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4  |  Een zo compleet  
 mogelijk beeld

Schuldhulpverleners en 
gerechtsdeurwaarders zijn in 
zekere zin tot elkaar veroordeeld. 
alle reden dus om elkaar zo 
goed mogelijk te informeren, bij 
voorkeur al als er nog geen hoge 
kosten zijn gemaakt. 
Waarom dat niet altijd goed gaat 
en welke mogelijkheden voor 
verbetering er zijn, besprak 
KBvg-bestuurslid Michel van 
leeuwen onlangs met 
NVVK-voorzitter ger Jaarsma. 
“Het gaat om politieke keuzes 
en de politiek loopt momenteel 
behoorlijk achter de feiten aan.”  
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8  |  Als het ondernemerschap de enige  
 drijfveer wordt, verlies je iets
Eind dit jaar neemt ze afscheid als deken van 
de raad van Toezicht voor de Orde van advoca-
ten bij de Hoge raad der Nederlanden. lineke 
Bruins kijkt terug op drie drukke jaren waarin ze 
veel leerde over het functioneren van de advoca-
tuur, maar ook regelmatig moest ingrijpen in 
geschillen die dreigden te ontsporen. Over een 
‘balietijger’ die het geen schande vindt soms 
een ‘schoolmeester’ te zijn, maar die bovenal 

hart voor het vak heeft.     

10  |  Zorg voor de inboedel: publieke  
 taak of opgedrongen 
 zaakwaarneming? 
Begin mei kaartte de KBvg de zaak nog maar 
eens aan via een persbericht: het feit dat steeds 
meer gemeenten zich niet langer verantwoor-
delijk achten voor het weghalen en opslaan van 
inboedelgoederen die tijdens een ontruiming op de 
openbare weg worden gezet. Ontrekken de ge-
meenten zich aan hun zorgplicht of stellen zij te-
recht dat ze niet willen opdraaien voor de uitkomst 
van een zuiver privaatrechtelijke overeenkomst? 
raoul Smit Sibinga, beleidsadviseur Handhaving 
en Vergunningen van de gemeente Capelle aan 
den iJssel kruist de degens met adrie van Schaik, 
toegevoegd kandidaat gerechtsdeurwaarder bij 
Flanderijn & van Eck in rotterdam.
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“Even van pet wisselen”, 
zegt ger Jaarsma met 
een knipoog als hij aan 
tafel schuift. als direc-

teur van gKB Friesland heeft hij zojuist een 
vergadering bijgewoond over een pilot-pro-
ject waarin ‘zijn’ kredietbank elektronisch 
gegevens gaat uitwisselen met een aantal 
gerechtsdeurwaarderskantoren in de regio. 
Een pilot die Jaarsma als NVVK-voorzitter 
overigens ook van harte toejuicht, zegt hij 
even later. “Sinds de gerechtsdeurwaarders 

landelijk opereren merken de schuldhulp-
verlenende instanties dat de band die er 
was met de lokale kantoren is verzwakt en 
deels is verdwenen. We praten niet vanzelf-
sprekend meer met de ons bekende deur-
waarders over cliënten die we beiden van 
naam kennen, maar moeten werkafspraken 
maken met wel veertig, vijftig verschillende 
deurwaarders. Dan móet je wel op zoek 
gaan naar manieren om beter en sneller te 
communiceren.”
Die behoefte bestaat in niet mindere mate 
bij de gerechtsdeurwaarders zelf, zegt Mi-
chel van leeuwen. “Wat we vaak zien is dat 
iemand zich bij schuldhulpverlening meldt 

voor een intake, waarna er eerst pogingen 
worden gedaan de situatie te stabiliseren. 
in die periode, die soms meerdere weken 
tot maanden kan beslaan, is er niet nood-
zakelijkerwijs al contact met schuldeisers. 
Die komen dus met hun vorderingen bij ons. 
Pas als wij met een titel voor de deur staan 
blijkt dat de cliënt al in een schuldhulpver-
leningstraject zit en dat er binnen afzien-
bare tijd een voorstel te verwachten is. als 
we vroegtijdig zouden weten dat iemand bij 
schuldhulpverlening bekend is, voorkomt 

dat verspilling van tijd en geld en voorko-
men we irritaties over en weer.” 

slechte economische situatie 
De pilot die in Friesland vorm gaat krijgen 
is overigens een dappere poging om een 
even langlopend als stroperig proces vlot 
te trekken. Want al in 2006 tekenden NVVK, 
KBvg en NVi een intentieverklaring om te 
komen tot betere gegevensuitwisseling. 
De afgelopen drie jaar kwamen partijen re-
gelmatig bij elkaar zonder dat dat tot con-
creet resultaat leidde. Jaarsma: “Het idee 
van een driepartijenovereenkomst bleek 
te hoog gegrepen. in theorie willen we al-

lemaal hetzelfde, maar in de praktijk kon 
geen overeenstemming worden bereikt 
over wie nu welke gegevens wanneer be-
schikbaar moest stellen. We hebben dus de 
stekker uit dat project getrokken en gaan 
nu heel concreet op kleine schaal met deze 
pilot aan de slag. Wij stellen onze databank 
beschikbaar voor een aantal gerechtsdeur-
waarders zodat die, voordat ze bijvoorbeeld 
met een dagvaarding op pad gaan, al kun-
nen zien of de schuldenaar bij ons bekend 
is. Niet meer, niet minder. is dat het geval, 

dan kan de deurwaarder zelf besluiten of 
hij de gKB belt voor meer informatie en de 
dagvaarding wel of niet uitbrengt. Ons geza-
menlijke doel is eenvoudige communicatie 
en het voorkomen van nodeloze kosten.” 
“Het is”, zegt Van leeuwen, “de bedoeling 
om te kijken of er in de praktijk zonder al 
te veel problemen een betrouwbare data-
uitwisseling tot stand gebracht kan worden 
tussen de diverse iT-systemen. Zijn de kin-
derziekten er eenmaal uit, dan kan het sys-
teem eenvoudig worden uitgerold naar alle 
NVVK-leden en uiteindelijk alle gerechts-
deurwaarderskantoren.” Waarbij, merkt 
Jaarsma op, de NVVK geen verplichting 
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maatschappelijke voordelen 
Het feit dat de staatssecretaris inmiddels 
heeft voorgesteld om de invulling van het 
moratorium nader te bepalen aan de hand 
van een convenant tussen de VNg en een 
aantal grote schuldeisers bewijst volgens 
Jaarsma eens te meer dat er in Den Haag 
niet altijd even goed rekening wordt ge-
houden met de praktijk. “Veel van die con-
venanten bestaan al: als NVVK hebben wij 
afspraken met partijen als energiemaat-
schappijen, woningcorporaties, banken en 
de belastingdienst. ik hoop niet dat er nu 
allerlei trajecten door elkaar heen gaan lo-
pen, want dat zal de transparantie niet ten 
goede komen.”
Hoewel dus niet zonder zorgen zijn beide 
bestuurders niettemin positief over de toe-
komst. Van leeuwen: “Digitale gegevens-
uitwisseling zal vroeg of laat van de grond 
komen, want de maatschappelijke voorde-
len zijn te groot om te laten liggen. Zoals het 
voor de deurwaarders waardevol is om te 
weten of mensen in de schuldhulpverlening 
zitten en zo ja, in welke fase, zo is het voor 

de schuldhulpverlenende instanties waar-
devol te weten of er nog meer vorderingen 
bestaan dan die de cliënt heeft opgegeven. 
uiteindelijk is iedereen, ook de schuldeiser 
en de cliënt zelf, gebaat bij een zo compleet 
mogelijk beeld van de situatie in een zo 
vroeg mogelijk stadium.”
Jaarsma: “Dat is absoluut waar. Dit is een 
eerste stap, maar zeker niet de laatste. als 
we eenmaal een stevige basis hebben, moet 
het mogelijk zijn om ook de incassobureaus 
aan te sluiten, want daar speelt uiteraard 
dezelfde problematiek. Maar de komende 
tijd moeten we ons eerst maar eens rich-
ten op Friesland en zien wat we tegenko-
men. Want dit soort projecten zijn als een 
verbouwing thuis: het is altijd weer net even 
ingewikkelder dan je van tevoren dacht.”
  

kan opleggen aan haar leden. “Maar ik ben 
ervan overtuigd dat de voordelen in termen 
van efficiëntie en gemak zo groot zijn dat ie-
dereen graag zal willen aanhaken.”
De noodzaak om te komen tot een vroegtij-
dige gegevensuitwisseling is overigens met 
name het laatste jaar sterk toegenomen, 
zeggen Jaarsma en Van leeuwen. Want 
als gevolg van de slechte economische si-
tuatie is het aantal mensen dat zich meldt 
bij de schuldhulpverlening met zo’n tien tot 
twintig procent gestegen, wat in sommige 
gemeenten tot lange wachtlijsten voor een 
intake leidt. Jaarsma: “Een aantal van onze 
leden, ikzelf incluis, hebben een serieus ca-
paciteitsprobleem. Er is meestal voldoende 
geld beschikbaar, maar we hebben de men-
sen domweg niet. Ervaren schuldhulpverle-
ners liggen niet voor het oprapen, die zullen 
we moeten opleiden en dat kost tijd.” 

mosterd na de maaltijd
Ook Van leeuwen vindt de lange wacht-
tijden problematisch. “Deels omdat ze per 
gemeente erg verschillen, deels omdat er 

vaak grote onduidelijkheid bestaat over 
wanneer er wat te gebeuren staat. Dat is 
moeilijk te verkopen aan de schuldeisers, 
die per slot van rekening ook een belang 
hebben.”
intussen liggen er, zegt Van leeuwen, wel 
al de eerste contouren van een nieuwe wet 
op de minnelijke schuldhulpverlening. Die 
schrijft gemeenten niet alleen dwingend 
voor schuldhulpverlening aan te bieden, 
maar ook dat de wachtlijst maximaal vier 
weken mag bedragen. goed nieuws dus? 
Jaarsma: “Het gaat hier om politieke keu-
zes en de politiek loopt momenteel behoor-
lijk achter de feiten aan. Zoals ik al zei: het 
gaat niet om het geld, het gaat erom dat 
er voldoende mensen vrijgemaakt moeten 
worden om het werk te doen. in dat licht zijn 
die vier weken van mevrouw Klijnsma wel 
erg ambitieus. De hele wet komt overigens 
een beetje als mosterd na de maaltijd, om-
dat ermee geregeld wordt wat in feite allang 
geregeld is. Een jaar of vijf geleden was dit 
actueel, omdat de schuldhulpverlening toen 
in sommige gemeenten niet of slecht was 

ingevuld. inmiddels doet élke gemeente 
in Nederland aan armoedebestrijding en 
schuldhulpverlening, ongeacht de inko-
mensgrens.”
Van leeuwen heeft eveneens bedenkingen 
bij de voorstellen van de staatssecretaris, 
omdat daarin sprake is van een zogenaamd 
‘moratorium’, ofwel een wettelijk vastge-
legde ‘afkoelingsperiode’ waarin schuldei-
sers geen actie mogen ondernemen. “Het 
idee dat je even de tijd neemt om een goede 
intake te doen en een cliënt te stabiliseren 
zodat de schuldenlast tenminste niet nog 
verder oploopt, daar kan ik prima mee le-
ven”, zegt de KBvg-bestuurder. “Maar het 
moet er niet op uitdraaien dat een schuld-
hulpverlener een rechterlijke beslissing dat 
er betaald moet worden naast zich neer kan 
leggen met een beroep op het moratorium. 
Kortom, een dergelijke afkoelingsperiode 
moet duidelijk afgebakend zijn met duidelij-
ke afspraken over wachttijden, doorloop én 
communicatie met schuldeisers. als KBvg 
hebben wij hierover al een voorstel aan de 
staatsecretaris gepresenteerd.”

‘De nooDzaak om te 
komen tot een 
vroegtijDige 
gegevensuitwisseling 
is het laatste jaar 
sterk toegenomen’
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Stoppen? lineke Bruins piekert er 
niet over. als ze eind 2009 haar 
functie van deken van de Haagse 
Orde neerlegt, gaat ze weer ge-

woon aan het werk als advocaat in het per-
sonen- en familierecht. “Deken zijn is bijna 
een full-time functie die veel energie en 
minstens 80% van je tijd vraagt. los van een 
enkel advies heb ik de afgelopen jaren geen 
serieuze dossiers meer kunnen begeleiden, 
want familierecht is erg arbeidsintensief. ik 
zie ernaar uit om weer in de praktijk aan de 
slag te gaan.”
Niet dat die praktijk de afgelopen jaren erg 
ver van haar bed – of beter: bureau – was. 
Want als deken van de raad van Toezicht 
van één van de vier grote arrondissementen 
in het land was Bruins nauw betrokken bij 
het reilen en zeilen van de bijna 1700 advo-
caten die in de regio actief zijn. “Je bent toe-

zichthouder en dat raakt alle facetten van 
het vak. Je beoordeelt niet alleen of wetten 
en regels goed worden toegepast, maar of 
iemand zich professioneel gedraagt zoals 
hij zich behoort te gedragen en of een ad-

vocatenpraktijk administratief, financieel 
en in kwalitatief opzicht op een behoorlijke 
manier wordt gevoerd”, zegt ze daarover. 
“als je daarover je staf breekt, wordt je dat 
natuurlijk niet altijd in dank afgenomen, 
maar daar moet je tegen kunnen.”
De raad van Toezicht komt doorgaans in ac-
tie op basis van een klacht van een belang-
hebbende – meestal een rechtszoekende –, 
maar soms ook een rechter of officier van 
justitie. Na een zorgvuldige procedure waarin 
hoor en wederhoor een belangrijk basisprin-
cipe is, velt Bruins als deken een voorlopig 
oordeel, vergelijkbaar met een uitspraak in 
kort geding. Vaak volstaat dat, maar soms 
kiest de klager voor een echte rechtsgang bij 
de tuchtrechter. Daarnaast kan Bruins ook 
zelf besluiten advocaten tot de orde te roe-
pen – het zogeheten ‘dekenbezwaar’. Daar-
mee haalde ze overigens onlangs nog de 

landelijke media, door een advocaat die zich 
gewapend op zijn visitekaartje liet portrette-
ren, terug te fluiten. “Dat geeft mijns inziens 
een verkeerd beeld van de beroepsgroep en 
dat zie ik niet graag.”  

maatschappelijke bijdrage
Op de vraag of deken zijn een ‘roeping’ is, 
moet ze glimlachen. “Het is een functie 
waarvoor je gevraagd wordt. Maar toegege-
ven, dat gebeurt natuurlijk alleen maar als 
je ook zichtbaar bent binnen de plaatselijke 
orde. ik ben altijd wel een ‘balietijger’ ge-
weest, actief in allerlei gremia. Natuurlijk is 
het een eer als je dit mag doen, want kenne-
lijk geniet je vertrouwen. Voor mij persoon-
lijk telde vooral dat ik de kans kreeg een tijd 
mede het beleid te bepalen van een organi-
satie waar ik zelf lid van ben en die me zeer 
ter harte gaat. En ja, misschien schuilt er 
ook wel een beetje een schoolmeester in 
me, wie zal het zeggen. ik hecht in ieder ge-
val aan het zelfreinigend vermogen van een 
beroepsorganisatie.”
in de afgelopen drie jaar heeft Bruins naar 
eigen zeggen ‘een veel beter inzicht gekre-
gen in de positie van de advocatuur in de sa-
menleving’. Ze zegt: “Dat het een heel leuk 
vak is wist ik al, maar ik ben nu veel meer 
begaan met de vraag: waar sta je als advo-
caat eigenlijk voor, wat is je maatschappe-
lijke bijdrage? ik kreeg onlangs via de KBvg 
het rapport ‘Noblesse Oblige’ in handen. 
Welnu, dat geldt voor onze beroepsgroep 
net zo. ik vind dat je in de eerste plaats ad-
vocaat bent en dan pas ondernemer. anders 
gesteld: als advocaat dient je eerste zorg 
te zijn dat de rechtsgang eerlijk verloopt 
voor de juridisch zwakste partij, de partij 

drijfveren

‘als het ondernemerschap de enige 
drijfveer wordt, verlies je iets’

Eind dit jaar neemt ze afscheid als deken van de raad van Toezicht 
voor de Orde van advocaten bij de Hoge raad der Nederlanden. lineke 
Bruins kijkt terug op drie drukke jaren waarin ze veel leerde over het 
functioneren van de advocatuur, maar ook regelmatig moest ingrijpen 
in geschillen die dreigden te ontsporen. Over een ‘balietijger’ die het 
geen schande vindt soms een ‘schoolmeester’ te zijn, maar die boven-
al hart voor het vak heeft.

