Jaarverslag 2019: minder ontruimingen en beslagen. Zorgen voor 2020.
De cijfers in het jaarverslag van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
(KBvG) zijn duidelijk: daling van het aantal huisbezoeken, beslagen en ontruimingen. Daar is de
afgelopen jaren hard aan gewerkt en daar mogen we trots op zijn. Helaas lijkt het erop dat deze
dalende trend in 2020 niet zal worden doorgezet door de coronacrisis.
Dalingen
Vanaf 2016 is er een daling te zien in het aantal huisbezoeken, beslagen op inkomsten en
ontruimingen. In 2016 voerden gerechtsdeurwaarder iets meer dan 3 miljoen huisbezoeken uit,
371.000 beslagen op inkomsten en ontruimden we 8100 panden. In 2019 waren dat 2 miljoen
huisbezoeken, 244.000 beslagen op inkomsten en 5000 ontruimingen. Een significante daling.
Samenwerking
Door een intensieve samenwerking met partners zoals gemeenten en woningcorporaties weten we
steeds meer ontruimingen te voorkomen. We leggen zo snel mogelijk contact met elkaar zodat we
een oplossing kunnen zoeken.
Daarnaast zorgt het Digitale beslag register (DBR) ervoor dat we steeds beter kunnen onderscheiden
wie kán betalen. Als er geen betaalcapaciteit is, is het maken van kosten voor dagvaarden of beslag
zinloos omdat betrokkenen die toch niet kunnen betalen.
Oplossen
Het is een gemiste kans dat het advies van de commissie herijking tarieven (Cie. Oskam) om
gerechtsdeurwaarders te gaan belonen voor oplossingen niet is overgenomen door Minister Dekker.
Met zo’n beloning kan een gerechtsdeurwaarder (nog) meer beslagen en ontruimingen voorkomen.
De komende jaren zal de KBvG dit punt op de agenda houden. Gerechtsdeurwaarders zijn in deze
digitale tijd een van de weinigen die nog aan de deur komen. Doortastend en waar nodig met dwang
kunnen we daar zaken oplossen.
Coronavirus
Het is onwaarschijnlijk dat de dalende trend van de afgelopen jaren zich in 2020 zal gaan doorzetten.
Er zijn grote groepen mensen en bedrijven die door de coronacrisis in de schulden terechtkomen.
Vorderingen die - als ze niet betaald worden - bij een gerechtsdeurwaarder belanden. Het is te vroeg
om voorspellingen te doen over aantallen. Naar verwachting zal er voor de zomervakantie al een
toename te zien zijn van het werk bij gerechtsdeurwaarders.
“Bellen is oplossen”
Om aandacht te vragen voor het vroegtijdig oplossen van schulden is de KBvG de campagne “Bellen
is oplossen” gestart. We stimuleren mensen of bedrijven met schulden om snel te bellen met de
gerechtsdeurwaarder en zo een oplossing te vinden. De eerste cijfers laten zien dat de campagne
een positief effect heeft: er wordt meer gebeld én opgelost.
Het jaarverslag over 2019 van de KBvG kunt u hier vinden: https://www.kbvg.nl/2338/jaarverslag
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