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8  |  Uit het keurslijf

Bij het verschijnen van dit artikel buigt de Eerste Kamer zich 
over een tweetal wetsvoorstellen die beide zijn gericht op een 
modernisering van het vennootschapsrecht. Voor gerechtsdeurwaar-
derskantoren die zijn opgezet als maatschap of als BV – al dan niet 
met externe aandeelhouders – gaat er nogal wat veranderen, zegt 
Hans Vetter, verantwoordelijk voor de praktijkgroep Vennoot-
schaps-/Rechtspersonenrecht bij Van Till Advocaten in Amsterdam. 
Tijd dus om de huidige samenwerkingscontracten eens 
kritisch tegen het licht te houden.
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4  |   het organisch model

Miranda Maas-Hermans werd in 1995 verantwoordelijk 
voor het personeelsbeleid van een kantoor van nog geen 
dertig medewerkers. Inmiddels stuurt ze vijfentwintig 
P&O’ers aan in een fusieorganisatie met maar liefst 1476 
medewerkers. Een gesprek over de spanning tussen ‘beleid 
voeren’ en ‘ruimte geven’ en tussen ‘beheersen’ en ‘loslaten’.

12  |   Eigen verantwoordelijkheid

De ‘profit letter’ of pre-incassobrief kwam onlangs weer 
negatief in het nieuws. Is het acceptabel dat incasso-
bureaus of organisaties aanmaningsbrieven versturen op 
het briefpapier van een gerechtsdeurwaarderskantoor, of 
moet er paal en perk worden gesteld aan deze praktijk? 
Gerechtsdeurwaarder Antoon Donkers ziet de profit 
letter in de eerste plaats als antwoord op een aantal 
actuele ontwikkelingen. Toegevoegd-kandidaatgerechts-
deurwaarder Jacco van Lunteren plaatst daar enkele 
kanttekeningen bij.
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ondernemend

het 
organisch 

model 
miranda maas-hermans werd in 1995 
verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van 
een kantoor van nog geen dertig medewerkers. 
inmiddels stuurt ze vijfentwintig p&o’ers aan 
in een fusieorganisatie met maar liefst 1476 
medewerkers. een gesprek over de spanning 
tussen ‘beleid voeren’ en ‘ruimte geven’ en tussen 
‘beheersen’ en ‘loslaten’.

gerechtsdeurwaarders zijn ambtenaar én ondernemer. in 
de rubriek ‘ondernemend’ komen onderwerpen aan bod die 
vooral die laatste dimensie belichten. ondernemers uit de 
beroepsgroep die voorop lopen, vertellen over hun keuzes 
en aanpak als het gaat om (specifieke aspecten van) de 
bedrijfsvoering. 
deze keer: miranda maas-hermans van ggn maas-delta 
over personeelsbeleid.
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ondernemend

“Ga het maar regelen”. Dat was de opdracht 
waarmee Miranda Maas in 1995 de porte-
feuille personeelsbeleid van het toenmalige 
kantoor Maas Delta in handen kreeg. Een 

opdracht die bepaald letterlijk genomen moest worden, want er 
was nog helemaal niets geregeld, vertelt Maas. “Er waren geen 
functieprofielen, geen loonschalen, geen duidelijke richtlijnen, 
geen huishoudelijk reglement. Alles draaide op mondelinge af-
spraken die in het kantoor gemaakt waren en die je geacht werd 
te kennen. En toch werkte het. Daaruit blijkt dat er binnen een 
klein kantoor weinig regels nodig zijn om het toch te kunnen 
laten functioneren.”
Maas Delta is inmiddels onderdeel van GGN, het resultaat van 
een fusie in maart 2009 waarbij een achttal samenwerkende 
bedrijven werden samengevoegd. Daarmee is een landelijk ope-
rerende organisatie ontstaan met bijna 1500 medewerkers. En 
met, uiteraard, een professioneel opgezet personeelsbeleid – 
iets dat in de afgelopen vijftien jaar binnen de gehele deurwaar-
dersbranche voet aan de grond heeft gekregen, zegt Maas. Niet-
temin: niet elke personeelsmanager staat voor de uitdaging een 
organisatie van die omvang aan te sturen. Hoe doet Maas dat?
“Om te beginnen: ik omring me met mensen waarop ik kan 
vertrouwen. We hebben Nederland in vijf regio’s verdeeld, per 
regio is er één manager met een eigen team. In totaal werk ik met 
vijfentwintig P&O’ers, mijn ‘linking pins’, de ‘thermometers’ in 
de bedrijven. Daarnaast heb ik een aantal positieve criticasters 
in mijn beleidsafdeling die me scherp houden. Via dit netwerk 
krijg ik uiteindelijk alles te horen wat ik moet weten, zonder dat 
ik zelf op onderzoek uit moet op allerlei locaties om daar spreek-
uur te houden.”

Maas stuurt bewust op afstand, zegt ze. “Ik kan natuurlijk niet 
alles tot op individueel niveau overzien. Aan de andere kant: je 
moet ook niet alles willen weten. Al zou alles 100% in orde zijn, 
dan zijn er toch altijd ‘grumpies’, medewerkers die niet tevreden 
zijn. Dat is in iedere organisatie zo. Het magische woord is ‘los-
laten’. Als je iets loslaat, heeft het veel meer kans om te groeien 
dan wanneer je de dingen krampachtig probeert te beheersen. 
Als ik zie wat dat oplevert, kan ik daar enorm van genieten. Maar 
natuurlijk, er gaat ook wel eens iets mis. Gelukkig werk ik in een 
lerende organisatie waarin je dingen mag uitproberen en fouten 
mag maken.”

WaardEn in plaats Van rEgEls
Dingen proberen, experimenteren. Het is ook kenmerkend 

ook kleine dingen dragen bij aan 
het bouwen van een nieuwe 

organisatie
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voor het proces waar GGN sinds de fusie in zit. Maart 2009 is nog niet zo lang geleden en de nieuwe 
organisatie is nog volop in ontwikkeling. “Je kunt niet domweg alle regels van acht organisaties bij el-
kaar voegen en denken dat je dan een goed werkend beleidskader hebt” benadrukt Maas. “We zijn nu 
in een andere dimensie terechtgekomen en krijgen de kans om het palet opnieuw op te zetten. GGN 
heeft daarin een nogal revolutionaire keuze gemaakt door niet alles in regels te willen vatten. Dat is 
nogal wat, zeker voor een organisatie met zoveel juristen in huis.” 

In plaats van alles ‘dicht te regelen’ wil GGN een viertal waarden centraal stellen die tot een duidelijke 
samenhang moeten gaan leiden. Het gaat daarbij om de waarden proactief, integer, betrokken en dicht-
bij. Maas: “We zijn nu met onze medewerkers in gesprek om te achterhalen wat zij onder die waarden 
verstaan. Daardoor gaan ze voor de mensen leven en krijgen ze een concrete invulling, op basis waar-
van we nieuwe medewerkers in gaan werken. Zo betekent betrokken en dichtbij dat we van medewer-
kers verwachten dat ze normaal Nederlands spreken zonder ambtelijk jargon, en sociaal voldoende 
vaardig zijn om relaties te  onderhouden, niet alleen met schuldeisers maar ook met debiteuren.”
Waarden in plaats van regels. Om dezelfde reden heeft Maas ook geen kant-en-klare blauwdruk voor 
het personeelsbeleid binnen het nieuwe GGN uit de kast getrokken. “Je moet op zoek naar iets wat bij 
het bedrijf past. Zomaar een structuur uit een boek halen werkt niet, dat gaat wringen. Ik denk meer in 
een organisch model, waarbij de regelingen op een natuurlijke manier uit de organisatie voortkomen.” 

groot BlijVEn in hEt pErsoonlijKE 
Die manier van denken is ook terug te vinden in de wijze waarop de scholing van medewerkers is 
geregeld. GGN heeft een eigen opleidingsinstituut, de ‘Academy’, met een zeer ruim scholingsaanbod 
zowel op het terrein van kennis (bijvoorbeeld huur- of arbeidsrecht, maar ook ethiek) als vaardigheden 
(bijvoorbeeld omgaan met agressie). Maar ondanks het feit dat er volop ruimte geboden wordt tot 
bijscholing is er geen druk op medewerkers om door te groeien naar nieuwe functies of functieniveaus. 
“Sommige medewerkers zijn tevreden in de functie die ze vervullen en dat is prima zo”, zegt Maas. “Aan 
de andere kant merken we dat het voor de nieuwe generatie heel vanzelfsprekend is om regelmatig een 
volgende carrièrestap te zetten. Door de schaalgrootte van onze huidige organisatie kunnen wij mak-
kelijker aan hun behoefte aan mobiliteit tegemoet komen. We zien dat onze medewerkers steeds vaker 
gebruikmaken van onze site met vacatures en van het ene kantoor naar het andere verhuizen.” 
De grootste uitdaging waar Maas de komende tijd voor staat is het versterken van het ‘familiegevoel’ 
binnen een zo grote organisatie bij medewerkers die uit diverse bedrijfsculturen afkomstig zijn. “We 
willen dat de nieuwe organisatie zo snel mogelijk voor onze medewerkers gaat leven. Dat kan door 
groot te blijven in het persoonlijke”, zegt Maas. “Deels zit dat ingebakken in onze organisatiestructuur. 
We hebben een heel platte organisatie: iedereen kan in twee stappen bij de raad van bestuur zijn. Op 
die manier kunnen onze medewerkers laagdrempelig ongenoegens of misstanden melden en kunnen 
we daar adequaat op reageren. Daarmee geef je een belangrijk signaal af aan je organisatie en laat je 
zien waar je voor staat. Daarnaast hebben we interdisciplinaire teams in het leven geroepen die ‘best 
practices’ verzamelen. Maar ook kleine dingen dragen bij aan het bouwen van een nieuwe organisatie, 
zoals een vaste serie artikelen op het intranet waarin een willekeurige medewerker verslag doet van zijn 
of haar werkdag. De eerst tekenen wijzen erop dat we de goede richting in gaan. Bemoedigend is het 
om nieuwe medewerkers te ontmoeten. Die weten al niet beter: die werken voor GGN.”

in Balans
Hard werken mag bij GGN, maar alles met mate. Maas: “Wij vinden het belangrijk dat medewerkers 
een goede balans houden tussen werk en privéleven. Dat betaalt zich voor ons terug, want zo houden 
mensen meer energie. Ouderschapsverlof, tijdelijk minder werken in verband met de zorg voor de 
kinderen, een sabbatical: ik hecht eraan dat dat soort zaken bij ons goed geregeld wordt.” 

Er is geen druk op medewerkers om door te groeien
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Goed, de benamingen van het 
wetsvoorstel ‘vereenvoudiging 
en flexibilisering van het bv-
recht’ en het wetsvoorstel ‘rege-

ling personenvennootschap boek VII titel 13’ 
mogen dan weinig opwindend zijn – dat wat 
ze beogen te regelen is dat wél. Op z’n minst 
in de ogen van een vakspecialist als Hans Vet-
ter. 
“Het zijn beide lekker opgefriste regelingen 
waar zowel ondernemend Nederland als 
de beroepspraktijk veel plezier aan gaan be-
leven”, zegt de Amsterdamse advocaat vol 
overtuiging. “De wettelijke regeling voor de 
personenvennootschap is nu heel gebrekkig 
en die wordt helemaal up-to-date gebracht 
met alle inzichten uit de jurisprudentie. De 
regeling van de BV wordt sterk versoepeld 
en in lijn gebracht met de eisen die de hui-
dige ondernemerspraktijk stelt. Het keurslijf 
waar we nu mee te maken hebben komt te 
vervallen en dat schept interessante nieuwe 
mogelijkheden, met name op het terrein van 
de samenwerking tussen vennoten en aan-
deelhouders.”
Beide wetsvoorstellen gelden als ‘niet-con-
troversieel’ en Vetter hoopt dan ook dat ze 
ergens in 2010 in werking zullen treden. Dat 
is dan het eindstation van een (volgens Vet-
ter: te) lange periode van discussie, schaven 

en bijschaven. Maar het was de moeite van 
het wachten waard, want aan ondernemers 
biedt het nieuwe recht veel meer bewegings-
vrijheid en gemak. Zo worden de huidige 
VOF en maatschap vervangen door de zo-
geheten Openbare Vennootschap (OV), die 
straks bestaat naast de commanditaire ven-

nootschap (CV). Een novum is dat beide 
vormen straks ook rechtspersoonlijkheid 
kunnen krijgen, overigens zonder dat dit de 
hoofdelijke aansprakelijkheid van de ven-
noten aantast. Vetter: “Dat maakt het straks 
veel gemakkelijker als een vennoot wil uit-
treden uit een maatschap en er registergoe-
deren moeten worden overgedragen. Nu 

moet dat voor elk registergoed afzonderlijk 
per notariële acte, straks kan het in één keer 
per onderhandse acte.”

