hier uiteraard niet kon van afwijken, en anderzijds de
invorderingsprocedures hopeloos ingewikkeld en onwerkbaar dreigden te worden,
is in een werkgroep van de CVG een oplossing gevonden in het herschrijven van
artikel 1524 Ger.W., met de invoering van het principe van het gemeen gemaakt
roerend beslag. Eenmaal een beslag is gelegd en gemeld in het centraal bestand
kunnen andere schuldeisers op basis van een overgemaakt gewaarmerkt afschrift
van dat beslag, afgeleverd door een eerder beslagleggende gerechtsdeurwaarder
hun invordering zelf opstarten lastens de schuldenaar door tussenkomst van de
voor hen instrumenterende gerechtsdeurwaarder. Het eerste of beter gezegd een

599
600
601
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603
604

Snoeck, 2007, p. 80-81.
En dat lijkt precies te zijn wat er dreigt te gebeuren, zie Baarsma & Theeuwes, 2011, p. 479-485.
Nederland heeft inderdaad het uit 1838 stammende artikel over wat niet beslagen mag worden,
niet aangepast. Inmiddels ligt er echter een voorstel van de KBvG om dat wel te doen, zie over dat
voorstel betreffende de modernisering beslag roerende zaken het volgende hoofdstuk.
De wet van 29 mei 2000 houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag,
delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen
van het gerechtelijk wetboek BS 9 augustus 2000, gewijzigd en aangevuld door de wet van 27 maart
2003 (BS 28 mei 2003), wegens materiële fouten opnieuw bekend gemaakt in het BS van 16 juli
2003.
KB 07/12/2010 – BS 17 december 2010.
Aldus de NKGB in het jaarverslag over 2011, p. 11 en 12.
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uitgebreider eerder beslag is dus de basis waarop navolgende schuldeisers hun
invordering kunnen enten.
In Nederland is men nog niet zover: een centraal beslagregister ontbreekt nog. De
KBvG is wel bezig om de voorwaarden voor een centraal beslagregister te onderzoeken nu het kabinet de aanbeveling daartoe overnam uit het rapport Paritas Passé.605
Overige ontwikkelingen
In 2012 was de toon nogal pessimistisch, de ‘devaluatie van ons ambt in de rechtsgang’, en er werd gesproken van een toenemende uitholling van het monopolie
door het stelselmatig afschaffen of reduceren van ambtelijke tussenkomsten, wat
geweten werd aan politieke motieven en beleidsbeslissingen.606 In dat kader werden
genoemd het dure imago, de sociaal weinig sympathieke perceptie van het beroep
bij het publiek en een sterk verminderde toepassing van de dagvaarding. Ook in
Nederland is sprake van aanvallen op het domeinmonopolie en er is ook hier een
toenemende roep om afschaffing van de dagvaarding.607 Het verschil is echter wel
dat de Nederlandse gerechtsdeurwaarder ook andere activiteiten mag ontplooien
daar waar de Belgische gerechtsdeurwaarder dat niet mag. De overeenkomst is dat
in beide landen sprake is van een onderschatting van de resultaten van uitbrengen
van dagvaardingen door gerechtsdeurwaarders608 en de rol van deze ambtenaar in
de gerechtsstaat.
In België wordt recentelijk ook gesproken over (loslaten van) het verband met
de arrondissementen: er is sprake van een ‘hertekening’ van het gerechtelijk landschap, waarbij gedacht wordt aan ordening c.q. indeling op provinciaal niveau.609
Waarschijnlijk zal dat voor de gerechtsdeurwaarder ook gevolgen hebben, zoals dat
in Nederland het geval was bij het loslaten van de gebondenheid aan de arrondissementen: minder gildegevoel, meer concurrentie.
Een andere in België spelende kwestie is dat er sinds 2008 geen gerechtsdeurwaarders meer benoemd zijn. Als reden wordt genoemd dat er nieuwe criteria dienen
te worden opgesteld en dat het wetsvoorstel met betrekking tot die criteria door de
gevoerde discussie vertraging heeft opgelopen. De discussie gaat over al dan niet
‘discriminerende’ criteria: men wil meer objectiverende criteria om recht te doen
aan het verschil tussen Frans- en Nederlandstaligen. Het zijn de cultuurverschillen
met betrekking tot de benadering van de richting waarin zij het beroep willen laten
evolueren en de interpretatie van sommige deontologische regels die een nieuwe

605
606
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609

Kabinetsstandpunt in de brief van de staatssecretarissen van Sociale zaken en veiligheid en Justitie:
www.rijksoverheid.nl/.../kamerbrief-kabinetsstandpunt-paritas-passe.pdf
Nieuwsbrief CVG juli 2012, www.cvg.be/index2.html, p. 3.
Baarsma & Theeuwes, 2011, p. 479 e.v.
Freudenthal, 1996, p. 191, m.n. noot 71 waar wordt gesproken over een percentage van 30% dat
fout gaat bij het zelf invullen en opsturen.
Nieuwsbrief CVG juni 2012: www.cvg.be/index2.html, p. 10 en 12.
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bepaling nodig maken en de benadering van de rechtzoekende.610 Het Het voorstel
luidt aldus de toelichting:611
‘… om de kandidaat na drie jaar stage te laten beoordelen door een
homologatiecommissie die vooral praktijkgericht oordeelt, maar uiteraard ook
nagaat of de kandidaat zich sinds het behalen van zijn diploma permanent heeft
bijgewerkt door deel te nemen aan colloquia, studiedagen en het doornemen van
vakliteratuur. Tot de evaluatiecriteria van de benoemingscommissie zouden ook
moeten behoren: de psychosociale vaardigheden (bijvoorbeeld technieken van
conflictbeheersing) om een zo delicaat beroep als gerechtsdeurwaarder uit te oefenen,
een peiling naar de motieven waarom hij gerechtsdeurwaarder wil worden en het
zoeken bij een kandidaat naar de rechtstheoretische beschouwingen over het beroep.’
Tevens wordt voorgesteld om de benaming te veranderen in gerechtsofficier. Nieuw
artikel 509 GW gaat luiden: Gerechtsofficieren zijn openbare ambtenaren en ministeriële officieren in de uitoefening van hun ambtelijke taken die krachtens een
wet, decreet, ordonnantie of koninklijk besluit, al dan niet bij uitsluiting van ieder
ander, aan hen zijn opgedragen of voorbehouden.
Toelichting bij artikel 509: een duidelijke definitie van wat een gerechtsofficier
is, sluit elke toekomstige discussie desbetreffend uit. De term ministerieel officier
wordt op diverse plaatsen gehanteerd (zie bijvoorbeeld artikelen 269, 276 en 280
Strafwetboek, 610, 866 en 1088 Gerechtelijk Wetboek). De term ‘ministerieel
officier’ refereert perfect aan het ambt dat de gerechtsofficieren uitoefenen: het
zijn zelfstandige niet door de Staat bezoldigde ambtenaren, die een vrij beroep
uitoefenen én toch bekleed zijn met een deel van het overheidsgezag, waarbij het
publiek rechtstreeks op hen een beroep kan doen en ze voor hun ambtelijke taken
een monopolie gekregen hebben mét ministerieplicht.612

6.2. België en Nederland vergeleken
Mooier kan niemand het stellen: ‘het gevoel van rechtvaardigheid dienen, is de sociale
vrede dienen’. Daarmee wordt de kern aangegeven van het verschil in taakopvatting:
er is meer aandacht voor de rol van de gerechtsdeurwaarder in het rechtsbestel en
de waarden die aan het ambt ten grondslag liggen. De gerechtsdeurwaarder wordt
uitdrukkelijk gepositioneerd als bemiddelaar tussen de belangen van de schuldeiser
en de schuldenaar. Zijn rol wordt ook uitdrukkelijk in de sociaal-ecomische context
van armoede en schuldenbeheer gezet, waarbij de menselijke benadering voorrang
geniet: de ‘menselijke justitie’. Doorgetrokken naar de toegang tot het beroep of
610
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Belgische Senaat zitting 2004-2005, 3 – 1094/1, toelichting: www.senate.be/www/webdriver?MIta
bObj=pdf&MIcolObj=pdf&MInamObj=pdfid&MItypeObj=application/pdf&MIvalObj=50333556.
Niet duidelijk wordt daarbij aangegeven wat die verschillen dan zijn.
Het voorstel is inmiddels aangenomen maar kon niet meer uitgebreid worden meegenomen in
dit onderzoek: www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130329_00523030.
P. 18-19 van de toelichting.
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zoals het in België wordt genoemd, de evaluatiecriteria: naast technische expertise
is ook psychologische expertise, in de zin van psychosociale vaardigheden, vereist.
Daar waar de gerechtsdeurwaarder in België ook ambtenaar en ondernemer is en
de taken voor een groot deel gelijk zijn aan die van de Nederlandse gerechtsdeurwaarder, is dat opmerkelijk te noemen. Zou het kunnen zijn dat juist de verschillen
in taken, het verbod op andere werkzaamheden zoals procesvertegenwoordiging en
(grootschalige) incassowerkzaamheden, het verschil in taakopvatting uitmaken? Er
is minder gerichtheid op de markt en de gerechtsdeurwaarders ervaren elkaar niet
als concurrenten. Er is meer een gevoel van gezamenlijkheid en meer aandacht voor
het dienen van het algemene belang en de daarvoor benodigde onafhankelijkheid.
De code geeft een normerende context en is op duidelijke waarden gebaseerd met
als uitgangspunt de ideale vakman. Eerder is al gesteld613 dat in de wisselwerking
tussen praktijk en ideaal benadrukt moet worden welke kernwaarden belangrijk zijn
gezien de context van marktwerking, onderlinge concurrentie en ondernemerschap.
Gelegd naast de regels die voor de Nederlandse gerechtsdeurwaarders gelden,614
geven alleen al deze uitgangspunten meer richting aan en duidelijkheid over de
essentie van het ambt en de gewenste positie van de gerechtsdeurwaarder in de
samenleving. En deze uitgangspunten en regels gelden ook voor zijn ondernemerschap. Het ondernemerschap is echter veel minder overheersend.
De conclusie die daaruit valt te trekken voor Nederland: breid de al bestaande
verordeningen en regels betreffende de gedragsregels, de kwaliteit en de onafhankelijkheid etc. ten minste uit met duidelijke aandacht voor de rol van de gerechtsdeurwaarder in de rechtsstaat en de daarbij behorende waarden. De KBvG kan nog
verder gaan met het aanbrengen van kaders met de daarbij behorende waarden.615
Voor de opleiding geldt uiteraard hetzelfde.

6.3. Europese standaarden voor de gerechtsdeurwaarder
Europa
Om te komen tot een goed werkend systeem in Europa wat betreft het executie- en
beslagrecht wordt het van groot belang geacht dat de gerechtsdeurwaarder gelijke
taken en verantwoordelijkheden heeft.616 En daarbij wordt er naar gestreefd om de
gerechtsdeurwaarder de spil te laten worden van het volledige invorderingstraject:
vanuit de Union Internationale des Huissiers de Justice et des officiers judiciaires

613
614
615
616

Zie § 2.2.
Zie § 3.1.
Zie § 3.1.
Struiksma, 2004: noemt het werken op basis van hetzelfde sjabloon, p. 163.
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(UIHJ) is een geharmoniseerd statuut voor de Europese gerechtsdeurwaarder
ontworpen in samenwerking met de Raad voor Europa.617
Allereerst waren er de aanbevelingen van de Raad van Europa in 2003 waarop
voort werd gebouwd in de zogenaamde ‘Guidelines’ van 2009. De basis wordt
gezocht in de ‘rule of law’, waarvoor een rechtvaardig, efficiënt en toegankelijk
juridisch systeem noodzakelijk is. Daarbij wordt uitdrukkelijk verwezen naar het
beslag- en executierecht als zijnde een integraal onderdeel van de fundamentele
mensenrechten: het recht op een eerlijk proces binnen een redelijke tijd (art. 6
EVRM). De basis voor de rol, status en opleiding van de gerechtsdeurwaarder in
Europa ligt in de aanbeveling nr. IV van de Raad van Europa.618
IV. Enforcement agents
1. Where states make use of enforcement agents to carry out the enforcement
process, they should comply with the principles contained in this recommendation.
2. Enforcement agents’ status, role, responsibilities and powers should be
prescribed by law in order to bring as much certainty and transparency to
the enforcement process as possible. States should be free to determine the
professional status of enforcement agents.
3. In recruiting enforcement agents, consideration should be given to the moral
standards of candidates and their legal knowledge and training in relevant
law and procedure. To this end, they should be required to take examinations
to assess their theoretical and practical knowledge.
4. Enforcement agents should be honourable and competent in the performance of their duties and should act, at all times, according to recognised
high professional and ethical standards. They should be unbiased in their
dealings with the parties and be subject to professional scrutiny and monitoring which may include judicial control.
5. The powers and responsibilities of enforcement agents should be clearly
defined and delineated in relation to those of the judge.
6. Enforcement agents alleged to have abused their position should be subject
to disciplinary, civil and/or criminal proceedings, providing appropriate
sanctions where abuse has taken place.
7. State-employed enforcement agents should have proper working conditions,
adequate physical resources and support staff. They should also be adequately
remunerated.
617

618

Council of Europe recommendations rec (2003) 17 of the committee of ministers to member states
on enforcement as adopted on 9 September 2003 at the 851st meeting of ministers’ deputies,
www.coe.int. en de Guidelines for a better implementation of the existing councilOF EUROPE’S
RECOMMENDATION ON ENFORCEMENT adopted by the CEPEJ at its 14th plenary meeting
(Strasbourg, 9 – 10 December 2009): https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ(2009)11&Lan
guage=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackCol
orLogged=c1cbe6
Rec(2003)17, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2003)17&Language=lanEnglish&Site=C
OE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
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8. Enforcement agents should undergo initial and ongoing training according
to clearly defined and well-structured aims and objectives.
In deze aanbevelingen worden uitdrukkelijk hoge ethische en professionele standaarden gevraagd van deze beroepsbeoefenaren die door de staat met autoriteit worden
bekleed. Onpartijdigheid wordt als aparte waarde genoemd, alsmede verantwoordelijk
handelen in het belang van opdrachtgevers terwijl daarbij de noden van de schuldenaar
dienen te worden herkend. In de toelichting op deze aanbevelingen, het ‘explanatory
memorandum’,619 worden deze standaarden gekoppeld aan de belangrijke rol die de
gerechtsdeurwaarders hebben. Daarbij wordt ook benadrukt dat sensitiviteit nodig is
voor de belangen van de gedaagden/verweerders. Bij deze moeilijke rol is juridische
kennis en opleiding van groot belang: de selecterende examinering moet gericht zijn
op de benodigde theoretische kennis, in het bijzonder van het civiele procesrecht,
en op de benodigde praktische kennis door middel van mondelinge examinering en
‘case study assessments’. Tevens is een voortdurende bijscholing nodig.620 Het wordt
aan de lidstaten overgelaten of de gerechtsdeurwaarder in dienst van de staat is of als
zelfstandige ambtenaar het beroep uitoefent.
Deze aanbevelingen worden nader uitgewerkt in de ‘Guidelines’ van de ‘European
commission on the efficiency of justice (CEPEJ)’.621 Behalve meer algemene grondslagen voor het beslag- en executierecht, zoals vereisten ten aanzien van de executoriale titel, informatieverplichtingen en de transparantie van de kosten, worden
sommige uitgangspunten, ook met betrekking tot gerechtsdeurwaarders en hun
opleiding, nader uitgewerkt en daarmee kan inderdaad gesproken worden van een
gemeenschappelijk statuut voor de Europese gerechtsdeurwaarder.
‘Enforcement agents’ status should be clearly defined so as to offer potential parties
to enforcement procedures a professional who is impartial, qualified, accountable,
available, motivated and efficient.’622
Hiermee wordt bevestigd dat het om een (juridische) professie gaat: een goed
opgeleide juridische beroepsbeoefenaar met specialistische kennis en expertise,
die exclusieve bevoegdheden, ministerieplicht, eigen beroeps- en gedragsregels en
eigen tuchtrecht heeft.623 Een onafhankelijke en onpartijdige beroepsbeoefenaar die
het algemeen belang c.q. de ‘rule of law’ dient. Hij heeft een belangrijke rol bij de
handhaving van het recht: een autonome en verantwoordelijke positie die de focus
heeft op het verwezenlijken van waarden:
4.5. Ethics and professional conduct
38. Enforcement agents should be subject to clearly stated rules of ethics and
conduct, which could be set out in professional codes of conduct. These Codes
of conduct should inter alia contain professional standards regarding:
619
620
621
622
623

Zie daarin bijvoorbeeld punt 54 t/m 56.
Hier permanente educatie genoemd.
CEPEJ (2009) 11 REV 2.
CEPEJ (2009) 11 REV 2, § 4.2. onder nummer 31.
Zie deel III van de Guidelines over supervision, control and disciplinary procedures.
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• information to be given to parties by enforcement agents concerning the
enforcement procedure (grounds of action, transparency and clarity of costs,
etc.)
• the rules governing the formulation of notices to parties (enforcement agents’
social role, duty of advice, etc.)
• professional ethics (behavior, professional secrecy, ethical criteria governing
the choice of actions, etc.)
• smooth enforcement (predictability and proportionality of costs and leadtimes, co-operation between enforcement services, etc.)
• procedural flexibility (autonomy of enforcement agents, etc.).
Uitdrukkelijk wordt dit in het kader van een goed functionerend beslag- en executierecht gezet. Ook wordt bevestigd dat het voor de professionalisering van de
beroepsuitoefening van belang is om een beroepsorganisatie624 te hebben met een
verplicht lidmaatschap.625
Andere belangrijke punten die in dit kader worden genoemd zijn dat beslagen executiemogelijkheden alleen mogen worden uitgevoerd als de gedaagde de
middelen of de mogelijkheden heeft om aan de uitspraak te voldoen626 en dat alle
stakeholders die de gerechtsdeurwaarders ondersteunen daartoe voldoende wettelijke status moeten krijgen; social workers moeten beschikbaar zijn in gevallen
waar kinderen of andere kwetsbare personen bij betrokken zijn.627
De vereisten voor wat betreft de opleiding worden wat meer uitgewerkt dan in
de aanbevelingen van 2003 en deze vereisten zijn dan ook uitgangspunten voor de
opleiding van kandidaat-gerechtsdeurwaarders.628
Doelstelling UIHJ
De UIHJ werkt aan de professionalisering van de gerechtsdeurwaarder in Europa
maar ook wereldwijd en vertegenwoordigt haar leden bij internationale organisaties
zoals de Wereldbank (meer specifiek het Global Forum on Justice, Law and Development) en de Haagse Conferentie voor internationaal privaatrecht. Daarnaast
wordt samengewerkt met het Center of International Legal Cooperation (CILC).
Ook wordt de samenwerking gezocht met de nationale professionele organisaties,
die waar nodig worden ondersteund en worden gestimuleerd om lid te worden
van de UIHJ.629 Al eerder kwam de bijdrage van de UIHJ aan het statuut van een
Europese gerechtsdeurwaarder aan de orde.

624
625
626
627
628
629

CEPEJ (2009) 11 REV 2, § 4.2. onder nummer 29-31.
Zie § 2.1. en 2.5. voor de uitgangspunten en conclusie betreffende de gerechtsdeurwaarder als
professional.
CEPEJ (2009) 11 REV 2, Introduction, nr. 6.
CEPEJ (2009) 11 REV 2, §1.3 onder nr. 16, genoemd worden politie, vertalers, lokale autoriteiten,
experts in jeugdzorg.
Hoofdstuk 8.4.
Doel van de UIHJ: www.uihj.com/en/purpose-of-the-uihj_1019850.html
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Centraal staat het meewerken aan de verbetering van het nationale civiele
procesrecht en internationale verdragen, met name op het gebied van het beslagen executierecht. De UIHJ maakt zich sterk voor de onafhankelijke status van de
gerechtsdeurwaarder630 en men streeft naar een geharmoniseerde professie en naar
harmonisering van beslag- en executierechtelijke procedures met gemeenschappelijke standaarden. De voorzitter van de UIHJ Netten noemt de gerechtsdeurwaarder
een essentieel element van de ‘Rule of Law’,631 waarbij hij verwijst naar een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de mens in de zaak Pini versus
Romania.632 De UIHJ is met name actief in Afrika en Oost-Europa om te helpen om
een professioneel statuut voor gerechtsdeurwaarders op te zetten. Uit de titel van de
door de UIHJ georganiseerde laatste wereldcongres633 wordt ook duidelijk waaraan
gewerkt wordt: ‘The Judicial Officer of the 21st Century’. Ook wordt gewerkt aan een
(omvangrijk) boekwerk met genoemde titel. Het bevat naast een inventarisatie van
de verschillen en overeenkomsten in werkwijzen van gerechtsdeurwaarders en hun
rol, ook hoofdstukken over de weg naar harmonisering van de beroepsuitoefening
en het executie- en beslagrecht: ‘the World code of enforcement’. Speciale aandacht
wordt gegeven aan de toekomst van de gerechtsdeurwaarder en zijn opleiding:
e-learning staat ook op de agenda.634
Het Center of International Legal Cooperation (CILC)
Het CILC ontwikkelt met de UIHJ in het project Innovating Justice een ‘toolkit’
voor executie- en beslagrecht samen met de UIHJ. De onderwerpen die daarbij
aan de orde komen: waarom het belangrijk is om standaarden te ontwikkelen
voor het beslag- en executierecht en de koppeling met de rule of law speciaal in
tijden van schulden en crisis. Uitgangspunt daarbij is meer rechtvaardigheid (met
aandacht voor fundamentele rechten, staatsmacht, afwezigheid van corruptie, orde
en veiligheid, toegang tot het recht). Maar het wordt ook belangrijk gevonden dat
er een sociale en economische ‘impact assessment’ van wetgeving betreffende
deze onderwerpen wordt gedaan.635 Uiteraard staat de beroepsuitoefening van de
gerechtsdeurwaarder hierbij centraal.636

630
631
632
633
634
635
636

Internationale termen zijn: officer of court, judicial officer of bailiff.
In zijn rede op het wereldcongres te Kaapstad in mei 2012: www.uihj.com/en/21st-internationalcongress-of-judicial-officers-in-cape-town_2156205.html.
EHRM 22 juni 2004 nr. 78028/01, 78030/01 (Pini and others v Romania).
Waarbij het congres het hoogste orgaan is van de UIHJ.
Het is ‘work in progres’ en het boek is nog niet openbaar.
Zie ook onze aanbevelingen in het rapport Paritas Passé voor een incasso-effectrapportage en een
integrale rijksincassovisie, Jungmann e.a., 2012, p. 29-31.
Op het wereldcongres van de UIHJ te Kaapstad was ik deelnemer aan de expertmeeting over deze
toolkit.
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Het project European Judicial Enforcement
In het project European Judicial Enforcement (EJE)637 wordt door diverse Europese
landen samengewerkt om de samenwerking te bevorderen ter verbetering van
de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen. Ook de KBvG neemt hieraan
deel. Het programma heeft tot doel het verbeteren van de uitvoering van gerechtelijke uitspraken in Europa door Europese burgers, de gerechtsdeurwaarders of
deurwaarders de informatie te bieden die zij nodig hebben voor de uitvoering van
rechterlijke uitspraken op het grondgebied van een andere Lidstaat.638
Europees justitieel netwerk
Daarnaast werd ook het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken opgericht.639 Dit netwerk heeft tot doel om betere juridische samenwerking
te bevorderen tussen de lidstaten. Het is de bedoeling dat de juridische beroepen
(advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders) in de toekomst rechtstreeks betrokken zullen worden bij dit netwerk, waarin informatie en ervaringen kunnen
worden uitgewisseld.
Verdere Europese projecten: Stopra
In september 2012 kwamen de Europese presidenten van de UIHJ bij elkaar om
zes grote concrete projecten te lanceren die gericht zijn op de harmonisering en
professionalisering van gerechtsdeurwaarders en beslag- en executierechtelijke
procedures in Europa.640
De zes projecten zijn:
• harmonizing Enforcement procedures on Immovable in Europe
• harmonizing the Service of Documents in Civil and Commercial Matter in the
European Union
• promoting and Harmonizing the Transparency of Assets in Europe
• harmonizing the Setting of Evidence in Europe through Statements of Facts
Carried out by Judicial Officers
• harmonizing the Training of Judicial Officers in Europe
• harmonizing and promoting e-Justice and ICT for the profession of judicial
officer in Europe

637
638
639

640

www.europe-eje.com
http://www.europe-eje.eu/nl/fiches-thematiques/themes
Decision No 568/2009/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 amending
Council Decision 2001/470/EC establishing a European Judicial Network in civil and commercial
matters, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009D0568:EN:NOT en
http://ec.europa.eu/civiljustice/network/network_en.htm
www.uihj.com/en/-council-of-the-european-presidents-six-projects-for-the-profession-of-judicialofficer-in-europe_2157986.html
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Basis hiervoor zijn de eerder genoemde Guidelines van de CEPEJ.
Europa en het Nederlandse model
Dujardin, een Belgische gerechtsdeurwaarder, pleitte in 2006 voor het Nederlandse
model, dat wil zeggen het liberale statuut c.q. de zelfstandige beroepsbeoefening.641
Tevens bepleitte hij de onafhankelijke positie van de gerechtsdeurwaarder die vanuit
zijn vrije beroep meer waarborgen biedt tegen corruptie dan de staatsambtenaar,
maar dan wel, zoals de Nederlandse gerechtsdeurwaarder, onderworpen aan tuchtrecht, aan beroeps- en gedragsregels en toezicht.
Volgens Uitdehaag, een Nederlandse gerechtsdeurwaarder die internationaal
actief is voor het UIHJ, wordt het model van de Nederlandse gerechtsdeurwaarder,
ambtenaar en ondernemer, in meer landen bepleit en overgenomen.642 Dat heeft
volgens hem te maken met rechtszekerheid, met een goede toegang tot het recht
en met efficiency. De Nederlandse gerechtsdeurwaarder heeft een prikkel om het
op een betrouwbare wijze en efficiënt te doen.643
Inmiddels kunnen daarbij echter wat vraagtekens worden gezet: de doorgeschoten
markwerking heeft de gerichtheid op het ambt doen afnemen en het ondernemerschap op de voorgrond gezet. Een context waarin de druk van opdrachtgevers op
de gerechtsdeurwaarders erg groot is om tegen no-cure-no-pay of tegen zeer lage
tarieven, die soms onder de kostprijs liggen, te werken. En waarin gerechtsdeurwaarders risico’s lopen door voorfinanciering. De toekomst moet uitwijzen of de
beroepsgroep erin slaagt om de standaarden voor het ethische c.q. professionele
handelen hoog te houden.644 Een goede opleiding draagt daaraan bij.

6.3.1. Conclusie: de grondslag voor de professionele beroepsuitoefening wordt
ook in Europa gelegd
De Raad van Europa heeft in samenwerking met de UIHJ een geharmoniseerd
statuut ontworpen dat als uitgangspunt dient voor verdere harmonisering van de
beroepsuitoefening en van het beslag- en executierecht in Europa.
Er worden daarbij hoge ethische en professionele standaarden gevraagd. De
gerechtsdeurwaarder is een onafhankelijke en onpartijdige beroepsbeoefenaar die het
algemeen belang c.q. de ‘rule of law’ dient. Een goed opgeleide juridische beroepsbeoefenaar met specialistische kennis en expertise, die exclusieve bevoegdheden,
ministerieplicht, eigen beroeps- en gedragsregels en eigen tuchtrecht heeft. Hij heeft
een belangrijke rol bij de handhaving van het recht: een autonome en verantwoorde641
642
643
644

Zie bijvoorbeeld Dujardin, 2006, p. 186 e.v. en Dujardin, 2006, p. 186-189 en www.uihj.com/
rubrique.php?ID=1005940&lg=ang.
Uitdehaag, 2006, p. 142.
Zie ook Van der Meer, 2006, p. 145-146.
Zo ook Van der Mee,r 2006, p. 145-146. Hij geeft aan dat de beroepsgroep uitvoering moet geven
aan een optimale onafhankelijke beroepsuitoefening en grenzen bepalen ten aanzien van de commercialisering.
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lijke positie die de focus heeft op het verwezenlijken van waarden. De waarden die
expliciet worden genoemd zijn onpartijdigheid en verantwoordelijk handelen in het
belang van opdrachtgevers terwijl de noden van de schuldenaar dienen te worden
herkend. De in ons land toegelaten marktwerking en de voorgestane verordeningen
met betrekking tot de onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder645 zijn strijdig
met deze uitgangspunten.
De vereisten die in het statuut worden gesteld aan de beroepsuitoefening en
aan de opleiding van (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders zijn dan ook ten grondslag
gelegd aan de Nederlandse opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder.

645

Dat betreft het al dan niet deelnemen van opdrachtgevers in de kantoren van de gerechtsdeurwaarders.
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Recente ontwikkelingen: het burgerlijk procesrecht
en de sociaaleconomische context
In eerdere hoofdstukken zijn de ontwikkelingen in de beroepsuitoefening beschreven. Er zijn echter recente ontwikkelingen op sociaaleconomisch gebied en in het
burgerlijk procesrecht die van belang zijn voor de verdere professionalisering van
de gerechtsdeurwaarders en hun opleiding.
Al eerder is beschreven dat de KBvG steeds meer een rol ging spelen in het
uitdragen van de kernwaarden van het ambt.646 De verordeningen op het gebied van
kwaliteit is daar een voorbeeld van, evenals het rapport verantwoord ondernemen.647
Gezien de sociaaleconomische omstandigheden moet zij ook initiatief nemen.
De toenemende aandacht voor het ambt c.q. de beroepsuitoefening van de gerechtsdeurwaarder is noodzakelijk, te meer daar zijn werkzaamheden vaker onder de
loep worden genomen. Een belangrijke oorzaak van die aandacht is de toenemende
schuldenproblematiek met een toename van het aantal te incasseren vorderingen,
waardoor de druk op de schuldenaar groter is geworden: de gerechtsdeurwaarder
komt vaker langs.
In de veranderende omgeving van meer schulden en incasso648 heeft daarnaast
een professionalisering van het creditmanagement plaatsgevonden. Dat gaat gepaard
met een commercialisering van de incasso, waarbij sprake is van gerichtheid op
het vermijden van afboeking op schuldenaren en met benchmarking: prestaties in
bepaalde orderportefeuilles worden gemeten en vergeleken.649
Het uit Angelsaksische landen komende verschijnsel van de verkoop van vorderingen aan commerciële partijen heeft de band tussen schuldeiser en schuldenaar
doorgesneden. De nieuwe schuldeiser heeft geen belang bij de continuering van
de relatie tussen de oorspronkelijke schuldeiser en de schuldenaar. Onderliggende
(bewijs)stukken worden vaak niet mee geleverd met de vordering, zodat het de schuldenaar in de lastige positie brengt om daar tegen bezwaren te maken. Tegelijkertijd
is dat ook een voordeel omdat tijdens de procedure de vordering vaak niet kan
worden onderbouwd en de rechter de vordering zal afwijzen. Het veroorzaakt
echter veel druk op de schuldenaar. Daarbij is het doel ook hier uitsluitend gericht
op maximalisering van de opbrengst.650 Het is de gerechtsdeurwaarder overigens
verboden om vorderingen op te kopen.

646
647
648
649
650

§ 4.8.
Rapport Verantwoord ondernemen, Baarn 5 september 2006 (niet gepubliceerd).
Met een toenemend slechte betalingsmoraal, zie bijvoorbeeld: nos.nl/artikel/439722-betalingsmoraalop-dieptepunt.html
Jungmann e.a., 2012, p. 53.
Jungmann e.a., 2012, p. 53.
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Het toenemende aantal preferente schuldeisers maakt dat ‘gewone’ schuldeisers er
vaak niet aan te pas komen. De laatsten zullen op hun beurt alles in het werk stellen
om alsnog wat te kunnen incasseren. Dit veroorzaakt, naast de hiervoor genoemde
professionalisering van het creditmanagement en de verkoop van vorderingen,
een verharding van het incassoklimaat, maar ook een ingewikkelde samenloop
van beslagen en andere incassoacties.651 Op alle mogelijke inkomstenbronnen
(waaronder bijvoorbeeld ook huur- en zorgtoeslagen vallen) wordt geprobeerd
beslag te leggen. Zowel gerechtsdeurwaarders als schuldhulpverleners en sociale
raadslieden constateren dit in de praktijk.652 Het veroorzaakt bovendien dat een
groep van schuldenaren die in een problematische schuldsituatie zitten vaak niet
meer de beschikking hebben over de beslagvrije voet.653 De berekening van die
beslagvrije voet is erg ingewikkeld en gerechtsdeurwaarders hebben vaak niet genoeg
informatie om die correct te berekenen.654 Gevoegd bij de veranderende regelgeving
en praktijk van gerechtdeurwaarders door de toegelaten marktwerking en het
loslaten van de gebondenheid aan het arrondissement, maakt dat de toch al niet zo
geliefde gerechtsdeurwaarder nog meer in het nieuws komt als de veroorzaker van
alle ellende. Hij wordt gezien als de kwade genius, terwijl het meestal niet bekend
is dat hij uitvoerder is van een vonnis en moet handelen voor zijn opdrachtgevers.
Onbekendheid met het ambt en het werk van de gerechtsdeurwaarder maakt hem
ook een gemakkelijk onderwerp voor de media: de gerechtsdeurwaarder heeft het
gedaan.655
De opdracht van de KBvG tot het onderzoek naar de uitwerking van de (preferente)
bevoegdheden van schuldeiser op schuldeisers en schuldenaren kan worden gezien
als het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid en het leveren van een
bijdrage aan het publieke debat.656 Het is van groot belang dat de KBvG aandacht
besteedt aan een goede beroepsuitoefening gezien genoemde sociaaleconomische
omstandigheden, en die ook bewaakt: de verantwoordelijkheid van de gerechtsdeurwaarder is groot, het gaat om machtsuitoefening namens de staat en dat kan
ingrijpende gevolgen hebben voor de schuldenaar.657 De gerechtsdeurwaarders
moeten ‘gezamenlijk de kwaliteit en de beroepseer hoog houden’.658
651
652
653

654
655

656
657
658

Jungmann e.a., 2012, p. 64.
In de zogenaamde focusgroepbijeenkomsten in het kader van het onderzoek naar de gevolgen van
de veel preferente schuldeisers kwam dit duidelijk naar voren, Jungmann e.a., 2012, p. 12.
De beslagvrije voet wordt als een absoluut minimum beschouwd om van rond te komen. Ook de
nationale ombudsman bepleitte in november 2012 de zaak: ‘Sta op je beslagvrije voet’, n.a.v. een
onderzoek dat hij verrichtte naar de rol van de overheid als schuldeiser, http://www.nationaleombudsman.nl/sta-op-je-beslagvrije-voet.
Jungmann e.a., 2012, p. 60.
Zie bijvoorbeeld nu.nl: de gerechtsdeurwaarder stelt de beslagvrije voet verkeerd vast: www.nu.nl/
binnenland/2962743/deurwaarder-streng-bij-beslaglegging.html, als reactie op het rapport van de
ombudsman. En ook het artikel in het Algemeen Dagblad van zaterdag 14 januari 2012 bevatte een
publicatie met als kop ‘Deurwaarder kleedt cliënt financieel uit’. Hier werd een fout in de software
toegeschreven aan het werk van gerechtsdeurwaarders.
Het onderzoek Paritas Passé door Jungmann e.a., in 2012.
Het is ook de missie van de KBvG: het bevorderen van een goede beroepsuitoefening en de vakbekwaamheid door en voor haar leden, zie beleidsplan 2012-2015.
Beleidsplan KBvG 2012-2016, p. 8.
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In dit kader kan ook het preadvies herziening van het beslagverbod roerende
zaken worden gezien.659 Door de KBvG wordt aangegeven dat gerechtsdeurwaarders
in de praktijk de effecten ervaren van de tenuitvoerlegging van het beslag roerende
zaken. Ze vindt dat de wet verouderd en aan modernisering toe is en doet voorstellen voor een wetswijziging: een uitbreiding van het beslagverbod tot bijvoorbeeld
koelkasten, kleding en computer.660
Bijna tegelijkertijd presenteerde de KBvG een nieuw model voor het inleiden van
een gerechtelijke procedure, het zogenaamde filtermodel.661 Kern van dit voorstel
is dat in een vroeg stadium door de gerechtsdeurwaarder bij incassozaken een
onderscheid wordt gemaakt tussen zaken die bij verstek kunnen worden afgedaan
en zaken waarin verweer wordt gevoerd.662 De gerechtsdeurwaarder wordt de spil
in de aanbreng van de procedure, door het controleren van de dagvaarding, een
eventuele effectieve inzet van alternatieve geschilbeslechting, een intensieve bevraging van de schuldenaar voor het indiening van de dagvaarding en het maken van
een onderscheid tussen soorten incassozaken. Bij het indienen van de dagvaarding
kan dan verder onderscheid gemaakt worden tussen zaken waarin elektronisch,
schriftelijk of mondeling gecommuniceerd kan worden. Ook kunnen de zaken
gesplitst worden naar de aard van de zaak. Doel is het efficiënter laten verlopen
van het juridische traject. Capgemini heeft dit model doorberekend en stelt in dit
onderzoek dat het op jaarbasis een miljoenen besparing oplevert.663

