Aanwijzingen 3de toetsingsperiode door College Toetsing Gerechtsdeurwaarders (CTG)
op 4 maart 2015

Het College Toetsing Gerechtsdeurwaarders (CTG) stelt op de voet van artikel 8.3 sub a van het
Reglement van het College Toetsing Gerechtsdeurwaarders de navolgende aanwijzingen vast:

1. De aanwijzing renteberekening van 18 februari 2013 blijft van kracht:
“In het toetsingsverslag dient in elk geval specifieke aandacht te worden gegeven aan de vraag of de
gerechtsdeurwaarder sinds de vorige toetsing geconfronteerd is met klachten en problemen in
verband met de berekening van de door debiteuren verschuldigde rente, de verstrekking van
gespecificeerde berekeningen daarvan aan justitiabelen, alsmede aan de reactie van de
gerechtsdeurwaarder op die klachten en problemen.”

2. Met betrekking tot de artikelen 4 en 14 van de Verordening KBvG Normen voor kwaliteit, de
artikelen 4.1 en 14.3 van het Reglement KBvG Normen voor kwaliteit en de daarbij
behorende toetsingscriteria:
“Bij de evaluatie van de grote opdrachtgevers en de evaluatie van de continuïteitsrisico’s past de
auditor in het toetsingsverslag de leidraad van het CTG (zie bijlage) als leidend document toe.
Als de gerechtsdeurwaarder na de laatste toetsing een of meer grote opdrachtgevers is kwijtgeraakt,
beoordeelt de auditor de uitwerking van de evaluaties uit de vorige toetsingsperiode.”

3. Met betrekking tot artikel 17 van de Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit, de
artikelen 17.1 en 17.2 van het Reglement KBVG Normen voor kwaliteit en de daarbij
behorende toetsingscriteria:
“In het toetsingsverslag dient specifieke aandacht te worden gegeven aan de aanwezigheid,
inhoud en toepassing van een agressieprotocol en agressieregistratie.”
Toelichting:
Gebleken is dat de aanpak van agressie niet geborgd is in organisaties in de publieke sector.
Nog teveel gerechtsdeurwaarders vinden dat agressie “erbij hoort”. De Inspectie SZW heeft
op gerechtsdeurwaarderskantoren herhaald overtredingen met betrekking tot het
agressiebeleid geconstateerd. De Inspectie SZW is voornemens bij herhaalde vaststelling van
tekortkomingen in het beleid met betrekking tot agressie, boetes op te leggen.
Checkpoints zijn: voorlichting aan en training van werknemers, risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), procedures voor melding-registratie-analysering van incidenten, beleid,
evaluatie, huisregels. Tool: “Veilige Publieke Taak” (www.evpt.nl).

Bijlage bij aanwijzing 2.:
Leidraad van het CTG m.b.t. de normen 4 en 14, de best practices 4.1 en 14.3
en de corresponderende toetsingscriteria
___________________________________________________________________________
In samenhang gezien verlangen beide normen van de gerechtsdeurwaarder:
 een gebalanceerde opdrachtgeversportefeuille, en
 waarborging van de continuïteit van zijn onderneming.
De aan deze beide normen gekoppelde best practices en toetsingscriteria gaan er van uit dat
balans en continuïteit in gevaar zijn indien er opdrachtgevers zijn die meer dan 15% van de omzet
genereren, omdat het kantoor dan niet zonder meer in staat wordt geacht een terugval van meer
dan 15% in omzet te kunnen opvangen.
In dat geval wordt van de gerechtsdeurwaarder verlangd dat hij aan de auditor aangeeft op welke
wijze hij -gegeven de bestaande situatie- desalniettemin:
 zijn onafhankelijkheid voldoende heeft gewaarborgd
 dat hij de continuïteitsrisico’s in kaart brengt, en
 dat hij maatregelen heeft genomen of van plan is te nemen, om die risico’s te beperken.
In het geval dat een kantoor een opdrachtgever heeft die meer dan 15% van de omzet
vertegenwoordigt, betekent een en ander concreet het volgende.
De gerechtsdeurwaarder dient zich af te vragen:
 of zijn financiële onafhankelijkheid (potentieel) in gevaar is, en
 of de continuïteit van zijn kantoor (potentieel) gevaar loopt.
Let wel: bij aanwezigheid van zulke opdrachtgevers, dwingen de normen de gerechtsdeurwaarder
niet om aandelen in de omzet van meer dan 15% terug te dringen, maar wel om dan de risico’s
voor onafhankelijkheid en continuïteit in kaart te brengen en plannen te ontwikkelen om die
risico’s te beperken. Dat die risico’s groter zullen zijn naar gelang aandelen in de omzet groter zijn,
is evident.
De gerechtsdeurwaarder zal in de eerste plaats inzicht dienen te hebben en dienen te geven in de
omzetverdeling over zijn opdrachtgevers. Ten aanzien van opdrachtgevers die meer dan 15% van
de omzet vertegenwoordigen, evalueert de gerechtsdeurwaarder zijn positie ten opzichte van die
opdrachtgevers (het aandeel in de omzet, bestendigheid van de zakelijke samenwerking,
contractsduur, opzeggingsredenen en opzeggingstermijnen, verwachte doorloop en uitstroom van
hangende zaken ten tijde van opzegging etc.).
De gerechtsdeurwaarder zal inzicht dienen te hebben en dienen te geven in de effecten op de
omzet welke optreden bij opzegging door die opdrachtgevers en hij evalueert de daarmee
samenhangende risico’s voor de continuïteit van zijn kantoor. De toetsingscriteria bevelen aan dat
de gerechtsdeurwaarder (potentiële) maatregelen neemt of heeft voorbereid, om de in kaart
gebrachte risico’s te beperken.
De norm verlangt voldoende verdiencapaciteit ten behoeve van de structurele dekking van de
kosten, het doen van noodzakelijke investeringen en het opbouwen van reserves. Het ligt voor de
hand dat de gerechtsdeurwaarder m.n. maatregelen neemt welke reductie van kosten potentieel
mogelijk maakt in samenloop met de optredende omzetvermindering. Maatregelen welke enkel
zien op verwerving van nieuwe opdrachtgevers, dienen vooralsnog als onvoldoende te worden
gekwalificeerd.