BEton
Gerechtsdeurwaarders die hun samenwer-
king als maatschap hebben vormgegeven 
doen er volgens Vetter goed aan hun huidige 
contract goed te laten doorlichten en aan te 
passen, al was het maar omdat er in termino-
logische zin veel verandert. Maar niet alleen 
daarom, want  de nieuwe regeling bevat ook 
een belangrijk nieuw onderdeel: een uitzon-
dering op de hoofdelijke aansprakelijkheid 
in die gevallen dat de vennootschap een 
opdracht aanneemt. “Iets dat voor gerechts-
deurwaarders dagelijkse praktijk zal zijn”, zegt 
Vetter. “Anders dan voorheen geldt onder het 
nieuwe recht: wordt bij het uitvoeren van een 
opdracht een fout gemaakt door één van de 
vennoten, dan zijn de andere vennoten niet 
aansprakelijk als ze kunnen aantonen dat zij 
die handeling niet feitelijk hebben verricht 
en hen geen blaam treft. Nu zullen beroeps-
beoefenaars doorgaans wel een beroepsaan-
sprakelijkheidsverzekering hebben, maar die 
dekt niet alles. Kortom, het is wel zinvol eens 
te kijken hoe je daar onderling mee om wenst 
te gaan mocht zo’n situatie zich voordoen.” 
Een andere verrijking van de wettelijke re-

interview

Hans Vetter, advocaat bij Van Till Advocaten in Amsterdam

Uit het keurslijf
bij het verschijnen van dit artikel buigt de eerste kamer zich over een 
tweetal wetvoorstellen die beide zijn gericht op een modernisering van het 
vennootschapsrecht. voor gerechtsdeurwaarderskantoren die zijn opgezet als 
maatschap of als bv – al dan niet met externe aandeelhouders – gaat er nogal 
wat veranderen, zegt hans vetter, verantwoordelijk voor de praktijkgroep 
vennootschaps-/rechtspersonenrecht bij van till advocaten in amsterdam. 
tijd dus om de huidige samenwerkingscontracten eens kritisch tegen het licht 
te houden.
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Bij een onwerkbare 
situatie kan een 

bepaalde vennoot uit de 
vennootschap 

worden gezet met 
vergoeding van de 

waarde van zijn 
aandeel
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geling betreft de mogelijkheid om expliciet 
zaken vast te leggen omtrent het eventueel 
uitstoten van een vennoot. Vetter: “Daar was 
niets over geregeld, nu wel. Bij een onwerk-
bare situatie kan een bepaalde vennoot uit 
de vennootschap worden gezet met vergoe-
ding van de waarde van zijn aandeel. Het is 
verstandig daarover daadwerkelijk enige be-
palingen op te nemen in het vennootschaps-
contract.”
De aanpassingen in het bv-recht gaan echter 
nog verder – zozeer dat Vetter met enige sla-
gen om de arm spreekt van ‘een regeling met 
zeker contractueel karakter’. Lag vroeger als 
in beton gegoten wat kon en niet kon, het 
nieuwe bv-recht laat tal van nieuwe arran-
gementen toe die tussen de aandeelhouders 
kunnen worden overeengekomen. 

ZWarE VErantWoordElijKhEid
Die mogelijkheid is misschien minder inte-
ressant voor kantoren waar de bestuurders 

tevens aandeelhouder zijn.  “Straks zijn er 
uitstekende eenvoudiger mogelijkheden om 
waardevolle mensen financieel aan je kantoor 
te binden zonder dat je ze direct beslissings-
bevoegdheid geeft.”
In dat kader is het ook nuttig te weten dat in 
het nieuwe bv-recht een groot deel van het 
huidig kapitaalbeschermingsrecht overboord 
wordt gezet: de bestuurders zijn in hoge mate 
verantwoordelijk voor het bestaan van de li-
quiditeit van de rechtspersoon. Dat heeft met 
name consequenties voor het zogeheten di-
videndbesluit door de aandeelhouders, zegt 
Vetter. “Als de aandeelhouders in meerder-
heid besluiten dat het tijd is om een deel van 
de winstreserve als dividend uit te keren, dan 
kan het bestuur dat besluit gemotiveerd naast 
zich neerleggen en kan niet tot uitkering wor-
den overgegaan. Bijvoorbeeld omdat men 
denkt over een grote investering, of omdat de 
markt sterk verslechtert. Dit onderdeel heeft 
zwaar onder vuur gelegen overigens, omdat 

het een zware verantwoordelijkheid legt bij 
de bestuurders. Tegelijkertijd betekent het dat 
je als gerechtsdeurwaarder nooit ‘overruled’ 
kunt worden als er een discrepantie ontstaat 
tussen het belang van een aandeelhouder en 
het vennootschapsbelang: uiteindelijk beslis 
je als bestuurder over de koers en de liquidi-
teitspositie van de onderneming.” 
Volgens Vetter zijn er nog tal van andere wij-
zigingen die maken dat het zinvol is het hui-
dige ondernemingscontract goed onder loep 
te nemen. “Er is zoveel meer mogelijk dat 
het bijna ondenkbaar is dat er niet een aantal 
zaken op een nieuwe leest geschoeid zal wor-
den. Aandeelhouders kunnen tot allerlei aan-
vullende eisen worden verplicht, maar ook 
worden gerechtigd tot het afvaardigen van 
een ’eigen’ bestuurder in het bv-bestuur. Er 
is, kortom, veel meer ruimte voor specifieke 
contractuele afspraken in aanvulling op wat 
wet en statuten nu toelaten en bepalen. Zoals 
gezegd: het nieuwe recht is veel beter toege-
sneden op hetgeen de ondernemerspraktijk 
vraagt. En dat geldt zeker ook voor de deur-
waarderspraktijk.”

sjon Klaassen, gerechts-
deurwaarder bij de jong-
BhK, reageert:

als ik vetter goed begrijp, wordt de 
rol van de aandeelhouder ingeperkt 
(liquiditeitspositie), maar ook uitge-
breid (bestuursafvaardiging). het is niet 
onvoorstelbaar dat de wetsvoorstellen 
vanuit risicobeheersing de nodige admi-
nistratie (lees: bureaucratisering) met 
zich meebrengt. immers, de verslagleg-
ging van besluitvorming van bestuurders 
en vennoten zal adequaat moeten zijn 
vanuit het oogpunt van aansprakelijk-
heid. dit laat naar mijn idee onverlet dat 
de deurwaarder door zijn ambt per-
soonlijk aansprakelijk is. hij is immers 
degene die is benoemd, niet de b.v. 
de slotconclusie van vetter roept bij 
mij de vraag op of ons beroep koerst op 
ondernemerschap of op de ambtelijke 
bevoegdheid, dan wel de synergie tussen 
beide. Naar de toekomst vereist dit mijns 
inziens een door de beroepsgroep breed 
gedragen duidelijk beleid c.q. visie.”

interview



tegengas

Eigen verantwoordelijkheid

de ‘profit letter’ of pre-incassobrief kwam 
onlangs weer negatief in het nieuws. is het 
acceptabel dat incassobureaus of organisaties 
aanmaningsbrieven versturen op het briefpapier 
van een gerechtsdeurwaarderskantoor, of moet 
er paal en perk worden gesteld aan deze praktijk? 
gerechtsdeurwaarder antoon donkers ziet de 
profit letter in de eerste plaats als antwoord op 
een aantal actuele ontwikkelingen. toegevoegd-
kandidaatgerechtsdeurwaarder Jacco van lunteren 
plaatst daar enkele kanttekeningen bij.

in de rubriek tegengas kruist een lid 
van de beroepsgroep de degens met een 
collega-deurwaarder of extern betrokkene 
over een actueel onderwerp. dit keer: 
jacco van lunteren, toegevoegd-kandidaat 
gerechtsdeurwaarder bij jepma almere 
gerechtsdeurwaarders B.V., in gesprek met 
antoon donkers, gerechtsdeurwaarder bij 
janssen en janssen gerechtsdeurwaarders 
in Eindhoven.
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Altijd prettig, een gezamenlijk 
vertrekpunt. Antoon Donkers 
en Jacco van Lunteren, respec-
tievelijk gerechtsdeurwaarder 

bij Janssen en Janssen Gerechtsdeurwaar-
ders in Eindhoven en toegevoegd-kandi-
daatgerechtsdeurwaarder bij Jepma Almere 
Gerechtsdeurwaarders, zijn het erover eens 
dat de tuchtrechter terecht zijn staf heeft 
gebroken over de praktijk om een paar pak-
ken blanco briefpapier bij een opdrachtge-
ver of incassobureau neer te zetten ‘voor 
gebruik naar eigen inzicht en zonder verder 
toezicht’. Een praktijk die inmiddels ook 
door de Ledenraad van de KBvG is veroor-
deeld, weet Van Lunteren. 
Maar het is Van Lunteren wel een doorn in 
het oog dat veel vakbroeders tijdens die-
zelfde ledenraadvergadering het gebruik 
van de profit letter met volle overtuiging 
verdedigden als een instrument om de 
kosten voor de debiteur zo laag mogelijk te 
houden. “Dat is natuurlijk flauwekul. Het is 
vooral eerst een commercieel instrument, 
bedoeld om ofwel eerder binnen te komen 
bij een klant dan wel om een bestaande 

klantrelatie te bestendigen. Iets waar ik ove-
rigens geen enkel bezwaar tegen heb, maar 
waar we wel eerlijk over moeten zijn”, aldus 
Van Lunteren. 
Niet voor niets is het fenomeen overge-
waaid uit de incassobranche – altijd al in 
commercieel opzicht wat vooruitstreven-
der dan de gerechtsdeurwaarders. Al heb-
ben die laatsten het afgelopen decennium 
een flinke inhaalslag gemaakt, zegt Antoon 
Donkers. “Het commerciële aspect kan in 
deze zeker niet ontkend worden. Maar ik 
bekijk het dan toch bij voorkeur van de 
andere kant: het is de markt die om dit 
soort oplossingen vraagt en het getuigt van 
een gezonde commerciële instelling dat de 
branche dan met een antwoord komt.”
Volgens Donkers is er een aantal grote 
partijen in de markt die zich bezinnen op 
de vraag hoe ze hun creditmanagement 
effectiever kunnen inrichten zonder dat 
dat direct tot extra kosten bij de debiteur 
leidt. “Je merkt het bij partijen die vanouds 
een zekere sociale signatuur hebben, zoals 
woningbouwverenigingen en zorginstel-
lingen. Die zijn op zoek naar extra druk-

middelen zonder dat er direct een kostbaar 
incassotraject wordt gestart. Maar ook de 
overheid vraagt steeds vaker om de inzet 
van pre-incassobrieven in haar eigen aanbe-
stedingstrajecten. Recentelijk nog kregen 
we het verzoek van een Kamer van Koop-
handel. Dat zijn belangrijke signalen die je 
niet zomaar kunt negeren.”

hEllEnd VlaK
Voor de goede orde: Van Lunteren is zeker 
geen rabiaat tegenstander van het gebruik 
van profit letters. Wel ziet hij zeker een 
spanningsveld tussen het voldoen aan de 
eisen van opdrachtgevers en de eigen ver-
antwoordelijkheid vanuit het ambt. Van 
Lunteren: “Een brief van een gerechtsdeur-
waarder heeft bij de gemiddelde burger een 
zeer grote impact. Ik ken in mijn eigen pri-
véomgeving veel mensen die al overstuur 
raken van een onduidelijke brief van een 
incassobureau. Tegen die achtergrond is 
een profit letter een zwaar middel dat met 
beleid en met de grootste zorgvuldigheid 
moet worden ingezet. De randvoorwaar-
den zijn dus van groot belang: wanneer en 

tegengas
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Dè logistieke dienstverlener 
bij ontruimingen en inbeslagnames
Zeven dagen in de week, 24 uur per dag bieden wij onze diensten aan door middel 

van een landelijk dekkend netwerk van 16 Logicx vestigingen in heel Nederland. 