‘ik hecht aan het zelfreinigenD vermogen van 
een beroepsorganisatie’
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die onvoldoende zelf voor haar belang kan 
opkomen en die daar jouw deskundigheid 
bij nodig heeft. Dát is de verantwoordelijk-
heid die je op je hebt genomen en waaraan 
je uitvoering dient te geven. Ook als dat in-
houdt dat je dan minder verdient dan wel-
licht mogelijk. Natuurlijk dient een gezonde 
bedrijfsvoering te worden geborgd, maar 
als het ondernemerschap de enige drijfveer 
wordt, dan verlies je wat en doet dat afbreuk 
aan het zijn van advocaat.”
Bruins is ervan overtuigd dat haar functio-
neren als deken haar functioneren als ad-

vocaat in de toekomst blijvend zal kleuren. 
“Niet alleen omdat ik veel meer weet over 
het vak, maar ook omdat ik de afgelopen 
jaren nogal eens heb moeten bemiddelen 
tussen vakbroeders die eerder elkaar leken 
te bestrijden dan dat ze oog voor het belang 
van de cliënt leken te hebben. ik ben me er 
veel bewuster van geworden dat dat niet de 
weg is die je moet bewandelen ik zal colle-
ga’s daar dus eerder op aanspreken en ook 
mijn eigen handelen in dat licht bezien.” 

drijfveren

curriculum vitae

PErSOONSgEgEVENS    

Naam: Naam: lineke Bruins

OPlEiDiNgEN

1966 – 1971

universiteit amsterdam en leiden (rechtsgeleerd-

heid) 

WErKErVariNg

1979 - 1988 

advocaat bij Pels rijcken & Droogleever Fortuijn 

advocaten en notarissen te Den Haag

1988 - heden 

Eigen kantoor Krans & Van Hilten advocaten te Den 

Haag

2002 - heden

lid van de raad van Toezicht voor de Orde van 

advocaten bij de Hoge raad der Nederlanden en lid 

van het College van afgevaardigden

2006 - heden

Deken van de Orde van advocaten bij de Hoge raad 

der Nederlanden
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Nee, zegt raoul Smit Sibinga, 
het begon níet met een twee-
tal uitspraken van de raad van 
State in 2001: al veel eerder 

hadden lagere rechters uitspraken ge-
daan van vergelijkbare aard. “Er is al lan-
gere tijd onduidelijkheid over de rol van 
de gemeente bij een ontruiming. Maar de 
uitspraken van de raad van State laten ei-
genlijk geen andere interpretatie toe dan 
dat een ontruiming iets is dat speelt in de 
privaatrechtelijke relatie tussen huurder 
en verhuurder. En dat is in onze ogen een 
relatie waar de gemeente geheel buiten 
staat.”
Smit Sibinga verwoordt daarmee de vi-
sie van steeds meer gemeenten – zelf 
spreekt hij van een ‘onomkeerbare trend’. 
in die visie is de openbare ruimte niet de 

plek om huisraad op te slaan, zelfs niet 
tijdelijk, en is de verhuurder de aange-
wezen partij om ervoor zorg te dragen 
dat de inboedel na een ontruiming wordt 
verwijderd en opgeslagen dan wel vernie-
tigd. Blijft de verhuurder in gebreke dan 
is de gemeente gerechtigd preventieve 
bestuursdwang uit te oefenen en de ver-
huurder via een dwangsom te dwingen de 
inboedel onder zich te nemen. 
Volgens adrie van Schaik is de jurispru-
dentie van de raad van State weliswaar 
consistent, maar valt er juridisch nogal 
wat op af te dingen. “De uitkomst van deze 
redenatie is dat de verhuurder de facto 
een juridische zaakwaarneming krijgt 
opgedrongen waar hij helemaal niet om 
heeft gevraagd. ik vind dat in strijd met 
het beginsel van contractsvrijheid dat we 

tweegesprek

Zorg voor de inboedel: publieke taak of 
                     opgedrongen zaakwaarneming? 

Begin mei kaartte de KBvg de zaak nog maar eens 
aan via een landelijk verspreid persbericht: het 

feit dat steeds meer gemeenten zich niet langer 
verantwoordelijk achten voor het weghalen en 
opslaan van inboedelgoederen die tijdens een 
ontruiming op de openbare weg worden gezet. 
Ontrekken de gemeenten zich aan hun zorg-
plicht of stellen zij terecht dat ze niet willen 

opdraaien voor de uitkomst van een zuiver 
privaatrechtelijke overeenkomst? raoul Smit 
Sibinga, beleidsadviseur Handhaving en 
Vergunningen van de gemeente Capelle aan 

den iJssel kruist de degens met adrie van 
Schaik, toegevoegd kandidaat gerechtsdeurwaar-
der bij Flanderijn & van Eck in rotterdam.



in Nederland kennen. De koppeling met 
het huurcontract die de raad maakt, is 
evenmin terecht, want die overeenkomst 
is al ontbonden op het moment van ont-
ruiming. Daarbij komt dat verhuurder 
geen eigenaar is van de inboedel: dat blijft 
de huurder. in mijn ogen zou die bestuurs-
dwang zich dan ook primair op de huurder 
moeten richten.”

Verkeerd beeld
Volgens Van Schaik is er inmiddels een 
onoverzichtelijke situatie ontstaan waar-
in  veel verhuurders – lees woningcor-
poraties – “dan maar iets regelen om te 
voorkomen dat het helemaal een chaos 
wordt.” Een weinig elegante oplossing, 
ook al gezien de gespannen verhouding 
die er bestaat tussen een verhuurder en 
een uit huis gezette huurder. Van Schaik: 
“ik vind het moreel nogal bedenkelijk dat 
degene die een ontruiming laat uitvoeren 
ook degene is die de verantwoordelijk-
heid voor de inboedel krijgt. als ik uit mijn 
huis gezet zou worden dan zou degene die 
dat zou doen wel de laatste zijn aan wie 
ik mijn inboedel zou toevertrouwen. Dat 
schept een heel verkeerd beeld: als u niet 
betaalt, neem ik uw spullen mee.”
Volgens de deurwaarder beschikken ge-
meenten bij uitstek over het wettelijke 
instrumentarium om inboedels te kunnen 
opslaan dan wel te vernietigen of zelfs te 
verkopen. 
Van Schaik: “De verhuurder heeft dat al-
lemaal niet. Die weet niet eens gedurende 
welke termijn hij de spullen moet opslaan 
en op welke grond hij tot vernietiging mag 
overgaan.” De verantwoordelijkheid voor 
de afvoer van de goederen van de open-
bare weg ziet Van Schaik als een publieke 
taak die ligt bij de gemeente. 
Smit Sibinga: “Daar ben ik het niet mee 

eens. Een woningbouwcorporatie heeft 
doorgaans genoeg vastgoed in bezit om 
goederen tijdelijk op te slaan. Vrijwel al-
tijd is er een eigen technische dienst die 
dat kan afhandelen en ze hebben een vol-
doende stevige financiële basis om daar-
door niet in de problemen te komen. 
Daarbij is de gemeente helemaal 
niet zo goed geoutilleerd als u 
wel beweert. in Capelle was vrij-
dag de vaste ontruimingsdag en 
het bleek dat wij op die dag niet 
dezelfde mate van toezicht in de 
openbare ruimte konden bieden als op 
andere dagen van de week. Dat leidde 
tot klachten. Ook in de gemeente zijn 
twee ambtenaren vrijwel een volle dag 
kwijt met het opmaken van het proces-
verbaal, het fotograferen van de inboedel 
en het regelwerk, en dan zwijg ik nog over 
de inzet van de afvalverwijdering. Zeker 
als je bedenkt dat al deze capaciteit pa-
raat moet staan ook als de ontruiming op 
het laatste moment toch niet doorgaat, 
dan lijkt me dat het op z’n minst begrij-
pelijk is dat gemeenten hier niet op zitten 
te wachten. Volgens mij zit het probleem 
niet zozeer in onduidelijkheid bij gemeen-
ten, maar in het feit dat u uiteenlopende 
opdrachtgevers hebt die hiermee niet 
eenduidig omgaan. De grootste corporatie 
in Capelle regelt het nu zelf, dus het kan 
kennelijk wel.”  
Van Schaik: “Het gaat er niet zozeer om of 
het kan, maar of het principieel juist is wat 
er gebeurt. let wel: in een ontruimings-
vonnis is het de huurder die veroordeeld 
wordt om te ontruimen! Het is niet de ver-
huurder die wordt gelast om de inboedel 
op straat te zetten. Doet de huurder niets, 
dan kan verhuurder zich tot de deurwaar-
der wenden en die doet vervolgens wat de 
huurder nalaat. Maar de verhuurder staat 

tweegesprek

Zorg voor de inboedel: publieke taak of 
                     opgedrongen zaakwaarneming? 
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daar in feite buiten. Hij heeft geen con-
tractuele relatie meer tot de huurder en al 
helemaal geen relatie tot de inboedel. De 
Hoge raad heeft dan ook terecht bepaald 
dat de verhuurder niet als zaakwaarne-
mer kan worden aangemerkt…”
Smit Sibinga: “Nou, dat lijkt mij moeilijk 
te rijmen met de uitspraak van de raad 

van State. Maar los daarvan begrijp ik niet 
waarom u als deurwaarder de opdracht 
niet gewoon teruggeeft als er onduide-
lijkheid is over hoe er met de inboedel zal 
worden omgegaan.”
Van Schaik: “Er is nooit onduidelijkheid 
over de opdracht, want die luidt simpel-
weg: ontruimen. als deurwaarder krijg ik 
niet de opdracht tevens de inboedel op te 
slaan. De relatie verhuurder/deurwaarder 
richt zich sec op het ontruimen, niet op het 
traject daarna. Ofwel: de ontruiming ein-
digt privaatrechtelijk op het moment dat 
de inboedel op de openbare weg is gezet; 
publiekrechtelijk begint het dan pas. We 
moeten dus constateren dat de jurispru-
dentie op bestuursrechtelijk vlak zich een 
andere kant op ontwikkelt dan die op pri-
vaatrechtelijk vlak. Mijns inziens ligt dat 
aan het feit dat raad van State aan de ver-
huurder een grotere positie toekent dan 
hij eigenlijk in het hele verhaal heeft.”

Zorgplicht
Smit Sibinga: “Stel: iemand komt te over-
lijden en u maakt proces-verbaal op van 
goederen die in de woning staan en ver-
volgens slaat u die op, zodat erfgenamen 
zich kunnen melden. Dan hoort het ken-
nelijk wel bij uw opdracht…”
Van Schaik: “Die situatie is niet vergelijk-
baar, omdat je dan op een heel andere 
titel binnenkomt. Het constateren van 
een woning is geen ambtelijke taak, dat 
gebeurt in bijzijn van de verhuurder en 
die verleent de toegang tot de woning. 
in geval van ontruiming spreken we over 
ambtelijke bevoegdheid en gaat een ge-

rechtsdeurwaarder op gerechtelijke titel 
naar binnen. Hij voert door middel van die 
ontruiming een ambtelijke taak uit. Maar 
laat ik u vragen: in geval van een ontrui-
ming dien ik als deurwaarder B&W daar-
van in kennis te stellen. Waarom zou dat 
zijn als de gemeente er kennelijk niets 
mee te maken heeft? Vloeit eigenlijk niet 
alleen daaruit al een zorgplicht voort?” 
Smit Sibinga: “als er al een zorgplicht 
is, dan vloeit die mijns inziens niet voort 
uit dat betreffende artikel. ik ben bekend 
met het standpunt van de deurwaarders 
in deze, maar het gaat hier om een aan-
name. De enige echte reden lijkt mij te 
zijn ervoor te zorgen dat de betrokken 
hulpofficier bij de ontruiming aanwezig is 
omdat die de woning mag binnentreden 
als de huurder op dat moment niet aan-
wezig is. Ook daarover bestaat overigens 
jurisprudentie.”
Van Schaik: “Daarmee ben ik niet bekend, 
maar ik weet wel dat de Hoge raad  aan-
sluiting zoekt bij artikel 14 van de ge-
rechtsdeurwaarderswet. Tegen die ach-
tergrond zou ik zeggen dat die aanzegging 
aan B&W er niet is om mee te delen dat 
je als deurwaarder voornemens bent een 
strafbaar feit te plegen. Mij lijkt dat het 
erom gaat dat de gemeente in de gele-
genheid wordt gesteld haar maatregelen 
te nemen. Daarnaast is het zo dat veel 
gemeenten zich actief bemoeien met de 
fase voorafgaand aan de ontruiming om 
mensen met een huurachterstand uit een 
situatie te houden waarin ze moeten wor-
den ontruimd. Kennelijk ziet de gemeente 
hier wel een publieke taak voor zichzelf 
weggelegd. Het is toch vreemd dat de ge-
meente deze taak niet op zich neemt wan-
neer de inboedel van diezelfde mensen op 
straat staat.”
Smit Sibinga: “ik respecteer uw stand-
punt, maar het blijft mijns inziens een 
interpretatie. uit jurisprudentie blijkt dat 
het wel degelijk om een inbreuk in het 
huisrecht gaat en dat er bepaalde functi-
onarissen zijn ‘wier rang en ervaring een 
waarborg bieden voor een juiste manier 
van optreden’. De jurisprudentie van de 
lagere rechter zegt met zoveel woorden 
dat uit artikel 14 geen verplichting kan 
worden gelezen voor de gemeente om de 
inboedel op de openbare weg af te voeren. 
ik vind het ook principieel niet juist om de 
kosten van het opruimen van de inboedel 
bij de gemeenschap neer te leggen, ter-

wijl deze voortvloeien uit een privaatrech-
telijke overeenkomst. Je moet de relaties 
zuiver houden.” 

gepasseerd station
Van Schaik: “ik signaleer dat het hier 
om een snijvlak gaat tussen publiek 
en privaatrecht en dat het er kennelijk 
van afhangt of je het probleem door een 
privaatrechtelijke bril dan wel een be-
stuursrechtelijke bril bekijkt. Maar welke 
mogelijkheden ziet u om de huidige ondui-
delijkheid weg te nemen? Er is ten slotte 
niets zo erg als een ontruiming waarbij 
over het hoofd van de huurder een strijd 
wordt uitgevochten over wie de inboedel 
moet verwijderen.”
Smit Sibinga: “Dat ben ik helemaal met 
u eens. Wij ondersteunen dan ook de lijn 
die onder meer door de koepel van cor-
poraties aedes wordt gevolgd: grijp zo 
vroeg mogelijk in bij betalingsproblemen 
en probeer huisuitzetting helemaal te 
voorkomen. Bij aedes zijn ruim 280 cor-
poraties aangesloten: als de KBvg zich tot 
de koepel wendt en daarmee afspraken 
maakt, is een groot deel van de problema-
tiek van tafel. Daarnaast is het sinds kort 
ook mogelijk een bepaling in de huurover-
eenkomst op te nemen over wat er met de 
achtergelaten inboedel gebeurt na een 
ontruiming, als ik goed ben ingelicht. Het 
zou dus mogelijk ook via het huurrecht 
kunnen worden geregeld, dan geldt het 
voor alle verhuurders en niet alleen voor 
de corporaties. Maar een appel aan de ge-
meenten zoals de KBvg doet, dat lijkt mij 
een gepasseerd station.”
Van Schaik: “Dat moge zo zijn: ik vind het 
principieel onjuist dat de verhuurder voor 
deze taak moet opdraaien. Het is noch 
juridisch, noch moreel, noch praktisch 
een wenselijke zaak. We doen in KBvg-
verband nadere studie naar de bedoeling 
van de wetgever in deze. ik hoop van harte 
dat dit meer duidelijkheid zal scheppen in 
dit lastige dossier.”

tweegesprek

‘het gaat er niet 
zozeer om of het kan, 

maar of het 
principieel juist is 

wat er gebeurt’
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op straat …
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A ls gerechtsdeurwaarder sta je soms vooraan op het 
moment dat er ingrijpende maatregelen worden 
getroffen. Een gedwongen woningontruiming is zo’n 
ingrijpende maatregel.