Kortom: de normen verlangen, in samenhang met de best practices en toetsingscriteria, dat de
gerechtsdeurwaarder aantoont dat hij zich bewust is van de potentiële risico’s voor
onafhankelijkheid en continuïteit bij het vertrek van grote opdrachtgevers, en dat hij vanuit dat
bewustzijn (potentiële) maatregelen heeft getroffen, welke die risico’s kunnen opvangen dan wel
aanvaardbaar kunnen beperken. In die zin lopen de beide normen over in de samenhangende best
practices en toetsingscriteria.
Het is dus in het kader van de toetsing de taak van het CTG om op basis van de door de auditor
aangeleverde toetsing te beoordelen of de gerechtsdeurwaarder zich voldoende heeft bewust
gemaakt van zijn positie ten opzichte van de grote opdrachtgever, zich voldoende bewust is van de
continuïteitsrisico’s van zijn kantoor bij vertrek van een grote opdrachtgever en zich voldoende
bewust is van de maatregelen welke hij dan dient te nemen om die risico’s te beperken. Als het
College tot de conclusie komt dat de gerechtsdeurwaarder dat bewustzijn niet of onvoldoende
heeft, dient een negatieve beoordeling te volgen.
In het kader van zijn beoordeling heeft het CTG er alle belang bij te weten hoe groot het aandeel is
van de grote opdrachtgevers in de omzet van het kantoor. Het maakt immers nogal een groot
verschil of dat aandeel bijvoorbeeld 16% is of 36%.
Er is weinig verbeeldingskracht voor nodig om invulling te geven aan een evaluatie van de positie
van de gerechtsdeurwaarder ten opzichte van een grote opdrachtgever. De norm verlangt immers
dat de gerechtsdeurwaarder zich in alle gevallen onafhankelijk kan opstellen tegenover een grote
opdrachtgever. De evaluatie kan dan niet anders dan gaan over de mate van afhankelijkheid van
zulke opdrachtgever.
In het verlengde van deze evaluatie ligt de evaluatie van het continuïteitsrisico. Ook hier is
duidelijk wat er geëvalueerd dient te worden. Hoe groter de afhankelijkheid, hoe groter het risico.
Sluitstuk van deze evaluaties is een eventueel noodzakelijk plan van aanpak tot herstel van de
onafhankelijkheid c.q. nivellering van de risico’s. De toetsingscriteria gaan er van uit dat een
terugval in omzet van meer dan 15% niet zonder meer is op te vangen. Met andere woorden: er
valt een gat dat gedicht moet worden. Het dichten van het gat is het herstel. Een deugdelijk plan
van aanpak creëert de waarborg voor voldoende onafhankelijkheid en de waarborg voor
continuïteit.
De samenhang van evaluatie en plan van aanpak dient zodanig te zijn, dat daarmee wordt voldaan
aan de beide normen (onafhankelijkheid en continuïteit).
Aandacht dient te worden besteed aan:
- Marge afhankelijkheid (in omvang en door de tijd heen)
- Flexibiliteit van de kostenstructuur (meer in het bijzonder personeels- en
huisvestingskosten)
- Reductie van kosten in verhouding tot de reductie van de omzet
- Liquiditeit en solvabiliteit over meerdere jaren
- “Out of pocket expenses”
- Effecten op de ratio’s van BFT en BLOS.
Het gevolg van het niet voldoen aan beide normen is volstrekt duidelijk: een negatieve
beoordeling.
De gerechtsdeurwaarder dient er van bewust te zijn wat de negatieve effecten voor zijn
onderneming zijn indien een grote opdrachtgever zich terugtrekt. Dat er ten aanzien daarvan voor
de gerechtsdeurwaarder dwingende voorschriften in het leven zijn geroepen, is inherent aan het
bijzondere karakter van zijn onderneming.
ctg/as – mei 2013.