Door het landelijke netwerk en uitgebreide wagenpark is Logicx in staat om snel en 

vakkundig het logistieke traject bij ontruimingen en inbeslagnames te verzorgen. 

Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden voor tijdelijke opslag, openbare verkoop 

en taxatie van voertuigen. Klanten waar wij voor werken zijn Domeinen, gerechts-

deurwaarders, advocatenkantoren, incassobureaus, financiële dienstverleners en 

deurwaarders.

Uw voordelen

• Discreet
• 24/7 Bereikbaar
• Landelijk netwerk
• Vakkundig personeel
• Gecertificeerde voertuigen 
• Beveiligde opslagruimte en buitenterreinen

Kijk voor meer informatie op www.logicx.nl 
of bel naar 055 - 369 4066.

4022637_Logicx_Adv_Ontruiming_DEF.indd   1 02-03-2010   10:46:01
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onder welke omstandigheden wordt het 
instrument ingezet? Is er controle op de 
teksten? Je bevindt je al heel gauw op een 
hellend vlak. Ook wij hebben in het ver-
leden wel profit letters verstuurd waarin 
bijvoorbeeld sprake was van een mogelijke 
veroordeling in de proceskosten – iets dat 
je eigenlijk helemaal nog niet kunt weten 
op dat moment. We zijn daar nu heel zorg-
vuldig in, maar ik betwijfel of diezelfde 
zorgvuldigheid door alle kantoren in acht 
wordt genomen.”
Donkers: “Ik ben het met je eens dat je 
maximaal grip op de zaak moet houden. 
Als kantoor hanteren wij dan ook een 
strikt beleid: geen blanco briefpapier bij de 
opdrachtgever, maar alles in eigen beheer 
printen en versturen. En we kijken ook kri-
tisch of er niet allerlei extra kosten in reke-
ning worden gebracht. Binnen die rand-
voorwaarden is het een prima instrument, 
mede in het kader van onze maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid.”
Dat laatste aspect is volgens Donkers een 
belangrijk argument vóór het gebruik van 
de profit letter. Hij zegt: “Kostenbespa-
ring staat hoog op de politieke agenda, dat 
is aan alles te merken. De overheid zit als 
een bok op de haverkist als het gaat om 
de kosten van incasso. Ik vind dat we als 
gerechtsdeurwaarders in dat opzicht onze 
verantwoordelijkheid moeten nemen. Voor 
ons geldt dat maatschappelijk verantwoord 

incasseren onderdeel is van onze onderne-
mingsstrategie, en het zo min mogelijk op 
kosten jagen van de debiteur is daar onder-
deel van. Als je daar een profit letter voor 
in kunt zetten: graag. Dat heeft een toege-
voegde waarde voor alle partijen.” 
Van Lunteren: “Ik hoop dat je het me niet 
kwalijk neemt dat ik voor dat argument 
niet zo gevoelig ben. De overheid zet de 
beroepsgroep sterk onder druk om vooral 
ook te kijken naar de belangen van de debi-

teur, maar meet intussen met twee maten. 
Die houding zie je namelijk niet terug in de 
eisen die tijdens een aanbesteding worden 
gesteld en al helemaal niet in het nieuwe 
voorstel met betrekking tot de verhoging 
van de griffierechten. Kennelijk geldt het 
dan helemaal niet meer dat de kosten zo 
beperkt mogelijk gehouden moeten wor-
den.”

dE WEg KWijt
Donkers: “Toegegeven, in een aantal 
opzichten voert de overheid een tweespo-
renbeleid. Maar dat laat onverlet dat ik het 
een goed idee vind dat we als deurwaar-
der onze invloed gebruiken om mensen te 
waarschuwen dat er hoge kosten dreigen 
aan te komen. Een profit letter is in de eer-
ste plaats een waarschuwingsbrief.”
Die waarschuwingsbrief wordt bij Janssen 
en Janssen in twee versies verstuurd, aldus 
Donkers: als ‘gentle reminder’ en als echte 
profit letter. “In geval van de ‘gentle remin-
der’ schrijven we de debiteur aan met de 
mededeling dat de zaak op het punt staat 
aan ons overgedragen te worden. En dat dat 
kan worden voorkomen door alsnog aan 
de leverancier te betalen. Ook voor verdere 
informatie verwijzen we in die brief naar de 
oorspronkelijke leverancier. In een echte 
profit letter staat dat er aan ons betaald 
moet worden en zijn wij ook eerste aan-
spreekpunt. Hoe dan ook: in beide gevallen 
is de debiteur bij ons bekend en weten onze 
medewerkers hoe de vlag erbij hangt.”
Van Lunteren: “Ik heb enige bedenkingen 
bij het fenomeen ‘gentle reminder’. Zoals 
de Staatsecretaris al zei in antwoord op 
Tweede Kamervragen: het is acceptabel, 
zolang er maar geen verwarring over de 
hoedanigheid van de afzender kan ont-
staan. Ik denk: iemand die van jou een brief 
krijgt maar niet bij jou kan betalen en ook 
niet bij jou terecht kan voor informatie – zo 
iemand raakt de weg kwijt. Mensen blok-
keren bij het zien van zo’n brief en grijpen 
naar de telefoon of gaan geld regelen. Dan 
vind ik niet dat je als kantoor kunt zeggen: 
sorry, we zijn nog niet zover. Er ontstaat 
dan een onduidelijkheid die niet zou moe-
ten ontstaan.”
Donkers: “Het is mijns inziens een kwestie 
van duidelijk communiceren. Je staat op 
het punt de vordering in behandeling te 

nemen, maar hebt dat nog niet gedaan, wat 
is daar onduidelijk aan? Zolang mensen 
maar weten waar ze terechtkunnen en hoe 
ze op die brief moeten reageren. In de prak-
tijk komt het overigens maar zeer zelden 

voor dat er naar aanleiding van een ‘gentle 
reminder’ wordt gebeld. Kennelijk kan de 
gemiddelde burger nog voldoende goed 
begrijpend lezen. Maar wellicht is ook het 
intimiderend effect van de deurwaarders-
brief aan het afnemen.”
Van Lunteren: “Dat is heel goed mogelijk. 
Niettemin ben ik voorstander van een hel-
der overdrachtsmoment van opdrachtgever 
naar gerechtsdeurwaarder. Ook al omdat 
het niet prettig is te communiceren namens 
een klant, terwijl je geen zicht hebt op de 
kwaliteit van diens debiteurentraject. Wij 
hebben laatst bewust afscheid genomen 
van een klant die z’n zaakjes zo slecht voor 
elkaar had dat wij er geen verantwoorde-
lijkheid meer voor wilden nemen. Uitein-
delijk zal iedere deurwaarder vanuit zijn 
eigen verantwoordelijkheid de kwaliteit 
van het proces willen waarborgen.”

tegengas

Een profit letter is een 
zwaar middel dat met 
beleid moet worden 

ingezet

het is de markt die om 
dit soort oplossingen 

vraagt



Totaalpakket ontruiming,

woningschoonmaak en

opslag inboedels

■ Geen annuleringskosten.

■ Overname van aansprakelijkheidsrisico van opslag 
en vernietiging van inboedels.

■ Digitaal aan- en afmelden van ontruimingen 
met behulp van een volledig geautomatiseerd 
planningsprogramma.

■ Grote speler in de branche, met 4.400 ontruimingen 
per jaar, waarvan 62,5 % met woningreiniging en 
38% met opslag inboedel.

■ Landelijke dekking, ideaal voor kantoren met 
meerdere vestigingen.

■ Vast, met verklaring omtrent goed gedrag, eigen 
personeel. Snel en � exibel inzetbaar in ploegen 
met voorman.

■ Bewaakte opslaglocatie met gesloten en 
verzegelbare containers voor de opslag van 
inboedels en in beslag genomen goederen.

Aluminiumstraat 83, 2718 RB  Zoetermeer
telefoon: 079-3632060  •  fax: 079-3632065

e-mail: info@roessen.nl  •  website: www.roessen.nl

3 juni 2010 PE Nieuw Vennootschapsrecht – Personenvennootschappen 

Locatie: Ambiance Houtrust te Hooglanderveen
Tijd: 13.30 uur tot 18.00 uur
Docent: de heer mr. drs. H. de Groot, kandidaat-notaris en docent ondernemingsrecht
Investering: € 375,- per persoon, exclusief 19% BTW, inclusief locatie, lesmateriaal, 
catering, consumpties en registratie bij de KBvG 
PE punten: 4 punten

3 juni 2010 Agressiehantering voor medewerkers / grensoverschrijdend 
gedrag

Locatie: NH Hoteles te Utrecht
Tijd: 9.00 uur tot 16.30 uur
Trainer: de heer R. Gebski, trainer, rollenspelacteur op gebied van communicatie
Investering: € 375,- per persoon, exclusief 19% BTW, inclusief locatie, lesmateriaal, 
catering (lunch) en consumpties 

8 juni 2010 PE Nieuw Procesrecht 2011 & het nieuwe griffierechtensysteem

Locatie: Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist
Tijd: 13.30 uur tot 18.00 uur
Docent: de heer J. Nijenhuis, gerechtsdeurwaarder te Roermond
Investering: € 375,- per persoon, exclusief 19% BTW, inclusief locatie, lesmateriaal, 
catering, consumpties en registratie bij de KBvG 
PE punten: 4 punten

18 juni 2010 Procestraining voor juristen en (kandidaat)gerechtsdeurwaarders

Locatie: Aristo te Utrecht
Data: Introductiebijeenkomst 18 juni 2010, lesdag 1: 30 september 2010, 
lesdag 2: 14 oktober 2010, lesdag 3: 4 november 2010, lesdag 4: 18 november 2010,
lesdag 5: 2 december 2010, lesdag 6: 16 december 2010, lesdag 7: 13 januari 2011,
lesdag 8: 27 januari 2011, lesdag 9: 10 februari 2011
Tijd: 10.30 uur tot 18.00 uur
Docent: de heer mr. M.P.F. van Dooren, kantonrechter te Roermond en de heer 
J. Nijenhuis, gerechtsdeurwaarder te Roermond
Investering: € 4250,- per persoon, exclusief 19% BTW, inclusief locatie, lesmateriaal, 
catering (lunch), consumpties en registratie bij de KBvG 
PE punten: 60 punten (waarvan er nog 24 punten voor 2011 aangevraagd worden bij 
de KBvG)

21 juni 2010 Incassotraject niveau 1

Locatie: Van der Valk Hotel de Cantharel, te Apeldoorn
Tijd: 9.00 uur tot 16.30 uur
Docent: mevrouw D. Verlaan, kandidaat-gerechtsdeurwaarder
Investering: € 375,- per persoon, exclusief 19% BTW, inclusief locatie, lesmateriaal, 
catering (lunch) en consumpties 

23 juni 2010 PE Europese Executie Instrumenten

Locatie: Ambiance Houtrust te Hooglanderveen
Tijd: 13.30 uur tot 18.00 uur
Docent: de heer J. Nijenhuis, gerechtsdeurwaarder te Roermond
Investering: € 375,- per persoon, exclusief 19% BTW, inclusief locatie, lesmateriaal, 
catering, consumpties en registratie bij de KBvG 
PE punten: 4 punten in aanvraag bij de KBvG

Actueel cursusoverzicht op www.hafkampopleidingen.nl

Hafkamp Opleidingen is het aangewezen opleidingsinstituut 
om kwalitatieve, hoogwaardige en praktijkgerichte opleidingen, 
trainingen en cursussen te volgen. Op gebied van kennis/
juridisch, vaardigheden en creditmanagement.