Sociaal verantwoord incasseren
Gerechtsdeurwaarders ervaren de gevolgen van de toenemende schuldenproblematiek en problematische schuldsituaties bij schuldenaren, van de crisis en de
bezuinigingen en de toenemende armoede.664 Gevoegd bij de verharding van het
incassoklimaat met veel incassoacties en beslagen heeft dat ervoor gezorgd dat
veel gerechtsdeurwaarders aandacht krijgen voor een andere wijze van incasseren:
sociaal verantwoord incasseren. Hierbij gaat men meer proactief te werk, zodat bij
beginnende betalingsachterstanden meteen actie wordt ondernomen. Zodoende
659
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Uitgebracht 23 november 2012: www.kbvg.nl/. Zie de artikelen 447 en 448 Rv (stammend uit 1838!)
voor het huidige beslagverbod dat alleen de eerste levensbehoeften betreft: kort gesteld bed, brood
en wat gereedschappen.
Rijsdijk & Nijenhuis, 2012, en ook digitaal toegankelijk via de site van de KBvG: www.kbvg.nl/ De
wet stamt uit 1838.
KBvG Tussenrapport filtermodel 2012, onderzoek in opdracht van de KBvG en uitgevoerd door een
begeleidingsgroep bestaande uit leden en bestuursleden van de KBvG en uit externe consultants
van Capgemini Consulting. Het rapport is aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer en de
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op 5 oktober 2012
KBvG Tussenrapport filtermodel 2012, p. 3-5. Het aantal verstekzaken bij de kantonhandelszaken
bedroeg in 2009 75% van de aangebrachte dagvaardingen (van 602.633) en bij de handelszaken
van de sector civiel 40% (van 40.802).
Gesproken wordt van 47 mln., een afname van de kosten met ruim 60%. Het rapport is aangeboden
aan de leden van de Tweede Kamer en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op 5 oktober
2012. Het voorstel voor het filtermodel won tijdens de 8ste Credit Expo de Innovation Award.
Het rapport Armoedesignalement 2012 geeft een toename aan: www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2012/Armoedesignalement_2012
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kunnen huisuitzettingen en procedures zoveel mogelijk worden voorkomen. Uiteindelijk kunnen zo ook kosten worden bespaard.665

Meer samenwerking met schuldhulpverlening
Er komt meer samenwerking met schuldhulpverlening en er wordt gezamenlijk
gezocht naar oplossingen voor bestaande problemen.666 Dat vergt kennis van elkaars
werkwijzen en samen zoeken naar samenwerkingsvormen die oplossingen kunnen
bieden voor de schuldenproblematiek.667

Ontwikkelingen in het burgerlijk procesrecht apart bekeken
Dagvaarding passé?
Naast evaluaties en trendrapportages verscheen in 2003 het interim-rapport fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht Een nieuwe balans en
het eindrapport Uitgebalanceerd in 2006 van de commissie Asser. De commissie
nam het standpunt in dat het onderscheid tussen dagvaarding en verzoekschrift
moet verdwijnen. Er werd voor de procesinleiding gekozen voor het indienen van
een schriftelijk stuk aan de griffie, met toezending per post (of op termijn via de
elektronische weg)668 door de griffie aan de wederpartij, dan wel belanghebbende,669
het model van het verzoekschrift dus. Weliswaar stelde de commissie dat in bepaalde
gevallen in plaats van toezending per post betekening door de gerechtsdeurwaarder geïndiceerd kan zijn. Als voorbeelden werden genoemd het geval dat eiser en
verweerder op hetzelfde adres wonen, indien de verweerder geen bekende woon- of
verblijfplaats in Nederland heeft en in geval van collectieve oproepingen.670
In het eindrapport werd op de commentaren naar aanleiding van het interimrapport ingegaan, maar werd vastgehouden aan het eerder ingenomen standpunt
ten aanzien van het procesinleidende stuk. De KBvG wees het voorstel af en leverde
aan de commissie cijfers met betrekking tot betekende dagvaardingen: in 2004
werden ruim 600.000 dagvaardingen betekend en 44% daarvan in persoon of aan
de huisgenoot. Uit dit in opdracht verrichtte onderzoek blijkt dat van de betekende
dagvaardingen ongeveer 80.000 niet bij de rechter zijn aangebracht c.q. voor de
665
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Een voorbeeld is gerechtsdeurwaarder M. Hafkamp die bovendien stelt geen incassokosten te
berekenen: www.asylos.nl/. Een ander voorbeeld is gerechtsdeurwaardersorganisatie Incassade
met maatschappelijk verantwoord ondernemen: www.incassade.nl/incassade/maatschappelijkverantwoord-incasseren/
§ 4.4.1.
Zie bijvoorbeeld het pleidooi van gerechtsdeurwaardersorganisatie Incassade: www.incassade.nl/
nieuws/nieuwsberichten/artikel/incassade-pleit-voor-gestructureerde-samenwerking-schuldhulpverlening-en-deurwaarders/ Of de pilot voor de samenwerking met de NVVK door gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn: cloud.presspage.com/files/232/jaarverslagflanderijndefweb.pdf.
p.7.
Asser e.a., 2003, p. 233.
Asser e.a., 2003, p. 152, 153 en 159 en 160.
Asser e.a., 2003, p. 153.
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zitting werden ingetrokken, voornamelijk vanwege betaling van de vordering. De
commissie blijft echter bij zijn standpunt: zij blijven van mening dat ‘op grond van
algemene ervaring, in Nederland een systeem waarin het inleidende processtuk per
post wordt bezorgd in het algemeen dezelfde zekerheid biedt dat het de geadresseerde bereikt, als een betekening’.671 Dat lijkt gezien de eerdere ervaring met het
dagvaardingsformulier een wat wereldvreemd standpunt.
Een onafhankelijke werkgroep,672 ingesteld door de KBvG, heeft stelling genomen
tegen de standpunten van de commissie Asser. De werkgroep deed een beroep
op de rechtszekerheid: door het beter bereiken van de justitiabele door de betekening van de dagvaarding wordt voorkomen dat het voorgestelde verzoekschrift
de wederpartij door onjuiste gegevens niet zal bereiken. Door de betekening door
de gerechtsdeurwaarder worden veel zaken niet meer bij de rechter aangebracht;
wordt die betekening achterwege gelaten dan zal de belasting van de rechterlijke
macht toenemen en zal men uit de maat lopen in Europa.673
Ook vanuit de beroepsgroep werd hierop gereageerd, zoals door gerechtsdeurwaarder Van Unen, met de verzuchting hoe het mogelijk was dat een aantal
respectabele hoogleraren vanachter hun bureau een dergelijke aanbeveling konden
doen en ze vroeg zich af of ze wel wisten hoe het er in de praktijk aan toe gaat.674
Gerechtsdeurwaarder De Swart vond de gebruikte argumenten niet sterk en soms
zelfs onjuist.675 Hij noemde ook de inkomensbron voor gerechtsdeurwaarders die
bedreigd werd, en stelde dat het de zoveelste aanval is op de beroepsgroep: naast
het afknijpen van tarieven, het moeizaam verkrijgen van incassokosten, het jaarlijks
stijgen van de griffierechten, het naar benedenstellen van de Btag tarieven, de
(toenemende) voorfinancieringen en het afschaffen van het nasalaris.
Betekening of aangetekende post?
De onderzoekers in het SEO-rapport ‘Kosteneffectiviteit domeinmonopolie gerechtsdeurwaarder. Ambtshandelingen tegen lagere kosten bij gelijke rechtszekerheid’, 676 stellen dat uit kostenoverwegingen de betekening van de dagvaarding
niet langer door gerechtsdeurwaarder zou moeten worden verricht. Zij pleitten
ook voor het versturen per post. Behalve dat in genoemd rapport de cijfers in het
rekenvoorbeeld niet klopten, hebben Verlaan en van den Berg daartegen ook verder stelling genomen.677 Allereerst doet zich natuurlijk de vraag voor wie dan die
aangetekende brief gaat sturen. Als de griffie de verzending overneemt, zal dat niet
671
672
673
674
675
676

677

Asser e.a., 2006, p. 97.
(Onafhankelijk zoals zij zelf stellen), Jongbloed e.a., 2007, p. 7.
Jongbloed e.a., 2007, p. 63 e.v.
Van Unen, 2006, p. 126.
De Swart, 2006, p. 169 e.v.
B. Baarsma e.a. 2010, (www.seo.nl/uploads/media/2010-81_Kosteneffectiviteit_domeinmonopolie_gerechtsdeurwaarder.pdf) Amsterdam december 2010 Hierna: SEO-rapport. Zie ook Baarsma
& Theeuwes, 2011 (op basis van dit rapport verscheen in NJB een artikel), p. 409.
Verlaan & Van den Berg, 2011b, p. 82 -89 en 2011a, p. 1191 en 1192. Daartegen heeft ook gerechtsdeurwaarder de Swart stelling genomen: De Swart, 2011, p. 1190.
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direct kostenverlagend werken, de griffie moet ook kostendekkend werken. Als
de schuldeiser de brief verzendt, dan is er het risico dat er een paar witte velletjes
papier aangetekend opgestuurd worden, waarna een handtekening voor ontvangst
retour wordt verkregen.
De vraag die zich ook voordoet is of straks iedereen de dagvaarding mag opstellen
en per aangetekende post mag verzenden naar de gedaagde. De gerechtsdeurwaarders, specialisten op dit terrein en gedurende 4 jaar hiervoor opgeleid, maken en
controleren de dagvaarding die bij hen wordt aangeleverd: die controle is geen
wassen neus, er worden regelmatig fouten gemaakt door degenen die de dagvaarding
aanleveren. De gerechtsdeurwaarder maakt overigens voor ongeveer 90% zelf de
dagvaardingen, de overige dagvaardingen worden door het incassobureau of de
advocaat gemaakt.
Dan is er nog het probleem van de liberalisering van de postmarkt: de gekwalificeerde postbode is aan het verdwijnen en welk postbedrijf mag dan die dagvaardingen
gaan rondbrengen? Is dat degene die met de laagste prijs komt in de openbare
aanbesteding? En wat als er gestaakt wordt? Hoe vaak krijgen we nog post?678 De
gerechtsdeurwaarder moet altijd de dagvaarding uitbrengen (ministerieplicht, ook
buiten de ambtelijke uren, namelijk tussen 07.00 uur en 20.00 uur en zo nodig
op alle dagen en uren). Er ‘verdwijnen’ heel veel poststukken (ongeveer 3200 per
dag, dat is meer dan 1 miljoen poststukken per jaar), ze worden verkeerd bezorgd
of aangetekend aan verkeerde personen aangeboden.679 Het lijkt duidelijk dat de
postbezorging niet meer dezelfde zekerheid biedt, zelfs vanuit de regering werd hieraan openlijk getwijfeld omdat het bij dwangbevelen tot een lagere respons leidde.680
De gerechtsdeurwaarder checkt gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie
(GBA).681 En over die toegang tot het GBA: uit de monitor 2006 van de KBvG blijkt
dat in 2006 de gerechtsdeurwaarders in de minnelijke fase 42.511 en in de gerechtelijke/executiefase 34.137 zaken hebben gesloten vanwege adresseringsproblemen,
zoals vertrokken onbekend waarheen. Ook bleek dat bij de betekening van de
dagvaarding 12.639 adressen uit het GBA niet correct waren.682 Dat probleem is
dus wel erg groot.683
De gerechtsdeurwaarder fungeert vaker als een kostenbesparende filter. In
bijna 14% van de zaken wordt de dagvaarding niet betekend vanwege gebrek aan
verhaalsmogelijkheden, insolventie of verhuizing. Het cijfer van de betekeningen
aan een persoon (gedaagde, huisgenoot of iemand anders aldaar aanwezig) varieert
van 44% tot 55%. Voorts is in één op de vijf zaken nog een contactmoment met de
678
679
680
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Er zijn plannen op de postbezorging op maandag te staken.
Bijvoorbeeld: www.telegraaf.nl/binnenland/4099932/__Per_dag_3200_poststukken_kwijt__.html,
7 juni 2009.
Staatssecretaris Weekers twijfelt echter ook aan het versturen per post (van dwangbevelen), want
het leidde tot een lagere respons dan via de deurwaarder, nr. 143 Verslag van een algemeen overleg
(31066 Belastingdienst) vastgesteld 2 augustus 2012.
Alleen de gerechtsdeurwaarder heeft ter voorbereiding van ambtshandelingen toegang tot GBA.
Monitor KBvG 2006, Onderzoek naar de verrichting van ambtshandelingen door gerechtsdeurwaarders, september 2007.
Anders Baarsma e.a., 2010, p. 18.
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gerechtsdeurwaarder. Tot slot wordt in 11% van alle uitgebrachte dagvaardingen
de vordering nog voldaan voor de eerste rolzitting.684 De gerechtsdeurwaarder gaat
persoonlijk naar het (gecontroleerde) adres en probeert betrokkene te spreken, hij
kan iemand dan adviseren of informeren. Buiten de uitleg van de daartoe opgeleide
gerechtsdeurwaarder, in gemiddeld 50% van de dagvaardingen, zijn door de KBvG
voor verschillende exploten bijsluiters ontwikkeld en verplicht gesteld,685 zodat de
geadresseerde nog eens rustig kan nalezen wat er aan de hand is. Verzending per
post levert echter niets op als het om de inhoud van het exploot gaat.
Schuldeisers verwachten vaak dat een schuldenaar betaalt als hij door de rechter
daartoe wordt veroordeeld. Verhaalsinformatie vooraf, die kan worden verkregen
door een gerechtsdeurwaarder, kan tijd en dus geld schelen. Uitleggen aan de
schuldeiser dat de executerende gerechtsdeurwaarder wel een titel heeft maar dat
die titel wegens de verhaalsomstandigheden feitelijk inhoudsloos is, geeft geen
vertrouwen in de rechtsstaat. Een goede controle aan de poort voorkomt onnodige
procedures en bijkomende kosten.
In de rechtssystemen die het meeste op die van ons lijken, die van Frankrijk,
België en Duitsland hebben in de eerste twee landen de gerechtsdeurwaarders
(ambtenaar en ondernemer) ook een monopolie op het uitbrengen van dagvaardingen. In Duitsland gaat het via een formulier, de Mahnantrag, althans bij het
Mahnverfahren, dat door de schuldeiser zelf of door een gemachtigde kan worden
ingediend. Die gemachtigde is in de meeste gevallen een advocaat. Indien het niet
goed is ingevuld dan wordt het weer teruggestuurd om te herstellen. Met name bij
particuliere schuldeisers die het zonder rechtshulp invullen, schijnt het formulier
regelmatig hersteld te moeten worden.686 Ook in Nederland hebben we ervaring
met het gebruik van een (dagvaardings)formulier, maar dat werd vrij snel na de
invoering afgeschaft (2002) omdat het niet werkte: veelal verkeerd ingevuld en veel
werk voor de griffie zodat vertraging werd opgelopen.
Ondanks onenigheid over het oproepingsexploot bij een procedure bij het
e-Court, namelijk of dat als een ambtshandeling moet worden gezien ex artikel 2
Gdw, wordt ook daar benadrukt dat een procesinleiding per deurwaardersexploot
toegevoegde waarde heeft: ‘De rol van de gerechtsdeurwaarder als ambtenaar
waarborgt het beginsel van hoor en wederhoor. Dit is een fundamenteel beginsel
van een eerlijk proces’.687
In de afgenomen interviews in het kader van dit onderzoek kwam overigens naar
voren dat bijna alle gerechtsdeurwaarders verwachten dat de dagvaarding op termijn
(helaas) wel elektronisch zal worden uitgebracht. Het ‘filtermodel’ van de KBvG kan
gezien worden als een reactie op deze ontwikkeling. Publicaties en onderzoeken
met betrekking tot het loslaten van domeinmonopolie, zoals ten aanzien van de
684
685
686
687

Monitor 2006.
Besluit Ledenraad KBvG d.d. 14 oktober 2010.
Freudenthal, 1996, p. 191, m.n. noot 71: gesproken wordt over een percentage van 30% dat fout
gaat.
Persbericht KBvG en e-court d.d. 30 maart 2011. www.kbvg.nl/fileadmin/Nieuws/gezamenlijk_persbericht_KBvG_en_e-Court_30_maart_2011_01.pdf.
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dagvaarding, verhogen de druk op de beroepsgroep van de gerechtsdeurwaarders
nog extra.688 Door het verdwijnen van de dagvaarding zullen de ambtshandelingen
van de gerechtsdeurwaarder behoorlijk afnemen en zal dat een neerwaartse druk
opleveren op het aantal benodigde (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders en een opwaartse druk op de griffies van de gerechten
Elektronisch indienen ter griffie
Er is nieuwe wetgeving ten behoeve van het elektronisch indienen van de dagvaarding.689 Het Besluit houdt niet in dat de dagvaarding geheel via de elektronische
weg zal lopen. Nu moet nog het oorspronkelijk exploot van dagvaarding worden
overgelegd aan de griffie en dat brengt met name bij bulk-incassozaken een zware
papieren en administratieve last met zich. Door de mogelijkheid te creëren een
afschrift van de dagvaarding elektronisch in te dienen bij de griffie, kunnen ze efficiënt in het systeem van de rechtbanken worden verwerkt.
Invoering elektronisch derdenbeslag
De Wet Elektronisch betekenen derdenbeslag690 geeft de gerechtsdeurwaarder de
bevoegdheid om informatie op te vragen over dienstverbanden en elektronisch te
betekenen in geval van derdenbeslag. Daardoor kan bijvoorbeeld bij grote werkgevers als de UWV en de ABP elektronisch loonbeslag worden gelegd en kunnen de
gerechtsdeurwaarders voor opdrachtgevers sneller en efficiënter beslagen leggen.
Verdere digitalisering van het juridische systeem
De KBvG is bezig met plannen voor de verdere digitalisering: de innovatie richt
zich op een centraal digitaal beslagregister, het online publiceren van openbare
exploten en ambtelijke publicaties en het online veilen.691
Ophoging competentiegrens
Per 1 juli 2011 is de kantonrechter bevoegd geworden in zaken met een geldelijk
belang tot € 25.000. Tot dan toe lag de competentiegrens op € 5000. Bovendien
werd de kantonrechter ook bevoegd in zaken betreffende consumentenkoop en
consumentenkrediet tot € 40.000. Er kan nu uitgebreider zonder advocaat worden
geprocedeerd en dat biedt meer kansen voor de gerechtsdeurwaarderskantoren om
688
689

690
691

Voor wat betreft het notariaat zie hoofdstuk 5, voor België zie § 6.1. Ook in de advocatuur is ligt
het beroepsmonopolie onder vuur, zie bijvoorbeeld Baarsma & Felsö, 2006, p. 109.
Besluit van 27 juni 2012 houdende regels ter invoering van de elektronische indiening van een dagvaarding: Besluit elektronische indiening dagvaarding. Het gaat dus om het elektronisch indienen
bij de griffie en niet om het uitbrengen en betekenen of via de post verzending van dagvaardingen
aan de burger.
Wet van 30 oktober 2008, Stb. 435, in werking getreden 1 juli 2009, Stb. 2009, 242.
Beleidsplan 2012-2015, p. 25.
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zelf te procederen, te meer daar dit vanouds al een van de nevenwerkzaamheden
van de gerechtsdeurwaarders was. Onduidelijk is nog of deze kans is gegrepen. Wel
lijkt het er op dat vanwege het vele ambtelijke werk het procederen steeds meer door
juristen op gerechtsdeurwaarderskantoren wordt gedaan.692 De beroepsorganisatie
stelt zich desondanks, en terecht, op het standpunt dat ondanks deze ontwikkelingen
kandidaat-gerechtsdeurwaarders de kennis en vaardigheden moeten opdoen om
te kunnen procederen en dit daadwerkelijk ook in hun stage moeten doen.693 Ook
uit de interviews blijkt dat meer specialisatie is opgetreden binnen de kantoren.694
Verhoging griffierechten
Op 1 november 2010 is de Wet Griffierechten burgerlijke zaken in werking getreden.695 Het gevolg daarvan is dat de griffiekosten behoorlijk zijn gestegen. Omdat
deze kosten uiteindelijk meestal ten laste komen van de schuldenaar is hij uiteindelijk de dupe van de verhoging van deze kosten. Het zal ook partijen ervan weerhouden om een procedure te beginnen. De Raad voor de Rechtspraak heeft zich
daarover negatief uitgelaten, omdat de verhoging een negatieve uitwerking heeft
op de samenleving en de economie: ‘er wordt in Nederland weinig geprocedeerd
en een verder terugdringen van een beroep op de rechter is onwenselijk’.696 Ook
de juridische beroepsorganisaties KBvG,697 KNB, Nederlandse Orde van Advocaten
(NOA) en de Landelijke Organisatie van Sociale Raadslieden (LOSR) lieten zich in
dezelfde zin hierover uit.
In 2011 kreeg de Nederlandse burgerrechter ruim 1,1 miljoen nieuwe zaken te
behandelen. Dat waren er 34 duizend minder dan in 2010. Er zijn meer factoren
aan te wijzen voor de verlaging, maar de verhoging van de griffierechten wordt door
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) als een van de mogelijke oorzaken
genoemd. Het aantal dagvaardingen is met bijna 10% afgenomen.698
De ontwikkelingen en de gevolgen
Sociaaleconomische ontwikkelingen en ontwikkelingen in het burgerlijk procesrecht maken dat gerechtsdeurwaarders zich moeten bezinnen op hun taken en
hun positie. De ontwikkelingen werken drukverhogend en zorgen voor morele
dilemma’s, maar zorgen er ook voor dat naar nieuwe initiatieven en andere wijzen
692
693
694
695
696
697
698

Deze specialisatie blijkt uit de interviews. We spreken dan over HBO-juristen en universitaire
juristen die het procederen hebben overgenomen van de gerechtsdeurwaarders.
Dit bleek n.a.v. een gesprek met enkele bestuursleden van de KBvG in november 2012. In de
opleiding zit, naast de privaatrechtelijke en procesrechtelijke vakken, een cursus oefenrechtbank.
Zie § 4.3.3.3.
Stb.2010, 715.
www.rechtspraak.nl/Organisatie/Raad-Voor-De-Rechtspraak/Nieuws/Pages/Verhoging-griffierechten-risico-voor-maatschappij.aspx.
Persbericht van 6 april 2010.
www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/veiligheid-recht/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-09-burgerrechter-art.htm
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van werken wordt gezocht. De beroepsorganisatie neemt daarin het voortouw. De
bezinning op taken en verantwoordelijkheden en het zoeken naar ‘best-practices’
zorgen voor meer samenhang in de beroepsgroep en geven een beter imago. Voor de
opleiding is het gezien al deze ontwikkelingen van belang om niet alleen aandacht
te besteden aan deze ontwikkelingen maar ook om mee te denken en te werken aan
de innovatie van de beroepsuitoefening. In de complexe omstandigheden waarin
de gerechtsdeurwaarder zijn werk moet doen wordt verwacht dat hij, behalve als
specialist op het gebied van het executie- en het beslagrecht en het procesrecht
voor wat betreft de dagvaarding, ook kennis heeft van sociaaleconomische omstandigheden en permanent op de hoogte blijft van juridische ontwikkelingen op
zijn vakgebied. Belangrijk is dat zijn vaardigheden betreffende het procederen niet
verloren gaan en dat hij daartoe ook privaatrechtelijk voldoende wordt toegerust.
Hij moet kunnen onderzoeken en beschrijven welke problemen zich voordoen in
de beroepspraktijk en wat daarvoor oplossingen kunnen zijn. Hij moet zich bewust
zijn van zijn verantwoordelijkheden en zijn plaats in het rechtsbestel in het licht
van de sociaaleconomische omstandigheden.
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De basis voor een juist handelende juridische professional ligt in zijn opleiding.
Uitgaande van de autonome en verantwoordelijke positie die gerechtsdeurwaarders
hebben en de overheidsdwang die ze daarbij uitoefenen, is het van belang om in
het onderwijs te zorgen voor een goede kennisbasis met bijbehorende vaardigheden en de verwezenlijking van waarden bij de beroepsuitoefening te benadrukken.
De gerechtsdeurwaarder is naast ambtenaar ook ondernemer die moet voorzien
in zijn eigen onderhoud. Dat brengt een spanningsveld met zich mee tussen
marktwerking, kostenbeheersing en het dienen van het algemeen belang. Hoe
dient hij zich in dit spanningsveld op de juiste manier te gedragen zodat toch het
algemeen belang en zijn onafhankelijke positie voorop staat?
Dit spanningsveld doet zich ook in andere juridische beroepen voor, zoals in deel
I is beschreven. Was de juridische praktijk eerst afgeschermd van de marktwerking
om de onafhankelijkheid te bewaken en de maatschappelijke verantwoordelijkheid
te kunnen nemen, nu wordt binnen deze praktijken steeds meer marktwerking
toegelaten. Uit de literatuur en de interviews wordt duidelijk dat de toegelaten
marktwerking gevolgen heeft; de ethische dimensie699 en de collegiale organisatie
zijn soms nauwelijks meer onderdeel van het zelfbeeld; onderlinge concurrentie en
ondernemerschap zijn vaak de bovenliggende ‘waarden’. Eerder is geconcludeerd
dat het daarom belangrijk is om kernwaarden te benadrukken en de ethische
dimensie uitdrukkelijk onder de aandacht te brengen, alsmede het behoren tot een
beroepsgroep met grote verantwoordelijkheden in de rechtsstaat. Het ondernemerschap moet uitdrukkelijk tegen deze achtergrond zijn begrenzing kennen.
Vanwege zijn functie moeten burgers en bedrijven vertrouwen kunnen hebben in
de kwaliteit en de integriteit van deze juridische beroepsbeoefenaar.700 Er wordt dus
een zorgvuldige plichtsbetrachting en nauwgezetheid van hem verlangd. Waarbij
behoorlijke rechtskennis en behoorlijk gedrag, gezien de grote belangen die hij
moet dienen, belangrijk zijn.
De gerechtsdeurwaarder moet zich bij zijn werkzaamheden bewust zijn van
de maatschappelijke context waarbinnen hij handelt: zowel de sociale context van
schulden en de positie van schuldenaren als de meer economische context van
marktwerking en ondernemerschap. In België wordt door de beroepsorganisatie
van gerechtsdeurwaarders gesteld: ‘het gevoel van rechtvaardigheid dienen, is de
sociale vrede dienen’.701 In dit adagium komt de aandacht voor de rol van de gerechtsdeurwaarder in het rechtsbestel en de waarden die aan het ambt ten grondslag
liggen duidelijk naar voren. Ook vanuit Europa, in het gemeenschappelijk statuut
699
700
701

Zie ook de in § 7.5.2. besproken ‘persoonstoets’ bij het notariaat: een assessment gekoppeld aan
het integriteitsvraagstuk bij de benoeming tot notaris.
Vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn belangrijk voor professioneel handelen: William M.
Sullivan et al. (2007), p. 129-130.
Belgische Code van gedragsregels voor gerechtsdeurwaarders, p. 7.
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voor de Europese gerechtsdeurwaarder, worden hoge ethische en professionele
standaarden gevraagd.
De beschreven ontwikkelingen werken drukverhogend voor de gerechtsdeurwaarder en zorgen voor morele dilemma’s, maar ze zorgen ook voor nieuwe
initiatieven en andere wijzen van werken. Het is voor beide aspecten van belang
dat de beroepsgroep zich kan identificeren met gezamenlijke waarden, normen
en verantwoordelijkheden: zich als ‘gilde’ kan manifesteren waarbij de lat hoog
wordt moet worden gelegd. Zo kan de beroepsgroep ook gezamenlijk werken aan
innovatie van de beroepsuitoefening. Onderwijs en onderzoek binnen de HU
dienen bij te dragen aan het reflecteren op de beroepsuitoefening en aan kennis
en vaardigheden voor een goede beroepsuitoefening.702
De hierboven genoemde ontwikkelingen en conclusies op grond daarvan dienen en hebben gediend als uitgangspunt voor de innovatie van de opleiding tot
kandidaat-gerechtsdeurwaarder.
De opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder
De opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder is sinds 2003 ondergebracht in
het hoger beroepsonderwijs. Aanvankelijk als een (deeltijdse) afstudeervariant
van de sociaal-juridische bacheloropleiding, sinds 2006 als afstudeervariant van
HBO Rechten. Er is maar één opleiding in Nederland en die is ondergebracht bij
de Hogeschool Utrecht. De afgestudeerde kandidaat-gerechtsdeurwaarder is dus
ook HBO-jurist en bezit als zodanig de titel van bachelor of laws.
De definitie van de HBO-jurist in het landelijk beroepsprofiel luidt als volgt: ‘De
HBO-jurist is de kernachtige aanduiding van een brede en praktisch ingestelde
juridische professional op bachelorniveau. Hij functioneert vooral als toepasser van
het recht en combineert zijn juridische competenties met competenties die hem
in staat stellen in organisaties de rechtstoepassing te faciliteren’.703
Voor de GDWopleiding ligt de basis in zowel de Gerechtsdeurwaarderswet en
het daarop gebaseerde Besluit opleiding en stage kandidaat-gerechtsdeurwaarder704
als in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Het
gevolg hiervan is dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie verantwoordelijk is
702
703

704

Over het belang van onderwijs en de morele ontwikkeling van juristen: William M. Sullivan et al.
(2007), p. 132 e.v.
De HBO-jurist, landelijk beroeps- en opleidingsprofiel HBO Rechten (2005), p. 2: http://www.
hbo-raad.nl/images/stories/competenties/rechten.pdf. Sinds 2002 kent Nederland de bachelormasterstructuur voor het hoger onderwijs: de basis ligt in de zgn. Bolognaverklaring, The European
Higher Education Area. Joint Declaration of the European Ministers of Education, convened in
Bologna on the 19th of June 1999. Op 8 december 2001 is de Ministerraad akkoord gegaan met
het wetsvoorstel voor de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs. Hogescholen en universiteiten zijn vanaf het studiejaar 2002 overgegaan op dit stelsel: Stb. 2002, 303.
Stb. 2003, 250 en aangepast in 2006: Wijziging Besluit erkenning deeltijdopleiding tot kandidaatgerechtsdeurwaarder, Stcr. 2006, 86, vanwege de overgang van de bachelor sociaal-juridische
dienstverlening naar de bachelor opleiding HBO Rechten per 1 september 2006.
Het besluit strekt ter uitvoering van de artikelen 25 lid 2 en 4, en 27 lid 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet.
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voor de opleiding maar dat ook de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie
(NVAO) de opleiding accrediteert en toetst. Het ministerie verleent de studenten
de tijdelijke toevoeging705 als kandidaat-gerechtsdeurwaarder voor de stage van de
opleiding en de definitieve toevoeging na het afstuderen. Inmiddels bestaan er ook
Europese standaarden met betrekking tot de GDWopleiding en de bijscholing voor
gerechtsdeurwaarders.706
Voor het vervolg wordt onderscheid gemaakt in het zijn van (toegevoegd)
kandidaat-gerechtsdeurwaarder of van gerechtsdeurwaarder. De HBRopleiding
met de afstudeervariant kandidaat-gerechtsdeurwaarder leidt op tot kandidaatgerechtsdeurwaarder die, na het behalen van alle vakken van de eerste drie jaar van
zijn opleiding, in het laatste jaar van zijn studie, zijn stage, wordt toegevoegd aan
een gerechtsdeurwaarder: hij is dan toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Hij
kan pas gerechtsdeurwaarder worden na twee jaar toevoeging (inclusief de stage)
en na het indienen en goedkeuren van een ondernemingsplan. Tot op heden is er
geen specifieke opleiding tot gerechtsdeurwaarder.
Allereerst zal kort worden geschetst welke ontwikkelingen er zijn geweest in
opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Daarna zullen de wettelijke vereisten
worden besproken waaraan de opleiding moet voldoen alsmede de eisen van het
landelijk beroeps- en opleidingsprofiel voor HBO Rechten en de Europese standaarden. Met deze vereisten kan naar het huidige curriculum worden gekeken, een
curriculum dat de laatste jaren werd aangepast aan de in deel I beschreven ontwikkelingen en dat verder aangepast zal moeten worden aan deze ontwikkelingen.707
Het Belgische systeem van opleiden van gerechtsdeurwaarders zal kort worden
besproken in aansluiting op de eerder beschreven beroepsuitoefening van de
Belgische gerechtsdeurwaarders en de ontwikkelingen en vergelijking met de
Nederlandse situatie. Valt daaruit iets te destilleren voor het Nederlandse onderwijs
aan (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders?