Hoewel woningontruiming in de kern tot doel heeft de woning 
weer ter beschikking te stellen aan de rechthebbende, heeft een 
woningontruiming onontkoombaar tot gevolg dat de inboedel uit 
die woning op straat komt te staan.

Van oudsher staat in de wet dat de gerechtsdeurwaarder het college 
van B&W van de gemeente over de ontruiming van tevoren inlicht. 
Echter, waar vroeger gemeenten hun verantwoording namen en de 
zaken afvoerden, geeft men tegenwoordig vaak niet thuis. Men 
beroept zich op een uitspraak van de Raad van State waarin de 
verhuurder (ook) als overtreder van de APV werd aangemerkt en 
aansprakelijk werd gehouden voor de kosten van de gemeente. In 
het verlengde van deze uitspraak menen sommige gemeenten dat 
er voor hen geen enkele taak meer ligt bij een woningontruiming.

Dit leidt in de praktijk tot dreigementen met bestuursdwang, 
dwangsommen en al wat dies meer zij - dreigementen aan het adres 
van zowel verhuurders als gerechtsdeurwaarders. Het gebeurt dat 
gemeenten de hulpofficier van Justitie opdracht geven medewer-
king te weigeren als de verhuurder de inboedel niet afvoert en er 
zijn voorbeelden van boetes die aan gerechtsdeurwaarders worden 
opgelegd. 

Een collega meldde onlangs een dieptepunt: een 72-jarige bewo-
ner bleek bij de ontruiming behoorlijk ondervoed en verward. De 
ontruimende gerechtsdeurwaarder nam contact op met de sociale 
dienst van de gemeente, maar kreeg te horen dat de gemeente niets 
kon betekenen voor de bewoner. Laatstgenoemde is uiteindelijk 
op verzoek van de gerechtsdeurwaarder met de ambulance afge-
voerd. Tegelijkertijd meldde zich een ambtenaar van de gemeen-
telijke milieupolitie, die de gerechtsdeurwaarder verbaliseerde 
wegens het “aanbieden van andere categorieën afvalstoffen dan 
huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst”.

Los van het feit dat de Hoge Raad al in 1928 heeft uitgemaakt dat 
de gerechtsdeurwaarder ingevolge artikel 42 Sr niet strafbaar is, 
geeft de houding van deze gemeente er blijk van meer oog te heb-
ben voor haar afvalbeleid dan voor haar burgers die met psychi-
sche en financiële problemen kampen. 
Staatssecretaris Klijnsma beoogt op dit moment een regierol toe 
te kennen aan gemeenten bij minnelijke schuldhulpverlening. Het 
verdient aanbeveling dat zij ook bewerkstelligt dat de gemeente 
haar rol niet als uitgespeeld beschouwd als een woningontruiming 
niet te voorkomen blijkt.

In ieder geval zal er duidelijkheid moeten komen over ieders rol 
bij een woningontruiming. Een zo ingrijpende maatregel verlangt 
dat de rolverdeling duidelijk is en een ieder professioneel, snel en 
adequaat handelt. Daarin past het niet dat er over het hoofd van 
de ontruimde bewoner wordt geruzied over wie tot taak heeft de 
zaken af te voeren. Dat past niet in een zichzelf beschaafd noemen-
de maatschappij.

Mr. John Wisseborn,
voorzitter van het bestuur van de KBvG
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haagse zomercolumn: 
over vakantie, achterstallig 
onDerhouD en klachten

KBvg  column

Op het moment dat ik me aan mijn column zet 
voor dit vierde nummer van de Gerechtsdeur-
waarder, is het een zonnige maandagochtend 
in juli. De vakanties zijn – in ieder geval voor 

een deel van Nederland – aangebroken. De juristen van het 
Bureau van de KBvG zijn druk bezig ‘achterstallig onder-
houd’ te verrichten en (onder meer) de inbox van de KBvG 
zo leeg mogelijk te houden.

De KBvG is een vraagbaak voor leden en derden. Wij wor-
den benaderd met de meest uiteenlopende vragen van pu-
bliek, ministeries, sociaal raadslieden, juridisch loketten, ad-
vocaten en natuurlijk de leden zelf. De meest voorkomende 
vraag van derden is of de deurwaarder in een bepaalde situ-
atie wel juist gehandeld heeft en zo niet, of wij er dan voor 
willen zorgen dat de deurwaarder zijn acties terugdraait. 

Vragen beantwoorden wij zo algemeen mogelijk: wij ken-
nen het dossier immers niet. Soms is er aanleiding om na-
vraag te doen bij de gerechtsdeurwaarder in kwestie. Ons 
verzoek om informatie wordt doorgaans op korte termijn 
gehonoreerd en wij kunnen de vragensteller vervolgens be-
richten.

Het aantal klachten dat wordt ingediend bij de tuchtrechter, 
de Kamer voor gerechtsdeurwaarders, is opmerkelijk laag. 
Afgezet tegen de vele miljoenen ambtelijke en niet-amb-
telijke handelingen per jaar die onder de werking van het 
tuchtrecht vallen, is het klachtenpercentage 0,012%. Niet 
alleen de informatieverstrekking door het Bureau van de 
KBvG draagt daaraan bij, maar ook de klachtenregelingen 
waarover de gerechtsdeurwaarderskantoren  – al dan niet in 
het kader van hun ISO-certificaat – beschikken. 

Het klachtenpercentage is ook daarom opmerkelijk laag, 
omdat de klachtgevoeligheid van het werk van een ge-
rechtsdeurwaarder vele malen groter is dan van bijvoor-
beeld het werk van notarissen. De aard van het werk van 
de gerechtsdeurwaarder, het incasseren van vorderingen en 
het executeren van vonnissen, is essentieel anders dan dat 
van de overige juridische beroepsgroepen. Het is immers 
de kerntaak van een gerechtsdeurwaarder om mensen ertoe 
te bewegen dingen te ondernemen die ze al dan niet vrijwil-
lig hebben nagelaten. Waar justitiabelen zich bij de andere 
beroepsgroepen zelf tot de beroepsbeoefenaar wenden, ko-
men zij veel vaker ‘gedwongen’ in contact met de gerechts-
deurwaarder. 
Door de staatsdwang die de gerechtsdeurwaarder uitoe-
fent, gekoppeld aan de complexiteit van de regelgeving, is 
de neiging van justitiabelen om te klagen over het optreden 
van de gerechtsdeurwaarder onevenredig groot.

Het ministerie van Justitie werkt na de zomer verder aan 
de voorstellen naar aanleiding van het Kabinetsstandpunt 
tuchtrecht (Kabinetsstandpunt, TK 29 279, nr. 61). Een 
onderdeel dat wordt uitgewerkt is de vraag of en zo ja, in 
hoeverre de beroepsgroepen zelf de eerste aanleg van het 
tuchtrecht moeten financieren. Gezien de wettelijke taak 
van de gerechtsdeurwaarder en de klachtgevoeligheid van 
het werk van de gerechtsdeurwaarder ligt het niet in de rede 
dat de KBvG de eerste aanleg financiert.

Ik wens u ook namens mijn collega’s een goede zomer.

Mr. Karen Weisfelt, 
Directeur van de KBvG
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Vergaderdata bestuur:
13 juli
28 augustus
5 oktober
2 november
7 december

Vergaderdata ledenraad:
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
Crestcom Training - Nederland De Bullet Proof Manager (1 x p. mnd. 12x) 26-aug-09 10
Kluwer Opleidingen - Deventer Actualiteiten Huwelijksvermogensrecht – summercourse 28-aug-09 4
Hafkamp Opleidingen  B.V. - Venlo Ethiek & Tuchtrecht  03-sep-09 4
Hogeschool Utrecht Mediation voor gerechtsdeurwaarders (3 daagse) 05-sep-09 10
UIHJ   -  Marseille 20th International Congress of Judical Officers (3 workshops) 09-sep-09 8
Kluwer Opleidingen - Deventer Beslag- en Executierecht N7416 23-sep-09 4
Kluwer Opleidingen - Deventer Algemene Voorwaarden N7359 29-sep-09 4
Alg. Ver. v. Belastingdeurwaarders -  Ieder het zijne! 30-sep-09 6
Sassenheim 
Hafkamp Opleidingen  B.V. - Venlo De WSNP: Toepassing in de praktijk 01-okt-09 4
Hafkamp Opleidingen  B.V. - Venlo Actualiteiten Burgerlijk Wetboek 03-okt-09 4
Kluwer Opleidingen - Deventer Ethiek en Tuchtrecht N7648 06-okt-09 5
Global Edutainment B.V. Smartreading (3 daagse training) 08-okt-09 9
PVU Gerechtsdeurwaarders -  Actualiteiten Aansprakelijkheidsrecht 08-okt-09 4
Etten-Leur 
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
Souman | Hermanus Gdws -  Beslag- en executierecht en het Tuchtrecht  19-okt-09 15
Curaçao, N.A. (4 daagse avondcursus) 
PVU Gerechtsdeurwaarders -  Actualiteiten onroerend goed 12-nov-09 4
Etten-Leur 
Hafkamp Opleidingen  B.V. - Venlo Ethiek & Tuchtrecht  19-nov-09 4
W. Hoogendam Opleidingen Bestuursrecht 4e Tranche II  04-dec-09 6
PVU Gerechtsdeurwaarders -  Bewijs in civiele zaken (deel I en II) 17-dec-09 6
Etten-Leur 
PVU Gerechtsdeurwaarders -  Actualiteiten Koop 28-jan-10 4
Etten-Leur 

permanente eDucatie

Onderstaand vindt u het overzicht van alle cursussen waarvoor tot en met 23 juni 2009 opleidingspunten zijn aangevraagd bij en 
toegekend door het Bureau van de KBvG. Dit overzicht vindt u ook terug op de website van de KBvG. 
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door mr. J.D. van Vlastuin

Op 23 april 2009 moest H.J. Dubbink, 
toegevoegd kandidaat gerechtsdeur-
waarder te Almelo, zich verantwoor-
den tegenover de economische politie-
rechter wegens overtreding van artikel 
10.2 van de Wet Milieubeheer. Hem 
werd ten laste gelegd dat hij alleen of in 
vereniging met anderen op 6 juni 2007 
al dan niet opzettelijk zich van afval-
stoffen (te weten een televisie en/of 
stoelen en/of één of meer tafels en/of 
één of meer kasten, althans huisraad) 
heeft ontdaan door deze buiten een 
inrichting te storten. Handhaving van 
milieuwetgeving heeft bij het Open-
baar Ministerie hoge prioriteit. Het aan 
de deurwaarder ten laste gelegde feit 
kent zowel een variant zonder opzet als 
een variant waarbij de verdachte opzet-
telijk de betreffende bepalingen heeft 
overtreden. Indien sprake is van opzet, 
is geen sprake van een overtreding 
maar van een misdrijf. Omdat de deur-
waarder tijdens de ontruiming heeft 
aangegeven dat hij wist dat hij door 
het plaatsen van de inboedel tijdens 
de gedwongen ontruiming in strijd 
handelde met de wettelijke bepalingen, 
stond vast dat hij deze handelingen 
opzettelijk had gedaan. 

Tijdens de zitting voerde de deur-
waarder aan dat hij daarmee handelde 
ter uitvoering van een wettelijk voor-
schrift. Hij heeft immers ingevolge 
van artikel 11 van de Gerechtsdeur-
waarderswet een verplichting om des-
gevraagd mee te werken aan de ten 
uitvoerlegging van een civielrechtelijke 
veroordeling. Een deurwaarder mag 
dat vrijwel nooit weigeren. Het uitvoe-
ren van een gedwongen ontruiming 
brengt met zich mee dat alle zich in 
en op de betreffende onroerende zaak 
bevindende zaken daaruit en daarvan 
gebracht moeten worden. Omdat noch 
de deurwaarder, noch de opdrachtge-
ver eigenaar is van de inboedel die van 

de onroerende zaak verwijderd moet 
worden, heeft de deurwaarder niet het 
recht om deze zaken vervolgens aan te 
bieden aan de gemeentelijke vuilstort. 
Evenmin mag hij ze weggeven of ver-
kopen of zichzelf toe-eigenen. Daar-
door resteert voor een ontruimende 
deurwaarder alleen de mogelijkheid 
om de betreffende inboedel dan maar 
op de openbare weg te plaatsen. Veelal 
is dit in strijd met de Algemene Plaat-
selijke Verordening. Daarover heeft 
de Hoge Raad op 30 januari 1928 
(NJ 1928, blz. 215) in een tegen een 
deurwaarder ingestelde strafzaak uit-
gemaakt dat de deurwaarder die aldus 
handelt ter uitvoering van een wettelijk 
voorschrift, zich kan beroepen op een 
zogenaamde rechtvaardigingsgrond. In 
die zaak leidde dat tot ontslag van alle 
rechtsvervolging. 

In deze zaak heeft het Openbaar 
Ministerie geen beroep gedaan op de 
APV maar op de Wet Milieubeheer. 
De Officier van Justitie benadrukte in 
de onderhavige zaak dat op grond van 
jurisprudentie over de Wet Milieube-
heer alle zaken waarvan iemand zich 
wil ontdoen, als afvalstoffen worden 
aangemerkt. Dat de deurwaarder han-
delde ter uitvoering van een wettelijk 
voorschrift, maakte op de officier wei-
nig indruk. Ook een politiefunctionaris 
mag niet grenzeloos wettelijke bepalin-
gen, zoals snelheidslimieten, negeren 
als hij handelt in de uitvoering van zijn 
wettelijke taak. Volgens de Officier van 
Justitie had de deurwaarder het afval 
zelf maar moeten afvoeren en had hij 
moeten overwegen om ten aanzien 
van de meer waardevolle zaken zelf als 
zaakwaarnemer te gaan optreden. 

De politierechter daarentegen was 
van mening dat de deurwaarder niet 
de bevoegdheid had om de inboedel 
onder zich te nemen of om deze ter 
vernietiging aan te bieden. Ook was 
hij van mening dat in dit geval geen 

sprake was van een inboedel die de 
deurwaarder noopte tot het treffen van 
extra voorzorgsmaatregelen. Door het 
plaatsen van deze reguliere inboedel 
is de deurwaarder gebleven binnen de 
grenzen die hij daarbij redelijkerwijs in 
acht moet nemen. 

De overtreding van de APV leidde 
in 1928 tot ontslag van rechtsvervol-
ging. De Hoge Raad achtte toen het 
strafbare feit wel bewezen, maar was 
van mening dat de deurwaarder daar-
voor wegens zijn wettelijke positie niet 
strafbaar was. 

De politierechter kwam in deze zaak 
tot een ander oordeel. Omdat de deur-
waarder die in het kader van zijn wette-
lijke taak de ontruiming op de openba-
re weg plaatste volgens de economische 
politierechter niet de intentie had om 
zich van die zaken te ontdoen, was 
geen sprake van overtreding van artikel 
10.2 Wet Milieubeheer. Hij achtte het 
ten laste gelegde daarom niet bewezen 
en sprak de deurwaarder vrij! 

Ondanks mijn uitdrukkelijk verzoek 
om in deze bijzondere en principiële 
zaak een schriftelijke uitspraak te geven, 
heeft de politierechter dat niet gedaan. 
Overigens komt het ook zelden voor 
dat de politierechters een schriftelijke 
uitspraak verstrekken. Alleen indien 
een van partijen hoger beroep instelt, 
wordt alsnog een verkort vonnis op 
schrift gesteld. 