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



kbvg column

Wie betaalt de regeling?

Het treffen en administreren van betalingen brengt kosten 
met zich mee.
De werkzaamheden worden verricht door betaalde 
krachten en geadministreerd in een systeem dat moet 

worden bediend, onderhouden en periodiek vervangen.
Voor het ontvangen en administreren van betalingen inzake een der-
denbeslag kent de wet in het zogeheten Besluit tarieven ambtshande-
lingen gerechtsdeurwaarders (Btag) een tarief, gebaseerd op een kost-
prijsonderzoek naar de werkzaamheden1 die hiermee gemoeid zijn.
In dat kader zijn er deurwaarders die bij het treffen van betalingsre-
gelingen een bedrag aan regelingskosten in rekening brengen bij de 
schuldenaren als vergoeding voor de werkzaamheden die het admi-
nistreren ervan met zich meebrengt. 
De geoorloofdheid van het berekenen van regelingskosten is onder-
werp geweest van een door de beroepsorganisatie gestarte tucht-
rechtelijke procedure. In goed overleg met de gerechtsdeurwaarder 
is aan de Kamer voor Gerechtsdeurwaarder de vraag voorgelegd of 
het berekenen van regelingskosten binnen de thans vigerende regel-
geving (gedragsregels) toelaatbaar moet worden geacht.

De Kamer oordeelde in 20072 dat het berekenen van regelingskos-
ten door de gerechtsdeurwaarder niet toelaatbaar was. Onder meer 
omdat de hoogte ervan subjectief is bepaald en niet aan rechterlijke 
toetsing onderhevig is geweest. Daarnaast achtte de Kamer het ont-
breken van een wettelijk kader voor de berekening ervan een beletsel.
In 2009 oordeelde het Gerechtshof3 in appel evenwel anders. De 
(civielrechtelijk getinte) uitspraak komt er op neer dat het treffen van 
een betalingsregeling feitelijk een (nadere) overeenkomst is tussen 
schuldeiser en schuldenaar. Het bedingen van een bedrag aan kos-
ten voor het treffen van een regeling valt derhalve in de visie van het 
Hof binnen de contouren van de contractsvrijheid. Het Hof oordeelt 
wel dat de gerechtsdeurwaarder bij het bemiddelen in het tot stand 
komen van een dergelijke regeling zijn bijzondere positie dient te 
wegen en dient te waken voor mogelijk misbruik van zijn positie als 
gerechtsdeurwaarder. Het Hof oordeelde dat de gerechtsdeurwaar-
der in die zaak de correcte afweging had gemaakt gezien het beperkte 
bedrag aan regelingskosten.

Nu de tuchtrechter had bepaald dat de vigerende gedragsregels de 
gerechtsdeurwaarder niet verbieden om voor schuldeisers regelings-
kosten te bedingen zag de KBvG zich geplaatst voor de vraag of zij de 
gedragsregels op dit punt moet aanscherpen of niet.
De ledenraad heeft ervoor gekozen dit te doen en aldus de gerechts-
deurwaarder niet toe te staan regelingen tot stand te brengen waar-
voor regelingskosten worden verlangd.
Hoewel er op zichzelf genomen veel te zeggen valt voor het bedingen 
van een vergoeding voor de administratie van betalingsregelingen, is 
het belang van transparantie ten aanzien van de aan schuldenaren te 
berekenen kosten groter. Een gerechtsdeurwaarder moet zich base-
ren op duidelijke en genormeerde tarieven. In dat kader ligt er een 

taak voor de minister om in zijn wetsvoorstel tot normering van de 
vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte 
rekening te houden met ook deze kosten. Het verdient aanbeveling 
om daarbij uit te gaan van een helder tarief zonder al te gedetailleerde 
verwijzingen naar de aard van de werkzaamheden. De inning van een 
schuld kost door de bank genomen meer geld dan er op de schulde-
naar wordt verhaald, dus een eenvoudig forfaitair tarief is feitelijk de 
enig wenselijke oplossing.
Het bestuur van de KBvG heeft een bestuursregel inzake regelings-
kosten opgesteld. Deze is gepubliceerd in het tweede nummer van de 
tweede jaargang van de Gerechtsdeurwaarder. 

Mr. John Wisseborn,
voorzitter van het bestuur van de KBvG

1  Art. 3 Btag stelt de kosten van inning, tenuitvoerlegging en verdeling bij een enkel-
voudig derdenbeslag op € 9,42 per maand.

2  De uitspraak is te vinden onderaan de beslissing van het Gerechtshof waarvan de 
vindplaats onder noot 3 is opgenomen.

3 Gerechtshof Amsterdam d.d. 19-05-2009 (LJN BI5935).
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Haags dagboek

De landelijke verkiezingen staan voor de deur. De verkie-
zingsprogramma’s zijn geschreven en de woordvoerders 
van de politieke partijen maken er een sport van om met 
de beste oneliner de boodschap van zijn of haar partij 

tussen de oren van de kiezers te krijgen. Ik heb de oneliner met daarin 
het woord ‘hypotheekrenteaftrek’ tot nog toe het meest geturfd.

Na de verkiezingen begint de grote Haagse stoelendans: welke partij-
en hebben voldoende stemmen behaald om geen water bij de wijn te 
hoeven doen, welke partijen zullen met terugwerkende kracht moe-
ten schrappen in hun verkiezingsbeloften en welke partijen zijn bereid 
een bepaalde coalitie te ‘gedogen’. 

Er is een vergelijk te maken tussen de positie van de Tweede Kamer 
en die van het Kabinet en de positie van de Ledenraad en die van 
het bestuur van de KBvG. De Ledenraad wordt gekozen door de 
leden van de KBvG en stelt beleid en wetgeving vast, na advies daar-
over van de leden. Het bestuur voorziet de ledenraad van de voor de 
uitvoering van haar taak benodigde informatie en voert alle werk-
zaamheden uit. 

Op 9 juni maken wij een keuze voor een politieke partij. Een keu-
ze die gemaakt wordt op basis van de informatie die u gedurende 
de afgelopen kabinetsperiode heeft gekregen en die u – veelal in 
gecomprimeerde vorm – in de aanloop naar de verkiezingen krijgt. 
De politieke kleur van het kabinet dat uiteindelijk bij de Koningin 
op het bordes staat, is ook voor een beroepsorganisatie als de KBvG 
van belang. Die kleur bepaalt de accenten die in de politieke dos-
siers gelegd worden.

De KBvG beweegt zich dagelijks in een politiek krachtenveld. Een 
uitstekende manier om meer te weten te komen over de ontwikkelin-
gen en de achtergronden bij die ontwikkelingen, is door de Algemene 
Ledenvergadering van de KBvG op zaterdag 29 mei a.s. bij te wonen. 
Op de agenda staat ook het verslag van de portefeuillehouders van de 
werkzaamheden van de KBvG in het afgelopen halfjaar. Onder meer 
de volgende onderwerpen zullen de revue passeren:

•	 	In	het	tweede	halfjaar	van	2010	start	het	overleg	tussen	de	KBvG	
en het ministerie van Justitie over de aanpassing van de Gerechts-
deurwaarderswet en overige wet- en regelgeving naar aanleiding 
van het evaluatierapport, de reactie van de KBvG en het kabinets-
standpunt. 

•	 	Op	1	februari	2010	is	de	KBvG-NVVK	pilot	van	start	gegaan.	De	
pilot toont aan dat het mogelijk is om – door goede informatie-
uitwisseling – te komen tot een werkbare afkoelingsperiode in de 
minnelijke fase van de schuldhulpverlening.  De KBvG neemt ook 
deel aan het in opdracht van het ministerie van SZW ingerichte 
onderzoek naar de wenselijkheid en vormgeving van een wettelijk 
moratorium in de minnelijke fase. 

•	 	Het	Bureau	van	de	KBvG	is	begonnen	met	de	voorbereiding	van	
het KBvG lustrumcongres in juni 2011. De commissie Preadvies is 
ingericht en deze zal over een specifiek vakinhoudelijk onderwerp 
tijdens het lustrumcongres haar preadvies presenteren. 

•	 	De	Verordening	KBvG	Normen	van	kwaliteit	treedt	op	1	juni	2010	
in werking. Het College Toetsing Gerechtsdeurwaarders bereidt 
de erkenning van auditoren voor, zodat gestart kan worden met de 
audits en het verkrijgen van een positief beoordelingsverslag.

•	 	En	last	but	not	least	zal	de	actuele	stand	van	zaken	ten	aanzien	van	
de Verordening Onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder 
worden toegelicht.

Wij ontvangen u graag op zaterdag 29 mei a.s. in Soestduinen. Het 
vriendelijke verzoek van het Bureau van de KBvG is wel om ons van 
tevoren te informeren over uw deelname aan de ALV. 

Mr. Karen M. Weisfelt,
Directeur van de KBvG 
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agEnda

Vergaderdata bestuur
28 mei hilton soestduinen
28 juni kantoor kbvg
6 sept kantoor kbvg
4 okt kantoor kbvg
1 nov kantoor kbvg
19 nov  hilton soestduinen
6 dec kantoor kbvg

Vergaderdata ledenraad
10 juni regardz 
 ‘de heerlickheijd’,   
 ermelo
9 sept regardz 
 ‘de heerlickheijd’,   
 ermelo
14 okt regardz  
 ‘de heerlickheijd’,   
 ermelo
16 dec regardz 
 ‘de heerlickheijd’,   
 ermelo

data algemene 
ledenvergadering
29 mei hilton soestduinen
20 nov hilton soestduinen

pErmanEntE EdUcatiE 
oVEr dE grEns

permanente educatie over de 
grens
Van een van onze verslaggevers

op 25 februari j.l. trof een groep 
gemotiveerde Nederlandse 
gerechtsdeurwaarders elkaar in 
brussel. dat zij elkaar in belgië 
ontmoetten was geen toeval: de 
union organiseerde haar derde 
trainingsdag voor gerechtsdeur-
waarders. 
de Nederlanders bevonden zich 
in goed gezelschap: vele belgi-
sche, Franse, griekse, hongaar-
se, luxemburgse en Zweedse 
collegae hadden de reis naar 
belgië eveneens ondernomen. 
met in totaal circa 125 aanwezi-
gen was er een goede opkomst, 
zeker gezien het feit dat enkele 
dagen tevoren een belgische 
trein was ontspoord, waardoor 

de treinverbinding met Frankrijk 
verstoord was.
de studiedag had een gevarieerd 
en simultaan in drie talen (!) 
vertaald programma. 
Jos uitdehaag begon de dag met 
een beschrijving van de belang-
rijkste europese instanties en 
hun taken en bevoegdheden. 
geen overbodige informatie voor 
wie daar niet regelmatig mee te 
maken heeft: wat is bijvoorbeeld 
het verschil tussen het euro-
pese hof in luxemburg en dat 
in straatsburg? (in luxemburg 
zetelt het hof van Justitie van de 
eu, in straatsburg het hof voor 
de rechten van de mens van de 
raad van europa). 
overigens denk ik dat het goed 
zou zijn als de uihJ een aantal 
leden zou vragen de europese 
rechtspraak te volgen, de 
belangrijkste uitspraken te 
signaleren en de nationale 
lidorganisaties daarop te wijzen. 
deze organisaties kunnen op 
hun beurt hun leden informe-
ren over de reikwijdte van de 
uitspraken en het effect ervan op 
de nationale regelgeving.
tweede onderdeel op het pro-
gramma was een schets door de 
belgische gerechtdeurwaarder 
patrick gielen en door guil-
laume payan, verbonden aan 
de universiteit van le mans, 
over de implicaties van enkele 
belangrijke europeesrechtelijke 
uitspraken.   
vervolgens werd het europese 
betalingsbevel van drie zijden 
belicht. mathieu chardon, de 
eerste secretaris van de union, 
dimitrios tsikrikas –hoogle-
raar aan de universiteit van 
athene – en carlos calvo, de 
voorzitter van de luxemburgse 
gerechtsdeurwaarders, gaven 
hun mening over de werking van 
het europese betalingsbevel en 
wezen op de problemen die in de 
praktijk kunnen ontstaan.
tenslotte werd door adrian 
stoica (roemenië), stéphane 
gensollen (Frankrijk) en gyula 
kovacs (hongarije) uitgebreid 

aandacht besteed aan het beslag 
op onroerende zaken. Zo heeft 
de hongaarse beroepsorga-
nisatie een mooi programma 
(natuurlijk wel in het hongaars) 
ontwikkeld voor de onderhandse 
verkoop van onroerende zaken 
(vgl. https://www.mbvk.hu/
arveres/admin). uit de uiteen-
zettingen bleek weer hoezeer 
de wetgeving verschilt, maar 
ook hoe men in het buitenland 
bepaalde taken naar zich toe 
heeft weten te trekken. 

