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4  |  ‘De ambtseed moet elke dag weer in  
 praktijk gebracht worden’

De KBvg timmert volop aan de weg. Na een verhuizing naar Den 
Haag krijgt nu ook de communicatie met de beroepsgroep een 
nieuwe impuls. De Gerechtsdeurwaarder is het nieuwe vakblad 
voor ‘een bijzondere groep mensen met bijzondere bevoegd-
heden’. Welke ideeën leven er bij de initiatiefnemers en welke 
ontwikkelingen willen zij ermee stimuleren? “Deurwaarders 
moeten niet bang zijn om hun mondje te roeren.”
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8  |  Bewuste keuze: geen advocaat,   
 maar deurwaarder
Juriste Daniëlle assen koos bewust voor een 
baan als kandidaat-gerechtsdeurwaarder in 
plaats van advocaat. Het feit dat er op het 
kantoor waar ze werkzaam was geen stage-
plek voorhanden was, inspireerde haar om van 
de nood een deugd te maken. Portret  van een 
nuchtere noorderling die graag verder kijkt dan 

haar neus lang is.    

10  |  Rechter en deurwaarder moeten  
 samen door een deur 
Volgens de utrechtse kantonrechter Jaap Sap 
maken niet alle gerechtsdeurwaarders vol-
doende werk van de wettelijke substantierings-
verplichting. aan de andere kant is het met de 
rechterlijke macht moeilijk afspraken maken 
over een efficiëntere procedurele afhandeling, 
zegt gerechtsdeurwaarder Paul Otter. Twee 
praktijkmannen in gesprek over een professio-
nele relatie die per definitie op gespannen voet 
staat.
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D e gerechtsdeurwaarder heeft 
een van de meest bijzondere 
beroepen van Nederland. Dat 
heeft niet zozeer te maken de 

vakinhoudelijke eigenaardigheden van 
het werk zelf, maar vooral met de publie-
ke opinie over dat werk. Een deurwaarder 
in functie wordt immers maar al te vaak 
onsympathiek gevonden. als privéper-
soon – aan de keukentafel, in de kroeg of 

op een feestje – is hij als iedereen. Maar 
dat beeld verandert abrupt zodra hij een 
exploot komt betekenen, beslag moet 
leggen of een eengezinswoning ontruimt. 
iets dat John Wisseborn als nieuwe be-
stuursvoorzitter van de KBvg een doorn 
in het oog is. “Kennelijk moeten we beter 
duidelijk maken dat aan een ontruiming 
wél een gerechtelijk vonnis ten grond-
slag ligt. Over dat besluit van de rechter 
hoor je vreemd genoeg nooit iemand.” 
Waarmee Wisseborn maar wil zeggen: 

het juridisch systeem is een integrale 
keten, waarvan de gerechtsdeurwaarder 
het onmisbare sluitstuk vormt. Net zo 
goed als het maken van strafrechtbepa-
lingen geen enkele zin heeft als je geen 
politie hebt om die te handhaven, is het 
vellen van een vonnis zinloos als er geen 
partij is om dat vonnis op professionele 
wijze en binnen de kaders van de wet te 
effectueren.

Het bestaansrecht van de gerechtsdeur-
waarder mag voor gerechtsdeurwaar-
ders zelf en hun opdrachtgevers dan 
zelden punt van discussie zijn, toch wil 
de KBvg de beroepsgroep een veel dui-
delijker profiel geven in het publieke de-
bat, zegt KBvg-directeur Karen Weisfelt. 
“De buitenwacht heeft immers niet al-
leen vooral een negatief, maar ook een te 
‘mechanisch’ beeld van de deurwaarder. 
alsof dat iemand zou zijn die alleen uit-
voert en zelf geen mening heeft. Terwijl 

de deurwaarder steeds vaker betrokken 
wordt bij de oordeelsvorming over actu-
ele thema’s als schuldhulpverlening. als 
KBvg vinden we dat deurwaarders niet te 
bang moeten zijn om hun mondje te roe-
ren, ook over onderwerpen die niet direct 
tot het klassieke vakdomein behoren. Ze 
zijn nu eenmaal bij heel veel maatschap-
pelijke ontwikkelingen direct of zijdelings 
betrokken, en dan is het onontkoombaar 

dat je daarover nadenkt. al was het maar 
om te laten zien dat je onafhankelijk 
en onpartijdig bent en niet alleen maar 
denkt en handelt in het straatje van de 
opdrachtgever.”

constructief en 
onbevooroordeeld
Volgens Karen Weisfelt zijn veel deur-
waarders zich nog onvoldoende bewust 
van het feit dat ze tot een speciale be-
roepsgroep behoren met bijzondere be-

‘De ambtseed moet 
elke dag weer in praktijk 

gebracht worden’ 

De KBvg timmert volop aan de weg. Na een verhuizing naar Den Haag krijgt nu 
ook de communicatie met de beroepsgroep een nieuwe impuls. De Gerechts-
deurwaarder is het nieuwe vakblad voor ‘een bijzondere groep mensen met 
bijzondere bevoegdheden’. Welke ideeën leven er bij de initiatiefnemers en 
welke ontwikkelingen willen zij ermee stimuleren? “Deurwaarders moeten 

niet bang zijn om hun mondje te roeren.” 
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voegdheden. Bevoegdheden die alleen 
aan hen zijn toegekend en die onlosma-
kelijk dus ook een bijzondere verant-
woordelijkheid inhouden. Die verant-
woordelijkheid wordt niet slechts voor 
de vorm vastgesteld bij het afleggen van 
de ambtseed, maar zal elke dag opnieuw 
in praktijk moeten worden gebracht. “al-
leen al daarom zou het niet goed zijn als 
we als beroepsgroep vooral met onszelf 
bezig zijn. De gerechtsdeurwaarder func-
tioneert in het openbare domein en dan is 
het natuurlijk terecht dat daar soms vra-
gen worden gesteld over dat functione-
ren. als volwassen beroepsgroep moeten 
we dat accepteren en daar op een goede 
manier mee omgaan. Dus als er geluiden 
klinken dat de dagvaardingsprocedure 
beter kan, dan moeten we daar niet van 
weglopen. Sterker, we hebben de verant-
woordelijkheid om er niet-vooringeno-
men en constructief over mee te denken. 
alleen op die manier kunnen we een rol 
van betekenis spelen – en richting helpen 
geven aan de besluitvorming.”
Bijzondere bevoegdheden en dus ook een 
bijzondere verantwoordelijkheid. De im-
plicaties daarvan zijn bijvoorbeeld dui-
delijk zichtbaar – en voelbaar sinds de 
gerechtsdeurwaarder in 2001 een com-
merciële rol is toebedeeld. Dat die rol 
op gespannen voet staat met het recht-
streeks uitoefenen van overheidsgezag, 
staat inmiddels wel vast. Dit heeft geleid 

tot een discussie over hoever de commer-
ciële speelruimte van de deurwaarder 
reikt, zonder dat zijn bijzondere verant-
woordelijkheden geweld wordt aange-
daan. John Wisseborn (“ik voel me in de 
eerste plaats deurwaarder en dan pas 
ondernemer”) trekt graag een parallel 
met de advocatuur. Hoewel deze juridisch 
dienstverleners in een ‘lossere’ relatie 
tot de overheid staan dan deurwaarders, 
hebben ze zichzelf een aantal marktwer-
kingbeperkende maatregelen opgelegd. 
“De Nederlandse Orde van advocaten 
heeft het procederen op basis van no 
cure, no pay bijvoorbeeld tot op Europees 
niveau aangevochten. ik denk dat ook 
wij als beroepsgroep daar ons voordeel 
mee kunnen doen, omdat in dit kader is 
vastgesteld dat een publiekrechtelijke 
beroepsorganisatie bevoegd is regels te 
stellen die de marktwerking beperken – 
kortweg omdat dat voor een goede uit-
oefening van het beroep noodzakelijk is,” 
stelt Wisseborn onomwonden.

Veiligheidsventiel
Dit wil overigens niet zeggen dat de KBvg 
zich de komende jaren vooral tot doel 
stelt de ondernemende gerechtsdeur-
waarder voor de voeten te lopen met een 
flink corpus aan geboden en verboden. 
Wel zal zij meer lijn proberen te bren-
gen in de afwegingen die de individuele 
leden van de beroepsgroep in bepaalde 

situaties maken, zegt Karen Weisfelt: 
“We gaan explicieter formuleren hoe je 
als deurwaarder in concrete situaties het 
best kunt handelen.” Op de vraag of een 
deurwaarder dat niet zelf kan bepalen, 
zegt ze: ”Doorgaans heel goed. Het punt 
is alleen dat het om een heel specifiek 
vakgebied gaat en dat het voor externen 
doorgaans heel moeilijk is te beoordelen 
of een bepaalde handelswijze nu wel of 
niet binnen de kaders valt. Wil je toch iets 
van integriteitstoezicht houden – en er 
bestaat geen beroepsgroep waar dat niet 
in een of andere vorm gebeurt – dan is de 
KBvg zelf de aangewezen instantie. al-
leen door duidelijke grenzen te markeren 
kunnen we elkaar ergens professioneel 
en persoonlijk op aanspreken.”
De KBvg als waakhond? Nee, zegt John 
Wisseborn. “De KBvg als afspiegeling 
van een groep mensen die in hun han-
delen niet alleen commerciële, maar ook 
ethische aspecten laten doorwerken. in 
dit vak is het persoonlijke cruciaal: een 
organisatie heeft geen moreel geweten, 
een natuurlijk persoon wel. Het zijn de 
rechters die recht spreken, en niet de 
rechterlijke macht. Het zijn de advocaten 
die verdachten verdedigen, en niet de ad-
vocatuur. En het zijn de deurwaarders die 
verantwoord handelen, en niet de KBvg. 
uiteindelijk ligt het primaat bij iedere 
deurwaarder individueel. ik noem de ge-
rechtsdeurwaarder wel eens het veilig-

In dIt vak Is het 
persoonlIjke crucIaal: 
een organIsatIe heeft 
geen moreel geweten, 
een natuurlIjk 
persoon wel.
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heidsventiel in het juridisch systeem: op 
momenten dat het juridisch systeem tot 
een uitkomst leidt die indruist tegen het 
rechtsgevoel, dan moet dat ventiel open-
springen. Dat kun je niet aan een organi-
satie overlaten: dan dien je als deurwaar-
der persoonlijk aan de bel te trekken.”
Dat alles neemt niet weg dat de KBvg 
zich als (vertegenwoordigende) organisa-
tie wel degelijk inzet voor een duidelijker 
profiel van de beroepsgroep. Ook de ver-
huizing naar Den Haag moet in dat licht 
worden gezien. Het nieuwe kantoor ligt 
niet alleen in het politiek-bestuurlijke 
epicentrum van Nederland, het straalt 
ook professionaliteit en zakelijkheid 
uit. Volgens Karen Weisfelt getuigt de 
KBvg met de verhuizing bovendien van 
“interesse in en betrokkenheid bij onze 
maatschappelijke partners.” Een duide-
lijker profiel is volgens haar overigens 
keiharde noodzaak, vooral met het oog 
op de toekomst. “We zijn bijvoorbeeld on-
der studenten nauwelijks bekend. Jonge 
mensen moeten nog voordat ze aan hun 
opleiding beginnen veel meer het gevoel 
krijgen dat zij deel uit kunnen gaan ma-
ken van een bijzonder gilde waar ze een 
bijzonder vak in de praktijk kunnen bren-
gen.”

