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8  |  Gerechtsdeurwaarder: 
 één en ondeelbaar
Wil rosmalen was als bestuurslid van de 
Koninklijke Vereniging van gerechtsdeurwaar-
ders (KVg) nauw betrokken bij de totstandko-
ming van de gerechtsdeurwaarderswet, en, in 
het verlengde daarvan, de KBvg als publiek-
rechtelijke beroepsorganisatie. Hoe verliep dat 
proces, en wat is de visie van deze oudgediende 
op het rapport evaluatie gerechtsdeurwaarders-
wet? “De rechtsbescherming van de burger gaat 

boven alles.”     

12  |  Tussen Btag en incasso
mag een deurwaarder voor de executoriale 
ambtsverrichtingen een provisie bedingen bij 
de executerende partij voor ‘buitengerechtelijke 
incassokosten’? Of dient de executant zijn door 
de rechter toegekende vordering compleet en 
gaaf in handen te krijgen en moeten alle verdere 
incassokosten verhaald worden op de veroor-
deelde schuldenaar? Henk Kruijer, oud-bedrijfs-
jurist en zelfstandig rechtskundig adviseur en 
rinus van etten, gerechtsdeurwaarder en lid van 
de raad van Bestuur van ggN reageren.
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Ambtelijk verwoord, zoals te ver-
wachten was. maar niet voor 
meerdere interpretaties vatbaar: 
volgens artikel 2 van het instel-

lingsbesluit had de commissie Van der Win-
kel tot taak ‘de doeltreffendheid en doelma-
tigheid van het functioneren van de KBvg te 
beoordelen; te adviseren over de positie die 
de KBvg gelet op het waarborgen van een 
goede en onafhankelijke ambtsbediening be-
hoort in te nemen; te bezien of het wenselijk 
is tot wijzigingen in de gerechtsdeurwaar-
derswet ofwel haar toepassing te komen.’ 

in zijn werkkamer in het almelose gerechts-
gebouw vertaalt Fred van der Winkel dat als 
volgt: “Het departement wilde duidelijk een 
praktisch rapport hebben waar ze wat mee 
konden. geen rapport waar eerst een we-
tenschappelijke studie aan vooraf moest 
gaan, maar gericht op en vertrekkend van-
uit de praktijk.” 
Dat lijkt in ieder geval gelukt te zijn, want 
het rapport van ‘zijn’ commissie onder de 
haast poëtische titel ‘Noblesse Oblige’ staat 
bol van de concrete aanbevelingen. Van der 
Winkel: “Wat we in feite gedaan hebben is: 
kijken naar hoe de deurwaarder in praktijk 
werkt, om vervolgens te toetsen of de KBvg 
daarin in voldoende mate een rol speelt. 
met andere woorden: we hebben vanuit de 

praktijk getoetst of de KBvg functioneert. 
Dat was ook de opdracht uit de wet. We heb-
ben dus niet het hele beroep van deurwaar-
der willen evalueren.” 
Wat niet wegneemt dat de wijze waarop het 
beroep van deurwaarder zich ontwikkelt 
voor Van der Winkel mede een overweging 
was om de onderzoeksopdracht aan te ne-
men. “Het heeft wel meegespeeld. Natuur-
lijk hoor ik wel eens dingen voorbij komen 
aan de bestuurstafel, met name van de 
sector kanton. Het departement weet dat ik 
interesse heb in de beroepsgroep omdat ik 

me al eerder over de tarieven heb gebogen. 
maar de ontwikkelingen in het vak zijn van 
dien aard dat het me uitdagend leek daar 
eens beter naar te kijken.”

Loopgraven
Over de werkwijze van de commissie zegt 
Van der Winkel: “We hebben het spons-
model gehanteerd. eerst zuig je op wat er 
ligt aan informatie, deels via deskresearch, 
deels via een groot aantal gesprekken met 
betrokkenen in het veld. Dan knijp je die 
spons uit en bepaal je wat er daarvan wel 
en niet in het rapport moet komen.” 
Dat grote aantal gesprekken was er mede 
de oorzaak van dat er nogal wat tijd ligt 
tussen het verstrekken van de onderzoeks-

opdracht en het aanbieden van het uiteinde-
lijke advies, zegt commissielid Wilbert van 
de Donk. “We zijn niet over een nacht ijs ge-
gaan en hebben bijvoorbeeld bij de Orde van 
advocaten, de KNB, de Sociaal raadslieden 
maar ook bij de Belgische beroepsgroep 
ons licht opgestoken. ik denk dat we al snel 
een man of vijftig gesproken hebben. maar 
dat was ook nodig, want de deurwaarders-
branche raakt aan tal van belanghebbende 
organisaties.”
Nadeel van die lange looptijd was dat, zoals 
Van der Winkel het formuleert, “we soms 

ingehaald werden door de tijd. Je consta-
teert dan iets, en nog voordat het rapport 
verschenen is wordt daarop al actie onder-
nomen. Dat is onvermijdelijk: de wereld is 
dynamisch en de KBvg ook. maar op zeker 
moment moet je helaas een streep zetten 
en gaan schrijven. Het feit dat sommige 
aanbevelingen al opgepakt zijn door de be-
roepsgroep was voor ons geen reden om ze 
uit het rapport te laten.” 
Van der Winkel doelt daarmee specifiek op 
het onderdeel kwaliteitsbewaking en nor-
meringen – een onderwerp dat inmiddels 
door een door de KBvg aangenomen veror-
dening al is afgedekt. 
gezien de samenstelling van de commis-
sie (waarin twee gerechtsdeurwaarders 

De waarden gaan 
voor de regels 

Bijna twee jaar gingen eroverheen, maar het ligt er: het advies van de 
commissie Van der Winkel over het functioneren van de beroepsgroep. 

Hoe kwam dat advies tot stand en waar ligt wat de commissieleden 
betreft het zwaartepunt? een gesprek met voorzitter Fred van der Winkel, 
president van de rechtbank almelo en commissielid Wilbert van de Donk, 

gerechtsdeurwaarder en tevens bestuurslid van de KBvg. “Het gaat erom dat 
de deurwaarder zich in de eerste plaats onafhankelijk vóelt.” 
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uit de praktijk waren vertegenwoordigd) 
waren stevige discussies soms onvermij-
delijk, maar volgens Van der Winkel en Van 
de Donk hebben die zeker bijgedragen aan 
de kwaliteit van het eindresultaat. “er werd 
niet gediscussieerd vanuit loopgraven en er 
is ook niet gestreefd naar polderoplossin-
gen”, zegt Van der Winkel. “er is goed naar 
elkaar geluisterd en mensen zijn op grond 
van goede argumenten overtuigd. Wat er in 
het rapport staat is geen gewogen gemid-
delde of compromis, maar een door alle 
leden gedragen stuk. ik heb overigens al 
eerder gezegd dat ik het heel bijzonder vond 
dat ook de deurwaarders in de commissie 
onafhankelijk van de eigen achtergrond en 
beroepsgroep naar bepaalde problemen 
konden kijken.”

Kerntaak van de 
gerechtsdeurwaarder 
Van der Winkel zegt dat hem vooral is opge-
vallen hoezeer de commercie ingang heeft 
gevonden in het beroep. “ik moet toegeven 
dat ik dat ook niet verwacht had toen ik des-
tijds naar de tarieven gekeken heb. We heb-
ben toen min of meer per handeling geke-
ken naar een billijk tarief. Nu blijkt er door 
schaalvergroting geen sprake meer te zijn 
van één, maar van tientallen handelingen 
tegelijkertijd. De schaalvoordelen die dat 

meebrengt hebben we niet voorzien. ik kijk 
daar overigens met gemengde gevoelens 
naar: enerzijds heb ik bewondering voor 
het slimme ondernemerschap dat erachter 
zit, anderzijds zie ik ook wat de uitwerking 
ervan is. Die spanning tussen ondernemer-
schap en functie van openbaar ambtenaar 
loopt als een rode draad door het rapport.” 
De essentiële vraag voor de beroepsgroep 
is volgens Van der Winkel dan ook: van 
welke waarden gaan we uit in onze hande-
lingen? “als je bepaalde waarden samen 
deelt, dan hoef je ook niet alles in regels 
vast te leggen. Dan voel je in je onderbuik al 
aan welke kant het op zou moeten. Dat het 
niet aangaat om beslag op beslag te leggen, 
om maar eens iets praktisch te noemen”, 
aldus Van der Winkel. “Het probleem is dat 
de waarden van de ondernemer andere zijn 
dan de waarden van de openbaar ambte-
naar. en als die laatste in de verdrukking 
gaan komen, dan moet je regels gaan stel-
len – regels die je eerder dacht niet nodig te 
hebben. ik bedoel dat niet als verwijt aan de 
KBvg, het is veeleer een constatering dat er 
wat aan de hand is en dat de KBvg er met 
regels, maar liever nog met waarden voor 
moet zorgen dat dat openbaar ambtenaar-
schap niet uitgehold wordt. Want dat is en 
blijft de kerntaak van de gerechtsdeurwaar-
der.”

Van de Donk: “Dat is overigens het stand-
punt van de gehele commissie en dat van 
de KBvg. ik ben van mening dat we in het 
rapport inhoudelijk een heel afgewogen 
aanbeveling hebben gegeven met betrek-
king tot de fenomeen incassowerkzaamhe-
den in het verlengde van die kerntaak. maar 
we zien heel scherp dat dit aan fenomeen 
kantoorcultuur raakt: het is heel lastig, zo 
niet onmogelijk om daar als KBvg invloed 
op te hebben.”
Van der Winkel: “Bij notarissen zien we 
een vergelijkbaar spanningsveld optreden, 
maar daar is sprake van een eeuwenlange 
traditie. Binnen zo’n traditie wordt een be-
paalde cultuur gemakkelijker doorgegeven. 
Daarnaast is er de academische opleiding 
die kandidaten deels vormt in een bepaalde 
richting. Bij de deurwaarders is alles nog 
nieuw, hier wordt duidelijk nog gezocht 
naar een vorm, en dat gaat klaarblijkelijk 
met vallen en opstaan.” 

maatschappelijk verantwoord 
incasseren 
Op de vraag wat in de ogen van beide com-
missieleden de belangrijkste aanbeveling 
van het rapport is zegt Van der Winkel: “Die 
is voor mij verborgen achter een groot aan-
tal concrete aanbevelingen, maar luidt als 
volgt: de waarden gaan voor de regels. Wat 

‘Als je bepAAlde 
wAArden sAmen deelt, 
hoef je niet Alles in 
regels vAst te leggen. 
je voelt in je onderbuik 
Al AAn welke kAnt het 
op zou moeten’
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ik belangrijk vind is dat de gerechtsdeur-
waarder zich openbaar ambtenaar voelt en 
het ondernemerschap gebruikt om open-
baar ambtenaar te zijn. Niet dat hij zich 
ondernemer voelt en het open ambtenaar-
schap gebruikt om geld te verdienen.”
Van de Donk: “ik begeef me enigszins op 
glad ijs, maar ik vind ook aanbeveling 24 
zeer wezenlijk. Daarin staat dat de ge-
rechtsdeurwaarder zich niet achter zijn 
ministerieplicht dient te verschuilen. De 
commissie roept op tot een door de KBvg 
aangezwengeld intern kritisch debat over 
de reikwijdte van de ministerieplicht en een 
aanpassing van de wettelijke formulering 
daarvan in artikel 11 gerechtsdeurwaar-
derswet. in onze ogen plaatst dat artikel de 
gerechtsdeurwaarder als bijzonder justitieel 
ambtenaar in een te afhankelijke positie van 
zijn opdrachtgever. Dat dit nu zo naar voren 
komt is een direct gevolg van de invoering 
van de marktwerking en de landelijke be-
voegdheid, daar is vrijwel iedereen het over 
eens. Waar de marktwerking overheerst is 
de opdrachtgever een cliënt geworden die 
in alle opzichten koning is geworden en die 
je beter niet kunt tegenspreken. Binnen de 
KBvg moeten we hier nu mee aan de slag 
en dat is bepaald een uitdagend traject om-
dat je wellicht ook je vizier moet richten op 
de schuldeiser met de vraag: is dit nu wat u 

echt wilt? Bent u bereid om tegen het uit-
drukkelijke advies van uw deurwaarder in 
bepaalde acties door te zetten als u daar 
zwart op wit voor moet tekenen?”
Van de Donk denkt dat met deze discussie 
het maatschappelijk verantwoord incas-
seren weer opnieuw op de kaart gezet kan 
worden, niet alleen bij de gerechtsdeurwaar-
ders, maar ook bij de schuldeisers. Van der 
Winkel: “misschien is dat nog het bondigst 
verwoord in aanbeveling 22: De gerechts-
deurwaarder vereenzelvigt zich niet met 
de opdrachtgever/schuldeiser. Daar kun je 
een heleboel regels voor maken, maar het 
gaat erom dat de deurwaarder zich in de 
eerste plaats onafhankelijk vóelt.” Van de 
Donk: “Zonder overigens het goede van de 
ministerieplicht weg te gooien: het feit dat 
een rechtszoekende altijd toegang heeft tot 
de deurwaarder en diens exclusieve dienst-
verlening is een belangrijke pijler onder de 
rechtszekerheid. Daarover mag geen mis-
verstand bestaan.” 

Wurgcontracten
Wat de Staatssecretaris uiteindelijk met het 
rapport gaat doen, daarover durft Van der 
Winkel geen voorspellingen te doen. Wel 
bevat het stuk een aantal rechtstreekse 
aanbevelingen aan de wetgever, zoals aan-
passing van het benoemingbeleid, wijzi-

gingen in het tuchtrecht en een wettelijke 
regeling voor de zogenaamde deurwaarder 
in loondienst. “ik mag hopen dat er op het 
departement iets met deze aanbevelingen 
wordt gedaan, want niet alles kan door de 
KBvg worden opgelost”, aldus Van der Win-
kel. “Overigens laten we ons ook kritisch uit 
over het Centraal Justitieel incassobureau, 
een overheidsdienst die er als opdrachtge-
ver om bekend staat wurgcontracten af te 
sluiten met deurwaarders. Dan zeg ik: je 
kunt als overheid best naar de KBvg wijzen, 
maar dan moet je niet tegelijkertijd het ge-
drag bevorderen dat je zelf wilt tegengaan.” 
Bij het afscheid zegt Van de Donk: “er zijn 
op dit rapport door mijn collega’s al veel re-
acties geleverd. Sommige positief, sommige 
ook zonder meer afwijzend. Dat vind ik geen 
goede zaak: je moet er als beroepsgroep 
tegen kunnen dat je af en toe een spiegel 
voorgehouden wordt. en er is niemand die 
dat zo kan als een buitenstaander die naar 
binnen kijkt en een frisse mening geeft. 
Die hoef je niet te delen, maar je zou op z’n 
minst moet waarderen dat het gebeurt. Kri-
tiek wegwuiven is gemakkelijk maar getuigt 
van weinig visie. Deze commissie weet heel 
goed waar ze het over heeft, en daar kan de 
beroepsgroep alleen maar haar voordeel 
mee doen.”  
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Het is bijna niet te geloven, maar 
de gerechtsdeurwaarderswet 
uit 2001 heeft zijn wortels in een 
voorontwerp dat in 1973 (!) voor 

het eerst in de Kamer werd besproken. 
in dat voorontwerp was al sprake van de 
oprichting van een publiekrechtelijke be-
roepsorganisatie (pbo), een onafhankelijke 
tuchtrechter en onafhankelijk toezicht en 
financiële controle – inmiddels verworven-
heden die niemand meer zal aanvechten. 
Dat lag destijds anders. “Het heeft even 
geduurd”, zegt Wil rosmalen met gevoel 
voor understatement. “menigeen heeft te-
gen ons gezegd dat we het beter konden 
opgeven, maar voor de Koninklijke Vereni-
ging van gerechtsdeurwaarders (KVg) was  
het duidelijk dat we zonder een eigen pbo 
nooit goed zouden kunnen functioneren. 
Uiteindelijk werd in 1999 duidelijk dat ons 
wensenlijstje gehonoreerd zou worden.”