705
706
707

Als kandidaat aan een gerechtsdeurwaarder.
Zie de Guidelines van CEPEJ (2009) 11 REV 2, § 4.
Dit is een van de uitgangspunten van de opleidingen van de HU: de opleidingen formuleren,
onderschrijven en actualiseren de competenties in nauw overleg met het werkveld, p. 83 van de
Studiegids 2012-2013. Uiteraard moeten dan ook ontwikkelingen worden gevolgd en waar nodig
innovaties worden gepleegd in de opleiding.
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8.1. De ontwikkeling via staatsexamen naar hoger beroepsonderwijs
Inleiding
In artikel 4 jo. 5 Gerechtsdeurwaarderswet is neergelegd hoe onder het huidige recht
de benoeming en de opleiding tot (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder is geregeld. Een
gerechtsdeurwaarder wordt benoemd bij koninklijk besluit en mag na beëdiging
zijn werkzaamheden beginnen. Hij wordt benoemd nadat zijn ondernemingsplan
wordt goedgekeurd. Daarvoor is hij minimaal twee jaar708 toegevoegd kandidaatgerechtsdeurwaarder geweest en moet hij zijn HBO-opleiding met goed gevolg
hebben doorlopen. De gerechtsdeurwaarder is daarnaast slechts benoembaar als
hij Nederlander is en in het bezit is van een verklaring omtrent gedrag afgegeven
volgens de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en in het bezit is van een
verklaring van de kamer voor gerechtsdeurwaarders, waaruit blijkt of hem een
maatregel als bedoeld in artikel 43 is opgelegd. Naast deze vereisten bestaat er voor
een gerechtsdeurwaarder geen aparte opleiding na de HBO-opleiding. De praktijk
leert dat vele toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders nooit gerechtsdeurwaarder
worden.709 12% van de kandidaten en van de gerechtsdeurwaarders is daarnaast
ook meester in de rechten.710
Zowel kandidaten als gerechtsdeurwaarders moeten zich blijvend laten bijscholen.
De KBvG heeft de taak om een goede beroepsuitoefening en vakbekwaamheid te
bevorderen (art. 57 Gdw).
‘Vakbekwaamheid van alle medewerkers op een gerechtsdeurwaarderskantoor
is een voorwaarde voor een goede praktijkuitoefening. Bovendien is een goed
georganiseerd kantoor met vakbekwame medewerkers bepalend voor de goede
naam van de Nederlandse gerechtsdeurwaarder in het algemeen. Derden kunnen

708

709

710

Inclusief de stage in het vierde jaar van de opleiding die mag worden begonnen als alle vakken van
de opleiding zijn behaald en dat pas na beëdiging als toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder,
omdat de stagiair ambtshandelingen mag en moet verrichten.
Er zijn plannen om het instituut van toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder af te schaffen
in die zin dat na er naast een gerechtsdeurwaarderondernemer (zoals die nu bestaat) ook een
gerechtsdeurwaarder in loondienst komt. Dat is meer in overeenstemming met de huidige praktijksituatie. Bij de discussie over deze ontwikkeling zal een eventuele benodigde master voor een
gerechtsdeurwaarder (ondernemer en in loondienst) worden betrokken. Dit blijkt uit een overleg
met de KBvG.
Volgens de opgave van KBvG op 21 december 2012 beschikken 118 leden over de titel ‘meester in
de rechten’ oftewel 12 procent van de beroepsgroep.
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er zo op vertrouwen dat de publieke taak van de gerechtsdeurwaarder bij hem in
goede handen is.’711
Op basis van dit artikel is de Verordening bevordering vakbekwaamheid712 en het
daarop gebaseerde Reglement bevordering vakbekwaamheid713 tot stand gekomen.
In dit reglement worden nadere inhoudelijke en procedurele regels gesteld ter
uitvoering van de Verordening. De kern van de Verordening omvat de bevoegdheid
van de KBvG om het aantal opleidingspunten per onderwijsvorm vast te stellen en
ook de hoeveelheid punten die dienen te worden gehaald in en bepaald tijdsbestek.
De KBvG kan daarnaast ook bepaalde cursussen verplicht stellen (art. 4 lid 1) en
ze heeft dat ook twee keer gedaan: een cursus ethiek in de periode 2009/2010 en
in de periode 2011/2012 een cursus risicomanagement.
Van bekwaamheid in het spreken en schrijven tot een HBO-opleiding
De opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder heeft een lange ontwikkeling
doorgemaakt voordat het een HBO-opleiding werd. Zoals al eerder is beschreven in
§ 3.2.1. was in 1604 ‘slechts’ sprake van de bekwaamheid in het spreken en schrijven van het Nederlands en Frans.714 De voorwaarden om als gerechtsdeurwaarder
benoemd te worden veranderden in de negentiende eeuw: gerechtsdeurwaarders
moesten een bepaalde leeftijd hebben, aanvankelijk die van 25 jaar, later werd dat
23 jaar. Ze moesten bij voorkeur worden gekozen uit personen die een geruime
tijd bij een notaris of bij de griffie van een van de gerechten werken.715 Vereisten
betreffende opleiding, rechtskennis of een bepaalde bekwaamheid ontbraken.
Pas veel later, in 1928, kwam er een officieel staatsexamen; men moest voldoen
aan een officieel erkend examen, waarbij rechtskennis en bekwaamheid werden
getoetst.716 Er was nog geen sprake van enige opleiding, alleen het examen moest
worden behaald. Volgens Teekens717 was het staatsexamen sterk op de praktijk
ingesteld. Al werden de eisen met betrekking tot ervaring niet nadrukkelijk meer
als eis gesteld; het examen was zonder die ervaring niet te behalen.
In 1953 werden door de Minister van Justitie nieuwe eisen gesteld betreffende het
examen; meer in het bijzonder werd voor de toelating tot het examen een officieel
einddiploma H.B.S. of gymnasium vereist. Dit laatste zag Teekens naast verzwaring
van de eisen, als een waarborg voor de moeilijke taak van de gerechtsdeurwaarder.718
711
712
713

714
715
716
717
718

Toelichting bij de regeling van 9 juli 2001, Stcrt. 2001, 132.
De Verordening is niet van toepassing op de toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder die is
toegevoegd in het kader van zijn stage (art. 5 lid 1 van de Verordening).
Verordening bevordering vakbekwaamheid KBvG, Stcrt. 2005, 15 en het Reglement bevordering
vakbekwaamheid van 1 januari 2007, www.kbvg.nl. Het reglement is gebaseerd op artikel 80 lid 5
Gdw. Er is aangesloten bij de Wna: Kamerstukken II 2003/2004, 29217, nr. 3, p. 9.
Teekens, 1953, p. 22.
Teekens, 1953, p. 41.
Van Rhee, p. 12 en sinds 1934 artikel 4 lid 1 van het Deurwaardersreglement.
Teekens, 1953, p. 42.
Teekens, 1953, p. 42.
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De vooropleidingsvereisten zijn in het Reglement deurwaardersexamen 1972719
bijgesteld: men spreekt van het vereiste van minimaal middelbaar economisch en
administratief onderwijs (MEAO).720 De leeftijd voor de benoeming was, vanwege
de eisen die de beroepsuitoefening stelt, altijd bij Reglement geregeld. Dit werd
nodig geacht vanwege de spanningen en de verantwoordelijkheden die het ambt
met zich meebrengt.721 Het staatsexamen vond om de twee jaar plaats voor een
commissie die werd benoemd door de Minister van Justitie.
In 1960 werd het instituut van toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder
ingevoerd.722 Met de invoering werden twee doelen beoogd: als eerste een betere
opleiding, want er moest nu minimaal een jaar stage werden gelopen voordat de
kandidaat, na het behalen van zijn examen tot gerechtsdeurwaarder, kon worden
benoemd. Het andere oogmerk was het mogelijk maken van een meer efficiënte
werkwijze op de deurwaarderskantoren, want de gerechtsdeurwaarder kon zich laten
vervangen door een toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Artikel 37 van het
Deurwaardersreglement verklaarde de laatste bevoegd om alle ambtshandelingen te
verrichten namens en onder de verantwoordelijkheid van de gerechtsdeurwaarder
waaraan hij was toegevoegd.723
Volgens Teekens was er behoefte aan een stage opdat de kandidaat zich in alle
delen van de deurwaarderspraktijk praktisch kon bekwamen.724 Tevens werd een
psychologische test afgenomen voordat hij als gerechtsdeurwaarder kon worden
benoemd. Daarin zag men een waarborg voor het goed kunnen optreden in ernstige
conflictsituaties zoals bij ontruiming, beslag en gijzeling.725 Sinds 1960 wordt de
gerechtsdeurwaarder door de Kroon benoemd (art. 14 Deurwaardersreglement).
Dat werd gezien als het gevolg van een hogere waardering van de maatschappelijke
positie van de gerechtsdeurwaarder.
Een (particuliere) opleiding kwam er pas in de jaren zeventig van de vorige eeuw.
Op initiatief van de toenmalige Vereniging van Gerechtsdeurwaarders (KVG) en de
bond voor personeel werkzaam in de rechtspraktijk Jupeca werd in 1971 de Stichting
Vakopleiding Candidaat-Deurwaarder opgericht, die in 1997 werd gewijzigd in de
mr. dr. M. Teekensstichting. Het staatsexamen bleef.
In 1991 werd door het Molengraaff Instituut, deel uitmakend van de
Rijksuniversiteit Utrecht, in overleg met de beroepsgroep een nieuwe driejarige
particuliere opleiding ontwikkeld, die in 1992 van start ging. De opleiding maakte
geen onderdeel uit van de universiteit, maar maakte gebruik van de docenten en

719
720
721
722
723
724
725

Stcrt. 1973, 1.
Artikel 8 van het Reglement Deurwaardersexamen 1972, waar overigens staat vermeld dat mulo
A of B en vergelijkbare opleidingen tot 1977 aan de examens kunnen deelnemen.
Zie bijvoorbeeld Teekens, 1973, p. 13.
Besluit van 27 december 1960, Stb. 1960, 562. Artikelen 33 en 37 van het Deurwaardersreglement
stelden vereisten omtrent dit instituut.
Zie ook Teekens, 1973, p. 15.
Zie ook Teekens, 1973, p. 15
Aldus Teekens, 1973, p. 16.
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de lokalen van het Molengraaff instituut.726 Het toen geldende Reglement deurwaardersexamen 1972 werd met de inwerkingtreding van de Regeling opleiding
kandidaat-gerechtsdeurwaarder uit 1995,727 wanneer de eerste cursisten zouden
afstuderen, ingetrokken. De regeling gaf aan dat modulair onderwijs werd verzorgd
en dat elke module werd afgerond met een beoordeling. Voor alle modules moest
een voldoende beoordeling worden verkregen. De vorm en inhoud van de stage,
die na de driejarige opleiding moest worden gevolgd, werd neergelegd in een
afzonderlijke regeling.728
De inhoud van de opleiding (art. 6 van de Regeling) was gericht op het verkrijgen
van kennis van:729
1. het Nederlands recht, waaronder – burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht,
in het bijzonder betreffende rechtspersonen, verkoop, huur, pacht en beslag;
– het recht betreffende de uitoefening van het ambt van gerechtsdeurwaarder;
2. de staatsinrichting;
3. de Nederlandse taal;
4. kantooradministratie, met gebruik van geautomatiseerde systemen.
De aankomende kandidaten waren eenmaal in de week van 16.15 tot 20.15 uur
aanwezig voor het volgen van de modules.
De opbouw van het driejarig curriculum was als volgt:730
Jaar 1: Inleiding recht (waaronder vaardigheden), inleiding privaatrecht (een inleiding op de diverse rechtsgebieden: burgerlijk procesrecht, goederenrecht,
verbintenissenrecht, faillissementsrecht, handelsrecht, verzekeringsrecht,
personen- en familierecht, erfrecht, huurrecht, opdracht, koop) en Nederlands.731
Jaar 2: Procesrecht 1 (maken van een dagvaarding en algemene procesrechtelijke
kennis) en vermogensrecht 1 (verdieping van goederenrecht en verbintenissenrecht).
Jaar 3: Procesrecht 2 (beslag- en executierecht) en vermogensrecht 2 (koop, huur,
arbeid, pacht en faillissementsrecht).

726

727
728
729

730
731

Ten onrechte vermelden veel (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders dat zij de universitaire opleiding
Rechten in Utrecht (vaak afgekort tot universiteit Utrecht) hebben gevolgd. Het was geen universitaire noch een andere officiële opleiding in de zin van de WHW (Wet op het Hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek) en gaf geen recht op een titel: geen bachelor of master titel of
meester in de rechten.
Stcrt. 1995, 123.
Zie de toelichting bij de Regeling in Stcrt. 1995, 123, p. 3.
Wat de vooropleiding betreft veranderde er niet veel in vergelijking met het staatsexamen: de vereisten voor toelating tot de opleiding zijn gelijk te stellen aan die voor de toelating tot het HEAO,
er bleven enige uitzonderingen, zie de Regeling p. 4.
De gegevens zijn gebaseerd op de studiegidsen uit die tijd.
Voor de studielast: zie de studiegidsen uit die tijd.
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Na de invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet in 2001 kwam er ook een nieuw
besluit over de opleiding en de stage.732 In de toelichting is terug te vinden dat het
besluit was bedoeld als tussenfase op weg naar de integratie in het reguliere onderwijs.733 De overgang van het particuliere onderwijs naar het reguliere onderwijs,
een vierjarige HBO-opleiding, vond plaats in 2003: de opleiding tot kandidaatgerechtsdeurwaarder wordt een erkende (deeltijdse) bacheloropleiding, aanvankelijk
als afstudeervariant ondergebracht bij HBO Sociaal-Juridische Dienstverlening
(SJD) en in 2006 als afstudeervariant van HBO Rechten (HBR).734
De overgang naar HBR had twee oorzaken: de SJD opleiding voldeed niet aan de
juridische inhoudelijke vereisten die benodigd waren voor een goede beroepsuitoefening, en de daar bestaande cultuur, die toen meer gebaseerd was op ‘hulpverlening’,
voldeed niet aan het meer zakelijke karakter van de beroepsuitoefening van de
gerechtsdeurwaarder en de verantwoordelijkheid die past bij de ambtenaar die
overheidsdwang moet uitoefenen. Omdat HBR van start ging lag een overgang in
2006 voor de hand, de opleiding sloot beter aan op de gevraagde competenties voor
een goede beroepsuitoefening.735

8.2. Wettelijke basis opleiding in Gerechtsdeurwaarderswet en het Besluit
opleiding en stage kandidaat-gerechtsdeurwaarder
De wettelijke basis voor het huidige Besluit opleiding en stage736 ligt in artikel 25
lid 2 en 4 en artikel 27 lid 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet.
Artikel 7 van het Besluit opleiding en stage stelt dat er sprake moet zijn van een
gedegen kennisoverdracht van in ieder geval:
lid 2
a. het bepaalde krachtens de Gerechtsdeurwaarderswet;
b. het burgerlijk recht waaronder het recht betreffende rechtspersonen, koop,
huur en pacht;
c. het burgerlijk procesrecht waaronder het executie en beslagrecht;
d. de Nederlandse staatsinrichting;
e. de Nederlandse taal en
f. kantooradministratie met het gebruik van geautomatiseerde systemen.
732
733
734
735

736

Stb. 2001, 326.
NvT bij het besluit van 12 juni 2003, Stb. 2003, 250.
Stb. 2006, 86.
Sinds 2006 is de opleiding een volwaardige juridische inhoudelijke opleiding, die zelfs voor specifieke
‘deurwaardersvakken’, zoals het procesrecht, het beslag- en executierecht en de daarvoor benodigde
grondslag in het goederenrecht, en de overige privaatrechtelijke vakken, sinds die tijd aansluit op
dat wat op dat moment op academisch niveau werd gevraagd van studenten. Dit in verband met
de specialistische kennis die een gerechtsdeurwaarder nodig heeft: inclusief jurisprudentie en
bij de vakken behorende casuïstiek. Het recht werd bepaald niet (meer) op een presenteerblaadje
aangereikt zoals in Noblesse Oblige (2009, p. 37) werd vermeld.
Stb. 2001, 326 met aanpassing van het besluit in 2003 en 2006 na onderbrengen van de opleiding
in het reguliere HBO-onderwijs, (Stcrt. 2003, 164 en Stcrt. 2006, 85).
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In de toelichting op dit artikel is aangegeven dat de opleiding primair is gericht
op de overdracht van kennis (zie lid 1). Ook moeten er vakken onderwezen worden
waarvan kennis noodzakelijk is om de theoretische kennis op efficiënte wijze in de
praktijk te brengen.737 Nadrukkelijk wordt gesteld dat een gedegen kennis van de
Gerechtsdeurwaarderswet en de daarop gebaseerde lagere regelgeving, waaronder
de verordeningen van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders,
noodzakelijk is. Daarnaast dient de gerechtsdeurwaarder over bepaalde vaardigheden
te beschikken die in de ambtspraktijk, onder begeleiding van een gerechtsdeurwaarder, moeten worden verkregen. Met dit laatste punt wordt verwezen naar de stage,
die sinds de opleiding bij de HBO is ondergebracht en die hoort bij de opleiding
in tegenstelling tot de eerdere driejarige opleiding.738
Een verdere aanwijzing kan worden gelezen in de toelichting op artikel 12 van
het Besluit dat het opleidingsplan voldoende waarborgen moet hebben voor de
kwaliteit en de continuïteit van de opleiding: die moet aansluiten bij de eisen die
in de praktijk aan de beroepsuitoefening worden gesteld.739
De grondslag voor de vereisten voor de stage zijn terug te vinden in paragraaf 5
van het Besluit: de duur van de stage is een jaar of duurt, wanneer deeltijds wordt
gewerkt, naar evenredigheid langer.740 De gerechtsdeurwaarder moet de stagiair ex
artikel 22 het volgende verschaffen:
a. passend arbeid, die alle tijdens de stageperiode voorkomend ambtshandelingen en de daarmee samenhangende werkzaamheden omvat;
b. de nodige leiding, voorlichting en raad met betrekking tot de praktijkuitoefening;
c. voldoende gelegenheid om aanvullende cursussen te volgen die nodig zijn
voor de uitoefening van de gerechtsdeurwaarderspraktijk, en
d. een zodanige vergoeding voor de werkzaamheden, dat die geen belemmering
vormt voor de instroom tot de beroepsgroep.

8.3. Europese standaarden – de Guidelines
In § 6.3. is beschreven dat Europese standaarden voor de gerechtsdeurwaarder werden ontworpen. In de aanbevelingen voor deze standaarden worden uitdrukkelijk
hoge ethische en professionele standaarden gevraagd.741 Deze aanbevelingen zijn

737
738

739
740
741

Stb. 2001, 326, p. 12-13 (NvT).
Zoals eerder beschreven wordt na het behalen van alle vakken de student, na goedkeuring door
het Ministerie van Justitie en Veiligheid, beëdigd tot toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder
en mag hij in de stage ambtshandelingen verrichten.
Stb. 2001, 326, p. 15 (NvT).
Stb. 2001, 326, p. 17 (NvT).
Uitgewerkt in artikel 4.5 Ethics and professional conduct van de Guidelines, CEPEJ (2009) 11 REV
2.
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uitgewerkt in de zogenaamde Guidelines van de Europese Commissie (European
Commision on the Efficiency of Justice, CEPJ).742
Wat de opleiding c.q. training van gerechtsdeurwaarders betreft worden in artikel
4 de volgende eisen gesteld:
4. Enforcement agents
4.1. Qualification requirements
25. For the fair administration of justice it is important that the quality of
enforcement should be guaranteed. Member states should accredit enforcement agents only if the candidates concerned are of a standard and training
commensurate with the complexity of their tasks. A high quality of training of
professionals is important for the service of justice and to increase the trust of
users in their justice system.
26. Enforcement agents should also be required to follow compulsory continuous training.
27. It is recommended that links be forged between national training institutions.
Member states should ensure that enforcement agents are given appropriate
training curricula and should set down common minimum standards for instructors in the different member states.
28. Initial and continuous training could encompass:
• the principles and objectives of enforcement;
• professional conduct and ethics;
• stages in the enforcement process;
• the appropriateness, organization and implementation of enforcement measures;
• the legal framework;
• role-playing and practical exercises as appropriate;
• assessment of trainees’ knowledge;
• international enforcement of judicial decisions and other enforceable titles.
Kort samengevat kan gesteld worden dat vanwege de complexiteit van het werk
en de verantwoordelijkheden die de gerechtsdeurwaarder heeft, het belangrijk is
dat hij een goede opleiding krijgt op het gebied van het (internationale) beslag- en
executierecht en het goederenrecht en dat hij moet worden opgeleid in professioneel gedrag en ethisch handelen.743 En dat blijvend: een permanente educatie.

742
743

CEPEJ (2009) 11 REV 2, § 4.
Niet alle landen kennen de bevoegdheid van de gerechtsdeurwaarder om als gemachtigde op te treden: in Nederland is het vanwege deze bevoegdheid ook noodzakelijk om meer uitgebreid geschoold
te worden in het privaatrecht, in het bijzonder het burgerlijk procesrecht, het verbintenissenrecht
en de bijzondere overeenkomsten als huur en koop, alsmede het aansprakelijkheidsrecht.
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8.4. Beroeps- en opleidingsprofiel HBO Rechten
8.4.1. Landelijk beroeps- en opleidingsprofiel HBO Rechten
Voor HBR bestaat een landelijk beroepsprofiel744 op grond waarvan competenties
zijn vastgesteld die de basis leveren voor het curriculum. Voor de gerechtsdeurwaarders zijn die in overleg met het beroepenveld aangepast, ze sluiten echter
goed aan bij deze competenties. Onderwijs is competentiegericht als de student
de kennis, vaardigheden en houding aanleert waarmee een bepaald beroep kan
worden uitgeoefend.745 746 747
HBR competentie746
1 Diagnosticeren
2 Beslissen

3 Adviseren
4 Belangen behartigen

5 Bemiddelen

6 Regulering

744

745
746

747

Beroepsspecifiek uitgewerkt in GDW competenties747
1.
3.
4.
8.
10.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
13.
14.
15.
17.
6.
8.
11.
3.
4.
6.
15.

Juridisch rechercheren en analyseren
Redigeren van exploten
Executeren
Procederen
Adviseren
Betekenen
Redigeren van exploten
Executeren
Incasseren
Boekhouden
Procederen
Communiceren
Onderhandelen
Ondernemen
Leidinggeven
Acquireren
Bedrijfsvoering
Professioneel samenwerken
Incasseren
Procederen
Onderhandelen
Redigeren van exploten
Executeren
Incasseren
Bedrijfsvoering

De competenties stammen uit het landelijk profiel van 2005: http://www.hbo-raad.nl/images/
stories/competenties/rechten.pdf. Er is een nieuwe conceptversie (mei 2012), maar die is nog niet
officieel vastgesteld.
Aldus de visie van de HU in de Studiegids 2012-2013, p. 83.
De beroepsspecifieke competenties van de bachelor rechten in het landelijk beroeps- en opleidingsprofiel zijn gerelateerd aan de algemene HBO-bachelor competenties, de zgn. Dublin-descriptoren.
Zie voor een volledige uitwerking en overzicht bijlage 2.
Studiegids 2013-2014, p. 10.
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HBR competentie746
7 Juridische audit

8 Juridisch dossier

9 Informatie

10 Kwaliteit

Beroepsspecifiek uitgewerkt in GDW competenties747
1.
4.
5.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
16.
1.
8.
16.
7.
9.
17.
18.

Juridisch rechercheren en analyseren
Executeren
Rechercheren
Adviseren
Juridisch rechercheren en analyseren
Betekenen
Redigeren van exploten
Executeren
Rechercheren
Incasseren
Boekhouden
Procederen
Adviseren
Onderhandelen
Kwaliteitszorg toepassen en bewaken
Juridisch rechercheren en analyseren
Procederen
Kwaliteitszorg toepassen en bewaken
Boekhouden
Communiceren
Kwaliteitszorg toepassen en bewaken
Zichzelf ontwikkelen in het beroep

De omschrijving van deze competenties zijn terug te vinden in bijlage 2.748

8.4.2. Body of Knowledge & Skills domein laws
In de Body of Knowledge & Skills domein laws (BoKS laws) van 2008 wordt per
competentie dieper ingegaan op achterliggende basiskennis- en deskundigheidsgebieden.749 De BoKS moet worden gezien als collectief referentiekader750 en is blijvend
in ontwikkeling. De BoKS bevat geen dwingend voorgeschreven regels, maar moet
meer worden gezien als uitgangspunt voor een kennisgemeenschap.751 Het omvat
748

749

750
751

Studiegids 2012-2013, p. 8 en 9. De competenties zijn vastgesteld in overleg met de Beroepenveldcommissie van de GDWopleiding, een commissie die bestaat uit leden van diverse beroepsorganisaties
c.q. geledingen uit de gerechtsdeurwaarderswereld. Daarmee wordt voldaan aan het vereiste van
aansluiting bij de eisen vanuit de beroepspraktijk.
www.hbo-raad.nl/images/stories/competenties/boks_laws_23-6-2008.pdf. Er worden andere competenties gehanteerd dan die van het landelijk profiel. De BoKS als collectief referentiekader, p. 2.
Voor de inhoud zie bijlage 3, p. 2-4. Daarin staat bijvoorbeeld welke onderwerpen als basis en als
verdieping hebben te gelden voor bestuursrecht, strafrecht etc. Er is een nieuwe BoKS vastgesteld
op basis van een nieuw landelijk profiel (mei 2012), maar het nieuwe landelijke profiel is (januari
2013) nog niet officieel beschikbaar. Gesteld wordt dat dit nauwelijks afwijkt van het vorige landelijke profiel: zie Kritische reflectie van oktober 2012 Opleiding HBO Rechten (VT, DT en GDW)
van team HBO Rechten, Faculteit Maatschappij & Recht, HU 2012, p. 6 en 14.
Body of Knowledge & Skills sector HEO Domein laws, versie 23 juni 2008, p. 2.
Body of Knowledge & Skills sector HEO Domein laws, versie 23 juni 2008, p. 2.
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deskundigheidsgebieden (rechtsgebieden zoals bestuurs- en privaatrecht) met
een uitwerking naar wat onder de basiskennis valt en wat verdiepende kennis zou
kunnen zijn. Van belang in dit verband is met name dat wat onder het deskundigheidsgebied ethiek wordt genoemd: rechtsfilosofie, sensitiviteit voor kloof tussen
recht en rechtvaardigheid, tussen recht hebben en recht krijgen, tussen recht en
politiek, sensitiviteit voor kloof tussen feit en fictie, beroepsregels, public governance/
corporate governance codes en regels, belangenverstrengeling en integriteit. Ook
worden vaardigheden zoals sociale en communicatieve vaardigheden genoemd.

8.4.3. Profilering HU
De afzonderlijke hogescholen hebben de mogelijkheid om in hun eigen onderwijsprogramma’s de competenties nader te concretiseren.752 De Utrechtse profilering van
het Instituut voor Recht neemt de mondige, ‘eigenwijze’ student als uitgangspunt:753
De student als kritische professional, die een bijdrage levert aan de beroepspraktijk
en aan een rechtvaardige samenleving. Het Instituut wil studenten leren hun
mondigheid te uiten in de vorm van het argumenteren en onderbouwen van
standpunten. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn:
•  het hebben van een onderzoekende houding;
•  positie kunnen innemen en
•  onderbouwen van standpunten met argumenten.
Argumentatie is hierbij gebaseerd op het recht en op relevante kennis
uit andere disciplines, zoals psychologie, sociologie, economie, ethiek,
communicatiewetenschappen, en wordt gecombineerd met onderzoeks- en
debatvaardigheden. Studenten leren kritisch te kijken naar hun eigen handelen
(reflectie).

8.4.4. Onderwijs en onderzoek HU: university of applied sciences
Onderwijs en onderzoek hangen bij de HU nauw samen. De onderzoekende
houding die centraal staat in het onderwijs is ook gekoppeld aan innovatie en
professionalisering van de beroepspraktijk. Daar hoort praktijkgericht juridisch
onderzoek bij: studenten ontwikkelen onderzoeksvaardigheden en schrijven aan
het einde van hun studie een onderzoeksrapport in hun afstudeerproject. Ook
onderzoekers uit het Kenniscentrum Sociale Innovatie,754 al dan niet in samenwerking met docenten en studenten, doen onderzoek naar voor de beroepsuitoefening
belangrijke onderwerpen: de verbinding onderwijs en onderzoek is belangrijk voor

752
753
754

Landelijk beroeps- en opleidingsprofiel ‘de HBO-Jurist’, mei 2005, p. 7.
De kritische HBO-professional: een begripsbepaling ten behoeve van de curriculumvernieuwing
2009-2013 binnen het Instituut voor Recht, Verboekend, februari 2010.
Van de faculteit Maatschappij en Recht (FMR) waartoe HBR behoort.
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de innovatie van de beroepsuitoefening en voor het onderwijs.755 Het onderzoek
wordt in samenwerking met de beroepspraktijk gedaan.756
Zo zijn er veel ‘lagen’ van vereisten waaraan de GDW-opleiding moet voldoen. De
ontwikkelingen in het curriculum zullen hierna worden besproken in relatie tot die
vereisten en de ontwikkelingen zich hebben voorgedaan in de beroepsuitoefening
en die zijn beschreven in deel I.

8.5. Het curriculum van de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder
De opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder is een HBO Rechten opleiding die
deeltijds wordt gevolgd, waarnaast het hebben van een voor de opleiding relevante
baan noodzakelijk is.757 Hieronder zal worden beschreven hoe inhoud is gegeven
aan de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan. Dat zal zoveel mogelijk worden gekoppeld aan de voorwaarden c.q. vereisten die in wet- en regelgeving, in de
internationale guidelines en in het landelijke beroepsprofiel zijn neergelegd en die
in de voorgaande paragrafen zijn beschreven. De onderdelen uit het curriculum758
zullen niet afzonderlijk worden besproken, maar eerst aan de hand van thema’s
(democratische rechtsstaat, Europese dimensie, specialistische kennis) en daarna
aan de hand van een leerlijn (ethiek/onderzoeksvaardigheden) worden uiteengezet
en dan alleen voor zover ze belangrijk zijn in de context van de ontwikkelingen en
de professionalisering van de beroepsuitoefening.759

8.5.1. Kort overzicht curriculum
Voor een kort overzicht van de onderdelen van het curriculum volgt hierna een
schema, dat ook de samenhang laat zien.760 De oefenrechtbank kan worden gezien
als een vak- en vaardighedenoverstijgende cursus. Bij ethiek is sprake van zowel
een apart vak als van een leerlijn, en dat geldt ook voor onderzoeksvaardigheden.
Uiteindelijk vinden de vakken, het onderzoek doen en het schrijven van een onderzoeksrapport het sluitstuk in het afstudeerproject: een proeve van bekwaamheid.

755

756

757
758
759
760

Zie voor de uitgangspunten: www.onderzoek.hu.nl/Onderzoek%20bij%20HU.aspx. De HU zit ook
in een internationaal samenwerkingsverband: Consortium on Applied Research and Professional
Education (CARPE).
Het rapport Paritas Passé is resultaat van het onderzoek dat werd gedaan in opdracht van de KBvG.
Het wordt in het onderwijs gebruikt bij diverse vakken: het laat zien hoe recht en politiek samenhangen en wat de maatschappelijke context is waarin de schuldenproblematiek zich voordoet. Het
omvat meer specifiek de uitwerking van wetgeving op privaatrechtelijke uitgangspunten zoals
paritas creditorum.
Daarover later meer bij het onderwerp de praktijktijd.
Een volledig overzicht van het huidige curriculum is te vinden in bijlage 4.
En is daarmee dus ook toekomstgericht.
Op basis van het overzicht van de vakken van het curriculum zie bijlage 4.
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8.5.2. Voorwaarden voor toelating tot het ambt: wat moet, mag en wenselijk zou
zijn
Aan de toegang tot het hoger beroeponderwijs zijn generieke voorwaarden verbonden (art. 7.24 lid 2 WHW): kortweg gesteld is minimaal mbo-4 of havo nodig. Bij
de GDWopleiding zien we ook afgestudeerden van HBR, van SJD en academische
juristen.761 Voor deze groepen gelden versnelde trajecten via vrijstellingen die afhankelijk zijn van de eerdere opleiding. Op basis van de vooropleiding wordt een
individueel maatwerktraject opgesteld.762
Sinds het studiejaar 2012 is er sprake van toegangsgesprekken voor de
GDWopleiding. In het gesprek met de aankomende student763 staat het werk van
de gerechtsdeurwaarder als ambtenaar met zijn professionele waarden en eigenschappen centraal. De bedoeling is om een goed beeld te geven van het werk van de
gerechtsdeurwaarder, maar het is ook een eerste kennismaking met de opleiding en
de waarden die ze wil uitdragen. Ook de zwaarte van de studie, de taalvaardigheden
en de combinatie van studie en werken zijn gespreksonderwerpen. Uiteindelijk
wordt zo ook geprobeerd om de uitval in het eerste jaar terug te dringen en wordt
een uitgangspositie gecreëerd om de normen en waarden van de opleiding en de
beroepsuitoefening serieus te nemen en studenten zo nodig daar op aan te spreken.764
Uit een enquête uit het studiejaar 2011-2012 is gebleken dat vooral jonge studenten
met een mbo-vooropleiding uitvallen in het eerste jaar.765 De oorzaken zijn met
name te vinden in privéomstandigheden, de combinatie van studie en werken en
de moeilijkheidsgraad van de opleiding.766 De suggestie om toelatingsgesprekken
te houden als informatieverschaffing, werd ook meer malen genoemd door de
geïnterviewden en is daarom ook in 2012 geïntroduceerd.
761
762

763
764
765

766

Zie bijlage 5 voor cijfers over aantallen studenten die al een HBO-graad of een WO-graad hebben.
Studiegids 2012-2013, p. 15. Het versnelde traject is dus niet alleen afhankelijk van de soort
vooropleiding, maar ook van het tijdstip waarop voor het laatst examens zijn afgelegd: bijvoorbeeld een academisch jurist die langer dan 10 jaar geleden zijn (verdieping) goederenrecht heeft
behaald, zal vanwege de ontwikkelingen op dit vakgebied en het belang van dit vak als basis voor
het executie- en beslagrecht dit vak opnieuw moeten behalen. Uitzonderingen daargelaten als in
de laatste jaren (erkende) cursussen op dit gebied zijn gevolgd. Met name de universitaire juristen
lukt het om de eerste twee jaar in één jaar te doen. Het versnelde traject gold vanaf het begin van
de onderbrenging van de opleiding in het HBO (2003).
Waar naast docenten ook gevorderde studenten aan meedoen.
Het is één van de laatste aanpassingen die werd gedaan op grond van de hier eerder gesignaleerde
ontwikkelingen.
De enquête van mijn hand was bedoeld om meer zicht te krijgen op de oorzaken van het staken
van de studie (zie bijlage 6). De gegevens zijn gehaald uit telefonische interviews met 17 studenten
die zijn gestopt met de studie, uit de gehouden interviews kunnen dwarsverbanden worden gelegd
die niet zichtbaar zijn in de tabel. Er waren dat jaar in totaal 32 gestopte studenten: van 7 studenten
waren de telefoonnummers niet meer in gebruik en de rest was niet bereikbaar. Ook landelijk
wordt de uitval van mbo’ers herkend, zie bijvoorbeeld uit 2009: www.ed.nl/extra/onderwijs/uitvalmbo-ers-op-hbo-schrikbarend-1.2163296 en het advies van de Onderwijsraad, www.onderwijsraad.
nl/upload/publicaties/558/documenten/de-weg-naar-de-hogeschool.pdf
Uit gesprekken met afgestudeerden van HBR die alsnog de GDWopleiding gaan doen blijkt overigens ook dat zij de GDWopleiding veel moeilijker vinden dan hun eerdere HBR opleiding. Het
lijkt erop dat dit te maken heeft met de specialistische proces- en executierechtelijke vakken en de
privaatrechtelijke voorbereiding daarop.
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Deze toelatingsgesprekken zijn mede ingegeven doordat is gebleken dat soms
een merkwaardig beeld van het werk van de gerechtsdeurwaarder bestaat: het
ambtenaar zijn is veelal onbekend, men heeft een beeld van ‘de vrije jongen’ die
zaken doet en de vrijheid heeft om ‘te rijden’.767 Uiteraard is dit vooral een beeld
dat bij aankomende mannelijke studenten leeft. De resultaten van deze gesprekken
zijn nog onderwerp van onderzoek.768
Er moet verder worden nagedacht of een professionele beroepshouding, die van
belang is voor een goede beroepsuitoefening, aanwezig is c.q. ontwikkeld wordt en
hoe dat kan worden getoetst. De kennisvakken worden getoetst en daar kunnen
studenten voor zakken; een toetsing van de professionele houding, bijvoorbeeld na
bepaalde trainingen, is er nog niet. Er zijn beroepen die deze toetsing wel kennen,
dat kan zijn voor aanvang van de studie als toelatingsvoorwaarde769 of als toetsing
tijdens de opleiding.
2012 ook meer aandacht voor vaardigheden en voor integriteit en ethische
thema’s.770 Nieuw is dat per januari 2013 een persoonstoets verplicht is gesteld,
maar dan voor de benoeming tot notaris771 De toets wordt uitdrukkelijk gekoppeld
aan het integriteitsvraagstuk en het gebleken gebrek aan moreel besef van sommige
notarissen bij enkele schandalen. De bedoeling van de persoonstest is het vaststellen
of de aankomende notaris mogelijke dilemma’s zelf signaleert. De persoonstest
is een assessment waarbij ethische waarden als integriteit, onafhankelijkheid
en onpartijdigheid worden getoetst. Het is in het notariaat losgekoppeld van de
opleiding, maar verbonden aan het notaris-zijn: het assessment is dus een vereiste
geworden naast het indienen van een ondernemingsplan.
Voor de bacheloropleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder lijkt een ontwikkelassessment voor de hand te liggen, waarbij zicht wordt verkregen op gedrag,
persoonskenmerken en motivatie, zodat aan de persoonlijke ontwikkeling die
nodig is voor een professionele houding kan worden gewerkt tijdens de opleiding.
Gezien de sociaaleconomische context waarin de gerechtsdeurwaarder zijn ambt
moet verrichten en daarbij ook nog als ondernemer zijn werk moet doen, lijkt

767
768

769

770

771

Hiermee wordt bedoeld dat hij de hele dag op pad is met zijn auto en in vrijheid kan bepalen waar
hij gaat of staat.
Eind 2012 waren de resultaten nog niet bekend: niet duidelijk is of het gesprek aanstaande studenten
heeft weerhouden van het volgen van de opleiding, of de studenten die wel begonnen zijn meer
zicht hebben op het ambt en de kernwaarden en hun verwachting t.a.v. opleiding overeenkomt
met de werkelijkheid.
Bijvoorbeeld op karaktereigenschappen, motivatie en professionaliteit; Jan Borleffs, internist en
vice-decaan onderwijs en opleiding in het UMC Groningen: www.nrcnext.nl/blog/2009/12/10/
minder-lompe-dokters-alstublieft/ Professionaliteit lijkt mij overigens voor de aanvang van de
studie moeilijk te beoordelen. Hij geeft aan dat dit in Groningen wordt toegepast.
Zie daarvoor: www.knb.nl/dossier/beroepsopleiding. Uit een ontwikkelassessment in het notariaat is gebleken dat een stevige professionele beroepshouding ontbreekt bij een behoorlijk aantal
kandidaat-notarissen; Rapport werkgroep Salomons 2010, herziening onderwijsprogramma beroepsopleiding notariaat: www.ru.nl/cpo/sbn/
Scheltema (2012), p. 12-13.
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het verplicht gestelde assessment zoals die bij het notariaat is geïntroduceerd ook
geïndiceerd te zijn voor aankomende gerechtsdeurwaarders.772

8.5.3. Uitgangspunten curriculum: (specialistische) juridische kennis en het
ontwikkelen van een professionele beroepshouding
In de inleiding op deel II over het onderwijs is beschreven waarom, gezien de
ontwikkelingen, veranderingen nodig zijn in het onderwijs aan kandidaat-gerechtsdeurwaarders. De uitgangspunten voor goed onderwijs kunnen als volgt worden
geformuleerd:773
• aanbieden van (specialistische) juridische kennis;
• benadrukken van de kernwaarden (onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid,
onpartijdigheid en integriteit);
• aandacht voor het spanningsveld marktwerking, kostenbeheersing en het dienen
van het algemeen belang;
• aandacht voor professionele houding en beroepsethiek;
• aandacht voor de collegiale organisatie, gedeelde waarden, gilde;
• aandacht voor de Europeesrechtelijke dimensie van de beroepsuitoefening;
• benadrukken van de rol van de gerechtsdeurwaarder in de democratische rechtsstaat;
• aandacht voor ondernemerschap in gebondenheid;
• kennis van de sociaaleconomische context.
Daarnaast was er al de vaststelling dat de goed opgeleide gerechtsdeurwaarder een
juridische professional is met specialistische juridische kennis en expertise, met
exclusieve bevoegdheden (domeinmonopolie), ministerieplicht en eigen beroepsen gedragsregels.774
Deze uitgangspunten voor de innovatie van het onderwijs aan kandidaat-gerechtsdeurwaarders golden en gelden zowel voor de (specialistische) juridische en
bedrijfskundige vakken als de vaardigheden die dienen te worden verkregen. Ze
dienen ook voor de docenten als richtsnoer bij het bepalen van de vakinhoud. Het
zou tevens gepaard moeten gaan met een bewustzijn van de moreelvormende taak
die de docent daarbij kan hebben.775

