van wijngaarden

Een wake-upcall
Op 1 juli van dit jaar nam VVD-Tweede Kamerlid Jeroen van Wijngaarden
een deel van de portefeuille van Foort van Oosten over, namelijk
gerechtsdeurwaarders en tuchtrecht. Wie is deze jonge jurist, die
eerder werkte als belangenbehartiger bij KNMP, NMBT en PwC? Een
kennismaking met een politicus die tegenwind eerder toejuicht dan
schuwt. ‘‘Zonder meer nee zeggen is weinig constructief. Je kunt beter
een creatieve oplossing bedenken.’’

H

oewel nog geen twee maanden geleden geïnstalleerd
als Kamerlid (hij volgde
Cora van Nieuwenhuizen
op die lid werd van het Europees Parlement, red.), loopt de 36-jarige Jeroen van
Wijngaarden op het Binnenhof rond alsof
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hij nooit anders gedaan heeft. Wat helpt is
dat hij medewerker van de VVD-Tweede
Kamerfractie was en ook in zijn vorige
banen als voorlichter, lobbyist en belangenbehartiger veel met de Haagse politiek
te maken had.

De portefeuille van Van Wijngaarden
bestaat uit onderwerpen die deels liggen
op het terrein van veiligheid en justitie en
deels op het terrein van volksgezondheid,
welzijn en sport. Het onderwerp gerechts
deurwaarders en tuchtrecht is nieuw voor
hem – reden om direct een afspraak te

interview

maken met de KBvG om zich te laten
bijpraten over de ontwikkelingen in de
beroepsgroep. Van Wijngaarden: “Het was
een prettig gesprek en ik heb goed geluisterd. Anders dan veel andere publieke
ambtenaren van wie we een duidelijk beeld
hebben, is de deurwaarder iemand die
vooral buiten de schijnwerpers actief is.
Dat maakt het lastiger voor deurwaarders
om hun belangen goed voor het voetlicht
te krijgen, bijvoorbeeld bij de politiek. Vandaar dat ik me zo snel mogelijk
probeer in te werken in de materie. Ik wil
de beroepsorganisatie echt leren kennen
en gevoel krijgen bij wat er speelt. Met de
komende herziening van de Gerechtsdeurwaarderswet is dat ook wel nodig.”

Op de vraag op welke dossiers hij als eerste
wil gaan acteren, zegt Van Wijngaarden: “Ik
bevind mij nog in de fase van nieuwsgierigheid, verbazing en verkenning. Nieuwsgierig ben ik bijvoorbeeld naar het gegeven dat
deurwaarders in verschillende gemeenten
met verschillende mate van ondersteuning
te maken hebben. De ene keer is politiebegeleiding met één telefoontje geregeld,
de andere keer moet daarvoor een hele
procedure doorlopen worden. Daar zou ik
wel wat meer over willen weten, hoe dat nu
precies functioneert en of deurwaarders
daar in zijn algemeenheid tevreden over
zijn. Ik vind dat die ondersteuning in elke
politieregio goed geregeld moet zijn, gezien
de publieke taak van de deurwaarder en het
feit dat hij soms dingen moet afdwingen.’’

“De deurwaarder is
iemand die vooral
buiten de schijnwerpers
actief is”

Ook zegt de VVD-politicus het ‘opvallend’
te vinden dat de Belastingdienst haar eigen
gerechtsdeurwaarders inzet. “Als liberaal
ben ik van mening dat als je een publieke
taak privaat uitvoert, die vaak efficiënter
en effectiever wordt uitgevoerd. Niet per
definitie, maar bij de deurwaarders hebben
we bewijs in overvloed dat het in dit geval
opgaat. Dus de meerwaarde van de belastingdeurwaarder is mij niet direct duidelijk,
daar wil ik nog eens induiken. Waarom
kunnen het CJIB of DUO wel gebruik
maken van gerechtsdeurwaarders en de
Belastingdienst niet? Wordt voldoende
gekeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van zo’n constructie? Dat lijken
me relevante vragen.”

