Den Haag, 9 juni 2015
Het Financieel Dagblad publiceert op 9 juni 2015 een artikel met de suggestie dat er winst geboekt
wordt via de automatiseringsdochter SNG. De KBvG zet de feiten op een rij.
Een gerechtsdeurwaarder controleert de gegevens in ambtelijke stukken en toetst deze aan de
gegevens in formele registers, zoals het BRP (voorheen de GBA). Dat moet langs een digitale route
met een hoge beveiliging. De SNG legt die digitale snelwegen aan voor de beroepsgroep.
Vanwege het belang van het werk van de SNG zijn de bestuurlijke banden tussen KBvG en SNG een
aantal jaren geleden verstevigd. De reden daarvoor was dat de KBvG van mening was dat SNG te
grote financiële reserves aan het creëren was. Dat bracht inderdaad interne strubbelingen met zich
mee tussen de besturen van KBvG en SNG.
De motor achter de wisseling van de wacht binnen het SNG bestuur en de veranderingen die teweeg
werden gebracht door de KBvG, is Wilbert van de Donk, de huidige voorzitter van de KBvG. Van de
Donk: “het is dan wel wrang dat het FD suggereert dat er geheime documenten zijn en dat wij geen
cijfers zouden willen verstrekken. Ik heb de journalist nota bene aangeboden het financieel verslag
2014 van de SNG toe te sturen.”
Om te voldoen aan alle eisen aan een beveiligde digitale uitwisseling, investeren de
gerechtsdeurwaarders en de SNG grote bedragen in de kantoorautomatisering en in de ontwikkeling
en instandhouding van de beveiligde elektronische gegevensuitwisseling. De SNG stelt de
berichtprijzen vast op basis van kostprijzen, maar moet uiteraard wel rekening houden met
investeringen om te voldoen aan de hoge beveiligingseisen. Het gaat om gevoelige gegevens uit niet
openbare registers waardoor er continu in beveiliging moet worden geïnvesteerd. Niettemin zijn het
juist deze investeringen die de SNG in staat stellen om de kosten van de uittreksels uit de registers
zoals het BRP, zeer laag te houden. De kostprijs die de deurwaarder uiteindelijk voor een BRP
bevraging in rekening brengt is 1,63 euro. Ter vergelijking: de gemiddelde prijs bij de tien grootste
gemeenten van Nederland is bijna 12,00 euro per (internet‐)uittreksel.
“En is geen sprake van dat de SNG miljoenen euro’s winst zou boeken”, besluit Van de Donk. “Sterker
nog, vanwege de investeringen in het Kwaliteit en Innovatie project (KEI) sluit SNG 2014 af met een
verlies”.
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