De KVg had alle reden om zo vasthou-
dend te zijn, zegt rosmalen. Want op dat 
moment golden de gerechtsdeurwaarders 

weliswaar officieel ook als ondernemer, 
maar kon daar in praktijk nauwelijks invul-
ling aan worden gegeven. Het ministerie 
van Justitie voerde lukraak, en vaak on-
aangekondigd, controles op deurwaarders-
kantoren uit, waarbij de volledige adminis-
tratie werd doorgelicht. Dat, in combinatie 
met veel administratieve ballast, leidde tot 
hoogoplopende conflicten. rosmalen: “Het 
was in feite niet mogelijk én ondernemer 
te zijn én tegelijkertijd te voldoen aan alle 
administratieve regels die vanuit de over-
heid aan de deurwaarders werden opge-
legd. Bovendien was in onze statuten een 
reclameverbod opgenomen, wat de deur-
waarders nog op een extra achterstand 
zette ten opzichte van de incassokantoren. 
Kortom: voor ons was een eigen pbo een 
conditio sine qua non om als ambtenaar-
ondernemer goed te kunnen functioneren. 
Want alleen zo kom je losser te staan van 

het ministerie van Justitie en creëer je de 
mogelijkheid eigen regels op stellen.”

Van de agenda
Het is inmiddels 1984 als staatssecreta-
ris Korte-Van Hemel het idee lanceert om 
in de wet een tweedeling aan te brengen 
tussen de gerechtsdeurwaarders als amb-
tenaar en de gerechtsdeurwaarder als in-
casseerder. rosmalen: “Toen is het hele 
bestuur als één man weggelopen uit het 
overleg. Nadien hebben we heel duidelijk 
gesteld: het beroep van gerechtsdeurwaar-
der is één en ondeelbaar, en er dient één 
wet te komen waarin alle bevoegdheden 
staan met betrekking tot zowel het ambte-
lijk als het niet-ambtelijk functioneren van 
de gerechtsdeurwaarders. We hebben toen 
duidelijk kunnen maken dat hierbij niet al-
leen de gerechtsdeurwaarder, maar ook 
de burger gebaat is. en de rechtsbescher-
ming van de burger gaat boven alles – ook 
boven het mogelijke concurrentievoordeel 
ten opzichte van andere marktpartijen. Zo 
is dat later ook in de wet opgenomen.” 
rosmalen en zijn collega’s stopten veel 
energie in hun lobby. Hij zegt: “Kamerle-
den hebben zelf geen tijd om zich in alle 
materie te verdiepen. Je moet dus heel 
veel tijd steken in voorlichting. Dat heeft 
uiteindelijk effect gehad, maar het ging 
soms tergend langzaam. Stond de wet voor 
behandeling op de agenda van de Tweede 
Kamer, werd ‘ie een dag van te voren van 
de agenda gehaald, omdat inmiddels dui-
delijk was dat de notarissen een vrijer ves-
tigingsbeleid zouden krijgen. Dat moest 

drijfveren

het deurwaarderschap 
moet tussen de oren zitten

Wil rosmalen was als bestuurslid van de Koninklijke Vereniging van 
gerechtsdeurwaarders (KVg) nauw betrokken bij de totstandkoming 
van de gerechtsdeurwaarderswet, en, in het verlengde daarvan, de 
KBvg als publiekrechtelijke beroepsorganisatie. Hoe verliep dat 
proces, en wat is de visie van deze oudgediende op het rapport 
evaluatie gerechtsdeurwaarderswet? “De rechtsbescherming van de 
burger gaat boven alles.”

‘de rechtsbescherming vAn de burger gAAt boven 
Alles – ook boven het mogelijke concurrentie-

voordeel ten opzichte vAn Andere mArktpArtijen’
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dan ook voor de deurwaarders ingevoerd 
worden. ik heb overigens het sterke ver-
moeden dat het proces deels ook is getrai-
neerd door ambtenaren van het ministerie 
van Justitie: zo’n pbo betekent natuurlijk 
ook minder werk op het departement.” 
mede door de benoeming van staatsecre-
taris Cohen kwam het proces vanaf 1998 
in een stroomversnelling. Cohen gaf in een 
gesprek met het bestuur aan dat hij de wet 
conform het wetsontwerp wilde invoeren. 
een negatief advies van de raad van State 
negeerde hij en in 2001 trad de wet in wer-

king met de inhoud zoals die in 1973 was 
bedacht. De zelfstandige deurwaarder-
ondernemer was een feit.

ondergeschikt belang
Volgens rosmalen waren veel mensen 
al tijdens de totstandkoming van de ge-
rechtsdeurwaarderswet bang dat het on-
dernemerschap de boventoon zou gaan 
voeren boven het openbaar ambtenaar-
schap. Hij betreurt het dat de wet daarover 
niet meer uitgesproken is. rosmalen: “Op 
het moment dat de concurrentiestrijd in 

drijfveren

curriculum vitAe

PerSOONSgegeVeNS    

Naam: Wil rosmalen

geboortedatum & plaats: 14 augustus 1942, Wijchen

OPLeiDiNgeN

1959

mulo-a

1968

Opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder

WerKerVariNg

1971-heden

gerechtsdeurwaarder bij rosmalen gerechtsdeur-

waarders te Breda

1984-2002

Lid, vice-voorzitter en voorzitter van het bestuur 

van de Koninklijke Vereniging van gerechtsdeur-

waarders

1988-1994

Lid van het dagelijks bestuur van de Union 

internationale des Huissiers de Justice te Parijs



11 juni 2009 PE Actualiteiten Proces- & Beslagrecht 2009 

Locatie:  Aristo te Eindhoven
Docent:  de heer mr. L.J. Saarloos en de heer J. Nijenhuis
Investering:  € 375,- per persoon, exclusief 19% BTW, inclusief locatie, lesmateriaal,  
 catering, consumpties en registratie bij de KBvG.
PE punten:  4 punten 

18 juni 2009 PE Actualiteiten Proces- & Beslagrecht 2009

Locatie:  Ambiance Houtrust te Hooglanderveen
Docent:  de heer mr. L.J. Saarloos en de heer J. Nijenhuis
Investering:  € 375,- per persoon, exclusief 19% BTW, inclusief locatie, lesmateriaal,  
 catering, consumpties en registratie bij de KBvG.
PE punten:  4 punten 

24 juni 2009 PE Ethiek & Tuchtrecht

Locatie:  Ambiance Houtrust te Hooglanderveen
Docent:  de heer mr. J.D. van Vlastuin
Investering:  € 375,- per persoon, exclusief 19% BTW, inclusief locatie, lesmateriaal,  
 catering, consumpties en registratie bij de KBvG.
PE punten:  4 punten 

26 september 2009 Basisopleiding Recht en Praktijk

Locatie:  Vergadercentrum Vredenburg te Utrecht
Duur:  ongeveer 18 kalendermaanden
Investering:  € 3.395,- per persoon, exclusief 19% BTW, inclusief locatie, 
 lesmateriaal, catering en consumpties.

15 oktober 2009 PE Beslag op en Uitwinning van Roerende Zaken en 
Executie tot Afgifte

Locatie:  Ambiance Houtrust te Hooglanderveen
Docent:  de heer J. Nijenhuis
Investering:  € 545,- per persoon, exclusief 19% BTW, inclusief locatie, lesmateriaal,  
 catering, consumpties en registratie bij de KBvG.
PE punten:  6 punten 

19 november 2009 PE Ethiek & Tuchtrecht

Locatie:  Ambiance Houtrust te Hooglanderveen
Docent:  de heer mr. J.M. Wisseborn en de heer G. Wind
Investering:  € 375,- per persoon, exclusief 19% BTW, inclusief locatie, lesmateriaal,  
 catering, consumpties en registratie bij de KBvG.
PE punten:  4 punten 

Voor meer informatie kunt u contact met ons 
opnemen op tel. 077 - 320 17 50 of 
via e-mail info@hafkampopleidingen.nl

Online cursuscatalogussen op www.hafkampopleidingen.nl

Tijdschrift Con� icthantering (TC) is een uitgave van het 

Nederlands Mediation Instituut (NMI) en wordt door 

Sdu Uitgevers uitgegeven. Bij het tijdschrift ontvangen 

abonnees tweewekelijks per e-mail nieuws op het gebied 

van mediation. U hebt ook toegang tot het online archief 

van TC via www.tijdschriftcon� icthantering.nl.

 

 Voor wie bestemd? 

Dit vaktijdschrift vormt een rijke informatiebron voor 

iedereen die geïnteresseerd is in mediation en con� ict-

hantering. Nieuwe ontwikkelingen, achtergronden, 

verdieping en discussie staan centraal. Auteurs en redactie 

presenteren in elk nummer een inkijk in theorie en 

praktijk. 

NMI Mediators ontvangen het tijdschrift gratis uit hoofde 

van hun registratie bij het NMI.

Redactie:
dr. Alex Brenninkmeijer (hoofdredacteur) 
prof. dr. Martin Euwema 
mr. Lot van der Heijden-de Graa�  
mr. Lenka Hora Adema 
mr. Christy Hupkes 
mr. Eveline Keulen-Mulder 
mr. Fred Schonewille 
drs. Lisette Sloots  
mr. Jacqueline Spierdijk

Frequentie: 8 x per jaar

Prijs per jaar: € 87,50 (excl. btw)

Prijs los nummer: € 12,50 (excl. btw)

Bestelcode: TC

Tijdschrift Con� icthantering

Bestel via www.sdu.nl/service of bel (070)  378  98  80
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alle hevigheid losbarstte werd duidelijk 
dat niet alle gerechtsdeurwaarders het 
ambtelijk functioneren op de eerste plaats 
zetten. Dit zie je terug in het rapport eva-
luatie gerechtsdeurwaarderswet, een 
goed rapport overigens, ook al bevat het 

kritiek op het functioneren van de pbo en 
op het functioneren van de gerechtsdeur-
waarder als ondernemer. maar ik ben het 
eens met de strekking van die kritiek: de 
gerechtsdeurwaarder is in de eerste plaats 
openbaar ambtenaar en het ondernemer-
schap moet een bijzaak zijn. Natuurlijk is 
omzet belangrijk, maar deurwaarders zijn 
in dienst van de overheid, de maatschappij. 

Het belang van de onderneming is daaraan 
ondergeschikt: een deurwaarder is nog 
steeds een ondernemer in gebondenheid. 
Je bent bij Koninklijk Besluit benoemd, 
dus moet je onafhankelijk en onpartijdig 
optreden.” 

Ook is hij niet gelukkig met het feit dat de 
KBvg een pbo met beperkte mogelijkhe-
den is. “Dat was de verkeerde beslissing. 
De KBvg moet een volwaardige zuster zijn 
van de KNB en de NOva en zij moet zelf 
regels kunnen opstellen”, zegt rosma-
len. “Het bestuur moet kunnen ingrijpen 
als dat nodig is; dat staat ook verwoord in 
het evaluatierapport. er ligt nu een grote 

uitdaging om de hele beroepsgroep ervan 
te doordringen wat het betekent om ge-
rechtsdeurwaarder te zijn. Dat lukt alleen 
als je daartoe ook de middelen krijgt.” 

drijfveren

‘voor ons wAs een eigen pbo een conditio sine 
quA non om Als AmbtenAAr-ondernemer goed te 

kunnen functioneren’

Flanderijn, met inmiddels 12 vestigingen door heel Nederland, is ’s lands grootste organisatie op het terrein van gerechtsdeurwaarders- en incasso-
diensten. Onze Rotterdamse ’roots’ werken door in onze zakelijke en nuchtere aanpak. Wij opereren landelijk, maar waar nodig met een duidelijke
 regionale focus. Steeds inzettend op maximale effectiviteit én maatschappelijk betrokken. Voor onze relaties geldt Flanderijn als een betrouwbare partner.

Wij zijn voor onze vestiging in Venray op zoek naar een :

(Stagiaire) Kandidaat-gerechtsdeurwaarder fulltime
Functie: als toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder ben je deel van een groot team van collega’s op de verschillende vestigingen. Je houdt 
je voornamelijk bezig met ambtelijke werkzaamheden in het werkgebied van de vestiging Venray. Je bent een groot gedeelte van de dag op pad.

Functie-eisen: voor de functie van toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder geldt dat je resultaatgericht bent en onder druk kunt werken. 
Tevens ben je in staat om zelfstandig ambtelijke werkzaamheden te verrichten en heb je doorzettingsvermogen. Je vindt het leuk om in een 
professionele en flexibele organisatie te werken waar mensen op een informele manier met elkaar omgaan. Gezien de aard van de werkzaamheden
en het intensieve contact dat je hebt met zowel opdrachtgevers als debiteuren is probleemoplossend denkvermogen en de kunde en kennis om
 hiernaar te handelen een vereiste voor het goed uitvoeren van deze functie. Je hebt de erkende opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder met
goed gevolg doorlopen.