Van Wijngaarden vertelt vervolgens over
zijn werkbezoek bij de Amsterdamse
gerechtsdeurwaarder Michael Swier. “Wat
me opviel was de zorgvuldigheid waarmee
te werk wordt gegaan. Je merkt dan heel
goed dat de deurwaarder een systeemfunctie heeft. Dat het niet zomaar een molen is
die draait, maar dat het in essentie gaat om
het goed functioneren van de rechtstaat.
Zoiets weet je als jurist wel, maar het blijft
een abstractie tot je op zo’n dag ziet wat dat
inhoudt. Dat er mensen verplichtingen zijn
aangegaan die ze niet nakomen en dat het
er dan op aankomt om een rechterlijk vonnis geen loos gebaar te laten zijn.”
Tact
Een tweede opvallende constatering vond
Van Wijngaarden dat schuldenaren zonder
uitzondering met veel coulance en tact
benaderd werden. “Ik merkte dat het contact met de deurwaarder voor veel mensen
een wake-upcall is”, zegt hij. “Je ziet dat ze
lang voor hun problemen zijn weggelopen
en dan ineens beseffen ze dat ze echt iets
moeten gaan regelen. Dat kan niet altijd,
maar vaak ook wel. Dat vind ik waardevol.
De deurwaarder is natuurlijk geen sociaal
werker, maar dat wil niet zeggen dat wat hij
doet geen sociaal effect heeft.”

Sdu Uitgevers

Mening
Een ander onderwerp op het lijstje van
Van Wijngaarden is de vaststelling van de
beslagvrije voet. Over dit onderwerp wil
hij niet meer kwijt dan dat hij erkent dat de
huidige rekenmethode ‘‘vaak erg complex, zo niet ondoenlijk’’ is en dat het zeer
welkom is dat de beroepsgroep voorstellen
tot verbetering heeft gedaan. “Maar voor
het overige ligt dit op het terrein van mijn
collega Sjoerd Potters, die sociale zaken en
werkgelegenheid als portefeuille heeft. We
lopen hier met 41 man en vrouw rond en je
moet oppassen dat je je niet laat verleiden
overal een mening over te hebben. Dus ik
kan er niet veel over zeggen, anders dan ik
samen met collega Potters zal optrekken in
dit dossier.”
Op het eind van het gesprek komt Van
Wijngaarden terug op de komende herzie-

ning van de Gerechtsdeurwaarderswet. “Ik
heb begrepen dat een van de voorgestelde
wijzigingen is om het tuchtrecht door
de beroepsgroep zelf te laten bekostigen
– analoog aan andere beroepsgroepen.
Ik heb ook begrepen dat de KBvG hier
gemengde gevoelens over heeft omdat het
overgrote deel van de klachten dat door
schuldenaren wordt ingediend door de
tuchtrechter als kennelijk ongegrond wordt
afgewezen. Ik wil niet te veel op de muziek
vooruitlopen, maar het is natuurlijk zo dat
iedere beroepsgroep wel iets kan bedenken waarom het onrechtvaardig is om
die kosten om te slaan. Ik ben dan eerder
geneigd te zeggen: doe voorstellen hoe we
tot een meer laagdrempelige afdoening van
klachten kunnen komen. Bijvoorbeeld in
de sfeer van mediation, zodat niet iedere
klacht bij de tuchtrechter hoeft te komen.
In de gezondheidszorg zie je een veel
breder pallet aan klachtenregelingen dan
elders, dus het kan wel degelijk. Kortom,
het voorstel dwingt tot creativiteit en daar
zou ik de beroepsgroep ook toe willen
uitdagen.”

“Erken het probleem en
daag vervolgens jezelf
én de ander uit om met
oplossingen te komen”
Probleem erkennen
Als Van Wijngaarden één ding heeft geleerd
in zijn periode als voorlichter, lobbyist en
belangenbehartiger bij koepelorganisaties
in de zorg, is dat dat permanent ontwikkelingen gaande zijn die de reflex oproepen: ‘dat willen we niet’ of ‘daar zijn we
tegen’. Hij zegt: “Maar die reflex is niet erg
vruchtbaar en vaak kan een idee of voorstel
ook niet zomaar van tafel. Mijn functie was
dan om nieuwe elementen in de discussie
te introduceren, waardoor er vervolgens
nieuwe inzichten ontstonden. Vandaar dat
ik zeg: het begint altijd met de erkenning
van het probleem. Erken het probleem,
en daag vervolgens jezelf én de ander uit
om met oplossingen te komen. Dat is de
manier waarop ik het liefst politiek bedrijf.”
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