hammerstein

Niets
menselijks is
ons vreemd
Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie wil in de nieuwe
Gerechtsdeurwaarderswet een door het BFT uit te oefenen integraal
toezicht op de beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders introduceren. Aan
BFT-voorzitter Fred Hammerstein de vraag wat de beroepsgroep daarvan
gaat merken en hoe hij de toekomstige verhouding tussen het BFT en de
tuchtrechter ziet. Ook laat Hammerstein zijn licht schijnen over het arrest
van 31 oktober 2014, waarin De Hoge Raad beperkingen heeft gesteld aan
het beslag op vakantiegeld.1 “Een advocaat-generaal die altijd gevolgd
wordt, steekt onvoldoende zijn nek uit.”

E

én van de prettige aspecten van
gepensioneerd zijn is dat hij
weer tijd heeft, zegt Fred Hammerstein. En dus poseert hij
opvallend geduldig voor de jonge fotografe
die hem in een schier oneindige reeks posities in zijn woonkamer en tuin wil vastleggen. “Poseren is niet bepaald mijn favoriete
bezigheid”, zegt hij niettemin enigszins
opgelucht, nadat ze is vertrokken.
Als bestuursvoorzitter van het BFT is
Hammerstein meer dan gemiddeld betrok-
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ken bij de beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders, en weet hij meer dan
gemiddeld wat er zoal speelt binnen de
beroepsgroep. Hij spreekt met waardering
over het ‘open contact’ met het bestuur
van de KBvG en over de afgelopen jaren
opgebouwde vertrouwensband . Hij zegt:
“Voor een belangrijk deel staan we voor
hetzelfde doel: kwaliteit, integriteit, het
niet beschadigen van de vertrouwensfunctie door oneigenlijke praktijken – het is
allemaal rechtstreeks in het belang van
gerechtsdeurwaarders zelf. Dat heeft het

KBvG-bestuur de afgelopen jaren heel
goed uitgedragen.”
Over het voornemen van staatssecretaris
Teeven om de beroepsgroep te onderwerpen aan integraal toezicht door het BFT
zegt Hammerstein: “We hebben al enige
ervaringen opgedaan met de notarissen,
waar dit type toezicht geldt sinds 1 januari
2013. Hoewel we ons naar beste kunnen
daarop hebben voorbereid met allerlei
pilots, blijft het in praktijk lastig te bepalen
hoe je dit type toezicht het best inricht.
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Controle begint met goede informatie.
Nu beschikken we al over veel financiële
informatie en daar kunnen we vaak ook
wel uit destilleren dat er zaken mogelijk
niet helemaal correct verlopen – zeg maar
als een soort ‘bijvangst’. Maar we kunnen
niet alles zien en horen. Daarom hebben we voor de notarissen een lijst van
voorvallen opgesteld waarvoor een actieve
meldplicht geldt. Denk aan een tuchtklacht, of aan een geval waarin een notaris
aansprakelijk wordt gesteld voor schade.
Een dergelijke aanpak kan denk ik ook
werken voor gerechtsdeurwaarders.”
Grens
Hammerstein benadrukt dat hij de plannen van Teeven niet ziet als een intensivering van het toezicht, maar eerder als een
uitbreiding van het takenpakket. “En dan
ook nog eens zonder dat er een euro extra
budget bijkomt”, zegt hij. “Dat houdt hoe
dan ook in dat we als BFT anders moeten
gaan werken. Het reguliere onderzoek
zal blijven, maar minder frequent plaatsvinden. Intussen zal de nadruk meer en
meer komen te liggen op risicogericht
onderzoek: bij welke signalen is de kans
het grootst dat er mogelijk een rotte appel
in de mand zit? We zullen onze capaciteit
heel efficiënt moeten gaan inzetten, als dit
allemaal doorgang vindt.”