Legitimiteit in het gedrang
Een duidelijker profiel vergt echter ook 
een duidelijke overtuiging en stelling-

name van de KBvg in tal van discussies, 
zegt John Wisseborn. Om het proces dat 
daaronder ligt in de toekomst beter te la-
ten verlopen wil hij ook de interne opzet 
van de KBvg kritisch tegen het licht gaan 
houden. “We gaan daar zorgvuldig naar 
kijken, maar mogelijk moeten we naar 
een kleinere ledenraad toe. in de afgelo-
pen jaren is gebleken dat het niet alleen 
moeilijk is om eenduidige standpunten in 
te nemen als er een grote groep mensen 
geacht wordt mee te praten, maar ook dat 
meningen en standpunten niet meer te-
rug te voeren zijn op bepaalde personen. 
Niet alleen duidelijkheid en daadkracht 
lijden daar onder, maar ook de legitimi-
teit van de beslissingen. ik verwacht dat 
het democratisch gehalte van onze be-
slissingen stijgt als je kunt kiezen voor 
een beperkt aantal vertegenwoordigers 
met een duidelijke persoonlijke visie – 
mensen die ook echt in staat zijn om een 
stempel te drukken op het beleid.”
Karen Weisfelt vindt een “stevige leden-
raad” ook van groot belang voor het goed 
functioneren van een publiekrechtelijke 
beroepsorganisatie. “ik denk dat als we 
eerlijk zijn, we moeten erkennen dat we 
als beroepsgroep sinds 2001 nog te wei-
nig tot stand hebben weten te brengen. 
Deels was dat te wijten aan de relatief 
beperkte opdracht die we als PBO ge-
kregen hebben, deels ook aan de manier 
waarop we vorm aan die opdracht heb-

ben gegeven. We gaan beter opkomen 
voor onze belangen en alles wat daar-
voor nodig is staat er nu: een professi-
onele organisatie in het hart van politiek 
Nederland, ondersteund door betrokken 
leden die we bereiken via een profes-
sioneel communicatiekanaal. gelukkig 
groeit het besef binnen de beroepsgroep 
dat het nodig is om sneller tot zaken te 
komen om onze standpunten met meer 
gezag te kunnen verdedigen. En wat mij 
betreft mag dat gezag de komende jaren 
nog flink toenemen.”
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Al tijdens haar rechtenstudie be-
kroop Daniëlle assen het gevoel 
niet helemaal op haar plaats 
te zijn. “Het was aanvankelijk 

mijn bedoeling in de advocatuur te gaan 
werken. Tijdens de studie waren er aller-
lei uitstapjes naar advocatenkantoren en 
gaandeweg begon de uitstraling van die 
wereld me tegen te staan. ik raakte ervan 
overtuigd dat ik er te nuchter voor was,” 
vat Daniëlle het proces bondig samen. 
En dus solliciteerde ze na haar studie op 
een functie als procesjurist bij atradius. 
De baan kreeg ze niet, maar omdat ze 
zich ter voorbereiding op het sollicitatie-
gesprek terdege had verdiept in incasso-
problematiek kwam ze wel op het spoor 
van een baan als gerechtsdeurwaarder. 
“Dat bleek een stuk spannender dan ik 
altijd gedacht had. Bij het verzamelen van 
informatie kwam ik uit bij de Hogeschool 
utrecht en heb ik besloten de opleiding tot 
kandidaat-gerechtsdeurwaarder te gaan 
doen.” Daniëlle liet er geen gras over 
groeien: ze deed een groot aantal open 
sollicitaties op de post en kreeg een plek 
bij het kantoor van Schuman in Ede, een 
zelfstandig kantoor met ongeveer 50 me-
dewerkers en drie ambtelijk bevoegden. 
Van de keuze voor het deurwaardersvak 
heeft ze geen moment spijt gehad: “Er 
hangt in dit vak een sfeer van ‘doe maar 
gewoon, dan doe je al gek genoeg.’ Dat 
sluit goed aan bij mijn noorderlijke nuch-

terheid – ik ben geboren in Coevorden. Bo-
vendien heb je veel contact met mensen, 
wat voor mij heel belangrijk is. Dat is wat 
mij betreft de grote aantrekkingskracht 
van deze praktijk. Mijn ouders hebben een 
eigen zaak waar ik eigenlijk van jongs af 
aan in meedraaide. ik ben daardoor niet 
op mijn mondje gevallen. Tijdens de op-
leiding krijg je ook training in sociale en 
communicatieve vaardigheden, maar uit-
eindelijk komt het toch aan op persoon-
lijke eigenschappen.” 

snellere opvolging 
Studenten die aan de Hogeschool utrecht 
de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeur-
waarder volgen moeten ook een jaar 
stage lopen om de opleiding volledig af 
te kunnen ronden. Doorgaans is dat het 
kantoor waar de student gedurende de 
opleiding werkt, maar in het geval van 
Daniëlle liep dat anders. Bij Schuman was 
geen stageplaats voorhanden, en dus ging 
Daniëlle op zoek naar een ander kantoor 
om daar stage te lopen. Het werd Tijhuis 
& Partners ggN in almelo en vervolgens 
in Zwolle. Deels, zegt Daniëlle, omdat ze 
‘terug naar het Noorden’ wilde, waar nu 
eenmaal haar roots liggen. Deels echter 
ook omdat Tijhuis een heel andere aanpak 
hanteert dan het kantoor waar ze werkte. 
“ik ben me serieus gaan afvragen of het 
wel zo ideaal is dat je je stage loopt op het 
kantoor waar je al werkzaam bent. Het is 

namelijk heel goed eens verder te kijken 
dan je neus lang is. Zo blijkt dat bij Tijhuis 
de acties elkaar veel sneller opvolgen. 
En er wordt gebeld naar debiteuren en 
werkgevers - bij Schuman ging dat voor-
namelijk schriftelijk. Wat verder opvalt is 
dat beslag op roerende zaken bij Tijhuis 
een zeer belangrijke actie is, al of niet in 
combinatie met beslag op inkomen. Een 
werkwijze die wat mij betreft grote voor-
delen heeft. ik vind het namelijk fijn als 
ik mensen aantref in hun eigen omgeving. 
Voor een beslag op roerende zaken neem 
je de tijd, zodat je ook nog eens iets hoort. 
Onderdeel van de werkwijze van Tijhuis 
is dat er één deurwaarder in een gebied 
opereert. De deurwaarder kent de men-
sen en de mensen de deurwaarder. Je kan 
daardoor beter een oordeel vormen over 
de vraag of de mensen niet kunnen of niet 
willen.” 

aanwezigheidsplicht 
Daniëlle zegt liever op de weg te zijn dan 
in de collegebanken te zitten. “De combi-
natie van rijden en kantoorwerk is gewoon 
heel lekker. En er wordt veel rekening ge-
houden met mijn wensen in deze stage-
periode. Dat vind ik ook erg prettig.” Haar 
opleiding in utrecht bekijkt ze met enigs-
zins gemengde gevoelens. “ik heb natuur-
lijk eerst rechten gedaan, dus ik ben niet 
helemaal maatgevend. Zo had ik behoor-
lijk veel juridische vrijstellingen. achteraf 
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gezien had ik die vakken wel graag willen 
opfrissen, want ze zijn aan die opleiding 
volledig gericht op de deurwaardersacti-
viteiten. Mijn voorstel zou zijn om deels 
vrijgestelde studenten, de zogenaamde 
versnellers, een aanwezigheidsplicht te 
geven voor deze colleges. En tja, je komt 
er natuurlijk in de praktijk ook pas achter 
dat de tentamens executie- en beslag-
recht niet echt realistisch zijn, al heb ik 
me laten vertellen dat daar verandering in 
schijnt te komen.” Voorlopig gaat 
Daniëlle verder op de ingeslagen weg. Het 

is mijn intentie de ontwikkelingen zo goed 
mogelijk te volgen en mijn weg vinden in 
dit prachtvak. Het enige probleem dat ik 
vooralsnog zie is dat in deze branche een 
40-urige werkweek maar zelden 40 uur 
duurt. Maar ook daarin zal ik mijn weg 
wel vinden.” 
 

drijfveren

currIculum vItae

PErSOONSgEgEVENS    

Naam: mr. Daniëlle assen

geboortedatum & plaats: 9 maart 1981 te Coevorden 

OPLEiDiNgEN 

2005-heden 

Hogeschool utrecht (gerechtsdeurwaardersopleiding)

1999-2004 

rijksuniversiteit groningen (Nederlands recht, 

hoofdrichting Privaatrecht)

1993-1999 

 regionale scholengemeenschap De Nieuwe Veste in 

Coevorden (VWO)

WErKErVariNg EN rEFErENTiES

2007-heden 

 Tijhuis & Partners gerechtsdeurwaarders en 

incasso

2005-2007 

 Schuman incasso & gerechtsdeurwaarders te Ede

Toegevoegd aan H.J. Flonk (Zwolle)
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Gang in, gang uit, trap op, 
trap af. De kamer van 
Jaap Sap is diep ver-
stopt in het historische 

gedeelte van de utrechtse recht-
bank, het monumentaal neorenais-

sance laboratoriumgebouw van oud-
rijksbouwmeester Van Lokhorst. Kunst 
aan de muren, dossiers op de vloer, koffie 
uit de automaat. Sap, voormalig advocaat 

en lange tijd als kantonrechter werk-
zaam in rotterdam, blijkt iemand die 
zich durft uit te spreken. Datzelfde 
geldt gelukkig voor Paul Otter, oud-

politieman en tegenwoordig deurwaar-
der en directeur van incassade Deurwaar-
ders en incasso. als startpunt voor de 
discussie ligt een eerste stelling op tafel: 
de rol van de gerechtsdeurwaarder in het 
Nederlandse procesrecht is een garantie 
voor de rechtszekerheid.
Sap: “ik ben geneigd te zeggen: die stel-
ling klopt voor zover we spreken over 
gerechtsdeurwaarder als verrichter van 
ambtshandelingen. Maar het meest uitge-
sproken beeld van de deurwaarder is dat 
van incassogemachtigde en die rol  blijkt 
in praktijk niet altijd even goed te worden 
ingevuld.” 
Volgens Sap brengen deurwaarders vele 
honderden zaken per week aan waarvan 
het grootste deel is ingericht op de aan-
name dat de gedaagde niet zal verschijnen. 

“Dat zie je dan ook terug aan de inhoud van 
de dagvaarding: die is doorgaans betrek-
kelijk summier. De grondslag omvat vaak 
niet meer dan één of twee regels, waarna 
er een flinke lap tekst volgt over de buiten-
gerechtelijke kosten, afgesloten met de 
omschrijving van de vordering. ik kan me 
dan niet aan de indruk onttrekken dat zo’n 
dagvaarding in de eerste plaats gericht is 
op het verkrijgen van een titel bij verstek, 
en niet op het oplossen van een geschil. 
Los van het feit dat al die aandacht voor 
de buitengerechtelijke kosten zinloos is, 
want de manier waarop we daarmee om-
gaan is allang uitgekristalliseerd: ik zou in 
veel gevallen graag wat meer lezen over 
wat is er nu eigenlijk echt aan de hand in 
een bepaalde zaak. Dat kan ook helpen het 
geschil duidelijk te krijgen. ik herinner mij 
dat we in rotterdam op zeker moment met 
de deurwaarders een afspraak hebben ge-
maakt: bij elke huurzaak wordt standaard 
de huurspecificatie achter de dagvaarding 
gevoegd. Dat mes sneed aan twee kanten, 
want mensen die tot voorheen verweer 
kwamen voeren met onduidelijke beta-
lingsbewijzen kwamen nu niet meer opda-
gen. Die konden namelijk thuis al zien dat 
er inderdaad terecht werd gedagvaard. ik 
snap ook wel dat het voor de deurwaarder 
een extra slag is om echt werk te maken 
van de substantieringsverplichting, maar 
ik zou het wel toejuichen.”

tweegesprek

De gang naar de rechter moet het ultimum remedium blijven

Volgens de utrechtse kantonrechter Jaap Sap 
maken niet alle gerechtsdeurwaarders voldoende 
werk van de wettelijke substantieringsverplich-
ting. aan de andere kant is het met de rechterlijke 
macht moeilijk afspraken maken over een 
efficiëntere procedurele afhandeling, zegt 
gerechtsdeurwaarder Paul Otter. Twee praktijk-
 mannen in gesprek over een professionele relatie 
  die per definitie op gespannen voet staat. 



Boekhoudkundige verhalen 
Otter: “ik bestrijd – in ieder geval voor 
mijn eigen praktijk – dat een titel bij ver-
stek het doel is. Het is in praktijk wel vaak 
het effect. Verder vind ik dat je een zaak 
hoe dan ook rond moet hebben voordat je 
ermee naar de rechter stapt, verstek of 
geen verstek. Natuurlijk zijn er wel altijd 
zaken die inhoudelijk erg complex zijn en 
waarbij er bijvoorbeeld onduidelijkheid is 
over de vraag of er überhaupt een over-
eenkomst is. Dat leg je dan open aan de 
rechter voor. Maar een pure incassozaak 
moet je gewoon goed kunnen onderbou-
wen en daar hoort dus alles bij te zitten op 
basis waarvan een goed oordeel kan wor-
den geveld. aan de andere kant moeten 
we ook de ogen niet sluiten voor het feit 
dat het soms over een enorme bulk aan 
dagvaardingen gaat, zeker bij grote klan-
ten als zorgverzekeraars. Dat is alleen 
maar te handelen door bepaalde adminis-
tratieve werkprocessen in te richten en ja, 
daar zal best eens een keer wat mis gaan. 
ik denk dat elk kantoor zal proberen elke 
individuele vordering zo goed mogelijk te 
onderbouwen, maar goed… het zijn niet 
zelden redelijk ingewikkelde boekhoud-
kundige verhalen met allerlei specifica-
ties. En dan praat ik nu nog over klanten 
waar je op een professionele manier mee 
kunt samenwerken en die informatie digi-
taal kunnen aanleveren. Dat lukt natuur-
lijk ook niet altijd bij alle klanten. En dan 
zal er best eens een keer een dagvaarding 
doorheen slippen die de schoonheidsprijs 
niet verdient. Ook al doe je nog zo je best, 
soms moet je met de handen communi-
ceren en krijg je gewoon niet alles boven 
tafel.”
Sap: “Dat begrijp ik. aan de andere kant 
kan ik me niet afsluiten voor geluiden die 
mij ter zitting ter ore komen. Partijen be-
weren dan wel degelijk contact gezocht 
te hebben met de incassoafdeling, maar 
daar nul op het rekest te hebben gekregen 
en niet altijd op een even elegante manier. 
Ook komt het nog wel eens voor dat ik 

een comparitie van partijen beleg en dat 
er dan voorafgaand aan de zitting ineens 
allerlei stukken op tafel komen die tot dan 
toe bij de gedaagde niet bekend waren, 
terwijl die wel om informatie had ver-
zocht. Dat kan gewoon beter en dat heeft 
wat mij betreft niet zozeer  met proces-
techniek te maken, maar veeleer met 
communicatie. En ook wel met de wil 
om het probleem op voorhand te 
de-escaleren.” 