Sollicitatie: voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Rob Versluijs, 088-2092444. Informatie over de Flanderijn-organisatie
vind je op www.flanderijn.nl. Interesse? Schrijf een brief en stuur die met CV naar Flanderijn, t.a.v. mevr. B. Roos, postbus 25042, 3001 HA Rotterdam
of per e-mail naar sollicitatie@flanderijn.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 Flanderijn heeft vestigingen in Almere, Apeldoorn, Appingedam, Den Haag, Dordrecht, Driebergen, Gouda,  Haarlem, Heerenveen, Rotterdam, Tilburg en Venray.
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Eerst maar eens de casus. een 
zestigjarige cliënt met een WW-
uitkering meldt zich op zeker 
moment bij rechtskundig advi-

seur Henk Kruijer met de mededeling dat 
het UWV weigert zijn vakantiegeld uit te 
betalen. er zou aan een aantal formalitei-
ten niet voldaan zijn, maar cliënt is zich 
van geen kwaad bewust. Kruijer duikt – 
pro deo – in de zaak en ontdekt al snel dat 
de gronden waarop het UWV de uitkering 
weigert ondeugdelijk zijn. Correspon-
dentie levert echter niets op, waarna na 
dagvaarding een kort geding volgt. Daar-
bij wordt het UWV in het ongelijk gesteld, 
maar in weerwil van het vonnis gaat de 
dienst toch slechts tot een gedeeltelijke 
betaling van het vakantiegeld over. Kruijer 
laat daarop het vonnis betekenen met een 
bevel tot volledige nakoming. Het UWV 
verweert zich echter opnieuw met – we-
derom ondeugdelijke – argumenten en 
weigert halsstarrig tot volledige betaling 
over te gaan. Waarop Kruijer het enige 

doet dat hem rechtens nog openstaat: hij 
stapt voor de derde maal naar de deur-
waarder voor een executie van het vonnis 
ex artikel 434 rv. De betreffende deur-
waarder meldt hem vervolgens graag voor 
hem aan het werk te gaan, maar daarvoor 
wel een provisie van 150 euro in rekening 
te brengen die wordt ingehouden op het te 
incasseren bedrag van circa 500 euro. en 
dat schiet Kruijer in het verkeerde keel-
gat.
“ik heb over de verlangde incassoprovi-
sie een fikse discussie gevoerd met deze 
deurwaarder, want ik ben van mening dat 
bij de executie van een vonnis de execu-
terende partij haar vordering  – zoals die 
haar door de rechter is toegekend  – com-
pleet en gaaf in handen dient te krijgen. 
Het maakt me niet uit wat de aard is van 
de executiekosten en al helemaal niet 
onder welke naam ze worden opgevoerd: 
de deurwaarder dient deze kosten in hun 
geheel te verhalen op de veroordeelde en 
geëxecuteerde schuldenaar – tenzij dat 

tweegesprek

help uzelf, zo helpt u de deurwaarder
mag een deurwaarder voor de executoriale ambts-
verrichtingen een provisie bedingen bij de 
executerende partij voor ‘buitengerechtelijke 
incassokosten’? Of dient de executant zijn door de 
rechter toegekende vordering compleet en gaaf 
in handen te krijgen en moeten alle verdere in-
cassokosten verhaald worden op de veroordeelde 
schuldenaar? Henk Kruijer, oud-bedrijfsjurist 
en zelfstandig rechtskundig adviseur liep in zijn 
rechtspraktijk aan tegen wat hij ziet als een ‘fun-
damentele weeffout’ in de incassopraktijk: het 

feit dat deurwaarders kosten in rekening mogen 
brengen voor werkzaamheden waartoe enkel zij 
bevoegd zijn. rinus van etten, gerechtsdeur-
waarder en lid van de raad van Bestuur van 

ggN reageert.



natuurlijk een kale kip is waarvan niets te 
plukken valt. maar dat was hier niet het 
geval.” 

Deurwaarder-shoppen 
rinus van etten: “Dit is een redelijk uit-
zonderlijke casus, dat zult u met me eens 
zijn. en ik zit hier niet om een oordeel te 
hebben over de hoogte van provisies die 
collega’s in rekening brengen; daarvoor 
ken ik de omstandigheden onvoldoende. 
maar los daarvan hebt u zeker een punt. 
maar daarmee nog niet per definitie ge-
lijk. Het is nogal technisch, maar uit het 
rapport ‘Schuldenaartarieven en ambts-
handelingen gerechtsdeurwaarders’ uit 
2000 volgt dat het innen van gelden vanuit 
een dwangexecutie – bijvoorbeeld door 
een executieverkoop van in beslag geno-
men goederen – tot de ambtshandeling 
behoort. echter, als een schuldenaar tij-
dens het beslagtraject alsnog op enig, 

vrij door hem te verkiezen moment zélf 
betalingen doet aan de deurwaarder, dan 
zal de deurwaarder deze weliswaar in 
ontvangst nemen, maar niet als openbaar 
ambtenaar maar als gemachtigde van de 
eiser. De schuldenaar betaalt immers zijn 
schuld af aan de eiser en dat betekent dat 
gerechtsdeurwaarder vanuit een andere 
positie het geld int. Ofwel: dit soort van 
innen behoort tot de niet-ambtelijke prak-
tijk en maakt dus onderdeel uit van de 
prijsafspraken die opdrachtgevers maken 
met gerechtsdeurwaarders.”
Kruijer: “mijns inziens is dit een fundamen-

tele weeffout in het systeem. De gerechts-
deurwaarder bekleedt hier de positie van 
monopolist en desalniettemin wordt er 
een ‘incassoprovisie’ van de executant 
verlangd. ik ben geneigd te zeggen dat 
hier sprake is van een strijdigheid met 
de wet en in ieder geval met het alge-
meen belang. Want wat u eigenlijk zegt 
is: mijnheer Kruijer, gaat u maar een 
middagje deurwaarder-shoppen en 
probeert u maar al onderzoekend en 
onderhandelend te achterhalen welke 
gerechtsdeurwaarder u de laagste 
provisie in rekening wil brengen. in 
die positie wil ik helemaal niet ge-
dwongen worden. Sterker, als u een 
exorbitante provisie voor uw ambts-
verrichtingen verlangt, dan zie ik 
dat als een effectieve wijze om uw 
ministerieplicht te ontlopen, zodat 
u uw tijd geheel aan commerciële en 
lucratieve nevenactiviteiten kunt beste-
den. Los daarvan is die marktwerking een 
farce als deurwaarders besluiten om hun 
executoriale incassoprovisies op elkaar af 
te stemmen.” 

regententijd
Van etten: “Daarin kan ik u gerust stel-
len: er worden wel degelijk verschil-
lende tarieven gehanteerd, er is wel de-
gelijk concurrentie en er zijn wel degelijk 
kwaliteitsverschillen. Het loont dus om 
even rond te kijken, zoals dat loont voor 
vrijwel alles wat u inkoopt. ik heb echter 
wel moeite met uw insinuatie als zouden 
gerechtsdeurwaarders een soort bijklus-
sende ambtenaren zijn. en al helemaal 
met de beschuldiging als zouden zij zich 
onttrekken aan hun ambtelijke taak. Dat 
is zeer zeker niet het geval. ik sta op het 
standpunt dat het een zeer gelukkige 
ontwikkeling is geweest voor het deur-
waardersvak dat de gerechtsdeur-
waarderwet een zekere vorm van 
ondernemerschap toestaat. er 
is daardoor een veel stevige-
re basis gekomen onder de 

tweegesprek

help uzelf, zo helpt u de deurwaarder

‘de gerechts-
deurwAArder bekleedt 

de positie vAn 
monopolist, toch wordt 

een ‘incAssoprovisie’ 
verlAngd’
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ambtspraktijk, los nog van het feit dat 
ook de incassopraktijk profiteert van de 
stringente wet- en regelgeving waartoe 
de deurwaarders gehouden zijn. Het is 
een groot voordeel voor zowel debiteu-
ren als cliënten dat ook de incassoprak-
tijk onder ordelijke kwaliteitsregels en 
toezicht vallen”

Kruijer: “ik ben het principieel niet met 
u eens. Wat we nu in de praktijk zien is 
dat een openbaar ambt dat tevens een 
monopolie is deels is geprivatiseerd en 
commercieel wordt uitgebaat. Dat doet 
mij denken aan een van de meest treu-
rige periodes uit onze geschiedenis, de 
achttiende-eeuwse regententijd, waarin 
openbare ambten werden vererfd, ver-
pacht, beleend of tegen een fractie van 
het honorarium werden gedelegeerd 
aan ondergeschikten. Het gaat hier niet 
om grote bedragen – hoewel ze voor 
mijn cliënt aanzienlijk zijn – maar het 
gaat wel om een fundamenteel punt, te 
weten: past een dergelijke handelswij-
ze in een democratische rechtsstaat? 
Beschermt het recht hier de zwakkere 
partij? Of is het, vrij naar de wet van het 
amerikaanse Wilde Westen: ‘help uzelf  
– zo helpt u de deurwaarder’?”

schrijnend
Van etten: “ik denk dat we niet uit het 
oog moeten verliezen dat in meer dan 
driekwart van de gevallen er al gewoon 
betaald wordt in de minnelijke fase na 
inschakeling van de deurwaarder. Uw 
zaak is in feite een uitzonderlijk geval, 

eens temeer omdat het een overheids-
dienst als schuldenaar betreft, en dat 
maakt het in zekere zin schrijnend. ik 
denk zelf dat uw suggestie een goede 
is: waarom niet nog eens kijken naar de 
lijst van activiteiten die nu als ambts-
handeling in de zin van 434 rv worden 
betiteld, ofwel de BTag-lijst? Wellicht 
verdient die lijst uitbreiding. in meer al-
gemene zin kan ik wel zeggen dat er op 
dit moment goed gekeken wordt naar 
de activiteiten en regelingen in de deur-
waardersbranche, maar dit specifieke 
onderwerp ben ik nog niet tegengeko-
men. Het probleem is eenvoudigweg 
dat u alle kosten in rekening gebracht 
wilt zien bij de schuldenaar, maar dat 
de deurwaarder slechts gerechtigd is 
die kosten in rekening te brengen die 
hij rechtstreeks kan terugvoeren op 
het vonnis. maakt hij daarnaast andere 
kosten, bijvoorbeeld voor het aanleg-
gen van een dossier, dan zijn die nu, in 
deze constellatie, niet zonder meer bij 
de schuldenaar te incasseren. Het spijt 
me, maar het is niet anders. Wat overi-
gens los staat van de vraag of het an-
ders zou moeten zijn.” 
Kruijer: “Het zou zeker anders moeten 
zijn. Het wetboek van rv is klip en klaar 
over wat ambtshandelingen zijn en deze 
executoire handelingen behoren daar-
toe. als ik daar als opdrachtgever nog 
een provisie over moet betalen, dan 
wordt er op de verkeerde manier mee 
omgegaan. ik denk dus dat hier een 
taak ligt voor de minister van Justitie of 
voor de KBvg.” 
Van etten: “ik begrijp u heel goed en als 
het was gekomen tot een opbrengst uit 
een executieverkoop die de deurwaarder 
aan u had afgedragen, dan had u een ij-
zer in het vuur gehad. Zoals gezegd: nu 
echter niet. maar ik ben ervan overtuigd 
dat dit onderwerp vroeg of laat nog eens 
op de agenda zal komen.”

tweegesprek

‘het probleem is dAt u 
Alle kosten in 

rekening gebrAcht 
wilt zien bij de 

schuldenAAr, mAAr de 
deurwAArder slechts 

gerechtigd is die 
kosten in rekening te 

brengen die hij 
rechtstreeks kAn 

terugvoeren op het 
vonnis’

Rechtsverhoudingen tussen buren gaat over de 

juridische problemen die kunnen spelen tussen 

mensen die naast elkaar wonen. Niet alleen wordt 

uitgelegd hoe in ons Nederlands recht de rechten en 

plichten van buren onderling zijn bepaald, ook de 

toepassing van de rechtsregels voor het vinden van 

oplossingen voor juridische problemen komt aan 

bod.  Dit boek is geschreven voor eenieder die 

belangstelling heeft voor de juridische problemen 

die zich tussen buren kunnen voordoen. Algemene 

juridische kennis van het recht is geen vereiste; 

juridische begrippen worden in de tekst toegelicht. 

Geschreven door mr. J.J.H. Bruggink, rechter bij de 

rechtbank Den Bosch. 

Auteur:
mr. J.J.H. Bruggink

Prijs:  
excl. btw € 37,69  
incl. btw € 39,95

Bestelcode: 
978  90  12  38104  8 

Onze uitgaven zijn ook 
verkrijgbaar via de boekhandel.
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Op 16 maart is het rapport Noblesse Oblige aan Staatssecretaris Albayrak van Justitie aangeboden. Het rapport richt 
zich primair op het functioneren van de KBvG, maar over het hoofd van de PBO heen ook over het functioneren van 
de gerechtsdeurwaarders.
De toon van het rapport is kritisch en het is nooit leuk om kritiek te krijgen. 

Kritiek brengt de ontvanger uit zijn evenwicht en hij is geneigd dit evenwicht te herstellen. De psycholo-
gische reflex die de ontvanger van kritiek vaak vertoont, is dat men de geest dwingt om het 
bestaande handelen te verdedigen en daarvoor extra argumenten te verzinnen als tegenwicht 
voor de hoeveelheid dissonante informatie (de kritiek). Deze reflex wordt in de psychologie 
aangeduid met cognitieve dissonantie.
Een voorbeeld: iemand die rookt weet dat roken slecht is, maar blijft toch roken.
De roker zal aanvoeren dat hij rustig kan blijven roken. Hij kent mensen die roken en toch 
oud zijn geworden en ook enkele vroeggestorven niet-rokers. 

Niets menselijks is de gerechtsdeurwaarder vreemd en dus ook hier zie je vaak de neiging tot 
herstel van het evenwicht na kritiek door het bedenken van ‘extra’ argumenten om het han-
delen te rechtvaardigen. Een gerechtsdeurwaarder oefent druk uit en is dus gedoemd kritiek 
en klachten te ontvangen (it ‘comes with the job’). De gerechtsdeurwaarder is op grond van 
zijn ministerieplicht verplicht de wens van de schuldeiser uit te voeren, dus moet ook hij dingen 
doen die hij slecht vindt.
Op zichzelf zijn deze argumenten ook niet zonder meer onjuist. De valkuil is echter dat men met 
deze psychologische reflex zichzelf beperkt tot verdediging van het eigen handelen zonder bereid te 
zijn tot een kritisch onderzoek ervan.

De titel van het rapport roept op tot zelfbewustzijn bij gerechtsdeurwaarders, dat is ook pre-
cies wat in de huidige tijd van een gerechtsdeurwaarder wordt verlangd. Een zelfbewuste 
juridisch beroepsbeoefenaar die in het krachtenspel tussen schuldeiser en schuldenaar met 
een professionele distantie de verhoudingen in de gaten houdt. In dat kader past het ook om 
knelpunten in de praktijk van het executierecht te signaleren en daarover tot discussie op te 
roepen. 

Ik ben ervan overtuigd dat de beroepsgroep bereid en in staat is tot een kritische discussie. 

Mr. John Wisseborn,
voorzitter van het bestuur van de KBvG
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De beroepsgroep stond in de week van 16 maart 
2009 – de dag waarop het evaluatierapport 
werd aangeboden aan onze staatssecretaris, 
mevrouw Albayrak – in de spotlights van de 

landelijke media. De media haalden als voornaamste punt 
uit het evaluatierapport dat er beter toezicht moet komen 
op de gerechtsdeurwaarders. Koppen als ’Te weinig toe-
zicht op deurwaarders’, ’Deurwaarder wordt slecht gecon-
troleerd’ en ‘Falend toezicht op deurwaarders’ domineer-
den het nieuws van dinsdag 17 maart 2009. 