Omdat de uitslag van deze strafzaak 
ook niet op andere wijze wordt gepu-
bliceerd, heb ik in overleg met de 
betreffende deurwaarder besloten om 
deze zaak via publicatie in dit blad 
onder de aandacht van de beroeps-
groep te brengen. Ter zake van overtre-
ding van de APV kunt u nog steeds een 
beroep doen op de bekende uitspraak 
van de Hoge Raad uit 1928. En voor 
overtreding van artikel 10.2 Wet Mili-

eubeheer kunt u daarnaast een beroep 
doen op deze uitspraak van de econo-
mische politierechter van de rechtbank 
Almelo d.d. 23 april 2009. 

inboeDel op De openbare weg
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waargenomen waarnemer Plaats Van tot
A.E. de Best M. Verheij Haarlemmermeer  01-01-2009 01-07-2009
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 01-07-2010
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 01-01-2010
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 01-01-2010
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 01-06-2009 01-11-2009 
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
A. de Wit J.M. Esseboom Breda 01-02-2009 01-08-2009
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
J.A. van den Bos M.L.B. Mak Arnhem 01-08-2009 01-08-2010

personalia

Benoemd:
J.N. Reijn Tilburg 01-07-2009

wijziging vestigingplaats:
 was Is m.i.v.
P. de Ruijter Hoorn Heerhugowaard 01-05-2009
R.C.A.M. Brandt Gorinchem Dordrecht 01-06-2009 
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Op rechtspraak.nl is de beslag-
syllabus editie februari 2009 
gepubliceerd.

inDiening beslagrekesten

In werking getreden op 10 juni 2009 
de wetsontwerpen:
• 31513 Uitvoeringswet EBB (Pb 
EU L 399);  
• 31522 Wijziging van de Uitvoe-
ringswet EG-betekeningsverorde-
ning ter uitvoering van Verordening 
(EG) nr. 1393/2007 (PbEU L 
324/79);  
• 315962 Uitvoeringswet Small 
Claims verordening (EG) nr. 
861/2007  (Pb EU L199). 

ljn: bi0231 voorzieningen-

rechter rechtbank arnhem 

26 maart 2009 

De mondelinge behandeling (Kort 
geding) heeft plaatsgevonden op 
27 januari 2009 om 10.30 uur, 
waarbij alleen partij [gedaagde] 
is verschenen. De kantonrechter 
heeft vonnis bepaald op 27 januari 
2009. Na afloop van die mondelinge 
behandeling is er die dag om 14.12 
uur op de griffie van de rechtbank 
Arnhem, sector kanton een fax van 
mr. Reintjes namens Velocitas bin-
nengekomen met de mededeling dat 
het verstek wordt gezuiverd en het 
verzoek in de mogelijkheid te wor-
den gesteld verweer te voeren. De 
kantonrechter heeft op 28 januari 
2009 een verstekvonnis gewezen. 
Velocitas vordert nu staking van de 
tenuitvoerlegging en stelt dat het 
vonnis van de kantonrechter berust 
op een kennelijke juridische misslag, 
omdat de kantonrechter op grond 
van een belangenafweging zuivering 
van het verstek heeft afgewezen

De voorzieningenrechter is van oor-
deel dat er in casu (lees het vonnis 
voor de omstandigheden) geen aan-
wijzingen zijn dat Velocitas willens 
en wetens misbruik van procesrecht 
maakte door niet te verschijnen 

en vervolgens het verstek te willen 
zuiveren. Voor de vraag of er in casu 
sprake is van strijd met de goede 
procesorde is de gang van zaken 
rond de kort gedingprocedure bij de 
kantonrechter van belang. 
Volgt weigering voorziening 

ljn: bi1256 rechtbank alk-

maar 15 april 2009

(…) Partijen zijn het erover eens dat 
Eiser aan het deurwaarderskantoor 
een opdracht heeft gegeven. Partijen 
zijn het echter niet eens over de 
inhoud van die opdracht. Eiser 
stelt dat hij slechts opdracht heeft 
gegeven tot het betekenen van het 
arrest en zonodig tot tenuitvoerleg-
ging. Het ging dus slechts om het 
uitvoeren van een ambtshandeling. 
Het deurwaarderskantoor voert aan 
dat sprake is van een opdracht tot 
incasso. 
(…) Gelet op het voorgaande is 
Eiser er ook zelf van uitgegaan dat 
hij het deurwaarderskantoor een op-
dracht heeft gegeven zijn vordering 
te incasseren. 
Het standpunt dat slechts opdracht 
was gegeven tot het verrichten van 
een ambtshandeling wordt daarom 
verworpen. Het deurwaarderskan-
toor mocht de opdracht opvatten als 
een opdracht tot incasso. Dat heeft 
het overigens direct na de opdracht 
ook gedaan, door het arrest van 
het hof te betekenen aan Eiser en 
daarin bevel te doen om aan het 
deurwaarderskantoor te betalen 
en niet – zoals bij een opdracht tot 
het uitsluitend betekenen – aan de 
opdrachtgever, Eiser. 

Vervolgens dient de vraag te worden 
beantwoord welke kosten Eiser 
voor de verrichte werkzaamheden 
verschuldigd is. 
Het deurwaarderskantoor stelt 
dat Gedaagde sub 2 met Eiser het 
incassotarief was overeengekomen 
voor de incassowerkzaamheden. 
Eiser heeft dat gemotiveerd betwist. 

Ter onderbouwing van zijn stelling 
heeft het deurwaarderskantoor 
aangevoerd dat Eiser tijdens het 
intakegesprek gewezen is op het 
in rekening brengen van afwik-
kelingskosten. Nog daargelaten dat 
dit – ook volgens de toelichting van 
het deurwaarderskantoor ter zitting 
– iets anders is dan het incassotarief, 
heeft het deurwaarderskantoor niet 
aangegeven op welke wijze aan Eiser 
is kenbaar gemaakt hoe hoog het in 
rekening te brengen tarief zou zijn, 
of hoe dat zou worden berekend. 
De raadsman van Eiser heeft ter 
zitting aangevoerd dat hij het vaste 
percentage voor afwikkelingskosten 
nog nooit eerder was tegengekomen. 
Dat is echter onvoldoende om te 
kunnen spreken van een gemoti-
veerde betwisting van het standpunt 
van het deurwaarderskantoor. 
(…)
De rechtbank stelt vast dat een tarief 
van 5% aan afwikkelingskosten 
gebruikelijk is voor tussenpersonen 
en 10% voor opdrachtgevers. Ter zit-
ting heeft het deurwaarderskantoor 
aangegeven dat het 5% zou hebben 
berekend, indien de advocaat van Ei-
ser het arrest ter incasso uit handen 
zou hebben gegeven. 

ljn: bg9906 hoge raaD 24 

april 2009

Eiser heeft bij exploot van 18 juni 
2008 cassatieberoep ingesteld van 
het door het hof tussen partijen 
gewezen arrest, dat in de kop en 
aan het slot als datum van uitspraak 
vermeldt: 18 maart 2008. Uit het 
door Beursgebouw overgelegde uit-
treksel uit het audiëntieblad van de 
openbare terechtzitting van het hof 
van 11 maart 2008 en uit het op 26 
augustus 2008 uitgesproken verbe-
terarrest blijkt evenwel dat het arrest 
op 11 maart 2008 is uitgesproken. 
De cassatietermijn van drie maan-
den verliep dus op 11 juni 2008. 

Eiser heeft bij antwoord-conclusie 
inzake de niet-ontvankelijkheid 
doen betogen dat ten tijde van het 
uitbrengen van de dagvaarding geen 
in de schriftelijke vorm aanwezige 
‘verschijningsvorm’ van het arrest 
bestond met de datum 11 maart 
2008 en dat het beroep tijdig is 
ingesteld omdat “het aankomt op de 
schriftelijke bekendmaking daarvan”. 
Dit betoog is onjuist. Onder dag van 
de uitspraak wordt verstaan de dag 
waarop de rechterlijke beslissing 
openbaar wordt gemaakt. Deze 
openbaarmaking heeft, naar in cas-
satie vaststaat, plaatsgevonden op 11 
maart 2008 ter openbare terecht-
zitting waar [eiser] bij procureur 
was verschenen. Op die dag is ook 
een afschrift van het arrest aan de 
procureur van [eiser] verstrekt, 
zoals op bladzijde 10 van het arrest 
(in een door de griffier van het hof 
ondertekend stempel) onder het slot 
van de uitspraak is vermeld. 

Op grond van dit een en ander moet 
worden aangenomen dat de procu-
reur van eiser ermee bekend was dat 
het onderhavige arrest niet op 18 
doch op 11 maart 2008 is uitgespro-
ken. Nu het tot de taak behoort van 
de procesgemachtigde ervoor zorg te 
dragen dat het rechtsmiddel binnen 
de daarvoor geldende termijn wordt 
ingesteld en aan deze de aanvang van 
de termijn bekend was, bestaat geen 
grond een uitzondering te aanvaar-
den op de strikte handhaving van de 
beroepstermijn.

kamer voor gerechtsDeur-

waarDers 507.2008 28 april 

2009  
4. Beoordeling van de klacht
(..) 
4.3 De gerechtsdeurwaarder erkent 
dat hij op 28 oktober 2008 niet is 
verschenen om het aangekondigde 
beslag te leggen. De Kamer is van 
oordeel dat het de gerechtsdeur-
waarder te verwijten valt dat hij 
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klager niet heeft gemeld dat het 
op 28 oktober 2008 voorgenomen 
beslag niet zou doorgaan. Hierdoor 
heeft hij klager ten onrechte en 
onnodig belast en in spanning 
gelaten. In de brief van 2 oktober 
2008 van de gerechtsdeurwaarder 
is  immers aangezegd dat erop werd 
gerekend dat er iemand thuis zou 
zijn, bij gebreke waarvan toegang 
tot de woning zou worden verschaft 
met behulp van de politie. Gelet op 
deze ingrijpende aankondiging is 
het alleszins begrijpelijk dat klager 
die dag – tegen zijn zin – vrijaf heeft 
genomen. De gerechtsdeurwaarder 
had hier rekening mee moeten hou-
den. Gelet op het voorgaande heeft 
hij niet gehandeld zoals van een 
behoorlijk handelend deurwaarder 
mag worden verwacht. 
4.4 Ter zitting heeft de gerechts-
deurwaarder voorts erkend dat 
het op 31 oktober 2008 aan klager 
uitgebrachte zogeheten ‘braakex-
ploot’ overeenkomt met het vroeger 
gehanteerde ‘herhaald bevel’ en 
dat hij zich ervan bewust is dat het 
uitbrengen daarvan niet langer is 
toegestaan.
4.5 De Kamer merkt op dat dit 
getuigt van juist doch laat gerezen 
inzicht. In zijn verweerschrift 
stelde de gerechtsdeurwaarder 
het ‘braakexploot’ immers als een 
normaal exploot voor, onder meer 
door op te merken dat klager daar-
voor de gebruikelijke helft van het 
geldende tarief voor executoriaal 
beslag roerende zaken in rekening 
werd gebracht. Uit de stukken blijkt 
verder, dat de gerechtsdeurwaarder 
klager ook na de indiening van de 
klacht nog heeft aangemaand tot 
voldoening van de vordering met 
inbegrip van de kosten van het 
‘braakexploot’. De Kamer leidt uit 
een en ander af dat het uitbrengen 
van exploten van dit type tot de 
gebruikelijke werkwijze van de 
gerechtsdeurwaarder behoorde.
4.6 De Kamer acht dit tuchtrechte-

lijk ernstig laakbaar.
4.7 De wet kent (art. 503 Rv) 
het vernieuwde bevel, dat moet 
worden gedaan voorafgaand aan het 
executoriale beslag op onroerende 
zaken, indien de schuldeiser een 
jaar na het oorspronkelijke bevel 
heeft laten verlopen. Daarvan was 
hier geen sprake.
4.8 In verband met executoriaal 
beslag op roerende zaken onder-
scheidt het Besluit tarieven ambts-
handelingen gerechtsdeurwaarders 
(Btag) twee gevallen waarin het niet 
of niet aanstonds doorgaan van een 
voorgenomen ambtshandeling leidt 
tot kosten die op de voet van artikel 
434a Rv op de schuldenaar worden 
verhaald. Is de gerechtsdeurwaarder 
ter plaatse aangetreden voor beslag, 
maar gaat dit niet door omdat de 
schuldenaar de zaak afdoet, dan 
is de schuldenaar de helft van de 
kosten van een doorgegaan beslag 
verschuldigd (art. 4 jo. art. 2 on-
derdeel e Btag). Legt de gerechts-
deurwaarder executoriaal beslag op 
roerende zaken, nadat een eerdere 
poging daartoe door afwezigheid 
van de debiteur of een huisgenoot 
mislukte, dan worden de kosten van 
het wel gelegde beslag verhoogd 
met een vast bedrag, mits de ge-
rechtsdeurwaarder bij zijn eerdere 
poging niet op goed geluk was 
aangetreden maar de schuldenaar 
vooraf schriftelijk over tijdstip en 
doel van zijn komst had ingelicht. 
De vaste verhoging is overigens 
minder dan de helft van de kosten 
van het beslag (art. 8 lid 2 Btag). 
Geen van beide gevallen deed zich 
hier voor.
4.9 De wet kent geen exploot van 
bericht van tijd en doel van de 
komst van de gerechtsdeurwaarder, 
laat staan dat de kosten van een 
zodanig ‘exploot’ op de schuldenaar 
mogen worden verhaald.
4.10 Daargelaten zijn bevoegdheid 
tot het opmaken van een schrifte-
lijke verklaring betreffende door 

hem persoonlijk waargenomen 
feiten van stoffelijke aard – een door 
artikel 20 Gerechtsdeurwaarderwet 
(Gdwwet) toegelaten nevenwerk-
zaamheid – is de gerechtsdeurwaar-
der slechts bevoegd tot het uitbren-
gen van exploten die door de wet 
als zodanig worden erkend. Brengt 
de gerechtsdeurwaarder een quasi-
exploot zoals een ‘braakexploot’ uit 
dan handelt hij onbevoegd, dat wil 
zeggen niet in zijn ambt maar onder 
het mom daarvan. 
(..) 
4.13 De gerechtsdeurwaarder heeft 
intimiderend gehandeld door te 
doen alsof hij bij het uitreiken van 
het ‘braakexploot’ handelde als 
openbaar ambtenaar, terwijl zijn 
ware identiteit op dat moment 
slechts was die van inner van een 
vordering, althans van iemand, 
doende met een poging tot het 
innen van gelden voor derden in 
de betekenis van artikel 20, derde 
lid, sub c, van de Gerechtsdeur-
waarderswet, en door het zo voor te 
stellen dat klager beslag slechts zou 
kunnen voorkomen door betaling 
van een bedrag inclusief de kosten 
van het ‘braakexploot’.
4.14 De Kamer acht de klacht der-
halve in alle onderdelen gegrond, 
zij het wat de kosten betreft slechts 
ten aanzien van de kosten van het 
‘braakexploot’. De verwijten die de 
gerechtsdeurwaarder zijn gemaakt 
zijn ernstig. Zijn handelen heeft in 
ernstige mate afbreuk gedaan aan 
het gerechtvaardigde vertrou-
wen dat door het publiek in de 
gerechtsdeurwaarder als bekleder 
van een openbaar ambt wordt 
gesteld. Er is daarom aanleiding de 
hierna te noemen maatregel op te 
leggen (berisping met aanzegging 
van schorsing/ontslag bij herhaalde 
overtreding).
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en onDertussen bij De sng…

De overheid legt in allerlei hoedanigheden en met ver-
schillende doeleinden gegevens vast over burgers en 
bedrijven. Tot nog toe is daarin weinig samenhang 
te ontdekken. In het besef dat de overheid burgers 

en bedrijven zo goed mogelijk van dienst wil zijn en hen niet vaker 
dan strikt noodzakelijk om gegevens wil vragen, is dan ook de ont-
wikkeling van basisregistraties geïnitieerd. Daarin zijn belangrijke 
gegevens van alle burgers, bedrijven en instellingen vastgelegd. 
Basisregistraties worden bij wet geregeld. Voor elke basisregistra-
tie is één organisatie verantwoordelijk. Zo beheren gemeenten 
de persoonsgegevens in de Gemeentelijke Basisadministratie 
en doet de Kamer van Koophandel dat voor bedrijven in het 
Handelsregister.
Om de gegevens te kunnen delen, is het stelsel van basisregistra-
ties opgezet. Door de registraties aan elkaar te koppelen kan altijd 
snel over betrouwbare en actuele gegevens worden beschikt. En 
dat is belangrijk. Bijvoorbeeld bij de afhandeling van een vergun-
ningaanvraag, bestrijding van rampen of fraude. 
Dankzij de koppeling tussen de basisregistraties kan de overheid 
klantgerichter werken. Voor het bouwen van een huis bijvoor-
beeld zijn vergunningen nodig. Voor de bouw zelf, maar ook voor 
grondwateronttrekking en bomenkap. Nu beheren verschillende 
organisaties de gegevens die bij de vergunningverlening nodig zijn 
(bijvoorbeeld over perceelgrenzen en bestemmingsplannen). Met 
het stelsel van basisregistraties kunnen overheden deze gegevens 
met elkaar delen. Zo kan met één aanvraag worden volstaan en 
kunnen aan de hand daarvan alle vergunningen die nodig zijn 
worden verleend.
Het stelsel van basisregistraties levert ook een bijdrage aan de 
openbare orde en veiligheid. Bij een ramp bijvoorbeeld moet er 
adequaat gehandeld worden en moeten gegevens snel beschik-
baar zijn. Denk aan gedetailleerde kaarten van het rampgebied, 
de eventuele aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en de persoons-
gegevens van de mensen in het getroffen gebied. Door het stel-
sel van basisregistraties zijn de benodigde gegevens eenvoudig en 
snel voorhanden.
Een uitkering ontvangen, bijklussen en geen belasting betalen. De 
benodigde informatie om fraude te bestrijden is versnipperd over 
verschillende registraties. Met het stelsel van basisregistraties kan 
de overheid gegevens snel en gemakkelijk naast elkaar leggen en 
fraude in een vroeg stadium ontdekken.