struisvogelgedrag
Otter: “Dat laatste heeft natuurlijk 
deels met de opdrachtgever te ma-
ken, maar ook wel met de kan-
toorfilosofie. ik kan moeilijk voor 
anderen spreken, maar wij zien 
een goede langetermijnoplossing 
in ieder geval als iets dat ook in 
ons eigen belang is. En zo’n oplossing 
hoeft zeker niet als compromis bij de 
kantonrechter tot stand te komen. Er 
zijn tal van deurwaarders die deze lijn 
volgen, gewoon omdat blijkt dat met een 
beetje begrip en een faire betalingsrege-
ling er veel meer te winnen is dan met di-
rect het onderste uit de kan halen.”
Sap: “Dat is een positief geluid. Het is 
jammer dat dat kennelijk niet altijd ge-
beurd.. De wijze van vastleggen is soms 
weinig helder, waardoor het voor men-
sen soms onduidelijk is wanneer ze weer 
moeten betalen. Of er wordt een betaal-
termijn gesteld die zo kort is dat je wel 
moet telebankieren om eraan te kunnen 
voldoen, terwijl veel van de mensen die wij 
op de zitting zien helemaal geen internet 
hebben. ik zie regelmatig dat een rege-
ling direct wordt opgezegd omdat mensen 
twee of drie dagen uit de pas lopen. Met 
enorme kosten als gevolg voor vaak niet 
al te hoge vorderingen… ik denk dan wel 
eens: kun je als schuldeiser niet iets meer 
moeite doen en er iets meer tijd en moeite 
voor nemen? En ben je er als grote partij 
nu echt bij gebaat dat jouw vordering altijd 
voorgaat?”
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De gang naar de rechter moet het ultimum remedium blijven
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Otter: “Nogmaals: ieder kantoor ontwik-
kelt daarin een eigen lijn. En het blijft 
mensenwerk: het inschatten van wat 
mensen nu echt niet of best wel kunnen 
betalen is een van de moeilijkste aspec-
ten van het vak. Het is vaak een kwestie 
van een zekere balans zoeken en soms 
is de situatie erg moeilijk in te schatten… 
Debiteuren vertonen niet zelden struis-
vogelgedrag. als iemand twee keer een 
regeling krijgt aangeboden en twee keer 
gaat het mis, hoe geloofwaardig is hij of zij 
dan nog? Zolang we als deurwaarder om 
redenen van privacy geen inzicht krijgen 
in het Landelijk informatiesysteem Schul-
den, blijft het toch een kwestie van een 
persoonlijke afweging. Zou ik over harde 
gegevens beschikken dat zekere debiteu-
ren al zwaar in de schulden zitten, dan 
zou ik sneller overwegen de gang naar de 
rechter niet te maken.” 

Sap: “Laat ik voorop stellen dat iedereen 
het recht heeft zijn vordering door de rech-
ter te laten beoordelen. Het wordt alleen 
zo vaak zo pijnlijk duidelijk dat veel zaken 
in essentie zijn terug te voeren op commu-
nicatieproblemen tussen crediteuren en 
debiteuren. Wat mij betreft is de meeste 
winst dan ook te behalen in het voortraject. 
ik ben zelf advocaat geweest, dus ik begrijp 
best dat er heel harde opdrachtgevers zijn 
die het niet uitmaakt hoe je de vordering 
binnenkrijgt. Maar als er speelruimte is, 
dan is het beter de gang naar de rechter 
als ultimum remedium te beschouwen.”

afspraken met ketenpartners
Otter: “ik teken daarbij wel aan dat het 
zeker zou schelen als er een beter en fre-
quenter inhoudelijk overleg tot stand zou 
komen tussen kantonrechters en deur-
waarders. Er is niet alleen veel verschil 
in de wijze waarop deurwaarderskantoren 
opereren, maar ook in de wijze waarop 
rechters te werk gaan. ik begrijp best 
dat dat in het systeem verankerd zit: een 
rechter is voor het leven benoemd en on-
partijdig, dat maakt het niet gemakkelijk 
om algemeen verbindende afspraken te 
maken. Maar toch: in amsterdam hebben 
we een keer geprobeerd overeenstem-
ming te bereiken over de opzet van een 
formulierdagvaarding voor bulkzittingen. 
iedereen akkoord, alles geregeld, blijkt er 
ineens één rechter te zijn die het er niet 
mee eens is en die doodleuk 250 zittingen 
opschort omdat hij vindt dat er zaken ont-
breken. Dat is bepaald frustrerend voor 
ons. ik probeer maar aan te geven: als je 
met elkaar in gesprek raakt kun je het to-
tale proces wel verbeteren.”
Sap: “Ja en nee. Kijk, bij de meeste recht-
banken is er wel een jaarlijks of halfjaar-
lijks overleg met de deurwaarders waarin 
wordt geprobeerd globaal een aantal af-
spraken te maken. De rechtbanken heb-
ben een soortgelijk overleg overigens met 
alle ketenpartners, dus ook met de advo-
caten en met het OM. ik heb zo’n overleg 
in het verleden wel meegemaakt en dan 
wordt er toch vooral gesproken over de 
wijze van aanlevering, het al of niet stan-
daard toewijzen van informatiekosten of 
buitengerechtelijke incassokosten, en-
zovoorts. Heel ingewikkelde discussies 
waarbij je ook duidelijk een spanning in 
belangen ziet. Natuurlijk is niet leuk dat 
je probeert afspraken te maken over de 
manier van werken en dat dan één rech-
ter een afwijkend beleid voert.. aan de 
andere kant: we zitten tegelijkertijd ook 
met een aantal wettelijke normen en die 
kun je nu eenmaal niet ‘wegonderhan-
delen’. Die substantiëringsverplichting is 
iets waar je als rechter invulling aan moet 
geven en daar zit altijd een individuele be-
oordeling in. Dat maakt onderdeel uit van 
de rechterlijke vrijheid. ik denk wel dat we 
stapsgewijs wel verder komen, maar het 
evenwicht moet worden bewaakt.
”Otter: “Dat begrijp ik, al blijf ik geloven 
dat je moet proberen toe te groeien naar 
een grootste gemeenschappelijke deler 

ten aanzien van de minimale eisen waar-
aan een dagvaarding moet voldoen. Daar-
naast zou ik er een voorstander van zijn 
als kantongerechten een soort rating zou-
den afgeven ten aanzien van de door hun 
ervaren kwaliteit van gerechtsdeurwaar-
derskantoren. Want ik ervaar het zeker 
als een gemis dat mijn opdrachtgevers 
feitelijk helemaal geen zicht hebben op 
onze prestaties in deze en er dus ook niet 
op kunnen sturen.”

Sap: “Mmm… die vraag wordt door de 
Orde van advocaten ook wel gesteld. ik 
zie daar persoonlijk geen mogelijkheden: 
wij zien altijd maar een klein deel van 
het totale functioneren en dat maakt een 
goede beoordeling toch lastig.. Daarbij 
komt dat het uiteindelijk onze taak is om 
over de deurwaarder heen naar de zaak 
zelf te kijken. De deurwaarder is voor ons 
intermediair: ik behandel niet de zaak van 
deurwaarder a of B, maar van bedrijf X of 
Y tegen meneer Z. De enige rol die ik voor 
mezelf zie weggelegd is er steeds maar 
weer op wijzen dat veel problemen al in 
de préprocessuele fase had kunnen wor-
den voorkomen. En dat een goede onder-
bouwing leidt tot minder procedures en 
in ieder geval tot procedures die beter en 
mogelijk ook sneller zijn op te lossen.”

tweegesprek

sap: ‘de Inhoud van de 
dagvaardIng Is door-
gaans betrekkelIjk 

summIer. de grondslag 
omvat vaak nIet meer 

dan één of twee regels, 
waarna er een flInke 

lap tekst volgt over de 
buItengerechtelIjke 

kosten, afgesloten met 
de omschrIjvIng van de 

vorderIng.’

otter: ‘er Is nIet 
alleen veel verschIl In 
de wIjze waarop deur-

waarderskantoren 
opereren, maar ook In 

de wIjze waarop 
rechters te werk 

gaan’. 
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over dubbele petten en 
Imago…

Op het moment dat ik dit schrijf woedt de kredietcrisis in alle hevigheid. Banken vertrouwen elkaar niet meer en weigeren elkaar krediet te verlenen. 
Het spook van de recessie doemt aan de horizon op.

Onze Minister van Financiën heeft ingegrepen en noodkredieten verleend. Hij krijgt de nodige aandacht 
in de media en men ervaart het optreden als adequaat. Neveneffect is dat zijn partij na een forse daling ineens weer 
sterk stijgt in de peilingen. Dit laatste leidt weer tot gemor van de partij van onze Minister President, die meent dat 
Balkenende meer zichtbaar moet zijn en die tandenknarsend het electorale voordeel naar de andere partij ziet gaan.

Deze discussie maakt duidelijk dat ook ministers een dubbele pet hebben en dat het in de dagelijkse praktijk 
onmogelijk is om met één enkele pet door het leven te gaan. De Minister heeft ongetwijfeld slechts het belang 
van het goed functioneren van de financiële sector op het oog, maar weet zich door het “redden” van de kleine 
spaarder verzekerd van een toenemende populariteit en spint er dus electoraal garen bij.

De discussie over de dubbele pet is ook de gerechtsdeurwaarder niet onbekend. 
Met enige regelmaat steekt die discussie weer op, zo ook in het rapport “incassokosten, een bron van ergernis” van 
de MO-groep te Utrecht. De schrijvers van het rapport constateren dat vrijwel alle incassobureaus naar hun mening 
te hoge kosten in rekening brengen ongeacht of zij nu lid zijn van de NVI of niet. De gerechtsdeurwaarders doen het 
volgens dat rapport veel beter en hanteren doorgaans de tarieven van het rapport Voorwerk II. Tegelijkertijd constateren de 
schrijvers van het rapport dat de incasso-activiteiten van de gerechtsdeurwaarders verstorend zouden werken op de markt-
werking en de incasso-activiteiten en de ambtshandelingen zouden door elkaar lopen, waarnaar nog eens goed gekeken zou 
moeten worden.

Het rare aan deze conclusie is dat het correcte handelen van de gerechtsdeurwaarders bij de incasso-activiteiten 
kennelijk niet afstraalt op diens imago. Het innen van gelden voor derden is een traditionele taak van de 
gerechtsdeurwaarder en valt onder de werking van het wettelijke stelsel van tuchtrecht en financiële controle. 
Je zou verwachten dat dit samen met de constateringen in het rapport zou leiden tot enthousiasme in plaats van 
een dergelijke aanbeveling.

Ik denk dat men zich niet moet blind staren op de pet, maar op datgene wat de persoon “onder de pet” doet. De 
gerechtsdeurwaarder is goed opgeleid en staat onder streng toezicht. Uit het rapport van de MO-groep blijkt 
dat zich dat uitbetaald en dat lijkt dan ook veeleer een aanbeveling om de incasso via de gerechtsdeurwaarder 
te doen, dan het over te laten aan een branche zonder wettelijke bevoegdheden en een wettelijk ingericht stelsel 
van toezicht en controle. 

Mr. John Wisseborn,
voorzitter van het bestuur van de KBvG
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De GerechtsDeurwaarDer 
stelt zIch voor

Dit is het nieuwe magazine van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. We nodigen u uit voor een nadere ken-
nismaking: waarom ziet het blad eruit zoals het eruitziet en wat mag u ervan verwachten. De Gerechtsdeurwaarder is het vakblad voor en 
over de gerechtsdeurwaarder en in alle bescheidenheid – een toepasselijker titel was dus eigenlijk niet denkbaar. De titel bevestigt het 
zelfbewustzijn van de beroepsgroep: wie zijn we, waar staan we voor, wat willen we uitdragen.

De gerechtsdeurwaarder staat midden in de samenleving. Het ligt daarom voor de hand dat wij onze blik in de Gerechtsdeurwaarder ook op de buiten-
wereld richten. U zult dus niet alleen lezen wat deurwaarders beweegt, maar er staan ook interviews met buitenstaanders in en opinies over alles wat 
de beroepsgroep raakt. Daarbij gaan we de discussie niet uit de weg en geven nadrukkelijk ook gehoor aan kritische geluiden. Naast een column van de 
voorzitter en ervaringen met de Haagse mores, vindt u artikelen over actuele onderwerpen of met een juridisch-wetenschappelijke invalshoek. In een 
apart deel van het blad staan mededelingen van de KBvG, zoals de aankondiging van een ALV of ledenraadsvergadering, wijzigingen in de regelgeving, 
personaliaberichten enzovoorts. Achterin het blad maken we een uitstapje over de grens en spreken we onze buitenlandse collega’s.