“Het preadvies is een
heel mooi stuk werk”
Het feit dat de KBvG al een eigen
toetsingskader in de vorm van de KBvG
Normen voor Kwaliteit heeft ontwikkeld,
noemt hij ‘ideaal’. “Onze rol is toetsen
aan een bepaald toetsingskader, we zijn
geen regelgever. De gerechtsdeurwaarders
beschikken over een prima toetsingskader. En zoals ik al zei: de doelen van de
KBvG en het BFT lopen in belangrijke
mate parallel. Wij kijken in het belang
van de buitenwereld én de beroepsgroep
mee of er correct wordt gehandeld. Dat
laatste wordt niet altijd door iedereen goed
begrepen, maar ook in kader van het ‘level
playing field’ is het belangrijk dat er geen
leden van de beroepsgroep zijn die het
met de regels niet zo nauw nemen en op
die manier hun positie versterken. Een der-
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gelijke constructie zie je bijvoorbeeld ook
in het Mededingingsrecht.”
Over de verhouding tussen het BFT en
de tuchtrechter is hij uitgesproken. “De
tuchtrechter heeft hoe dan ook het laatste
woord. Dat is de daadwerkelijke rechterlijke toets of iets wel of niet door de beugel
kan en of bepaald gedrag in overeenstemming is met de beroeps- en gedragsregels.
Het probleem is eerder dat het BFT niet
altijd op voorhand weet welke lijn de
tuchtrechter volgt. Dat leidt ertoe dat we
soms zelf een klacht moeten indienen om
te weten te komen waar de grens nu precies ligt. Dit is al een keer gebeurd, toen
we tegen een op zichzelf volstrekt integere
en goed bekend staande notaris een klacht
hebben ingediend naar aanleiding van een
aantal ABC-transacties. Dat heeft begrijpelijkerwijs tot veel consternatie geleid en
de desbetreffende notaris was heel boos,

maar het is mijn stellige overtuiging dat
het moest en niet anders kon. Misschien
is het goed om te zeggen dat we met dit
instrument zeer prudent omgaan juist
omdat we het een zwaar middel vinden.
Een klacht wordt door beroepsgroep
terecht beschouwd als een signaal dat er
iets aan de hand is. We doen het alleen als
er geen andere optie is.”
Politieke afweging
Op de vraag wat hij ervan vindt dat
Teeven de kosten voor het toezicht wil
laten neerslaan op de beroepsgroep zelf,
zegt Hammerstein: “Dat is een politieke
afweging waarop ik als bestuursvoorzitter geen invloed mag uitoefenen. Maar ik
mag wel stellen dat het vanuit het oogpunt van de toezichthouder zélf beter en
zuiverder is dat de overheid het toezicht
betaalt. Dat geeft ons ten opzichte van de
beroepsgroep een veel onafhankelijkere
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Cassatie in het belang der wet of juridische acrobatiek?
Het toeval wil dat Fred Hammerstein onlangs ook nog in een andere hoedanigheid met de beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders
in aanraking kwam. Hij schreef namelijk als advocaat-generaal het
middel van cassatie3 en de conclusie bij de vordering tot cassatie
in het belang der wet,4 eerder dit jaar tegen van het vonnis van de
kantonrechter in Brielle.5
In die conclusie behandelt hij de vraag ‘aan de hand van welke
regel of regels bepaald moet worden in hoeverre een eens per jaar
uit te betalen vakantiegelduitkering aan een beslaglegger moet
worden uitbetaald dan wel onder de beslagvrije voet van artikel
475b Rv e.v. valt, indien beslag ligt op het loon of de uitkering
waarvan het vakantiegeld deel uitmaakt.’ Een bijzondere conclusie, aldus de jurist, al was het maar omdat voor het eerst de
regeling van de prejudiciële vraag (art. 392 lid 2 Rv) is toegepast
op een cassatie in het belang der wet, waardoor het mogelijk was
schriftelijke opmerkingen van zowel de Sociale Verzekeringsbank
als de KBvG in de conclusie mee te nemen.