772
773

774
775

Het assessment zou ook uitstekend kunnen aansluiten bij een verplicht te stellen (professionele)
master voor aankomende gerechtsdeurwaarders.
Deze opsomming bevat in de afzonderlijke punten soms overlapping met een ander punt. Door
het toch apart te benoemen wordt echter duidelijk waar precies de kern ligt van de focus op veranderingen.
Zie de conclusies in § 2.5.
Een dergelijk moreelvormende taak van de docent wordt ook bepleit door prof. dr. Paul van
Tongeren, hoogleraar Wijsgerige Ethiek aan de RU Nijmegen, die een cursus heeft ontwikkeld
voor schoolleiders en docenten uit het voortgezet onderwijs: www.morelevorming.nl/ Wouter
Sanderse promoveerde in 2012 op dit onderwerp: Wouter Sanderse (2012) Character education. A
neo-Aristotelian approach to the philosophy, psychology and education of virtue, Delft: Eburon.
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De docent moet professionele standaarden en kwaliteiten aangeven die belangrijk
zijn voor de beroepsuitoefening.776 De docent moet het goede voorbeeld geven.777 Het is
daarom ook voor de docenten van belang kennis te hebben van de ontwikkelingen in
de beroepsuitoefening. Waar dat nodig is voor de innovatie van de beroepsuitoefening
en voor de persoonlijke vorming van de student, moeten studenten gestimuleerd
worden om over de ontwikkelingen na te denken. Dat kan gekoppeld worden aan
onderzoeken die worden verricht op het terrein van de beroepsuitoefening en aan dat
wat studenten ervaren bij hun werk in de beroepspraktijk, zowel tijdens de opleiding
als tijdens de stage. De samenhang onderwijs, praktijk en onderzoek is van belang
voor een goede opleiding aan de toekomstige professionals.
Hieronder wordt aangeven waar in het curriculum deze uitgangspunten een plaats
hebben gekregen. De ontwikkelingen hebben geleid tot aanpassingen van bestaande
vakken of van trainingen en/of hebben geleid tot nieuwe vakken. Zoals eerder in
de inleiding op deel II is aangegeven, zal dat zoveel mogelijk worden gekoppeld
aan de voorwaarden c.q. vereisten die in wet- en regelgeving, in de internationale
guidelines en in het landelijke beroepsprofiel c.q. de BoKS laws zijn neergelegd.
8.5.3.1. Democratische rechtsstaat
Vanwege de bijzondere positie van de gerechtsdeurwaarder is allereerst van groot
belang dat hij voldoende kennis heeft van de ‘rule of law’; de rechtsstatelijke
beginselen moeten tevens worden behandeld in combinatie met de rol van de
gerechtsdeurwaarder in de rechtsstaat. Hij oefent immers zelf ook staatsmacht
uit. Ook vanwege het vertrouwen dat de burger moeten hebben in de kwaliteit en
de integriteit van deze juridische beroepsbeoefenaar die staatsmacht uitoefent, is
kennis, maar ook vaardigheden nodig om deze rol goed te vervullen. Behoorlijk
gedrag is dus naast rechtskennis van groot belang voor de gerechtsdeurwaarder.
De rechtsstatelijke beginselen en de daarbij horende vaardigheden voor een goede
beroepsuitoefening zijn niet alleen het onderwerp van het vak staats- en bestuursrecht, historie van het ambt,778 internationalisering en ethiek, maar ook van de
trainingen.779 Zelfs, of misschien zelfs juist, de bedrijfskundige vakken moeten
in dit perspectief worden gezet, omdat de gerechtsdeurwaarder als ondernemer
moet handelen vanuit die rechtsstatelijke beginselen en de gerechtsdeurwaarder
het ambt altijd voorop zal moeten zetten als dienaar van het algemeen belang. Het
ondernemerschap is gebonden aan die uitgangspunten: de gerechtsdeurwaarder
776
777

778
779

Specifiek voor de juridische wereld wordt dat bepleit door Willam M. Sullivan (et al.), 2007, in het
hoofdstuk over Modeling Positive Professional Ideals, p. 156.
Volgens Kaptein, 2007 (p. 156) wordt nogal eens het belang van goede voorbeelden vergeten. Docenten behoren zich volgens hem te gedragen volgens alle maatstaven die de rechtsorde bepalen.
Studenten moeten leren om zelfstandig te kunnen nadenken over verantwoorde toepassing van
juridische mogelijkheden (p. 157).
Dit vak wordt onder de ethiek leerlijn besproken. Het vak is specifiek opgezet n.a.v. de ontwikkelingen.
Waarmee niet gezegd wordt dat in andere vakken geen plaats is voor dit onderwerp; het benadrukt
de vakken waarin het in ieder geval aan de orde moet komen.
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dient de belangen van zijn opdrachtgever (de schuldeiser) maar ook die van de
schuldenaar. Hierbij dienen de spanningen tussen publiek belang en economisch
belang duidelijk naar voren te komen.
8.5.3.2. Europese dimensie
Vanwege de Europese dimensie van zowel het grensoverschrijdend beslag- en
executierecht c.q. meer in het algemeen het procesrecht, als het streven naar een
geharmoniseerd statuut en gemeenschappelijke standaarden voor de Europese
gerechtsdeurwaarder, is kennis nodig van de Europese instituties en de werking van
wet- en regelgeving. Daarnaast is kennis nodig van fundamentele mensenrechten
en het verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM): zowel het recht op een eerlijk proces780 als het beslag- en executierecht als onderdeel van die mensenrechten
staan daarin centraal. Behalve in het basisvak Europees recht komt de Europese
dimensie terug in de procesrechtelijke en beslag- en executierechtelijke vakken, bij
de oefenrechtbank en het vak internationalisering. In dit laatste vak wordt naast
aandacht voor Europese gemeenschappelijke standaarden voor de beroepsuitoefening, ook aandacht besteed aan de vergelijking van de taken en de posities van de
gerechtsdeurwaarder in andere rechtssystemen in de context van de rule of law.
8.5.3.3. Specialistische kennis
Op het gebied van het beslag- en executierecht en het uitbrengen van dagvaardingen
is sprake van domeinmonopolie, alleen de gerechtsdeurwaarder is daartoe bevoegd.
Voor de uitoefening van deze taken is diepgaande kennis van het betreffende recht
noodzakelijk, maar ook de vaardigheden om exploten goed te schrijven en een
beslag op de juiste wijze te leggen, dan wel te executeren met de toepassing van
die kennis.781
Nauwkeurigheid en nauwgezetheid zijn de daarbij horende waarden die dienen
te worden uitgedragen. Voor het vertrouwen van de burger en van andere actoren
in de omgeving van de gerechtsdeurwaarder in een goede rechtspleging is een
professional die aantoonbaar kwaliteiten heeft op juridisch gebied van groot belang.
Ook voor het aanzien van het beroep is dat belangrijk.
Deze vakken omvatten theoretische kennis, kennis van de jurisprudentie en
vaardigheden in het maken van een exploot.782 De vakken zijn zo opgezet dat onderdelen783 afzonderlijk worden getoetst, maar de verkregen kennis en vaardigheden
780

781
782

783

Het uitbrengen van de dagvaarding met alle waarborgen voor een juiste en behoorlijke oproeping
als begin van de procedure staat daarin centraal. Uiteraard ook de andere voor het optreden als
gemachtigde benodigde kennis van het recht op een eerlijk proces.
Deze beroepsspecifieke kennis is niet terug te vinden in het landelijk profiel, uiteraard wel de
grondslagen daarvan in het burgerlijk procesrecht en het privaatrecht (basis en verdiepend).
Ook voor de universitair opgeleide juristen die de GDWopleiding volgen, zijn dit wat (theoretische)
kennis en vaardigheden betreft nieuwe vakken, in de zin dat op de universiteiten deze vakken over
het algemeen niet zo uitgebreid worden behandeld.
Burgerlijk procesrecht, Procesrecht 1 t/m 4 en Beslag- en Executierecht 1 t/m 4.
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worden ook in het daarop volgende onderdeel weer meegenomen en getoetst.784
Wat procesrecht betreft lopen de verdiepende privaatrechtelijke vakken daar parallel
aan, zodat in een groot afsluitend tentamen een dagvaarding moet worden gemaakt
aan de hand van een casus. De dagvaarding moet zowel aan alle formeelrechtelijke
vereisten voldoen als materieelrechtelijk gezien de juiste eisen met onderliggende
argumentatie bevatten.785
Door deze wijze van toetsing te introduceren wordt meer gedegen geoefend met
de benodigde kennis en vaardigheden. De procesrechtelijke vakken zijn uiteraard
toegespitst op de dagvaarding en het procederen in eerste aanleg, maar omvatten ook
bijvoorbeeld de procedures in hoger beroep en de betekeningen in het buitenland.786
Uiteindelijk ligt hierin ook de basis voor de daarop volgende oefenrechtbank. Er
is voor gekozen om de verdiepende privaatrechtelijke vakken ten opzichte van de
beginperiode van de GDWopleiding787 verder te verdiepen door uitbreiding van zowel
de theoretische kennis als de bijbehorende jurisprudentie. Zo wordt een stevige basis
gelegd voor het afsluitende eindtentamen van procesrecht als voor de oefenrechtbank.
Noodzaak om procederen als competentie te benadrukken en gelegenheid te
geven om die te oefenen
Afgezien van het opstellen van een dagvaarding en andere exploten wordt steeds
minder geprocedeerd door (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders en meer door juristen
die op een gerechtsdeurwaarderskantoor werken. Het gaat echter om een competentie, namelijk procederen, waarvan in ieder geval een deel van de beroepsgroep
en de KBvG vond en vindt dat iedere (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder die moet
bezitten en die nodig is om het vak van kandidaat-gerechtsdeurwaarder goed uit
te oefenen. Het is als competentie ook opgenomen in de lijst van competenties die
ten grondslag ligt aan het curriculum.788 Het perspectief van loopbaanontwikkeling
speelt daarnaast ook een rol: het in stand houden c.q. uitbreiden van de vaardigheden
ten aanzien van het procederen is belangrijk voor een goede beroepsuitoefening
en geeft ook meer perspectieven op afwisselend werk. Wordt gedurende langere
tijd niet meer geprocedeerd dan gaan kennis en vaardigheden bovendien verloren.
Om deze competentie beter te verankeren in het onderwijs en de stage is een
voorstel gedaan789 om alvorens te stage te beginnen als beëdigd toegevoegd kandidaat784
785
786

787
788

789

Daar waar eerder voor procesrecht en beslag- en executierecht alleen een groot eindtentamen was,
zijn dus nu ook deeltentamens toegevoegd zodat vaker en diepgaander kan worden getoetst.
Omdat in de procespraktijk van de gerechtsdeurwaarder vaak wordt geprocedeerd over koop- of
huurzaken zijn dit meestal de onderwerpen van de casus.
Daarvoor is kennis nodig van de diverse verdragen c.q. verordeningen op dit terrein zoals de
rechtsvorderingsverdragen, het Haags Betekeningsverdrag en de EU-betekeningsverordening
alsmede de toepassing daarvan.
En dat geldt ook ten opzichte van de oude opleiding.
De gerechtsdeurwaarder is in staat tot procederen, dat wil zeggen dat hij als procesgemachtigde
voor de opdrachtgever optreedt in een rechtsbeding dat aanhangig is gemaakt bij de kantonrechter; de gerechtsdeurwaarder beïnvloedt door middel van processtukken en daadkrachtig optreden
tijdens de rechtszitting de kwaliteit en snelheid van de procedure in positieve zin (Competentie
Procederen). Zie bijlage 3.
In opdracht van de beroepenveldcommissie is door een lid van de KBvG, J. de Swart en mijzelf
in oktober 2012 een conceptvoorstel daartoe gemaakt. Het voorstel dient nog verder uitgewerkt te
worden.
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gerechtsdeurwaarder eerst twee maanden790 daadwerkelijk in zaken dagvaardingen
en conclusies te schrijven. Omdat de stagiair dan nog niet bevoegd is om ambtshandelingen te verrichten kan hij niet worden ingezet voor die ambtshandelingen.
Deze waarborg lijkt nodig te zijn omdat ‘het procederen’ in de drukte van alledag
onder lijkt te gaan. Zaken van het begin tot het einde behandelen geeft inzicht
en leidt tot de vaardigheid om te procederen. Dat is ook van belang gezien de
verhoging van de competentiegrens van de kantonrechter waardoor de (kandidaat-)
gerechtsdeurwaarder vaker als gemachtigde kan optreden, maar is ook bijvoorbeeld
van belang voor het voeren van een executiegeschil en een renvooiprocedure.791
Tevens zou het in die periode zinvol zijn om ook enkele dagen rond te kijken bij
schuldhulpverleningsinstanties om meer zicht te krijgen op de positie van de
schuldenaar. Meer inzicht in die praktijk levert bovendien een betere samenwerking
op. Zo kan ook aandacht worden besteed aan de maatschappelijke ontwikkelingen
rond de schuldenproblematiek. Voor deze wijziging van het curriculum is echter
een wijziging nodig van de Gerechtsdeurwaarderswet: artikel 27 lid 1 stelt immers
dat de toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder een stage van een jaar loopt.792

8.5.4. Ethiek leerlijn
8.5.4.1. Inleiding
Naar aanleiding van de in deel I beschreven ontwikkelingen is duidelijk de noodzaak
van aandacht voor beroepsethiek naar voren gekomen. In een omgeving waar de
gerichtheid op waarden verdwijnt door de toenemende macht van de staat en de
marktwerking, waarbij moet worden gedacht aan verdergaande regulering, meer
concurrentie, commercialisering, schaalvergroting en doelrationeel denken, is het
immers van belang dat er een bezinning komt op de rol van de gerechtsdeurwaarder
in de maatschappij.793 Daarbij moeten de waarden die ten grondslag liggen aan de
beroepsuitoefening duidelijk naar voren komen en dat begint in het onderwijs aan
790
791

792

793

Dat kan ook een andere termijn, mits gewaarborgd is dat aan deze competentie kan worden gewerkt.
De kantonrechter is vanaf juli 2011 bevoegd in zaken met een geldelijk belang tot € 25.000. De
kantonrechter is dan ook bevoegd in zaken betreffende consumentenkoop en consumentenkrediet
tot € 40.000.
De stage begint nu na de beëdiging want dan pas is de student toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Een andere mogelijkheid is een stage op een eerder moment in te bouwen na het
behalen van de benodigde, hiervoor genoemde vakken.
Marktwerking ondermijnt het publieke karakter van publieke goederen, zie daarover bijvoorbeeld
Michael J. Sandel in Niet alles is te koop, de morele grenzen van marktwerking (zie met name hoofdstuk 3 over hoe de markt de ethiek verdringt) en in Rechtvaardigheid, wat is de juiste keuze? (met
name in hfdst. 4 Hulp te huur/ Markt en Moraal en hfdst. 10 Rechtvaardigheid en het algemene
belang). En in Niet voor de winst benadrukt Martha Nussbaum de waarde van onderwijs voor het
kritisch leren denken en gevormd worden tot ontwikkelde en begripvolle burgers in plaats van
de economische groei boven alles te plaatsen. Het lijkt mij bovendien dat dat met name ook van
toepassing is op de drager van publiek gezag. En dat leidt weer tot een ander aspect, namelijk de
rol van de gerechtsdeurwaarder als gezagdrager. In meer algemene zin wordt daarover geschreven
in Gezagsdragers, De publieke zaak op zoek naar haar verdedigers, van Thijs Jansen, Gabriël van den
Brink & René Kneyber (red.).
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de toekomstige beroepsbeoefenaren: zodoende kan een goede basis worden gelegd
voor ethisch en sociaal handelen.794 Tevens moet de aandacht specifiek worden
gericht op de toenemende schuldenproblematiek en de relatie met de personen
voor wie gewerkt wordt: de schuldenaren en schuldeisers. Kaptein stelt dat inzicht
in zin en doel van typisch juridische ambten wezenlijk is voor de kwaliteit van de
rechtspraktijk en daarmee van het recht.795 Dat inzicht moet studenten van meet af
aan worden bijgebracht.796 Daarom wordt als eerste van de vakken, naast Inleiding
op het recht, Historie van het ambt gegeven, met als doelstelling om inzicht te
verwerven in de ontwikkeling van het ambt en de rol van de gerechtsdeurwaarder
in de rechtsstaat.
Dat het werkt om toekomstige professionals op te leiden in de waarden die ten
grondslag liggen aan de beroepsuitoefening en te laten nadenken over beroepsethische thema’s, beschrijven Sullivan e.a. in het hoofdstuk ‘The Knowledge Base: Law
Schools and the Moral development of Practitioners’, waarbij zij zich o.a. baseren
op onderzoek van Hartwell: ‘teaching Legal ethics and professional responsibility
in small, highly interactive seminars had a strong positive impact on students’
moral judgements scores’.797
Hoe moeten studenten daarin worden opgeleid?
Het begint met het vergroten van zelfkennis en kennis van het ambt waarvoor ze
worden opgeleid. Waarom werd gekozen voor de gerechtsdeurwaarderopleiding?
Klopt het beeld dat studenten hebben van de gerechtsdeurwaarder? Wat zijn de
waarden die belangrijk zijn voor de beroepsuitoefening? Waarom moet de gerechtsdeurwaarder onafhankelijk en onpartijdig zijn? Hoe moet worden omgegaan met
wet- en regelgeving die het kader zijn voor de beroepsuitoefenaar?798 Is er dan nog
ruimte voor eigen afwegingen hoe te handelen?
Waarom is een hechte beroepsgroep die gezamenlijk de waarden uitdraagt waar
een gerechtsdeurwaarder voor staat van belang? Kan dat wel de gerechtsdeurwaarder als ambtenaar en ondernemer en hoe ga je daar dan op de juiste wijze mee
om? Allemaal vragen die tijdens de studie gesteld moeten worden en waarop de
aankomende student zelf een antwoord moet vinden. Dat kan op verschillende
wijzen worden gedaan: door het aanbieden van de benodigde kennis hiervoor en
mogelijkheden te scheppen voor bezinning en reflectie op morele thema’s. Het
794
795
796
797

798

Zo ook over het omgaan met sociale druk en de benadrukking van ethisch-sociale waarden in het
onderwijs aan juristen: William M. Sullivan et al. (2007), p. 128-129.
Kaptein, 2007, p. 9. Zie ook het pleidooi van Russell G. Pearce (Pearce, 1989) in ‘Teaching Ethics
Seriously: Legal Ethics as the Most Important Subject in Law School’.
En eigenlijk wordt de basis al gelegd in de toegangsgesprekken. Zie hierover eerder dit hoofdstuk.
In Sullivan, 2007, p. 132 e.v., gebaseerd op het onderzoek van S. Hartwell (Hartwell, 1995), Promoting
Moral Development Through Experimental Teaching. Zij baseren zich daarbij tevens op het onderzoek
van Landsman & McNeel (1995): Moral Judgement of Law Students Across Three Years: Influences of
Gender, Political Ideology and Interest in Althruistic Law Practice.
Uiteraard is het niet voldoende om alleen wet- en regelgeving te bestuderen of beroepscodes, het
gaat om de morele dimensie, zo ook Raes & Claessens, 2002, p. 252.
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gaat om dus meer om dan een louter deontologische beschrijving,799 maar ook om
een aanpak gebaseerd op de deugdethiek van Aristoteles.800
Hieronder zal worden aangeven hoe op basis van de eerder beschreven ontwikkelingen gekozen is voor nieuwe vakken en/of aanpassing van bestaande vakken
of voor nieuwe werkwijzen, waarbij het van belang is dat beroepsethische aspecten
zoveel mogelijk geïntegreerd in de diverse vakken een plaats krijgen: de ‘pervasive
method’.801
8.5.4.2. Praktijktijd
Omdat de GDWopleiding een deeltijdopleiding is bestaat naast de vakken en de
trainingen ook een onderdeel dat Praktijktijd wordt genoemd. In het onderdeel
Praktijktijd wordt een koppeling gemaakt tussen praktijk en opleiding; de in de
opleiding opgedane kennis, vaardigheden en competenties worden getoetst aan de
eigen werkzaamheden van de student.802 Hiervoor heeft de student een relevante
werkplek nodig. De opleiding stelt eisen aan de werkplek803 omdat de student
voldoende competenties moet kunnen ontwikkelen in de praktijk en omdat het
niveau gewaarborgd moet zijn. Deze eisen worden scherper naarmate de opleiding
vordert. In het curriculum worden daarom verschillende niveaus onderscheiden al
naargelang de studie vordert. De opleiding bepaalt aan de hand van door de student
aangeleverde bewijsstukken het niveau van de werkzaamheden. Daarnaast moeten
‘beroepsproducten’ worden gemaakt en worden praktijkopdrachten gegeven. Wat
de student in de opleiding heeft geleerd kan hij weer toepassen in zijn werk.
De praktijkopdrachten804 worden gegeven vanuit het doel een realistisch beroepsperspectief te creëren, maar het gaat daarbij ook om bewustwording van problemen
die spelen in de praktijk. Eén van de opdrachten uit het eerste jaar heeft specifiek als
doel om de zelfkennis te vergroten door de bewustwording van de machtsaspecten
die de beroepsuitoefening met zich meebrengt. De gerechtsdeurwaarder heeft
macht en dat betekent dat invloed kan worden uitgeoefend op anderen, waarbij met
name aan de schuldenaar dient te worden gedacht. En dit onder omstandigheden
waarin vaak alleen wordt geopereerd en dat brengt risico’s met zich mee. Het
gaat hierbij om algemene aspecten van machtsuitoefening door te reflecteren op
eigen ervaring met situaties waarin macht wordt uitgeoefend over de student zelf,
maar ook welke macht nu al, meestal als incassomedewerker, door de student zelf
799
800
801

802
803
804

Zie ook de deontologische code van de Belgische gerechtsdeurwaarders in hfdst. 6.1.
Ethica Nicomachea van Aristoteles in de vertaling van Hupperts & Poortman uit 2004.
Uit onderzoek blijkt dat een enkele cursus ethiek niet werkt, maar dat aspecten van ethisch handelen bij zoveel mogelijk vakken moeten terugkomen: Sullivan (et al.), 2007, zij noemen dat de
‘pervasive method’, p. 151. Zie ook Pearce, 1998, p. 236: ‘Within law school, legal ethics connects
the entire curriculum’.
Tekst Studiegids 2012-2013. De bijbehorende opdrachten bij de ‘Praktijktijd’ werden de laatste
jaren aangepast.
Die omvatten ook het aantal uren dat gewerkt moet worden op een bepaald niveau.
Behorende bij het vak Loopbaan- en competentieontwikkeling (LCO), sommige opdrachten zijn
vrij recent aangepast.
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wordt uitgeoefend. Tevens moet worden gereflecteerd op aspecten van macht die
de gerechtsdeurwaarder kan uitoefenen.
In jaar twee wordt daarmee verder gegaan. Integriteit is dan het onderwerp van
de opdracht. Voorbeelden van niet integer handelen dienen te worden genoemd,
alsmede hoe daarmee wordt omgegaan c.q. dient te worden omgegaan. Ook op de
eigen persoonlijke integriteit in de werksituatie dient te worden gereflecteerd. De
specifieke vraag hoe de integriteit kan worden bewaakt maakt onderdeel uit van
de opdracht.
In jaar drie wordt wederom verdergegaan met het vergroten van zelfkennis; deze
keer is het thema professionele kwaliteiten en waarden. Hoe dient de professional
te handelen richting opdrachtgever en schuldenaar en wat zijn maatschappelijke
ontwikkelingen die invloed hebben op de beroepsuitoefening? Een andere opdracht
rond het binnentreden bij ontruimingen en het leggen van beslag moet worden
bezien vanuit de (hoge) professionele eisen die daaraan worden gesteld.
Kennisbasis en competenties
Alle competenties komen hier aan bod. Tegelijkertijd staat de kritische professional
die reflecteert op de beroepsuitoefening centraal in de opzet van de praktijktijd.
Er wordt een basis gelegd, en in de hogere jaren wordt doorgeborduurd op met
wat in artikel 4 onder 28 van de Guidelines wordt genoemd: ‘professional conduct
and ethics’ en ‘legal framework’.
8.5.4.3. Historie van het ambt
Meer besef van de rol van de gerechtsdeurwaarder in de rechtsstaat en van de
traditie waarin hij staat draagt bij aan een goede professionele houding. Het vak
Historie van het ambt805 aan het begin van de studie geeft een introductie in het
ambt van gerechtsdeurwaarder. Kennis van de historie en de ontwikkelingen van
het ambt tot aan de dag van vandaag geven de student inzicht in de bijzondere rol
van de gerechtsdeurwaarder.
Daarnaast is de gerechtsdeurwaarder ook ondernemer. De laatste jaren is marktwerking het credo: incassowerkzaamheden zijn commercieel aantrekkelijk, zozeer
zelfs dat soms de ambtelijke activiteiten minder centraal staan. De verwevenheid
van het niet-ambtelijk handelen, de incassopraktijk, met het ambtelijk handelen
vormt een risico voor de integriteit van de gerechtsdeurwaarder en voor de kwaliteit
van het rechtsbestel. Als er meer besef is van de rol en de traditie waarin hij staat,
kunnen noties over ethisch verantwoord handelen en over integriteitsvraagstukken
beter worden belicht. Het kan gezien worden als de start van de ethische leerlijn
die door het curriculum loopt en begint meteen bij aanvang van de studie.806

805
806

De eerste cursus waar studenten uit het eerste jaar mee te maken krijgen.
De opdrachten van de praktijktijd lopen tijdens het hele curriculum.
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Inhoud van het vak
Naast een deel geschiedenis van de ontwikkeling van de beroepsuitoefening van
de gerechtsdeurwaarder, wordt aandacht besteed aan de totstandkoming van en
kennismaking met de Gerechtsdeurwaarderswet en aanhangende regelgeving
met betrekking tot integriteitsnormen en de kwaliteitsnormen. De meer recente
historische ontwikkelingen in de gerechtsdeurwaardersbranche, die worden beschreven in bijvoorbeeld trendrapportages en evaluatierapportages (zoals Noblesse
Oblige), zijn tevens onderwerp van dit vak. Daarnaast wordt de rol van de KBvG
en de ledenraad besproken.
Kennisbasis en competenties
De inhoud van dit vak is gekoppeld aan de volgende competenties die hier specifiek
worden ingevuld:
• Procederen. Procederen bij de rechtbank sector kanton maakt veelal deel uit van
de incassoactiviteiten van een gerechtsdeurwaarderskantoor. Deze incassoactiviteiten zijn toegestaan in de Gerechtsdeurwaarderswet. Maar als voortzetting
van de executie bij de gerechtsdeurwaarder op bezwaren stuit, neemt hij zelf
het initiatief tot een gerechtelijke procedure: het executiegeschil. Hierbij spelen
ethische vraagstukken en de ministerieplicht een belangrijke rol, waarvoor inzicht
in het ambt vereist is.
• Adviseren. Wat is de rol van de gerechtsdeurwaarder? Zorgen dat de dagvaarding
tijdig de juiste persoon bereikt? Dat is maar één taak. Maar heeft de gerechtsdeurwaarder daarbij ook een voorlichtingsfunctie over verweermogelijkheden en moet
de gerechtsdeurwaarder ook doorverwijzen bij schuldenproblematiek? Anderzijds
heeft de gerechtsdeurwaarder ook een adviesfunctie naar de opdrachtgever. Maar
hoe verhoudt een adviesfunctie zich tot de onafhankelijkheid en onpartijdigheid
van een gerechtsdeurwaarder?
• Kwaliteit. In 2010 zijn de normen voor kwaliteit van de KBvG van kracht geworden. Deze normen geven minimale vereisten voor het handelen en het organiseren van een gerechtsdeurwaarderskantoor. Er worden o.a. eisen gesteld aan
de continuïteit van de organisatie, aan marketing, administratieve organisatie
en personeelsbeleid. Deze kwaliteitsslag is één van de ontwikkelingen van de
laatste jaren in de gerechtsdeurwaardersbranche. In het bijbehorende reglement
is aangegeven op welke wijze het gerechtsdeurwaarderskantoor aan de gestelde
normen kan voldoen.
De basis wordt gelegd voor wat in artikel 4 onder 28 van de Guidelines wordt
genoemd: ‘professional conduct and ethics’ en ‘legal framework’. Tevens wordt
voldaan aan het gestelde in artikel 7 lid 2a Besluit opleiding en stage jo. artikel 25
lid 2 en 4 Gerechtsdeurwaarderswet: gedegen kennisoverdracht van het bepaalde
krachtens de Gerechtsdeurwaarderswet. De kennisbasis Ethiek zoals geformuleerd
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in de BoKS wordt voor een deel bestreken: codes, beroepsregels, belangenverstrengeling en integriteit.
8.5.4.4. Privacyrecht
Een heel specifiek onderwerp voor gerechtsdeurwaarders807 is het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.808 In de praktijk wordt veelal gehandeld op basis van
verkregen persoonsgegevens en die moeten op de juiste wijze zijn verkregen. Vragen
als hoe aan die gegevens wordt gekomen, welke voorwaarden daarbij gelden en
wat wel en niet mag, worden hier besproken. De Wet bescherming persoonsgegevens wordt behandeld en relevante regelgeving als de verordening beroeps- en
gedragsregels en de gedragscode gerechtsdeurwaarders ter bescherming persoonsgegevens. Er wordt een duidelijk wettelijk kader gegeven voor het juist handelen
van de gerechtsdeurwaarder in het omgaan met persoonsgegevens. Tevens worden
relevante tuchtrechtelijke uitspraken behandeld over dit onderwerp, zodat inzicht
wordt verkregen in wat mis kan gaan in de praktijk.
In het vervolg op Historie van het ambt wordt ook bij het vak Privacyrecht de
basis gelegd voor wat in artikel 4 onder 28 van de Guidelines wordt genoemd:
‘professional conduct and ethics’ en ‘legal framework’. Tevens wordt voldaan aan
het gestelde in artikel 7 lid 2a Besluit opleiding en stage jo artikel 25 lid 2 en 4
Gerechtsdeurwaarderswet: gedegen kennisoverdracht van het bepaalde krachtens
de Gerechtsdeurwaarderswet (verordening beroeps- en gedragsregels en de gedragscode gerechtsdeurwaarders ter bescherming persoonsgegevens). De bijbehorende
competenties zijn juridisch rechercheren, analyseren en formuleren, executeren
en procederen.
De kennisbasis Ethiek zoals geformuleerd in de BoKS wordt voor een deel
bestreken: codes, beroepsregels, belangenverstrengeling en integriteit.
8.5.4.5. Rechtssociologie
Het vak rechtssociologie heeft als ‘ondertitel’ gerechtsdeurwaarder, recht en samenleving en dat geeft de kern aan van het vak dat op het eerste gezicht weinig te
maken heeft met beroepsethiek, maar waar door de keuze van de onderwerpen toch
een plaats heeft binnen de leerlijn ethiek. Het vak levert een bijdrage aan een goed
gefundeerde discussie over de positie van de gerechtsdeurwaarder in de huidige
samenleving. Kernthema’s zijn gezag van autoriteiten, relatie recht en samenleving,
hoe gaan andere juridische professionals om met het tanende gezag van autoriteiten
en de kritiek die vooral via de media over hen wordt uitgestort, hoe wordt omgegaan
met de toegenomen mogelijkheden van commercialisering? Wat zijn strategieën
die het notariaat ontwikkelt om duidelijk te maken dat commercie samen kan gaan
807
808

Dat geldt evenzeer voor alle medewerkers die werken op een gerechtsdeurwaarderskantoor en dat
zijn ze op dit moment in de studie bijna allemaal.
Het vak privacyrecht werd voor het eerst gegeven in het studiejaar 2011-2012.
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met een ambtelijke status? Deze vragen en de antwoorden daarop helpen om de
toekomst van het beroep vorm te geven.809 Tevens worden actuele ontwikkelingen
in de schuldhulpverlening besproken. Het is bij uitstek een reflectievak.
Daarmee wordt recht gedaan aan het belang van het kennen van de maatschappelijke context waarbinnen de gerechtsdeurwaarders zich moeten bezinnen op hun
taken en hun rol, zoals in eerdere hoofdstukken werd beschreven.810
Kennisbasis en competenties
De kennisbasis Ethiek zoals geformuleerd in de BoKS wordt vooral teruggevonden
in volgende thema’s: de sensitiviteit voor kloof tussen recht en rechtvaardigheid,
tussen recht en politiek, belangenverstrengeling en integriteit.
De competenties die aan bod komen zijn kwaliteitszorg toepassen en bewaken,
zichzelf ontwikkelen in het beroep en professioneel samenwerken. De kritische
professional die reflecteert op de beroepsuitoefening kan ook herkend worden in
de opzet van dit vak.
Doorgegaan wordt met wat in artikel 4 onder 28 van de Guidelines wordt genoemd:
‘professional conduct and ethics’ en ‘legal framework’.
8.5.4.6. Het vak Ethiek in het derde jaar
Het vak Ethiek voor de gerechtsdeurwaarder wordt als zelfstandig vak in het derde
jaar gegeven.811 Er worden drie werkcolleges ethiek gegeven door een deurwaardergastdocent uit de praktijk en voorafgaand aan deze werkcolleges wordt in twee
hoorcolleges812 een theoretisch kader gegeven door de docent ethiek.
Hieronder volgen een paar voorbeelden met gedeelten uit opdrachten van verschillende studenten waarbij werd gevraagd te reflecteren op een aantal onderwerpen.
Zij laten zien wat studenten bezighoudt en waarmee zij in de praktijk worden
geconfronteerd. Dat laat overigens ook een bevestiging zien van de beschreven
ontwikkelingen.
Voorbeeld 1813
In hoeverre kan een gerechtsdeurwaarder nog onafhankelijk en onpartijdig zijn als
de crediteur ook de grootste opdrachtgever is van datzelfde deurwaarderskantoor? Op
het moment dat een gerechtsdeurwaarder financieel hoofdzakelijk afhankelijk is van
deze opdrachtgever, bestaat er een verhoogde kans op partijdigheid, afhankelijkheid
809
810
811
812
813

De inhoud zoals hier en in de studiewijzer is beschreven, is tot stand gekomen in samenwerking
met Wibo van Rossum en mijzelf, Studiewijzer rechtssociologie 2012-2013.
Zie bijvoorbeeld de conclusie in hfdst. 6
Voor het eerst in deze vorm gegeven in het studiejaar 2011-2012.
Dit worden vanaf 2014 drie hoorcolleges.
Deze voorbeelden bevatten dilemma’s en oplossingen die (verschillende) studenten beschreven
voor het vak ethiek. De voetnoten die deze studenten in hun tekst hebben aangebracht zijn door
mij verwijderd. De voorbeelden geven een beeld wat onder studenten leeft c.q. wat ze meemaken
in de praktijk.
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en belangenverstrengeling. Men bijt immers niet in de hand van wie men eet! De
kans bestaat op dat moment dat de gerechtsdeurwaarder ‘de loopjongen’ wordt van
zijn opdrachtgever. In mijn ideale invorderingssysteem zou de gerechtsdeurwaarder
zeker nog een ondernemer blijven, omdat er mijns inziens ook vele voordelen aan
zitten. De grootste hiervan is dat er in de branche, door de concurrentie, veel wordt
nagedacht over innovatie en efficiëntie. Het ambt blijft zich hierdoor ontwikkelen
en er wordt kostenbesparend gewerkt (al kan dat nog meer ten goede komen van
de debiteur) …
Om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid te bevorderen in mijn ideale
invorderingssysteem zou ik meer toezicht en controle toepassen op het
gerechtsdeurwaarderskantoor. Alle gerechtsdeurwaarders hebben er belang bij
dat het niveau en het aanzien van het ambt hoog blijft en dat het ambt geen
verlengstuk wordt van een energie- of telefoongigant. Waarbij deze gigant alle
touwtjes in handen heeft onder het mom van: wie betaalt, die bepaalt …
In mijn ideale invorderingssysteem zouden alle partijafspraken tussen
gerechtsdeurwaarders en hun opdrachtgevers collegiaal getoetst moeten worden aan
de kernwaarden van de beroepsgroep: integriteit, waakzaamheid, professionaliteit
en dienstbaarheid.
Door deze afspraken door de eigen vakgenoten te laten toetsen aan de hierboven
genoemde kernwaarden, ontstaat er meer draagvlak voor de aanbevelingen en stijgt
mijns inziens ook het ethische gehalte van deze partijafspraken. Het is immers de
beroepsgroep zelf die haar eigen professionele integriteit bepaalt en ook bepaalt wat
die kernwaarden exact inhouden. Hiermee zal mijns inziens grotendeels voorkomen
worden dat er afspraken worden gemaakt tussen gerechtsdeurwaarders en hun
opdrachtgevers die geen groot draagvlak hebben binnen de eigen beroepsgroep.
Hierbij denk ik vooral aan allerlei voorfinancieringafspraken, maar ook over de
uitwisseling van privacygevoelige informatie …
Ik ben van mening dat een goed gerechtsdeurwaarder iemand is die uitstraalt
dat hij boven de partijen staat. De debiteur moet niet de indruk hebben dat de
gerechtsdeurwaarder namens de crediteur aan de deur staat, maar dat hij daar
staat in de uitoefening van zijn ambt. Dit houdt in dat hij goed advies geeft aan
de debiteur, maar ook duidelijk kan uitleggen welke exploot hij komt betekenen
en wat de gevolgen daarvan zijn. Dit houdt dus mijns inziens ook in dat hij niet
wegkomt met de opmerking ‘Bel maar naar kantoor, daar kunnen zij u verder
helpen.’ De gerechtsdeurwaarder is vaak het eerste aanspreekpunt voor de debiteur
(veelal aan de deur van het woonadres van de debiteur) en dan ook nog in persoon,
van dat contact zal de gerechtdeurwaarder optimaal gebruik moeten maken. Naast
het uitstralen van onpartijdigheid zal hij dit ook in woord en gebaar kenbaar
moeten maken. Goede communicatieve vaardigheden zijn derhalve onontbeerlijk.
Voorbeeld 2
Mijn ideaal: het scheiden van het gerechtsdeurwaarderskantoor van het
incassokantoor. Door deze scheiding kan de gerechtsdeurwaarder zich toespitsen
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op zijn belangrijkste taak, namelijk zijn ambt uitvoeren. Daarnaast maak je het
voor derden minder aantrekkelijk om te anticiperen in een deurwaarderskantoor.
Het afschaffen van preferentie zorgt voor gelijkheid van schuldeisers. In het bijzonder
overheidsvorderingen zijn een doorn in het oog van alle crediteuren. Waarom zou
de belastingdienst een hogere rang moeten hebben dan een MKB’er?
Nauwe samenwerking tussen schuldhulpverlening en de gerechtsdeurwaarder. M.i.
moet de periode van schuldhulpverlening langer worden, gerelateerd aan de leeftijd
van de debiteur. Een jong volwassene kan langer in het schuldhulpverleningstraject
zitten om zijn schulden te voldoen en niet na drie jaar kwijting krijgen. De
schuldhulpverlening krijgt één gerechtsdeurwaarder als contactpersoon, deze
communiceert met de overige gerechtsdeurwaarders. Een crediteur kan niet
zelfstandig communiceren met de schuldhulpverlening, maar moet dit via een
gerechtsdeurwaarder doen. Hiermee houd je overzicht voor de schuldhulpverlening en
een controlerende taak voor de gerechtsdeurwaarder, waardoor de schuldhulpverlener
ongestoord en sneller kan werken. Twee professionele instanties die met elkaar
samenwerken, versnellen het gehele traject.
Zodra de eerste gerechtsdeurwaarder gaat incasseren voor alle schuldeisers, mogen
er geen kosten meer gemaakt worden en moet er een rentestop, dan wel een
rentefixatie ingevoerd worden. De gerechtsdeurwaarder krijgt volgens het Btag
zijn kosten vergoed.
Voorbeeld 3
… Normen zijn een voorbeeld van morele regels. Niet alle regels hoeven vastgelegd
zijn in een wet om te weten waar je je aan moet houden. Zo wordt van een
gerechtsdeurwaarder verwacht dat hij eerlijk en onbevooroordeeld is. Vanuit de
beroepsgroep wordt dit beeld naar buiten toe geëtaleerd, maar is dat in de praktijk
ook zo? … Wat is nu een goede gerechtsdeurwaarder?
Onafhankelijkheid
Een gerechtsdeurwaarder wordt geacht onafhankelijk te zijn. Enerzijds heeft hij
zijn ministerieplicht naar zijn opdrachtgever, anderzijds dient hij de belangen van
de schuldenaar niet uit het oog te verliezen. Gelet op de plichtethiek volgens Kant
zijn er twee elementen van de plicht. Enerzijds het moeten, de gevoelde verplichting.
Anderzijds de inhoud van de plicht. Volgens Kant zou een gerechtsdeurwaarder
onafhankelijk zijn als hij het als zijn plicht voelt om onafhankelijk te opereren.
In de ogen van Kant zou een gerechtsdeurwaarder niet onafhankelijk zijn als
hij alleen maar onafhankelijk is om geen zin te hebben in commotie rond zijn
bedrijfsvoering. Volgens Kant kan er namelijk aan de tweede genoemde vorm van
onafhankelijkheid geen morele waarde gehangen worden …
Maatschappelijk bewustzijn
Een gerechtsdeurwaarder zal een zekere mate van maatschappelijk bewustzijn
dienen te hebben om zijn ambt goed te kunnen vervullen …
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Opzet van het vak
De wijze van inrichting van het vak is voornamelijk ontleend aan Lisa G. Lerman,814
die in ‘Teaching Ethics in and Outside of Law Schools: What Works and What Doesn’t’
praktische aanwijzingen geeft hoe dat vormgegeven kan worden en vanuit haar
ervaring aangeeft wat niet werkt. De kern van deze aanwijzingen, die we hebben
overgenomen, is de interactieve aanpak in een werkgroep aan de hand van door
studenten ingeleverde schriftelijke stukken. Er vindt een discussie plaats aan de
hand van bepaalde items die de docent geselecteerd heeft uit de vooraf ingeleverde
stukken. Het kader is de wet- en regelgeving waarin de beroeps- en gedragsregels
een belangrijke rol hebben. Voorop staan verhalen van de studenten zelf en vanuit
de begeleidende literatuur wordt geprobeerd om zoveel mogelijk verhalen van
andere actoren die een rol spelen in de werkomgeving naar voren te brengen.815
De werkgroepen hebben de vorm van een socratisch gesprek: met elkaar wordt
onderzocht welke overtuigingen en zienswijzen bestaan over een bepaald thema.
Daarbij wordt onderzocht of deze overtuigingen en zienswijzen de juiste zijn.816
Het kan ook als vervolg worden gezien op het vak Historie van het ambt: bezinning op beweegredenen, bewustwording van de traditie waarin het ambt staat met
de kernwaarden die daarin centraal staan en de ontwikkelingen die zich de laatste
jaren hebben afgespeeld.
De voorbeelden die eerder in deze paragraaf beschreven werden zijn overtuigingen
en zienswijzen van studenten die centraal hebben gestaan tijdens de werkgroepen.
Zij geven weer wat er leeft in de beroepsgroep, mede omdat de studenten in de
praktijk hiermee worden geconfronteerd.
Inhoud
De opdrachten die zijn gekozen en die dienen te worden ingeleverd817 centreren
zich rond een aantal vragen:
• waarom heeft de student voor het ambt van gerechtsdeurwaarder gekozen? Dat
moet gedaan worden aan de hand van de volgende (morele) vraag: wie bent u dat
u mensen uit hun woning mag zetten? De morele vraag die hierbij aan de orde
is, is of de student vindt dat hij zich kan gedragen zoals een goed gerechtsdeurwaarder betaamt en waar dat dan uit bestaat. Vragen die daarbij worden gesteld:
hebben opvoedingsaspecten hierbij een rol gespeeld of is het de scholing? En op
grond van welke informatie is ooit besloten tot het volgen van de opleiding en
814
815
816