Het blad is opgemaakt in full color, de vormgeving is open en licht. U vindt overal verwijzingen naar het woord- en beeldmerk van de KBvG. De 
typografie is transparant en zet aan tot lezen. Op de cover staat iedere keer iemand uit de beroepsgroep in een omgeving die weer een ander aspect van 
het ambt belicht. In dit geval is dat een gerechtsdeurwaarder die de eed aflegt. Daarmee wordt gelijk duidelijk dat zij een ambt draagt, iets dat lang niet 
iedereen zich realiseert. Maar we laten er ook mee zien dat ze zich committeert aan de rechtsorde en waar nodig ter verantwoording zal worden geroepen. 
Met de Gerechtsdeurwaarder tonen we ons sterk en kwetsbaar tegelijk. We treden ermee in het publieke domein en zoeken de dialoog. Want er is veel 
belangstelling voor het werk van de gerechtsdeurwaarder – en toch leeft er vaak een wat eenzijdig beeld van de beroepsgroep. Dat is zonde, want de 
gerechtsdeurwaarder kan zich sterker profileren als expert in de maatschappelijke discussie, denk bijvoorbeeld aan de schuldenproblematiek of laagdrem-
pelige toegang tot het rechtsproces.

Alle leden van de KBvG ontvangen de Gerechtsdeurwaarder. Daarnaast verspreiden we het blad onder externe relaties, zoals Kamerleden en journalisten 
en – voor het eerst – studenten die nog bezig zijn met hun opleiding tot gerechtsdeurwaarder. De Gerechtsdeurwaarder verschijnt zes keer per jaar.

mr. Karen Weisfelt, 
directeur van de KBvG

KBvg  column



KBvg-sng

sdu uitgevers   de Gerechtsdeurwaarder    |  15

agenda

Vergaderdata bestuur:
12 januari
2 februari
2 maart
6 april
4 mei
1 juni
29 juni
7 september
5 oktober
2 november
7 december

Vergaderdata ledenraad:
5 februari
16 april
18 juni
17 september
5 november
17 december

data 
algemene Ledenvergadering:
15 mei themabijeenkomst vooraf-
gaand aan de ALV op 16 mei.
21 november

Gelijkgestelde dagen:
Conform de Algemene Termijnen 
Wet zijn de volgende data in 2009 
gelijkgesteld met feestdagen. Vrijdag 
2 januari 2009, vrijdag 1 mei 2009, 
maandag 4 mei 2009 en vrijdag 22 
mei 2009. De gerechtsdeurwaarder 
mag op bovenstaande data geen 
ambtshandelingen verrichten. 

samenstellIng 
bestuur per 
1 januarI 2009

Per 1 januari bestaat het bestuur uit 
de volgende personen:
-  mr. J.M. Wisseborn 
  (Voorzitter/ portefeuille 
 Algemene zaken en Externe   
 betrekkingen)
-  Mw. N. van Bockhooven   
 (Vice-voorzitter/secretaris/   
 portefeuille Interne betrekkingen)
-  F. Engelage    
 (Penningmeester/ portefeuille   
 Financiën) 
-  A.C.C.M. Uitdehaag  
 (portefeuille Internationaal)
-  M.J.C. van Leeuwen  
 (portefeuille Interne betrekkingen)
-  J. Nijenhuis    
 (portefeuille Vakbekwaamheid)
-  J.K.M. Vissers    
 (portefeuille Vakbekwaamheid)
-  W.W.M. van de Donk  
 (portefeuille Kantooraangelegen-  
 heden)

samenstellIng 
ledenraad per 
1 januarI 2009

De ledenraad bestaat per 1 januari 
2009 uit de volgende (plaatsvervan-
gend) ledenraadsleden. 

ressort amsterdam
Ledenraadslid
M.W. de Ruijter
J.G.M. Dekkers
G.A. Lasonder
Mw. C.E.A. Maathuis
M.R. Swier
A.H.P.M. van der Vleuten

Plaatsvervangend ledenraadslid
A.H. Groenewegen
H.G.M. Bouwhuis
D. Joustra

ressort arnhem
Ledenraadslid
P. Jansen
G.N.F. Jepma
M.G. de Jong
J.C. Noordijk
H.G. van Lohuizen
Mw. S.J.M. de Coo

Plaatsvervangend ledenraadslid
Mw. B. Pap
J. van Lunteren
M.L.B. Mak

ressort den Bosch
Ledenraadslid
L.C.G. van Seggelen
J.M. Essenboom
Mw. C.J.R.F.C. van Heijnsbergen
R. Groen
A.C.T. Paijmans
R.J.M. van der Vlies

Plaatsvervangend ledenraadslid
J.D. Kuik
A.M.M. Megens
Mw. A.D.J.P. Weeterings-den Biesen

den haag
Ledenraadslid
W.G.A. Blume
Mw. M. Bernardt
Mw. S.J. Zijlma
A. Lodder
Mw. J.S. Pinas
A.M. Maas

Plaatsvervangend ledenraadslid
A. Ch. Boiten
Th. J. Wouters
Mw. C. Bakhuis-Van Kesteren

Leeuwarden
Ledenraadslid
P.M. Braakman
Mw. J.M.K.J. Bergsma
J. Klaassen
Mw. D.M. Verlaan
F.H. Weggemans
M. Hooijschuur

Plaatsvervangend ledenraadslid
P. Veltman
M. de Jong
Mw. M.C. Molema

het bureau 
van de kbvg

Het secretariaat van de KBvG 
heet tegenwoordig “het Bureau”. 
Formeel gezien staat het Bureau het 
bestuur bij in de uitoefening van 
zijn taken (artikel 59 Gerechtsdeur-
waarderswet). Achter deze simpele 
mededeling gaat een wereld schuil 
en daar vertellen we graag iets meer 
over.

Per 1 januari 2009 zijn de volgende 
medewerkers werkzaam op het 
Bureau van de KBvG: 
mr. Karen M. Weisfelt, directeur van 
het Bureau
mr. Audrey M. Theunissen, juridisch 
medewerker
mr. Annelies van den Brink, juri-
disch medewerker
R. Anieta Baidjoe-Ramlal, 
secretaresse
Grada Albrechts, secretaresse

Het Bureau ondersteunt niet alleen 
het bestuur, maar ook de ledenraad 
en diverse werkgroepen en commis-
sies. Het Bureau draagt zorg voor 
alle administratieve processen (de 
ledenadministratie, algemene corre-
spondentie, PE-registratie, verzorgen 
vergaderlocaties) en is aanspreekpunt 
voor leden en derden. 

De juristen hebben ieder hun eigen 
dossiers in beheer. Zo is Audrey 
aanspreekpunt voor alles wat met 
permanente educatie te maken 
heeft, ook is ze inmiddels goed 
bekend met de EU Betekenings-
verordening en ondersteunt zij de 
ledenraad. Annelies ondersteunt het 
bestuur, verzorgt de bureauredac-
tie van de Gerechtsdeurwaarder en 
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ondersteunt de commissie 
Wetgeving.
De juristen dragen samen zorg 
voor het content management van 
de KBvG website en KBvGnet en 
voor het te woord staan van leden 
en derden die de KBvG bellen voor 
informatie. De KBvG ontvangt 
jaarlijks gemiddeld 1500 e-mails van 
leden en derden. 

Dat is een greep uit onze dagelijkse 
werkzaamheden. De hectiek van een 
Bureau is vooral gelegen in het feit 
dat ons werk bestaat uit commu-
niceren, heel veel mondelinge en 
schriftelijke communicatie. En daar 
gaat tijd in zitten.

Rest ons nog u van harte uit te 
nodigen op het KBvG kantoor aan 
het Prinses Margrietplantsoen 49 te 
Den Haag.

admInIstratIeve 
zaken

Het Bureau van de KBvG wil graag 
op de hoogte zijn van alle 
(e-mail-)adreswijzigingen, wijzigin-
gen van kantoornaam en beëindig-
ingen van toevoegingen. Ook vragen 
we alle studenten aan ons te melden 
wanneer een toevoeging in het kader 
van de stage begint en aan welk kan-
toor u bent toegevoegd. U kunt de 
wijzigingen aan ons e-mailen. 

Ontvangt u geen e-mail berichten 
van de KBvG? Dan is het goed 
mogelijk dat wij niet in het bezit zijn 
van uw (juiste) e-mailadres. Als u een 
bericht stuurt naar kbvg@kbvg.nl 
met uw e-mailadres dan kunnen wij 
onze ledenadministratie aanvullen en 
ontvangt u voortaan alle berichten 
van de KBvG. 

ledenlIjst en memo

Alle leden van de KBvG ontvangen 
eind januari kosteloos de Ledenlijst 
2009 en het nieuwe memo. Daarnaast 
wordt aan ieder kantoor kosteloos 
twee exemplaren van de ledenlijst 
verstrekt. Het is mogelijk extra memo’s 
en ledenlijsten te bestellen. U kunt 
uw bestelling per e-mail doorgeven 
aan de KBvG. Wij brengen €10 
exclusief BTW in rekening per memo 
of ledenlijst.  

permanente 
educatIe

Op 1 januari 2009 is een nieuwe 
pe-periode begonnen. Tussen 1 janu-
ari 2009 en 31 december 2010 moeten 
weer (minimaal) 30 PE punten 
worden behaald. 
Op het intranet van de KBvG staat een 
lijst met cursussen waar PE punten 
aan zijn toegekend. Deze lijst wordt 
regelmatig bijgewerkt. 
U ontvangt binnenkort uw overzicht 
van de door u behaalde KBvG Oplei-
dingspunten in de periode 2007-2008. 
In geval dit overzicht afwijkt van uw 
eigen administratie, verzoeken wij u 
ons per e-mail te berichten.

Voorts mede namens de portefeuil-
lehouder het verzoek om niet te 
wachten met het doen van een 
eventueel verzoek om ontheffing: 
bent u van mening dat u op grond 
van buitengewone omstandigheden 
in aanmerking komt voor een onthef-
fing, richt uw verzoek dan aan de 
KBvG, ter attentie van de heer J.K.M. 
Vissers.

Tenslotte uw bijzondere aandacht 
voor uw KBvG lidcode: dit 4-cijfe-
rige nummer staat vermeld op uw 
PE-overzicht. Onthoud dit nummer 
en noteer het op de presentielijsten 
van door u gevolgde cursussen.

rIchtlIjn 
IntegrIteIt en 
onafhankelIjkheId

In de vergaderingen van 10 oktober 
2008 en 18 december 2008 heeft de 
ledenraad zich gebogen over de ad-
viezen van de commissie Integriteit 
en onafhankelijkheid. De commissie 
heeft twee afzonderlijke adviezen 
gegeven, één met betrekking tot 
Integriteit en één met betrekking tot 
de gewenste onafhankelijkheid van 
de gerechtsdeurwaarder. 
Deze adviezen, de reacties op de 
adviezen en de reactie hierop van de 
commissie Integriteit en onafhan-
kelijkheid zijn gepubliceerd op het 
KBvGnet, onder KBvG/ledenraad/
vergaderstukken 18 december 2008. 

Na al op 10 oktober akkoord te zijn 
gegaan met de normen en bijna alle 
best practices van de voorgestelde 
richtlijn Integriteit, heeft de ledenraad 
op 18 december 2008 ingestemd met 
de door haar gewenste aanpassing 
in de best practices. Daarbij is de 
best-practice 1.2 met betrekking 
tot het betekenen aan het postadres 
geherformuleerd. De best practice 
bepaalt nu dat bij betekening van een 
exploot anders dan aan de woonplaats 
van de betrokkene, de deurwaarder 
in het exploot de hoedanigheid van 
het adres waar hij aan heeft betekend 
vermeldt. Dit betekent dat wanneer 
een gerechtsdeurwaarder niet aan 
een woonadres betekent, hij moet 
kunnen uitleggen waarom voor een 
ander adres is gekozen. Het voorstel 
is bijna unaniem (één stem tegen) 
aangenomen

Met deze aanpassing heeft de richt-
lijn Integriteit haar definitieve vorm 
gekregen. De ledenraad heeft de 
werkgroep die zich bezig houdt met 
de verordening voor de KBvG Kwa-
liteitsnormen, verzocht de richtlijn 
Integriteit onderdeel te laten worden 
van die verordening. 

In de ledenraadsvergadering van 18 
december jongstleden heeft de le-
denraad zich ook positief uitgespro-
ken over de Richtlijn Onafhankelijk-
heid. Daarmee heeft de ledenraad 
onder meer het advies overgenomen 
om participatie van derden in 
gerechtsdeurwaarderskantoren 
onder voorwaarden en tot maximaal 
49%  toe te staan, maar dit in ieder 
geval uit te sluiten, indien deze derde 
tevens opdrachtgever is van het 
kantoor. Andersom mogen gerechts-
deurwaarders ook niet participeren 
in opdrachtgevende bedrijven. 
De ledenraad heeft het bestuur 
gevraagd een verordening te 
concipiëren -met het doel inwer-
kingtreding per 1 januari 2010- en 
deze ter goedkeuring/vaststelling 
en implementatie aan de ledenraad 
voor te leggen. Hiervoor wordt een 
nieuwe werkgroep samengesteld. 

verordenIng (eu) 
nr. 1393/2007

Op 13 november jongstleden is 
de nieuwe verordening inzake de 
betekening en de kennisgeving 
van stukken in werking getreden. 
Verzoeken tot betekening vanuit een 
ander Europees land moeten volgens 
deze verordening worden verwerkt. 
Hiervoor mag maximaal € 65 in re-
kening worden gebracht. Dit bedrag 
is vastgesteld door het ministerie van 
Justitie. 
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commIssIe 
evaluatIe 
gerechtsdeur-
waarderswet

De commissie Evaluatie Gerechts-
deurwaarderswet is in 2008 ingesteld 
en heeft de taak gekregen drie zaken 
te onderzoeken. Ten eerste moet de 
commissie de doeltreffendheid en 
doelmatigheid van het functione-
ren van de KBvG beoordelen. Ten 
tweede zal de commissie  adviseren 
over de positie die de KBvG behoort 
in te nemen, gelet op het waarborgen 
van een goede en onafhankelijke 
ambtsbediening door gerechtsdeur-
waarders. Ten slotte zal de commissie 
bezien of het wenselijk is te komen 
tot wijzigingen in de Gerechtsdeur-
waarderswet of in haar toepassing. 