Het kan verkeren. Sommige media-aandacht ‘overkomt’ 
je en dan is de toon van je reactie cruciaal, andere media-
aandacht zoek je zelf op. Naar aanleiding van een interview 
met de voorzitter en de directeur van de KBvG, publiceerde 
het Algemeen Dagblad op vrijdag 20 maart een artikel op 
de voorpagina met de titel ’Deurwaarder laat voortaan tv 
en pc staan’.  De strekking van het bericht was genuanceer-
der dan de kop deed vermoeden: de beroepsgroep wil in 
gesprek met de wetgever omdat zij in de praktijk ervaart dat 
de zogenaamde ‘noodruftartikelen’, die bepalen op welke 
goederen geen beslag mag worden gelegd,  aan actualise-
ring toe is. 

De media-aandacht die hierop volgde – de voorzitter, mr. 
John Wisseborn, heeft die bewuste vrijdag 13 radio-inter-
views gehouden – is een goed voorbeeld van de manier 
waarop de KBvG het publieke debat opzoekt om de maat-
schappelijke functie van de gerechtsdeurwaarder te onder-
strepen. De KBvG profileert de beroepsgroep door zich uit 
te spreken over knelpunten in het beslag- en executierecht. 
Door dat te doen zijn wij in een week tijd gegaan van nega-
tieve media-aandacht voor de conclusies in het evaluatie-
rapport naar positieve aandacht voor de expertise van de 
beroepsgroep. Dat dat wel eens minder genuanceerd wordt 
opgepakt door de media dan menig jurist zou wensen, ne-
men we op de koop toe.

Deze rol van de KBvG wordt ook genoemd in het evalua-
tierapport. De KBvG neemt de aanbevelingen in het evalu-
atierapport ter harte. De ledenraad heeft bij het verschijnen 
van dit nummer van de Gerechtsdeurwaarder haar stand-
punten op de aanbevelingen bepaald. Aan de hand van die 
standpunten werkt het Bureau van de KBvG in overleg met 
het bestuur de agenda voor het komende jaar uit. Op die 
agenda staan onderwerpen als de verordening inzake de 
onafhankelijkheid, de verordening KBvG Normen voor 
kwaliteit, het auditstelsel, de best practices inzake de inte-
griteit en de aanpassing van de verordening Bevordering 
vakbekwaamheid. Concepten van verordeningen worden 
opgesteld door het Bureau in samenspraak met de com-
missies en het bestuur, worden voorgelegd aan de ALV en 
tenslotte vastgesteld door de Ledenraad. Geplande datum 
van inwerkingtreding van de genoemde verordeningen is 1 
januari 2010.

Het zijn drukke tijden voor de KBvG. Ik beveel van harte 
aan de berichtgeving over de voortgang in de verschillende 
dossiers in de gaten te houden en uw stem via de leden-
raadsleden en/of tijdens de ALV te laten horen.
 
mr. Karen Weisfelt, 
directeur van de KBvG
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AgendA

Vergaderdata bestuur:
8 juni
29 juni
7 september
5 oktober
2 november
7 december

Vergaderdata ledenraad:
18 juni
17 september
5 november
17 december

data 
algemene Ledenvergadering
20 november themabijeenkomst 
voorafgaand aan de ALV op 21 
november

KBvg  nieuws

Opleidingsinstituut  cursus/Omschrijving  datum  Punten
Teekens Stichting - Baarn  Personen vennootschappen 19-mei-09 4
Academy voor de Rechtspraktijk Actualiteiten Beslag- en Executierecht en de Bankgarantie 19-mei-09 8
Hafkamp Opleidingen  B.V. - Venlo Nieuwe Betekeningsverordening 22-mei-09 3
Hafkamp Opleidingen  B.V. - Venlo Actualiteiten Burgelijk Wetboek 22-mei-09 4
Hafkamp Opleidingen  B.V. - Venlo Actualiteiten Proces- & Beslagrecht 2009 23-mei-09 4
Elsevier Congressen Actualiteitencongres Schuldhulpverlening 26-mei-09 6
Juridisch PAO Utrecht Actualiteiten Beslag- en Executierecht voor Gerechtsdeurwaarders 26-mei-09 6
Kluwer Opleidingen - Deventer Dagvaardingsprocedure in Eerste Aanleg  N-7446 26-mei-09 5
Vrije Universiteit Amsterdam Onderhandelen 26-mei-09 6
Vrije Universiteit Amsterdam Actualiteiten Erfrecht en Huwelijksvermogensrecht  27-mei-09 4
Vrije Universiteit Amsterdam Actualiteiten Burgerlijk procesrecht 28-mei-09 4
PVU Gerechtsdeurwaarders -  Actualiteiten huurrecht: in het bijzonder huurrecht van  28-mei-09 4
Etten-Leur woonruimte 
Hafkamp Opleidingen  B.V. - Venlo Bestuursrecht 03-jun-09 4
W. Hoogendam Opleidingen Bestuursrecht 4e Tranche II  03-jun-09 6
D. Rijswijk Beheer B.V.. Losse Exploten (2 daagse cursus)  4 en 18 juni  04-jun-09 10
Kluwer Opleidingen - Deventer Specialisatie procederen in incassozaken N7236 09-jun-09 4
Kluwer Opleidingen - Deventer Actualiteiten Appartementsrecht  09-jun-09 4
Stichting Opleidingen NVRA -  Ondernemingsrecht en Bestuursaansprakelijkheid 10-jun-09 3
Nistelrode  
Hafkamp Opleidingen B.V. - Venlo Actualiteiten Proces- & Beslagrecht 2009  11-jun-09 4
Juridisch PAO Utrecht Actualiteiten Huurrecht voor Gerechtsdeurwaarders 17-jun-09 4
Hafkamp Opleidingen  B.V. - Venlo Actualiteiten Proces- & Beslagrecht 2009  18-jun-09 4
Vrije Universiteit Amsterdam Actualiteiten Contractenrecht 23-jun-09 4
Kluwer Opleidingen - Deventer Koop en verkoop onroerende goederen-N7761 23-jun-09 4
Hafkamp Opleidingen  B.V. - Venlo Ethiek & Tuchtrecht 24-jun-09 4
PVU Gerechtsdeurwaarders -  Actualiteiten echtscheidingsrecht 25-jun-09 4
Etten-Leur 
W. Hoogendam Opleidingen Bestuursrecht 4e Tranche I   - 8 + 15 juli   08-jul-09 6
Kluwer Opleidingen - Deventer Actualiteiten Huwelijksvermogensrecht - summercourse 28-aug-09 4
Sdu Juridische Opleidingen Pachtrecht - Titel 7.5 BW 14-okt-09 4
Hafkamp Opleidingen  B.V. - Venlo Beslag op en Uitwinning van Roerende Zaken en Executie  15-okt-09 6
 tot afgifte 
De Juridische Academie Zeist Incassoprocedures 16-okt-09 4
Hafkamp Opleidingen  B.V. - Venlo Ethiek & Tuchtrecht   19-nov-09 4
PVU Gerechtsdeurwaarders -  Actualiteiten Koop 28-jan-10 4
Etten-Leur 

permAnente educAtie

Onderstaand vindt u het overzicht van alle cursussen waarvoor tot en met 22 april 2009 opleidingspunten zijn aangevraagd en 
toegekend bij het Bureau van de KBvG. Dit overzicht kunt u ook vinden op de website van de KBvG. Het schema op de website 
wordt iedere week vernieuwd. 

kbvg register

Er wordt hard gewerkt aan het Register Gerechtsdeurwaarders. De eerste versie van het Register gerechtsdeurwaarders® is 
gereed en op 7 april 2009 aan de KBvG gepresenteerd.
Deze eerste versie betreft alleen de internetpagina. Naast deze internetpagina wordt te zijner tijd de koppeling gebouwd tussen 
het register en de Raad voor de rechtspraak (Bistro) bij de inrichting van de digitale aanlevering van dagvaardingen aan de recht-
spraak. Dat kan zodra de Raad haar systemen daarop heeft ingericht en de vereiste specificaties heeft verstrekt.

De data die in het register worden gepresenteerd komen uit de administratie/database van de KBvG. Het is dus van belang dat 
de ledenadministratie op het Bureau van de KBvG enkel juiste gegevens bevat. Dit kan niet zonder uw medewerking. Om de 
administratie zo actueel mogelijk te kunnen houden, verzoeken wij u om ons op te hoogte te houden van alle informatie omtrent 
benoemingen, (verlening van) toevoegingen, (verlenging van) waarnemingen en defungeren. Dit kunt u doen door ons e-mail te 
sturen met, indien mogelijk, een kopie van het besluit van het ministerie van Justitie. Daarnaast willen wij ook graag op de hoogte 
gehouden worden van andere wijzigingen zoals (e-mail)adreswijzigingen van leden en wijzigingen van kantoornamen. 
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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
R.H.G. Eussen Y. Reinders Sittard 09-04-2009 09-10-2009
P.J. van Gompel mr. M.J. van Rooij Eindhoven 01-04-2009 01-10-2009
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
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 01-04-2009 01-10-2009
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
N.J.G.M. Reijn Mr. J.N. Reijn Tilburg 01-01-2009 01-07-2009
M.S.C. Roos E.B.H. Verdult Spijkenisse 13-04-2009 12-07-2009
P.J.F. Saly Mw. N. den Hartog Amsterdam 12-01-2009 12-01-2010
L.J. van der Scheer Mr. K.M. Brontsema Assen 01-01-2009 01-07-2009
G. Swagerman E. Wigt-Schoenmaker Leiden 01-03-2009 01-03-2010
J.H.J. Scholte M. de Jong Menterwolde 01-02-2009 01-08-2009
P. Swier Mw. I.J. van Garrel Amsterdam 01-12-2008 01-06-2009 
G.H.J. Touber J.W. Wigt Amsterdam 01-03-2009 01-09-2009
F.G.C. Vaessen Drs. E.P.H. Latten Sittard 01-01-2009 01-01-2010
M. van der Velden J.W. Wigt Amsterdam 01-03-2009 01-09-2009
A.D. Visscher Mr. M.G. Orie Amersfoort 01-02-2009 01-08-2009
W. Wielens Mw. mr. A.G.R Kertink- Assen 02-03-2009 31-05-2009
 Lamberts
A. de Wit J.M. Esseboom Breda 01-02-2009 01-08-2009

personAliA

Benoemd:
Mw. W. Drooghaag Roermond 22-08-2008
M. de Jong      Menterwolde      10-06-2009
Drs. E.P.H. Latten Sittard-Geleen 31-03-2009
A.G. Nas        Nijmegen           02-06-2009

rectificatie
In het tweede nummer van de Gerechtsdeurwaarder stond vermeld dat de heer 
F.J.W.C.M. Lautenslager op 1 mei 2009 zijn 25-jarig jubileum zou vieren en 
dat de heer P.F.J. Saly op 1 april 2009 zijn 40-jarig jubileum zou vieren. Dit was 
onjuist. Beide heren zijn reeds voor deze data gedefungeerd. 
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Op rechtspraak.nl is de beslag-
syllabus editie februari 2009 
gepubliceerd.

indiening beslAgrekesten

Voor de wijze van indiening van 
beslagrekesten, de beslistermijn 
op het gevraagde verlof en de 
afgifte van de beslissing van de 
voorzieningenrechter verschillen 
de regels overigens per rechtbank. 
Die regels zijn te vinden op de site 
van de desbetreffende rechtbank 
op Rechtspraak.nl. Uitgangspunt is 
dat de beslissing op het gevraagde 
verlof (doorgaans de grosse van het 
beslagverlof) door de rechtbank 
uitsluitend per gewone post aan 
de advocaat van verzoeker wordt 
toegezonden. Als het kantoor van 
de advocaat van verzoeker op de 
griffie een postvakje heeft, zal het 
verlof niet per post aan die advocaat 
worden verzonden, maar in dat 
vakje worden gelegd. Een andere 
wijze van afgifte is echter mogelijk. 
Als de advocaat van verzoeker een 
andere wijze van afgifte wil (bij-
voorbeeld een ophalen ter griffie 
van de beslissing), zal hij dat dui-
delijk in een begeleidende brief bij 
het rekest moeten laten weten. Als 
de advocaat (tevens) afgifte per fax 
wil, dient hij in die brief de naam 
en het faxnummer van degene aan 
wie de fax moet worden verstuurd 
(dat kan ook een deurwaarder zijn) 
te vermelden. Overigens is het aan 
de deurwaarder om te beslissen 
of hij al op basis van het gefaxte 
exemplaar van het beslagverlof 
beslag legt of dat hij daarmee wacht 
tot hij in het bezit is van de grosse 
met de ‘natte’ handtekening van de 
voorzieningenrechter.