Een aantal gegevens in de basisregistraties is gekwalificeerd als 
authentiek; dit houdt in dat van de juistheid van deze gegevens 
mag worden uitgegaan en afnemers (overheid en anderen) deze 
gegevens zonder verder onderzoek kunnen gebruiken. Om die 

juistheid te waarborgen zijn afnemers verplicht om geconstateer-
de afwijkingen te melden aan de houder van de basisregistratie. 
Beter gesteld: de afnemer moet terugmelden wanneer hij – op 
basis van eigen inschatting – gerede twijfel heeft over de juistheid 
van een door hem ontvangen – als authentiek gekwalificeerd – 
gegeven. En aangezien de deurwaarder een belangrijke afnemer is 
van een aantal basisregistraties (waaronder GBA, Handelsregister, 
Kadaster, RDW en BLAU) geldt dit zeker ook voor hem/haar.
Terugmelden gebeurt als een elektronische kennisgeving. In die 
kennisgeving meldt de afnemer welk gegeven het betreft. De 
houder van de basisregistratie is verplicht op de melding een 
onderzoek in te stellen. Als voorbeeld: de gerechtsdeurwaarder 
constateert dat een in de GBA opgenomen adres van de persoon 
waartegen hij ambtelijk moet optreden niet juist is. Hij meldt dit 
aan de gemeente (houder van de basisregistratie). De gemeente 
stelt een onderzoek in. Op de persoonslijst wordt de melding ‘in 
onderzoek’ geplaatst. Na afronding van het onderzoek wordt het 
gegeven (adres) in de basisregistratie geactualiseerd.
Voor de terugmelding aan de basisregistraties wordt een web-
service ingericht (terugmeldfaciliteit, TMF). In deze webservice 
wordt de basisregistratie waaraan teruggemeld moet worden gese-
lecteerd, waarna de gegevens ingevoerd worden.
De SNG streeft er naar de TMF te koppelen aan de systemen van 
SNG zodat  de gerechtsdeurwaarder op relatief eenvoudige wijze 
aan de terugmeldverplichting kan voldoen.
Op de themadag KBvG/SNG op 20 november 2009 staat dit 
onderwerp op de agenda.

Op de site www.e-overheid.nl is meer informatie over de basisre-
gistraties beschikbaar.

Douwe Struiksma, 
voorzitter SNG



3 september 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 
 

7 september 2009 Faillissement & WSNP voor medewerkers

Locatie:  Ambiance Houtrust te Hooglanderveen
Docent:  de heer mr. H. Dethmers
Investering:   € 375,- per persoon, exclusief 19% BTW, inclusief locatie, lesmateriaal, 

catering, consumpties.

22 september 2009 Telefonisch Incasseren & Communiceren

Locatie:  Hafkamp Opleidingen te Venlo
Docent:  de heer T. Bruekers
Investering:  € 350,- per persoon, exclusief 19% BTW, inclusief locatie, lesmateriaal, 

catering, consumpties.

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, lesmateri-

aal, catering en consumpties.

28 september 2009 Verdiepingscursus Goederenrecht

Locatie:  Ambiance Houtrust te Hooglanderveen
Docent:  de heer mr. G.J. Knijp
Investering:  € 375,- per persoon, exclusief 19% BTW, inclusief locatie, lesmateriaal, 

catering, consumpties en registratie bij de KBvG.
PE punten:  4 punten

3 oktober 2009 Actualiteiten Burgerlijk Wetboek

Locatie:  Ambiance Houtrust te Hooglanderveen
Docent:  mevrouw mr. C. van den Berg-Smit
Investering:  € 375,- per persoon, exclusief 19% BTW, inclusief locatie, lesmateriaal, 

catering, consumpties en registratie bij de KBvG.
PE punten:  4 punten

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 

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

TrainingenFlanderijn
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stuitend verhaal
Over verjaring, grossen en 
valsheid in geschrift

door Mr. J.a. de Swart

jaarlijks worden vele tienduizenden executoriale titels bete-
kend en ten uitvoer gelegd door ondermeer gerechtsdeur-
waarders. Daarmee vertel ik weinig nieuws. voor velen van u 
zullen deze ambtshandelingen dan ook gesneden koek zijn. Des 
te opvallender is het dan dat er in praktijk verschillende stand-
punten worden ingenomen met betrekking tot de verjaring van 
de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van dergelijke titels. Dat 
is op zijn zachtst gezegd wat vreemd en daarom leek het mij 
goed een en ander nog eens op een rijtje te zetten. 

Vertaalslag
We kennen in Nederland verschillende soorten executoriale 
titels. Volgens artikel 430 lid 1 rv zijn dat grossen van in Neder-
land gewezen vonnissen, van beschikkingen van de Nederlandse 
rechter, van in Nederland verleden authentieke akten alsmede 
van andere bij de wet als executoriale titel aangewezen stukken. 
in rv komen we echter nauwelijks bepalingen tegen betreffende 
de verjaring. Daarvoor moeten we zoeken in het BW, meer con-
creet in de artikelen 3:306 tot en met 3:325 BW. Deze bepalingen 
kunnen echter niet één op één worden toegepast op de verjaring 
van de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van executoriale titels. 
Er moet zogezegd een vertaalslag plaatsvinden, waarbij steeds 
de aard van de vordering bepalend is voor de juiste verjarings-
termijn. 

Teneinde een en ander overzichtelijk te houden, heb ik een 
onderscheid gemaakt in hoofdvorderingen en de bijkomende 
vorderingen. Daarbij zijn de executoriale titels als genoemd in 
artikel 430 lid 1 rv in de volgende groepen ingedeeld:
a. vonnissen en beschikkingen;
B. authentieke akten waarbij hypotheekrecht is gevestigd;
C. overige authentieke akten;
D.  andere bij de wet als executoriale titel aangewezen stukken.

i. hoofdvorderingen

Groep A: vonnissen en beschikkingen
De verjaringsregels uit het BW maken geen onderscheid tussen 
vonnissen, arresten, beschikkingen en bevelschriften. Zij vegen 
deze titels als het ware op één hoop en plakken daar het etiket 
‘rechterlijke uitspraken’ op. Volgens artikel 3:324 lid 1 BW ver-
jaart de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van een rechterlijke 
uitspraak 20 jaar na de aanvang van de dag, volgende op die van 
de uitspraak. uit de formulering van het artikel blijkt dat bij-
voorbeeld het in executoriale vorm opgemaakte proces-verbaal 
van een ter comparitie bereikte schikking ex artikel 87 lid 3 rv 

niet onder de werking van dit artikel valt. Een dergelijk proces-
verbaal is namelijk geen rechterlijke uitspraak, maar een door 
partijen ter terechtzitting ondertekende vaststellingsovereen-
komst in een executoriaal jasje. 

Het is zaak nu even op te letten. Het eerste lid van artikel 3:324 
BW is in combinatie met het derde lid namelijk een wolf in 
schaapskleren. Het eerste lid ziet alleen op een rechterlijke ver-
oordeling tot betaling van zogenoemde niet-periodieke vorde-
ringen. Daarmee bedoel ik dus een hoofdsom die – afgezien van 
de eventuele daarin begrepen buitengerechtelijke incassokosten 
en rente – bestaat uit één of meerdere vorderingen die niet bij 
het jaar of kortere termijn moeten worden betaald. Een onbe-
taalde factuur van bijvoorbeeld € 10.000 is zo’n niet-periodieke 
vordering. Wordt voor dat bedrag vonnis gewezen, dan verjaart 
dat vonnis na 20 jaar.

Dit onderscheid tussen niet-periodieke en periodieke vorderin-
gen is nodig, omdat ingevolge het derde lid de verjaringstermijn 
5 jaar bedraagt voor hetgeen ingevolge de uitspraak bij het jaar 
of kortere termijn moet worden betaald. Er wordt hier aange-
haakt bij artikel 3:308 BW, dat betrekking heeft op rechtsvorde-
ringen tot betaling van renten van geldsommen, lijfrenten, divi-
denden, huren en pachten. Voorts ‘bij alles wat bij het jaar of een 
kortere termijn moet worden betaald’. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan jaarlijkse, halfjaarlijkse of maandelijkse aflossingen op een 
geldlening, vervallen huurkooptermijnen of vervallen termijnen 
van leverantiecontracten. 

Stel: u wilt een beschikking executeren waarin is bepaald dat er 
maandelijks alimentatie moet worden voldaan. Het betreft hier 
een rechterlijke uitspraak, zodat men een verjaringstermijn van 
20 jaar zou verwachten. Dat is echter niet juist. Het betreft hier 
namelijk een verplichting die bij het jaar of kortere termijn moet 
worden voldaan, waardoor zo’n alimentatiebeschikking na 5 jaar 
verjaart. 

Een ander geval: wanbetaling van huurtermijnen zal meestal 
eindigen in een vonnis tot ontbinding van de huurovereenkomst 
en veroordeling tot ontruiming van het gehuurde. Op de toege-
wezen hoofdsom is een verjaringstermijn van 20 jaar van toe-
passing. Weliswaar betreft het een cumulatie van achterstallige 
huurtermijnen die bij het jaar of een kortere termijn moesten 
worden betaald, maar in het vonnis zijn deze termijnen – teza-
men met de eventuele incassokosten – gefixeerd en aldus tot 
hoofdsom verworden. Zie ook het arrest van de Hoge raad van 
10 april 1992: “de verjaring (..) moet worden beoordeeld aan 
de hand niet van hetgeen voor de oorspronkelijke rechtsvorde-
ring gold, maar van de regels betreffende de verjaring ter zake 
van een vordering als in de betreffende toewijzing vorm heeft 
gekregen.”1

Nu worden in een dergelijk vonnis veelal ook de na vonnis nog 
te vervallen termijnen toegewezen tot de dag der ontruiming – 
bij bedrijfsruimte soms tot een latere datum. Op die termijnen 
na vonnis is echter de termijn van 5 jaar van toepassing. Het 

vakinhoudelijk
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zijn immers termijnen die bij het jaar of korter moeten worden 
betaald. Kort en goed: hoofdsom 20 jaar, termijnen na vonnis 5 
jaar. alleen als de termijnen na vonnis bijvoorbeeld eens in de 
2 jaar moeten worden betaald – me dunkt een zeldzaam geval 
– is artikel 3:324 lid 3 BW niet van toepassing, zodat dan zowel 
hoofdsom als de termijnen na vonnis na 20 jaar verjaren.  

Groep B: authentieke akten waarbij het recht van hypotheek is 
gevestigd
Volgens artikel 3:323 lid 3 BW verjaart de rechtsvordering tot 
nakoming van een verbintenis tot zekerheid waarvan een hypo-
theek strekt niet voordat twintig jaar zijn verstreken na de aan-
vang van de dag volgend op die waarop de hypotheek aan de 
verbintenis is verbonden. in gewoon Nederlands: u heeft een 
overeenkomst van geldlening – de verbintenis – met de bank 
gesloten en tot meerdere zekerheid van de terugbetaling van die 
geldlening daarbij het recht van hypotheek op uw registergoed 
aan de bank gegeven. De verjaringstermijn begint dan te lopen 
op de eerstvolgende dag na het ‘passeren’ van de hypotheek-
akte bij de notaris en de inschrijving van die akte in de openbare 
registers. Eerst dan is namelijk voldaan aan de vestigingseisen 
van het hypotheekrecht als genoemd in artikel 3:89 lid 1 juncto 
artikel 3:98 BW. Van een aldus op 1 maart 1989 gevestigd hypo-
theekrecht begint op 2 maart 1989 de verjaringstermijn te lopen 
en deze eindigt dan op zijn vroegst op 2 maart 2009 om 24.00 
uur. Op het eerste gezicht zou men kunnen denken dat op zowel 
groep a als op groep B een verjaringstermijn van 20 jaar van 
toepassing is. Maar: groep a verjaart na 20 jaar en groep B niet 
vóórdat 20 jaar zijn verstreken. 

intermezzo: restschulden
Stel nu dat er een hypotheekrecht wordt gevestigd (lees: een 
notariële akte van geldlening met hypotheekstelling) ten 
behoeve van de bank en dat in het zesde jaar betalingsproble-
men ontstaan, waardoor de vordering opeisbaar wordt. Vervol-
gens gaat de bank over tot executieverkoop van het bezwaarde 
registergoed. De opbrengst van die verkoop is niet voldoende 
om de hypotheekschuld te voldoen. Er is dus een zogenoemde 
restschuld. Nadien gaat de bank die restschuld verhalen op het 
resterende vermogen van de schuldenaar door middel van de 
grosse van de notariële akte van geldlening met hypotheekstel-
ling. Wat is dan de verjaringstermijn van die titel? 

Op de voet van artikel 3:273 lid 1 BW gaan door de levering inge-
volge een executoriale verkoop en de voldoening van de koop-
prijs alle op het verkochte goed rustende hypotheken teniet – de 
zogenoemde zuivering. Daardoor blijft in de grond der zaak van 
de geldlening met hypotheekstelling slechts een ‘kale’ notariële 
akte van geldlening over. Door het tenietgaan van het hypotheek-
recht is dan niet meer de verjaringstermijn van artikel 3:323 lid 
3 BW van toepassing, maar moet aansluiting worden gezocht bij 
de verjaringstermijn van artikel 3:307 lid 1 BW.2

 
Die termijn van artikel 3:307 lid 1 BW bedraagt 5 jaar na de aan-
vang van de dag, volgende op die waarop de vordering opeis-
baar is geworden. Daarbij moeten we echter niet aanhaken bij 

de opeising door de bank voorafgaande aan de executieverkoop, 
want op dat moment is het hypotheekrecht nog aan de vorde-
ring vastgeklonken. Eerst na de zuivering door de executiever-
koop verschiet de vordering van kleur en wordt de termijn van 
3:323 lid 3 BW opzij gezet door de termijn van artikel 3:307 lid 1 
BW. interessant is hier de relatie met artikel 3:310 lid 1 BW, dat 
immers ook van toepassing is op rechtsvorderingen tot schade-
vergoeding die voortkomen uit wanprestatie. Na de executiever-
koop van het registergoed is de bank namelijk bekend met zowel 
de aansprakelijke persoon (de schuldenaar) als met de schade 
(de restschuld). 

Bekendheid met de schade impliceert in het algemeen dat er 
schade moet zijn ontstaan, zodat een vordering tot schadever-
goeding mogelijk is. in asser-Hartkamp wordt erop gewezen dat 
artikel 3:310 BW in zoverre een toepassing is van het in artikel 
3:313 BW neergelegde beginsel dat, wil een verjaringstermijn 
gaan lopen, de desbetreffende vordering opeisbaar moet zijn.3 
Voor de opvorderbaarheid van schade is het echter niet altijd 
noodzakelijk dat de omvang van de schade reeds vaststaat. De 
exacte schade kan immers ook eerst later pas duidelijk worden, 
bijvoorbeeld omdat na executieverkoop nog bedragen worden 
ontvangen door de afkoop van verpande levensverzekeringen.4 
Kort en goed: eerst na de executieverkoop van het bezwaarde 
registergoed begint de termijn van 5 jaar te lopen. Tot en met 
de executieverkoop geldt de verjaringstermijn van ten minste 20 
jaar.