De commissie zal naar verwach-
ting in maart 2009 haar rapport 
aanbieden aan de staatssecretaris van 
Justitie, mevrouw mr. N. Albayrak. 

kbvg-net
De KBvG werkt nu al zes jaar met 
haar eigen KBvG-net. Hoog tijd voor 
een evaluatie dus! Goede ideeën 
voor een nieuwe site zijn altijd 
welkom. Zijn er naar uw mening aan-
passingen gewenst? Stuur een e-mail 
naar kbvg@kbvg.nl. Waar mogelijk 
houdt de KBvG daarmee rekening bij 
de aanpassing van de site. 

regIster 
gerechtsdeur-
waarders 

Het ministerie van Justitie heeft in 
2007 bericht dat het voor gerechts-
deurwaarders mogelijk wordt om 
dagvaardingen digitaal aan te brengen 
bij de griffie. Het digitaal aanbrengen 
van dagvaardingen vereist dat de 
griffies de gegevens van gerechtsdeur-
waarders kunnen controleren. 

In dit kader wordt  op dit moment 
door de KBvG en de SNG gewerkt 
aan het totstandbrengen van een 
actueel digitaal register waarin de 
gegevens van gerechtsdeurwaarders, 
toegevoegd kandidaat-gerechts-
deurwaarders en waarnemers zijn 
opgenomen. Door de griffies toegang 
te verschaffen tot dit register kunnen 
zij de gegevens controleren. Het 
register zal gaan functioneren als 
een basisregistratie, te vergelijken 
met het Advocatenregister voor de 
advocatuur. In het register zullen ook 
de nevenfuncties van gerechtsdeur-
waarders worden opgenomen. 

dagvaardIng 
onlIne®

De KBvG heeft samen met de SNG 
een webapplicatie ontwikkeld met 
behulp waarvan een schuldeiser 
(MKB’er, ZZP’er) snel en eenvoudig 
een conceptdagvaarding kan gene-
reren. Het invoeren van gegevens 
over de schuldenaar en de vordering 
op de schuldenaar volstaat. Deze 
conceptdagvaarding kan vervolgens 
ter betekening aan de gerechtsdeur-
waarder worden gestuurd. 
Het belangrijkste uitgangspunt van 
Dagvaarding online® is dat de schuld-
eiser zelf zijn zaak behandelt. De 
gerechtsdeurwaarder speelt daarin 
enkel een rol als openbaar ambtenaar.
De applicatie is reeds intern getest en 
wordt nu door een aantal mkb’ers en 
zzp’ers getest. De opmerkingen die 
testers maken zullen in de applicatie 
worden verwerkt. Daarna komt het 
moment waarop de KBvG Dagvaar-
ding online® aan de buitenwereld zal 
presenteren snel dichterbij.  

personalIa

Benoemd:
Mw. J.M.K.J. Bergsma  Leeuwarden 01-01-2009
Mw. Mr. M. Bernardt Dordrecht 06-06-2008
G.W. van de Braak       Dordrecht            29-02-2008
Mw. J. Bronsvoort Almere 21-01-2009
Mr. W.H.J.M. Brus       Enschede             09-04-2008
P.A. Hastrich Amersfoort 17-09-2008
D.G. van Hooff Den Helder 03-09-2008
D. Joustra Amsterdam  10-11-2008
W. Kistemaker Amersfoort 25-06-2008
Mw. V.C. Knopper Amsterdam 26-07-2008
J.G. van het Laar         Almelo                23-01-2008
A. Niekus Amsterdam 01-09-2008
J.J. Oostdijck Zwolle 05-08-2008
Mr. M.G. Orie Amersfoort 17-09-2008
H. Oude Elferink          Amsterdam         15-02-2008
M.S.C. Roos                Spijkenisse         24-01-2008
J.J. Sikkema Hilversum 16-06-2008
J. Ullrich                     Utrecht                26-03-2008
E.S.A. Wiggers Zutphen 01-12-2008
H.G. Zeiger Winterswijk 18-09-2008

wIjzIgIng 
vestIgIngsplaats

H.J.L. Oomes, Eindhoven in plaats 
van Arnhem
H. Oosting, Zwolle in plaats van 
Harderwijk
P. Otter, Amsterdam in plaats van 
Leeuwarden
H. Peet, Rotterdam in plaats van 
Alphen aan de Rijn
M.H. Vaes, Apeldoorn in plaats van 
Rotterdam
F.J.M. van Vuuren, Nieuwegein in 
plaats van Utrecht

overleden

W.L.H. van Bremen, 27-11-2008
B.W. Teders, 14-12-2008
W.A.K. van der Vlies, 31-03-2008
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Gedefungeerd
A.E. de Best                Haarlemmermeer            01-01-2008
J.E. Blomsma Bedum 30-08-2008
E.R. Bogaard Rotterdam 01-12-2008
W.H.W. Cock Groningen 01-10-2008
Mw. E.G.M. van Deursen  Haarlemmermeer 01-01-2009
P.J. van Gompel          Eindhoven                      01-04-2008
P.M.A. Hellemons        Bergen op Zoom             01-01-2008
J. Hiemstra                 Apeldoorn                      01-04-2008
M.V. Jager Amsterdam 15-02-2008
F. Kruythof Utrecht 01-04-2008
mr. A. Legel                Nijmegen                       01-04-2008
E.R. van der Lingen      Utrecht                          01-02-2008
L. Luhrs Den Haag 01-01-2009
mr. M.H. Maas-Hermans Dordrecht 01-02-2009
F. van der Meijde         Den Haag                      01-01-2008
P.F.J. Saly Amsterdam 01-01-2009
H. Terhoeven              Haarlem                        01-04-2008
F.G.C. Vaessen Sittard 01-01-2009
Mw. L.C. Vermeer-Lagerveld Den Helder 01-02-2008
A. de Wit                    Breda                            01-02-2008
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waargenomen waarnemer Plaats Van tot
A.E. de Best M. Verheij Haarlemmermeer 01-01-2009 01-07-2009
J.E. Blomsma Y. Reinders Bedum 01-12-2008 01-06-2009
E.R. Bogaard A. Rouw Rotterdam 01-12-2008 01-12-2009
W.H.W. Cock Mw. Y. Keijzer-Dijkhuis Groningen 01-10-2008 01-10-2009
P.J. van Gompel mr. M.J. van Rooij Eindhoven 01-04-2008 01-04-2009
P.M.A. Hellemons K.J.J.C. Roelands Bergen op Zoom 01-01-2009 01-07-2009
F.H.E.G. van den Heuvel A.G. Nas Nijmegen 01-01-2009 01-01-2010
J. Hiemstra M.H. Vaes Apeldoorn 01-04-2008 01-04-2009
E.G.H.J. Hofstee L.J. Venema Buitenpost 01-12-2008 01-06-2009
A.P. Jacobs J.L.M. Vercoulen Venlo 01-11-2008 01-11-2009
J.J. Jonker H.G. Zeiger Winterswijk 01-07-2008 01-07-2009
A. Kruitbosch J.G. Panman Apeldoorn 01-01-2009 01-07-2009
Mr. A. Legel R. Hartemink Nijmegen 01-04-2008 01-04-2009
L. Luhrs A. Ch. Boiten Den Haag 01-01-2009 01-01-2010
F. van der Meijde A.V. den Heijer Den Haag 01-01-2009 01-07-2009
H. Meijer J.J.A. Leijten Maarssen 01-10-2008 01-04-2009
J.G. Philipsen mr. M. de Heer Alkmaar 13-11-2008 13-05-2009
N.J.G.M. Reijn Mr. J.N. Reijn Tilburg 01-01-2009 01-07-2009
M.S.C. Roos Y. Reinders Spijkenisse 10-10-2008 10-04-2009
L.J. van der Scheer Mr. K.M. Brontsema Assen 01-01-2009 01-07-2009
P. Swier Mw. I.J. van Garrel Amsterdam 01-12-2008 01-06-2009 
A. de Wit J.M. Esseboom Breda 01-02-2008 01-02-2009
A.D. Visscher Mr. M.G. Orie Amersfoort 01-08-2008 01-02-2009
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rechtbank amsterdam 

22 augustus 2007 ljn bc0753 

Onverkorte toepassing van de voor 
de verzettermijn geldende regels kan 
onder omstandigheden ertoe leiden 
dat niet wordt voldaan aan de eisen 
van een eerlijk proces als bedoeld 
in artikel 6 van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden 
(EVRM), en wel in het bijzonder 
het recht op toegang tot de rechter 
(zoals ook de Hoge Raad in zijn 
uitspraken van 25 februari 2000
(NJ 2000/509) en 16 januari 2004 
(NJ 2005/191) heeft overwogen). 

hoge raad 14 december 2007, 

c06/191hr ljn bb4765 

Beantwoording van de vraag wie als 
eisende partij optreedt, vergt uitleg 
van het exploot waarmee de desbetref-
fende instantie is ingeleid. Ingevolge 
art. 3:59 BW zijn de artikelen 3:33 en 
3:35 BW op deze uitleg overeenkom-
stig van toepassing (HR 22 oktober 
2004, nr. C03/176, NJ 2006, 202).

rechtbank arnhem, 

5 december 2007 ljn bc0978 
Over door gerechtelijke bewaarne-
ming ontstane schade. De gerechts-
deurwaarder is naast de executant 
hoofdelijk aansprakelijk voor schade 
veroorzaakt door verwaarlozing 
tijdens de bewaring. 

gerechtshof leeuwarden 

2 januarI 2008 ljn bc1144 
Appeldagvaarding en vordering 
aan College van B & W Veendam 
gericht, in plaats van de gemeente 
Veendam.

kamer voor gerechtsdeur-

waarders 11 december 2007, 

nr. 488.2006 
Aan de Kamer is de principiële vraag 
voorgelegd of het in rekening brengen 
van regelingskosten tuchtrechtelijk 
geoorloofd is. De Kamer komt tot het 
oordeel dat zulks niet is toegestaan.

gerechtshof 

‘s-hertogenbosch 

11 december 2007  ljn bc2074 
Uitleg van artikel 3:267. Wat wordt 
verstaan onder ‘beheer’? Wat is 
‘onder zich nemen’?

hoge raad 25 januarI 2008 

ljn bb9783 

Herstel onder intrekking en 
buiteneffectstelling van de eerder 
betekende cassatie-dagvaarding. 
Niet-ontvankelijkheid.

rechtbank amsterdam 

9 november 2007 ljn bc2666 

en rechtbank rotterdam 

16 januarI 2008 ljn bc4111 

Gevolgen van het uitvoeren van 
betalingsopdrachten van de failliet 
door de bank, in weerwil van een 
gelegd derdenbeslag op de rekening 
van de failliet, na faillissement.

notarIskamer gerechtshof 

amsterdam 24 januarI 2008 

ljn bc2864 

Een arrest met betrekking tot het 
aan de schuldenaar doorbelasten 
van de kosten van vergeefs beslag en 
slotenmaker. 

notarIskamer gerechtshof 

amsterdam 13 maart 2008 ljn: 

bc7801 
Naar het oordeel van het hof moet 
klager voldoende eigen belangen 
hebben om als belanghebbende te 
worden aangemerkt en als klager 
te kunnen worden ontvangen in de 
tuchtprocedure.

gerechtshof leeuwarden 

19 maart 2008 ljn: bc7658 

Het hof Leeuwarden heeft geoor-
deeld over de vraag of het niet 
voldoen aan het schriftelijkheids-
vereiste bij de koop van een woning 
(ofwel: de schriftelijke vastlegging 
van een koopovereenkomst als 
bedoeld in art. 7:2 lid 1 Burgerlijk 
Wetboek) leidt tot nietigheid van 

de koopovereenkomst. Volgens het 
hof is dat - behoudens uitzonderlijke 
omstandigheden, waarvan in deze 
zaak niet is gebleken - inderdaad 
het geval.

voorzIenIngenrechter 

rechtbank roermond 3 aprIl 

2008 ljn bc8613 
Domiciliekeuze 1:15 BW. 
De belanghebbende heeft voor de 
tenuitvoerlegging van de hypotheek-
akte woonplaats gekozen ten kantore 
van de notaris die de hypotheekakte 
heeft getransporteerd. Hoewel hij 
zich wellicht niet heeft gerealiseerd 
dat hij daardoor aldaar ook woon-
plaats koos ter zake de aanzegging 
van de executie door de hypotheek-
houder, acht de voorzieningenrech-
ter de aan het kantooradres van de 
notaris gedane aanzegging geldig. 

arrest van het europees hof 

van justItIe d.d. 8 meI 2008 

(het weIss-arrest).   