dit beknopt verslag van de uihJ 
studiedag in brussel geeft aan 
hoe nuttig dergelijke bijeenkom-
sten zijn. er wordt interessante 
informatie uitgewisseld en het 
is goed contacten te onderhou-
den met buitenlandse collega’s. 
men kan van elkaar leren en 
er kan een geheel nieuw licht 
op een bepaald aspect worden 
geworpen. wie alleen maar 
op nationaal niveau opereert, 
mist belangrijke en waarde-
volle informatie. dat is ook mijn 
bezwaar tegen het stelsel van 
permanente educatie zoals dat is 
ingericht voor de advocatuur en 
waar advocaten hun pe-punten 
uitsluitend binnen kantoor kun-
nen behalen. voor de advocatuur 
is er kennelijk niet de noodzaak 
dat een ander een andere ziens-
wijze kan ventileren (zie mijn 
redactioneel in tijdschrift voor 
de procespraktijk april 2010). 
de jaarlijkse uihJ studiedag is 
een aanrader. 

Ton Jongbloed
 

WEtgEVing 

bij een redactielid kwam de 
onderstaande vraag binnen:
“we hebben van een advoca-
tenkantoor hier uit de regio een 
vonnis ontvangen met het ver-
zoek deze te betekenen en even-
tueel te ontruimen. Nu vragen 
wij ons af of wij op basis van dit 
vonnis wel kunnen ontruimen, 
de beslissing klinkt als volgt;
“ontbindt de tussen … en … en 
… bestaande huurovereenkomst 
die betrekking heeft op de 
winkelruimte plaatselijk bekend 
… te …
veroordeelt … en … vorenbedoel-
de winkelruimte binnen veertien 
dagen nadat dit vonnis aan hen 
is betekend te ontruimen en te 
verlaten met al de hunnen en 
hetgeen aan hen toebehoort.
ontbindt de tussen … en … 
bestaande huurovereenkomst 
die betrekking heeft op de 
bovenwoning aan de … te …
veroordeelt … vorenbedoelde 
bovenwoning binnen veertien 
dagen nadat dit vonnis aan hem 
is betekend met al de zijnen 
en het zijne te ontruimen en te 
verlaten.
Normaal gesproken krijgt in 
het vonnis de eisende partij de 
machtiging om de gedaagde 
partij, in geval van weigering of 
nalatigheid, tot ontruiming te 
noodzaken, zonodig met behulp 
van de sterke arm. in dit vonnis 
wordt dit niet vermeld, kunnen 
wij dan alsnog tot ontruiming 
overgaan?”

antwoord: de ontruimingsmach-
tiging is sinds 1 januari 1992 
overbodig door de invoering van 
art. 555 ev waarbij art. 444 uit-
drukkelijk van toepassing wordt 
verklaard. mutatis mutandis 
geldt hetzelfde voor de afgifte 
executie.



kbvg nieuws

20  |  de Gerechtsdeurwaarder 2010, nr. 3 

pErsonalia

Benoemd
J.g. panman apeldoorn 18-03-2010

Waargenomen Waarnemer plaats Van tot
b.e. boiten a.i. haan den haag 12-11-2009 12-11-2010
J.a. van den bos m.l.b. mak arnhem 01-08-2009 01-08-2010
w.h.w. cock mw. Y. keijzer-dijkhuis groningen 01-10-2008 01-07-2010
r.h.g. eussen Y. reinders sittard 09-04-2009 09-10-2010
J.h.h. heger J.a. de swart den haag 29-03-2010 29-03-2011
p.m.a. hellemons k.J.J.c. roelands bergen op Zoom  01-01-2009 01-07-2010
e.g.h.J. hofstee l.J. venema buitenpost 01-12-2008 01-07-2010
a.p. Jacobs J.l.m. vercoulen venlo 01-11-2008 01-07-2010
F. van der meijde a.v. den heijer den haag 01-01-2009 01-07-2010
g. swagerman e. wigt-schoenmaker leiden 01-03-2009 01-07-2010
g.h.J. touber J.w. wigt amsterdam 01-03-2009 01-03-2011
m. van der velden J.w. wigt amsterdam 01-03-2009 01-03-2011
a. de wit J.m. esseboom breda 01-02-2009 01-07-2010

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  
h.a. roos utrecht arnhem 01-03-2010

gedefungeerd:
mw. s.J.m. de coo emmeloord 01-04-2010
r.a. bongers middelburg 01-04-2010 
a.m.c. van den bos deventer 01-04-2010     
 
overleden:
op vijfenvijftigjarige leeftijd op 18 maart 2010 de heer J.h.h. heger, gerechtsdeurwaarder te ’s gravenhage. 

jubilea 2010:
J. west hoofddorp 25 jaar (1 mei)
r.c.a.m. brandt dordrecht 25 jaar (1 juni)
p. renkema veenendaal 25 jaar (1 juni)
a.r. hennink amsterdam 25 jaar (1 augustus)
F.J.m. van der meer alkmaar 25 jaar (1 augustus)
s. paulusma amsterdam 25 jaar (1 september)
m.a. van etten rotterdam 25 jaar (1 november)
p.c. van roon amsterdam 25 jaar (25 november) 
m.J.m.l. baudoin boxmeer 30 jaar (1 april)
a. koole den haag 30 jaar (1 april)
J.c.m. van der weijden amsterdam 30 jaar (1 september)
h. pranger assen 30 jaar (1 oktober)
m.h. vaes apeldoorn 30 jaar (1 oktober)
J. busscher steenwijk 30 jaar (1 december)
m.m.J. haenen maastricht 30 jaar (1 december)

Wetsontwerp tot wijziging 
uitvoeringswet EVEX
bij de tweede kamer is wetsont-
werp 32035 ingediend strekkende 
tot wijziging van de uitvoeringswet 
van het eveX-verdrag. om uw 
geheugen op te frissen: het eeX 
geldt tussen de eu staten, het 
eveX geldt in de verhouding tot 
Zwitserland, Noorwegen en iJs-
land. het eveX verdrag lijkt sterk 
op het eeX maar is niet identiek; 
de tenuitvoerleggingsregels zijn 
bijna identiek aan het eeX. het 
nieuwe eveX is in werking getre-
den per 1 januari 2010. de oude 
uitvoeringswet verwijst inhoude-
lijk geheel naar de uitvoeringswet 
eeX, de nieuwe wet doet dat ook. 
we nemen dit nu enkel op om – 
voor zover u daar behoefte aan 
heeft – uw geheugen op dit punt 
nog eens op te frissen. 
we citeren uit de mvt: 
op 30 oktober 2007 is te lugano 
tot stand gekomen het verdrag 
betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid, de erkenning en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen 
in burgerlijke en handelszaken, 
met protocollen, verklaringen en 
bijlagen (pbeu l 339) (verdrag 
van lugano 2007). dit verdrag 
komt in de plaats van het op 16 
september 1988 te lugano tot 
stand gekomen verdrag betref-
fende de rechterlijke bevoegd-
heid en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken, met protocollen 
en verklaringen (trb. 1989, 58) 
(verdrag van lugano 1988).
het verdrag van lugano 1988 
is gesloten tussen de toenma-
lige eg-lidstaten en de toenma-
lige lidstaten van de europese 
vrijhandelsassociatie (Finland, 
Noorwegen, oostenrijk, iJsland, 
Zweden en Zwitserland) en is 
op 1 januari 1992 in werking 
getreden. dit verdrag, ook wel 
parallelverdrag geheten, bevat 
bepalingen die gelijkluidend zijn 
aan de bepalingen van het op 27 
september 1968 te brussel tussen 
de lid-staten van de eeg tot stand 
gekomen verdrag betreffende de 
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rechterlijke bevoegdheid en de 
tenuitvoerlegging van beslissin-
gen in burgerlijke en handelsza-
ken, met protocol (trb. 1969, 101) 
(eeX-verdrag). het eeX-verdrag 
is tussen de lidstaten vervangen 
door de op 
1 maart 2002 in werking getreden 
verordening (eg) nr. 44/2001 van 
de raad van de europese unie van 
22 december 2000 betreffende 
de rechterlijke bevoegdheid, de 
erkenning en de tenuitvoerleg-
ging van beslissingen in burger-
lijke en handelszaken (pbeg l 
12) (eg-executieverordening). 
het nieuwe verdrag beoogt de 
rechtsbescherming van degenen 
die op het grondgebied van een 
verdragsluitende partij wonen te 
vergroten en de erkenning en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen 
te vereenvoudigen.
het verdrag van lugano 2007 
neemt hiertoe de beginselen van 
de eg-executieverordening over 
en is in grote lijnen dan ook gelijk 
aan deze verordening.
door de toetreding van Finland, 
oostenrijk en Zweden tot de eu 
is het verdrag van lugano 2007 
nog van belang in de verhouding 
tot Zwitserland, Noorwegen en 
iJsland. het verdrag van lugano 
2007 is door deze drie landen, de 
eg en denemarken (afzonderlijke 
verdragspartij op grond van een 
protocol bij verdrag van amster-
dam) ondertekend en treedt in 
werking op de eerste dag van de 
zesde maand na de datum waarop 
de europese gemeenschap en 
een lid van de europese vrijhan-
delsassociatie hun akten van 
bekrachtiging hebben neergelegd. 
op 18 mei 2009 is door de eg de 
akte van bekrachtiging neergelegd 
bij de depositaris van dit verdrag, 
de Zwitserse bondsraad. op 1 juli 
2009 heeft Noorwegen de akte 
van bekrachtiging neergelegd. het 
verdrag van lugano 2007 is der-
halve op 1 januari 2010 in werking 
getreden.
het verdrag van lugano 2007 
behelst inhoudelijke en redactio-
nele aanpassingen alsmede een 