817

Professor of Law at the Columbus School of Law www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/
cpr/pubs/Lerman.authcheckdam.pdf 2006.
Zoals Mirjam Pool (2007) in Alle dagen schuld.
O.a. gerelateerd aan de wet- en regelgeving. Bij het (vervolg)vak ethiek in de rechtspraktijk (in
de stage) staan meer de daadwerkelijke, op dat moment in de stage, persoonlijk ervaren morele
dilemma’s centraal. Hierover meer verderop.
Studiewijzer Ethiek 2011-2012, de tekst is grotendeels afkomstig van gerechtsdeurwaarder Bram
Buik in samenspraak met de docent ethiek Louis Logister en mijzelf.
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wie heeft die beslissing genomen? Bent u naar de opleiding gestuurd nadat u op
een gerechtsdeurwaarderskantoor terecht bent gekomen of heeft u die beslissing
zelf genomen? En wat waren de argumenten daarbij?;
• wat is uw ideaal?818 Er wordt gevraagd een schets te geven van een voor de student
ideaal invorderingssysteem. Hij kan geheel naar eigen inzicht een invorderingssysteem opzetten, desnoods geheel gecontroleerd door de overheid, met voor
iedereen inzicht in ieders vermogenstoestand;
• hoe moet het ideale gerechtsdeurwaarderskantoor c.q. de incassopraktijk er in
de huidige setting uit zien? Welke klanten vindt hij aantrekkelijk om voor te
werken en welke klanten niet? Het gaat hierbij dan niet om het verdienmodel,
maar om het profiel wat hij aan zijn kantoor zou willen geven: het invorderen
van alle denkbare schulden of een specialisatie op bepaalde sectoren;
• heeft de debiteur schuld aan een betalingsachterstand? Hierbij zijn onder meer
deelvragen aan de orde als wie kunnen er bij de totstandkoming van een schuld
betrokken zijn? Wie beslist of er in morele zin sprake is van een schuld?
Voorafgaand aan de werkgroepen waarin deze vragen worden besproken, worden
twee hoorcolleges ethiek gegeven, waarin een theoretisch kader wordt gegeven:
een theoretische inleiding in de ethiek met verwijzingen naar de praktijk. Daarbij
worden de belangrijkste begrippen, zoals waarden, normen, moraal en integriteit
verhelderd en wordt kort ingegaan op de drie belangrijkste ethische theorieën: de
deugdethiek, de gevolgenethiek en de beginselethiek. Er wordt gekeken naar de
bruikbaarheid van deze theorieën in het werkveld van de deurwaarder.
Aan het einde van deze cursus dient een eindwerkstuk te worden geschreven
waarin drie onderwerpen: de mens achter de deurwaarder, de gerechtsdeurwaarder
als invorderingsambtenaar en de debiteur en zijn schuld, behandeld moeten worden. Daarbij moeten de vragen in de hiervoor genoemde opdrachten nadrukkelijk
behandeld worden. Behalve een reflectie op de inhoud van wat in de werkgroepen
is besproken, moet er nu een geheel van worden gemaakt met verwijzingen naar
de literatuur die wordt gebruikt.819 Tevens moet het een verwijzing bevatten naar
de theorie die in de hoorcolleges is behandeld. De opdracht wordt ook beoordeeld
op juiste argumentatie.

Kennisbasis en competenties
De kennisbasis Ethiek zoals geformuleerd in de BoKS: rechtsfilosofie, sensitiviteit
voor kloof tussen recht en rechtvaardigheid, tussen recht hebben en recht krijgen,
tussen recht en politiek, sensitiviteit voor kloof tussen feit en fictie, beroepsregels,
818

819

Er wordt in deze lessen nadrukkelijk met idealen gewerkt, zodat het verschil tussen ideaal en
praktijk duidelijk kan worden en nagedacht kan worden hoe daarmee om te gaan: deze werkwijze
wordt onder meer beschreven in hoofdstuk 2 waarin het theoretisch kader van het professionele
handelen wordt aangegeven. Zie ook de conclusies uit hoofdstuk 2 en 3 dat in de wisselwerking
tussen praktijk en ideaal de kernwaarden moeten worden benadrukt.
En is voorgeschreven.
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public governance / corporate governance codes en regels, belangenverstrengeling
en integriteit, wordt grotendeels bestreken.
De competenties waaraan wordt gewerkt: adviseren, ondernemen, leidinggeven,
bedrijfsvoering en professioneel samenwerken komen hieraan bod. De kritische
professional die reflecteert op de beroepsuitoefening kan ook herkend worden in
de opzet van dit vak.
Doorgegaan wordt met wat in artikel 4 onder 28 van de Guidelines wordt genoemd:
‘professional conduct and ethics’ en ‘legal framework’. Tevens wordt voldaan aan
het gestelde in artikel 7 lid 2a Besluit opleiding en stage jo artikel 25 lid 2 en 4
Gerechtsdeurwaarderswet: gedegen kennisoverdracht van het bepaalde krachtens
de Gerechtsdeurwaarderswet.
8.5.4.7. Ethiek in de rechtspraktijk in het stagejaar
Het vak wordt geven in het stagejaar wanneer de student daadwerkelijk als kandidaat-gerechtsdeurwaarder ambtshandelingen verricht.820 Hij wordt dan voor
het eerst geconfronteerd met morele dilemma’s bij de uitvoering van zijn eigen
ambtshandelingen of van andere (incasso)handelingen. Het bouwt direct voort op
het derdejaarsvak ethiek. Er worden op een interactieve manier morele dilemma’s
behandeld waar de student in de beroepspraktijk mee te maken heeft gekregen.
De student moet voor elke bijeenkomst een opdracht inleveren over een moreel
dilemma waarmee hij in de praktijk wordt geconfronteerd. Ook hier maakt de docent
een keuze uit de aangeleverde opdrachten wat het onderwerp betreft.
Dat wordt gedaan volgens de STARRmethode zoals ook de intervisie plaatsvindt
in de opleiding. STARR staat voor:
Situatie:

beschrijf de situatie: welke partijen speelden een rol, wat waren de
verschillende belangen, hoe was de sfeer, enzovoort.
Taak:
wat was jouw taak in deze situatie?
Actie:
hoe heb je gehandeld?
Resultaten: wat was het resultaat van deze actie?
Reflectie: hoe kijk je terug op deze actie? Wat ging goed en waar liep je tegenaan?
Wat zou je voortaan anders doen en hoe zou je dat dan doen?
De competenties die hierbij een rol spelen zijn procederen, adviseren en kwaliteit.
8.5.4.8. Trainingen
Voor de aankomende beroepsbeoefenaar die op de moreel juiste wijze wil handelen
zijn sociale en communicatieve vaardigheden nodig. Deze vaardigheden moeten

820

Dit vak werd voor het eerst gegeven in studiejaar 2011-2012.
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ontwikkeld worden tijdens de trainingen.821 Het gaat daarbij om de vaardigheden
als openstellen voor advies, steun en feedback,822 maar ook om het omgaan met
andere actoren binnen het werkveld zoals opdrachtgevers, schuldhulpverleners en
schuldenaren. Hieronder een overzicht van de trainingen die in de GDWopleiding
worden gegeven en die te maken hebben met een juiste professionele houding,
met een korte beschrijving van de inhoud ervan.823
Training gespreksvoering
De gerechtsdeurwaarder spreekt elke dag mensen met verschillende problemen
en verschillende vragen. Om zijn taak goed uit te voeren is allereerst inzicht in de
situatie nodig: daarvan moet een helder beeld zijn. Omdat de gerechtsdeurwaarder
regelmatig te maken heeft met emotionele gesprekspartners wordt geleerd om daar
op een goede en effectieve manier mee om te gaan. Ook wordt geleerd om een
slechtnieuwsgesprek te voeren. Het is van belang om de regie in het gesprek te
blijven voeren en eventueel feedback te geven; deze vaardigheden worden opgedaan
aan de hand van eigen praktijksituaties en situaties uit de juridische cursussen,
zodoende wordt ook een link gelegd tussen kennis en vaardigheden.
Training adviseren en effectieve beïnvloeding
Centraal bij deze training staat het omgaan met mensen met verschillende belangen.
Om een ander te beïnvloeden is het van doorslaggevend belang dat goed kan worden
aangesloten bij de ander. Dit kan door de eigen communicatiestijl op de ander af te
stemmen en in te gaan op de diverse inhoudelijke belangen; hoe ideeën effectief
aan de man te brengen en hoe de taak als gerechtsdeurwaarder in een organisatie
of als zelfstandig ondernemer succesvol ingevuld kan worden.
Training persoonlijke effectiviteit
In deze training onderzoekt de student welke waarden hij belangrijk vindt, zowel
in zijn persoonlijke leven als in zijn werk, en wat dat betekent voor zijn carrière als

821
822
823

Voor het notariaat is dit beschreven door Laclé die zich m.n. baseert op Musschenga, 2004; Laclé,
2007, p. 39.
Laclé, 2007, p. 39.
De beschrijvingen van de verschillende trainingen zijn ontleend aan de Studiegids 2012-2013 en
zijn van de hand van L. Brouwer. De trainingen zijn ook aangepast aan de recente ontwikkelingen;
zo wordt in één van de trainingen gewerkt met een docent uit de wereld van schuldhulpverlening.
Binnen het lectoraat Schulden en Incasso wordt gewerkt in een Denktank Schuldhulpverlening
en Incasso om de samenwerking met andere beroepsgroepen, zoals schuldhulpverleners en
maatschappelijk werkers, te bevorderen. Daartoe worden dilemma’s in de samenwerking tussen
de verschillende betrokken beroepsrollen in kaart gebracht. Vanuit deze dilemma’s wordt gezamenlijk gezocht naar aanknopingspunten voor verbetering van de onderlinge samenwerking.
Die aanbevelingen worden vervolgens vertaald naar (verbindend) onderwijs binnen (en tussen)
de diverse opleidingen
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gerechtsdeurwaarder. Hij krijgt daarbij feedback van medestudenten zodat inzicht
wordt verkregen op eigen kwaliteiten en bijbehorende valkuilen.
Training onderhandelen
Gerechtsdeurwaarders hebben vaak te maken met situaties waarin degene met
wie zij tot een oplossing moeten komen een ander of zelfs tegenstrijdig belang
heeft. Er ontstaat een onderhandelingssituatie als de partijen voor het vinden
van de beste oplossingen afhankelijk van elkaar zijn. In deze training verkrijgt de
student kennis van de basisprincipes van onderhandelen en leert dat toe te passen
in beroepssituaties.
De competenties die bij deze trainingen aan bod komen zijn: communiceren,
adviseren, onderhandelen, professioneel samenwerken, zichzelf ontwikkelen
in het beroep. Er wordt gewerkt aan wat in artikel 4 onder 28 van de Guidelines
wordt genoemd: ‘professional conduct and ethics’ en ‘legal framework’. De BoKS
geeft als vereiste basisvaardigheden met betrekking tot sociale en communicatieve
vaardigheden; daaraan wordt voldaan. De kritische professional die reflecteert op
de beroepsuitoefening kan ook herkend worden in de opzet van deze trainingen.
8.5.4.9. Bedrijfsethiek
Beroepsethiek behelst ook het handelen als (eventueel toekomstig) ondernemer:824
we kunnen dan beter specifiek spreken van bedrijfsethiek.825 Naast de beroepsethiek
die de gerechtsdeurwaarder als juridische professional kent, is bedrijfsethiek
noodzakelijk om moreel handelen te bevorderen. Het moet echter niet los gezien
worden van de (juridische) verantwoordelijkheden van de gerechtsdeurwaarder.
Het handelen van de gerechtsdeurwaarder als ondernemer wordt o.a. begrensd
door de Gerechtsdeurwaarderswet, de beroeps- en gedragsregels en de verordening
Normen voor Kwaliteit. Dit zal bij de bedrijfskundige vakken het kader moeten
zijn. In het kader van de leerlijn ethiek moet dus binnen deze vakken826 aandacht
worden besteed aan hoe het kantoor van een gerechtsdeurwaarder beroepsethisch
handelen kan bevorderen. Daarvoor is kennis van beroepsethische normen nodig en
aandacht voor de overdracht ervan. Het kantoor en de aandacht die wordt gegeven
aan morele dilemma’s of meer algemeen ethische zaken, zijn bepalend voor de mate
waarin de individuele kandidaat-gerechtsdeurwaarder integer handelt.827 Een cultuur
824

825

826
827

Dat geeft meteen het probleem aan: de meeste kandidaten worden geen ondernemer. Er bestaan
alleen nog geen vervolgopleidingen tot gerechtsdeurwaarder en zolang die situatie nog bestaat
moeten studenten enige notie hebben van het ondernemer zijn en de bedrijfsomgeving waarin
hij zijn ambt uitoefent.
In navolging van Raes & Claessens, 2002, p. 251 en 254; naast de professionele waarden (legal
ethics) van de gerechtsdeurwaarder hoort in dat ethische kader ook bedrijfsethiek en ‘ethische
economie’ (in de literatuur wordt wel gesproken van normatieve economie).
Bedrijfskunde omvat de volgende vakken: bedrijfsomgeving, bedrijfsprocessen en financiën,
bedrijfsorganisatie en bedrijfsstrategie.
Zie ook Laclé, 2007, p. 37. Wil de individuele werknemer een moreel dilemma bespreken dan zal
hij een dialoog moeten aangaan over de kwestie. Daarvoor is nodig dat een gerechtsdeurwaarderskantoor oog heeft voor de morele aspecten van het werk. Benodigd daarbij is kennis van wet- en
regelgeving en beroeps- en gedragsregels. Uiteraard moet het kantoor dan op dezelfde manier
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waarin gecommuniceerd kan worden over deze zaken, waarin advies kan worden
gevraagd, waarin feedback wordt gegeven op elkaars handelen, kortom waar het
gewoon is om deze zaken met elkaar te bespreken en waar dit beleid is verankerd
in het kantoorbeleid.828 Uit het onderzoek van Laclé in het notariaat blijkt dat in
de kantoorstrategie gedacht kan worden aan de internalisering van beroepsregels
dan wel het maken van heldere afspraken op kantoorniveau over de naleving van
beroepsregels.829 Intercollegiale toetsing op naleving van de beroepsethiek en het
agenderen van ethisch handelen in functioneringsgesprekken zijn dan volgens
haar waarborgen voor de naleving van de beroepsethiek.
Het zou tevens moeten aansluiten bij ontwikkelingen die zich voordoen in de
manier van ondernemen: ethische economie,830 sociaal ondernemen,831 aandacht
voor human capital oftewel maatschappelijk verantwoord ondernemen.832
8.5.4.10. Tuchtrecht
Het tuchtrecht komt ter sprake bij diverse vakken afhankelijk van het onderwerp:
zo passen bij het behandelen van de vereisten van de dagvaarding en het omgaan
met het uitbrengen ervan ook tuchtrechtelijke uitspraken. Zowel bij procesrechtelijke als de executierechtelijke vakken moeten tuchtrechtelijke uitspraken worden
bestudeerd en komen deze ook bij het vak privacyrecht in samenhang met de
gedragscode aan de orde.

8.5.5. Argumenteren, taalvaardigheid, schriftelijke communicatie en
onderzoeken
Een andere belangrijke ontwikkeling is dat studenten wordt geleerd om goed te
argumenteren. Samen met het ontwikkelen van taalvaardigheid wordt zo gewerkt
aan goed onderbouwde redeneringen die taalkundig kloppen.833 Niet alleen omdat
dat van belang is bij het procederen, maar met name ook bij het schrijven van
onderzoeksrapporten, artikelen en andere voor de beroepsgroep van belang zijnde
stukken. In het verleden is gebleken dat door gerechtsdeurwaarders weinig werd

828

829
830
831
832
833

kunnen ‘meedenken’ over het betreffende probleem: Ritzen en Royakkers noemen dat in hetzelfde
stadium van morele ontwikkeling zitten: Ritzen & Royakkers, 2010, p.48.
Becker en Hoekstra noemen dat integriteitsmanagement op de werkvloer: ethisch handelen kan
wel degelijk door de organisatie worden beïnvloed, bijvoorbeeld door het voeren van een breed en
samenhangend integriteitsbeleid: Becker & Hoekstra, 2010, De integriteitsdiscussie in het openbaar
bestuur en deugdethiek, p. 8. Zie ook p. 93 waarin het belang van het goede voorbeeld geven wordt
aangehaald.
Laclé, 2007, p. 37-38. Zij baseert zich daarbij op benaderingen van organisatieadviseurs, sociologen
en ethische theoretici.
Zie bijvoorbeeld Möller, 2012 in Waardenloos. Banking on ethics.
Mooie voorbeelden zijn te vinden in Concept 12 12 12, Hoe een koe een haas vangt, 12 inzichten in
sociaal ondernemerschap, 2012.
En dit laatste is uitdrukkelijk niet beperkt tot zogenaamd ‘groen’ ondernemen.
‘Taalbeheersing is een essentiële voorwaarde voor het zijn van een goed jurist’, Brouwer, 2005, p.
7. Het lijkt mij dat dit ook voor HBO-juristen geldt.
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geschreven834 en dat er weinig, althans in het openbaar, werd gereflecteerd op
de beroepsuitoefening. Dat komt een discussie over voor de beroepsuitoefening
belangrijke ethische (maar ook juridische) zaken niet ten goede. Daarom is naast
het leren argumenteren en het ontwikkelen van taalvaardigheid en het ervaring
opdoen in het zoeken van de juiste jurisprudentie en literatuur het van groot belang dat studenten leren om praktijkgericht juridisch onderzoek te doen: een goed
beredeneerd betoog schrijven aan de hand van de juiste bronnen, dat antwoord
geeft op een voor de beroepsuitoefening belangrijk actueel probleem. Daarom zijn
de laatste jaren de vakken juridische argumentatie, schriftelijke communicatie en
onderzoeksvaardigheden nieuw aan het curriculum toegevoegd.835 In (bijna) alle
vakken wordt aan aspecten van argumentatie, schriftelijke en onderzoeksvaardigheden gewerkt. Voorbeelden hiervan:
• bij de juridische vakken dient aan de hand van casuïstiek tot een beredeneerde
oplossing te worden gekomen. Daarbij moet tevens de juiste jurisprudentie
worden toegepast. Dat is de werkwijze in de werkgroepen en zo wordt ook
getentamineerd. Tijdens deze vakken moeten studenten zelf de jurisprudentie
opzoeken;
• bij het maken van werkstukken dient een goed beredeneerd betoog te worden
gehouden aan de hand van literatuur die of wordt opgegeven dan wel zelf moet
worden gezocht. Het omgaan, dat wil zeggen het vinden en het op de juiste wijze
weergeven van juridische bronnen, komt als belangrijke vaardigheid met name
bij het schrijven van werkstukken aan de orde.
Bij het vak onderzoeksvaardigheden leert de student om praktijkgericht juridisch
onderzoek te doen. Hij moet daarbij zelf een onderzoek leren opzetten en uitvoeren,
d.w.z. een probleemstelling, doelstelling en een vraagstelling leren formuleren: een
onderzoeksplan maken en uitvoeren.836 In feite is dan ook sprake van een leerlijn
onderzoek die bij het vak Onderzoeksvaardigheden leidt tot het leren opzetten en
uitvoeren van een klein onderzoek.
Uiteindelijk worden al deze vaardigheden en eerder opgedane kennis toegepast
in het afstudeerproject: het doen van een praktijkgericht juridisch onderzoek dat
uitmondt in een schriftelijk rapport. De bevindingen uit het onderzoek moeten
mondeling worden gepresenteerd aan het werkveld.837

834
835
836
837

Zie voor deze conclusie hfdst.4.3.2.
Waarbij juridische argumentatie en schriftelijke communicatie al min of meer als vakken bestonden
maar meer zijn toegespitst op de beroepsuitoefening.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van het onderzoeksmodel van praktijkgericht juridisch onderzoek
zoals dat ontworpen is door Van Schaaijk, 2011.
Studiegids 2012-2013. De opzet zoals hier wordt beschreven is dit jaar wat de presentatie betreft
nieuw. Het onderdeel onderzoeksvaardigheden en het schrijven van een scriptie (onderzoeksrapport) zijn in de afgelopen jaren ontwikkeld.
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8.6. Conclusie
Het curriculum van de opleiding is aangepast aan de ontwikkelingen in de beroepsuitoefening van de laatste jaren. Meer kennis van de rol van de gerechtsdeurwaarder
in de rechtsstaat en de ontwikkelingen in de beroepsuitoefening staan centraal. De
versteviging van de beroepsethiek in het curriculum volgens de ‘pervasive method’
is een belangrijke verandering die de laatste jaren heeft plaatsgevonden. Daarbij
is het van belang dat beroepsethische aspecten zoveel mogelijk geïntegreerd in de
diverse vakken een plaats krijgen. De start ligt zelfs al bij het toegangsgesprek tot
de opleiding.
In de werkgroepen van het vak Ethiek staat de interactieve aanpak aan de hand
van door studenten ingeleverde schriftelijke stukken centraal. Er vindt een discussie plaats aan de hand van bepaalde items die de docent geselecteerd heeft uit de
ingeleverde stukken. Het kader is de wet- en regelgeving waarin de beroeps- en
gedragsregels een belangrijke rol hebben. Voorop staan verhalen van de studenten
zelf en vanuit de begeleidende literatuur wordt geprobeerd om zoveel mogelijk
verhalen van andere actoren die een rol spelen in de werkomgeving naar voren te
brengen. De werkgroepen hebben de vorm van een socratisch gesprek: met elkaar
wordt onderzocht welke overtuigingen en zienswijzen bestaan over een bepaald
thema. Daarbij wordt onderzocht of deze overtuigingen en zienswijzen de juiste zijn.
Versteviging van de juridische (specialistische) kennis is ingezet door niet alleen
de vakinhoud te verzwaren, maar ook door op een andere wijze te toetsen, namelijk
vaker en dus intensiever. Een belangrijke sluitstuk is ook de oefenrechtbank geworden waar alle kennis en vaardigheden bijeenkomen en moeten worden toegepast,
op die van het beslag- en executierecht na.
Daarnaast is een andere belangrijke ontwikkeling dat studenten wordt geleerd
om goed te argumenteren en te schrijven. Dat is niet alleen van belang bij het
procederen maar ook bij het schrijven van onderzoeksrapporten, artikelen en
andere voor de beroepsgroep van belang zijnde stukken. In het verleden is gebleken
dat door gerechtsdeurwaarders weinig wordt geschreven en dat er weinig, althans
in het openbaar, wordt gereflecteerd op de beroepsuitoefening. Vaardigheden als
argumenteren en een goede taalbeheersing zijn naast onderzoeksvaardigheden
onmisbare middelen.
Uiteindelijk moeten de geleerde kennis en de genoemde vaardigheden worden
toegepast in het schrijven van een onderzoeksrapport: het afstudeerproject. Door dit
praktijkgerichte juridische onderzoek wordt een bijdrage geleverd aan de oplossing
van een actueel probleem in de praktijk en/of aan de innovatie van de beroepsuitoefening. Hiermee levert de hogeschool als university of applied sciences, al dan
niet in samenwerking met het kenniscentrum,838 een bijdrage aan praktijkgericht
onderzoek ten behoeve van de beroepsuitoefening.
Met deze vernieuwingen van het curriculum wordt een bijdrage geleverd aan een
goede professionele houding en aan de beroepsethiek die, gezien de beschreven
838

Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Faculteit Maatschappij en Recht.
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ontwikkelingen en de vereisten die aan een goede kandidaat-gerechtsdeurwaarder
worden gesteld, noodzakelijk zijn.
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De Belgische opleiding tot gerechtsdeurwaarder
De keuze voor een vergelijking van de Nederlandse opleiding tot (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder met die van België is gedaan omdat er sprake is van vergelijkbare
werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder en een vergelijkbaar rechtssysteem.
Tevens is in beide landen de gerechtsdeurwaarder ambtenaar en ondernemer. Dit
laatste is het belangrijke verschil met bijvoorbeeld Duitsland: de Duitse gerechtsdeurwaarder heeft een louter ambtelijke status, is ‘mittler Justizbeamte’ en krijgt
zijn salaris van de overheid. Er wordt daar weliswaar gezocht naar verbreding van
de (zelfstandige) werkzaamheden, naar versterking van het ondernemerschap, meer
verantwoordelijkheid en een betere opleiding, maar volledige privatisering wordt niet
nagestreefd en daarvoor is ook geen politieke meerderheid te vinden.839 Het Duitse
ambtenarensysteem is vrij rigide; er zijn voor ambtenaren verschillende ‘klassen’:
de Duitse gerechtsdeurwaarder krijgt de opleiding tot ‘mittler Justizbeamte’.840 De
gerechtsdeurwaarder krijgt daarbovenop een speciale opleiding.841 Daarbij moet
bedacht worden dat de bondslanden het apart mogen regelen.842 Er is dus geen
eenheid in opleiding in Duitsland.
Over de noodzakelijke hervorming van de beroepsopleiding van de Duitse gerechtsdeurwaarder schrijft Fischer een uitgebreid en goed beargumenteerd artikel.843 Het is
verbazingwekkend om te lezen dat de normatieve fundering van het ambt stamt uit 1877
en dat die wettelijke basis slechts in twee artikelen van het Gerichtsverfassungsgesetz
(§154 en 155 GVG) ligt. Hij signaleert een tekort aan wetenschappelijke discussie
over de opleiding tot gerechtsdeurwaarder en hij vindt dat vreemd gezien de verantwoordelijkheden en de uitbreiding van de bevoegdheden. Hij vindt het tijd voor een
hogere beroepsopleiding. Ook pleit hij voor een Gerechtsdeurwaarderswet, een wet
839

840

841

842

843

Dit is naar voren gekomen in een gesprek dat ik in het najaar van 2011 had met Walter Gietmann,
voorzitter van de Duitse gerechtsdeurwaardersbond, en is ook terug te vinden in het verslag van
het jaarcongres waarbij de Duitse gerechtsdeurwaarders congresseerden over hun toekomst in
de Deutsche Gerichtsvollzieher Zeitung (DGVZ) 2011/10, p. 153 e.v. en meer specifiek, Mroβ, 2011
in ‘Abschied von der Privatisierung’, p. 153 en Fischer, 2011 in ‘Zur notwendigkeit einer Reform
der Berufsausbilding der Gerichtsvollzieher’, p. 158.
De andere ‘rangen’ zijn: de höheren en de gehobenen dienst, waarbij de höheren dienst de hoogste
rang is die verkregen kan worden na een master. Gietmann pleit daarom ook voor een Gerechtsdeurwaarderswet voor heel Duitsland: losmaking dus van het Duitse ambtenarenopleidingssysteem.
Voor een aantal bondslanden is die cursus (820 uur) ondergebracht bij de Fachhochschule für
Rechtspflege in Nordrhein-Westfalen: www.azj.nrw.de/gerichtsvollzieher/ausbildung/unterrichtsinhalt/index.php
En dat vaak ook doen. Er is wel een gemeenschappelijke wettelijke basis in §154 en 155 GVG (Gerichtsverfassungsgezetz). §154 Die Dienst- und Geschäftsverhältnisse der mit den Zustellungen,
Ladungen und Vollstreckungen zu betrauenden Beamten (Gerichtsvollzieher) werden bei dem
Bundesgerichtshof durch den Bundesminister der Justiz, bei den Landesgerichten durch die
Landesjustizverwaltung bestimmt. Er bestaat ook een verordening specifiek voor gerechtsdeurwaarders: GVO (Gerichtsvollzieherordung).
Fischer, 2011, p. 158.
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die tevens wezenlijke opleidingsaspecten regelt. De argumenten daarvoor zijn volgens
Fischer dat er andere eisen worden gesteld aan de gerechtsdeurwaarder gezien de
juridisering van de samenleving, de professionalisering van de wetshandhaving, de
permanente hervorming van de economie, de uitbreiding van steeds meer complexe
taken, internationalisering, Europeanisering, ADR en mediation en de toename van
Europese regels en richtlijnen. Fischer vindt dat, los van de discussie of wel of niet
moet worden geprivatiseerd, er moet worden nagedacht over een formeel wettelijke
basis in de vorm van een Gerechtsdeurwaarderswet. Volgens hem bestaat er een kloof
tussen opleiding en de praktijk, die alleen gedicht kan worden door een volwaardige
opleiding. Hij pleit voor een HBO-opleiding (Fachhochschule): een bachelor opleiding
met in de toekomst misschien een masteropleiding en daarnaast een systeem van
permanente educatie.844
Wij zijn in Nederland inmiddels een aantal stappen verder met een bacheloropleiding Rechten waarbinnen de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder
een afstudeervariant is. In het perspectief van dit onderzoek kan het dan ook beter
worden vergeleken met België waar al langer een opleiding bestaat.