Artikel 8, lid 1, van verordening 
(EG) nr. 1348/2000 van de 
Raad van 29 mei 2000 inzake de 
betekening en de kennisgeving 
in de lidstaten van gerechtelijke 
en buitengerechtelijke stukken 
in burgerlijke of in handelszaken 
(Betekeningsverordening). Degene 
aan wie een stuk betekend moet 
worden mag niet weigeren dit stuk 
in ontvangst te nemen als het betref-
fende stuk enkel een bewijsfunctie 
heeft en niet onontbeerlijk is om 
het voorwerp en de grond van de 
vordering te begrijpen. Ook niet 
als het document gesteld is in een 
andere taal dan die van de ontvang-
ende lidstaat of een andere taal dan 
die de ontvanger begrijpt. Hiermee 
is een uitzondering op artikel 8 van 
de nieuwe Betekeningsverordening 
gecreëerd, dat immers bepaalt dat 
een geadresseerde stukken mag 
weigeren indien deze zijn opgesteld 
in een andere taal dan de taal van 
de ontvangende lidstaat of een taal 

die de ontvanger niet begrijpt. Het 
is aan de nationale rechter om na te 
gaan of het gedinginleidende stuk 
voldoende informatie bevat om de 
verweerder in staat te stellen zijn 
rechten geldend te maken, dan wel 
of de verzender alsnog de vertaling 
van een onmisbare bijlage dient te 
verstrekken.

voorzIenIngenrechter 

rechtbank ‘s-hertogenbosch 

23 junI 2008 ljn bd5215 en 

gerechtshof 

’s-hertogenbosch 9 septem-

ber 2008 ljn bg2200 

Onjuiste vermelding van de datum 
van de uitspraak in het arrest. Ge-
volgen daarvan voor de cassatieter-
mijn/executiegeschil.

rechtbank utrecht  

12 oktober 2008 ljn bg4165 

Exploot doen aan een postadres.

rechtbank amsterdam 

20 oktober 2008 ljn bg4910 

Beslag betekend aan bankfiliaal 
gelegd niet nietig.
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Voorkom dat uw automatisering 
beslag legt op uw tijd

Kantoorautomatisering, internetdiensten en telefonie. 
Een grenzeloos netwerk. Snel, veilig, áltijd wakker. Als vanzelf-

sprekend. Succes staat of valt met een goede kantoorautomatise-

ring. Deze ondersteunt al snel alle bedrijfsprocessen. Zónder, valt 

de communicatie stil. ICT ConcepT spreekt uw taal waar het gaat 

om het realiseren van gestroomlijnde geautomatiseerde proces-

sen. Op basis van onze ervaring – ruim 15 jaar – in de juridische 

sector, zijn we voor menig deurwaarderskantoor een volwaardige 

gesprekspartner. Een onmisbare collega.

De Koninklijke Beroepsorganisatie van 
Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is een 
openbaar lichaam in de zin van artikel 134 
van de Grondwet. Alle 950 gerechtsdeur-
waarders en toegevoegd kandidaat-gerechts-
deurwaarders zijn lid van de KBvG. De 
KBvG heeft tot taak de bevordering van een 
goede beroepsuitoefening door de leden en 
van hun vakbekwaamheid. De KBvG is de 
‘Orde van gerechtsdeurwaarders’.

Het Bureau van de KBvG bestaat uit 
5 personen, ondersteunt bestuur, ledenraad 
en leden en is de spin in het web van de 
organisatie. Het Bureau is gevestigd in de 
Prinsenhof in Den Haag. 

Functie
Als administratief medewerker heb jij een organisatorische 
spilfunctie. De kerntaken van de functie zijn alle voor-
komende administratieve- en secretariaatswerkzaamheden, 
zoals het afhandelen van het telefoonverkeer, het agenda-
beheer, het plannen en organiseren van vergaderingen, 
congressen en reizen en het archiefbeheer en de 
ledenadministratie. Je werkt nauw samen met je collega-
secretaresse(s), de juridisch medewerkers en de leden van 
het bestuur en de diverse commissies. De functie vraagt 
om tactvol, zakelijk, vriendelijk en efficiënt optreden. De 
uitdaging in deze functie ligt onder meer in de mogelijkheid 
om je werk met een grote mate van zelfstandigheid uit te 
voeren. 

Eisen
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega met 
minimaal een mbo-diploma en bij voorkeur enige jaren 
werkervaring. Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend, 
zowel in woord als in geschrift en je kunt goed werken met 
het MS Office pakket. Je kunt functioneren in een hectische 
omgeving, je weet prioriteiten te stellen, bent betrouwbaar 

en integer en je werkt nauwkeurig. Als je tenslotte houdt 
van werken in teamverband en een zakelijke en klant-
gerichte instelling hebt, dan vragen wij je om te reageren op 
deze vacature.  

Wij bieden jou:
Een afwisselende en uitdagende baan op een secretariaat 
gevestigd op een mooie locatie, waar gewerkt wordt in een 
informele en collegiale sfeer en met een hoog ambitie-
niveau.

Heb je belangstelling? 
Stuur dan voor 27 februari 2009 een sollicitatiebrief met 
CV per post naar: 
Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
T.a.v. mw. mr. K.M. Weisfelt
Prinses Margrietplantsoen 49
2595 BR Den Haag
of via de e-mail naar: kbvg@kbvg.nl.

Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen 
met mevrouw mr. K.M. Weisfelt, tel. 070 – 890 35 30.

Wij zijn op zoek naar een collega

Administratief medewerker
voor minimaal 32 uur per week



KBvg-sng
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en ondertussen bIj de sng…

De aanhouder wint, zegt het spreekwoord. Dat geldt ook voor ons. Ik denk nog regelmatig terug aan de beginjaren van de SNG. Toen waren er 
volop plannen - plannen waarover we waar maar nodig en mogelijk communiceerden. Binnen de organisatie, maar minstens zo vaak daarbuiten.  
Desondanks duurde het soms lang voordat de gewenste respons kwam. Dat had vooral te maken met de lange weg die voor ons lag wanneer we 
constateerden dat regelgeving nog niet voorzag in de gewenste mogelijkheden. Aansprekende voorbeelden zijn de invoering van het sofinummer 

(inmiddels omgedoopt in burgerservicenummer), de informatiebevoegdheid inkomstenverhoudingen en het elektronisch derdenbeslag.

Lang wachten geeft ongeduld en ongeduld geeft frustratie. En toch blijkt dat met het opbouwen van de juiste relaties en het gebruik maken van de juiste kanalen, ook 
op het gebied van regelgeving aanpassingen gerealiseerd kunnen worden. Dat gebeurt door daarin een actieve rol te spelen: zelf initiatieven te ontplooien, voorstellen 
te presenteren en vooral door stug vol te houden.

Inmiddels lijkt de wind bij de overheid zo langzamerhand uit een andere hoek te waaien. ICT-ontwikkelingen en -mogelijkheden zijn een vaste component bij 
bespiegelingen over en ontwikkeling van nieuwe regelgeving. En zo hoort het natuurlijk ook: rechtszekerheid is immers het uitgangspunt. Wil je dat bewerkstelligen 
of behouden, dan is het van belang dat bij nieuwe regelgeving (of de aanpassing van bestaande regelgeving) ICT-ontwikkelingen zo goed mogelijk worden benut. 

Dat geldt ook voor regelgeving die op onze beroepsgroep van toepassing is. Ook die kan (uiteraard na afstemming met diezelfde beroepsgroep) zo worden ingericht 
dat de gerechtsdeurwaarder zijn werk optimaal en met inzet van geëigende middelen kan uitvoeren. De SNG zorgt ervoor dat, in afstemming met de KBvG, langs de 
juiste kanalen de juiste e-wegen worden aangelegd en gefaciliteerd. Daarnaast informeren wij de kantoren over e-ontwikkelingen die voor de kantoorvoering van be-
lang zijn. Dat doen we onder meer met onze maandelijkse nieuwsbrief, SNG Actueel. Daarin berichten we op hoofdlijnen over de e-ontwikkelingen die rechtstreeks 
verband houden met onze werkzaamheden. SNG Actueel wordt ook op het KBvGnet gepubliceerd (Organisaties, SNG, SNG Actueel).

Bij de aftrap van een nieuw blad hoort een algemene beschouwing. In volgende edities zullen in deze rubriek meer specifieke onderwerpen aan de orde komen. Wij 
wensen de KBvG natuurlijk veel succes met dit mooie initiatief!

Douwe Struiksma, 
voorzitter SNG



interview
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De gerechtsdeurwaarder draagt twee petten, heet het wel. Hij 
oefent als beëdigd ambtsdrager een overheidsgezag uit én hij 
is speler op de vrije markt. Maar wat is er nu precies problema-
tisch aan die situatie, als het gaat om zijn professionele waarden 
en normen?

“Eigenlijk heeft de gerechtsdeurwaarder hetzelfde probleem 
als iedereen die in zijn werk een hoger belang dient. Kort 
gezegd: de arts verdient zijn geld niet aan gezondheid maar 
aan ziekte. Zonder zieke mensen is hij werkeloos. De advocaat 
verdient zijn geld niet aan recht maar aan onrecht. Zonder 
schendingen van het recht kan hij zijn praktijk sluiten. De 
arts zou dus in de verleiding kunnen komen eerder ziekte dan 
gezondheid te bevorderen – bijvoorbeeld door onnodige be-
handelingen te doen. De advocaat zou in de verleiding kunnen 
komen conflicten slepende te houden. als samenleving vinden 

wij dat zoiets niet kan. Deze beroepsbeoefenaren moeten hun 
eigenbelang achterstellen op het hoger belang: gezondheid, 
rechtvaardigheid. Dat is meteen ook de kern van de veelbe-
sproken waarde ‘integriteit’: je eigen belang achterstellen bij 
het hogere belang van je beroep.
De gerechtsdeurwaarder dient, net als de advocaat, het 
hogere belang van de rechtvaardigheid, in het bijzonder de 
schuldvereffening. Hij leeft dus van mensen die hun geld niet 
kunnen innen en van anderen die hun schulden niet kunnen 
betalen. En tegelijk moet hij erop uit zijn om hen zo goed en 
snel mogelijk te bevrijden uit hun wederzijdse gijzeling. Dat is 
het hogere belang dat hij dient.”

Dus de gerechtsdeurwaarder dient als beëdigde ambtsdrager 
de schuldvereffening, maar spint als incasso-ondernemer goed 
garen bij het onvermogen van mensen daarin. Dan spreekt hij 
zogezegd met gespleten tong.

“Zoals u het nu zegt wel. als het feit dat de gerechtsdeur-
waarder twee rollen kent, zou betekenen dat hij twee ‘mora-
len’ heeft, dan zou hij in beide functies onbetrouwbaar zijn. 
Het gaat hier net als in het gewone leven: iemand deugt of 
deugt niet. Deugt hij niet, dan wil je hem in geen enkele rol. 
Deugt hij wel, dan zal hij in alle rollen die hij heeft proberen 
om eerlijk te handelen. Zo geldt voor de gerechtsdeurwaar-
der: als hij het hogere doel van de rechtvaardigheid dient, dan 
zal hij dat in al zijn rollen doen. De rechtvaardigheid dienen is 
geen pet die je soms opzet en soms weer afzet, al naar gelang 
de omstandigheden en belangen.