verandering in de structuur van 
het verdrag ten opzichte van het 
verdrag van lugano van 1988.
de belangrijkste inhoudelijke 
wijzigingen in het verdrag van 
lugano 2007 ten opzichte van het 
verdrag van lugano 1988, en in 
de eg-executieverordening ten 
opzichte van het eeX-verdrag, 
hebben plaatsgevonden in de 
regeling over de executierege-
ling. de procedure tot verkrijging 
van verlof tot tenuitvoerlegging 
(exequatur) is aanzienlijk vereen-
voudigd (artikelen 38 tot en met 
58 van het verdrag van lugano 
2007 en van de verordening). de 
verklaring van uitvoerbaarheid 
van een beslissing dient vrijwel 
automatisch, zonder dat het 
gerecht ambtshalve een van de 
in de artikelen 34 en 35 van het 
verdrag genoemde gronden voor 
niet-erkenning kan aanvoeren, 
te worden afgegeven na een 
eenvoudige, formele controle 
van de overgelegde documenten 
(artikel 41). de wederpartij heeft 
hiertegen het rechtsmiddel van 
artikel 43. dit houdt in dat die 
partij de rechter kan verzoeken de 
beslissing op het verzoek om een 
verklaring van uitvoerbaarheid op 
de gronden genoemd in artikel 34 
en 35 van de verordening alsnog 
te weigeren of in te trekken.
met betrekking tot de structuur 
kan er op gewezen worden dat, 
daar waar in het verdrag van 
lugano 1988 en in het eeX-
verdrag nog in het verdrag zelf 
de opsomming van bevoegde 
gerechten was opgenomen, in het 
verdrag van lugano van 2007 en in 
de eg-executieverordening wordt 
verwezen naar een bijlage waarin 
deze gerechten worden vermeld 
(zie artikel 39). de regeling voor 
de tenuitvoerlegging van de door 
het verdrag van lugano bestre-
ken executoriale titels behoeft 
enige aanvulling in het interne 
recht van de door dit verdrag 
gebonden staten (elke staat die 
verdragsluitende partij is of een 
lidstaat van de eg). de regeling in 
het verdrag in de artikelen 38-58 

is vrijwel gelijk aan de regeling in 
de artikelen 38-58 in de eg-exe-
cutieverordening. de uitvoering 
van de artikelen van het verdrag 
van lugano 2007 kan op de zelfde 
wijze worden geregeld als de uit-
voering van de bepalingen van de 
eg-executieverordening in de uit-
voeringswet eg-executieverorde-
ning. in navolging van het advies 
van de raad van state is gekozen 
voor uitvoering in de uitvoerings-
wet eg-executieverordening. 
door de raad is aangegeven dat 
uit het oogpunt van eenvoud en 
kenbaarheid aanvulling van deze 
wet de voorkeur verdient boven 
een afzonderlijke wet omdat een 
afzonderlijke wet, gelet op de 
huidige stand van de techniek voor 
ontsluiting van wettelijke regelin-
gen, geen wezenlijke bijdrage aan 
de kenbaarheid daarvan levert.

Online cursuscatalogussen op www.hafkampopleidingen.nl
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rEchtBanK ZUtphEn 
3 fEBrUari 2010 ljn Bl1105
vordering tot ontruiming van een 
voormalige caravanstandplaats 
wordt afgewezen omdat de 
gronden door de woningstichting 
dermate ruim zijn geformu-
leerd dat dit zou neerkomen op 
een algemeen kraakverbod in 
eerbeek.
(..)
de woningstichting vordert 
ontruiming van een aan haar in 
eigendom toebehorende (voorma-
lige) caravanstandplaats waarop 
gedaagde een caravan heeft 
geplaatst en een machtiging om 
zelf tot ontruiming over te gaan 
indien gedaagde binnen één jaar 
het terrein van de woningstich-
ting dan wel andere grond van de 
woningstichting zonder toestem-
ming in gebruik neemt. 
de voorzieningenrechter over-
weegt dat onbestreden is dat 
gedaagde zonder recht of titel 
gebruik heeft gemaakt van het 
terrein van de woningstichting. 
hoewel gedaagde de standplaats 
inmiddels heeft verlaten, heeft 
de woningstichting toch belang 
bij haar vordering tot ontruiming, 
gelet op de voorgeschiedenis en 
de mededeling van gedaagde ter 
zitting dat hij de caravan terug zal 
plaatsen indien de woningstich-
ting hem niet aan een woning 
helpt. de gevorderde ontruiming 
wordt toegewezen. 
de gevorderde machtiging tot 
ontruiming van mogelijk door 
gedaagde in gebruik te nemen 
andere gronden van de woning-
stichting is dusdanig ruim gefor-
muleerd, dat toewijzing daarvan 
feitelijk neerkomt op een alge-
meen kraakverbod in eerbeek. 
daarvoor bestaat onvoldoende 
grond. die vordering wordt afge-
wezen.

KantonrEchtEr amstErdam 
15 janUari 2010 ljn Bl2343
boete van woningcorporatie m.b.t. 
zonder toestemming onderver-
huren van woning is onredelijk 

bezwarend. de door de woning-
corporatie op het zonder toestem-
ming onderverhuren van de 
woning in de algemene voorwaar-
den gestelde boete is onredelijk 
bezwarend in de zin van art. 3 
lid 2 richtlijn 93/13/eeg en art. 
6:233 bw. ambtshalve toetsing. 
matiging van de boete tot een wel 
redelijk geoordeeld bedrag.

rEchtBanK dordrEcht 3 
fEBrUari 2010 ljn Bl2310 
geen verrekening achterstallige 
kinderalimentatie met - in rechte 
toegewezen - overbedelingsver-
goeding, ook niet als andere ver-
haalsmogelijkheden ontbreken.

KantonrEchtEr maastricht 
20 janUari 2010 ljn Bl1986
“wisseling eisende partijen” of 
“naamswijziging van eisende par-
tij” lopende de procedure wordt 
in casu niet toegestaan, omdat 
gedaagde niet heeft begrepen of 
niet had hoeven te begrijpen dat 
de procedure van begin af aan 
door een “rechtsopvolgster” van 
de oorspronkelijke eisende partij 
werd gevoerd.

rEchtBanK UtrEcht 3 fEBrU-
ari 2010 ljn Bl1929 
ambtshalve toetsing relatieve 
bevoegdheid in verstekzaak. 
uitbreiding werking forumkeu-
zebeding tot situatie ná ontstaan 
geschil is mogelijk. i.c. is het niet 
buiten iedere twijfel dat het aan-
bod daartoe door consumenten is 
ontvangen, maar toch onbevoegd-
verklaring.

rEchtBanK rottErdam 30 
dEcEmBEr 2010 ljn Bl1874 
erkenning onthouden aan duits 
anerkenntnisurteil, zodat dit von-
nis niet voor tenuitvoerlegging in 
Nederland vatbaar is. openbare 
orde want aan  motiveringsver-
eiste is niet voldaan. art. 34 sub 1 
eeX-verordening.

notarisKamEr gErEchtshof 
amstErdam 6 oKtoBEr 2009 
ljn Bl3764
het vermelden van de juiste zit-
tingsdag, de juiste zittingsdatum 
en het juiste tijdstip van de zitting 
in een dagvaarding dient door een 
gerechtsdeurwaarder vol te wor-
den getoetst. met betrekking tot 
deze gegevens kan de gerechts-
deurwaarder niet volstaan met 
een marginale toets. voor het 
overige verenigt het hof zich met 
de beslissing van de kamer en 
verwerpt het beroep.

hof ‘s-hErtogEnBosch 
9 fEBrUari 2010 ljn Bl3657
in artikel 1:400 lid 1 burgerlijk 
wetboek, welk artikel met ingang 
van 1 maart 2009 is gewijzigd, 
is onder meer bepaald dat, 
indien een persoon verplicht is 
levensonderhoud te verstrekken 
aan twee of meer personen en zijn 
draagkracht onvoldoende is om 
dit volledig aan allen te verschaf-
fen, zijn kinderen en stiefkinderen 
die de leeftijd van een en twintig 
jaren nog niet hebben bereikt 
voorrang hebben boven alle 
andere onderhoudsgerechtigden. 
het betreft een aanscherping in 
de wet waarin kinderalimentatie 
prioriteit heeft verkregen boven 
andere onderhoudsbijdragen. op 
grond van deze wetswijziging zijn 
ook de tremanormen aange-
scherpt teneinde te bereiken dat 
een onderhoudsplichtige een gro-
ter deel van zijn draagkracht ter 
beschikking stelt aan de kinderen 
voor wie hij onderhoudsplichtig is. 
gezien deze aanscherping moet 
aan een bijdrage ten behoeve van 
de verzorging en opvoeding van 
een minderjarig kind een hoge 
prioriteit worden toegekend.
het hof is dan ook van oordeel dat 
een dergelijke bijdrage in begin-
sel dient te prevaleren boven de 
afdracht die in het kader van de 
wsNp aan de boedel dient te wor-
den verricht. het hof constateert 
dat het rapport van de werkgroep 
rekenmethode van recofa voor 

dit oordeel ook voldoende ruimte 
biedt nu in dat rapport is bepaald 
dat het vrij te laten bedrag 
vooralsnog wordt gecorrigeerd in 
verband met te betalen alimen-
tatie indien geen nihilstelling kan 
worden verkregen. van bijzon-
dere omstandigheden die er toe 
zouden moeten leiden dat in deze 
geen voorrang aan de bijdrage 
ten behoeve van de kinderen zou 
moeten worden gegeven, is niet 
gebleken. 

KantonrEchtEr BErgEn 
op Zoom 1 fEBrUari 2010 
ljn Bl2060
opheffing vereffening nalaten-
schap en de daaraan te geven 
publiciteit.
publicatie in staatscourant en 
twee nieuwsbladen in ver-
band met de hoge kosten niet 
voorgeschreven.  bekendmaking 
op internet geeft even goede, 
misschien zelfs betere, mogelijk-
heid iedere belanghebbende te 
informeren omtrent nalatenschap.

KantonrEchtEr maastricht 
3 fEBrUari 2010 ljn Bl3126
Niet-ontvankelijk. eisende partij 
heeft nagelaten de beschermings-
bewindvoerder van schuldena-
res in het geding te betrekken 
ondanks dat zij, zij het in een 
eerdere procedure, op de hoogte 
was gebracht dat de goederen van 
betrokkene onder bewind waren 
gesteld.

hogE raad 19 fEBrUari 2010 
ljn BK8100
ontvankelijkheid cassatieberoep 
bij een en dezelfde cassatiedag-
vaarding tegen vier in verschillen-
de gedingen gewezen uitspraken 
die materiële en processuele 
samenhang vertonen.

kbvg jurisprudentie
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VoorZiEningEnrEchtEr 
rEchtBanK assEn 19 fEBrU-
ari 2010 ljn Bl4599 
beslag op bankrekening onrecht-
matig, omdat het ertoe leidt dat 
schuldenaar niet de beschikking 
heeft over het inkomen waarop zij, 
wanneer de beslagvrije voet wel 
van toepassing zou zijn geweest, 
de beschikking zou hebben gehad.

