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Noblesse Oblige

D

e voorzitterswisseling is een feit. Per 1 november jl.
mocht ik John Wisseborn opvolgen in de functie van
voorzitter van de KBvG. Veel lovende woorden zijn
de afgelopen weken gesproken over John’s werk als
voorzitter. En dat is zeer terecht. Tegelijk is mij in mijn nieuwe
functie veel succes toegewenst, veelal onder de toevoeging ‘dat de
komende tijd veel werk aan de winkel is’. En ook dat laatste klopt.
Het lijkt zo te moeten zijn dat de voorzitterswisseling gepaard
gaat met schriftelijke uitingen over de beroepsgroep. Waar op dit
moment het wetsvoorstel tot Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in de Tweede Kamer aanhangig is, heeft de voorzitterstermijn van John vooral in het teken gestaan van het rapport van de
commissie-Van der Winkel. In maart 2009 verscheen dit evaluatierapport onder de welluidende titel Noblesse Oblige.
Adel verplicht.
Ofwel: iemand die bevoorrecht is door adellijke afkomst, geld of
talent, heeft de plicht er iets goeds mee te doen of zich ernaar te
gedragen. De boodschap van de commissie-Van der Winkel was
duidelijk: het gerechtsdeurwaarderschap brengt privileges en
verantwoordelijkheden met zich mee. De noblesse zit hem in de
gedelegeerde staatsmacht, de bevoegdheid in de tenuitvoerlegging van dwangbevelen, vonnissen en overige titels. Het desnoods
tegen de wil van de schuldenaar bewerkstelligen waartoe hij of zij
is veroordeeld. Die bevoegdheid lijkt het meest tot de verbeelding
sprekende onderdeel van de dagelijkse deurwaarderspraktijk. Het
is vooral dat monopolie dat in de ogen van de commissie-Van der
Winkel een keerzijde zou kennen, in de zin dat de gerechtsdeurwaarder zich vooral en zeer integer van die ambtelijk taak moet kwijten. De
kritiek was nauwelijks verholen, zowel de individuele gerechtsdeurwaarder als de KBvG kregen huiswerk mee. Het rapport is aanleiding
geweest tot de herziening van de Gerechtsdeurwaarderswet, die – zo
schrijft de Memorie – een aantal voorstellen bevat om de integriteit
en kwaliteit van gerechtsdeurwaarders te bevorderen.
Daarmee is de toonzetting op dit punt al genuanceerder dan het evaluatierapport. Dat is terecht, hoewel ik meen dat de Memorie nog
onvoldoende recht doet aan de ontwikkeling die de KBvG en haar
leden de afgelopen 6 jaar hebben doorgemaakt. Als de evaluatie op
dit moment zou worden uitgevoerd zal inhoudelijk een ander beeld
van de PBO naar voren komen. Dat van een PBO die de aanbevelingen ter harte heeft genomen, die zich uitdrukkelijk uitspreekt in
het maatschappelijke debat, een mening durft te hebben en die ook
durft te geven. In dat maatschappelijk debat zijn we niet doof voor
de kritiek van organisaties als de Nationale ombudsman, de sociaal
raadslieden of de schuldhulpverlening. Ook al is die kritiek inhoudelijk niet altijd terecht. Het valt te betreuren dat in het debat nog te
weinig wordt onderkend dat de KBvG in staat en bereid is over haar
eigen schaduw heen te stappen.

Sdu Uitgevers

Onveranderd zal het werk van de deurwaarder kritisch worden
beschouwd. Als voorzitter zal ik het voorrecht hebben daarover het
debat te voeren en dat zal ik met overtuiging doen. Waar nodig zullen we als bestuur bij de leden het belang van de diverse projecten
nog uitgebreider dan voorheen uitleggen. Uw medewerking aan bijvoorbeeld VISH, het beslagregister, DAG en het e-derdenbeslag is
een absolute noodzaak. Ik reken erop dat we u van nut en noodzaak
kunnen overtuigen, zodat het voorzitterschap – ook voor mij – niet
alleen een eer, maar ook een genoegen zal blijken.
Wilbert van de Donk
Voorzitter
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