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De KBvG en het wetsvoorstel
tot wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet
Begin oktober 2014 zond de staatssecretaris
van Veiligheid en Justitie het wetsvoorstel tot
wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet
in verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie
van Gerechtsdeurwaarders naar de Tweede
Kamer. Over het wetsvoorstel heeft de KBvG
vaak overleg gevoerd met het ministerie van
Veiligheid en Justitie. Na toezending aan
de Tweede Kamer resten nog een aantal
onderwerpen waarvoor de KBvG aandacht wil
vragen.
Onwenselijke aanvulling ministerieplicht
In artikel 11 wordt de ministerieplicht voor
gerechtsdeurwaarders geregeld. De voorgestelde wijziging (artikel 1 J/de invoeging van
sub b) is een uitvloeisel van het evaluatierapport Noblesse Oblige, waarin wordt aanbevolen
dat de gerechtsdeurwaarder zich “niet achter
zijn Ministerieplicht zou mogen verschuilen.”
De KBvG staat achter het uitgangspunt dat
de gerechtsdeurwaarder zich niet achter zijn
ministerieplicht mag verschuilen, maar meent
dat de door de Minister gekozen oplossing
juist averechtse effecten zal hebben.
Het gevolg van de voorgestelde wetswijziging
is namelijk dat elke advocaat de gerechtsdeurwaarder kan oproepen zijn ministerieplicht te weigeren en hem daarmee partij en
onderdeel van het geschil kan maken door
te stellen dat de gerechtsdeurwaarder een
bepaalde voorgenomen tenuitvoerlegging van
een vonnis van de rechter zou moeten nalaten
omdat dit hem als goed gerechtsdeurwaarder
niet betaamt (art. 1 Verordening beroep- en
gedragsregels). Dit is in strijd met de onafhankelijke positie van de gerechtsdeurwaarder,
omdat hij daarmee gedwongen wordt om ‘partij te kiezen’. Aan de ene kant de opdrachtgever met een vonnis van de rechter in zijn hand
en aan de andere kant degene jegens wie het
vonnis ten uitvoer moet worden gelegd, die
stelt dat de gerechtsdeurwaarder onbetamelijk handelt als hij dat doet. In die situatie kan
de gerechtsdeurwaarder bovendien terecht
komen, ongeacht of er door de opdrachtgever
wel een beroep is gedaan op zijn ministerieplicht.
De door de Minister gekozen oplossing heeft
daarmee een averechts effect. De vraag is
ook of de bepaling wel proportioneel is. In de
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praktijk komt het niet of nauwelijks voor dat
een gerechtsdeurwaarder met een beroep op
zijn ministerieplicht (die door de wet overigens
wordt beperkt tot het arrondissement van
zijn kantoor) moet worden gedwongen een
bepaalde ambtshandeling te verrichten. Naar
de mening van de KBvG zou eerst moeten
worden vastgesteld óf de opdrachtgever
wel een beroep op de ministerieplicht heeft
gedaan. De KBvG pleit ervoor dat een beroep
op de verplichting in artikel 11 Gdw door de
belanghebbende schriftelijk moet worden
gedaan of bevestigd. Het ingelaste sub b zou
moeten vervallen.
De Nationale ombudsman als klachtinstantie is onduidelijk, overbodig en onnodig
belastend
Er zijn vele ogen die de gerechtsdeurwaarder volgen bij zijn werk. De justitiabele, zijn
of haar raadsman, het sociaal raadslid, de
schuldhulpverlener, de bewindvoerder, de
curator, de rechter, de tuchtrechter, de collega’s, het Bureau financieel toezicht en de
KBvG: allen hebben zicht op het werk van de
gerechtsdeurwaarder. En als men dan van
mening is dat de manier waarop de gerechtsdeurwaarder zijn werk heeft gedaan niet goed
is, dan zijn er voldoende en laagdrempelige
mogelijkheden om zich te beklagen. Sinds
2001 is de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders
bevoegd, het wetsvoorstel introduceert een
KBvG klachten- en geschillencommissie en
het Bureau Financieel toezicht krijgt binnenkort het integrale toezicht over de beroepsgroep. Deze instanties zijn gespecialiseerd in
het werk van gerechtsdeurwaarders en in de
bijzondere positie waarin zij zich bevinden, als
verlengstuk van de rechterlijke macht en tussen executant en geëxecuteerde in.
Het wetsvoorstel houdt echter de mogelijkheid
van het indienen van een klacht bij de Nationale ombudsman in stand. Dat werkt naar de
mening van de KBvG verwarring in de hand,
is onnodig en zorgt voor een administratieve
lastenverzwaring voor gerechtsdeurwaarders.
De KBvG pleit ervoor dat deze bevoegdheid
afgeschaft wordt.
De klachtbevoegdheid van de Nationale
ombudsman is verwarrend omdat andere
normen worden gehanteerd dan die in het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en
in de Verordening beroeps- en gedragsregels.
De Nationale ombudsman oordeelt vaak dat
de gerechtsdeurwaarder een bepaalde hande-