Om het concreet te maken: wanneer het ‘als gerechtsdeur-
waarder’ niet goed is om het belang van schuldeisers voorop 
te stellen en het belang van de schuldenaar – namelijk om uit 
zijn schuldpositie bevrijd te worden - te vergeten, dan is het 
‘als commercieel speler’ op de vrije markt ook niet goed. Het 
is wel zo dat zijn functie als beëdigd ambtsdrager hem die 
houding als verplichting oplegt. als commercieel dienstver-
lener zou hij theoretisch net zo hebzuchtig mogen zijn als hij 
zelf zou willen. De gerechtsdeurwaarder heeft zich echter aan 
een andere maat verplicht: integriteit. Dat betekent letterlijk: 
ongeschondenheid, heelheid. Een integer mens is een heel 
mens, een mens uit één stuk. Zo laat hij zijn morele kracht 
zien. Niet door als een jongleur petten te verwisselen.”

interview

een dunne scheidslijn 
als gevolg van de marktwerking staan de ‘ethische waarden en normen’ bij 
de Nederlandse notarissen op de helling. Dat zei hoogleraar notarieel en 

privaatrecht Martin-Jan van Mourik onlangs bij zijn afscheid bij de radboud 
universiteit Nijmegen. Vooral de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid 

blijken onder concurrentiële druk snel te bezwijken. in hoeverre lopen 
gerechtsdeurwaarders hetzelfde risico? De Gerechtsdeurwaarder vroeg het aan 

Dr. Harald van Veghel, filosoof, ethicus en directeur van rickelman en 
Van Veghel, maatschap voor Communicatie en Filosofie.
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Cursus Betekeningsverordening
Datum: 5 februari 2009
Duur: 13.30 uur tot 17.30 uur
Locatie: Het Branche Bureau, Wilhelminalaan 
3, 3743 DB te Baarn
Cursusprijs: € 350,-
Docent: Mr. dr. B. Sujecki
KBvG Opleidingspunten: 4 punten

Cursus De koopovereenkomst getild naar 
de 21ste eeuw
Datum: 10 februari 2009
Duur: 13.30 uur tot 17.30 uur
Locatie: Het Branche Bureau, Wilhelminalaan 
3, 3743 DB te Baarn
Cursusprijs: € 350,-
Docent: Mw. mr. M.Y. Schaub
KBvG Opleidingspunten: 4 punten (in aanvraag 
bij de KBvG)

Masterclass Overeenkomstenrecht
Datum: 26 maart 2009
Duur: 13.30 uur tot 17.30 uur
Locatie: Het Branche Bureau, Wilhelminalaan 
3, 3743 DB te Baarn
Cursusprijs: € 350,-
Docent: Dr. G.J.P. de Vries
KBvG Opleidingspunten: 4 punten (in aanvraag 
bij de KBvG)

Cursus Gedragsstoornissen: Hoe daarmee 
om te gaan?
Datum: 31 maart 2009
Duur: 13.30 uur tot 17.30 uur
Locatie: Het Branche Bureau, Wilhelminalaan 
3, 3743 DB te Baarn
Cursusprijs: € 350,-
Docent: Drs. H. Koetsier
KBvG Opleidingspunten: In aanvraag bij de KBvG

Cursus Erfrecht en de praktische uitvoer-
ing voor de gerechtsdeurwaarderspraktijk
Datum: 21 april 2009
Duur: 13.30 uur tot 17.30 uur
Locatie: Het Branche Bureau, Wilhelminalaan 
3, 3743 DB te Baarn
Cursusprijs: € 350,-
Docent: Mr. E.W.J. Ebben
KBvG Opleidingspunten: 4 punten (in aanvraag 
bij de KBvG)

Cursus Bewijsrecht
Datum: 23 april 2009
Duur: 13.30 uur tot 17.30 uur
Locatie: Het Branche Bureau, Wilhelminalaan 
3, 3743 DB te Baarn
Cursusprijs: € 350,-
Docent: Mr. T.R. Hidma
KBvG Opleidingspunten: 4 punten (in aanvraag 
bij de KBvG)

Cursus Personen vennootschappen
Datum: 19 mei 2009
Duur: 13.30 uur tot 17.30 uur
Locatie: Het Branche Bureau, Wilhelminalaan 
3, 3743 DB te Baarn
Cursusprijs: € 350,-
Docent: Mr. R.J.C. van Helden
KBvG Opleidingspunten: 4 punten (in aanvraag 
bij de KBvG)

De navolgende cursus wordt dit voorjaar nog 
verwacht:
Ethiek en tuchtrecht

Alle cursussen zijn exclusief BTW, inclusief 
cursusmateriaal en registratie opleidings-
punten. Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met het secretariaat van de 
Mr. dr. M. Teekens Stichting op telefoon-
nummer 035 5427524 of per e-mail 
info@teekensstichting.nl. Tevens is 
informatie met betrekking tot het cursus-
programma voorjaar 2009 te vinden op de 
website www.teekensstichting.nl.

Cursusaanbod Mr. dr. M. Teekens Stichting voorjaar 2009
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Goed, u zegt dus eigenlijk: ‘noblesse oblige’. Ook als 
incassospecialist heeft de gerechtsdeurwaarder zich te houden 
aan de morele maatstaven die zijn publieke ambt hem oplegt. 
Waaraan moeten we dat dan gaan zien?

“Het is goed om als beroepsgroep een code te hebben die het 
kader vormt waar iedereen zich aan houdt, en waarop je on-
derling en voor de buitenwereld aanspreekbaar bent. Vroeger 
zou men eerder vertrouwen op de waardigheid van een ambt 
en de controle overlaten aan bevoegde instanties. Tegen-
woordig hebben mensen behoefte aan transparantie: dat een 
beroepsgroep voor iedereen inzichtelijk en toetsbaar maakt 
waar hij voor staat. Dat komt doordat we niet terug kunnen 
vallen op een maatschappelijke consensus over een geldende 
moraal. iedereen beroept zich op de vrijheid om te leven 
volgens zijn eigen ‘normen en waarden’. Daardoor is het nodig 
dat mensen als individu, maar ook als beroepsgroep, zeggen 
waar zij voor staan en hoe zij daarop aanspreekbaar zijn.”

Maar maak je met een ethische code niet alleen maar meer 
regels, die leiden tot nog meer bureaucratie? 

“Je moet goed begrijpen waar een ethische code wel en niet 
goed voor is. Een ethische code kan nooit een instructie zijn 
die je opvolgt, en dan zit je goed. Er is maar ethiek voor zover 
er menselijke vrijheid is. Een boom die een tak laat vallen is 
niet moreel aanspreekbaar, de eigenaar van de tuin die zijn 
snoeiwerk verwaarloosd heeft wel. alleen vanuit de vrijheid 
ontstaan vragen over goed en kwaad. Het gevaar van ethische 
codes is inderdaad dat ze de verantwoordelijkheid van het in-
dividu lijken te vervangen door een regel. Een goede ethische 
code is er echter niet om ethische verantwoordelijkheid weg 
te nemen, maar om haar aan te wijzen en aan te scherpen. 
ik zou me bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat gerechtsdeur-
waarders in zo’n code zouden bepalen: ‘Een gerechtsdeur-
waarder geeft iemand een eerlijke kans om zijn schuld te 
voldoen.’
Zo’n bepaling dwingt alle betrokkenen om na te denken: wat 
betekent ‘een eerlijke kans’? En dat is een vraag die voort-
durend zelfonderzoek stimuleert. Zij maakt je bovendien 
gevoeliger voor de specifieke situatie van de ander. Het is dus 
een vraag die je stimuleert om humaan, menselijk te blijven. 
Daarom is het zo jammer dat codes al te vaak gebruikt worden 
om morele vragen te smoren in plaats van ze aan te scherpen. 
Om zich te verlossen van de vraag wat eerlijk is, zou men in 
een ethische code kunnen bepalen: ‘onder een eerlijke kans 
verstaan wij drie dagen’. De bepaling is duidelijk’ maar redu-
ceert de ethische vraag tot een rekenkundige. Zo’n bepaling 
hoort dus beslist niet in een ethische code thuis, ook al is er 
op zich niets mis mee zijn om voor bepaalde vorderingen een 
termijn van drie dagen te hanteren.”

Als de deurwaarder in laatste instantie niet op een code terug 
kan vallen, waarop steunt hij dan onder al die omstandigheden 
waarin hij opereert?

“Voor een beroepsgroep die direct in contact treedt met men-
sen in moeilijke situaties, is het formalistisch opvolgen van 
regels en instructies funest. Het kan zelfs afkeer en agressie 
opwekken. Deurwaarders moeten zelf een situatie kunnen 
taxeren, mensen tot hun recht laten komen maar ook de 
moed hebben om hen direct aan te spreken. Het vermogen om 
onder zulke omstandigheden betrouwbaar op je eigen koers 
te blijven, je niet te laten intimideren of paaien, en ook niet 
toe te geven aan je eigen zwakheden als hebzucht of jaloezie, 
noemen we morele kracht. Die kracht krijg je niet met een 
diploma overhandigd. Die wortelt uiteindelijk in je persoon. 
Een mens met morele kracht is een integer mens, een mens 
uit één stuk. Het is echter ook weer niet zo dat niets eraan 
leerbaar is. Je kunt de morele kracht in een persoon verster-
ken, zoals je een sporter kunt versterken. Door hem concen-
tratie bij te brengen, lastige situaties door te nemen, verschil-
lende tactieken uit te proberen. Moraal is niet een kwestie 
van theorie – een vrijblijvend borrelgesprek over normen en 
waarden. integendeel. Moraal is een kwestie van de praktijk, 
van verleidelijke of lastige situaties waarin je je eigen zwaktes 
moet overwinnen en je kracht moet versterken. Moraal kost 
inspanning, je moet er iets voor over hebben om er sterker in 
te worden.”

interview
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grensoverschrijdend

B elgië, wordt wel gezegd, be-
staat niet. Wat wel bestaat is 
een kunstmatige, en soms 
letterlijk onbestuurbare fe-

derale constructie bestaande uit drie 
gewesten - Vlaanderen, Wallonië en 
het tweetalig hoofdstedelijk gewest 
Brussel. Het land herbergt drie afzon-
derlijke gemeenschappen, waarbinnen 
drie verschillende talen worden ge-
sproken - Nederlands, Frans en Duits. 
En met name tussen de Vlaamse en 
Waalse gemeenschap bestaan grote 
verschillen, niet alleen in economisch 
opzicht, maar ook in mentaliteit. Tegen 
die achtergrond is het niet minder dan 
een klein wonder dat alle Belgische 
gerechtsdeurwaarders zijn verenigd in 
één beroepsorganisatie, de Nationale 
Kamer van gerechtsdeurwaarders 
(NK), waarin bijna driehonderd Neder-
landstalige en bijna 250 Franstalige 
deurwaarders zijn verenigd.
Maar België zou België niet zijn als 

daar niet een tweede organisatie naast 
zou staan. De Vlaamse gerechtsdeur-
waarders zijn namelijk voor het me-
rendeel ook (vrijwillig) aangesloten bij 
de CVg, de Conferentie van Vlaamse 
gerechtsdeurwaarders die sinds 2000 
actief is. De CVg is, kort door de bocht, 
het Vlaamse antwoord op de strope-
righeid van de besluitvorming in de NK 
en het onvermogen om op nationaal 
niveau overeenstemming te bereiken. 
Het jaar van oprichting is geen toe-
val: eind 2000 lagen de Belgische ge-
rechtsdeurwaarders namelijk behoor-
lijk onder vuur. De Belgische regering 
wilde tornen aan het beslagrecht en 
het voortbestaan van de gerechtsdeur-
waarder als ondernemer stond op het 
spel. De CVg wist daartegen succesvol 
in het verweer te komen. 

gerechtsofficier
Er is vooralsnog geen Waalse tegen-
hanger van de CVg, maar wat niet is 

een Vlaamse 
belangenbehartiger

De gerechtsdeurwaarder bevindt zich per definitie op een grensvlak. in zijn 
dagelijkse praktijk heeft hij immers niet alleen met tal van andere instanties 
te maken, maar soms ook met afwijkende (internationale) regelgeving of met 
buitenlandse collega’s die anders georganiseerd zijn en op basis van andere 
wetgeving opereren. redacteuren Bram Buik en Ton Jongbloed verkennen in 
deze rubriek de ‘buitengrenzen’ van het vak. Deze keer: wat speelt er bij onze 

zuiderburen? En wat kunnen we van onze Belgische collega’s leren? 
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grensoverschrijdend

kan nog komen. alle andere juridische 
beroepsgroepen kennen namelijk wel 
drie organisaties. Wel is het zo dat zich 
inmiddels ook enkele Waalse deurwaar-
ders bij de CVg hebben aangesloten, 
kennelijk omdat deze organisatie soepe-
ler kan inspelen op actuele problemen 
en geen last heeft van de logge beslis-
singsstructuren van de NK.
Voor het overige is de Belgische ge-
rechtsdeurwaarder, net als zijn Neder-
landse collega, dankbaar onderwerp 
van politieke en/of wetenschappelijke 
bespiegelingen. recent nog pleitte se-
nator Vandenberghe, hoogleraar aan 
de rechtenfaculteit in Leuven en vice-
voorzitter van de Senaat, ervoor om 
gerechtsdeurwaarders voortaan met de 
term gerechtsofficier aan te duiden en 
diens takenpakket, maar ook de benoe-
mingsvoorwaarden, de tariefstelling en 
tal van andere statutaire zaken opnieuw 
vast te leggen [1]. inmiddels heeft dit 
voorstel de status van wetsontwerp [2] 
en het is zeker niet ondenkbeeldig dat 
het zal worden aangenomen. Onderdeel 
van het voorstel is ook om één Federale 
Kamer en twee regionale Kamers (een 
Nederlandstalige en een Franstalige) 
van gerechtsofficieren in het leven te 
roepen. 
anders dan in ons land moet een Bel-
gische gerechtsdeurwaarder tegen-
woordig rechten hebben gestudeerd. 
in de ogen van de CVg is dat een goede 
ontwikkeling, omdat gerechtsdeurwaar-
ders daardoor inhoudelijk beter op hun 
taak zijn voorbereid, met name ten aan-
zien van de juridisch aspecten. Het feit 
dat gerechtsdeurwaarders jurist moe-
ten zijn, maar dat in de rechtenopleiding 
vrijwel geen aandacht is voor het sluit-
stuk van de rechtspraak - de tenuitvoer-
legging – roept echter regelmatig kri-
tiek op. Senator Vandenberghe bepleit in 
dit kader dan ook een nieuw keuzevak, 
waarin de rol van de gerechtsofficier 
uitgebreid onder de aandacht komt.