ljn: bh9604 kAntonrechter 

eindhoven 16 oktober 2008

De dagvaardingstermijn bedraagt 
ingevolge artikel 115 lid 1 Rv vier 
weken. Krachtens artikel 56 lid 2 

onder a jo lid 3 eerste zin Rv moet 
de datum van verzending door de 
als verzendende instantie optre-
dende deurwaarder in aanmerking 
worden genomen als datum van 
betekening. Deze bijzondere regel 
ten aanzien van het moment waarop 
ten behoeve van de aanvrager de 
betekeningtermijn moet worden ge-
acht te zijn gestart wordt toegestaan 
door artikel 9 lid 2 BetVo. Derhalve 
heeft als datum van betekening als 
bedoeld in artikel 115 Rv te gelden 
29 juli 2008, zodat, conform artikel 
119 lid 1 Rv rekenend vanaf de dag 
volgende op die der verzending, tot 
de datum van de zitting waartegen 
is gedagvaard – welke ingevolge 
artikel 119 lid 2 Rv niet meetelt – te 
weten 18 september 2008, meer 
dan vier weken is verstreken. 
Uit de aan de dagvaarding 
gehechte stukken blijkt voorts dat 
de dagvaarding op het woonadres 
van [gedaagde] aan de [adres] is 
achtergelaten op 6 augustus 2008 
door de ontvangende instantie, 
gerechtsdeurwaarder Marc Beerten 
te Antwerpen (België) met inacht-
neming van artikel 38 paragraaf 
van het (Belgisch) Gerechtelijk 
Wetboek. Dit nadat [gedaagde] met 
een beroep op artikel 8 lid 1 BetVo 
op dezelfde dag had geweigerd de 
dagvaarding in ontvangst te nemen 
in verband met de gebruikte taal. 
De kantonrechter is er ambtshalve 
mee bekend dat in Antwerpen, 
liggend in het Gewest Vlaanderen 
Nederlands de officiële taal is, zodat 
[gedaagde] niet de bevoegdheid 
toekwam op de voet van artikel 8 lid 
1 BetVo de in ontvangstname van 
een in de Nederlandse taal gestelde 
dagvaarding te weigeren. 
Nu voorts de deurwaarder bij 
[gedaagde] een afschrift heeft 
achtergelaten als in onderdeel 3.1.3 
omschreven; dit geschied is op 6 
augustus 2008 en [gedaagde] is 
opgeroepen te verschijnen tegen 
de zitting van 18 september 2008, 

moet de kennisgeving als zodanig 
tijdig geschied worden aange-
merkt als bedoeld in artikel 19 lid 
1, slotzin BetVo, dat [gedaagde] 
gelegenheid heeft gehad verweer 
te voeren. 
Nu zowel aan artikel 56 Rv jo 115 
Rv jo 119 Rv als aan artikel 19 
BetVo is voldaan, zal, nu de dagvaar-
ding voorts aan alle formaliteiten 
voldoet, tegen [gedaagde] verstek 
worden verleend (etc, akte eiseres)

ljn: bh1560 rechtbAnk Am-

sterdAm 22 oktober 2008 

Artikel 479a Rv. Executoriaal 
derdenbeslag onder de slijterij van 
de partner van de schuldenaar, waar 
deze gedurende enkele maanden re-
gelmatig werkte. Niet bewezen dat 
was afgesproken dat hij daarvoor 
een vergoeding zou ontvangen. 
Geen sprake van een onevenredige 
en uitzonderlijke situatie op grond 
waarvan de rechtbank tot vaststel-
ling van een redelijke vergoeding 
moet overgaan. Partner sprong bij 
ten tijde van zwangerschap en kort 
na de geboorte van hun beider kind. 
Geen financieel belang partner in 
de slijterij. Vordering hield geen 
verband met werkzaamheden voor 
slijterij. De financiële situatie van de 
slijterij was slecht. Deze was inmid-
dels gesloten en door de derde 
beslagene was schuldhulpverlening 
aangevraagd. 

ljn: bh3715 gerechtshof 

Arnhem 16 december 2008

Met haar enige grief klaagt [appel-
lante] dat de voorzieningenrechter 
ten onrechte heeft geoordeeld dat 
het er, gelet op de in rov. 4.4 van het 
bestreden vonnis aangehaalde om-
standigheden, niet voor kan worden 
gehouden dat de betekening op 1 
november 2007 van het veroor-
delend arrest van het gerechtshof 
Arnhem van 23 oktober 2007 [ge-

ïntimeerde] heeft bereikt, zodat niet 
de conclusie kan worden getrokken 
dat [geïntimeerde] door het gebrek 
in de betekening niet onredelijk is 
benadeeld in de zin van artikel 66 
van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering (Rv). 

In hoger beroep staat niet ter 
discussie dat de in artikel 611a lid 
3 Rv voorgeschreven betekening in 
casu overeenkomstig artikel 46 Rv 
had dienen plaats te vinden en dat 
[appellante] daaraan niet heeft vol-
daan door het betekeningsexploot 
met het veroordelend arrest aan het 
kantoor van mr. [betrokkene 1] te 
laten doen. Ingevolge artikel 66 Rv 
leidt dit verzuim tot nietigheid van 
het betekeningsexploot, voor zover 
aannemelijk is dat [geïntimeerde] 
door dit verzuim onredelijk is bena-
deeld. Anders dan [geïntimeerde] 
bepleit, ziet het hof onvoldoende 
reden om aan te nemen dat deze 
bepaling met zijn geclausuleerde 
nietigheidssanctie, niet geldt ten 
aanzien van de in artikel 611a lid 
3 Rv voorgeschreven betekening. 
Het hof onderschrijft echter wel 
dat het bijzondere belang van deze 
betekening – waarmee jegens de 
wederpartij ondubbelzinnig wordt 
aangegeven dat en vooral vanaf welk 
moment aanspraak wordt gemaakt 
op de aan de veroordeling verbon-
den dwangsommen – en de in dat 
verband vereiste rechtszekerheid, 
wel meebrengen dat niet licht mag 
worden aangenomen dat een be-
tekening die niet voldoet aan de in 
artikel 46 Rv gestelde voorschriften 
(dat wil zeggen: die aan een ander 
dan de aldaar genoemde personen 
is gedaan) geen onredelijke benade-
ling tot gevolg heeft gehad. Daartoe 
volstaat in elk geval niet hetgeen 
[appellante] heeft aangevoerd, te 
weten dat (aannemelijk is dat) [ge-
ïntimeerde] door haar gemachtigde 
van die betekening op de hoogte 
is gesteld, wat daar verder van zij. 
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Reeds om die reden is het hof met 
de voorzieningenrechter voorshands 
van oordeel dat het op 1 november 
2007 uitgebrachte betekeningsex-
ploot nietig is, zodat de grief faalt. 

Bij het voorgaande tekent het hof 
nog aan dat [appellante] voor haar 
standpunt geen steun kan ontlenen 
aan het arrest dat dit hof op 13 
november 2007 onder rolnummer 
C2007/495 heeft gewezen ([par-
tijen ]). Voor een goed begrip van de 
in die zaak gegeven beslissing over 
de geldigheid van de betekening 
die, in afwijking van het in artikel 
50 Rv gestelde, was gedaan aan de 
gemachtigde die voor Rots-Vast 
was opgetreden in de procedure 
waarin het veroordelend vonnis was 
uitgesproken, dient erop te worden 
gewezen dat Rots-Vast daags na de 
onjuiste betekening een vijftal wo-
ningen had aangeboden ter voldoe-
ning aan het veroordelend vonnis en 
dat noch bij die gelegenheid noch 
in de daarop volgende (intensieve) 
correspondentie namens Rots-Vast 
met de advocaat van [appellante in 
zaak C2007/495] er melding van 
werd gemaakt dat de betekening 
onregelmatig was geweest, ook niet 
nadat namens [appellante in zaak 
C2007/495] aanspraak werd ge-
maakt op de volgens haar verbeurde 
dwangsommen. Eerst in het door 
haar geëntameerde executiegeschil 
stelde Rots-Vast zich op het stand-
punt dat zij geen dwangsommen had 
verbeurd omdat de betekening niet 
conform artikel 50 Rv was geschied. 
In die omstandigheden kan, zo was 
het hof van oordeel, niet worden 
gezegd dat Rots-Vast door de onre-
gelmatige betekening onredelijk was 
benadeeld. Hieraan kan nog worden 
toegevoegd dat een executant die de 
veroordelende uitspraak op onjuiste 
wijze heeft betekend, doorgaans 
geen aanleiding zal hebben om die 
fout te herstellen wanneer degene 
voor wie het exploot was bestemd 

jegens hem de indruk wekt de 
eerdere betekening als geldig te 
hebben aanvaard. Van een zodanige 
omstandigheid is in het onderhavige 
geval geen sprake.

ljn: bh1673 kAntonrechter 

hAArlem 30 jAnuAri 2009

Kantonrechter onbevoegd als 
voorzieningenrechter. Kantonrech-
ter komt terug op eerdere beslissing 
gepubliceerd LJN: AY9323, dat 
bij niet gepubliceerd arrest van het 
gerechtshof Amsterdam is vernie-
tigd. Verwijzing naar de gewone 
voorzieningenrechter op de voet van 
het bepaalde in art. 71 RV. hoewel 
dat artikel daarvoor strikt genomen 
niet is geschreven. Analoge toepas-
sing art. 71 lid 4 Rv. Kantonrechter 
bepaalt in overleg met kort geding 
bureau van de sector civiel de datum 
voor voortzetting van de procedure.

ljn: bg5850 hoge rAAd 

6 februAri 2009

Het gaat in deze zaak om de vraag 
welke rechtsgevolgen zijn verbonden 
aan een conservatoir verhaalsbeslag 
op een registergoed, gelegd en 
ingeschreven nadat met betrekking 
tot dat registergoed de inschrijving 
van een koopovereenkomst heeft 
plaatsgevonden als bedoeld in art. 
7:3 lid 1 BW. In het bijzonder rijst 
de vraag of de beslaglegger (eiseres 
tot cassatie) na levering recht heeft 
op (reservering van) een deel van de 
koopsom. De HR is duidelijk in haar 
verwerping van het cassatieberoep. 
 

ljn: bg7729 hoge rAAd 20 

februAri 2009

De Ontvanger heeft ten laste van 
Rodem executoriaal beslag gelegd 
op de machines. 
Nadien heeft Rodem de machi-
nes verkocht en door middel van 
constitutum possessorium geleverd 

aan Maico Motorcycles N.V. (hierna: 
Maico). Vervolgens zijn DBI en 
Rodem in staat van faillissement 
verklaard en op 30 december 1998 is 
Maico in staat van faillissement ver-
klaard. De curator is in de drie faillis-
sementen benoemd tot curator. Op 
30 december 1998 had de Ontvan-
ger nog geen executieverkoop doen 
plaatsvinden van de machines. Op 
18 maart 1999 zijn de machines in 
opdracht van de curator, handelend 
in zijn hoedanigheid van curator 
van Maico, openbaar verkocht. De 
opbrengst van de machines bedroeg 
€ 417.780,24 exclusief BTW. 

De Ontvanger heeft de voorzienin-
genrechter verzocht op de voet van 
art. 481 Rv. een rechter-commissaris 
te benoemen ten overstaan van wie 
de verdeling van de netto-execu-
tieopbrengst van de machines met 
inachtneming van een rangregeling 
kan plaatsvinden. De Ontvanger 
heeft aan dit verzoek ten grondslag 
gelegd dat uit art. 453a lid 1 Rv. en 
art. 3:90 lid 2 BW voortvloeit dat 
de overdracht van de machines van 
Rodem aan Maico niet aan hem 
kan worden tegengeworpen en 
tegenover hem geen werking heeft. 
Omdat de machines ten opzichte 
van hem niet tot het vermogen van 
Maico zijn gaan behoren, zijn de 
door de Ontvanger gelegde beslagen 
door het faillissement van Maico 
niet vervallen en kan hij zich voor 
de vorderingen waarvoor hij vóór 
de overdracht beslag had gelegd, 
buiten het faillissement om, op de 
door de curator gerealiseerde netto-
executieopbrengst van de machines 
verhalen, aldus de Ontvanger. De 
voorzieningenrechter heeft het ver-
zoek van de Ontvanger afgewezen. 
In hoger beroep heeft het hof de 
beschikking van de voorzieningen-
rechter bekrachtigd. Daartoe heeft 
het hof geoordeeld dat de rechten 
die ontleend kunnen worden aan de 
door de Ontvanger als crediteur van 

DBI respectievelijk Rodem gelegde 
beslagen, vanaf de faillissementen 
van DBI en Rodem op 23 december 
1998 slechts door de curator van 
DBI en Rodem en niet door de Ont-
vanger als beslaglegger uitgeoefend 
kunnen worden. 
De HR verwerpt het beroep.



KBvg  jurisprudentie

KBvg-sng

sdu uitgevers   de Gerechtsdeurwaarder 2009, nr. 3    |  21

en ondertussen bij de sng…

Tot nog toe richt de SNG zich bij het initiëren en facili-
teren van elektronische informatie-uitwisseling alleen 
op Nederland. Dat verandert. In 2007 zijn KBvG en 
SNG in contact gekomen met  RISER ID Services 

(www.RISERid.eu). RISER heeft het initiatief genomen om 
GBA’s in Europese landen elektronisch te ontsluiten. Daarover zijn 
al afspraken gemaakt met Duitsland, Estland, Ierland, Oostenrijk 
en Zweden. RISER doet dit met ondersteuning van de EU.
Na de eerste inventariserende gesprekken met RISER heeft 
SNG in de loop van 2008 besloten een pilot  in te richten. Vanuit  
SNG Webservice is een verbinding gemaakt met de systemen 
van RISER en zijn door diverse deurwaarderskantoren ‘buiten-
landse’  GBA-vragen gesteld. Deze pilot was overigens met name 
gericht op het zo goed mogelijk inrichten van de vragen aan GBA 
Duitsland, omdat uit eerdere analyses is gebleken dat het meren-
deel van de vragen personen betreft die zijn geëmigreerd naar 
onze Oosterburen. In februari 2009 was dat bijvoorbeeld 589 keer 
het geval. 
De GBA-vragen Duitsland worden via RISER gerouteerd naar de 
lokale gemeenten. Net als vele andere EU-landen kent Duitsland 
overigens niet een landelijk – geautomatiseerd –  GBA-systeem. 
Sommige gemeenten hebben de GBA geautomatiseerd, in ande-
re gemeenten is de GBA opgeslagen in de kaartenbak. Voor die 
gemeenten betekent dit dat de elektronisch gestelde (online) vraag 
uiteindelijk via fysieke post (onbike) bij de gemeente terecht-
komt, door de gemeente per brief wordt beantwoord en RISER 
vervolgens het antwoord weer in het elektronisch systeem invoert. 
Daarna routeert RISER het antwoord naar SNG Webservice en 
wordt dit in het ‘e-postvakje’  van het betreffende kantoor gedaan. 
Ook in enkele andere EU-landen worden vragen ‘GBA’ zo afge-
handeld. Dat is niet wat men anno 2009 zou verwachten, maar 
’t is niet anders en al een hele verbetering ten opzichte van het 
model waarin dergelijke vragen nu gesteld kunnen worden. Voor 
veel gerechtsdeurwaarderskantoren was het tot nog toe hele-
maal niet mogelijk om vragen aan buitenlandse ‘GBA’s’ te stellen. 
Niettemin:  u moet dus enig geduld betrachten voordat u een ant-
woord ontvangt.
In de pilotperiode zijn 77 vragen aan ‘GBA Duitsland’ gesteld. Op 
62 vragen werd de persoon gevonden, een score van ruim 80%.
Bij het stellen van de GBA-vragen over de grens passen nog enkele 
opmerkingen. Los van de vraag of buitenlandse GBA’s daarover 
beschikken  kunnen vragen niet gesteld worden  op basis van een 
persoonsnummer (vergelijkbaar met het A-nummer of BSN in 
Nederland). Bij het antwoord uit de buitenlandse ‘GBA’ wordt 
evenmin een  persoonsnummer verstrekt.