Voor de mogelijke ongelovigen onder u verwijs ik nog naar het 
vonnis in kort geding van de thans Voorzieningenrechter te 
amsterdam d.d. 27 april 1995, waarin gedaagden ondermeer 
stellen: “de verjaringstermijn nog niet verstreken (is) aangezien 
deze twintig jaar bedraagt. gelet op art. 431 rv, waaruit a con-
trario kan worden afgeleid dat beslissingen van Nederlandse 
rechters en binnen Nederland verleden authentieke akten, bin-
nen Nederland ten uitvoer kunnen worden gelegd, dient de ver-
jaringstermijn van art. 3:324 lid 1 BW – twintig jaar – naar ana-
logie te worden toegepast op de onderhavige vordering, nu ter 
verzekering van deze vordering een hypotheekakte is verleden, 
waarin de geldlening is geworteld”. Met die stelling wordt korte 
metten gemaakt, getuige de rechtsoverweging: “afgezien van 
de omstandigheid dat de (..) aangenomen analogie met artikel 
3:324 BW jo. 431 rv tè verstrekkend is om steun te kunnen vin-
den in het recht, is na de doorhaling van de hypotheekakte nog 
slechts sprake van een geldvordering. Derhalve is de in artikel 
3:307 lid 1 en 308 BW – met inachtneming van de overgangsbe-
palingen van het Nieuw BW – genoemde verjaringstermijn van 
vijf jaar van toepassing.”5

in de praktijk komt het nog wel eens voor dat restschulden wor-
den overgedragen door middel van cessie of subrogatie. Een 
dergelijke overgang van de vordering heeft geen invloed op de 
verjaringstermijn. Met andere woorden: een restschuld met een 
verjaringstermijn van 5 jaar groeit na overgang niet opeens aan 
tot een volwaardig hypotheekrecht waarop een termijn van 20 
jaar van toepassing is. Niemand kan immers meer rechten over-

vakinhoudelijk
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dragen dan dat hij zelf heeft – nemo plus iuris transferre potest 
quam ipse habeat.

Groep C: overige authentieke akten (waarbij geen recht van hypo-
theek is gevestigd)
goed beschouwd kunnen in Nederland 3 soorten akten worden 
verleden. Dat zijn akten van de ambtenaren van de burgerlijke 
stand, notariële akten – hier: zonder hypotheekrecht – en akten 
van (gerechts)deurwaarders. Voor dit artikel zijn alleen de nota-
riële akten van belang. We zagen reeds dat deze titels niet onder 
het regime van 3:324 en 3:323 BW vallen en dat de verjaringster-
mijn van 20 jaar dus niet van toepassing is. Dit standpunt wordt 
ook in de literatuur ingenomen; bijvoorbeeld door Van Mierlo die 
schrijft: “artikel 3:324 en 325 BW betreffen uitsluitend rechter-
lijke en scheidsrechterlijke uitspraken, dus niet de overige exe-
cutoriale titels bedoeld in artikel 430 rv.”6

Het gerechtshof te amsterdam is in het arrest van 28 decem-
ber 1995 (het vervolg op de eerdergenoemde uitspraak van 27 
april 1995 dezelfde mening toegedaan: “Zij stellen daartoe in de 
eerste plaats - en op zichzelf terecht - dat de doorhaling van de 
inschrijving van de hypotheek weliswaar tot gevolg had dat het 
hypotheekrecht wegviel maar dat dit niet wegnam dat de notari-
eel verleden overeenkomst van geldlening bleef bestaan en dat 
de grosse van die authentieke acte een executoriale titel ople-
vert. Met een beroep op het bepaalde in art. 430 rv betogen zij 
vervolgens dat de wetgever in zijn systematiek uitgaat van een 
gelijke behandeling van vonnissen/beschikkingen van de Neder-
landse rechter en van in Nederland verleden authentieke actes 
en dat derhalve, hoewel in artikel 3:324 BW de authentieke acte 
niet genoemd wordt, de in dat artikel genoemde verjaringster-
mijn van twintig jaar ten aanzien van authentieke actes naar ana-
logie toegepast moet worden.
4.6. Het hof kan (..) dit betoog niet volgen. in de eerste plaats is 
het op zichzelf al niet aannemelijk dat, zoals in het betoog (..) 
besloten ligt, het aan een omissie van de wetgever te wijten zou 
zijn dat in artikel 3:324 BW, dat enkel spreekt over rechterlijke 
en arbitrale uitspraken, authentieke actes niet tevens vermeld 
worden. Voorts moet aangenomen worden dat de in de artikel 
3:307, lid 1 BW en 3:308 BW genoemde verjaringstermijn van vijf 
jaar voor de onderhavige geldvordering van toepassing is. Niet 
alleen maken deze artikelen zelf geen onderscheid tussen al 
dan niet in een notariële acte neergelegde verbintenissen, maar 
bovendien valt niet in te zien op welke grond de omstandigheid 
dat een geldleningsovereenkomst bij notariële acte verleden is, 
tot een andere verjaringstermijn zou moeten leiden dan wanneer 
zo’n overeenkomst niet aldus is vastgelegd. Het gegeven dat de 
grosse van een authentieke acte een executoriale titel oplevert, 
rechtvaardigt een verschil in verjaringstermijn in ieder geval 
niet.
4.7. De opmerking (..) dat, indien de verjaringstermijn van een 
notariële acte niet in artikel 3:324 BW geregeld zou zijn, die ver-
jaring in het BW in het geheel niet geregeld zou zijn, is derhalve 
niet juist. Die verjaring is in de artikel 3:307, lid 1 BW en 3:308 
BW geregeld.”7

Daarnaast overweegt het gerechtshof te arnhem in het arrest 
d.d. 12 juni 2007 als volgt: “Weliswaar bevatten de artikelen 3: 
324 en 325 bijzondere regels voor de verjaring van de bevoegd-
heid tot tenuitvoerlegging van rechterlijke en arbitrale uitspra-
ken, maar daarmee mogen authentieke akten in het algemeen, 
waaronder notariële akten, in dit verband niet op één lijn worden 
gesteld (..) anders dan [appellant] meent, bestaat er geen aan-
leiding om de verjaring van alle executoriale titels (430 rv.) te 
brengen onder de hoofdregel van 3: 306 BW (verjaring door ver-
loop van twintig jaar).”8

uit het vorenstaande moge duidelijk worden dat op authentieke 
akten – zonder vastgeklonken hypotheekrecht – een verjarings-
termijn van 5 jaar van toepassing is. Het betreft hier namelijk 
rechtvorderingen tot nakoming van een verbintenis uit overeen-
komst tot een geven of een doen als bedoeld in artikel 3:307 lid 
1 BW. Volgens dat artikel neemt de verjaring een aanvang op de 
dag, volgende op die waarop de vordering opeisbaar is gewor-
den.

Groep D: andere bij de wet als executoriale titel aangewezen stuk-
ken
Van Mierlo noemt onder verwijzing naar de Parlementaire 
geschiedenis een groot aantal executoriale titels.9 Eigenlijk kun-
nen we deze groep als een soort vergaarbak aanmerken. Beken-
de fenomenen zijn de dwangbevelen van de iBg en het CJiB, het 
fiscale dwangbevel als bedoeld in artikel 12 invorderingswet 
1990, het dwangbevel ex artikel 21 van de Wet verplichte deel-
neming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en ex artikel 210 
Wet verplichte beroepspensioenregeling – let u nog even op de 
bevelstermijn van 8 dagen – en het al genoemde proces-verbaal 
van een ter comparitie bereikte schikking. Ook het bevelschrift 
als bedoeld in artikel 485 rv van de rechter-commissaris na slui-
ting van het proces-verbaal in het kader van een rangregeling 
behoort tot deze groep. Van Mierlo noemt in dit kader ook het 
bevelschrift ex artikel 237 lid 4 rv. Dat lijkt mij echter onjuist. 
Het betreft hier immers een rechterlijke uitspraak, zodat deze in 
groep a thuishoort.  

Wederom is de aard van de rechtsvordering hier bepalend voor de 
juiste verjaringstermijn van deze titels. Daarbij plaats ik wel de 
kanttekening dat bij dwangbevelen regelmatig wordt teruggegre-
pen naar meer specifieke wetsbepalingen. Zo bepaalt artikel 27 
lid 1 invorderingswet 1990 dat het recht van de fiscus tot dwan-
ginvordering een verjaringstermijn van 5 jaar kent. Voor straf-
rechtelijke overtredingen geldt een algemene verjaringstermijn 
van 4 jaar conform artikel 70 lid 1 sub 1 juncto artikel 76 lid 2 WSr. 
Betreft het echter een overtreding die via de Wet Mulder wordt 
afgehandeld, dan bepaalt artikel 25 lid 2 van de WaHV echter dat 
door de Officier van Justitie verhaal wordt genomen gedurende 
twee jaar nadat ten aanzien van de administratieve sanctie een 
onherroepelijke beslissing is genomen. Opvallend detail: de vor-
dering is dan nog niet verjaard, maar wordt niet meer verhaald. 
Dat is dus iets anders. Voor strafrechtelijke misdrijven geldt een 
verjaringstermijn van minimaal 8 jaar. Die termijn geldt dan ook 
voor geldvorderingen die daarbij als boete of maatregel (‘Terwee, 
Plukze’) worden opgelegd.
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indien er geen specifieke verjaringsbepaling van toepassing is, 
wordt aangehaakt bij de algemene regels van het BW. Zo zal 
een dwangbevel van een bedrijfspensioenfonds voor achter-
stallige pensioenpremies na 5 jaar verjaren. Ook dwangbevelen 
ex artikel 8.3 lid 1 van de Wet Studiefinanciering, ex artikel 8.2 
lid 1 Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 
en ex artikel 9a lid 1 les- en cursusgeldwet kennen een verja-
ringstermijn van 5 jaar. in al deze gevallen wordt aangeknoopt 
bij de verjaringstermijnen van artikel 3:307 lid 1 BW en/of arti-
kel 3:310 BW, namelijk een rechtsvordering tot nakoming van 
een verbintenis uit overeenkomst tot een geven of een doen en/
of een rechtsvordering tot vergoeding van schade. laatstge-
noemde artikelen geven voorts aan wanneer de verjaringster-
mijn begint te lopen. ik merk hier nog op dat de datum van het 
uitvaardigen van het dwangbevel dus niet bepalend is voor de 
aanvang van de verjaringstermijn.

uit het arrest d.d. 3 april 2007 van het gerechtshof te ’s-Her-
togenbosch valt verder af te leiden dat ook een dwangbevel 
niet onder het regime van rechterlijke uitspraken valt. Het Hof 
overweegt in die uitspraak: “Een dwangbevel is geen vonnis (..). 
Dat een vonnis en een dwangbevel beide voor tenuitvoerlegging 
vatbaar zijn, maakt dat niet anders.”10

ii. Bijkomende vorderingen - rente 

Groep A: vonnissen en beschikkingen
Veel rechterlijke uitspraken hebben tevens betrekking op een 
veroordeling tot betaling van rente. We zagen al dat blijkens 
artikel 3:324 lid 3 BW de verjaringstermijn 5 jaar bedraagt voor 
wat betreft hetgeen ingevolge de uitspraak bij het jaar of korte-
re termijn moet worden betaald. Daardoor zou de indruk kun-
nen ontstaan dat op de veroordeling tot betaling van rente een 
verjaringstermijn van 5 jaar van toepassing is. Dat is echter niet 
juist, want hier moet een onderscheid worden gemaakt tussen 
wettelijke en contractuele rente. De wettelijke rente is ex arti-
kel 6:119 lid 1 BW verschuldigd over de tijd dat de schuldenaar 
met betaling in verzuim is. Weliswaar wordt in de praktijk de 
wettelijke rente per jaar berekend, maar die rente is dus niet 
per jaar of korter verschuldigd. Daarentegen is de contractuele 
rente vrijwel altijd per jaar of kortere termijn verschuldigd en 
wordt die in de praktijk ook zo berekend. 

Een en ander heeft tot gevolg dat bij een hoofdveroordeling met 
een verjaringstermijn van 20 jaar (niet-periodiek) en een bij-
komende veroordeling tot betaling van wettelijke rente, op die 
rente eveneens 20 jaar van toepassing is. De wettelijke rente 
is immers niet bij het jaar of korter verschuldigd. Wordt zo’n 
lange termijn voor de hoofdveroordeling echter gecombineerd 
met een contractuele rente, dan zorgt artikel 3:324 lid 3 BW 
ervoor dat die contractuele rente na 5 jaar verjaart. Daaren-
tegen heeft een termijn van 5 jaar voor de hoofdveroordeling 
(periodiek) en een bijkomende veroordeling tot betaling van 
wettelijke rente, tot gevolg dat die wettelijke rente eveneens 
na 5 jaar verjaart. Dat wordt veroorzaakt door artikel 3:324 lid 
4 BW. Wordt zo’n korte hoofdveroordeling gecombineerd met 

contractuele rente, dan verjaren beide na 5 jaar op grond van 
artikel 3:324 lid 3 BW.

De rechtspraak heeft een en ander niet altijd goed op het netvlies. 
Zo bepaalde de Voorzieningenrechter te assen dat op de hoofd-
veroordeling een verjaringstermijn van 20 jaar van toepassing is. 
Prima. Daarentegen wordt geoordeeld dat voor de bijkomende 
veroordeling tot betaling van wettelijke rente “geldt dat dit een 
vordering is die ingevolge het vonnis periodiek begint te lopen en 
waarop de verjaringstermijn van 3:308 BW van vijf jaar van toe-
passing is.”11 Dat is apert onjuist, want strijdig met artikel 6:119 
lid 1 BW. Dat is ook de reden waarom u in rechterlijke uitspraken 
nooit ziet staan dat iemand wordt veroordeeld om te betalen ‘de 
wettelijke rente per jaar’. u ziet slechts ‘de wettelijke rente vanaf 
… tot aan de dag der (algehele) voldoening’. in dit geval had de 
wettelijke rente het stramien van de hoofdveroordeling moeten 
volgen, zodat die ook na 20 jaar verjaart. 

Het gerechtshof te amsterdam heeft het duidelijk beter in de vin-
gers, door te overwegen dat: “Zoals Direktbank terecht opmerkt 
gaat het in het onderhavige geval om de tenuitvoerlegging van 
een rechterlijke uitspraak waarbij naast de hoofdsom een ren-
tecomponent is toegewezen. Krachtens het bepaalde in artikel 
3:324 lid 1 BW, dat hier van toepassing is, beloopt de verjarings-
termijn 20 jaar. Deze was derhalve op 12 september 2005 nog 
niet verstreken. Het betoog van [X] dat met betrekking tot de toe-
gewezen wettelijke rente, op grond van het bepaalde in artikel 
3:324 lid 3 BW, hierover anders moet worden geoordeeld, wordt 
verworpen. in het vonnis is niet bepaald dat de rente bij het jaar 
(of een kortere termijn) moet worden betaald.”12

Ook de Voorzieningenrechter te Haarlem doorziet de materie: “in 
het onderhavige geval is [eisers] veroordeeld tot betaling van een 
kredietvergoeding ad 1.142 % per maand. Dit betreft een betaling 
per tijdseenheid niet langer dan een jaar, zodat de verjaringster-
mijn ex artikel 3:324 lid 3 BW van toepassing is. De ratio van de 
verkorting van de verjaringstermijn voor periodieke betalingen is 
dat de wetgever bevreesd was dat, met name indien het om geld-
sommen gaat, deze bij niet-betaling tot onredelijke hoogte kun-
nen oplopen. Dat is precies de situatie die zich hier voordoet.”13 
Het oordeel is niet verrassend: deze contractuele rente verjaart 
na 5 jaar.

