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Jaarverslag gerechtsdeurwaarders 2017:

Weer minder ontruimingen in 2017
Den Haag, 1 juni 2018 – Het aantal ontruimingen nam in 2017 weer verder af. Daarmee
wordt de dalende trend verder voortgezet. Dat blijkt uit cijfers uit het jaarverslag van de
Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarder (KBvG), dat vandaag wordt
gepubliceerd. Het aantal gelegde beslagen zag ook een behoorlijke afname.
In 2016 waren er al minder ontruimingen (8.100 ten opzichte van bijna 10.000 in 2015). Dit nam vorig
jaar nog verder af met ruim 33% naar 5.400 ontruimingen. Het aantal gelegde beslagen nam ook af,
met ruim 20%; een forse daling, ook in vergelijking met de dalingen in voorgaande jaren. Wilbert van
de Donk, voorzitter van de KBvG: “Voor Nederland is dit natuurlijk een goed teken. De economie trekt
immers aan. De trend zal zich de komende jaren voortzetten. Vanuit de branche doen we er alles aan
dit verder te stimuleren, bijvoorbeeld door ons preadvies beslagvrije voet, dat wij vandaag publiceren.”
Dalende omzet en werkgelegenheid gerechtsdeurwaarders
Uit het jaarverslag blijkt ook dat Nederlandse gerechtsdeurwaarders in 2017 hun omzet behoorlijk
zagen dalen. De dalende omzet is een trend sinds 2013, met een korte stabilisatie in 2015/2016.
Daarnaast hebben de kantoren te maken met veel extra kosten zoals tuchtrecht, KEI en AVG. Van de
Donk: “Naast een direct effect op de werkgelegenheid in de branche, maak ik me vooral zorgen over
de toekomst van de Nederlandse rechtsstaat. Als het zo doorgaat, kunnen gerechtsdeurwaarders hun
vak over een paar jaar niet meer uitoefenen. Het is nu dan ook het moment om daarin samen met de
politiek te zoeken naar een oplossing.”
In 2017 was de omzet €330 miljoen, een jaar ervoor €375 miljoen: een daling van 12%. In 2013 was
deze nog €421 miljoen. De gerechtsdeurwaarders hebben dan ook beduidend minder
ambtshandelingen uitgevoerd: een daling van 26% ten opzichte van het jaar ervoor (dagvaardingen: 23%).
Over de KBvG en deze gegevens
De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is een publiekrechtelijke
beroepsorganisatie (PBO). Alle in Nederland gevestigde (toegevoegd en kandidaat-)
gerechtsdeurwaarders (in totaal ongeveer 800) zijn lid van de KBvG. De taak van de
beroepsorganisatie is de bevordering van de vakbekwaamheid en een goede beroepsuitoefening van
de leden. De conclusies van de KBvG zijn gebaseerd op cijfers van alle gerechtsdeurwaarders in
Nederland; zij zijn jaarlijks verplicht deze bij de KBvG aan te leveren.

Noot voor redactie, niet voor publicatie
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