Open brief aan de KBvG:
“NVI verzoekt deurwaarders om interne regelgeving aan te scherpen”
De NVI is geschrokken van de laatste rapportage van het BFT (financiële toezichthouder op
deurwaarders), waarin wordt aangegeven dat veel deurwaarders onder verscherpt financieel
toezicht staan.
Kennelijk gaan meerdere deurwaarders bij de financiering van hun ambtelijke praktijk te ver
in hun bereidheid om hun eigen ambtelijke kosten ten behoeve van opdrachtgevers zelf voor
te financieren. Ook gaan zij te ver bij het afsluiten van no cure no pay contracten voor hun
eigen ambtelijke kosten, waardoor zij zelf te hoge risico’s lopen. Volgens het BFT zijn
meerdere deurwaarderskantoren daardoor in financiële moeilijkheden geraakt en
overtreden zij de KBvG-regels.
De NVI-leden verstrekken gezamenlijk ongeveer 50% van alle opdrachten aan deurwaarders
en zijn daarmee veruit de grootste opdrachtgever van de beroepsgroep. De NVI-leden zijn,
als klant, derhalve sterk gebaat bij een gezonde deurwaarders bedrijfstak.
Op grond van KBvG richtlijnen geldt dat onderhanden werk ook als dekking van
derdengelden wordt geaccepteerd; de post onderhanden werk vormt vaak zelfs meer de
helft van de dekking van die derdengelden, ofschoon het geen liquide middelen betreft.
Hierdoor neemt het risico toe dat opdrachtgevers van deurwaarders de hun toekomende
gelden niet terug krijgen indien het fout gaat. Dit probleem versterkt nog de door het BFT
gesignaleerde problemen.
Deurwaarders signaleren dit probleem ook en sommige hebben daarom op vrijwillige een
onderling Stichting Garantiefonds opgericht. Dat is een stukje in de goede richting, maar nog
niet voldoende: het Garantiefonds is vrijwillig en niet alle deurwaarders doen mee.
Daarnaast is het maar zeer de vraag of het Garantiefonds groot genoeg is om ook het
omvallen van een groot deurwaarderskantoor te kunnen dekken.
De NVI heeft recent haar regelgeving zodanig aangescherpt dat de derdengelden van de bij
haar aangesloten incassobureau’s 100% in kas aanwezig moeten zijn en dat onderhanden
werk daar niet voor kwalificeert. Het zou goed zijn als de KBvG een soortgelijke regel zou
uitvaardigen.
In dit verband heeft de NVI een viertal vragen aan de KBvG:
1. Waarom staat de KBvG toe dat deurwaarders die de KBvG-regels overtreden hun
bedrijfsvoering ongestoord mogen voortzetten en hun beroepsuitoefening niet
hoeven te staken?
2. Is de KBvG bereid om deurwaarders te dwingen om transparant te zijn over hun
(zwakke) financiële positie, zodat de markt beter in staat is om de juiste deurwaarder
te selecteren?
3. Waarom verbiedt de KBvG ongewenste praktijken ten aanzien van voorfinanciering
en no cure no pay contracten niet?

4. Is de KBvG bereid om een interne regel uit te vaardigen waarbij derdengelden
volledig door liquide middelen moeten worden gedekt (net als bij advocaten,
notarissen en NVI-incassobureau’s)?
Wij zijn nieuwsgierig naar uw reactie.
Was getekend,
NVI-Bestuur
Voorzitter (+ secretaris?)