9.1. De opleiding in België
De verschillen en overeenkomsten in werkzaamheden van de Nederlandse en de
Belgische gerechtsdeurwaarder zijn in hoofdstuk 6 beschreven. Een belangrijk verschil is dat de Belgische gerechtsdeurwaarder niet als gemachtigde kan optreden, het
ondernemerschap overheerst niet en ‘no-cure-no-pay’ is uitdrukkelijk verboden. Er
bestaat nog gebondenheid aan het arrondissement. Er is een stevige deontologische
code; een duidelijk normerende context van het dienen van het algemeen belang vanuit
een onafhankelijke positie en gezien in de sociaaleconomische context van armoede
en schuldenbeheer.845 Hij wordt uitdrukkelijk gepositioneerd als bemiddelaar tussen
schuldeiser en schuldenaar. De Belgische gerechtsdeurwaarder maakt deel uit c.q. is
hulporgaan van de rechterlijke macht en is hulporgaan van de uitvoerende macht, daar
waar de Nederlandse gerechtsdeurwaarder alleen tot uitvoerende macht behoort.846
De opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder en gerechtsdeurwaarder
De Belgische kandidaat-gerechtsdeurwaarder heeft een diploma van doctor of
master (licentiaat) in de rechten847 en moet na deze studie stage lopen.848 Na twee
844
845
846
847

848

In Baden Württemberg is men bezig met het opzetten van een ‘Fachhochschule’ voor gerechtsdeurwaarders, aldus voorzitter Walter Gietmann.
Zie voor verwijzing naar de bronnen het genoemde hoofdstuk.
Zie ook Jongbloed (red.), 2004, p. 9.
Artikel 510 GW. Zijn vooropleiding betreft dus een universitaire studie. Licentiaat is de oude
benaming van voor de invoering van de bachelor-masterstructuur, vergelijkbaar met doctoraal
examen in Nederland.
Een afwijking hiervan is toegestaan indien de kandidaat-stagiair minstens vijf jaar een verantwoordelijke opdracht in een gerechtsdeurwaarderskantoor heeft waargenomen (art. 511 GW).
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jaar stage en na het behalen van het zogenaamde homologatie-examen wordt hij
benoemd tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Daarna kan hij tot gerechtsdeurwaarder worden benoemd.849 Het duurt in de praktijk echter lang voordat men tot
gerechtsdeurwaarder wordt benoemd.850 Gerechtsdeurwaarders worden door de
Koning benoemd (art. 509 GW). De stagiair is niet bevoegd om ambtshandelingen
te verrichten, pas na het behalen van het homologatie-examen aan het einde van
de stage wordt de kandidaat-gerechtsdeurwaarder bevoegd.851
In artikel 4 van het Koninklijk Besluit betreffende de stage852 wordt gesteld dat
de stage betrekking moet hebben op:
1. de studie van de rechten en de verplichtingen van de gerechtsdeurwaarder ten
aanzien van zijn lastgever, de partijen in de zaak, de derden die een belang
hebben in de zaak, de personeelsleden van zijn kantoor, alsook van de maatschappelijke rol van de gerechtsdeurwaarder en zijn rol als bemiddelaar.
2. het zich vertrouwd maken met de begrippen die onontbeerlijk zijn voor het
goed bestuur van een kantoor, met de boekhoudkundige verplichtingen, met
de deontologie en met de reglementen van inwendige orde.
De stagiair wordt in het kader van de taken van de gerechtsdeurwaarder inzonderheid belast met het opmaken van akten, verzoekschriften en processen-verbaal;
de stagiair vergezelt de gerechtsdeurwaarder naar de plaatsen waar deze laatste
moet instrumenteren naar aanleiding van zijn opdrachten inzake betekening,
beslag, uitzetting, verkoop, vaststelling met uitzondering evenwel van vaststelling
van overspel, alsook in het kader van andere opdrachten van verschillende aard.
De stagiair wordt in kennis gesteld van de boekhoudkundige stukken die een
gerechtsdeurwaarder moet bijhouden van de besluiten die op hem betrekking
hebben, inzonderheid van de tarieven die moeten worden toegepast, van de
bijzonderheden betreffende de fiscale en de bijzondere wetten die hij in acht
moet nemen en van de verzekeringen die hij moet aangaan.
De gerechtsdeurwaarder bij wie de stagiair stage loopt, moet elke maand in het
stage- en praktijkboekje de werkelijke aanwezigheid en het verzuim van de stagiair
vermelden, bij het examen moet dit boekje worden getoond en wordt dat gecon-

849

850

851

852

Artikel 510 GW geeft daarnaast nog een leeftijdsvereiste van 25 jaar en een getuigschrift van goed
zedelijk gedrag. Over de inrichting van de stage bevat het Koninklijk Besluit betreffende de stage
voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de homologatie van die stage van 30 juni 1993, N. 93 -1833,
nadere gegevens.
Gesproken wordt zelfs van een gemiddelde duur van 20 jaar: http://gerechtsdeurwaarder.bbforum.
be/beroepsloopbaan_kanditaat___gerechtsdeurwaarder-t49.html. Na de verplichte stage kan men
als kandidaat-gerechtsdeurwaarder wel optreden als plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder.
Volgens het jaarverslag 2011 telde België 531 gerechtsdeurwaarders in 319 kantoren, 335 kandidaten
en 134 stagiairs: www.gerechtsdeurwaarders.be/ Zie ook het eerder genoemde besluit: Koninklijk
Besluit betreffende de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de homologatie van die stage
van 30 juni 1993, N. 93 -1833.
Koninklijk Besluit betreffende de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de homologatie
van die stage 30 juni 1993, N. 93 -1833.
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troleerd door de commissie. De gerechtsdeurwaarder moet zelf minstens drie jaar
werkzaam zijn als zodanig voor hij een stagiair mag begeleiden.853
De stagiair begint na zijn master (rechten)854 dus ‘blanco’, d.w.z. zonder kennis
van de gerechtsdeurwaarderspraktijk, aan zijn stage. Er bestaat behalve de hiervoor
genoemde eisen aan de stage niet een toelatingseis met betrekking tot een afstudeerrichting of bepaalde verplichte vakken.855
Het verschil met Nederland is dat de student al op een gerechtsdeurwaarderskantoor werkt856 en van daaruit een (4-jarige)857 HBO-opleiding in plaats van een
universitaire studie volgt. In het laatste jaar van zijn opleiding858 wordt hij beëdigd
als toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder en mag hij ambtshandelingen
verrichten, daar waar de Belgische stagiair geen bevoegdheid heeft maar eerst zijn
homologatie-examen moet halen. Omdat de rechtenstudie in België 5 jaar duurt,
is de stagiair dus op zijn vroegst na 7 jaar studie kandidaat-gerechtsdeurwaarder.859
In Nederland bestaat voor de stage een lijst met ambtshandelingen die de stagiair
moet hebben verricht om het HBO-diploma te krijgen.860 Overigens staan op die
lijst ook handelingen als het opstellen van een dagvaarding (op tegenspraak),
het schrijven van conclusies (van repliek) en het bijwonen van comparities en
getuigenverhoren.
Het homologatie-examen dat door de Belgische stagiair moet worden behaald,
is een mondeling examen dat twee keer per jaar kan worden afgelegd. Het examen
wordt afgelegd bij een homologatiecommissie die bestaat uit een raadsheer, een
ambtenaar van het Ministerie van Justitie, een lid van het directiecomité of van de
vaste raad van de Nationale kamer van Gerechtsdeurwaarders en twee gerechtsdeurwaarders die al tien jaar gerechtsdeurwaarder zijn (art. 7 van het Besluit).861
Het examen bestaat uit twee delen (art. 15 van het Besluit): er wordt naar het
stage- en praktijkboekje gekeken of de stage van twee volledige jaren is volbracht
853
854

855

856
857

858
859

860
861

Zie voor de vereisten ook de site van de Nationale Kamer: www.gerechtsdeurwaarders.be/index.
php/nl/de-gerechtsdeurwaarder/vorming
Waarbij na het behalen van de master of laws net als in Nederland tevens de titel meester in de
rechten wordt verkregen. De rechtenstudie in België duurt 5 jaar: 3 jaar staat er voor de bachelor
en er bestaat een tweejarige master.
Zo kent de Vrije Universiteit Brussel bijvoorbeeld de afstudeerrichting burgerlijk en procesrecht. Bij
de KU Leuven bestaat geen specifieke afstudeerrichting procesrecht maar zit in de basisopleiding
van de master het vak gerechtelijk recht (procesrecht) evenals bij de universiteit van Antwerpen.
Bij deze laatste universiteit kent de master ook twee verplichte vakken ethiek en deontologie.
Op een enkeling na die de eerste twee jaar niet op een deurwaarderskantoor werkt.
Het HBO-onderwijs in België kent een duur van drie jaar, zie bijvoorbeeld het artikel van Jan Van
Delm Wie zijn de Belgische rechtspractici? n.a.v. een onderzoek dat werd uitgevoerd door professor
Jean Van Houtte van de Universiteit Antwerpen, www.legalworld.be/legalworld/Wie-zijn-deBelgische-rechtspractici.html?LangType=2067.
Na het behalen van al zijn tentamens en trainingen. In Nederland bestaat voor de stage een lijst met
ambtshandelingen die de stagiair moet hebben verricht om het HBO-diploma te krijgen, zie bijlage 6.
Waarbij het mij opviel bij het bekijken van de verschillende studieprogramma’s van de rechtenfaculteiten in België, dat de meeste rechtenstudies (m.n. in de bachelorfase) breder zijn dan in
Nederland.
Zie bijlage 6 voor de lijst met ambtshandelingen.
De commissie omvat twee afdelingen, een Nederlandstalige en een Franstalige (art. 7 van het
Besluit).
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en in het tweede gedeelte wordt nagegaan of de gegadigde voldoende kennis en
ervaring heeft opgedaan. Het examen lijkt zwaar te zijn: van de Nederlandstaligen862
haalt 56% het examen, van de Franstaligen 32%.
Op basis van een eerder ingediend wetsvoorstel863 ter vervanging van boek
IV van het tweede deel van het Gerechtelijk Wetboek inzake het statuut van de
gerechtsofficieren en tot aanvulling van artikel 279/1 van het Wetboek der registratie, hypotheek- en griffierechten (5-811) is door Sabine de Bethune c.s. in 2011
een nieuw wetsvoorstel ingediend.864 De kern van dit nieuw wetsvoorstel, aldus de
toelichting daarop, is het voorstel voor een driejarige stage. De verlenging van de
stage met een jaar wordt beargumenteerd met de toenemende complexiteit van
het beroep. Daarbij wordt onder meer aangegeven dat de stagiair de kans moet
krijgen om de gerechtsdeurwaarder vaak te vergezellen, maar dat desondanks
‘ook administratieve vaardigheden moeten worden opgedaan, en het redactionele
en juridische aspect van het ambt niet uit het oog moeten worden verloren’. Ook
sociale contacten met opdrachtgevers en schuldenaren worden in dit kader genoemd.
Tevens wordt voorgesteld om een jaar stage te lopen in het buitenland of op een
griffie, notariskantoor, aan de balie of een universiteit.
Volgens de indieners van het voorstel moet ook worden nagegaan of de kandidaat
voldoende heeft deelgenomen aan colloquia en studiedagen en voldoende literatuur
heeft doorgenomen. De toelichting wekt de indruk dat dit naast het praktijkgerichte
oordeel van de homologatiecommissie geen onderdeel uitmaakt van de toetsing.
In het voorstel staat ook de commissie psychosociale vaardigheden zou moeten
‘evalueren’: genoemd wordt conflictbeheersing, maar ook een onderzoek naar
de reden waarom de stagiair gerechtsdeurwaarder wil worden alsmede dat een
onderzoek wordt gedaan naar de rechtstheoretische beschouwingen over het
beroep. En ook uit deze toevoeging valt te concluderen dat dit nog geen onderdeel
uitmaakt van het examen.
Volgens het wetsvoorstel zou artikel 510 GW dan moeten luiden:865
Artikel 510
§ 1. Om tot gerechtsofficier benoemd te kunnen worden moet men:
1º vijfentwintig jaar oud zijn;
2º houder zijn van het diploma van doctor, licentiaat of master in de rechten of
van het getuigschrift van kandidaat-gerechtsdeurwaarder, voor zover men
voldoet aan de voorwaarden opgelegd in het oud artikel 555quater op het
ogenblik van inwerkingtreding van deze bepaling;
862
863
864

865

De cijfers komen uit het Jaarverslag 2011 van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van
België, zie ook www.frankspruyt.be/Gerechtsdeurwaarder-nieuws.html voor een grafisch overzicht.
www.senate.be/www/webdriver?MItabObj=pdf&MIcolObj=pdf&MInamObj=pdfid&MItypeObj=
application/pdf&MIvalObj=50333556 en ingediend bij de Senaat, nr. 4-826/1 – 2007/2008.
Zij was ten tijde van het dit schrijven voorzitster van de Senaat en het nieuwe wetsvoorstel werd
in 2011 ingediend. Het voorstel is (nog) niet aangenomen. www.sabinedebethune.be/index.php?
id=wetsvoorstel&nid=2901&sn=Sabine%20de%20Bethune
Met de nieuwe benaming gerechtsofficier (zie ook § 5.1). Niet duidelijk is of en wanneer dit voorstel
zal worden aangenomen.
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3º een getuigschrift kunnen voorleggen van goed zedelijk gedrag, minder dan
zes maanden oud;
4º aan de eisen van de dienstplichtwetten voldaan hebben.
5º Belg zijn;
6º In één of meer kantoren van een gerechtsofficier een effectieve gehomologeerde stage hebben gedaan van drie volle jaren zonder onderbreking. De
stagemeester is een gerechtsofficier die zelf reeds minstens drie volle jaren
het ambt uitoefent, en die geen hogere tuchtstraffen heeft opgelopen.
Voor een maximale duur van één jaar mag de stage ook worden gedaan:
a) in één of meer kantoren van een gerechtsofficier in het buitenland, voor
zover het ambt in het betrokken land een quasi-identiek statuut heeft als in
België en het betrokken land als dusdanig door de Koning is erkend;
b) op de griffie van de hoven van beroep of van een burgerlijke rechtbank;
c) als assistent of docent aan een faculteit voor rechtsgeleerdheid van een
Belgische universiteit;
d) bij de balie;
e) in een notariskantoor.
In een brief aan de voorzitter van de Nationale Kamer en de Syndici van de Arrondissementskamers van gerechtsdeurwaarders heeft de Minister van Justitie
advies gegeven over de procedure tot benoeming van een gerechtsdeurwaarder.866
De procedure moet objectiever verlopen en daarom wordt geadviseerd aan de Arrondissementskamers om in persoonlijk gesprek de betreffende kandidaten te
evalueren aan de hand van verschillende criteria die dan voor iedereen gelden.867
Dit gebeurt naast het invullen van een standaard CV dat voor iedereen gelijk is.
Tevens moeten de kandidaten een gemotiveerd advies aanvragen aan vroegere en
huidige werkgevers. Zij moeten dan een advies uitbrengen over de bekwaamheden en de vaardigheden van de betreffende kandidaat. Daarbij spelen met name
ervaring, gevolgde opleidingen, activiteiten voor de beroepsvereniging, maar ook
academische kennis en vaardigheden zoals publicaties en voordrachten een rol. Er
is dus sprake van duidelijke inhoudelijke en juridische vereisten met betrekking
tot de ambtsuitoefening.
Vanuit de Nationale kamer is dus niets geregeld over de opleiding tot kandidaatgerechtsdeurwaarder: verplichte cursussen of verplichte kennis van bepaalde
onderdelen zoals het beslag- en executierecht worden niet genoemd. Ook ten
866

867

Omzendbrief 196 (8-06-2012). Het is een aanbeveling aan de Arrondissementskamers om ‘hun
advies te stroomlijnen en aldus een betere een betere vergelijking van de titels en de verdiensten
van de kandidaten mogelijk te maken’: justitie.belgium.be/nl/binaries/Omzendbrief %20nr.%20
196%20NL_tcm265-176054.pdf
De problemen rond het benoemen van gerechtsdeurwaarders zijn eerder beschreven in § 6.1.
Blijkbaar werden eerdere omzendbrieven vanwege de weinige objectiveringen vernietigd door de
Raad van State (p. 1 van omzendbrief 196). Er wordt gesolliciteerd op een standplaats dus er zijn
meerdere gegadigden. Er wordt dan een (niet-bindende) voordracht gedaan aan de Minister van
Justitie. De criteria waarlangs wordt gekozen staan in de omzendbrief. Een ondernemingsplan
zoals we in Nederland kennen hoort daar niet bij.
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aanzien van het examen wordt niet specifiek aangegeven welke onderdelen worden
geëxamineerd behalve dat naar het praktijkboekje wordt gekeken of de stage van
twee volledige jaren is volbracht en of de gegadigde voldoende kennis en ervaring
heeft opgedaan. Noch wordt ergens een cursus ethiek of deontologie vermeld. Ook
de opleiding aan de rechtenfaculteiten heeft behalve algemene procesrechtelijke
vakken en een enkele afstudeerrichting burgerlijk en procesrecht aan de Vrije
Universiteit van Brussel geen specifiek op het deurwaardersambt gerichte vakken.
Door het stellen van meer inhoudelijke vereisten aan de benoeming tot gerechtsdeurwaarder, zoals in het advies van de minister wordt voorgesteld, worden echter
dan wel meer duidelijke eisen gesteld.
Er zijn geen richtlijnen over de betaling van de stagiair, hij kan in dienst zijn of
zich als zelfstandige laten inhuren en is dus voor zijn opleiding volkomen afhankelijk van het kantoor waar hij werkt. Er is geen verordening of iets dergelijks met
betrekking tot permanente educatie.

9.2. Betekenis voor de Nederlandse opleiding
Er zijn grote verschillen tussen de opleidingen tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder en
de vereisten tot benoeming van een gerechtsdeurwaarder in Nederland en België. In
Nederland leidt een (vierjarige) HBO-opleiding specifiek op tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder, bovendien volgt de student de studie naast zijn werkzaamheden op een
gerechtsdeurwaarderskantoor waar hij weliswaar geen ambtshandelingen verricht,
maar wel het werk van alledag ziet en daarvoor voorbereidende handelingen verricht.
Deze opleiding kent in het vierde jaar een stage waartoe de student, mits hij alle
vakken heeft behaald, beëdigd wordt en daarna ambtshandelingen mag verrichten.
De Belgische kandidaat-gerechtsdeurwaarder is minimaal 7 jaar bezig: 5 jaar
rechtenstudie aan een universiteit en een tweejarige stage waarna het homologatieexamen moet worden gehaald. Pas na het behalen van het examen is de stagiair
kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Er bestaat geen verplichting om bepaalde vakken te
volgen noch op de universiteit noch in zijn stage. De vereisten zijn heel algemeen
geformuleerd in artikel 510 GW en vanuit de Nationale Kamer worden geen nadere
vereisten noch aanwijzingen gegeven, ook niet voor een permanente educatie van
kandidaten of gerechtsdeurwaarders. Vakken als (beroeps)ethiek of deontologie of
het schrijven van akten etc. worden in de praktijk geleerd en niet in een specifieke
cursus of training.
Zoals eerder is beschreven,868 is de taakopvatting verschillend; er is meer aandacht
voor de rol van de gerechtsdeurwaarder in het rechtsbestel en de waarden die aan het
ambt ten grondslag liggen, en de gerechtsdeurwaarder wordt meer gepositioneerd
als bemiddelaar tussen schuldeiser en schuldenaar. En hoewel de gerechtsdeurwaarder zowel in België als in Nederland ambtenaar en ondernemer is, lijkt het
erop dat verschillen in taken, met name ten aanzien van de incassoactiviteiten,
ervoor zorgen dat er minder gerichtheid op de markt is en er meer een gevoel van
868

In hoofdstuk 6.
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gezamenlijkheid en het dienen van het algemeen belang bestaat en de daarvoor
benodigde onafhankelijkheid. Een conclusie die zou inhouden dat academische
onderwijs hieraan heeft bijgedragen lijkt gezien de genoemde taakverschillen en
opvattingen niet getrokken te kunnen worden.
Staatsrechtelijke noties en aandacht voor de sociaaleconomische context waarbinnen de ambtsoefening plaatsvindt, naast aandacht voor beroepsethiek, professionele
houding en goede juridische kennis, moeten tegenwicht kunnen bieden aan de
gevolgen van de invoering van marktwerking: een goede professionele beroepsopleiding waar de Nederlandse student vanaf het begin gericht bezig is met de
ambtsuitoefening. Voor de meeste, veelal praktische, zaken die een kandidaat moet
uitvoeren lijkt dat geen bezwaar. Gesteld kan worden dat weliswaar een academische
basis ontbreekt maar ook dat voor veel praktische werkzaamheden die basis niet
nodig is. Om toch zoveel mogelijk het recht in een bredere context te kunnen zien,
zijn een aantal vakken versterkt dan wel toegevoegd aan het curriculum,869 zodat
de aankomende kandidaat kan argumenteren, schrijven en onderzoeken zoals het
een kritische professional betaamt.
Gezien de verantwoordelijkheden in de complexe omgeving waarbinnen de
gerechtsdeurwaarder zijn ambt moet uitoefenen is het dan van groot belang dat de
gerechtsdeurwaarder aan wie de kandidaten worden toegevoegd, zowel juridisch
inhoudelijk als op het gebied van ondernemerschap,870 management en coaching
gedegen wordt geschoold.871 Niet alleen is ook de kantoorcultuur zeer bepalend voor
het uitdragen van de waarden van het ambt, ook de ruimte om jonge kandidaten goed
verder op te leiden en te begeleiden is van groot belang voor de ambtsuitoefening
en het aanzien van het ambt. De gerechtsdeurwaarder is daarbij ook rolmodel.
Deze rollen en taken vragen om meer dan alleen cursussen in het kader van de
permanente educatie. Zij vragen om een professionele master.
De Belgische opleiding lijkt met 5 jaar rechtenstudie en 2 jaar stage zonder weinig
inhoudelijke vereisten, niet passend in en niet noodzakelijk voor de Nederlandse
situatie. Een vierjarige beroepsopleiding met een curriculum zoals dat de laatste
jaren is vormgegeven geeft voldoende basis voor een goede ambts-uitoefening. Na
enige jaren gewerkt te hebben als kandidaat-gerechtsdeurwaarder dient er echter een
vervolgopleiding te komen: een professionele master. Dan wordt recht gedaan aan de
taken en de ver-antwoordelijkheden die de gerechtsdeurwaarder heeft: een specialist
in het executie- en beslagrecht die op de juiste wijze overheidsmacht uitoefent en
bewust is van de sociaaleconomische context waarbinnen hij zijn ambt en zijn
ondernemerschap moet uitoefenen. Een ondernemerschap waarbij hij uiteraard
kennis heeft van voor een ondernemer belangrijke zaken, zoals risicomanagement
en marketing, maar die uitdrukkelijk ook opkomt voor de publieke zaak.

869
870
871

Zie voor de aanpassingen in het curriculum hfdst 7.
Het ondernemerschap dient zoveel mogelijk in het kader te staan van de uitoefening van de publieke taak en niet alleen een sturing op cijfers en efficiency.
Waarbij accentverschillen kunnen worden gelegd als de figuur van de gerechtsdeurwaarder in
loondienst naast de gerechtsdeurwaarderondernemer zal worden ingevoerd.

234

Proefschriftversie - De gerechtsdeurwaarder.indd 234

19/08/13 13:29

10

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen
De centrale vraag in dit onderzoek is hoe de opleiding tot (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder er gezien de ontwikkelingen in de beroepsuitoefening uit moet gaan
zien.

10.1. Ontwikkeling van de gerechtsdeurwaarder als juridische professional
10.1.1. Professie, professional en de ontwikkelingen
De klassieke professionals met hun hoge status en hun verantwoordelijkheden
onderscheidden zich door hun gerichtheid op waarden zoals het dienen van het
algemeen belang. Ze hadden een eigen beroepsorganisatie die zorgde voor toelating
tot het beroep en voor interne kwaliteitsbewaking, er was sprake van zelfbestuur en
een monopoliepositie op de markt. De kern van de professie bestond, samengevat,
uit kennis, autonomie, een beroepsorganisatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bij de juridische beroepen, zoals het notariaat en de advocatuur, lagen de
waarden als rechtvaardigheid, onafhankelijkheid en het dienen van het algemeen
belang ten grondslag aan de beroepsuitoefening.
Langzamerhand is er echter steeds meer sprake van doelrationeel handelen dat
het waarderationeel handelen vervangt: doelrationeel handelen is dan tegen zo
laag mogelijke kosten doeltreffend doelen realiseren. Waarderationeel handelen,
zoals in de tijd daarvoor centraal stond, gaat over het handelen volgens waarden
en principes zoals rechtvaardigheid en onafhankelijkheid.
Veranderingen voltrokken zich verder rond de jaren tachtig en negentig van de
vorige eeuw, waar het politieke neoliberalisme en de economische liberalisering
opgeld deden: alles werd onderdeel van een bedrijfsmatig productieproces waar
efficiency centraal stond. De toenemende macht van de staat en de markt, die is
terug te vinden in een steeds verdergaande regulering, in meer concurrentie, in
commercialisering en in meer schaalvergroting, zorgt voor steeds meer doelrationeel
denken.
Freidson onderscheidt de logica van de markt waar de consumenten de baas zijn
en de logica van de bureaucratie waar de managers in ‘control’ zijn. Hij introduceert
daarom de professionele logica naast de logica van de bureaucratie en de logica van
de markt en stelt dat de professional daartussen ingeklemd is geraakt. Hij stelt ook
dat als er geen morele kern is het professionele handelen alleen maar wordt geleid
door economische belangen c.q. de belangen van de markt. Daarom is volgens
hem een professionele logica nodig omdat die gericht is op de verwezenlijking van
waarden; gebaseerd op eigen opleiding, kennis en vaardigheden. De professional
moet zich in dienst stellen van een hoger belang dan het eigen belang.
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Tonkens stelt dat collega’s daarom moeten samenwerken en niet met elkaar
moeten concurreren. Daarvoor is een monopolie nodig, omdat kwaliteit altijd boven
de winst en snelheid moet worden gesteld: een monopolie beschermt daardoor ook
de actoren, de consumenten, de patiënten, etc., omdat het ervoor zorgt dat er goed
opgeleide professionals zijn. Zelfstandig en onafhankelijk een oordeel vormen brengt
het belang van beroepsverenigingen, eigen opleidingen en permanente educatie
met zich mee. Ook Freidson stelt dat: ‘… monopoly is essential to professionalism,
which directly opposes it to the logic of competition in a free market. Freedom of
judgement or discretion in performing work is also intrinsic to professionalism …’
Gezien de sociologische theorievorming over professies en professionals, alsmede
vanuit organisatieperspectief (Weggeman), is de gerechtsdeurwaarder als een
juridische professional en een kenniswerker te beschouwen. Er is sprake van een
georganiseerde beroepsgroep: de beroepsuitoefening van de gerechtsdeurwaarders
is geregeld bij wet (Gerechtsdeurwaarderswet). De beroepsgroep heeft sinds 2001
een eigen publiekrechtelijke organisatie, de Koninklijke Beroepsorganisatie voor
Gerechtsdeurwaarders (KBvG), eigen tuchtrecht en beroeps- en gedragsregels. Het
beroep is wettelijk beschermd, want zonder de juiste (HBO-bachelor) opleiding,
benoeming door de Kroon en beëdiging mag men zich geen gerechtsdeurwaarder
noemen. Er is sprake van eigen gespecialiseerde kennis en expertise: gerechtsdeurwaarders zijn experts in het beslag- en executierecht en in het maken en uitbrengen
van dagvaardingen en andere exploten. De gerechtsdeurwaarder moet voor het
uitvoeren van zijn taak permanent en relatief veel aan scholing en bijscholing doen.
De gerechtsdeurwaarders beschikken over een autonome en een verantwoordelijke
positie: ze hebben een monopoliepositie ten aanzien van het uitbrengen van
dagvaardingen, beslagleggen en het tenuitvoerleggen van vonnissen, en oefenen
dus overheidsdwang uit. De gerechtsdeurwaarder is bij de uitoefening van de hem
opgedragen ambtshandelingen een bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1 Awb.
Ze zijn gericht op het verwezenlijken van waarden: de gerechtsdeurwaarder is
in de rechtsstaat zowel poortwachter van de civiele procedure (door middel van
het uitbrengen van dagvaardingen) als handhaver van gerechtelijke vonnissen.
Hij handelt vanuit een onafhankelijke positie, want hij moet zowel de belangen
van de schuldeisers als die van de schuldenaren behartigen. Zodoende dient hij
de rechtvaardigheid door de handhaving van de normen, zoals het nakomen van
overeenkomsten en een goede toegang tot de rechter door het in persoon uitbrengen
van de dagvaarding, zodat de gedaagde weet wanneer en waartegen hij zich moet
verweren.

10.1.2. De ontwikkelingen in de beroepsuitoefening van de
gerechtsdeurwaarder
De gerechtsdeurwaarder behoorde niet tot de klassieke professionals maar ontwikkelde zich gaandeweg tot juridische professional. Het beroep van gerechtsdeurwaarder kent een andere ontwikkeling dan de andere juridische beroepen zoals die van
advocaat en notaris, al heeft het ook een lange geschiedenis. Er was sprake van de
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ontwikkeling van dienaar tot zelfbewuste professional. In vroege eeuwen had de
gerechtsdeurwaarder een meer dienende rol bij de gerechten zoals het handhaven
van de orde en rust op de terechtzitting (deurbewaarder). De opkomst van de functie
van gerechtsdeurwaarder in de West-Europese rechtssystemen viel samen met de
geleidelijke verzelfstandiging van de rechterlijke colleges. Deze verzelfstandiging
tegenover het landsbestuur ging gepaard met de behoefte aan eigen uitvoerende
functionarissen. De ambtelijke werkzaamheden werden steeds meer beperkt tot
het burgerlijke recht en verbonden met de rechterlijke macht: het voor het gerecht
dagen en zo nodig doen verschijnen, het handhaven van de orde ter terechtzitting
en het tenuitvoerleggen van de vonnissen. Gesteld kan worden dat langzamerhand
het deurwaardersambt als onmisbaar werd beschouwd vanwege de noodzakelijkheid om rechterlijke beslissingen te allen tijde ten uitvoer te kunnen leggen. De
verzelfstandiging zette zich de vorige eeuw door: de handhaving van de orde ter
terechtzitting verdween en de gerechtsdeurwaarder is als openbaar ambtenaar en
ondernemer ‘slechts’ verantwoordelijk voor de betekening en de executie.
De verzelfstandiging van de beroepsgroep is zichtbaar in de Gerechts
deurwaarderswet. De gerechtsdeurwaarder als vrije beroepsbeoefenaar met eigen
civielrechtelijke aansprakelijkheid, die geen verbondenheid meer heeft met het
gerecht. Zijn maatschappelijke functie vergt een eigen publiekrechtelijke organisatie,
eigen tuchtrecht en financiële controle door het BFT. De PBO (KBvG) heeft een eigen
verordenende bevoegdheid ten aanzien van de goede beroepsuitoefening in het kader
van het algemeen belang. Het tuchtrecht bestrijkt nu ook de niet-ambtelijke taken.
In de memorie van toelichting op de Gerechtsdeurwaarderswet is terug te vinden
dat hij niet kan worden beschouwd als een orgaan van de Staat: de ambtelijke
werkzaamheden zijn verweven met de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht
en daarom is hij niet ondergeschikt aan enig ander orgaan van de uitvoerende
macht en de Staat. Die onafhankelijke ambtsvervulling is ook terug te vinden in
de memorie van toelichting wanneer het gaat om de ministerieplicht (art. 11 Gdw),
die de onafhankelijke ambtsvervulling waarborgt tegen inmenging van andere
overheidsorganen in de ambtsvervulling.
Voorafgaand aan de invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet, brachten de jaren
zeventig en tachtig van de vorige eeuw ook voor deze beroepsgroep veranderingen
met zich mee. In de parlementaire geschiedenis is terug te vinden dat het beroep
in de praktijk al geëvolueerd was van een ambtelijk georiënteerd aan gerechten
verbonden beroep tot een meer marktgeoriënteerd zelfstandig beroep. Dat strookte
met de mening van sommige gerechtsdeurwaarders, waaronder de voorzitters van
de KVG en de toen nog komende voorzitter van de KBvG, en anderen die daarover
schreven. Het ambt van gerechtsdeurwaarder werd meer een commercieel beroep.
Bij de invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet werd marktwerking gerealiseerd door het vestigingsbeleid te liberaliseren (het loslaten van de gebondenheid
aan de arrondissementen) en de tarieven voor de opdrachtgevers vrij te geven.
Tegelijkertijd wordt in de Gerechtsdeurwaarderswet aangegeven dat de gerechtsdeurwaarder in de eerste plaats ambtenaar blijft en dat zijn niet-ambtelijke taken
daaraan ondergeschikt zijn.
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In het kader van zijn niet-ambtelijke taken verricht hij incassowerkzaamheden
voor opdrachtgevers en kan hij optreden als procesgemachtigde en rechtsbijstand
verlenen: werkzaamheden die geen onderdeel uitmaken van zijn openbare taken.
Deze werkzaamheden mag de gerechtsdeurwaarder slechts uitoefenen indien dit een
goede en onafhankelijke vervulling van zijn ambt, dan wel het aanzien daarvan, niet
schaadt of belemmert (art. 20 Gdw). Ook deze werkzaamheden zijn onderworpen
aan de beroeps- en gedragsregels en aan het wettelijk geregeld tuchtrecht.
De plaats van de gerechtsdeurwaarder in ons rechtsbestel geeft hem een bijzondere verantwoordelijkheid voor het functioneren van dat rechtsbestel en voor het
vertrouwen van de burger in de rechtsstaat. De gerechtsdeurwaarder is immers
zowel poortwachter van het rechtssysteem doordat hij het monopolie heeft op het
uitbrengen van dagvaardingen als handhaver van het burgerlijk recht door het
executiemonopolie. Het gaat om een effectieve rechtsbescherming: het recht op een
eerlijk proces begint met een behoorlijke oproeping met als sluitstuk het handhaven
van het recht. De dagvaarding is het procesinleidende stuk en de betekening van
de dagvaarding is een belangrijk moment om de gedaagde te informeren over zijn
rechten en plichten in de procedure. Hij waarborgt zo dat de gedaagde op een juiste
wijze voor de rechter wordt opgeroepen. Wanneer de rechter eenmaal vonnis heeft
gewezen is het van belang dat de toegekende rechten ook inderdaad geëffectueerd
worden. Dat kan door middel van beslaglegging en executie.
Voor het vertrouwen in de rechtsstaat is het volgens de Minister van Justitie (2010)
van groot belang dat de juridische beroepsbeoefenaar en dus ook de gerechtsdeurwaarder onafhankelijk en integer is. Eerder betoogden Teekens en Franse dat al. De
gerechtsdeurwaarder is niet ondergeschikt aan de overheid, rechterlijke macht of
opdrachtgever. Niet de markt behoort te bepalen wat moet en mag, maar de eisen
van de democratische rechtsstaat doen dat (rule of law).
Kernwaarden gerechtsdeurwaarder
Concluderend kunnen voor de gerechtsdeurwaarder op grond van zijn rol in het
rechtsbestel onderstaande kernwaarden worden gedestilleerd.
1. Verantwoordelijkheid
Hij heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor het functioneren van de
rechtsstaat en voor het vertrouwen van de burger in de rechtsstaat. De gerechtsdeurwaarder is immers zowel poortwachter van het rechtssysteem als handhaver.
Een snelle en efficiënte tenuitvoerlegging wordt in artikel 6 van de Europese
Conventie ter bescherming van de rechten van de mens zelfs beschouwd als
een fundamenteel grondrecht.
2. Onafhankelijkheid
Hij is niet ondergeschikt aan de overheid, rechterlijke macht of opdrachtgever.
De eisen van de democratische rechtsstaat, de rule of law, bepalen wat moet
en mag. De grondslag van zijn werkzaamheden als ambtenaar ligt in de wet.
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Nevenwerkzaamheden mag de gerechtsdeurwaarder slechts uitoefenen indien
dit een goede en onafhankelijke vervulling van zijn ambt, dan wel het aanzien
daarvan, niet schaadt of belemmert.
3. Onpartijdigheid
Hij moet onpartijdig te werk gaan. Behalve de belangen van de opdrachtgever
moet hij ook de belangen van schuldenaren of andere betrokken partijen dienen.
4. Integriteit
Vanwege zijn functie moeten burgers vertrouwen kunnen hebben in de kwaliteit en de integriteit van deze juridische beroepsbeoefenaar. Er wordt een
zorgvuldige plichtsbetrachting en nauwgezetheid van hem verlangd. Waarbij
een goede rechtskennis en behoorlijk gedrag, gezien de grote belangen die hij
moet dienen, belangrijk zijn.
Het is van belang om deze kernwaarden te benoemen en te benadrukken, omdat
wanneer alleen het marktdenken het handelen stuurt, de gerichtheid op waarden
zoals onafhankelijkheid en rechtvaardigheid naar de achtergrond verdwijnt.

10.1.3. Gevolgen van de invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet
Uit de commentaren en de interviews die in diverse publicaties verschijnen, wordt
duidelijk dat de toegelaten marktwerking bij de gerechtsdeurwaarders gevolgen heeft
gehad.872 De interviews met de (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders ondersteunen die
beschreven commentaren en interviews in de diverse publicaties.
Een van de belangrijkste gevolgen ontstond door het vrijlaten van de tarieven voor
de opdrachtgevers. Er werd niet onderhandeld met grote opdrachtgevers; de laatste
groep had een sterke onderhandelingspositie en bepaalde in feite de tarieven. Met
de andere opdrachtgevers werd weinig onderhandeld over de tarieven.

1. De gevolgen die de meeste gerechtsdeurwaarders ervoeren, geven het
volgende beeld
Onderlinge verhouding verandert
De onderlinge verhouding tussen de gerechtsdeurwaarders veranderde; van collega’s werden ze concurrenten van elkaar. Dat betekende dat ze geen of nauwelijks
opdrachten meer aan elkaar gaven, minder behulpzaam waren en daardoor werd
minder onderlinge verbondenheid gevoeld. Er kwamen steeds meer grote samenwerkingsverbanden die in het hele land optraden en die eigen klanten verwierven. Van
een beroepsgroep die gezamenlijk verantwoordelijkheid voelde voor de uitoefening
872

Een uitgebreid overzicht van alle commentaren en interviews in diverse publicaties wordt gegeven
in § 4.3.2.
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voor het ambt en dus voor de publieke zaak, naar concurrentie en verzakelijking.
De commerciële belangen kwamen steeds meer voorop te staan. In de interviews
werd bevestigd dat kantoren in financiële problemen waren gekomen door risicovol
te ondernemen met de grote opdrachtgevers.
Relatie met de opdrachtgevers verandert
Ook aan de zijde van de opdrachtgevers van de gerechtsdeurwaarders vond schaalvergroting plaats en daardoor werden deze grote opdrachtgevers steeds machtiger. Ook
daar werd al in de interviews en commentaren in de publicaties over geschreven. De
geïnterviewden spraken daarbij over onder de prijs werken en over voorfinanciering
met veel risico voor de gerechtsdeurwaarders. Het bestaan van no-cure-no-pay en
andere prestatiecontracten contracten werd bevestigd. Bijna alle geïnterviewden gaven aan dat de commercialisering in toenemende mate risico’s met zich meebrengt
voor de gerechtsdeurwaarder. Door het gevecht om de opdrachtgevers, de manier
van contracteren (aanbesteding) en de soms voorkomende voorfinanciering zijn
de verhoudingen verhard volgens de geïnterviewden. Daarbij werd aangegeven dat
het voor de gerechtsdeurwaarder die ethiek hoog in het vaandel heeft moeilijker
concurreren was.
Relatie met schuldenaren verandert
Door het loslaten van de gebondenheid aan de arrondissementsgrenzen, de ervaren macht van de opdrachtgevers en de hiervoor genoemde verharding van de
verhoudingen, kwam de aandacht voor de schuldenaar onder druk te staan. De
veelheid van de uit te brengen exploten, de druk van de opdrachtgevers met als
gevolg standaardisering, prijsafspraken, lagere vergoedingen en tijdsdruk hebben
daartoe bijgedragen. Bij de schuldenaren kwamen verschillende gerechtsdeurwaarders langs om beslag te leggen, terwijl de gerechtsdeurwaarders dat niet van elkaar
wisten. Ook was daardoor minder maatwerk mogelijk.
Inhoud van het werk verandert
Ook de inhoud van het werk veranderde: over het algemeen werd alleen nog het
ambtelijke werk door de (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders verricht en het procederen aan anderen overgelaten. Hierbij is een verschil te constateren tussen grote
en kleine kantoren, waarbij in het laatste geval het procederen door de (kandidaat-)
gerechtsdeurwaarders nog wel werd gedaan. Specialisten in sales en marketing
werden aangesteld, evenals managers niet zijnde gerechtsdeurwaarders. Kandidaten bleven vaker kandidaat zonder eigen standplaats en zonder de bijbehorende
bevoegdheden als gerechtsdeurwaarder/ondernemer.
Er werd gewag gemaakt van een achteruitgang van de kwaliteit van de beroepsuitoefening, dan wel dat het moeilijk was om de kwaliteit te handhaven: nauwelijks
tijd om de dagvaarding in persoon uit te reiken, onvoldoende controleren van
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de dagvaarding op fouten, de tijd die aan schuldenaren kan worden besteed en
de druk om hoe dan ook te incasseren. De al eerder genoemde aspecten als de
veelheid van de uit te brengen exploten, standaardisering, prijsafspraken, lagere
vergoedingen en tijdsdruk werden als oorzaak aangewezen. Overigens oordeelden
de geïnterviewden dat het hen zelf wel lukte om de kwaliteit te handhaven. De
ontwikkelingen leverden overigens ook positieve resultaten op in de vorm van meer
efficiency en klantgerichtheid. Een minderheid zag de voordelen van de invoering
van marktwerking.