Begrijpelijke taal
Dat alles laat natuurlijk onverlet dat 
ook in België deurwaarders over goede 
sociale kwaliteiten moeten beschikken 
om hun belangrijke sociaal-maatschap-

pelijke rol in de samenleving te kunnen 
vormgeven. Een belangrijk onderdeel 
van die rol is het ‘vertalen’ van de ge-
standaardiseerde gerechtelijke formu-
les (die nu eenmaal de rechtszekerheid 
dienen) in voor de doorsnee burger be-
grijpelijke taal. Op dit moment ligt er 
ook een wetsvoorstel met betrekking 
tot het onderwerp ‘begrijpelijke rechts-
taal’ klaar, en wordt er onder meer na-
gedacht over de mogelijkheid om een 
bijlage bij een dagvaarding te voegen 
waarin in eenvoudige bewoordingen 
wordt uitgelegd wat er van de ontvanger 
wordt verwacht. 
Voor het overige is de CVg erg actief met 
het ondersteunen van de gerechtsdeur-
waarders. De Vlaamse belangenbehar-
tiger biedt niet alleen een  open discus-
sieplatform voor kennisverspreiding, 
maar brengt ook een praktische Codex 
gerechtsdeurwaarders uit waarin de 
belangrijkste voor gerechtsdeurwaar-
ders relevante (delen van) wetgeving zijn 
gebundeld. Daarnaast is de CVg een niet 
aflatend pleitbezorger van de belangen 
van de beroepsgroep bij bijvoorbeeld 
parlementsleden van de commissie Jus-
titie van Kamer en Senaat. 
Ondanks de complexe realiteit in België 
zijn er echter ook zaken aan te wijzen 
waar Nederland een voorbeeld aan zou 
kunnen nemen. Zo staat voor
2009/2010 de inwerkingtreding van het 
Centrale Bestand van Beslagberichten 
op de rol. Dat houdt in dat gerechts-
deurwaarders snel en eenvoudig kennis 
kunnen nemen van reeds door collega’s 
gelegde beslagen. De gerechtdeurwaar-
der die als eerste beslag legt, doet dat 

in een proces-verbaal. Heeft een tweede 
deurwaarder de opdracht beslag te leg-
gen voor een vordering van bijvoorbeeld 
€ 500, dan kan bij het eerste beslagbe-
richt worden aangesloten. Dat scheelt 
in de kosten voor de schuldenaar, die 
bovendien niet elke keer hoeft te vrezen 
dat er weer een ander slot in de deur 
zit als hij van z’n werk thuiskomt. En 
als de tweede deurwaarder beslag zou 
moeten leggen voor een vordering van 
€ 100.000, dan voldoet het eerste be-
slagbericht waarschijnlijk niet en kan 
hij toch ter plaatse (uitgebreider) beslag 
gaan leggen. in de praktijk betekent 
het soms ook dat van beslaglegging 
wordt afgezien omdat de kosten niet in 
verhouding staan tot de te verwachten 
opbrengst. als in Nederland zevenmaal 
beslag roerende zaken zou worden ge-
legd, betekent dit circa € 700 aan kosten 
voor de beslagene. Met een op Belgi-
sche leest geschoeid Centraal Bestand 
van Beslagberichten kan dat flink naar 
beneden (afhankelijk van het door de 
wetgever te hanteren tarief). Daarvan 
profiteren ook de schuldeisers. Het zou 
een goede suggestie zijn dit systeem 
ook in Nederland in te voeren.
 

een uitzonderlijk warm welkom

Voor de input voor dit artikel bezochten Bram 

Buik en Ton Jongbloed een delegatie van de CVg 

in antwerpen, die hen een uitzonderlijk warm 

welkom bereidde. De aanwezigen op deze ‘grens-

overschrijdend’ meeting waren Jan Eyskens, ge-

rechtsdeurwaarder te Turnhout, Marc Brackeva, 

gastheer en gerechtsdeurwaarder te antwerpen, 

Johan Van Lierde, gerechtsdeurwaarder te Me-

chelen, gilbert De Wilde, gerechtsdeurwaarder 

te gent, guido Discart, voorzitter van de CVg 

en gerechtsdeurwaarder te Mechelen, godfried 

Vandeperre, eindredacteur van de CVg Nieuws-

brief en adviseur van de CVg, en Francis Snoeck, 

gerechtsdeurwaarder te Sint-Niklaas. 

 
1  Zie daarover ook redactioneel, Executief 

 november 2008.

2   Wetsvoorstel 4-826 ter vervanging van boek iV 

van het tweede deel van het gerechtelijk Wet-

boek inzake het statuut van de gerechtsofficie-

ren.  

de belgIsche regerIng
wIlde tornen aan het 
beslagrecht en het 
voortbestaan van de 
gerechtsdeurwaarder 
als ondernemer stond 
op het spel. de cvg wIst 
daartegen succesvol
In het geweer te komen.



Bestel via 
www.sdu.nl 
of bel 
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NVvR en Sdu Uitgevers
Trema is hét juridisch vaktijdschrift 
voor de rechterlijke macht en komt tot 
stand in een samenwerking tussen de 
NVvR en Sdu Uitgevers. 
 
Wilt u geïnformeerd blijven over 
‘rechtspleging’?
Trema is zowel het orgaan van de 
NVvR als het vakblad voor de zittende 
en staande magistratuur. Maar ook als 
u geïnformeerd wilt zijn over het 
onderwerp ‘rechtspleging’ hebt u met 
Trema een treffer. In de artikelen wordt 
ruim aandacht besteed aan wetgeving, 
jurisprudentie, onderzoek over de 
rechterlijke organisatie, procesrecht en 
rechterlijk beleid. Ook treft u artikelen 
van NVvR-leden en niet-leden aan in 
Trema. Verder leest u opinies van 
collega’s en achtergronden bij 
jurisprudentie.

De onafhankelijke deskundige 
redactie
De Trema-redactie weet waar het over 
gaat in uw dagelijkse praktijk. 
De redacteuren zijn leden van de 

Trema
Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht

Prijs: � 125,–  
(excl. btw, incl. verzend- en 
administratiekosten)

Frequentie: 
10  x  per jaar, 2  x  special en 
2  x  Straftoemetingsbulletin

Kernredactie:
mr. H.F.M. Hofhuis
prof. mr. H.L.C. Hermans
 

Redactie: 
mr. A.W.M. Bijloos 
prof. mr. P.M. Frielink 
mr. dr. E.C. Mac Gillavri 
mr. R. Ch. Verschuur
 

Deelredactie: 
mr. J.D.S.L. Bosch
mr. Th. G. Lautenbach

Redactiesecretaris:
mr. drs. J.E. van de Bunt
Onze uitgaven zijn ook 
verkrijgbaar via de boekhandel

rechterlijke macht. De redactie is 
benoemd door de leden van de 
NVvR, op gezamenlijke voordracht 
van de zittende redactieleden en 
het hoofdbestuur. De redactie 
heeft een onafhankelijke positie ten 
opzichte van het hoofdbestuur.

Actueel
Trema verschijnt tienmaal per jaar 
en is zodoende actueel. 
Bij uw abonnement ontvangt u 
twee specials rond een bepaald 
thema en tweemaal per jaar als 
bijlage het Straftoemetingsbulletin.
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Landelijke Associatie van Gerechtsdeurwaarders (LAVG) 
is een jonge organisatie die in korte tijd is uitgegroeid tot 
een van de toonaangevende bedrijven in de branche. Wij 
houden ons bezig met: minnelijke en gerechtelijke incasso, 
procederen, detacheren, factoring en credit management. 
Op dit moment werken er ongeveer 300 mensen. Onze 
organisatie heeft wegens groei voor de diverse vestigingen 
versterking nodig in de vorm van:

Kandidaat gerechtsdeurwaarders (m/v)
(Breda en Den Haag)

Incassomedewerkers (m/v)
(Breda, Den Haag, Nieuwegein en Roermond),

Telefonist (m/v)
(Breda)

Uw sollicitatie kunt u sturen aan de vestigingsmanager van 
het betreffende kantoor.

Voor verdere informatie en vacatures verwijzen wij graag 
naar onze website: www.lavg.nl
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Hoe verhoudt mediation zich tot recht?
De meest gangbare aspecten van mediation komen 
aan bod. Daarnaast is er ook ruim aandacht voor 
klacht- en tuchtrecht en de verhouding van mediation 
tot andere vormen van confl ictoplossing.

Helder en toegankelijk
Deze uitgave is geschreven in heldere taal en is 
toegankelijk voor zowel jurist als niet-jurist. 

Juridische aantekening
Kennis van dit boek geeft u voldoende basis voor het 
verkrijgen van de juridische aantekening die vereist is 
voor deelname aan de mediation voorzieningen die 
justitie organiseert.

15% korting bij een abonnement
Als u een abonnement neemt op deze reeks, ontvangt 
u alle delen met 15% korting. De nieuwe delen worden 
u automatisch toegestuurd.

www.sdu.nl/geschillenenbeslechting

Onder redactie van: mr. A.F.M. Brenninkmeijer, 
mr. M. Pel, dr. H.C.M. Prein
Auteurs: mr. E. Schutte en mr. J. Spierdijk, 
met medewerking van dr. A.F.M. Brenninkmeijer
Tweede druk ISBN: 978  90  12  11745  6
Prijs: € 31,– In abonnement: € 26,–

Juridische aspecten van mediation
4e deel in de Mediationreeks



Om de ontwikkelingen in de branche in beeld te brengen, ontwikkelde 

de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in samenwerking 

met Sdu Uitgevers Notariaat Magazine. Daarnaast wordt het tijdschrift 

o.a. gelezen door advocaten, fi scalisten, estate planners, makelaars 

en mediators. Kortom, Notariaat Magazine is onmisbaar binnen én 

buiten de notariële praktijk.  Als offi cieel orgaan van de KNB wordt 

Notariaat Magazine verspreid onder leden van de KNB. Het full colour 

tijdschrift is toegankelijk geschreven en is daarmee geschikt voor 

zowel het notariaat als voor de geïnteresseerde buitenwereld. 

Notariaat Magazine belicht maandelijks actuele thema’s in de vorm 

van interviews, reportages, commentaren en praktijkverhalen. Hierbij 

wordt steevast aandacht geschonken aan relevante geluiden vanuit de 

samenleving, die voor het notariaat van belang zijn. 

Notariaat magazine

Hoofdredactie:
Koninklijke Notariele 
Beroepsorganisatie 

Uitlevering: 
Abonnement voor 12 maand(en), 
11 keer per jaar

Prijs: excl. btw € 92,85, 
incl. btw € 98,42 (inclusief 
verzend- en administratiekosten)  

Bestelcode: TSNOTMAG

Bestel via www.sdu.nl 
of bel (070)  378  98  80
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Waarom «JBPr»

Het tijdschrift Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht is ontstaan vanuit de 
gedachte dat het burgerlijk procesrecht voor de praktijk van wezenlijk 
belang is. 

Wat doet «JBPr»? 

«JBPr» biedt u een selectie aan van de belangrijkste procesrechtelijke 
uitspraken van zowel de Hoge Raad als van lagere rechterlijke instanties. 
Deze uitspraken zijn daar waar mogelijk voorzien van kort en praktijk-
gericht commentaar. De beslissingen vallen zo voor u in een kader en u 
ziet in een oogopslag wat het belang is van de uitspraak.

Online

Naast het jurisprudentietijdschrift krijgt u ook toegang tot een online 
archief van «JBPr». Op deze online kunt u uw jurisprudentie opzoeken, 
exporteren en bewerken. Snel, gebruiksvriendelijk en overal toegankelijk. 
Nog voordat het tijdschrift bij u op de deurmat valt, kunt u vanaf iedere 
computer de meest recente uitspraken – voorzien van een link naar 
relevante wetgeving – raadplegen.

Redactie:
mw. prof. mr. C.J.M. Klaassen, 

Radboud Universiteit Nijmegen 
mr. A. van Hees, Stibbe 
mr. J.G.A. Linssen, 

Advocaten kantoor mr. J.G.A. Linssen 
mr. G.J. Meijer, Nauta Dutilh/

Erasmus Universiteit Rotterdam 
H.F. van Rijswijk (redactie secretaris), 

Stibbe 
mr. H.W. Wiersma, Universiteit van 

Amsterdam

Prijs per kwartaal: � 121,25 (excl. 6% 
btw)

Bestelcode folio incl. online: JBPR+OL

Onze uitgaven zijn ook verkrijgbaar via de boekhandel

Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht 



Steeds meer professionals binnen het personen- en familierecht ontdekken de voordelen van OpMaat. 

Dit online portal biedt 24 uur per dag toegang tot een uitgebreide, overzichtelijke en actuele juridische 

database. Met het pakket OpMaat_Personen- en familierecht blijft u altijd en overal op de hoogte van de 

ontwikkelingen binnen het personen- en familierecht. U zoekt in alle belangrijke juridische bronnen. Alle 

nieuws, wet- en regelgeving, Offi  ciële Publicaties en jurisprudentie uit o.a. «JPF» en Rechtspraak.nl zijn 

onderling gekoppeld. Via een automatische e-mailattendering wordt u dagelijks, drie keer per week of 

wekelijks op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.

Neem nu een proefabonnement en ervaar 2 maanden gratis het gemak van OpMaat_Personen- en 

familierecht via het online bestelformulier www.sdu.nl/actie/5141OM807. Kijk voor meer informatie op: 

www.sneltotdekern.nl

Ontvang de meest recente informatie op het gebied van personen- en familierecht. 
Direct.