Groep B: authentieke akten waarbij het recht van hypotheek is 
gevestigd
Zolang de verbintenis nog aan het hypotheekrecht is vastgeklon-
ken, is de verjaringstermijn van 20 jaar ook van toepassing op de 
uit hoofde van die verbintenis verschuldigde rente. Dat wordt niet 
anders nu artikel 3:308 BW bepaalt dat op rente van geldsom-
men een verjaringstermijn van 5 jaar van toepassing is. Ook hier 
geldt dat aloude adagium ‘lex specialis derogat legi generali’ – 
een bijzondere regel (art. 3:323 lid 3 BW) gaat voor een algemene 
regel (3:308 BW). Eerst nadat het hypotheekrecht is vervallen, 
bijvoorbeeld door executieverkoop van het bezwaarde register-
goed, komt de korte verjaring ex artikel 3:308 BW in beeld.

vakinhoudelijk



26  |  de Gerechtsdeurwaarder 2009, nr. 4 

Groep C: overige authentieke akten (waarbij geen recht van hypo-
theek is gevestigd) en 
Groep D: andere bij de wet als executoriale titel aangewezen stuk-
ken
De termijn van 5 jaar is niet alleen van toepassing op de hoofd-
vordering, maar evenzo op de verschuldigde contractuele of wet-
telijke rente. Dit vloeit voort uit artikel 3:308 BW voor wat betreft 
de contractuele rente. Op de wettelijke rente is ook artikel 3:312 
BW van toepassing, omdat uit deze bepaling volgt dat een bijko-
mende vordering niet later verjaart dan de hoofdvordering. 

iii. Bijkomende vorderingen – proceskosten 

Groep A: vonnissen en beschikkingen
De in de rechterlijke uitspraak genoemde veroordeling tot beta-
ling van de proceskosten kent hetzelfde regime als de rente 
van groep a. De proceskosten worden namelijk niet bij het jaar 
of korter betaald, zodat artikel 3:324 lid 3 BW buitenspel wordt 
gezet. Daarentegen voorkomt artikel 3:324 lid 4 BW dat op die 
bijkomende veroordeling een langere termijn van toepassing is 
dan op de hoofdveroordeling. Ergo: verjaart de hoofdveroordeling 
na 20 jaar, zo ook de proceskosten. Bedraagt de termijn voor de 
hoofdveroordeling 5 jaar, dan zijn de proceskosten hetzelfde lot 
beschoren. 

iV. Bijkomende vorderingen – betekening-en executie-
kosten 

Groep A: vonnissen en beschikkingen
Een rechterlijke uitspraak wordt veelal betekend en zonodig ver-
der geëxecuteerd. Deze betekening- en executiekosten worden 
echter niet genoemd in artikel 3:324 BW, zodat elders in de wet 
een aanknopingspunt moet worden gevonden. Wederom is hierbij 
de aard van de vordering bepalend. Betekening- en executiekos-
ten worden gemaakt omdat de veroordeelde partij geen of onvol-
doende gevolg geeft aan de rechterlijke uitspraak. Zo bezien zijn 
het dus kosten die voortvloeien uit wanprestatie. Het niet-nako-
men van een rechterlijke beslissing moet immers worden gezien 
als een – ultieme – tekortkoming in de nakoming van een verbin-
tenis. in dit geval een door de rechter opgelegde verbintenis tus-
sen partijen. Daarnaast is het niet-nakomen van een rechterlijke 
uitspraak een onrechtmatige daad, want “een doen of nalaten 
in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens onge-
schreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt”. in beide 
gevallen betreft het dus kosten van een redelijke maatregel, die 
erop gericht is de negatieve gevolgen van de niet-nakoming c.q. 
onrechtmatige daad weg te nemen.14 

lindenbergh stelt dat de schade aan een vorderingsrecht in het 
algemeen zal moeten worden gesteld op het nadelige verschil 
tussen het bedrag dat de benadeelde zonder de gebeurtenis 
waarop de aansprakelijkheid berust, ontvangen zou hebben en 
het bedrag dat hij in feite ontvangt.15 uit het bovenstaande leid 
ik af dat betekening- en executiekosten dus een vorm van scha-
devergoeding zijn. Daaruit volgt dat aangehaakt moet worden bij 
artikel 3:310 BW, namelijk een rechtsvordering tot vergoeding 

van schade. Blijkens Koopmann bestrijkt dit artikel ondermeer 
rechtsvorderingen tot schadevergoeding die voortkomen uit wan-
prestatie en onrechtmatige daad.16 Het laatstgenoemde artikel 
bepaalt dat deze kosten een verjaringstermijn van 5 jaar ken-
nen.

Een andere benadering – maar met dezelfde uitkomst – is ook 
mogelijk. Voorop staat dat betekening- en executiekosten niet 
voortvloeien uit een overeenkomst. Er is namelijk geen aanbod en 
aanvaarding tussen partijen. Daardoor vallen de artikelen 3:307 
lid 1 BW en 3:311 BW af. Ook artikel 3:308 BW moet het onderspit 
delven, nu deze kosten niet bij het jaar of korter zijn verschul-
digd. Hetzelfde geldt voor artikel 3:309 BW, want dat ziet slechts 
op onverschuldigde betaling. Er blijven dan twee opties over: de 
artikelen 3:306 en 3:310 BW. Volgens Koopmann is artikel 3:306 
BW een restbepaling en komt deze eerst aan bod als er geen bij-
zondere bepaling van toepassing is.17 Daardoor komen we weer 
terug bij artikel 3:310 BW, omdat deze bepaling meer aankno-
pingspunten biedt dan artikel 3:306 BW. Dat daardoor de termijn 
van 20 jaar van artikel 3:306 BW wordt verkort tot 5 jaar ex artikel 
3:310 BW is een bijkomend ongemak. anderzijds moet worden 
bedacht dat op de voet van artikel 6:44 BW alle betalingen van de 
schuldenaar eerst in mindering strekken op – ook – deze kosten. 
Zo bezien zal de korte verjaringstermijn in de praktijk geen pro-
blemen hoeven op te leveren. Overigens kan ook de verjaring van 
deze kosten worden gestuit, waarover later meer.

Groep B: authentieke akten waarbij het recht van hypotheek is 
gevestigd
Bij deze groep is de verjaringstermijn voor betekening- en exe-
cutiekosten 20 jaar. Weliswaar bepaalt artikel 3:307 lid 1 BW dat 
op een “rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis uit 
overeenkomst tot een geven of een doen” de termijn van 5 jaar 
van toepassing is, maar wederom gaat de bijzondere regel van 
artikel 3:323 lid 3 BW voor. Deze kosten vloeien immers recht-
streeks voort uit de verbintenis en het daaraan vastgeklonken 
hypotheekrecht. Verschiet de vordering echter van kleur door het 
teniet gaan van het hypotheekrecht, dan zal de termijn van 5 jaar 
ex artikel 3:307 lid 1 BW van toepassing zijn.

Groep C: overige authentieke akten (waarbij geen recht van hypo-
theek is gevestigd) en 
Groep D: andere bij de wet als executoriale titel aangewezen stuk-
ken
De eerdergenoemde termijn van 5 jaar van artikel 3:307 lid 1 BW 
en/of artikel 3:310 BW is niet alleen van toepassing op de hoofd-
vordering, maar evenzo op de betekening- en executiekosten. 

grosse
Opvallend is dat het woord ‘grosse’ nergens wordt genoemd in de 
verjaringsartikelen in het BW. Een grosse is namelijk alleen rele-
vant voor de executie, maar niet voor de bepaling van de juiste 
verjaringstermijn. Zo bezien zijn opmerkingen als ‘een grosse 
kan 20 jaar worden geëxecuteerd’ dan ook simpelweg fout. Het 
gaat namelijk niet om de verschijningsvorm (het uiterlijk), maar 
om de onderliggende rechtsvordering (de inhoud). Evenzo is het 

vakinhoudelijk



sdu uitgevers   de Gerechtsdeurwaarder 2009, nr. 4    |  27

onjuist en ook getuigend van verminderd inzicht om in exploten te 
melden dat men acteert uit krachte van ‘de in executoriale vorm 
uitgegeven grosse van’. Dat is zoiets als witte sneeuw, groen gras 
en natte regen. alsof er ook grossen bestaan die niet in executo-
riale vorm zijn uitgegeven. 

ik blijf nog even preken. Het is ook incorrect om in exploten te 
melden dat de ‘grosse van een dwangbevel’ wordt betekend of 
geëxecuteerd. Zowel dogmatisch als feitelijk is dat onmoge-
lijk. Zo schrijft P. Weiland: “grosse, gros, (regtsg.) het eerste 
afschrift, dat van een oorspronkelijk stuk gemaakt wordt, gros-
se, genoemd, omdat men, iets afschrijvende, doorgaans groot 
schrijft, in tegenoverstelling van het woord minute, minuut, of 
eerste opstel, dat met kleinere letteren geschreven wordt.”18 Ver-
der schrijft a. Pitlo: “Het stuk, dat de ambtenaar onder zich hield, 
schreef deze met een kleine letter; het stuk, dat hij aan partijen 
uitgaf, met een groote letter. Dit is de oorsprong van de woor-
den minuut en grosse.”19 Dogmatisch gezien kan er dus alleen 
een grosse zijn als er ook een minuut is. Zonder minuut geen 
grosse. 

Het dwangbevel – van oorsprong een fiscaal instrument uit 1845 
en afgeleid van het Franse recht – geeft aan degene die het uit-
vaardigt het recht van parate executie, dus om zonder rechterlijke 
tussenkomst de goederen van de schuldenaar aan te tasten. Zie 
in dit kader ook adriani: “..wordt het dwangbevel, dit is de titel..” 
en verderop “Het uitgangspunt hierbij is dat in een rechtsstaat 
voor de verwezenlijking van een recht met behulp van dwangmid-
delen als regel een vonnis of authentieke akte, een titel vereist is. 
Ter vermijding nu van de omslachtige tijdrovende procedure van 
het verkrijgen van een rechterlijk vonnis is in genoemd artikel 14 
invorderingswet aan het dwangbevel het recht van parate exe-
cutie toegekend dat wil zeggen – volgens de bewoording van dit 
artikel - het recht om de roerende en onroerende goederen van 
de schuldenaar zonder vonnis aan te tasten of hem zonder vonnis 
bij lijfsdwang tot betaling te dwingen.”20

De toelichting op de invorderingswet 1990 schrijft: “in de litera-
tuur is wel opgemerkt dat voor de executie van een dwangbevel 
een grosse is vereist. Men meent dit af te kunnen leiden uit de 
redactie van artikel 430 rv. Het lijkt echter veeleer aanneme-
lijk dat artikel 430 rv op dit punt onzorgvuldig is geredigeerd, in 
die zin dat tussen ‘alsmede’ en ‘andere’ ten onrechte het woord 
‘van’ is opgenomen. immers, uit de wet van 25 oktober 1989, 
Stb. 1989, 491, Kamerstukken ii 1984/85, 19 077, nr. 3, blz. 49 
en 50, kan worden afgeleid dat is bedoeld het dwangbevel zelf te 
betekenen.”21 

Ten slotte lees ik in de Parlementaire geschiedenis dat artikel 
430 lid 1 rv aanvankelijk alleen betrekking had op vonnissen, 
beschikkingen en akten. Blijkens de Mva ii inv. zijn de woorden: 
“alsmede van andere bij de wet als executoriale titel aangewezen 
stukken” toegevoegd in verband met de “vele bepalingen in bij-
zondere wetten betreffende bevelschriften e.d. die een executori-
ale titel opleveren, en waarbij thans, ten einde de uitvoerbaarheid 
daarvan krachtens het onderhavige wetboek afdoende te regelen, 

vrij gecompliceerde verwijzingen daarnaar plegen voor te komen, 
die soms desondanks niet volledig zijn. De onderhavige toevoe-
ging heeft tot gevolg dat in dergelijke gevallen kan worden vol-
staan met de bepaling dat het bevelschrift een executoriale titel 
in de zin van dit wetboek oplevert.”22 Hieruit blijkt wederom dat 
deze restbepaling vrijwel volledig is toegespitst op bevelschriften 
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overzicht

soort titel verjarings- rechtsgrond

 termijn 

groep a  

hoofdsom (niet-periodiek) 20 jaar 3:324 lid 1 BW

wettelijke rente 20 jaar 3:324 lid 1 j 6:119  

  lid 1 BW

contractuele rente 5 jaar 3:324 lid 3 BW

proceskosten  20 jaar 3:324 lid 1 BW

betekening- en executiekosten 5 jaar 3:310 lid 1 BW

  

hoofdsom (periodiek)  5 jaar 3:324 lid 3 BW

wettelijke rente   5 jaar 3:324 lid 4 BW

contractuele rente 5 jaar 3:324 lid 3 BW 

proceskosten 5 jaar 3:324 lid 4 BW

betekening- en executiekosten 5 jaar 3:310 lid 1 BW

  

groep b  

hoofdsom 20 jaar 3:323 lid 3 BW

wettelijke rente 20 jaar 3:323 lid 3 BW

contractuele rente 20 jaar 3:323 lid 3 BW

betekening- en executiekosten 20 jaar 3:323 lid 3 BW

  

hoofdsom (na vervallen van  5 jaar 3:307 lid 1 BW

hypotheekrecht)

wettelijke rente 5 jaar 3:308 j 3:312 BW

contractuele rente 5 jaar 3:308 j 3:312 BW

betekening- en executiekosten 5 jaar 3:307 lid 1 j 3:310  

  lid 1 BW

  

groep c  

hoofdsom 5 jaar 3:307 lid 1 BW

wettelijke rente 5 jaar 3:307 lid 1 j 3:312 

BW

contractuele rente 5 jaar 3:308 j 3:312 BW

betekening- en executiekosten 5 jaar 3:307 lid 1 j 3:310 

lid 1 BW 

  

groep D  

hoofdsom  5 jaar* 3:307 lid 1 j 3:310  

  lid 1 BW*

wettelijke rente 5 jaar* 3:307 lid 1 j 3:312  

  BW*

contractuele rente 5 jaar* 3:308 j 3:312 BW*

betekening- en executiekosten 5 jaar* 3:307 lid 1 j 3:310  

  lid 1 BW*

* tenzij er een specifieke regeling bestaat
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(die worden twee keer genoemd) en niet op dwangbevelen (die 
worden namelijk helemaal niet genoemd).    

Ook feitelijk kan een dwangbevel geen grosse hebben of zijn. Bij 
andere executoriale titels zien we dat de tekst (van de minuut) 
wordt afgesloten met de datering en ondertekening. Na dat 
tekstblok volgt dan de vermelding ‘voor grosse uitgegeven’, vrij-
wel altijd met dagtekening en ondertekening van de griffier of 
notaris. Hieruit blijkt dat er dus een minuut is en dat daarvan een 
grosse wordt verstrekt. Daarentegen wordt het tekstblok van een 
dwangbevel niet eerst afgesloten. Nee, het is een doorlopende 
tekst die eindigt met de datering en ondertekening door de func-
tionaris die – namens de instantie – gerechtigd is een dwangbe-
vel uit te vaardigen. Op dat dwangbevel staat ook nergens ‘voor 
grosse uitgegeven’. Feitelijk is het dus onmogelijk dat u een 
grosse van een dwangbevel in handen heeft, laat staan dat u dat 
stuk kunt betekenen of executeren. Zo bezien zijn alle exploten en 
beslagen die stellen dat er een grosse van een dwangbevel wordt 
betekend en dat er uit kracht van de grosse van een dwangbevel 
beslag gelegd is in de grond der zaak niet anders dan valsheid in 
geschrift, ja zelfs valsheid in een authentieke akte en dat begaan 
door een openbaar ambtenaar.

stuiting
Na deze zijstap kom ik weer terug bij de verjaring. Zou menig 
schuldeiser na het lezen van het voorgaande de moed in de 
schoenen zinken, gelukkig is daar het fenomeen van de stuiting. 
Door stuiting wordt verjaring van de rechtsvordering voorkomen 
en begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen. Volgens Hr 
25 januari 2002 is een stuitingshandeling een voldoende duide-
lijke waarschuwing aan de schuldenaar dat hij er rekening mee 
moet houden dat hij de beschikking houdt over zijn gegevens en 
bewijsmateriaal, omdat hij zich tegen een dan mogelijkerwijs 
alsnog door de schuldeiser ingestelde vordering behoorlijk kan 
verweren. in deze uitspraak wordt weer verwezen naar Hr 14 
februari 1997, NJ 1997, 144 en Hr 1 december 2000, NJ 2001, 
46.23 Het gaat er ook niet om of een vordering op de schuldenaar 
is verkregen, maar of die – vaststaande – vordering is behouden. 
De kerngedachte achter een stuitingshandeling is dus steeds een 
voldoende duidelijke schriftelijke actie van de schuldeiser naar 
de schuldenaar toe, waaruit blijkt dat de schuldeiser nog immer 
zijn recht op nakoming van de rechtsvordering voorbehoudt.