VoorZiEningEnrEchtEr 
rEchtBanK alKmaar 
12 noVEmBEr 2009 ljn Bl4503
verzoek tot het verlenen van 
verlof om conservatoir beslag te 
leggen op een onroerende zaak 
afgewezen, omdat geen sprake is 
van gegronde vrees voor verduis-
tering.

hogE raad 19 maart 2010 ljn 
Bl1116
de hoge raad oordeelt:
“3.4 middel ii in het incidentele 
beroep is gericht tegen rov. 13 
waarin het hof de nakosten niet 
heeft vastgesteld, omdat de 
vaststelling van kosten ingevolge 
art. 237 lid 3 rv. beperkt blijft 
tot vóór de uitspraak gemaakte 
kosten. het middel betoogt dat 
deze bepaling niet eraan in de weg 
staat dat de rechter de nakosten 
op voorhand begroot en, al dan 
niet voorwaardelijk, toewijst, en 
dat hiertegen ook anderszins geen 
beletsel bestaat.
3.5 de kostenveroordeling als 
bedoeld in art. 237 lid 1 rv. heeft 
- anders dan het middel kennelijk 
tot uitgangspunt neemt - betrek-
king op zowel de voor als de na 
de uitspraak gemaakte kosten, 
en levert dus voor alle kosten een 
executoriale titel op. de in lid 3 
bedoelde kosten zijn ten tijde van 
de uitspraak bekend en kun-
nen dus in de uitspraak worden 
begroot. de na de uitspraak 
ontstane kosten zijn uiteraard 
dan nog niet bekend. voor het 
geval over de hoogte daarvan bij 
de executie een geschil rijst, kan 
de rechter het bedrag van deze 

kosten alsnog begroten op de voet 
van art. 237 lid 4 rv. het oordeel 
van het hof getuigt dus niet van 
een onjuiste rechtsopvatting.
indien de rechter ten tijde van zijn 
uitspraak van oordeel is dat de 
nakosten zich vooraf (voorwaar-
delijk) laten begroten, staat het 
hem vrij dit te doen, doch of hij 
daartoe over voldoende gege-
vens beschikt, is een oordeel dat 
geheel aan de rechter die over 
de kosten beslist, moet worden 
overgelaten. het middel faalt 
derhalve.”

rEchtBanK lEEUWardEn 
3 maart 2010 ljn Bl6403 
executiegeschil. centraal staat 
de vraag of het vonnis waarbij de 
ontruiming van een woning is uit-
gesproken (ook) een executoriale 
titel oplevert voor verhaal van de 
ontruimingskosten.
(..)
5.3.  de voorzieningenrechter 
stelt voorop dat de kosten die 
met de ontruiming van de woning 
gemoeid zijn ten laste van [eiser] 
als geëxecuteerde komen. de 
vraag die in het verlengde daar-
van in dit kort geding centraal 
staat, is of het vonnis waarbij de 
ontruiming is uitgesproken een 
executoriale titel oplevert voor 
verhaal van de ontruimingskosten. 
deze vraag dient naar het oordeel 
van de voorzieningenrechter 
ontkennend te worden beant-
woord. ingevolge artikel 237 lid 3 
rv wordt het bedrag van de kosten 
waarin de verliezende partij 
wordt veroordeeld bij het vonnis 
vastgesteld, voor zover die kosten 
vóór de uitspraak zijn gemaakt. 
daarvan is bij ontruimingskosten 
geen sprake; dit zijn immers kos-
ten die ná het ontruimingsvonnis 
(mogelijk) worden gemaakt. ten 
tijde van het ontruimingsvonnis 
staat immers nog niet vast of deze 
kosten zullen worden gemaakt en 
zo ja, in welke omvang. [gedaag-
de] zal derhalve een afzonder-
lijke executoriale titel moeten 
verwerven voor het verhaal van de 

executiekosten, bestaande uit een 
veroordeling tot betaling van die 
kosten. dit geldt ook in het geval 
dat de voorzieningenrechter in 
het ontruimingsvonnis [gedaagde] 
zou hebben gemachtigd om de 
ontruiming zelf te bewerkstelligen 
op kosten van [eiser]. daarmee 
wordt namelijk slechts bepaald 
dat de ontruimingskosten voor 
rekening van de geëxecuteerde 
komen, maar de omvang van de 
kosten staat daarmee nog niet 
vast. een en ander laat overigens 
onverlet dat na verkrijgen van een 
zodanige executoriale titel de exe-
cutiekosten op de voet van artikel 
3:277 lid 1 bw als eerste op de 
opbrengst van de executie kunnen 
worden verhaald. 
5.4.  het vorenstaande betekent 
dat [gedaagde] niet gerechtigd 
was om de ontstane executie-
kosten krachtens het ontrui-
mingsvonnis van 22 april 2009 
te verhalen op [eiser] en dat de 
in dat kader door [gedaagde] 
gelegde executoriale beslagen 
als onrechtmatig moeten worden 
aangemerkt. [gedaagde] is dan 
ook niet bevoegd om over te gaan 
tot executoriale verkoop van de 
inbeslaggenomen zaken. het te 
dezer zake gevorderde verbod is 
daarom toewijsbaar en zal worden 
versterkt met een dwangsom voor 
het geval [gedaagde] dit verbod 
overtreedt. de dwangsom zal wor-
den bepaald op een bedrag van 
€ 10.000,- ineens. de door [eiser] 
gevraagde dwangsom komt de 
voorzieningenrechter bovenmatig 
voor. 
5.5.  het door [gedaagde] gedane 
beroep op een retentierecht op de 
zich onder haar bevindende zaken 
van [eiser] - in die zin dat zij niet 
gehouden zou zijn tot afgifte van 
deze zaken voordat de executie-
kosten zijn voldaan - gaat naar het 
oordeel van de voorzieningenrech-
ter niet op, nu [gedaagde] deze 
zaken onder zich heeft als gevolg 
van een onrechtmatig beslag. de 
weigering om de zaken af te geven 
bouwt daarop voort en is evenzeer 
onrechtmatig.
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mr. J. Landman, Hoogendam & Partners 

(j.landman@hoogendam-partners.nl)

In het eerste deel van mijn artikel ‘Het incasseren van bestuursrechte-
lijke geldschulden’ (de Gerechtsdeurwaarder, nr. 2, maart 2010) ben ik 
ingegaan op de basis van de bestuursrechtelijke incasso. De Algemene 
wet bestuursrecht (Awb) is per 1 juli 2009 aangevuld met een uitge-
breide regeling voor het incasseren van bestuursrechtelijke geldschul-
den. In het tweede deel van mijn bijdrage ga ik in op de bestuursrech-
telijke dwanginvordering. 

dWanginVordEring
Veel bestuursorganen kunnen hun vorderingen incasseren door 
middel van het uitvaardigen van een dwangbevel. Dit maakt dat de 
bestuursrechtelijke dwanginvordering een geheel eigen karakter 
ten opzichte van de civielrechtelijke dwanginvordering heeft. Sinds 
de invoering van de bestuursrechtelijke incassoregeling in titel 4.4 
van de Awb, zijn alle relevante procedurevoorschriften omtrent 
de dwanginvordering geregeld in afdeling 4.4.4. De bevoegdheid 
geldschulden bij dwangbevel in te vorderen is zeer verstrekkend en 
moet uitdrukkelijk in een wet (in formele zin) zijn toegekend (art. 
4:115 Awb). Op basis van het open systeem is een bestuursorgaan 
echter niet verplicht van deze bevoegdheid gebruik te maken en 
kan het kiezen voor invordering door het instellen van een rechts-
vordering bij de burgerlijke rechter. Voor geldschulden die niet bij 
dwangbevel kunnen worden ingevorderd en voor geldschulden van 
een bestuursorgaan aan een burger geldt dat betaling alleen via de 
burgerlijke rechter kan worden afgedwongen. Dit impliceert dat een 
burger nimmer gebruik kan maken van de bevoegdheden uit afde-
ling 4.4.4.

In het eerste deel heb ik reeds aangegeven dat een debiteur van 
rechtswege in verzuim is als de betalingstermijn van (in beginsel) 
zes weken is verlopen. Zodra de debiteur in verzuim is, kan het 
bestuursorgaan de dwanginvordering starten. De eerste stap in dit 
proces is het verzenden van een aanmaning (art. 4:112 Awb). In 
de aanmaning, die feitelijk een betalingsherinnering is, staat dat de 
schuld betaald moet worden binnen twee weken,1 gerekend vanaf 
de dag waarop de aanmaning is toegezonden. Zo krijgt de debiteur 
alsnog de gelegenheid zijn schuld binnen een redelijke termijn te 
voldoen en wordt hij niet rauwelijks geconfronteerd met executori-
ale maatregelen. Verder vermeldt de aanmaning altijd dat bij niet tij-
dige betaling deze kan worden afgedwongen door op kosten van de 
schuldenaar uit te voeren invorderingsmaatregelen. Het bestuursor-
gaan kan voor de aanmaning een vergoeding in rekening brengen, 

welke vergoeding op de aanmaning wordt vermeld. De vergoeding 
is forfaitair en bedraagt € 6 voor vorderingen onder de € 454 en € 
14 indien de schuld € 454 of meer bedraagt. Tegen een aanmaning 
kan geen bezwaar of beroep worden ingediend (art. 8:4, sub m 
Awb), omdat tegen de beschikking waarin de vordering is ontstaan 
reeds bezwaar en beroep bij het bestuursorgaan en een onafhanke-
lijke rechter openstonden. De wetgever heeft – terecht – geen extra 
rechtsbescherming willen creëren. 

Mocht de schuldenaar zijn schuld niet binnen de aanmaningster-
mijn hebben betaald, dan kan het bestuursorgaan (mits het deze 
bevoegdheid heeft) een dwangbevel uitvaardigen (art. 4:117 Awb). 
De wetgever heeft het dwangbevel gedefinieerd als een schriftelijk 
bevel van een bestuursorgaan dat er toe strekt de betaling van een 
bestuursrechtelijke geldschuld af te dwingen (art. 4:114 Awb). Uit 
deze definitie blijkt dat het dwangbevel een beschikking is. Bezwaar 
en beroep tegen een dwangbevel is net als bij een aanmaning uit-
gesloten.2 Een dwangbevel is een zeer krachtig invorderingsinstru-
ment. Het bestuursorgaan verschaft zichzelf namelijk een execu-
toriale titel die zonder tussenkomst van de burgerlijke rechter met 
toepassing van de voorschriften van Boek 2 Rv ten uitvoer kan wor-
den gelegd. De totale minimale termijn tussen het ontstaan van de 
geldschuld en de mogelijkheid ter invordering daarvan een dwang-
bevel uit te vaardigen, bedraagt daardoor ten minste acht weken (zes 
weken betalingstermijn en twee weken aanmaningstermijn). 

De wetgever heeft in artikel 4:122 Awb omschreven wat in ieder 
geval in het dwangbevel moet worden vermeld. Aan het hoofd van 
het document moet het woord ‘dwangbevel’ staan. Daarnaast moe-
ten het bedrag van de invorderbare hoofdsom, de beschikking of het 
wettelijk voorschrift waaruit de geldschuld voortvloeit en de kos-
ten van het dwangbevel worden opgenomen. Tot slot moet worden 
vermeld dat het dwangbevel op kosten van de schuldenaar ten uit-
voer kan worden gelegd. Dit laatste stond voor de invoering van de 
vierde tranche in het exploot waarbij het dwangbevel werd bekend-
gemaakt. Uit artikel 460, lid 2 Rv volgt verder dat aan het hoofd van 
het dwangbevel tevens moet staan: In naam der Koningin. Zonder 
deze elementen kan het dwangbevel niet als executoriale titel die-
nen. Optioneel zijn het bedrag van de aanmaningsvergoeding en 
de ingangsdatum van de wettelijke rente, uiteraard voor zover het 
bestuursorgaan deze bedragen in rekening brengt. 

In de Awb wordt overigens niet de eis gesteld dat het bestuursor-
gaan het dwangbevel moet ondertekenen. Het komt in de praktijk 
ook voor dat een handtekening achterwege wordt gelaten. Voor-
beelden hiervan zijn de (post)dwangbevelen van de ontvanger van 
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de rijksbelastingdienst en de dwangbevelen van de DUO.3 Reden-
gevend hiervoor is dat deze dwangbevelen massaal in een geauto-
matiseerd proces worden aangemaakt. Voor wat betreft de fiscale 
dwangbevelen heeft de rechtbank te Zutphen op 25 juni 2008, V-N 
2008/42.20, bepaald dat geen sprake hoeft te zijn van een nietig-
heid ex artikel 66 Rv, als niet aannemelijk is dat de debiteur hierdoor 
onredelijk is benadeeld.