In Nederland is het bij het stellen van een GBA-vraag niet nodig 
de  (volledige) voornamen van de persoon in te voeren. Voor de 
landen waarvan de ‘GBA’ nu via RISER is ontsloten, is dat wel 
nodig. Zonder die vermelding worden personen in die ‘GBA’s’ 
niet gevonden.
Bij het verschijnen van dit nummer van de Gerechtsdeurwaarder 
is GBA buitenland operationeel en bent u daarover al door ons 
geïnformeerd. De vragen GBA buitenland kunnen worden gesteld 
via SNG Webservice.
RISER spant zich in om gaandeweg meer GBA’s in EU-landen 
te ontsluiten. Dat vergt soms forse inspanningen en dus ook tijd. 
Maar met partners op landniveau worden zo wel stappen (soms 
stapjes) gezet op weg naar vereenvoudiging van de communicatie 
over de grens. Zo worden grenzen geslecht.  
Tenslotte: KBvG en SNG overleggen met de collega’s in België 
hoe aan gerechtsdeurwaarders in beide landen over en weer  
GBA-informatie gevraagd zou kunnen worden. Daarnaast wordt 
er ook van gedachten gewisseld over mogelijke e-uitwisselingen in 
het kader van de Europese betekeningsverordening.

Douwe Struiksma, 
voorzitter SNG



Koersverlegging

door prof. mr. a.W. Jongbloed

dat de opheffing van conservatoire beslagen in kort geding 
voor problemen kan zorgen was al bekend. een recente hoge 
raad-uitspraak betekent dat de gedaagde in kort geding zich 
met hand en tand moet verzetten tegen opheffing bij consti-
tutieve uitspraak c.q. zekerheidstelling moet eisen. in dit ar-
tikel wordt betoogd dat rechters hun koers moeten verleggen 
en uitspraken minder (snel) uitvoerbaar bij voorraad moeten 
verklaren en meer zekerheidstelling moeten vragen.

Van 1995 
in een baanbrekende uitspraak van 20 januari 1995, NJ 1995, 
413 (Culimer/Smokehouse) heeft de Hoge raad de mogelijk-
heid erkend dat een beslag door de rechter wordt opgeheven 
bij constitutieve uitspraak die uitvoerbaar bij voorraad wordt 
verklaard. Voordien was het gebruik dat de beslaglegger werd 
bevolen het gelegde beslag binnen een zekere periode op te 
heffen op verbeurte van een dwangsom.   
een baanbrekende uitspraak, want in de literatuur werd an-
ders geoordeeld. ik wijs op H. Oudelaar, Civielrechtelijke exe-
cutiegeschillen, prft. Leiden 1992, p. 334 e.v. Zo oordeelde Van 
rossem-Cleveringa, artikel 478, aantekening 2, (voor het  der-
denbeslag) dat het opheffingsvonnis bindt van de uitspraak af; 
tenzij de uitspraak zelf een later tijdstip, bijv. dat waarop zij in 
kracht van gewijsde gaat, aanwijst. een en ander berustte op 
de opvatting dat   de opheffing eerst werkt als het vonnis in 
kracht van gewijsde is gegaan, tot moeilijkheden waar snelle 
terzijdestelling van het beslag voor de geëxecuteerde van het 
grootste belang is. Overigens wilde Cleveringa van uitvoer-
baarverklaring bij voorraad van een vonnis tot opheffing van 
een beslag niets weten, omdat er zijns inziens aan een derge-
lijk vonnis niets ten uitvoer valt te leggen (a.w., p. 1111) en hij 
werd daarin bijgevallen door Oudelaar, a.w., p. 336.
Zoals al duidelijk werd oordeelde de Hoge raad echter in deze 
uitspraak anders en hield voor de werking van de opheffing 
van een beslag door de rechter vast aan de hoofdregel zoals 
die normaliter voor rechterlijke uitspraken geldt: de nieuwe 
rechtstoestand neemt in beginsel eerst een aanvang met het 
in kracht van gewijsde gaan van de desbetreffende uitspraak. 
Daaraan werd echter toegevoegd dat de rechter de opheffing 
van het beslag op de voet van (thans) artikel 233 rv uitvoer-
baar bij voorraad zou kunnen verklaren. als de rechter daartoe 
overging, gold het beslag als opgeheven vanaf de uitspraak van 
de desbetreffende uitspraak, maar (uiteraard) stond de ophef-
fingsuitspraak, zolang deze niet in kracht van gewijsde was 
gegaan, bloot staat aan vernietiging na aanwending van een 
gewoon rechtsmiddel. Daarbij werd aangenomen dat als een 
bij voorraad uitvoerbare opheffingsuitspraak in hoger beroep 
werd vernietigd, het beslag door de vernietigende uitspraak 
herleefde en dat tussentijds tot stand gekomen veranderingen 

in de rechtstoestand van het desbetreffende goed door de be-
slagcrediteur moesten worden geëerbiedigd.1 
al met al kan worden gezegd dat Hoge raad en doctrine via ver-
schillende wegen tot een gelijkluidend resultaat kwamen en toen 
men van de eerste commotie was bekomen, bleek de uitspraak 
minder ‘revolutionair’ dan aanvankelijk werd gedacht, omdat die 
op de hoofdregel `een rechterlijke uitspraak werkt als deze in 
kracht van gewijsde is gegaan, tenzij de uitspraak uitvoerbaar 
bij voorraad is verklaard’ kon worden gebaseerd. 

en 1996
een jaar later wees de Hoge raad een uitspraak die in nauw 
verband staat met de hiervoor genoemde beslissing: Hr 23 fe-
bruari 1996, NJ 1996, 434 (DKHB/Kivo).
in het kader van deze bijdrage is allereerst van belang dat door 
de Hoge raad wordt uitgemaakt dat een beslag dat bij uitvoer-
baar bij voorraad verklaard vonnis is opgeheven, door vernieti-
ging in hoger beroep van dat vonnis herleeft, met dien verstande 
dat wijzigingen in de rechtstoestand van het beslagen goed in 
de periode tussen de opheffing en de vernietiging moeten wor-
den geëerbiedigd. indien echter het vonnis waarbij het beslag 
is opgeheven, niet uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, en van 
het vonnis tijdig hoger beroep is ingesteld, behoudt het beslag 
zijn werking tot het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, 
waarna de rechtstoestand dat het beslag als opgeheven heeft 
te gelden, intreedt (vgl. Hr 20 januari 1995, NJ 1995, 413, Smo-
kehouse/Culimer). Wordt het vonnis vernietigd, dan blijft het 
beslag zonder onderbreking van kracht. Betreft het een beslag 
op een registergoed, dat bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard 
vonnis is opgeheven, waarna de inschrijving van het beslag in 
de openbare registers op de voet van artikel 513a rv is doorge-
haald, dan moet in geval van vernietiging van het vonnis de in 
de laatste volzin van artikel 33 lid 2 Fw voor een vergelijkbaar 
geval gegeven regel analogisch worden toegepast: de herleving 
van het beslag vervalt, indien niet binnen veertien dagen na de 
herleving een exploot is ingeschreven, waarbij van de herleving 
mededeling aan de schuldenaar is gedaan.2 

… via 2000 …
De vraag of de Hoge raad de juiste weg had ingeslagen kwam 
naar aanleiding van de uitspraak 26 mei 2000, NJ 2001, 388; 
JOr 2000/203 (aruba/Boeije) weer aan de orde. Boeije had 
twee op aruba gelegen onroerende goederen gekocht van een 
zekere mahu, die aruba met achterlating van aanzienlijke be-
lastingschulden had verlaten. in verband met de levering had 
mahu Boeije een blanco volmacht verstrekt, waarin was ver-
meld dat laatstgenoemde de koopprijs al had voldaan. echter 
in verband met diens belastingschulden legde de Ontvanger op 
8 maart 1996 ten laste van mahu executoriaal beslag op deze 
percelen. Kort gezegd werd eerst in kort geding bij beslissing 
uitvoerbaar bij voorraad aruba bevolen het beslag op te hef-
fen, wat ook gebeurde. Vervolgens heeft Boeije gebruikmakend 
van de door mahu verstrekte volmacht de onroerende goederen 
op 18 juni 1996 aan zichzelf doen leveren. Daarna vernietigde 
het gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse 
antillen en aruba die uitspraak voorzover de opheffing van het 
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beslag was bevolen, waarop in de visie van aruba het beslag 
herleefde en Boeije niet kon leveren aan een derde. Boeije dag-
vaardde aruba en vorderde op basis van onrechtmatige daad 
een uitvoerbaar bij voorraad verklaard bevel tot opheffing van 
het (herleefde) beslag op de onroerende goederen. Het Hof 
oordeelde in hoger beroep dat de overdracht van de onroeren-
de zaken door mahu aan Boeije, geschied in de periode tussen 
de opheffing van het beslag en de vernietiging van het vonnis 
waarbij de opheffing werd bevolen, door de Ontvanger moest 
worden geëerbiedigd, want de onroerende zaken waren door de 
overdracht aan Boeije, uit het vermogen van de beslagdebiteur 
mahu geraakt, zodat het beslag daarop niet kon herleven. De 
Hoge raad verwierp op 26 mei 2000, NJ 2001, 388 het ingestel-
de cassatieberoep onder verwijzing naar Hr 23 februari 1996, 
NJ 1996, 434 (DKHB/Kivo) en Hr 20 januari 1995, NJ 1995, 413 
(Culimer/Smokehouse).
De beslissing berust op twee gronden: (a) een andere opvatting 
zou in strijd zijn met de door het stelsel van openbare registers 
beoogde rechtszekerheid, nu derden bij gebreke van publicatie 
van het (herleefde) beslag in de openbare registers hiervan ten 
tijde van de beschikking niet op de hoogte konden zijn en (b) 
de rechter kan de voorwaarde van zekerheidstelling verbinden 
aan zijn uitspraak om het nadeel dat de beslaglegger kan lijden 
ter zake van het aldus illusoir worden van verhaalsmogelijk-
heden .
Hoe dan ook wekt de uitspraak3 de nodige bevreemding. De 
Hoge raad heeft echter een weg gekozen waarbij de beslagene 
in bescherming wordt genomen en het risico geheel bij de be-
slaglegger gelegd. indien de beslaglegger achteraf bezien toch 
terecht beslag had gelegd, is de kans groot dat zijn beslagob-
ject inmiddels is verdwenen en hij – deze uitspraak is er een 
fraai voorbeeld van – met lege handen staat. al met al bete-
kent het dat de beslaglegger-appellant die in het gelijk wordt 
gesteld in een slechtere positie verkeert dan de doorsnee ap-
pellant die in het gelijk wordt gesteld. Voor deze laatste geldt 
dat de vernietiging van het vonnis erin resulteert dat het von-
nis in eerste aanleg geacht wordt nooit te zijn gewezen, maar 
eerstgenoemde blijft geconfronteerd worden met de (voor hem 
kwalijke) gevolgen van het opheffingsvonnis. 

…naar 2008.
inmiddels heeft de Hoge raad op 5 september 2008, NJ 2009, 
154, JBPr 2008/52 (Forward/Huber c.s.) de ingezette lijn door-
getrokken in een zaak waarbij de in beslag genomen onroe-
rende zaak werd doorverkocht terwijl daarop beslag rustte! 
in cassatie wordt door Forward er over geklaagd dat het hof 
heeft miskend dat in een situatie als de onderhavige, waarin 
achtereenvolgens sprake is van
(a) conservatoir beslag op een onroerende zaak,
(b) levering van die onroerende zaak ten tijde van het beslag 
aan derden en
(c) uitvoerbaar bij voorraad verklaarde opheffing van dat beslag 
door de voorzieningenrechter gevolgd door doorhaling van het 
beslag bij het kadaster,
wel degelijk sprake is van een wijziging in de rechtstoestand 
van die beslagen onroerende zaak die in de weg staat aan de 

latere herleving van het beslag als gevolg van vernietiging van 
het oordeel van de voorzieningenrechter en alsnog afwijzing 
van de vordering tot opheffing van het beslag in hoger beroep.
De Hoge raad acht dit middel gegrond en oordeelt dat een ver-
vreemding van het beslagobject in weerwil van het beslag niet 
tegen de beslaglegger kan worden ingeroepen, maar dat deze 
beperking vervalt met de opheffing van het beslag, welke op-
heffing een wijziging in de rechtstoestand teweegbrengt, hierin 
bestaande dat de derdeverkrijger de eigendom van het beslag-
object vrij van beslag verkrijgt en de vervreemding wél tegen 
de beslaglegger kan inroepen.
Dan volgt voor eisers tot cassatie toch nog een domper: de ge-
grondheid van het middel leidt evenwel niet tot cassatie, nu de 
bestreden overweging ten overvloede is gegeven.
De uitspraak is ook van belang omdat duidelijk wordt hoe de 
blokkerende werking van een beslag moet worden opgevat. Het 
lijkt er op dat de Hoge raad in deze uitspraak voor de opvatting 
‘beslag heeft zaaksgevolg’ kiest.4 

Bezwaren tegen de uitspraak
Hierboven is aangegeven dat conform Hr 20 januari 1995, NJ 
1995, 413 (Culimer/Smokehouse) de rechter de mogelijkheid 
heeft een voorziening te treffen door bij zijn vonnis waarbij hij 
het beslag opheft aan de uitvoerbaarheid bij voorraad de voor-
waarde te verbinden dat tot een door hem te bepalen bedrag 
zekerheid wordt gesteld. Blijkens de uitspraak uit 2008 geldt 
dat ongeacht of het beslagen goed op het moment van de op-
heffing al dan niet is vervreemd. Daarnaast kan de rechter het 
beslag opheffen, maar de uitspraak niet uitvoerbaar bij voor-
raad verklaren. in de praktijk levert dat problemen op. 
Uit deze uitspraak blijkt dat opheffing van een beslag bij 
een uitvoerbaar bij voorraad verklaarde uitspraak in een ge-
val waarin het beslagen goed reeds vóór de opheffing is ver-
vreemd, vergaande consequenties heeft en dat de opheffing de 
facto onomkeerbaar is. Want een eventuele vernietiging van de 
uitspraak houdende de opheffing in hoger beroep leidt niet tot 
een herleving van het beslag in al zijn facetten, omdat een wij-
ziging in de rechtstoestand moet worden geëerbiedigd. 
in gevallen als deze moet de beslaglegger heel alert zijn in het 
kort geding waarin de opheffing wordt gevorderd en betogen 
dat ofwel de uitvoerbaarheid bij voorraad aan de uitspraak moet 
worden onthouden dan wel dat aan de opheffing de voorwaarde 
van zekerheidstelling moet worden verbonden. maar ook de 
kortgedingrechter moet op zijn hoede zijn en zich realiseren 
welke consequenties zijn uitspraak kan en zal hebben. is het 
echter reëel te veronderstellen dat de kortgedingrechter dit 
kan c.q. zal doen? Uit de eerste (voorlopige) resultaten van een 
onderzoek van het molengraaff instituut5 blijkt dat veel voorzie-
ningenrechters zich bij de verlofverlening laten leiden door de 
gedachte dat zonodig opheffing in kort geding kan plaatsvinden 
alsook dat als een dergelijke procedure plaatsvindt de bewijs-
last voor de opheffing conform de hoofdregel van bewijsrecht 
op de beslagene rust die de procedure aanspant: wie stelt moet 
bewijzen (vgl. art. 150 rv)6 en de behandelend rechter in het 
achterhoofd heeft dat de beslaglegger zo nodig aansprakelijk 
kan zijn uit hoofde van onrechtmatige daad.7  

vakinhoudelijk
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Zal het er in de praktijk niet op neer komen dat in gevallen 
waarin de beslagdebiteur het beslagen goed in weerwil van 
het beslag heeft vervreemd en derhalve geen blijk geeft van 
de beste bedoelingen, de beslaglegger steeds achter het net 
zal vissen?