ling had moeten nalaten, terwijl de wet van de
gerechtsdeurwaarder verlangt dat hij die handeling wel uitvoert. Aan een dergelijk oordeel
heeft de burger niets, en ook de gerechtsdeurwaarder wordt in verwarring gebracht.
De klachtbevoegdheid van de Nationale
ombudsman is, naast de bestaande en
toekomstige laagdrempelige mogelijkheden
om klachten in te dienen, ook onnodig gezien
de opdracht aan de Nationale ombudsman:
het behandelen van klachten over overheidsinstanties. Die overheidsinstanties zijn
opdrachtgever van de gerechtsdeurwaarder
en de Nationale ombudsman kan dat handelen
van die overheidsinstanties aan zijn behoorlijkheidsnorm toetsen via het werk van de
gerechtsdeurwaarder. Als hij dan van mening
is dat een bepaald optreden onbehoorlijk is,
dan kan hij de betreffende overheidsinstantie
aanspreken. De gerechtsdeurwaarder blijft
onderworpen aan zijn eigen tuchtrechtelijke
toets.
Tenslotte zorgt de klachtbevoegdheid van de
Nationale ombudsman voor extra administratieve lasten voor gerechtsdeurwaarders. Zoals
door de KBvG vaak aangegeven is het werk
van de gerechtsdeurwaarder zeer klachtgevoelig. In een ‘worst case scenario’ zou in de
toekomst dan tegelijkertijd kunnen worden
geklaagd bij de tuchtrechter in Amsterdam,
de KBvG in Den Haag, het Bureau Financieel Toezicht in Utrecht en bij de Nationale
ombudsman, ook in Den Haag. En dat kan
naar de stellige overtuiging van de KBvG niet
de bedoeling zijn.
Proces-verbaal van constatering opnemen
als ambtshandeling
Het opmaken van een schriftelijke verklaring
van door de gerechtsdeurwaarder persoonlijk waargenomen feiten van stoffelijke aard
(proces-verbaal van constatering), is in veel
omringende landen (o.a. Frankrijk en België)
een ambtshandeling, waardoor dit procesverbaal het karakter van een authentieke
akte heeft en daarmee dwingende bewijskracht. Zeker gezien de nadruk in het huidige
procesrecht op substantiëring en bewijsmiddelen kan dit proces-verbaal een waardevolle
bijdrage leveren aan de waarheidsvinding.
Door de feiten helder en onafhankelijk vast te
leggen, kan bijvoorbeeld een descente overbodig worden en zelfs een gang naar de rechter
worden voorkomen.

wetsvoorstel

Ons voorstel is om dit proces-verbaal van
constatering niet langer als een ‘vrije’ toegelaten nevenwerkzaamheid ex artikel 20 Gdw
op te nemen, maar als een ambtshandeling ex
artikel 2 Gdw.
In ditzelfde licht is ons voorstel eveneens
om exploten op de voet van artikel 3:37 lid
2 BW ook in artikel 2 Gdw uitdrukkelijk als
ambtshandeling aan te duiden. Niet alleen om
de authenticiteit ervan te benadrukken, maar
ook om geen discussie te krijgen of je voor
bijvoorbeeld een exploot houdende stuiting
van een verjaring mag informeren bij het BRP
(hetgeen alleen is toegestaan voor ambtelijke handelingen), hoewel het Gerechtshof
Arnhem in zijn uitspraak van 16 oktober 2012
(ECLI:NL:GHARN:2012:BY1109) in r.o. 4.9 de
stuiting weer als ambtshandeling betitelt.

geen derdengelden meer over om uit te keren.
De curator heeft bovendien ook de middelen
om de gefailleerde te dwingen mee te werken.
Aantal ledenraadsleden niet verminderen
De ledenraad van de KBvG heeft zich in de
loop der jaren aanzienlijk geprofessionaliseerd. De belangstelling voor de ledenraad
is ook gegroeid, zelfs zo dat er vandaag de
dag voor vrijwel iedere vacature binnen de
ledenraad verkiezingen gehouden moeten
worden omdat de belangstelling groter is dan
het aantal vacatures. Daarmee zou op een
beroepsgroep van 950 leden een kleine groep
van 15 ledenraadsleden het beleid vast stellen.
De KBvG wenst het aantal ledenraadsleden op
30 te handhaven.

De KBvG wordt hierin gesteund door de
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, die
in haar reactie van 12 november 2013 eveneens pleit voor het opnemen van het procesverbaal van constatering als ambtshandeling.
Ook internationaal wordt het proces-verbaal
van constatering inmiddels als een ambtshandeling van de gerechtsdeurwaarder
beschouwd. De CEPEJ commissie (Commission for the efficiency of Justice) van de Raad
van Europa heeft in haar Guidelines (internationale beginselen inzake de organisatie van het
beslag- en executierecht) het proces-verbaal
van constatering opgenomen als een activiteit
van de gerechtsdeurwaarder.
Insolvent verklaren van de derdengeldenrekening
De KBvG pleit er ten aanzien van de derdengeldenrekening voor om het mogelijk
te maken dat in voorkomende gevallen de
derdengeldenrekening als zodanig insolvent
wordt verklaard. Dat maakt het voor de curator mogelijk om zich onmiddellijk te ontfermen over die derdengeldenrekening en dat
maakt een waarneming in dergelijke gevallen
overbodig. Die waarneming gaat gepaard met
hoge kosten, die nu vaak gedragen worden
door het Voorzieningenfonds van de KBvG.
Die hoge kosten worden veroorzaakt door het
werk dat de waarnemer moet verrichten om
inzicht te krijgen in de (vaak wanordelijke)
administratie van de waargenomen gerechtsdeurwaarder en de rekenprocedure die vervolgens gestart moet worden om vast te stellen
welk deel de rechthebbenden uitgekeerd
dienen te krijgen. Tegen die tijd zijn er vaak
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