Groep A: vonnissen en beschikkingen en
Groep B: authentieke akten waarbij het recht van hypotheek is 
gevestigd
Voor de groepen a en B bestaat een afzonderlijke regeling betref-
fende stuiting, namelijk artikel 3:325 juncto 3:323 lid 3 BW. Vol-
gens deze bepaling kan de verjaring worden gestuit door bete-
kening van de uitspraak of schriftelijke aanmaning, erkenning 
van de in de uitspraak vastgestelde verplichting en voorts iedere 
daad van tenuitvoerlegging, mits daarvan binnen de door de wet 
voorgeschreven tijd of, bij gebreke van zodanig voorschrift, met 
bekwame spoed mededeling aan de wederpartij wordt gedaan. 
in al deze gevallen komt de eerdergenoemde kerngedachte weer 
om de hoek kijken. Dit betekent dat een executoriaal derdenbe-

slag de verjaring jegens de geëxecuteerde slechts zal stuiten, 
indien het overeenkomstig de wettelijke voorschriften binnen 8 
dagen nadien aan hem is betekend. als tijdstip van stuiting geldt 
dan de dag van het leggen van het beslag.24

 
Er zijn echter ook gevallen waarin de wet niet een zodanige ter-
mijn voorschrijft. Denk bijvoorbeeld aan een veroordeling tot 
het verrichten van een bepaalde prestatie met toekenning aan 
degene die de veroordeling verkreeg van de bevoegdheid tot ten-
uitvoerlegging over te gaan overeenkomstig de artikelen 3:297, 
3:299 en 3:300 BW. Van die executiemaatregelen krijgt de geëxe-
cuteerde niet steeds kennis. De verjaring wordt dan ingevolge 
artikel 3:325 BW gestuit vanaf iedere daad van tenuitvoerlegging, 
mits daarvan met bekwame spoed mededeling aan de andere 
partij wordt gedaan. Door te bepalen dat met bekwame spoed 
van de daad van tenuitvoerlegging mededeling moet worden 
gedaan, is rekening gehouden met de behoefte van degene die 
overweegt de verjaring te stuiten aan enig beraad of onderzoek. 
Een concrete termijn is door de wetgever niet wenselijk geacht, 
omdat het om zeer verschillende gevallen kan gaan, die moeilijk 
vergelijkbaar zijn.25

Hoewel erkenning van de verplichting de verjaring stuit, blijft dit 
verschijnsel een hachelijke zaak. Zelfs als de schuldenaar in een 
schriftelijke verklaring de schuld erkent, is het goed mogelijk 
dat in een later stadium die verklaring wordt betwist of herroe-
pen met een beroep op misbruik van omstandigheden of wellicht 
dwaling. ik mocht helaas zelf het genoegen smaken dat een beta-
lingsregeling die aanvankelijk al 35 maanden achtereen trouw 
werd nagekomen door het gerechtshof te Den Haag niet als een 
erkenning van de vordering werd gezien. Door haar ‘onervaren-
heid’ was de schuldenaar zo “onder de indruk van de aanmanin-
gen zijdens de deurwaarder” dat zij maar een betalingsregeling 
had getroffen. uiteraard was het nimmer de bedoeling de schuld 
te erkennen. in reconventie werden de reeds betaalde bedragen 
als onverschuldigd betaald teruggevorderd en – u raadt het al – 
die vordering werd ook toegewezen. Het is dus verstandig niet zo 
snel voor dit anker te gaan liggen.  

Volgens artikel 3:325 lid 1 juncto 3:319 lid 2 BW wordt door stui-
ting de verjaring verlengd met 5 jaar. als vervolgens binnen die 5 
jaar weer wordt gestuit, vindt er wederom verlenging plaats met 
5 jaar. Mits steeds tijdig gestuit kan een executoriale titel der-
halve tot in het oneindige worden geëxecuteerd. Dit regime geldt 
ook voor de bijkomende veroordelingen. 

Groep C: overige authentieke akten (waarbij geen recht van hypo-
theek is gevestigd) en
Groep D: andere bij de wet als executoriale titel aangewezen stuk-
ken
Voor deze titels moeten we te rade bij artikel 3:317 lid 1 BW. 
Volgens dit artikel wordt de verjaring gestuit door een schrifte-
lijke aanmaning of door een schriftelijke mededeling waarin de 
schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbe-
houdt. Hoewel in theorie een schriftelijke aanmaning volstaat, 
is het wijsheid om toch maar een stuitingsexploot aan de schul-

vakinhoudelijk
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denaar te laten betekenen – ik preek nu weer voor de eigen 
parochie. in dit verband wijs ik nog maar eens op de verzend- 
en ontvangsttheorie zoals we die vinden in artikel 3:37 BW en 
de bewijskracht van een stuitingsexploot als omschreven in de 
artikelen 156 en 157 rv. Ook hier kan de verjaring op de voet 
van artikel 3:317 lid 1 juncto 3:319 lid 2 BW tot in het oneindige 
worden gestuit. Door die stuiting gaat dan weer een nieuwe ver-
jaringstermijn van vijf jaar lopen.

in de dagelijkse executiepraktijk kan de verjaring de schuldeiser 
nog wel eens parten spelen. Stel: er is executoriaal derdenbe-
slag gelegd, gevolgd door jarenlange inhouding en afdracht door 
de derde. is het incasseren van die inhoudingen een stuitings-
handeling? Nee. Weliswaar is het moeilijk vol te houden dat de 
schuldenaar niet op de hoogte is van de vordering – de inhou-
dingen staan immers op de loon- of uitkeringsspecificaties van 
de schuldenaar – maar een dergelijke inhouding is zeker geen 
daad van tenuitvoerlegging of een mededeling van de schuldei-
ser aan de schuldenaar. Die daad van tenuitvoerlegging is er ooit 
wel geweest – het beslag en de overbetekening daarvan –, maar 
het periodiek incasseren en verdelen van afdrachten voldoet niet 
bepaald aan de kerngedachte dat het draait om een medede-
ling van de schuldeiser aan de schuldenaar. in de praktijk wordt 
er veelal actief gehandeld richting de derde met bijvoorbeeld 
de vraag waarom de periodieke afdrachten zijn gestopt, maar 
de schuldenaar hoort soms jaren niets van de beslagleggende 
deurwaarder. Vooral bij langlopende executiedossiers is het dus 
zaak steeds tijdig de verjaring te stuiten, ook al ontvangt u al 
jaren trouwe afdrachten van de derde. Deze materie is vooral van 
belang bij executie van verbeurde dwangsommen. gelet op de 
korte verjaringstermijn ex artikel 611g rv is bij beslaglegging het 
advies dat ten minste eens in de 6 maanden de verjaring moet 
worden gestuit, ook als er al een (derden)beslag voor reeds ver-
beurde dwangsommen ‘loopt’. Dat de te incasseren vordering 
door de kosten van die stuitingsexploten hoger wordt, is een niet 
te vermijden ongemak. 

conclusie
De regels met betrekking tot de verjaring van de bevoegdheid 
tot tenuitvoerlegging van executoriale titels zijn complex en niet 
altijd even logisch opgebouwd. De verjaringstermijnen variëren 
en zijn steeds afhankelijk van de onderliggende rechtsgrond. Het 
is zaak om steeds eerst te bepalen wat de aard van de rechtsvor-
dering is alvorens over te gaan tot de vaststelling van de juiste 
termijn. Met name in het executietraject is het van belang om 
steeds tijdig de verjaring te stuiten, met name als het dwang-
sommen betreft.
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grensoverschrijdend

H et is nog vroeg als ik in 
het centrum van de stad 
(300.000 inwoners) deur-
waarder Hieralal en zijn 

twee collega’s Hew a Kee en Sitaram 
bezoek. Op de twee gerechtsdeur-
waarders in het kanton in Nickerie na 
hebben alle 21 gerechtsdeurwaarders 
in Suriname hun standplaats in Para-
maribo. Hoewel onder dit gezelschap 
slechts twee vrouwelijke collega’s mo-
gen worden geteld, blijkt daaruit toch 
dat ook in Suriname deurwaarders het 
niet van hun fysieke kracht, maar hun 
overtuigingskracht en juridische ken-
nis moeten hebben. 
Dat is dan ook ongeveer de enige over-
eenkomst met de gerechtsdeurwaar-
derpraktijk in Nederland, want verder 
lijkt het alsof de tijd hier stil gestaan 
heeft. 
Deurwaarders doen nog dienst ter zit-
ting. Daarvoor ontvangen ze elf SrD 
(Surinaamse dollars, een bedrag tus-
sen de twee en drie euro) per maand, 
een bedrag dat zelfs de benzinekosten 
nog niet dekt. in feite is dit werk dat 
pro deo wordt uitgevoerd.
Verder is er geen specifieke beroeps-

opleiding: wie gerechtsdeurwaarder 
wil worden werkt eerst een periode op 
een advocaten- of notariskantoor of op 
de griffie van het gerecht. Daarna volgt 
een functie als assistent op een deur-
waarderskantoor om ervaring op te 
doen. Dat duurt doorgaans meerdere 
jaren, als gevolg waarvan de minimum-
leeftijd van 21 jaar voor benoeming in 
praktijk geen problemen oplevert. Een 
pensioengerechtigde leeftijd is overi-
gens nergens vastgelegd.
Ook het fenomeen ‘toegevoegd kan-
didaat’ is in Suriname onbekend. De 
kantoren zijn dan ook klein: behalve 
de deurwaarder en zijn assistent is er 
slechts een beperkte administratieve 
ondersteuning.
Wel is voor benoeming van groot belang 
dat de deurwaarder in spe van onbespro-
ken gedrag is. als in de beroepsprak-
tijk ethische aspecten in het gedrang 
mochten komen, volgt een gesprek met 
de tuchtrechter: het gerechtshof. Dat 
kan uitdraaien op een schorsing of be-
risping. gelukkig blijkt dat zeer weinig 
voor te komen – mijn gesprekspartners 
konden zich slechts twee tuchtzaken uit 
het verleden herinneren.

oud recht in een 
surinaams jasje

Op verzoek van de Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland 
verbleef Ton Jongbloed afgelopen februari twee weken in Paramaribo om 

cursussen te geven aan notarissen en medewerkers uit het bankwezen. Hij 
maakte van de gelegenheid gebruik om ter plekke een aantal deurwaarders te 

spreken. Over slecht begaanbare wegen, ontbrekende huisnummers en an-
dere uitdagingen in een land waar niet veel verborgen blijft.
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grensoverschrijdend

niet licht
Procedures worden gestart met een ver-
zoekschrift dat, als de zittingsdatum is 
bepaald, door de deurwaarder wordt be-
tekend. Net als in Nederland houdt de 
deurwaarder zich niet met het verdere 
verloop van de procedure bezig, maar 
komt hij pas met de te betekenen uit-
spraak weer in beeld. Daarnaast oefent 
de deurwaarder zijn kerntaak uit: hij is 
specialist op het gebied van beslagen. 
Opmerkelijk daarbij is dat Surinaamse 
deurwaarders zich niet met beslag op 
registergoederen en vliegtuigen bezig-
houden. Ook worden de nodige oproe-
pingen en betekeningen gedaan (zoals 
voor echtscheidingen en rogatoire com-
missies: ongeveer een derde van de be-
volking woont in Nederland) en worden 
‘desbewustheids’-exploten betekend om 
de verjaring te stuiten.  
Opvallend was hoeveel liefde voor het 
vak Hieralal, Hew a Kee en Sitaram uit-
straalden – zeker gezien het feit dat je 
met deze betrekking in Suriname wel-
iswaar in je levensonderhoud kunt voor-
zien, maar er bepaald niet rijk van wordt 
(denk aan de uitroepvergoeding van elf 
SrD). Daarbij is het werk bepaald niet 
licht. Exploten mogen worden gedaan 
vanaf zes uur ’s morgens tot zes uur 
’s avonds. Soms houdt dat in dat er in 
alle vroegte diverse uren moet worden 
gereden over slecht begaanbare, niet 
geasfalteerde wegen voor een vergoe-
ding die daar niet of nauwelijks tegen 
opweegt. Jaren geleden is door de geza-
menlijke deurwaarders een tarief voor 
hun ambtshandelingen afgesproken, 
maar indexatie in verband met de infla-
tie heeft nauwelijks plaats gehad. 
Een ander groot probleem vormen de 
vele verhuizingen binnen Suriname: er 
is geen effectieve verplichting om ver-
huizingen te melden en een elektroni-
sche toegang tot de bevolkingsboekhou-
ding zoals in Nederland is al helemaal 
onbekend. Er moet in 10 à 15 % van de 
gevallen navraag worden gedaan, om te 
beginnen bij de nieuwe bewoners. Hier 
komen de sociale vaardigheden van de 
Surinaamse deurwaarders optimaal tot 
hun recht, want via via komt men de 
betrokkene in de regel wel weer op het 

spoor. Sommigen zijn na een ontruiming 
weer bij de ouders ingetrokken en Su-
riname is met een half miljoen inwo-
ners een overzichtelijk land waarin niet 
veel verborgen blijft. Vooral Hew a Kee 
blinkt hierin uit: hij is een goed voetbal-
ler geweest die de nationale kleuren 

heeft verdedigd. De meeste Surinamers 
kennen hem en hij heeft een uitgebreid 
netwerk. Hij vertelt dat hij soms via het 
energiebedrijf te horen krijgt ‘bij welke 
elektriciteitsmast iemand woont’. Waar-
van acte.

rechtshulpverleners
Daarmee is direct een ander probleem 
aangeduid: de beperkte adressering. 
Niet alle wegen hebben straatnamen en 
huisnummers zijn er buiten Paramaribo 
soms niet. Ook kent men de betekening 
ex artikel 47 rv niet: een deurwaarder 
moet herhaaldelijk proberen een ge-
daagde te bereiken en betekening in 
persoon is uitgangspunt. Pas in laatste 
instantie komt het afgeven van het ex-
ploot aan de Procureur-generaal aan de 
orde. 
al met al is deurwaarder zijn in Suri-
name dus een behoorlijk arbeidsinten-
sieve aangelegenheid – en daarbij niet 
altijd zonder gevaar. Soms moet zelfs 
een beroep worden gedaan op de politie 
of zelfs het leger. Bij oude plantages is 
de eigendom doorgaans niet verdeeld, 
wat in geval van beslaglegging inhoudt 
dat verschillende rechthebbenden uit 
één familie zich ermee gaan bemoeien. 
Tegen zo’n overmacht is de deurwaarder 
natuurlijk niet opgewassen. Overigens 
zien de deurwaarders zichzelf toch in de 
eerste plaats als rechtshulpverleners 
die bij hun betekening uitleggen wat het 
exploot inhoudt, welke marge er nog is 
en welke oplossingen nog mogelijk zijn.
uiteraard hebben de Surinaamse deur-
waarders wensen. Dat de bezoldiging 

beter kan is al gebleken. graag zou-
den zij ook een opleiding speciaal voor 
gerechtsdeurwaarders zien, met een 
stageperiode van één jaar. Ook zouden 
ze meer aan permanente educatie wil-
len doen, en dit alles bij voorkeur op 
een wettelijke basis. Maar wetgeving 

duurt ook in Suriname lang, zodat niet 
alle wensen op korte termijn in vervul-
ling zullen gaan. Voor de permanente 
educatie ligt dat anders: als de KBvg en 
de Stichting Juridische Samenwerking 
Suriname Nederland de handen ineen 
slaan moet dit te verwezenlijken zijn. 
Een begin is al gemaakt: de Surinaamse 
gerechtsdeurwaarders kunnen inmid-
dels gebruik maken van de ruime biblio-
theek van de Stichting, die ook Neder-
landse boeken en tijdschriften bevat. 

‘DeurwaarDer zijn in suriname is een 
behoorlijk arbeiDsintensieve aangelegenheiD 

en niet zonDer gevaar’
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