2. Stakeholders oordelen verschillend
Schuldhulpverlening, sociale raadslieden, NVVK
De druk is groot om op allerlei manieren te incasseren. Dit veroorzaakt hogere
schulden voor de schuldenaren door de extra kosten die daardoor worden gemaakt,
maar zorgt er ook soms voor dat schuldenaren moeten leven van een bedrag onder
de beslagvrije voet. De vraag dringt zich volgens deze stakeholders op of schuldeisers
wel altijd weten c.q. toestemming hebben gegeven voor het leggen van een beslag
roerende zaken (beslag op de inboedel) in zinloze situaties. Er zijn situaties bekend
van gerechtsdeurwaarders die dat beslag als drukmiddel gebruiken in situaties
waar niets meer te halen valt. Het komt deels overeen met wat gerechtsdeurwaarders zelf ook aangeven: er moeten scoringspercentages worden gehaald, anders
verdwijnt de opdrachtgever of wordt weinig of niets verdiend. Zo is de druk op de
gerechtsdeurwaarder groot en het gevolg daarvan is dat de druk op de schuldenaar
ook groot wordt, en dat niet altijd even juist wordt gehandeld.
Deze actoren op gebied van schuldhulpverlening zien de laatste jaren een verbeterde samenwerking tussen schuldhulpverlening en gerechtsdeurwaarders, een
meer actief optredende KBvG en meer besef van problematische schuldsituaties
bij gerechtsdeurwaarders.
Schuldeisers
Alhoewel er gesproken is met een gering aantal opdrachtgevers, vertegenwoordigen
de DUO en Achmea grote opdrachtgevers die door het hele land met gerechtsdeurwaarders werken. Duidelijk is dat de ontwikkelingen sinds de invoering van de
Gerechtsdeurwaarderswet gunstig voor hen uitpakken en dat gerechtsdeurwaarders
ingeleverd hebben, terwijl tevens het risico nu vaak bij hen is komen te liggen. Het
vergelijken van scoringspercentages werd door alle opdrachtgevers genoemd. Er
wordt gecontracteerd op basis van no-cure-no-pay en er is sprake van een bonus/
malussysteem (DUO en Achmea). Uit de verklaringen van de Duo en Achmea valt
echter ook op te maken dat er de laatste tijd zorg c.q. aandacht lijkt te komen voor
het risico dat de gerechtsdeurwaarders lopen. Met name woningbouwcorporaties
zien kwaliteit ook in menselijke benadering en preventie of de schuldenaren niet
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het vel over de neus halen (Achmea). Nadelen voor schuldenaren werden door de
DUO niet gezien.
De geluiden van de zijde van de schuldhulpverlening waren veel minder positief
ten aanzien van de gevolgen van de toegelaten marktwerking voor schuldenaren en
ook gerechtsdeurwaarders oordelen overwegend minder positief. De marktwerking
heeft vooral voor de grote opdrachtgevers gunstig gewerkt, hun macht is versterkt
ten koste van de gerechtsdeurwaarders en met gevolgen voor de schuldenaren.
Ten slotte moet gezegd worden dat de gerechtsdeurwaarder als ondernemer wordt
gewaardeerd: hij werkt efficiënt en effectief, waarbij een goede automatisering een
rol speelt.

3. Uitkomsten van trendrapportages, onderzoeksrapporten, evaluatiecommissies
Vrijlaten tarieven en de gevolgen voor alle betrokkenen
De commissie evaluatie Gerechtsdeurwaarderswet sprak in 2009 over het reële
risico dat onder de prijs zou worden gewerkt en het risico van verharding van het
executiebeleid. en uit interviews met de gerechtsdeurwaarders bleek ook dat soms
onder de prijs werd gewerkt.
Een ander gevolg was dat er meer grotere kantoren in plaats van kleine kantoren
zijn gekomen, er was sprake van veel fusies. Dit in tegenstelling tot wat de wetgever
voor ogen stond bij de invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet, namelijk de
mogelijkheid tot meer solitaire vestigingsplaatsen.
Trendrapportages over het notariaat en de gerechtsdeurwaarders geven aan dat
bedrijfsmatige aspecten meer de doorslag zijn gaan geven en dat naleving van
gedragsregels is afgenomen ten gunste van commerciële belangen.
Uit de trendrapportage gerechtsdeurwaarders (2006) bleek dat een goede onafhankelijke ambtsvervulling onder druk was komen te staan door de commercialisering.
Uit de jaarverslagen van de BFT bleek ook de tendens naar voorfinanciering en
de verslechterde liquiditeit en solvabiliteit van de kantoren. Bovendien werden door
de BFT klachten ingediend over het niet tijdig indienen van jaarstukken en een
negatieve bewaringspositie.873 Ook de BFT zag de afhankelijkheid van grote opdrachtgevers toenemen. De evaluatiecommissie Gerechtsdeurwaarderswet onderschreef
in 2009 de conclusies uit de eerdere onderzoeken en diverse publicaties. Er was
volgens de commissie te weinig aandacht voor schuldenaren en dat beslagleggen
soms meer kost dan het oplevert werd als een onjuist drukmiddel benoemd.

873

Van de zogenaamde derdenrekeningen worden betalingen gedaan van en door opdrachtgevers.
Deze rekening dient strikt gescheiden te worden van de andere rekeningen en uiteraard moet het
saldo dat aan derden (opdrachtgevers) toekomt altijd positief zijn.
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4. Toename aantal klachten
De aard van de werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder brengt met zich mee
dat de gerechtsdeurwaarder een niet graag geziene persoon is. Het ligt voor de hand
dat de schuldenaar, of algemener gesteld de justitiabele, daarom sneller geneigd zal
zijn om te klagen over een gerechtsdeurwaarder dan bijvoorbeeld over een notaris
en dat blijkt ook de cijfers.
Er zijn enkele conclusies te trekken naar aanleiding van de jaarverslagen van de
KBvG en de BFT, de rapportage Rechtspleging Civiel en Bestuur, het onderzoek
van Ter Voert & Willems uit 2006 en het artikel van het oud-lid van de Kamer voor
gerechtsdeurwaarders Seuren. Sinds 2008 is er een behoorlijke toename van het
aantal klachten. Het zijn met name klachten van schuldenaren. Die stijging werd
voor een deel toegeschreven aan de toegenomen omvang van het werk van de
gerechtsdeurwaarder en het aantal te verrichten handelingen. Meer dan de helft
van de klachten werd met een voorzittersbeslissing afgedaan: bij schuldenaren werd
slechts 9% gegrond verklaard en bij schuldeisers was dat 35%. Wat betreft de aard
van de klachten geven de onderzoekers aan dat meer dan de helft handelde over
onzorgvuldig handelen en daaronder valt niet-voortvarend, partijdig of onvolledig
handelen of niet tijdig of onvolledig de klager te hebben geïnformeerd. Dit ging
vaak samen met klacht over de bejegening; de gerechtsdeurwaarder gedraagt zich
onbeschoft, onvriendelijk, onacceptabel of intimiderend.
Uit het aantal ontzettingen uit het ambt en uit berispingen vanwege een negatieve bewaarpositie bleek dat financiële problemen een grote rol spelen in het
tuchtrecht. Het opzeggen van contracten van met name grote opdrachtgevers en
de voorfinanciering die deze opdrachtgevers soms verlangden, brachten risico’s
met zich mee voor de gerechtsdeurwaarders.
Marktwerking heeft gevolgen gehad voor de beroepsuitoefening
Er is eenduidigheid in genoemde onderzoeken, rapporten, en interviews omtrent
de ontwikkelingen. Dat wordt ook in de literatuur teruggezien: er zijn zo veel
overeenkomsten dat aan de gedeelde conclusies niet te ontkomen valt. Het meest
stevige commentaar komt van de commissie van der Winkel in het rapport Noblesse Oblige: de marktwerking heeft gevolgen gehad voor de beroepsuitoefening.
Met de opmerking dat de deugden van de koopman niet altijd dezelfde zijn als
die van de openbaar ambtenaar heeft de commissie de problematiek in de kern
weergeven. De KBvG moet het baken zijn voor de ‘nobele’ gerechtsdeurwaarder
en de kernwaarden uitdragen zodat er een meer gedeeld waardekader ontstaat.
Daarom moet de KBvG ook meer verordenend optreden, waarbij de belangen van
de schuldenaar niet uit het oog mogen worden verloren en er meer voorlichting
moet worden gegeven over de positie van de gerechtsdeurwaarder zowel aan het
publiek als aan de opdrachtgevers. Het kabinet neemt de meeste aanbevelingen
van de commissie over.
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Concluderend kan gesteld worden dat zowel uit (evaluatie)rapportages en onderzoeken als uit literatuur en interviews duidelijk blijkt dat de gerichtheid op het ambt
met zijn kernwaarden aan het verdwijnen is en dat het risico van kwaliteitsverlies
reëel is. De versterking van de beroepsethiek is dus nodig bij het in stand houden
van de kernwaarden van de beroepsuitoefening in een marktgerichte omgeving.
Het wordt de gerechtsdeurwaarders niet gemakkelijk gemaakt om deze waardegerichtheid hoog te houden. Als immers niet op kwaliteit maar alleen op de prijs
wordt geconcurreerd, en dan nog op zodanige wijze dat de gerechtsdeurwaarder
soms onder druk wordt gezet door de grote opdrachtgevers om onder de prijs te
werken, dan lijkt ethisch handelen niet gestimuleerd, laat staan beloond, te worden. Opmerkelijk daarbij is dat die grote opdrachtgevers vaak overheidsbedrijven
zijn. In België wordt door de gerechtsdeurwaarders zo’n rol van de overheid voor
onmogelijk gehouden.
KBvG gaat actiever optreden
De KBvG is de laatste jaren als reactie op de ontwikkelingen actiever gaan optreden om de excessen van de marktwerking in te perken. Dit gebeurde met name
na het uitbrengen van het evaluatierapport Noblesse Oblige. Er werden verplichte
cursussen ethiek en risicomanagement georganiseerd. Er zijn meer verordeningen
en regels gekomen om de kwaliteit te handhaven en er is meer aandacht voor de
schuldenaar en de schuldhulpverlening en daar wordt meer mee samengewerkt.
De KBvG nam meer voorstellen ter hand voor vernieuwing, zoals de uitbreiding
van het beslagverbod op roerende zaken en een nieuw model voor het inleiden van
een gerechtelijke procedure, het zogenaamde filtermodel, dat tot kostenbesparing
bij de rechterlijke macht moet leiden. Ook kwam er in opdracht van de KBvG een
onderzoek naar ongelijke incassobevoegdheden waardoor duidelijk werd dat zowel
(niet-preferente) crediteuren als schuldenaren in de knel komen. Bij ongelijke
bevoegdheden moet met name worden gedacht aan de ‘superpreferente’ bevoegdheden van overheden waardoor zelfs sprake is van een doorbreking van de regel
van paritas creditorum. De laatste projecten waar de KBvG mee bezig is, betreffen
het ontwerp voor een centraal digitaal beslagregister en een preadvies over de berekening van de beslagvrije voet.

10.2. Gerechtsdeurwaarders en notarissen vergeleken
De problemen die spelen bij het notariaat lijken veel op die van de gerechtsdeurwaarders. Ook zij zijn ambtenaar én ondernemer. Er is sprake van eenzelfde ontwikkeling, zij hebben 1999 nieuwe wetgeving gekregen en ook bij hen is marktwerking
toegelaten: de notaristarieven werden vrijgegeven en het werd eenvoudiger om een
notarispraktijk te beginnen.
Binnen het notariaat werden veel vragen gesteld en discussies gevoerd over de
marktwerking en commercialisering, de toonzetting is overwegend negatief over de
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gevolgen ervan: Cappon stelt dat invoering van een stelsel van vrijere vestiging en
van marktwerking het notariaat in crisis heeft gebracht. En dat blijkt ook uit literatuur en de meeste onderzoeksrapporten (Bruinsma, de trendrapportage uit 2004,
de commissie evaluatie Wna alsmede het rapport Balansverschuiving): zij geven,
in meer of mindere mate, aan dat de bedrijfsmatige aspecten meer de doorslag
zijn gaan geven, zoals het belang van grote cliënten en de winstgevendheid van
akten. De naleving van gedragsregels was afgenomen ten gunste van commerciële
belangen. Wel zijn notarissen efficiënter gaan werken en kregen ze (nog) meer oog
voor innovatie en klantvriendelijkheid. Maar het blijkt ook dat maatregelen nodig
waren om in de toekomst te kunnen garanderen dat een betrouwbaar en deskundig
notariaat zou blijven bestaan.
Bij de gerechtsdeurwaarders is nog weinig reflectie op de ontwikkelingen in
de beroepsuitoefening, in tegenstelling tot het notariaat waar deze reflectie wel
aanwezig is: uit de literatuur en uit verslagen van congressen en symposia blijkt
dat daar meer aandacht is voor beroepsethiek, ook al worden ook in het notariaat
de grenzen opgezocht van wat mag en kan.
De conclusie die hieruit voor de gerechtsdeurwaarders getrokken kan worden
is dat de beroepsethiek meer voor het voetlicht zou moeten worden gebracht en
dat aandacht moet worden besteed aan de risico’s rond de afhankelijkheid van
opdrachtgevers en de positie van de schuldenaar: bezinning op de rol van de gerechtsdeurwaarder in de rechtsstaat door het stimuleren van discussie en reflectie
op de ontwikkelingen.

10.3. Europese ontwikkelingen in de beroepsuitoefening
België
In België wordt door de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders gesteld: ‘het
gevoel van rechtvaardigheid dienen, is de sociale vrede dienen’. In dit adagium
komen de aandacht voor de rol van de gerechtsdeurwaarder in het rechtsbestel
en de waarden die aan het ambt ten grondslag liggen duidelijk naar voren. In
België, waar de gerechtsdeurwaarder ook ambtenaar en ondernemer is, hebben
de gerechtsdeurwaarders veel meer aandacht voor de rol van de gerechtsdeurwaarder in het rechtsbestel en de waarden die aan het ambt ten grondslag liggen: de
gerechtsdeurwaarder wordt uitdrukkelijk gepositioneerd als bemiddelaar tussen
de belangen van de schuldeiser en de schuldenaar. Tevens wordt zijn rol uitdrukkelijk in de sociaaleconomische context van armoede en schuldenbeheer gezet. Er
is minder gerichtheid op de markt en de gerechtsdeurwaarders ervaren elkaar niet
als concurrenten: er is gebondenheid aan het arrondissement en de tarieven zijn
niet vrij gelaten. Dat blijkt ook uit het rapport Noblesse Oblige die daarna onderzoek
deed. De (Belgische) code van gedragsregels geeft een normerende context en is
op duidelijke waarden gebaseerd met als uitgangspunt de ideale vakman. Dat zou
als voorbeeld kunnen dienen voor de Nederlandse gerechtsdeurwaarder. Alhoewel
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de taken overwegend gelijk zijn, zijn er ook verschillen zoals het verbod op andere
werkzaamheden zoals procesvertegenwoordiging en (grootschalige) incassotaken.
Het ligt voor de hand om uit het voorgaande te concluderen dat de gerichtheid op
de waarden van het ambt van de Belgische gerechtsdeurwaarder zijn oorzaak vindt
in de bescherming van het ambt tegen de marktwerking zoals die hier is toegelaten.
Raad van Europa
De Raad van Europa heeft in samenwerking met de UIHJ een geharmoniseerd
statuut ontworpen dat als uitgangspunt dient voor verdere harmonisering van de
beroepsuitoefening en van het beslag- en executierecht in Europa. Er worden in
het statuut hoge ethische en professionele standaarden gevraagd die verder worden uitgewerkt in de ‘Guidelines’ van de European commission on the efficiency
of justice (CEPEJ): de gerechtsdeurwaarder is een onafhankelijke en onpartijdige
beroepsbeoefenaar die het algemeen belang c.q. de ‘rule of law’ dient. Een goed
opgeleide juridische beroepsbeoefenaar met specialistische kennis en expertise, die
exclusieve bevoegdheden, ministerieplicht, eigen beroeps- en gedragsregels en eigen
tuchtrecht heeft. Hij heeft een belangrijke rol bij de handhaving van het recht: een
autonome en verantwoordelijke positie die de focus heeft op het verwezenlijken
van waarden. De waarden die expliciet worden genoemd zijn onpartijdigheid en
verantwoordelijk handelen in het belang van opdrachtgevers terwijl de noden van
de schuldenaar dienen te worden herkend. De in ons land toegelaten marktwerking
en de voorgestane verordening met betrekking tot de onafhankelijkheid van de
gerechtsdeurwaarder zijn strijdig met deze uitgangspunten.
De vereisten die in het statuut worden gesteld aan de beroepsuitoefening en
aan de opleiding van (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders zijn dan ook ten grondslag
gelegd aan de Nederlandse opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder.

10.4. Sociaaleconomische ontwikkelingen
Sociaaleconomische ontwikkelingen en ontwikkelingen maken dat gerechtsdeurwaarders zich nog meer moeten bezinnen op hun taken en hun positie. Deze ontwikkelingen, zoals de professionalisering van het creditmanagement, gaan gepaard
met een commercialisering van de incasso. Meer huishoudens met schulden en de
economische crisis zorgen ervoor dat minder geïncasseerd kan worden. Mkb’ers
staan door de preferente bevoegdheden van overheden achteraan in de rij. Zij zullen
op hun beurt alles in het werk stellen om alsnog wat te kunnen incasseren. Door
deze ontwikkelingen en door de eerder genoemde wijze van contracteren van grote
opdrachtgevers zijn de financiële risico’s die gerechtsdeurwaarders lopen groter
geworden en ze zorgen er ook voor dat de druk op schuldenaren toeneemt. Daarbij
komt nog het verschijnsel van de verkoop van vorderingen aan commerciële partijen
dat de band tussen schuldeiser en schuldenaar heeft doorgesneden.
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Toch moet ook worden geconstateerd dat er meer aandacht is voor samenwerking met schuldhulpverlening en voor sociaal incasseren: er wordt naar nieuwe
initiatieven en andere wijzen van werken gezocht. De bezinning op taken en verantwoordelijkheden en het zoeken naar ‘best-practices’ zorgen voor meer samenhang
in de beroepsgroep en geven een beter imago.

10.5. Ontwikkelingen in het burgerlijk procesrecht
Wat het burgerlijk procesrecht betreft zal met name het eventuele verdwijnen van de
dagvaarding grote gevolgen hebben voor de beroepsgroep. In de discussie daarover
worden de voordelen van het uitbrengen van de dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder nogal eens vergeten. Schuldeisers verwachten vaak dat een schuldenaar
betaalt als hij door de rechter daartoe wordt veroordeeld. Verhaalsinformatie vooraf,
die kan worden verkregen door een gerechtsdeurwaarder, kan tijd en dus geld
schelen. Uitleggen aan de schuldeiser dat de executerende gerechtsdeurwaarder
wel een titel heeft maar dat die titel wegens de verhaalsomstandigheden feitelijk
inhoudsloos is, geeft geen vertrouwen in de rechtsstaat. Een goede controle aan de
poort voorkomt onnodige procedures en bijkomende kosten.

10.6. De opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder
10.6.1. Uitgangspunten voor een goede opleiding
Uit de geschetste ontwikkelingen en het, met name door Freidson benadrukte,
belang van een morele kern voor het professionele handelen in een marktgerichte
omgeving, blijkt dat het belangrijk is dat de juridische professional zelfstandig en
onafhankelijk een oordeel kan vormen. De autonome en verantwoordelijke positie
die gerechtsdeurwaarders hebben en de overheidsdwang die ze daarbij uitoefenen,
benadrukken dat des te meer. Dat betekent dat beroepsethiek en een goede kennisbasis met bijbehorende vaardigheden centraal moeten staan in de bacheloropleiding
van kandidaat-gerechtsdeurwaarders. De gerechtsdeurwaarders moeten immers
op de juridisch juiste wijze exploten maken en uitreiken, op een juridisch juiste
wijze procederen, beslagleggen en executeren en meer in het algemeen, juridisch
juist adviseren.
In de complexe omstandigheden waarin de gerechtsdeurwaarder zijn werk moet
doen, wordt verwacht dat hij ook kennis heeft van sociaaleconomische omstandigheden en permanent op de hoogte blijft van juridische ontwikkelingen op zijn
vakgebied. Hij moet ook kunnen onderzoeken en beschrijven welke problemen
zich voordoen in de beroepspraktijk en wat daarvoor oplossingen kunnen zijn.
Toekomstige professionals moeten ook mee leren denken en werken aan de innovatie
van de beroepsuitoefening. Ook het Europees statuut voor de gerechtsdeurwaarder
gaat uit van hoge professionele en ethische standaarden.
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Het benadrukken van de waarden, de daaraan gerelateerde normen en de
kerntaken, en de bewustmaking dat hij de Staat vertegenwoordigt, is de normatieve
context waarbinnen de gerechtsdeurwaarder handelt, ook bij het uitoefenen van
zijn ondernemerschap. Dit is de basis voor het bespreken en zichtbaar maken van
morele dilemma’s en voor de vaardigheid om morele dilemma’s te herkennen en op
te lossen. Zo kan het spanningsveld tussen competitie, eigen belang, druk vanuit de
markt en werkdruk aan de ene kant en beroepsethiek, integriteit en verbondenheid
met de rechtsstaat aan de andere kant worden afgewogen. Ambtenaren moeten zich
identificeren met hun waarden, normen en verantwoordelijkheden: er moet een
innerlijke overtuiging ontstaan om conform deze normen te handelen. De basis
voor een juist handelende kandidaat-gerechtsdeurwaarder ligt in zijn opleiding.

10.6.2. De ontwikkelingen in de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder
De opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder heeft een lange ontwikkeling
doorgemaakt voordat het een hogere beroepsopleiding werd. Aanvankelijk bestond
er geen opleiding tot (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder, kennis moest in de praktijk
worden opgedaan. Pas in 1928 kwam er een officieel staatsexamen; men moest
voldoen aan een officieel erkend examen, waarbij rechtskennis en bekwaamheid
werden getoetst. Een officiële opleiding was er niet, een (particuliere) opleiding
kwam er pas in de jaren zeventig van de vorige eeuw. In 1991 werd door het Molengraaff Instituut, deel uitmakend van de Rijksuniversiteit Utrecht, in overleg met de
beroepsgroep een nieuwe driejarige particuliere opleiding ontwikkeld, die in 1992
van start ging. De opleiding maakte geen onderdeel uit van de universiteit, maar
maakte gebruik van de docenten en de lokalen van het Molengraaff instituut. De
overgang van het particuliere onderwijs naar het reguliere onderwijs, een vierjarige
hogere beroepsopleiding, vond plaats in 2003: de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder wordt een erkende (deeltijdse) bacheloropleiding, aanvankelijk als
afstudeervariant ondergebracht bij HBO Sociaal-Juridische dienstverlening (SJD)
en in 2006 als afstudeervariant van HBO Rechten (HBR).

10.6.3. De inrichting van de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder
De ontwikkelingen brachten de vraag mee of de bacheloropleiding tot kandidaatgerechtsdeurwaarder een andere invulling moest krijgen, zodat het belang van
het ambt en de rol van de gerechtsdeurwaarder in onze democratische rechtsstaat
overeind zou blijven staan in een omgeving waar andere waarden dan het dienen
van het algemeen belang voorop staan.
De opleiding moet de genoemde uitgangspunten (§ 10.6.1) ten grondslag leggen
aan het onderwijs en heeft dat inmiddels ook gedaan.874
874

Als hoofddocent aan de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder heb ik de uitkomsten van dit
onderzoek naar de ontwikkelingen en de gevolgen die dat voor de opleiding zou moeten hebben,
kunnen voorstellen en grotendeels kunnen toepassen op het curriculum.
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1. Versteviging van de juridische (specialistische) kennis door niet alleen de
privaatrechtelijke en procesrechtelijke vakinhoud te verzwaren, maar ook door
op een andere wijze te toetsen: namelijk vaker en intensiever. Een belangrijk
sluitstuk is de oefenrechtbank waar alle kennis en vaardigheden bijeenkomen
en moeten worden toegepast.
2. Voortdurende reflectie op de beroepsethiek; dat gebeurt in de opleiding via de
ethiekleerlijn die in het curriculum is aangebracht en waarbij gewerkt wordt
met de zogenaamde ‘pervasive method’ (Sullivan, 2007 en ook Pearce, 1998):
beroepsethische aspecten worden zoveel mogelijk geïntegreerd in de diverse
vakken. De opleiding, in samenwerking met het werkveld, moet duidelijke
kaders aangeven voor het juist kunnen handelen van de gerechtsdeurwaarder
en de daarbij behorende waarden aangeven.
3. Meer besef van de rol van de gerechtsdeurwaarder in de rechtsstaat en van de
traditie waarin hij staat, draagt bij aan een goede professionele houding. Het vak
Historie van het ambt aan het begin van de studie geeft een introductie in het
ambt van gerechtsdeurwaarder. Kennis van de historie en de ontwikkelingen van
het ambt tot aan de dag van vandaag geven de student inzicht in de bijzondere
rol van de gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder is ook ondernemer.
De verwevenheid van het niet-ambtelijk handelen, de incassopraktijk, met het
ambtelijk handelen, vormt een risico voor de integriteit van de gerechtsdeurwaarder en voor de kwaliteit van het rechtsbestel. Als er meer besef is van de rol
en de traditie waarin hij staat, kunnen noties over ethisch verantwoord handelen
en over integriteitsvraagstukken beter worden belicht. Het kan gezien worden
als de start van de ethische leerlijn die door het curriculum loopt en begint
meteen bij aanvang van de studie. In de werkgroepen van het vak Ethiek staat
de interactieve aanpak aan de hand van door studenten ingeleverde schriftelijke
stukken centraal. Er vindt een discussie plaats aan de hand van bepaalde items
die de docent geselecteerd heeft uit de ingeleverde stukken. Het kader is de
wet- en regelgeving waarin de beroeps- en gedragsregels een belangrijke rol
hebben. Voorop staan verhalen van de studenten zelf en vanuit de begeleidende
literatuur wordt geprobeerd om zoveel mogelijk verhalen van andere actoren
die een rol spelen in de werkomgeving naar voren te brengen. De werkgroepen
hebben de vorm van een socratisch gesprek: met elkaar wordt onderzocht welke
overtuigingen en zienswijzen bestaan over een bepaald thema. Daarbij wordt
onderzocht of deze overtuigingen en zienswijzen de juiste zijn.
4. Voor de aankomende beroepsbeoefenaar zijn sociale en communicatieve vaardigheden nodig.
5. Daarnaast is het van belang dat studenten wordt geleerd om goed te argumenteren
en te schrijven. Dat is niet alleen van belang bij het procederen maar ook bij het
schrijven van onderzoeksrapporten, artikelen en andere voor de beroepsgroep
van belang zijnde stukken.
6. Uiteindelijk moeten de geleerde kennis en de genoemde vaardigheden worden
toegepast in het schrijven van een onderzoeksrapport: het afstudeerproject. Door
dit praktijkgerichte juridische onderzoek wordt een bijdrage geleverd aan de
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oplossing van een actueel probleem in de praktijk en/of aan de innovatie van
de beroepsuitoefening. Hiermee levert de hogeschool als university of applied
sciences, al dan niet in samenwerking met het kenniscentrum sociale innovatie
en de beroepsorganisatie, een bijdrage aan praktijkgericht onderzoek ten behoeve
van de beroepsuitoefening.
Met deze vernieuwingen van het curriculum wordt een bijdrage geleverd aan een
goede professionele houding en aan de beroepsethiek.
De beroepsgroep moet zorg dragen voor het vervolg door middel van het uitdragen
van uitwendige normen zoals beroeps- en gedragsregels en normen voor kwaliteit
en voor het zorg dragen van permanente educatie voor wat betreft (gespecialiseerde)
kennis en vaardigheden. Daarbij is het belangrijk dat het werkveld en de opleiding
contact met elkaar blijven houden, niet alleen over de kennis, maar juist ook over
de beroepsethiek. Die beroepsethiek moet kunnen worden gerelateerd aan normen,
er moeten gedeelde waarden en professionele standaarden worden geformuleerd
vanuit het idee dat recht en moraal met elkaar verbonden zijn.
Samenvatting van de uitgangspunten voor die veranderingen.
1. Inmiddels gerealiseerd in het curriculum:
• aanbieden van (specialistische) juridische kennis;
• benadrukken van de kernwaarden (onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid,
onpartijdigheid en integriteit);
• aandacht voor het spanningsveld marktwerking, kostenbeheersing en het
dienen van het algemeen belang;
• aandacht voor professionele houding en beroepsethiek;
• aandacht voor de collegiale organisatie, gedeelde waarden, gilde;
• benadrukken van de rol van de gerechtsdeurwaarder in de democratische
rechtsstaat;
• kennis van de sociaaleconomische context.
2. Nog niet of niet voldoende gerealiseerd:
• aandacht voor de Europeesrechtelijke dimensie van de beroepsuitoefening;
• aandacht voor ondernemerschap in gebondenheid;
• aandacht voor het daadwerkelijk oefenen met procederen.
Om van het werk van de gerechtsdeurwaarder als ambtenaar met zijn professionele
waarden en eigenschappen van meet af aan een duidelijk beeld te geven worden
toegangsgesprekken gehouden met aankomende studenten. Daarbij staat ook de
kennismaking met de opleiding en de waarden die zij wil uitdragen centraal.
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10. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

10.6.4. Vergelijking met de Belgische opleiding tot (kandidaat-)
gerechtsdeurwaarder
De Belgische opleiding tot gerechtsdeurwaarder omvat een vijfjarige rechtenstudie
(master rechten zonder de mogelijkheid tot specialisatie tot gerechtsdeurwaarder)
en een tweejarige stage met weinig inhoudelijke vereisten. Deze opleiding is
niet passend en niet noodzakelijk in de Nederlandse situatie voor de kandidaatgerechtsdeurwaarder. Een vierjarige beroepsopleiding (bachelor) met een op de
beroepspraktijk toegespitst curriculum, zoals dat de laatste jaren is vormgegeven,
levert voldoende basis voor een goede ambtsuitoefening. Gesteld kan worden dat
weliswaar een academische basis voor de kandidaat in Nederland ontbreekt, maar
voor de vele praktische werkzaamheden is die basis ook niet nodig. Bovendien is er
in Nederland sprake van de ontwikkeling van de HBO naar de university of applied
sciences zoals dat al in meer landen het geval is. De bacheloropleiding met de praktische inslag doet recht aan wat de praktijk eist van de kandidaat-gerechtsdeurwaarder.
Na enige jaren gewerkt te hebben als kandidaat-gerechtsdeurwaarder dient er
echter een vervolgopleiding te komen: een professionele master voor degenen die
gerechtsdeurwaarder willen worden. Dan wordt recht gedaan aan de taken en de
verantwoordelijkheden die de gerechtsdeurwaarder heeft als de specialist in het
executie- en beslagrecht die op de juiste wijze overheidsmacht uitoefent en bewust
is van de sociaaleconomische context waarbinnen hij zijn ambt en zijn ondernemerschap moet uitoefenen. Een ondernemerschap waarbij hij kennis heeft van voor
een ondernemer belangrijke zaken, zoals risicomanagement en marketing, maar
die uitdrukkelijk de publieke zaak niet uit het oog verliest.

10.7. Aanbevelingen
1. Voor de bacheloropleiding zou een ontwikkelassessment geïntroduceerd moet
worden waarbij zicht wordt verkregen op gedrag, persoonskenmerken en motivatie, zodat aan de persoonlijke ontwikkeling, die nodig is voor een professionele
houding, kan worden gewerkt tijdens de opleiding.
2. Bij de tijdelijke toevoeging zou de rechter meer aandacht moeten besteden,
bij het afleggen van de eed/belofte, aan wat er van de gerechtsdeurwaarder
wordt verwacht en aan het gewicht van zijn ambt. In tegenstelling tot de eed of
belofteaflegging van rechters en advocaten wordt nauwelijks aandacht besteed
aan de aankomende kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Dat doet geen recht aan
zijn taken en verantwoordelijkheden: er is geen rechtsbestel mogelijk zonder
medewerking van de gerechtsdeurwaarder.
3. Er moet een professionele master ontworpen worden voor ervaren kandidaten
die gerechtsdeurwaarder willen worden. Zo’n professionele master kan heel
goed worden ingebed in een meer algemene professionele master voor juridische professionals, waarbij behalve eigen keuzevakken en leerlijnen ook in
gezamenlijkheid gewerkt kan worden aan de innovatie van juridische dienst-
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4.

5.

6.

7.

verlening door middel van praktisch gericht juridisch onderzoek. In de eigen
leerlijn voor gerechtsdeurwaarders kan worden gedacht aan ondernemerschap
(in gebondenheid) en management, en verdieping in het (internationale) beslag- en executierecht, procesrecht, goederenrecht of verbintenissenrecht. Maar
ook aan de rol van het kantoor in het beroepsethische handelen, de coaching
van kandidaten, de samenwerking met schuldhulpverlening, internationale
ontwikkelingen in de beroepsuitoefening of een stage in het buitenland.
De KBvG zou meer aandacht moeten besteden aan de grenzen van de ambtsuitoefening en de rol van de gerechtsdeurwaarder in de rechtsstaat. Dat kan
door het aanzwengelen van een debat onder gerechtsdeurwaarders waarbij dit
onderwerp centraal staat en de gezamenlijke waarden duidelijk voor het voetlicht
worden gebracht. Zodoende kunnen de beroeps- en gedragsregels ook meer
worden geconcretiseerd. Beroepsethiek is overigens meer dan duidelijkheid over
de regels: de KBvG moet meer mogelijkheden scheppen voor een gezamenlijke
bezinning en reflectie op voor de beroepsgroep belangrijke ethische thema’s en
best-practices. Dan komt ook meer de menselijke maat terug zoals door aandacht
voor sociaal incasseren en huisbezoeken ter voorkoming van huisuitzetting. De
luiken kunnen best nog verder open.
De overheid zou de gerechtsdeurwaarder de spil in het invorderingsproces
moeten maken, zowel voor wat betreft het minnelijke als het gerechtelijke traject.
Deze professional heeft daartoe voldoende (juridische) kennis en vaardigheden
en heeft langdurige ervaring met deze trajecten, bovendien ligt er een wettelijke
basis voor zijn beroepsuitoefening en valt hij onder tucht- en klachtrecht. De
beroepsorganisatie draagt de laatste jaren veel bij aan de innovatie van juridische
dienstverlening zoals door het preadvies voor de uitbreiding van beslagverboden, het ontwerp voor een centraal beslagregister en het juridisch filtermodel
waardoor efficiënter en goedkoper kan worden geprocedeerd. De beroepsgroep
neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.
De rol van de gerechtsdeurwaarder, zijn juridische opleiding en zijn expertrol
met betrekking tot het executie- en beslagrecht, en meer algemeen gesteld zijn
rol in de rechtsstaat, wordt veel te weinig herkend en erkend door zowel de
gerechtelijke macht als de advocatuur. Zonder de gerechtsdeurwaarder geen
handhaving van vonnissen, nog daargelaten dat zijn rol bij de dagvaarding wordt
onderschat. Er zou meer aandacht hiervoor moeten komen door zowel in de
verschillende juridische opleidingen als in de beroepsopleidingen (advocatuur
en notariaat) de rol van de gerechtsdeurwaarder te verduidelijken.
De beroepsgroep moet zorgen voor een kwalitatief goed tijdschrift waar meer
inhoudelijke c.q. wetenschappelijke publicaties een plaats krijgen dan alleen
korte interviews. Dat is niet alleen van belang voor de professionalisering van
de beroepsgroep, maar ook voor het beeld naar buiten toe. Een combinatie van
het oude tijdschrift Executief en het ‘nieuwe’ blad de Gerechtsdeurwaarder zou
wenselijk zijn: zo kunnen bijvoorbeeld ook excellente studenten die afstuderen
met een goed onderzoek een artikel plaatsen.
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875

This research focuses on the development of the profession of the judicial officer876
and the impact of these developments on their education.