oplossingen?
De ‘ellende’ is begonnen met de uitspraak van 20 januari 1995, 
NJ 1995, 413 (Smokehouse/Culimer)  waarbij de Hoge raad de 
mogelijkheid erkende dat een beslag door de rechter wordt op-
geheven bij constitutieve uitspraak die uitvoerbaar bij voorraad 
wordt verklaard. aldus kan een beslag direct en automatisch 
worden opgeheven door de rechter. Dat kan verstrekkende ge-
volgen hebben. Weliswaar kan de rechter zekerheidstelling 
bevelen, maar dat gebeurt niet in alle gevallen. Ook al omdat 
rechters mogelijk overtuigd zijn van hun eigen oordeel en de 
kans op een andersluidend oordeel als tamelijk gering beoor-
delen. Daar komt bij dat zekerheidstelling niet gratis is: de 
bank brengt provisie in rekening voor een bankgarantie … 
moet de wetgever bepalen dat beslagen niet bij constitutieve 
uitspraak kunnen worden opgeheven c.q. dat een dergelijke 
uitspraak niet uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard? Dat 
is een te vergaande maatregel, want in de praktijk bestaat be-
hoefte aan die mogelijkheid. Het komt me voor dat de (vele?) 
gevallen waarin dit aan de orde is en een en ander zonder pro-
blemen verloopt niet in de openbaarheid komen. Het zijn de 
(naar ik aanneem betrekkelijk spaarzame) gevallen waarin het 
mis gaat die de aandacht trekken. Wetgeving te maken voor 
een dergelijk gering aantal gevallen loont niet de moeite en 
‘vervuilt’ het systeem.
rechters zouden echter wel goed moeten bedenken of hun uit-
spraak uitvoerbaar bij voorraad moet worden verklaard. als dat 
niet het geval is, heeft degene die in het ongelijk wordt gesteld 
de mogelijkheid de zaak alsnog aan de appelrechter voor te 
leggen, waar het hoger beroep de tenuitvoerlegging schorst. 
Ook zou vaker zekerheidstelling moeten worden geëist.  Het is 
juist dat daar kosten aan zijn verbonden, maar die kosten gaan 
op in de schadevergoeding die moet worden betaald als ten on-
rechte beslag is gelegd. 
Ook moeten bepaalde rechterlijke vooronderstellingen worden 
bijgesteld. als ik het wel heb, verleent een voorzieningenrech-
ter soms verlof met in het achterhoofd de gedachte: als het be-
slag vexatoir of te belastend is, kan een opheffingskortgeding 
worden aangespannen op grond van artikel 705 rv. Bovendien 
zou degene die ten onrechte of voor een te hoog bedrag beslag 
legt aansprakelijk zijn.
maar wordt een dergelijk opheffingskortgeding aangespannen, 
dan rust de bewijslast op degene die opheffing wenst: de be-
slagene. in zekere zin is dat de omgekeerde wereld. De beslag-
legger verkrijgt het verlof na een marginale toetsing door de 
voorzieningenrechter. Het ligt naar mijn mening veel meer voor 
de hand dat als de beslaglegger aannemelijk maakt (wat dus 
minder sterk is dan: bewijst) dat het beslag vexatoir of belas-
tend is, de beslaglegger moet bewijzen dat het beslag gehand-
haafd moet worden.
en dat degene die ten onrechte of voor een te hoog bedrag be-

slag legt schadeplichtig is, valt in de praktijk mee of tegen (het 
is maar hoe je het bekijkt). Wordt ten onrechte beslag gelegd, 
dan is er sprake van een onrechtmatige daad. Hoeveel de scha-
de bedraagt, vergt in de regel een nieuwe procedure. De be-
slagene moet weer kosten maken en afwachten of  die kosten 
te verhalen zullen zijn. Daar komt een psychologisch element 
bij: er zijn maar weinigen8 die er een genoegen in scheppen te 
procederen; in de regel vindt men het voeren van een procedu-
re emotioneel belastend en kan dit persoonlijke verhoudingen 
onder druk zetten.   
De Hoge raad heeft echter een weg gekozen waarbij de besla-
gene in bescherming wordt genomen en het risico geheel bij 
de beslaglegger gelegd. indien de beslaglegger achteraf be-
zien toch terecht beslag had gelegd, is de kans groot dat zijn 
beslagobject inmiddels is verdwenen en hij – deze uitspraak is 
er een fraai voorbeeld van – met lege handen staat. een ver-
klaring voor deze kennelijke belangenafweging in het voordeel 
van de beslagene geeft de Hoge raad niet. Weliswaar heeft hij 
in eerdergenoemd arrest Culimer/Smokehouse bepaald dat dit 
risico kan worden voorkomen doordat de rechter bij zijn vonnis 
waarbij hij het beslag opheft aan de uitvoerbaarheid bij voor-
raad de voorwaarde verbindt dat zekerheid wordt gesteld, maar 
de beslaglegger is dan afhankelijk van de bereidwilligheid van 
de rechter, die het beslag juist (achteraf bezien: ten onrechte) 
opheft.    
Daarnaast zou de eerbiediging van de verkregen rechter be-
perkt kunnen worden als de derde die een recht op het (inmid-
dels niet meer beslagen) goed heeft verkregen niet te goeder 
trouw was, oftewel ervan op de hoogte was dat het goed nog 
onderwerp van een procedure was. Dat zou een inperking in-
houden van de regel van Hr 26 mei 2000, NJ 2001, 388; JOr 
2000/203 (aruba/Boeije) en het zou ook betekenen dat in situ-
aties als bedoeld in Hr 5 september 2008, NJ 2009, 124 (For-
ward/Huber c.s.), waarin werd verkocht terwijl het beslag er 
lag, die bescherming niet bestaat.

afronding
De door de Hoge raad uitgezette koers kan niet op ieders bijval 
rekenen. Tjittes9 meent dat het tijd is voor een herwaardering 
van het belang van de debiteur; hij pleit in een redactionele kant-
tekening onder verwijzing naar De ruijterij/mBO-ruiters  voor 
een regeling waarbij het beslag wordt opgeheven, tenzij de be-
slaglegger zijn vordering summierlijk aannemelijk maakt. Thoe 
Schwartzenberg  komt naar aanleiding van het arrest Bijl/Van 
Baalen tot de conclusie dat de beslaglegger in alle opzichten 
betere kansen heeft zijn beslag te laten voortbestaan dan de 
beslagene om opheffing te verkrijgen. Onlangs merkte Jansen  
naar aanleiding van ditzelfde arrest op dat de beslagene in een 
steeds moeilijkere positie wordt geplaatst. Te noemen valt ook 
advocaat-generaal Huydecoper  die stelt dat Nederland voor 
buitenlanders als een beslagparadijs geldt en dat daar nodig 
iets aan gedaan moet worden. 
al met al is mijn conclusie op grond van het bovenstaande dat 
de beslagene een betere bescherming verdient en ik hoop dat 
de Hoge raad zijn koers verlegt.  

vakinhoudelijk
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1  Vgl. het toenmalige standaardwerk meijers-Vermeulen, Het kort geding, 

Zwolle 1967, nr. 103 en p. 241.

2  Daarnaast maakte de Hoge raad een einde aan een ander twistpunt, na-

melijk omtrent de exclusieve werking van art. 705 rv: niet alleen de rech-

ter die het beslagverlof heeft gegeven kan het beslag (doen) opheffen. 

Vgl. Parlementaire geschiedenis Wijziging rv e.a.w., Kluwer Deventer 

1992, p. 313.

3  Voor Hr 20 januari 1995, NJ 1995, 413 (Smokehouse/Culimer) en Hr 23 

februari 1996, NJ 1996, 434 (DKHB/KiVO) geldt hetzelfde.

4  advocaat-generaal Wesseling-van gent merkt in haar conclusie voor Hr 

20 februari 2009, rvdW 2009, 322 (Ontvanger/De Jong q.q) onder verwij-

zing naar Hr 5 september 2008, op ????  Daarmee lijkt mij het pleit ten 

gunste van de opvatting over het zaaksgevolg beslecht.’

5  Zie m. meijsen-Tierates, ‘Onderzoek naar het opheffingskortgeding in 

theorie en praktijk’, executief 2008, p. 2-4, en m. meijsen-Tierates, ‘De 

praktijk van de beoordeling van verzoekschriften tot het verlenen van 

verlof tot het leggen van conservatoir beslag’, Praktisch Procederen, 

2008, p. 165-170. 

6  Zie bijvoorbeeld Hr 25 november 2005, NJ 2006, 148 (rohde Nielsen/De 

Donge).

7  Zo lijkt de hoofdregel te zijn blijkens o.a. Hr 13 januari 1995, NJ 1997, 366 

(Ontvanger/Bos) en Hr 11 april 2003, NJ 2003, 440 (Hoda/mondi). Uit Hr 

5 december 2003, NJ 2004, 150 (Kranenburg/ Kranenburg) blijkt echter 

dat indien de vordering slechts gedeeltelijk wordt toegewezen, dit niet 

tot gevolg heeft dat het beslag ten onrechte is gelegd. Of de beslaglegger 

aansprakelijk is, moet worden beoordeeld aan de hand van de criteria die 

gelden voor misbruik van recht.

8  advocaten en gerechtdeurwaarders buiten beschouwing gelaten.

9  r.P.J.L. Tjittes, ‘eerder opheffing van conservatoir beslag!’, rmThemis 

2002, p. 65-66.
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het beslagmoment bij een 
beslag op roerende zaken

door mevrouw mr. m. Bernardt1

in het Nieuws van de Week werd onlangs onderstaand kranten-
bericht opgenomen:
“een deurwaarder aan de deur die zegt dat er beslag op de auto 
is gelegd. menigeen neemt dat direct aan en laat het wel uit zijn 
hoofd om het voertuig snel te verkopen. maar volgens advocaat 
J. Spruijt is dat een stukje ‘Zeeuwse folklore’ en heeft de me-
dedeling van de deurwaarder geen enkele rechtsgeldigheid. 
Dat stelde hij gisteren bij de politierechter in middelburg. en hij 
kreeg ook nog eens gelijk van de politierechter, die prompt zijn 
38-jarige cliënte uit Krabbendijke vrijsprak van onttrekking uit 
een boedel. De vrouw verkeerde in een echtscheidingsprocedure 
toen op 6 juni de deurwaarder aanbelde met de mededeling dat 
er beslag was gelegd op de auto. en, o wee als ze hem zou ver-
kopen! Drie dagen later kwam de schriftelijke mededeling van 
het beslag, en toen bleek dat de vrouw de wagen verkocht had. 
“mevrouw wist dat er beslag was gelegd en toch heeft ze dat ge-
negeerd”, vond de officier van justitie. Ze eiste een taakstraf van 
honderd uur. Ter plekke kreeg ze van de raadsman een lesje in 
het burgerlijke recht, dat er op neerkwam dat een deurwaarder 
kan aanzeggen wat hij wil, maar als er niets zwart op wit staat, 
mist het elke rechtsgrond. De rechter gaf de advocaat daarin 
gelijk.”

De vraag die in bovenstaande zaak beantwoord moest worden, 
is de vraag naar het beslagmoment bij een beslag op roerende 
zaken. Het moment waarop beslag is gelegd is belangrijk voor 
de bepaling of de rechthebbende beschikkingsbevoegd is om 
over zijn/haar roerende zaken te beschikken.

artikel 443 lid 1 rv bepaalt dat “de deurwaarder dadelijk, of 
uiterlijk op de volgende dag zal overgaan tot de meer bijzon-
dere aanduiding der zaken die hij in beslag neemt, en deze op 
het door hem daarvan onverwijld op te maken proces-verbaal 
nauwkeurig zal beschrijven met opgave van hun getal, gewicht 
en maat overeenkomstig hun aard. Het proces-verbaal wordt 
binnen drie dagen na de inbeslagneming betekend aan de ge-
ëxecuteerde en, als er een bewaarder is, ook aan deze.”

Volgens mr. F.m.J. Jansen2 zijn er drie mogelijkheden om het 
beslagmoment aan te duiden:
1.  het beslag is gelegd op het moment waarop de deurwaarder 

aan de geëxecuteerde mededeelt dat hij het beslag legt;
2.  het beslag is gelegd op het moment waarop de deurwaarder 

het procesverbaal van beslag ondertekent;
3.  het beslag is gelegd op het moment dat de deurwaarder een 

afschrift van het procesverbaal aan de geëxecuteerde over-
handigt.

Jansen kiest niet voor de eerste mogelijkheid omdat volgens 
hem de mondelinge aanzegging niet beslissend kan zijn nu de 
wet een exploot van beslaglegging als constitutieve factor eist, 
zie artikel 440 lid 1 rv “Het beslag wordt gelegd bij een exploot 
van een deurwaarder dat behalve de gewone formaliteiten…”
Jansen kiest voor de tweede mogelijkheid. Volgens hem volgt 
dat ook uit artikel 440 lid 1, dat zegt dat “Het beslag wordt 
gelegd bij een exploot ...”. Na ondertekening van het beslagex-
ploot door de deurwaarder en eventuele getuigen is het beslag 
gelegd. Hij stelt dat het beslagexploot een constitutief vereiste 
is voor het beslag en na ondertekening van het beslagexploot 
is dit vereiste bereikt.3

De derde mogelijkheid acht Jansen niet van toepassing omdat 
in de wet het beslag en de betekening van het beslag geschei-
den handelingen zijn, zoals ook uit de laatste zin van artikel 
443 rv blijkt: “het procesverbaal wordt binnen drie dagen na de 
inbeslagneming betekend aan de geëxecuteerde en, als er een 
bewaarder is, ook aan deze.”
Uit deze zinsnede blijkt duidelijk dat de inbeslagname vooraf 
gaat aan de betekening van het beslagexploot aan de geëxecu-
teerde en dat dit gescheiden handelingen zijn.