Hammerstein: “Kort samengevat ging het bij die zaak om de
beslagvrije voet en de eenmalige uitkering van vakantiegeld. De
vraag is: als mensen die het hele jaar onder de bijstandsnorm
zitten slechts eenmalig daarboven uitkomen door de uitkering
van het vakantiegeld, mag je dan beslag leggen op het meerdere,
of moet je dit vakantiegeld zien als ‘uitgesteld’ onderdeel van het
maandinkomen dat dus onder de beslagvrije voet valt. Er was een
uitspraak van de kantonrechter die de laatste redenatie volgde,
maar ook een vonnis van de tuchtrechter die een eenmalig beslag
op vakantiegeld door een deurwaarder had gesanctioneerd.
Bovendien was bekend dat de uitspraak van de kantonrechter niet
door alle rechters werd gevolgd. Voor dergelijke gevallen is cassatie in het belang der wet het aangewezen middel.”
Dit keer volgde de Hoge Raad de conclusie van Hammerstein niet.
Volgens de advocaat-generaal was juridisch geen ruimte voor de
redenatie van de kantonrechter. “Ik heb steeds gezegd: ik zie wel
dat voor de mensen die het aangaat, een groot probleem ontstaat.
Maar ik heb het te doen met de juridische context en als die niet
deugt, dan is de wetgever aan zet. De Hoge Raad heeft echter voor
een andere uitleg gekozen. Daar heb ik geen enkele moeite mee,
daar is de hoogste rechter voor. Ik kan alleen maar zeggen dat dit
dilemma erg groot was, want er spelen drie aspecten: de juridische kant van de zaak, de maatschappelijk wenselijke uitkomst
en de praktische uitvoerbaarheid. Volgens de Hoge Raad moeten
de deurwaarders hiermee uit de voeten kunnen, ik dacht begrepen te hebben dat er wel degelijk uitvoeringsproblemen zijn. Hoe
het ook zij, gunstig is dat de rechtspraak in ieder geval tracht om
problemen die voorlopig nog niet zijn opgelost in wetgeving, op een
andere wijze op te lossen. Want daar is rechtspraak voor.”
De suggestie dat de Hoge Raad in dit geval juridische acrobatiek
heeft toegepast om tot een maatschappelijk wenselijke uitkomst
te komen, neemt hij niet over. “Het is nu eenmaal zo dat zaken
die aan de Hoge Raad worden voorgelegd altijd meerdere kanten
hebben. Dit is het proces van rechtsvorming, een belangrijke taak
van de Hoge Raad. Anders dan de politiek zelf gaat de Hoge Raad
heel behoedzaam om met de grenzen van ons juridisch systeem.
Overigens: dat een conclusie niet wordt gevolgd, komt geregeld
voor en is ook mij al eerder overkomen. Ik zeg altijd: een advocaatgeneraal die te vaak gevolgd wordt, steekt onvoldoende zijn nek
uit. Die is te voorzichtig. Net als een officier van justitie die nooit
een vrijspraak hoort: die laat kennelijk veel zaken liggen. Altijd
gevolgd worden is niet goed, je moet in je conclusies ook de grenzen van het recht durven te verkennen.”
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leggen waardoor problemen op het juiste
niveau dadelijk kunnen worden opgeloste.
De politiek is in dat opzicht soms heel
kortzichtig.”
Aan het eind komt het gesprek op het
meest recente preadvies van de KBvG,2
waarvan Hammerstein zegt “het als jurist
sprekend zonder enig voorbehoud een
heel mooi stuk werk” te vinden. Het advies
bevat volgens hem ‘tal van bouwstenen’
voor een betere regeling van de beslagvrije
voet (zie ook het kader bij dit interview).
Ook de ‘tweetrapsraket’ die het rapport
voorstelt, vindt hij een goede aanpak.
“Eerst maar eens snel de ergste omissies
wegwerken, en dan nog een keer goed naar
de hele regeling kijken.”

“De deurwaarders
denken uitermate
constructief mee over de
procesinleiding”

positie, want als de beroepsgroep zelf
moet gaan betalen komt, geheel terecht en
begrijpelijk, onmiddellijk de vraag: kan het
niet een beetje goedkoper? En wat je ook
doet, die vraag zal altijd op tafel blijven, al
halveren we de kosten.”
Daarbij is Hammerstein kritisch over het
Haagse panacee om elk probleem op te
lossen met steeds meer onafhankelijke
toezichthouders. “Je kunt een maatschappij niet in stand houden als er geen
basisvertrouwen is”, zegt hij daarover. “Ik
werk in de rechterlijke macht. Als mensen
daar niet zélf zorgen voor een hoge mate
van integriteit, dan kun je het wel vergeten.
Dan helpt toezicht ook niet. De banken-
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crisis heeft eens temeer duidelijk gemaakt
dat integriteit van binnenuit moet komen.
Notarissen en gerechtsdeurwaarders
moeten doorléven dat ze een vertrouwensfunctie hebben, dan zou je in principe geen
toezichthouder nodig moeten hebben.
Maar goed, niets menselijks is ons vreemd
en de verleidingen zijn ontzettend groot,
dus het is goed dat er iemand meekijkt.
Maar het is een precaire balans, want overmatig toezicht werkt vaak pervers uit. Het
doodt alle eigen initiatief en streven naar
verbetering, mensen zeggen: ‘ik mag het
toch niet zelf zeggen, dus zeg jij het maar’.
Kijk maar naar het bedrijfsleven: welke
bedrijven doen heel erg goed? Die verantwoordelijkheid heel laag in de organisatie

Even lijkt hij te twijfelen. Dan zegt hij:
“Ik kan het goed vergelijken. De notarissen hebben het de afgelopen jaren zwaar
voor de kiezen gekregen. Financieel is het
allemaal veel minder geworden, en ook
de politiek heeft ze aardig in de kou laten
staan. Dat heeft tot een soort verharding
geleid. Tegelijkertijd zie ik de deurwaarders uitermate constructief meedenken
over de procesinleiding, die ze in het kader
van KEI voor hun kiezen hebben gekregen.
Dat heeft tot een uitkomst geleid waarvan
je zegt: de kwaliteit is er mee gediend
geweest. Hier hebben professionals echt
méér gedaan dan alleen maar aan hun
eigen hachje lopen denken.”
Noten
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