Profession and professionalization
Professionals require a moral basis or a moral identity to prevent their actions from
being guided solely by economic interests or the interests of the market (Freidson).
For a legal professional, this means the realization of justice and serving the public
interest: the rule of law determines the meaning and purpose of the legal professions. The professional ethics of the legal professional can therefore not be seen
separately from the evolution of the law and the community. It is a part of it. Professional knowledge has also more to do with values, a kind of moral dimension, than
with scientific knowledge. This is because the professional is faced with problems
in his daily work, in which he has to make moral choices. In addition, professional
knowledge has to do with practical wisdom. For educational purposes, these topics
are important to guide the design of the legal curriculum.
The Dutch judicial officer is a practically oriented legal professional, as
well as a knowledge worker (Weggeman). His profession is regulated by law
(Gerechtsdeurwaarderswet), and has its own public organization (the Koninklijke
Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders [KBvG]) since 2001. Judicial officers
are also subject to disciplinary law with both professional and behavioral rules. The
profession itself is protected by law. This means that without the proper education
and admission one is not allowed to call himself a ‘judicial officer’. A judicial officer has specialized knowledge and expertise. He is an expert in seizure law and
serving summonses. The judicial officers also have an autonomous and responsible
position. They have a monopoly position on the issue of summonses, seizing and
the carrying out of executions, and thus exerting government coercion.
The judicial officer aims for the realization of values. In a constitutional state
he acts as a gatekeeper of civil procedure (through issuing subpoenas) and the
enforcement of court judgments. A judicial officer acts from an independent position from which he represents both the interests of the creditors and of the debtors.
Thus, he serves justice by the enforcement of standards, such as the honoring of
contracts and ensuring good access to justice by issuing the summons in person.
In this way, enabling the defendant to know where, when and against whom he
has to hold his defense.
875
876

Deze samenvatting is gemaakt door Marc Anderson.
Or bailiff.
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A judicial officer can also be seen as a knowledge worker. He has a Bachelor’s
degree (university of applied sciences) and his knowledge regarding his profession
is more important than his ability to do physical labor. Thus, permanent education
is a requirement to keep the judicial officer’s knowledge up to date.
Developments in professional acting
Modernization has brought a more goal-rational way of acting which has replaced
the classical value based rational. Goal-rationality, in this, embodies the continuous
striving to reach a goal, as efficient and effective as possible, against the lowest possible cost. The rational based on values, as was the main rational in past times, is
about acting according to values and principles, such as justice and/or the public
interest (moral identity).
Further changes occurred during the eighties and nineties of the last century,
where the political neoliberalism and economic liberalization played an important
role. Everything became part of a business driven production process with a central
focus on efficiency. The growing power of the state and its market, which is found
in ever more increasing regulations regarding competition, commercialization and
the maximizing of scale, creates more and more goal-oriented thinking. The image
of a professional who focuses on the general interest and taking social responsibility,
was replaced by the image of a profit-focused businessman.
The legal practice was first isolated from the market to protect the objectivity and
to assume social responsibility. Now market forces are becoming more and more
accepted in this practice. The current self-image is hardly determined by an ethical
dimension and the collegiate organization. The public interest is thus served less,
and their own moral identity disappears.
Market forces affect the profession of judicial officers
Dutch judicial officer
The judicial officer is a public official appointed by the Crown, as well as an independent entrepreneur. The judicial officer carries out tasks which are mainly in
the field of justice. These official duties are part of his role within the civil trial,
such as the process of summons, the enforcement of judgments and related and/
or connected tasks (art 2. lid 2 sub 3 Gdw). In the case of non-official duties he
performs (debt) collection activities for clients, provides legal assistance and acts as
a legal representative. These activities are not part of his public duties. The judicial
officer may only exercise such activities if it does not harm or impede on a proper
and independent execution of his profession (art. 20 Gdw). These activities are
also subject to the rules of professional conduct and the disciplinary regulations.
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Developments in the judicial officer’s profession
The judicial officer developed from humble servant to self-conscious professional
(Van Rhee and Teekens). Over the centuries the judicial officer had a more subservient role in court, such as maintaining the peace and order at a hearing. Gradually
the judicial officer was recognized as indispensable due to the necessity of independent execution of judgments: the profession became autonomous from the court.
This independence of its profession is visible in the Gerechtsdeurwaarderswet
(2001). The judicial officer is considered to be an independent professional with
private liability. He has no connection to the court, but works as an independent professional with its own profession. The release of the district boundaries,
as well as the release of rates for clients led to market forces. Moreover, the
Gerechtsdeurwaarderswet (2001) states that the judicial officer in the first place
remains an official. His non-official activities are subordinate.
Several published commentaries and interviews clearly show that the introduction
of market forces has had a profound effect on the daily work of the judicial officer.
The interviews with the (candidate) judicial officers confirm this.
Market forces affect the profession of judicial officers
Developments in the judicial officer’s profession
The relationship between the judicial officers changed. They became competitors
rather than colleagues. In addition, economies of scale took place.
The relationship with clients changed
The clients of judicial officers also increased their scale, making major clients increasingly powerful. Interviewees spoke about working below cost and for them risky
constructions of pre-financing. They also confirmed the existence of no-cure-no-pay
contracts and other performance based agreements. Almost all interviewees indicated that the commercialization increasingly entailed risks for the judicial officer.
According to the interviewees the relationship hardened by the battle for clients,
the way of contracting and the sometimes occurring structures of pre-financing.
The relationship with the debtors changed
The letting go of the district boundaries, the perceived power of the clients and the
hardening of the relationships, as mentioned above, resulted in less attention to the
debtor. Without knowing it from one another, more different judicial officers visited
debtors for a seize. As a result there were fewer options for tailor-made solutions.
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The content of the judicial officer’s work changed
The content of the judicial officer’s work also changed. In general, only the official tasks were carried out by (candidate) judicial officers, whereas the litigation
was left to others. However, there is a difference between large and small firms.
For example, within small firms (candidate) judicial officers still litigate. Another
change was the hiring of specialists in sales and marketing, as well as managers
who were not judicial officers. Furthermore, candidates remained a candidate for
a longer period without having their own fixed location and without the associated
powers of a judicial officer/entrepreneur.
There was mention of a decline in the quality of the professional practice, or
that it was difficult to maintain quality. However, the developments also yielded
positive results in terms of increased efficiency and customer focus. A minority
saw the benefits of the introducing of market forces.
Stakeholders judge differently
Debt counseling, social counselors and branch organization NVVK
The judicial officer is under huge pressure to collect debt in different ways. This
causes higher debts due to the additional costs that are being made, but it also
leads to a larger group of debtors who have to get by on an amount less than the
seizure-free rate. The question arises whether creditors always know and/or have
been given permission for seizure in hopeless situations. There are judicial officers
who seize goods to increase the pressure on debtors in situations where there is
nothing to be gained. It corresponds to what judicial officers themselves indicate:
targets have to be met, otherwise the client disappears or the judicial officer earns
little or nothing. This causes high pressure on the judicial officer, and in turn puts
great pressure on the debtor. In some cases this leads to incorrect behavior of the
judicial officer: not all procedures are carefully followed.
According to various actors in the field of household debt, the collaboration
between debt counseling and judicial officers has improved in recent years. Also
the KBvG plays a more active role and judicial officers have more sense of the
problematic indebtedness of debtors. But, as mentioned earlier, also the pressure
on the judicial officer is great to collect debt in different ways. This pressure leads
to higher costs which increases the amount of debt.
Clients (Creditors)
It is clear that since the introduction of the Gerechtsdeurwaarderswet the developments are favorable for large clients. Judicial officers have not only lost financially,
but also the risk often lies with them. It has also meant that the judicial officer
is valued as an entrepreneur. He is considered to be efficient and effective, and
computerization plays an important role. Contracts are based on a no-cure-no-pay
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and a bonus/malus system (DUO and Achmea), and they all use benchmarking.
Statements show that the care or attention belongs to the risk of the judicial officer
lately. The use of these instruments also made clear that the risk of undue pressure
on debtors is real. The judicial officers have an interest in good scoring percentages to survive in this market. The market forces has worked especially beneficial
for large clients, their power is enhanced at the expanse of the judicial officers and
affect the debtors.
Results of trend reports, research and evaluation committees
Studies, reports and interviews show a clear picture about these developments. A
picture that is confirmed by the literature. They show so many similarities that it
is impossible to conclude differently: the market forces have had an impact on the
professional practice of the judicial officer.
The organization of judicial officers (KBvG) has become more actively involved
in trying to minimize the excesses of market forces. Especially the release of the
evaluation report of the committee Van der Winkel has contributed to this.
Judicial officers and notaries compared
The problems within the notaries are much like those in the field of judicial officers.
A notary is also an official and entrepreneur. As with the judicial officer, market
forces were introduced within the notary (1999). There was a lot of debate within
the notary about market forces and commercialization. Its tone was predominantly
negative about the consequences of this introduction. Commercial aspects are more
important than before, such as the importance of major clients and the profitability
of acts. In addition, the compliance to the rules of conduct declined in favor of commercial interests. All this has led to much discussion and reflection on professional
ethics, which is much less common in the field of the judicial officer.
Socio-economic developments and developments in civil procedure
Socio-economic developments forced judicial officers to reflect on their roles and
their position even more. These developments, such as the professionalization of
credit management, are associated with the commercialization of debt collection.
An increase in household debt and the economic crisis cause a reduction in the
opportunities to collect debt. However, there is more emphasis on ‘social debt collection’ and cooperation with debt counseling. Judicial officers constantly look for
new initiatives and other methods. The reflection on their role and responsibility
and the search for ‘best practices’, ensure greater consistency within the profession
of the judicial officer. This may improve the image of the judicial officer.
With regard to the civil procedure, the possible disappearance of the summons
will have major consequences for the profession. Within the debate about the disappearance of the summons the benefits of issuing them are often forgotten by the
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judicial officer. Creditors often expect a debtor to pay if he is being forced to do so
by a judge. Advance information relevant for the redress, which can be obtained by
a judicial officer, can save valuable time and money. Having to explain to a creditor
that a judicial officer does have a legal title, but that this title is meaningless due to
circumstances surrounding the redress, damages the confidence in the rule of law.
A good control at the gate prevents unnecessary procedures and associated costs.
European developments in the judicial officer’s profession
In Belgium, where the judicial officer also is considered a civil servant and an
entrepreneur, the judicial officer pays much more attention to his role within the
legal system and the values of its profession: the judicial officer is explicitly positioned as a mediator between the interests of the creditor and the debtor. There is
less focus on the market and the judicial officers do not experience each other as
competitors. The Belgium code of conduct provides, with regard to the above, a
normative context and is based on clear values. The starting point of this normative
context is the ideal professional. This can serve as an example for the Netherlands.
In cooperation with the UIHJ, the Council of Europe engineered a harmonized
statute as a starting point for further harmonization of the profession and the seizure
and execution law in Europe. It demands high ethical and professional standards.
Principles for the desired training
Professional logic
In this context it is important to identify and emphasize core values in the training
of the (candidate) judicial officer. This is because the focus on values is reduced
by market forces and sometimes even seems to disappear. It also appears that
strengthening professional ethics is needed to maintain the core values of the
profession in a market-oriented environment. Even the European statute mentions
the importance of a high standard of professionalism and ethical values. The core
values of the judicial officer are responsibility, independence, objective and integrity.
This is the basis for discussing and visualizing moral dilemmas and for the
ability to recognize and resolve ethical dilemmas. Thus, the tension between
competition, own interests, market pressure and the workload on the one hand and
professional ethics, integrity, and commitment to the rule of law on the other hand,
have to be balanced. Officials must identify themselves with their values, norms
and responsibilities: there must emerge an inner conviction to act in accordance to
these standards. This implies that continuous reflection on the professional ethics
is necessary. This is done through a learning-teaching trajectory on ethics which is
arranged in the curriculum and that works with the so-called ‘pervasive method’.
This trajectory on professional ethics is integrated as much as possible in the various courses. It is important that education and practice are in close contact with
each other, not only concerning knowledge, but also on professional ethics. That
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ethics must be related to standards. There have to be shared values and professional
standards based on the idea that law and morality are interrelated and that the
profession has more content than to earn a living or to meet the wishes of the client.
Reflecting on all these developments it is of great importance not to focus solely
on the aforementioned developments, but also to reflect and work on the innovation
of professional practice. In the complex circumstances in which judicial officers do
their job, it is expected that he is not only a specialist in the field of enforcement and
seizure and procedural law, but also has knowledge of socio-economic conditions
and remains abreast of legal developments in his field. He must be able to examine
and describe the problems encountered in professional practice and what might
be possible solutions.
Strengthening the legal (specialist) knowledge is done not only by intensifying
the contents of the profession, but also by testing in a different way: more often
and more intense. To do so, the practice court has become an important capstone.
That is where all knowledge and skills, seizure and execution law exerted, comes
together and is applied.
It is also important that students are taught to argue and write well. This is not
only important in litigation, but also in writing research reports, articles and other
relevant or important documents to the profession.
Ultimately, the acquired knowledge together with the aforementioned skills have
to be applied in writing a research report: the graduation project. Through this
practically oriented legal research one provides a contribution to the solution of a
current problem in their professional field and/or contributes to the innovation of
this practice. These changes to the curriculum will contribute to a good professional
attitude and professional ethics which, given the developments described and the
requirements imposed on a good candidate judicial officer, are necessary.
To create a clear view on the professional values and characteristics of the judicial
officer from the outset, admission interviews will be held with prospective students.
This conversation will focus on the introduction to the program and the values it
wants to convey.
However, further training should be made available for those who have worked
as a candidate judicial officer for a number of years: a professional master for those
who want to be judicial officer.
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Vragenlijst interview met (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders
A. Gegevens die van belang zijn man/vrouw + leeftijd
1. Bent u gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder?
2. Hoe lang werkt u als gerechtsdeurwaarder of als kandidaat of allebei?
3. Welke opleiding tot kandidaat heeft u gedaan? (Staatsexamen/Teekensopleiding/
HU).
4. Heeft u daarnaast een universitaire juridische opleiding gedaan?
5. Heeft u masterclass op de UU gedaan?
6. Wat is de omvang van het kantoor waar u werkzaam bent (klein/middel/groot)?
7. Maakt het kantoor deel uit van een groter geheel (GGN/NDA/Groenewegen/
LAVG/Arachnicon/Flanderijn/Adactio/Agin, etc.)?
8. Ik voer:
❏ met name managementtaken uit
❏ alleen managementtaken uit
❏ voor een gelijk gedeelte management en ambtelijke taken uit
❏ met name ambtelijke taken uit
❏ alleen ambtelijke taken uit
9. Naast mijn ambtelijke taken877
❏ procedeer ik ook
❏ procedeer ik nooit
❏ adviseer878 ik ook
❏ adviseer ik nooit
❏ doe ik ook aan mediation879
❏ doe ik nooit aan mediation
❏ incasseer880 ik ook
❏ incasseer ik nooit
Ontwikkelingen: verschil voor en na invoering GDWwet
10. Herkent u de ontwikkeling: van collega naar concurrent?
11. Vindt u dat de kwaliteit van de beroepsbeoefening is achteruit of vooruit gegaan:
• in zijn algemeenheid;
• en/of t.a.v. specifieke onderdelen?
877
878

879
880

Hier graag telkens één alternatief aangeven.
Definitie van adviseren binnen de gerechtsdeurwaarderspraktijk: de (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder helpt als adviseur een persoon of bedrijf, op correcte en deskundige wijze en volgens de
geldende normen, mondeling en/of schriftelijk, verder op juridisch gebied over de mogelijk te
nemen stappen en/of zijn rechtspositie.
Hiermee wordt bedoeld dat u ook als mediator werkzaam bent op basis van een door u gevolgde
erkende opleiding tot mediator.
Definitie van incasseren binnen de gerechtsdeurwaarderspraktijk: de (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder verricht buitengerechtelijke werkzaamheden die tot gevolg hebben dat de vordering (op
welk gebied dan ook) van de eisende partij wordt voldaan.
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12. Verschil in werkzaamheden van het kantoor en/of voor u persoonlijk (aangeven
welke):
• meer of minder incassowerkzaamheden
• meer alleen exploten betekenen
• meer of minder juridisch inhoudelijk
• meer of minder procederen
• meer of minder juristen in dienst
• meer of minder specialisatie
• meer of minder adviseren
13. Relatie met opdrachtgevers:
• Meer of minder opdrachtgevers
• Meer of minder grote opdrachtgevers
• Meer of minder kleine opdrachtgevers
• Er bestaat meer of minder afhankelijkheid van opdrachtgevers
• Er bestaat te grote afhankelijkheid van opdrachtgevers
• Wordt no-cure-no-pay (of no fee) gehanteerd?
• Andere problemen met opdrachtgevers?
14. Hoe is de relatie met de schuldenaren?
• Er zijn meer of minder schuldenaren
• We kennen onze schuldenaren beter-slechter
• We treffen makkelijker-moeilijker betalingsregelingen met schuldenaren
• Er wordt eerder beslag gelegd
15. Vindt u dat de fusies/samenwerkingsverbanden tussen GDWkantoren een
goede zaak zijn?
16. Nieuwe verordening onafhankelijkheid: aandeelhouders – opdrachtgevers, wat
vindt u hiervan?
17. Verschil in werkzaamheden van de gdw’er zelf vroeger en nu
• Beslag en executie
• Dagvaarding
• Procederen
• Advies
• Anders
18. Worden er meer ethische dilemma’s ervaren dan vroeger?
• Zo ja, welke?
• Oplossingen?
19. Vindt u dat de gerechtsdeurwaarder te veel een ondernemer is geworden?
20. Heeft u te maken gehad met agressie (in de meest ruime zin van het woord)?
• Waaruit bestond de agressie?
• Problemen rond agressie?
• Is de beroepsgroep (KBvG/ledenraad) actief genoeg op dit gebied?
• Oplossingen
21. Betrokkenheid bij de beroepsorganisatie
• Deelname aan bestuur
• Ledenraad
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• Bezoekt vergaderingen ledenraad
• Toekomst wenselijkheid deelname
Ontwikkelingen na invoering GDWwet.
22. Wat vindt u van de werkzaamheden van de KBvG als PBO?
23. Het tuchtrecht.
• Bent u op de hoogte van de uitspraken van de tuchtkamer?
• Is er wel eens een klacht tegen u ingediend?
• En heeft dat tot sancties geleid?
• Hoe vond u het dat er een klacht tegen u werd ingediend?
• Zorgt het tuchtrecht voor het handhaven een (hoge) beroepsnormen?
• Moet er schadevergoeding worden toegekend?
24. Kent uw kantoor een klachtenregeling?
25. Denkt u dat er functiedifferentiatie nodig is binnen de gerechtsdeurwaarderspraktijk (meer ambachtelijk werk t.o.v. ‘de moeilijker zaken’)?
• Een kandidaatfunctie met een HBO-opleiding
• Een kandidaatfunctie met een universitaire opleiding
26. Moet de deurwaardersopleiding een universitaire opleiding worden of volstaat
een HBO-opleiding?
27. Meent u dat u een goed beeld hebt van de huidige opleiding zoals die door de
Hogeschool Utrecht wordt verzorgd?
28. Ervaringen met de afgestudeerden van de Hogeschool Utrecht.
*Sluit de huidige opleiding volgens u aan op de praktijk?
*Er is voldoende kennis aanwezig bij de afgestudeerden.881
*Er zijn voldoende vaardigheden aanwezig bij de afgestudeerden882 .
29. Weet u hoe het huidige curriculum van de opleiding eruitziet (vakken/inhoud)?
Bijvoorbeeld:
• Verdiepende privaatrechtelijke vakken
• Oefenrechtbank
• Onderzoeksvaardigheden
• Kritisch denken/argumenteren
• Scriptie schrijven/onderzoek doen
• Ethiek en tuchtrecht
• Privacyrecht
• Historie van het ambt
• Internationalisering
• Managementvakken
• Trainingen
• Project taal, schrijven van stukken
30. Als u de huidige opleiding vergelijkt met de oude opleiding: is dat een verbetering?
881
882

Geef aan of de kennis aansluit op de praktijk.
Geef aan of de vaardigheden aansluiten op de praktijk.
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31. Wat zou er volgens u anders moeten?
32. Als u de HU-opleiding heeft gedaan, sluit dat voldoende aan op de praktijk?
33. Denkt u dat het goed zou zijn als er een (wettelijke erkende) vervolgopleiding
komt?
• In de vorm van een universitaire master?
• In de vorm van een HBO-master?
• Wat zou dan de inhoud van die master moeten zijn?
• Een juridisch inhoudelijke master op de universiteit?
• Een meer op het management gerichte HBO-master?
• Een meer op begeleiden van kandidaten gericht vervolg?
• Of combinatie van inhoudelijk/management/onderwijs en begeleiding
met algemeen jaar?
34. Permanente educatie:
• Bent u tevreden over de huidige regeling, levert die een bijdrage aan het
verhogen van de kennis en het verhogen meer in het algemeen van de
beroepsuitoefening?
• Zou er wat moeten wijzigen?
• Zo ja, wat dan?
35. Wat wordt de toekomst t.a.v. de werkzaamheden van de gdw’er?
• Blijft hij de dubbele pet houden?
• Gaat de dagvaarding eruit?
• Beslagregister?
• Specialisatie?
•
36. Wat vindt u van de internationale ontwikkelingen t.a.v. de beroepsuitoefening?
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De competenties voor HBO-juristen zijn gebaseerd op ‘De HBO-Jurist. Landelijk
beroeps- en opleidingsprofiel HBO Rechten, mei 2005’.
Rechtstoepassing

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Selecteren van feiten op juridische relevantie en formuleren van één of meerdere
rechtsvragen op basis van de juridisch relevante feiten. [Diagnosticeren]
Afwegen van juridische argumenten en maatschappelijke factoren en concipiëren van een (bindende) beslissing inzake rechtsvragen, op basis van
feitenmateriaal en het recht zoals dat in de rechtsbronnen ligt besloten en
met behulp van gangbare instructies of standaarden. [Beslissen]
Geven van zowel juridisch als niet-juridisch advies op basis van een diagnose
en een (voorlopige) beslissing. [Adviseren]
Behartigen van de juridische belangen van anderen en verlenen van rechtsbijstand. [Belangen behartigen]
Onderhandelen en bemiddelen in een juridisch geschil en kunnen afdoen van
het geschil buiten rechte met gebruikmaking van technieken uit mediation.
[Bemiddelen]
Opstellen van nadere regelingen in de context van de bestaande regelstructuur.
[Regulering]
Na onderzoek inschatten van de juridische situatie alsmede de juridische risico’s
bij organisaties op basis van ter beschikking staand materiaal. [Juridische audit]

Faciliteren van de rechtstoepassing

8.

Aanleggen en beheren van het juridische dossier, bewaken van de doorloop
en de samenhang en afsluiten of overdragen ervan. [Juridisch dossier]
9. Raadplegen en selecteren van het recht via juridische databanken, alsmede
bijdragen aan de totstandkoming en optimalisering van een juridisch informatiesysteem in de eigen organisatie. [Informatie]
10. Toezien op de kwaliteit van de rechtstoepassing alsmede op de facilitering
hiervan; maken van een analyse van de kwaliteitsaspecten en adviezen opstellen
voor de verbetering ervan, vertalen naar de juridisch gebruikers en meewerken
aan de invoering en uitvoering ervan. [Kwaliteit]

286

Proefschriftversie - De gerechtsdeurwaarder.indd 286

19/08/13 13:29

Bijlage 3
1.

De gerechtsdeurwaarder is in staat tot juridisch rechercheren, analyseren en
formuleren, wat zeggen wil dat hij als beroepsbeoefenaar zowel ambtelijke als
andere juridische rollen en taken volgens de geldende normen in het juridische
werkveld respectievelijk kan vervullen en uitvoeren (Juridisch rechercheren,
analyseren en formuleren) (1, 7, 8, 9).

2.

De gerechtsdeurwaarder is in staat tot betekenen, wat zeggen wil dat hij als
openbaar ambtenaar ambtelijke stukken die voldoen aan (wettelijke) kwaliteitseisen (een rechtsgeldige betekend exploot), zo uitreikt dat debiteuren en
derden na betekening weinig vragen hebben (Betekenen) (4, 8).

3.

De gerechtsdeurwaarder is in staat tot het redigeren van exploten, wat zeggen
wil dat hij exploten samenstelt die voldoen aan juridische en wettelijke en
overige kwaliteitseisen (Redigeren van exploten) (2, 4, 6, 8).

4.

De gerechtsdeurwaarder is in staat tot executeren, wat zeggen wil dat hij als
openbaar ambtenaar alle mogelijke executievormen (titels), conform wettelijke
en overige kwaliteitseisen en afgestemd op individueel niveau, uitvoert en
afhandelt (Executeren) (2, 4, 6, 7, 8).

5.

De gerechtsdeurwaarder is in staat tot rechercheren, wat zeggen wil dat hij binnen de grenzen van de wet (WBP) en met gebruikmaking van alle beschikbare
bronnen informatie verzamelt over de debiteur ten einde snel en efficiënt te
incasseren (Rechercheren) (7).

6.

De gerechtsdeurwaarder is in staat tot incasseren, wat zeggen wil dat hij
als ondernemer, binnen de grenzen van de wet en de hem of haar gegeven
bevoegdheden, buitengerechtelijk werkzaamheden ontplooit die tot gevolg
hebben dat de vordering (op welk gebied dan ook) van de eisende partij wordt
voldaan (Incasseren) (4, 5, 6, 8).

7.

De gerechtsdeurwaarder is in staat tot boekhouden, wat zeggen wil dat hij
volgens de wettelijke richtlijnen zijn administratie en de geïncasseerde gelden
van debiteuren en derden gescheiden beheert, controleert en volgens de regels
de uitbetaling afhandelt (Boekhouden) (4, 8, 10).

8.

De gerechtsdeurwaarder is in staat tot procederen, wat zeggen wil dat hij als
procesgemachtigde voor de opdrachtgever optreedt in een rechtsbeding dat
aanhangig is gemaakt bij de kantonrechter; de gerechtsdeurwaarder beïnvloedt
door middel van processtukken en daadkrachtig optreden tijdens de rechtszitting de kwaliteit en snelheid van de procedure in positieve zin (Procederen) (2,
4, 5, 8, 9).
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9.

De gerechtsdeurwaarder is in staat tot communiceren, wat zeggen wil dat
hij zowel mondeling als schriftelijk of in gebaar zijn bedoeling, standpunt of
boodschap aan alle in de beroepsuitoefening betrokken personen, zo kenbaar
maakt dat hij (bij elke doelgroep) zijn doel bereikt (Communiceren) (4, 10).

10. De gerechtsdeurwaarder is in staat te adviseren, wat zeggen wil dat hij als
adviseur een persoon, op correcte en deskundige wijze en volgens de geldende
normen, mondeling en / of schriftelijk verder helpt op zowel juridisch als
sociaal gebied over de mogelijk te nemen stappen en/of zijn rechtspositie
(Adviseren) (3, 7, 8).
11. De gerechtsdeurwaarder is in staat tot onderhandelen, wat zeggen wil dat hij bij
een verschil van mening of geschilpunten of andere probleemsituaties waarbij
meerder partijen betrokken zijn, door middel van effectieve communicatie
komt tot een consensusmodel waarover iedereen tevreden is (Onderhandelen)
(4, 8).
12. De gerechtsdeurwaarder is in staat tot ondernemen, wat zeggen wil dat hij als
ondernemer een bedrijf op alle mogelijk maatschappelijke aanvaardbare en
wettelijke eisen zo leidt dat het bedrijf winst oplevert (Ondernemen) (4).
13. De gerechtsdeurwaarder is in staat leiding te geven wat zeggen wil dat hij
medewerkers en derden afhankelijk van de situatie en de opdracht informeert
(kennisoverdracht), coacht, stuurt of evalueert zodat opdrachten goed en efficiënt worden uitgevoerd; bovendien geeft hij zo leiding dat medewerkers zich
prettig voelen in hun werk en zich optimaal kunnen ontplooien (Leidinggeven)
(4).
14. De gerechtsdeurwaarder is in staat tot acquireren wat zeggen wil dat hij die
acquisitieactiviteiten onderneemt die leiden tot een stabiele gezonde bedrijfsvoering (Acquireren) (4).
15. De gerechtsdeurwaarder is in staat tot bedrijfsvoering wat zeggen wil dat hij
niet alleen zorg draagt voor de dagelijkse gang van zaken binnen (de aan hem
toevertrouwde afdeling binnen) de organisatie, maar ook een bijdrage levert
aan (personeels)beleid en financieel management (Bedrijfsvoering) (4).
16. De gerechtsdeurwaarder is in staat tot het toepassen van kwaliteitszorg in zijn
beroepsmatig handelen en het werken in zijn organisatie; hij werkt aan een
proces van continue verbetering van dienstverlening, waarbij de wensen van
de klant en een efficiënte dienstverlening voorop staan (Kwaliteitszorg toepassen
en bewaken) (8, 9, 10).
17. De gerechtsdeurwaarder is in staat tot professioneel samenwerken wat zeggen
wil dat hij binnen en buiten de eigen organisatie met andere professionals en
diverse doelgroepen samenwerkt om het gewenste doel te bereiken (Professioneel
samenwerken) (4).
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18. De gerechtsdeurwaarder is in staat tot het zichzelf ontwikkelen in het beroep,
wat zeggen wil dat hij in staat is te reflecteren op zijn eigen handelen, daaruit
consequenties te trekken en dit te vertalen naar ontwikkeldoelen, c.q. (loopbaan)
activiteiten. Hij is in staat de eigen professionaliteit voortdurend te ontwikkelen
op basis van nieuwe situaties in de samenleving en /of beroepsdomein (Zichzelf
ontwikkelen in beroep) (10).
19. De gerechtsdeurwaarder is in staat tot het leveren van een bijdrage aan de
ontwikkeling van het beroep door systematisch gegevens te verzamelen over
de beroepsuitoefening en de uitkomsten te vertalen naar de consequenties voor
het beroep. Hij is bovendien in staat veranderingen in de samenleving en in
regelgeving te signaleren, te onderzoeken en de resultaten hiervan te vertalen
in een bijdrage aan het beroep en het beroepsmatig handelen. Tot slot is hij
in staat een bijdrage te leveren aan intercollegiale kwaliteitszorg (Een bijdrage
leveren aan ontwikkeling van beroep) (10).
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Cohortschema GDW 2012-2013
GDW 1e jaar 2012-2013
Periode A
Inleiding recht en juridische
vaardigheden
Historie van het deurwaardersambt
Periode B
Verbintenissenrecht (+Taal)
Staats- en bestuursrecht/Europees recht
Periode C
Goederenrecht (+Taal)
Rechtspersonen, Personen en
Familierecht
Training gespreksvoering
Periode D
Burgerlijk procesrecht
Schriftelijke communicatie
Juridisch argumenteren (+Taal)
Training gespreksvoering
Periode A-D
Praktijktijd
Praktijktijd/LCO
SLB-faciliteit

GDW 2e jaar 2013-2014
5

Periode A
Procesrecht in de praktijk 1

(a)

(a)

Verdieping goederenrecht

5

Training persoonlijke effectiviteit
Periode B
Procesrecht in de praktijk 2
Verdieping verbintenissenrecht
1 (+Taal)
Privacyrecht
Periode C
Procesrecht in de praktijk 3
Verdieping verbintenissenrecht 2

(b)

5
5

5
5
(b)

Rechtssociologie (+Taal)
Training adviseren
Periode D
5
Procesrecht in de praktijk 4
5 (b) Koop en consumentenkoop
5 (a) Huurrecht
(b) Training effectief beïnvloeden
Periode A-D
15 Praktijktijd/LCO
5
SLB-faciliteit

5 (a)
5
(c)
5
5 (c)
(d)
(e)
5
5 (e)
5 (d)
(e)
20
(b)
-
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GDW 3e

jaar 2014-2015

GDW 4e

PERIODE A
Executie- en beslagrecht 1
Bedrijfsprocessen en Financiën
Faillissementsrecht en WSNP

(a)
(b)
5 (c)

Training onderhandelen
PERIODE B
Executie- en beslagrecht 2
Bedrijfsorganisatie en Bedrijfsstrategie
Arbeidsrecht
Training onderhandelen
PERIODE C
Executie- en beslagrecht 3
Bedrijfsomgeving
Pacht
PERIODE D
Executie- en beslagrecht 4
Onderzoeksvaardigheden (+Taal)
Ethiek
PERIODE A-B of C-D
Oefenrechtbank (+Taal)
PERIODE A-D
Praktijktijd/LCO

(c)

SLB-faciliteit

5 (a)
5 (b)
5 (d)
(c)

jaar 2015-2016

PERIODE A-D (zomergroep stage)
of C-B (maartgroep)
Afstudeeropdracht
15
Stage (Praktijktijd jaar 4)
40
Stage-onderwijs:
5 (a)
- Juridische stagebegeleiding
- Intervisie
- Exoten Executie- en beslagrecht
- Ethiek in de praktijk

(a)
(a)
(a)
(a)

- Internationalisering
- Training conflicthantering
- LCO en stageverslag

(a)
(a)
(a)

5 (e)
5
(e)
5
5
(d)
5
15
-

NB: de cursussen die in een studiejaar zijn gemerkt met letter (a), (b) etc. vormen
tezamen een blok van 5 EC.
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Bijlage 5
Resultaten enquête gestopte studenten
GDW 2010-2011
Onderwerpen
Leeftijd

Geslacht
Wanneer met studie
gestopt

Reden beëindiging
opleiding

<20 jaar

0

21-25 jaar

9

26-30 jaar

4

31-35 jaar

1

36-40 jaar

3

>41 jaar

0

Man

10

Vrouw

7

November

1

December

1

Januari

3

Februari

7

Maart

1

Mei

2

Juni

1

Juli

1

Privéomstandigheden
Geswitcht van
beroep
Niet te combineren
met werk
Stage niet te combineren met werk
als politieagent
Niveau te moeilijk

4

Geen vergoeding
door werkgever
Van begin af aan al
twijfels
Faalangst

2
3
1

3
1
1
1
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Welke vooropleiding

Sloot vooropleiding aan
op niveau GDW

Te weinig begeleiding
HAVO

Werk op gerechtsdeurwaarderskantoor

VWO

1
9

Detailhandel

1

Juridisch medewerker

4

Bank- en verzekeringswezen
Toerisme

1
1

Politieopleiding

1

Onbekend

1

MEAO

1

Juridisch medewerker

1

HBO

2

SJD (bachelor behaald)

1
1

Universiteit

2

Rechten (propedeuse
behaald)
Nederlands recht

2

Ja

11

Nee

6
Fulltime

15

Eén dag in de week

1

16

Nee

1

Ja

15

Nee

2

Wel dag meegelopen

1

Ja

11

Fulltime

9

Eén dag in de week

1

Alleen proefperiode

1

Nee

Niveau van de opleiding

2

MBO

Combinatie met werk en/ Ja
of gezin

Bekend met werk gerechtsdeurwaarder

1

Prima en goed te
combineren met
werk

6

Alleen een proefperiode 1

Advocaat

1

Eigen onderneming,
wel stage gdw
Politie

1
2

Openbaar Ministerie

1

Onbekend

1

2
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Prima, maar lastig
te combineren met
werk
Goed te doen

3

5

Gemakkelijk door
2
vooropleiding en/
of werk
Zeer laag, maar niet 1
te combineren met
eigen kantoor
Moeilijk door ho4
eveelheid en combinatie met werk
Probleem met argumen- Ja
teren, kern uit tekst halen
en veel lezen

Meegedaan aan informatiebijeenkomst
Genoeg informatie; wist
je waar je aan begon
Moet opleiding meer
informatie verschaffen

6

Nee

11

Ja

8

Nee

9

Ja

16

Nee

1

Ja

8

Door werk

2

Door vooropleiding

1

Wel lastig te combineren met werk

2

Door hoeveelheid en
combi met werk

3

Door stof

1

Te veel lezen

5

Beheersing Nederlandse taal
Wel veel verslagen
schrijven

1

Mogelijkheid bieden
dag meelopen
Over de stage
Toelatingsgesprekken
houden
Over hoeveelheid stof

Nee

1

1
1
4
1

Over de lessen

1

Over de begeleiding

1

9
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Tijdens de stage te verrichten ambtshandelingen
en andere werkzaamheden
Soort (ambts)handeling

Te behalen

dagvaarding
betekening titel
overbetekening diverse beslagen
beslag roerende zaken
beslag op safeloket
gerechtelijke inbewaargeving
aanplakking
executoriale verkoop
beslag op rechten
beslag op aandelen op naam
beslag op periodieke betaling
betreffende uitkeringen
beslag op niet-periodieke betaling,
niet betreffende uitkeringen
beslag onder schuldeiser
executie tot afgifte roerende zaken
beslag afgifte roerende zaken
opstellen/vervaardigen P-V beslag
onroerende zaken
aanzegging overname executie
onroerende zaken
ontruiming onroerende zaken
beslag op schepen
beslag op luchtvaartuigen
gijzeling
faillissementsoproeping
diverse aanzeggingen
beslag verhaal alimentatie
verklaring opheffing beslag onroerende zaken
betekening ovk EU Bet-Vo
bewijsbeslag
akte van constatering

200
200
50
15
2
2
10
3
2
2
50

Behaald

Opmerkingen

10
2
2
2
10
2
5
2
1
1
5
10
5
2
5
2
2
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Soort (ambts)handeling
opstellen dagvaarding (op tegenspraak)
opstellen conclusie van repliek
bijwonen comparitie
bijwonen getuigenverhoor

Te behalen

Behaald

Opmerkingen

5
5
5
3
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Ineke van den Berg-Smit werd geboren op 5 mei 1955 te Arnhem. Zij volgde haar
middelbare schoolopleiding op het Ichthus Lyceum te Enschede (1968-1972). In
1976 behaalde zij haar diploma HBO-V bij de Stichting Hogere School voor Gezondheidszorg te Leusden. Zij was meer dan 10 jaar werkzaam in de geestelijke
gezondheidszorg; als verpleegkundige, sociotherapeut, staflid en trainer sociale
vaardigheden in het Psychiatrisch Centrum ‘Zon en Schild’ te Amersfoort. In 1993
behaalde zij haar doctoraalexamen Nederlands recht (privaatrecht) aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Bij de vakgroep privaatrecht (sectie burgerlijk recht) werkte zij
als student-assistent en als docent (1987-1997). Vanaf 1997 was zij betrokken bij
de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder aan de Universiteit van Utrecht;
vanaf 2003 bij de Hogeschool Utrecht (sinds 2011 als hoofddocent). Tevens werkte
zij in de advocatuur als kennis- en opleidingsmanager van 2000-2004. Zij is vanuit
haar eigen bedrijf (Juridische Opleiding en Advies) sinds 2004 werkzaam met het
geven van cursussen aan gerechtsdeurwaarders en juristen.
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