De tekst van de wet gaat ervan uit dat de gerechtsdeurwaarder 
het beslag legt en dat hij daarop onverwijld een procesverbaal 
opmaakt van het beslag en dit procesverbaal betekent de ge-
rechtsdeurwaarder vervolgens binnen drie dagen aan de ge-
executeerde. 
Volgens de wet is het niet noodzakelijk dat de gerechtsdeur-
waarder ‘tijdens’ het beslag het procesverbaal opmaakt. De 
gerechtsdeurwaarder dient ‘onverwijld’ het procesverbaal op 
te maken. Het beslag is dan echter reeds gelegd, zo blijkt uit de 
wet. Hoewel artikel 440 rv bepaalt dat het beslag geschiedt bij 
exploot, stelt artikel 443 rv dat het beslag reeds eerder gelegd 
is dan het exploot is opgemaakt. Dit blijkt ook uit het exploot 
dat de gerechtsdeurwaarder opmaakt. Hij stelt in dat exploot 
bijvoorbeeld niet op de zesde januari tweeduizendnegen om 
16.50 onverwijld het proces verbaal van beslag opmaakt dat 
hij op de vijfde januari tweeduizendnegen bij de geëxecuteerde 
heeft gelegd. in de authentieke akte, wanneer deze dan ook is 
opgemaakt, maakt de gerechtsdeurwaarder het procesverbaal 
op waaruit blijkt dat hij op de vijfde januari tweeduizendnegen 
bij de geëxecuteerde in beslag heeft genomen. Dat het beslag 
bij exploot dient te geschieden is om een authentieke akte op 
te maken die dwingend bewijs oplevert. De gerechtsdeurwaar-
der heeft drie dagen de tijd om dit procesverbaal te betekenen. 
indien wordt aangenomen dat het beslag pas is gelegd op het 
moment van deze betekening, zou het beslagmoment geduren-
de langere tijd onduidelijk zijn en dat kan niet de bedoeling van 
de wetgever zijn geweest. 
Hoewel de gerechtsdeurwaarder het procesverbaal onverwijld 
dient op te maken, is er geen tijd in de wet aangegeven waar-
binnen ‘onverwijld’ nog kan plaatsvinden. Dit kan dan binnen 
de drie dagen die de gerechtsdeurwaarder heeft om het pro-
cesverbaal van beslag te betekenen aan de geëxecuteerde. Het 
ligt niet in de lijn van het wettelijke systeem om het opmaken 
van het procesverbaal als beslagmoment aan te duiden. Dit 
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zal met name bij een conservatoir beslag op roerende zaken 
een probleem geven waar artikel 443 rv van overeenkomstige 
toepassing is verklaard in (of via) artikel 712 rv. Het conser-
vatoir beslag is bedoeld als bewarende maatregel, maar ook 
hier dient de gerechtsdeurwaarder onverwijld het proces ver-
baal van beslag op te maken. Deze regeling is echter bedoeld 
om roerende zaken zonder vonnis in beslag te nemen als be-
warende maatregel om zich in de toekomst te kunnen verha-
len zodra het vonnis verkregen is. indien het opmaken van het 
procesverbaal van beslag dan het beslissende beslagmoment 
is, kunnen de zaken tussen de mededeling van het beslag en 
de ondertekening van het procesverbaal van beslag vervreemd 
worden. Dit druist in tegen het wettelijk systeem om de be-
slaglegger de zekerheid te bieden om bewarende maatregelen 
te nemen. Deze redenatie is van overeenkomstige toepassing 
bij de executoriale variant. Hoewel men gewoonlijk andersom 
redeneert.

De uitspraak zoals beschreven in bovenaangehaald kranten-
bericht is mijns inziens niet juist omdat de rechter de beschik-
kingsbevoegdheid niet van het beslagmoment laat afhangen 
zoals artikel 453a rv bepaalt, maar van de betekening van het 
procesverbaal van beslag aan de geëxecuteerde. Zoals boven 
aangegeven, maakt de wet duidelijk dat dit twee aparte han-
delingen zijn. artikel 453a rv stelt uitdrukkelijk dat: “een ver-
vreemding, bezwaring, onderbewindstelling of verhuring van de 
zaak, tot stand gekomen nadat deze in beslag genomen is, niet 
tegen de beslaglegger kan worden ingeroepen”. 
Het tijdstip waarop het procesverbaal van beslag wordt opge-
maakt is niet het beslagmoment. in het procesverbaal beschrijft 
men het beslag dat daarvoor reeds gelegd is. Het beslagmoment 
is het tijdstip waarop de gerechtsdeurwaarder in de woning de 
roerende zaken in beslag neemt. Dit is het feitelijke beslagmo-
ment. Op het moment dat de gerechtsdeurwaarder de geëxecu-
teerde of een vertegenwoordiger van de geëxecuteerde spreekt, 
zegt hij niet dat hij later beslag zal gaan leggen. Neen, hij deelt 
mee dat hij op dat moment beslag legt. Het procesverbaal dat 
vervolgens onverwijld wordt opgemaakt, is een vastlegging van 
het beslag dat de gerechtsdeurwaarder heeft gelegd.

Door de in beslag genomen auto na de beslaglegging te verko-
pen, heeft de geëxecuteerde een misdrijf gepleegd. 
artikel 198 Wetboek van Strafrecht bepaalt: “Hij die opzettelijk 
enig goed aan het krachtens de wet daarop gelegd beslag of 
aan een gerechtelijke bewaring onttrekt of, wetende dat het 
daaraan onttrokken is, verbergt, wordt gestraft met gevange-
nisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde 
categorie”.
De geëxecuteerde heeft willens en wetens en daarmee opzet-
telijk het goed aan het beslag onttrokken, nu zij dit heeft ge-
daan nadat de gerechtsdeurwaarder heeft medegedeeld dat hij 
beslag heeft gelegd. Die mededeling van de gerechtsdeurwaar-
der is hét moment waarop het beslag daadwerkelijk is gelegd. 
en door deze mededeling was de geëxecuteerde daarvan ook 
op de hoogte. Daarmee is sprake van een opzettelijke onttrek-
king aan een gelegd beslag.

De politierechter heeft de inwoonster van Krabbendijke dus ten 
onrechte vrijgesproken!

1  met dank aan mr. J.D. van Vlastuin, advocaat te Utrecht voor diens com-

mentaar op een eerdere versie van dit artikel.

2  F.m.J. Jansen, Beslag en executierecht, W.e.J. Tjeenk Willink Zwolle, 

1990,  p 53

3  Zie ook het commentaar van Jansen in groene Kluwer Burgerlijke 

rechtsvordering, art.440, aant. 2, alsmede ar.t 443 aant. 4,  suppl. 194, 

september 1990.

vakinhoudelijk
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H et kantoor van Walter giet-
mann is gevestigd in Kre-
feld, dichtbij de Neder-
landse grens. maar ook al 

is Nederland maar een steenworp 
afstand verwijderd, gietmann leeft al-
thans beroepsmatig in een compleet 
andere wereld. “gerechtsdeurwaar-
ders in Duitsland verschillen in grote 
mate van de Nederlandse deurwaar-
ders”, zegt gietmann. “in Duitsland 
zijn gerechtsdeurwaarders ambtena-
ren die betaald worden door de staat. 
Ze zijn weliswaar verbonden aan een 
ambtsgericht, maar houden zelf kan-
toor en hebben eigen personeel in 
dienst. Daarnaast is er een groot ver-
schil in het takenpakket. Waar Neder-
landse gerechtsdeurwaarders incas-
sowerkzaamheden mogen verrichten 
en als enige bevoegd zijn tot het doen 
van ambtshandelingen, mogen Duitse 
gerechtsdeurwaarders geen incasso-
werkzaamheden verrichten en wordt 
een deel van de ambtshandelingen 
verricht door de zogeheten ‘rechts-
pfleger’. Dit zijn een soort justitieel 
medewerkers met een semi-juridische 
status, aangesteld bij de ambtsgerich-
ten voor de aanvragen van dwangbeve-
len en het leggen van derdebeslagen. 

Ook onroerend goed zaken worden 
afgehandeld door de rechtspfleger. 
Kortom, het aantal handelingen dat 
door ons wordt verricht blijft daarmee 
duidelijk beperkt.” 
met ‘ons’ bedoelt gietmann de onge-
veer 3400 leden van de gerichtsvoll-
zieherbund – een vereniging waarvan 
het lidmaatschap overigens niet ver-
plicht is en die volgens een systeem 
van ‘kamers’ is georganiseerd per 
Bundesland. Dat relatief beperkte 
aantal komt voort uit het feit dat er 
niet meer werk is voor de gerechts-
deurwaarders, zegt gietmann. “in het 
verleden is wel voorgesteld om het 
fenomeen rechtspfleger af te schaf-
fen, of tenminste de geldvorderin-
gen door de gerechtsdeurwaarders 
te laten afhandelen. maar aangezien 
er in Duitsland gemiddeld 16 miljoen 
vorderingen per jaar zijn, zouden er 
dan veel meer gerechtsdeurwaarders 
moeten worden aangesteld. en tja, 
meer deurwaarders opleiden kost geld 
en daarom kiest de Duitse overheid er-
voor het huidige systeem te behouden. 
Daarnaast hebben de rechtspfleger 
natuurlijk sterk gelobbyd voor het be-
houd van hun werkzaamheden.”

Zekerheid 
voor alles

anders dan in ons land is in Duitsland de gerichtsvollzieher volledig ambte-
naar, in dienst van de staat en met een door de overheid vastgesteld taken-

pakket. Plannen om dat te wijzigen zijn er wel geweest, maar zijn op veel 
verzet gestuit. Voorzitter Walter gietmann van de gerichtsvollzieher bund ziet 

dan ook weinig toekomst voor de deurwaarder-ondernemer in Duitsland. 
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terugloop in werk
Toch lijden de Duitse gerechtsdeur-
waarders niet erg onder hun beperkte 
manoeuvreerruimte, zegt gietmann. “er 
bestaat onder de gerechtsdeurwaarders 
steeds minder animo voor een ‘Sys-
temwechsel’, ofwel een ingrijpende her-
ziening van het systeem. Duidelijk is dat 
zolang de rechtspfleger zijn status be-
houdt, er de facto te weinig speelruimte 
is om als ondernemer succesvol te kun-
nen zijn. Daarnaast willen velen hun 
financiële zekerheid behouden – niet 
onbelangrijk in deze tijden. Bovendien 
is er de laatste jaren sprake van een 
terugloop in de hoeveelheid werk. Veel 
opdrachtgevers van incassobureaus 
stellen namelijk een maximum aan het 
bedrag aan kosten dat gemaakt mag 
worden. als gevolg daarvan belanden 
steeds minder zaken bij de rechter en 
dus bij de gerechtsdeurwaarder. Boven-
dien is de regeling met betrekking tot 
het Privatinsolvenz, onze variant op jul-
lie moratorium, uitgebreid. Deurwaar-
ders mogen niets meer doen als het 
Privatinsolvenz wordt uitgesproken en 
dat komt steeds vaker voor. ik schat dat 
op dit moment minder dan 30% van de 
beroepsgroep voor het instellen van het 
vrije beroep voor de gerechtsdeurwaar-
der is. en zolang de staat niet bereid is 
het takenpakket voor de deurwaarders 
uit te breiden, zal dit niet veranderen.” 
maar zelfs al zouden de gerechtsdeur-
waarders en masse voorstander zijn 
van het vrije beroep, dan nog zou er nog 
een lange weg te gaan zijn, weet giet-
mann. “Ook de Duitse staat heeft nogal 
wat voorbehouden. Op dit moment staat 
namelijk in de Duitse grondwet dat dag-
vaardingen enkel door ambtenaren uit-
gebracht kunnen worden. als gerechts-
deurwaarders zelfstandig ondernemer 
worden, zou dus een  grondwetswijzi-
ging nodig zijn om deurwaarders hun 
werk te kunnen laten doen. Daarnaast 
is de overheid bang dat de kosten voor 
de debiteur zullen stijgen. Nu wordt het 
salaris van de gerechtsdeurwaarder nog 
betaald door de staat, uit de belastin-
gen. Hierdoor kunnen de kosten voor de 
debiteur beperkt gehouden worden.”

onmisbaar
Los van dit alles is ook de werkwijze 
van de Duitse gerechtsdeurwaarder 
sterk verschillend van zijn Nederlandse 
evenknie. gietmann pakt een velletje 
stickers dat gebruikt wordt bij beslag-
leggingen. “Op alle goederen waarop 
beslag wordt gelegd, wordt een sticker 
geplakt. Deze sticker wordt wel ‘der 
Kuckuck’ genoemd. Daaruit is de bij-
naam ‘Kuckuckskleber’ voortgekomen.  
in het Nederlandse wetboek van Bur-
gerlijke rechtsvordering is in artikel 
447 duidelijk aangegeven op welke goe-
deren geen beslag mag worden gelegd. 
in Duitsland bestaat zo’n duidelijke re-
gel niet. echter, omdat de bescherming 
van debiteuren tegen executieverkopen 
erg hoog is, worden meer goederen dan 
in Nederland gezien als onmisbaar. iJs-
kasten worden bijvoorbeeld niet in be-
slag genomen en als een deurwaarder 
besluit beslag te leggen op een mooi 
televisietoestel, is hij verplicht er een 
goedkopere televisie voor in de plaats 
te zetten. Want in Duitsland is ook een 
televisietoestel onmisbaar.”
Zelf ziet hij als grootste nadeel van het 
openbaar ambtenaar zijn de bureaucra-
tie. “elk gerechtsdeurwaarderskantoor 
wordt, afhankelijk van de staat van dienst, 
twee tot vier keer per jaar bezocht door 
een Prüfungsbeambte van het Landes-
gericht. Die controleert de bedrijfsvoe-
ring, de financiën, de administratie en de 
snelheid van afhandeling van dossiers. 
We moeten voldoen aan zeer complexe 
en zeer uitgebreide regelgeving. Om dat 
allemaal te kunnen controleren zijn er 
uiteraard enorm veel formulieren nodig 
die ingevuld moeten worden. Zo moeten 
debiteuren op een formulier hun hele 
vermogen beschrijven, zodat duidelijk 
is waarop verhaal mogelijk is. maar voor 
onroerend goed en levensverzekeringen 
zijn er weer aparte formulieren, en voor 
handelaren ook. Daarnaast zijn we ver-
plicht ten minste drie keer per week een 
spreekuur te houden, ook al werken veel 
gerechtsdeurwaarders hier van huis uit. 
Dan moet je met een aantal collega’s 
bijvoorbeeld een zaaltje huren. maar 
helaas is het in Duitsland zeer moei-
lijk bepaalde structuren te veranderen. 

men is er politiek erg op gebrand dat de 
burger goedkope toegang tot het recht 
moet hebben, en vrijwel elke wijziging 
kost geld. Ons systeem functioneert, 
maar ik zeg niet dat het niet beter zou 
kunnen.”  
 

De gerichtvollzieherbund is opgericht op 15 ja-

nuari 1909 en viert dus dit jaar haar honderd-

jarige bestaan. Op 6 november 2009 zal op de 

universiteit van Heidelberg samen met de voor-

zitters van de beroepsorganisaties en -verenigin-

gen een bijeenkomst plaatsvinden waar zowel de 

Duitse als de europese wetgeving op het gebied 

van rechtsvordering zal worden besproken. 
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