Ondanks het feit dat een dwangbevel een beschikking is, wordt 
deze niet overeenkomstig 3:41 Awb bekend gemaakt door toezen-
ding of uitreiking aan de belanghebbende (de debiteur). Een aantal 
uitzonderingen daargelaten,4 geschiedt de bekendmaking van het 
dwangbevel door middel van de betekening van een exploot als 
bedoeld in Rv (art. 4:123, lid 1 Awb). Het betekeningsexploot van 
de deurwaarder moet voldoen aan de regels en vormvereisten uit 
artikel 45 tot en met 66 Rv. De kosten van het exploot worden op 
grond van artikel 15 Gerechtsdeurwaarderswet opgenomen aan de 
voet van het origineel van het exploot. Nieuw is dat het exploot een 
rechtsmiddelenclausule moet bevatten (art. 4:123, lid 2 Awb). Het 
exploot vermeldt in ieder geval een rechtbank (bij naam)5 waarbij 

tegen het dwangbevel en de tenuitvoerlegging ervan overeenkom-
stig de artikelen 438 en 438a Rv kan worden opgekomen. Hiermee 
wordt het executiegeschil bij de burgerlijke rechter in het bestuurs-
recht geïntroduceerd. De term ‘opkomen tegen het dwangbevel’ 
ziet zowel op (evidente) fouten in het dwangbevel, als op gevallen 
waarin de betalingsverplichting niet bij beschikking is vastgesteld.6 
Onderwerp van het executiegeschil is de tenuitvoerlegging in de 
ruimste zin van het woord. Het gaat dan niet alleen om een bepaalde 
executiewijze, maar ook de feitelijke gang van zaken bij de execu-
tie kan onderwerp van het geschil zijn.7 De keuze voor het civiel-
rechtelijke executiegeschil is een belangrijke noviteit, aangezien de 
debiteur voor de inwerkingtreding van de vierde tranche in verzet 
diende te gaan, veelal binnen een bepaalde termijn na de beteke-
ning van het dwangbevel. De wetgever heeft overigens geen termijn 
bepaald waarbinnen de schuldenaar een executiegeschil aanhan-
gig moet maken.  Een executiegeschil schorst de werking van het 
dwangbevel niet, al kan daarom in het geding wel gevraagd worden. 
Tot slot merk ik op dat het nalaten van de rechtsmiddelenclausule 
niet zonder meer tot consequentie heeft dat het dwangbevel niet als 
executoriale titel zou kunnen dienen. 

Na de betekening van het dwangbevel volgt de tenuitvoerlegging 
ervan. De tenuitvoerlegging begint met een bevel de in het dwang-
bevel genoemde schuld binnen twee dagen te betalen, de eerste 
daad van executie. In de praktijk worden het dwangbevel en het 
bevel tot betaling in hetzelfde exploot betekend. Het komt ook voor 
dat het bevel tot betaling in het dwangbevel zelf wordt opgenomen. 
De eigenlijke tenuitvoerlegging door bijvoorbeeld beslaglegging 
vindt plaats als de debiteur niet aan het betalingsbevel voldoet. 

Dwanginvordering brengt kosten met zich mee. Deze kosten komen 
voor rekening van de debiteur. In artikel 4:119 Awb staat dat bij het 
dwangbevel tevens de aanmaningsvergoeding, de wettelijke rente 
en de kosten van het dwangbevel kunnen worden ingevorderd. 
Het dwangbevel biedt dus niet alleen een executoriale titel voor de 
hoofdsom. Naast de genoemde kosten komen ook de executiekos-
ten, zoals de kosten van executoriaal beslag, aanplakking, adverten-
tie en veiling, voor rekening van de debiteur.8 Op basis van artikel 
4:120 Awb komen de kosten van de betekening van het dwangbevel 
en de tenuitvoerlegging daarvan voor rekening van degene tegen 
wie het is uitgevaardigd. De kosten van betekening volgen uit het 
op artikel 434a Rv gebaseerde Besluit Tarieven ambtshandelin-
gen gerechtsdeurwaarders. Bij de kosten die samenhangen met de 
tenuitvoerlegging van het dwangbevel kan gedacht worden aan de 
kosten die de deurwaarder moet maken in verband met de voorbe-
reidende, uitvoerende en afrondende werkzaamheden voor het uit-
brengen van het dwangbevel en bevel tot betaling. Het betreft zowel 
de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. De gerechtelijke 
kosten worden berekend op basis van de tarieven uit het Besluit 
tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. De buitenge-
rechtelijke kosten kunnen in rekening worden gebracht voor zover 
zij redelijk zijn, maar bedragen ten hoogste 15% van de hoofdsom.9 
Een voorbeeld van dergelijke kosten zijn het voorafgaand aan de 
gerechtelijke tenuitvoerlegging treffen van een betalingsregeling 
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met de debiteur. Tot slot merk ik op dat de kosten ook verschuldigd 
zijn als het dwangbevel niet of niet volledig ten uitvoer is gelegd, 
omdat de debiteur alsnog heeft betaald (art. 4:120, lid 4 Awb).

UitZondEringEn En oVErgangspEriKElEn
De bedoeling van de wetgever met de regeling voor de bestuurs-
rechtelijke geldschulden is helder: uniformering en systematisering 
van de incassoprocedure binnen de overheid. Het zal echter geen 
verbazing wekken dat het niet mogelijk of wenselijk is gebleken om 
alle bestuursrechtelijke geldvorderingen onverkort onder de nieuwe 
regeling te brengen.

Bij een nieuwe wettelijke regeling hoort overgangsrecht. Voor wat 
betreft de incasso van bestuursrechtelijke geldschulden is in artikel 
III van het overgangsrecht bepaald dat de nieuwe regeling eerbiedi-
gende werking heeft. Dit wil zeggen dat op geldschulden die vóór de 
inwerkingtreding van de vierde tranche bij beschikking zijn vastge-
steld, dan wel rechtstreeks uit een wettelijk voorschrift zijn ontstaan, 
het oude recht van toepassing blijft. Uit artikel IV van het overgangs-
recht kan worden afgeleid dat het voor de toepassing van het nieuwe 
recht bij de geldschulden die voortvloeien uit de bestuursrechtelijke 
handhaving (last onder dwangsom, last onder bestuursdwang en 
bestuurlijke boete) relevant is wanneer de overtreding heeft plaats-
gevonden. Heeft de overtreding plaatsgevonden vóór 1 juli 2009, 
dan is het ‘oude recht’ van toepassing, zowel voor wat betreft de 
handhavingsprocedure als de incassoprocedure. Bij overtredingen 
van na 1 juli 2009 geldt dat de nieuwe incassoprocedure van toepas-
sing is. In dit kader teken ik nog aan dat per 1 juli 2009 voor wat 
betreft de handhaving nog twee nieuwe beschikkingen zijn geïntro-
duceerd. Bij de last onder dwangsom moet het bestuursorgaan eerst 
een invorderingsbeschikking nemen alvorens ook daadwerkelijk 
met de invordering van de dwangsom kan worden begonnen (art. 
5:37, lid 1 Awb). Voor wat betreft de last onder bestuursdwang geldt 
nu dat de kosten die gemoeid zijn met de bestuursdwang eerst bij 
beschikking moeten worden vastgesteld (art. 5:25, lid 6 Awb). In 
het verleden kon worden volstaan met een nota. 
Voor een gerechtsdeurwaarder is het daarom in het licht van de 
redactie van het exploot op basis van het nieuwe artikel 4:123 en de 
controle van het dossier op volledigheid van belang te beoordelen 
of de schuld is ontstaan vóór of na 1 juli 2009. Een belangrijke uit-
zondering hierop is bijvoorbeeld de betekening van dwangbevelen 
van DUO op grond van de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet 
tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. Bij de inwer-
kingtreding van de vierde tranche is expliciet bepaald dat in afwij-
king van artikel III van het overgangsrecht de Awb zoals die geldt na 
1 juli 2009 van toepassing is op alle betalingen op grond van deze 
wetten, dus ook voor wat betreft de geldschulden die zijn ontstaan 
vóór 1 juli 2009. 
Sommige geldschulden hebben zo’n specifiek karakter dat de alge-
mene regeling niet zou volstaan of zou leiden tot tekortkomingen 
dan wel efficiencyproblemen. In dergelijke gevallen kiest de wetge-
ver ervoor in een bijzondere wet van de Awb af te wijken. Ter illus-
tratie kunnen dienen de boetes die worden opgelegd op basis van de 
Wet administratieve handhaving verkeersovertredingen (Wet Mul-

der). Deze boetes zijn bestuursrechtelijke geldschulden. De toepas-
sing van titel 4.4 Awb wordt echter uitgesloten in artikel 2a Wahv. 
Hieraan liggen redenen van doelmatigheid ten grondslag: handha-
ving van de huidige werkwijze van het CJIB. Voor de gerechtsdeur-
waarder betekent dit dat de vormgeving van het exploot niet wijzigt, 
aangezien de wettelijke bepalingen over de wijze waarop de geld-
schuld moet worden ingevorderd niet wijzigen.10 

afslUiting
Het bestuursrecht is een zeer uitgebreid en gevarieerd rechtsge-
bied, zeker voor wat betreft het aantal en de verscheidenheid van de 
bestuursrechtelijke geldschulden. De wetgever heeft een integrale 
regeling voor het incasseren van bestuursrechtelijke geldschulden 
in de Awb opgenomen. Hierbij is enerzijds beoogd zo min mogelijk 
van het civiele recht af te wijken en anderzijds getracht de regeling 
toch zoveel mogelijk op het specifieke karakter van het bestuurs-
recht toe te snijden. De wetgever is hierin geslaagd, zij het dat het 
gevarieerde karakter van het bestuursrecht uitzonderingen en afwij-
kende regels in speciale wetten altijd noodzakelijk maakt. Dit maakt 
het bestuursrecht een interessant, maar ook complex en specia-
listisch rechtsgebied. Het is na de inwerkingtreding van de vierde 
tranche dan ook van belang om per soort bestuursrechtelijke geld-
schuld waarvoor een dwangbevel ter betekening wordt aangeboden 
na te gaan of er van de Awb afwijkende bepalingen zijn opgenomen, 
waarmee bijvoorbeeld in de redactie van het exploot rekening moet 
worden gehouden. 

Noten

1  Art. 4:112, lid 2 Awb bepaalt dat bij wettelijk voorschrift een andere termijn kan wor-
den gesteld.

2  Art. 8:4, sub m Awb.
3  Dienst uitvoering onderwijs, voorheen de IB-groep.
4  In het belastingrecht en het in socialezekerheidsrecht kan het dwangbevel veelal 

bekendgemaakt worden door toezending per post (het postdwangbevel).
5  Relatief bevoegd is o.m. de rechtbank in het arrondissement van vestiging van de 

rechtspersoon waartoe het bestuursorgaan die het dwangbevel heeft uitgevaardigd 
behoort (art. 8:7 Awb).

6  Awb Tekst & Commentaar (zesde druk, Kluwer 2009) blz. 316. Als de betalingsver-
plichting bij beschikking is vastgesteld, kan tegen het dwangbevel niet worden opbe-
komen. Bezwaar en beroep zijn uitgesloten (art. 8:4 sub m Awb).

7  MvT, Kst. II, 29 702, nr. 3, blz. 25.
8  Dit volgt uit art. 3:277 BW, zodat regeling in de Awb overbodig was. De executiekos-

ten worden uit de geëxecuteerde goederen voldaan op grond van de art. 474, 477, lid 
2, 480 en 524 Rv.

9  Besluit buitengerechtelijke kosten, 25 juni 2009, Stb. 2009, 268.
10  De procedure staat in art. 26 Wahv.
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stand
In de Gerechtsdeurwaarder van november 
20092 stond een eerste artikel over het 
wetsvoorstel tot invoering van dit stelsel. 
Toen was net de tweede nota van wijziging 
verschenen. Kort daarna werd het ontwerp 
tot veler verwondering zonder stemming 
door de Tweede Kamer aangenomen. Ver-
wondering, omdat de Kamer altijd alert 
reageert als de positie van de schuldenaar 
in het geding is. De voorgestelde wet treft 
de schuldenaar hard. Inmiddels loste de 
tweede nota wel enkele kwesties op.  

De vaste commissie voor Justitie van de 
Eerste Kamer toonde oog voor het lot van 
de debiteur: De leden van de commissie vra-
gen zich af of de minister het effect onderkent, 
dat de schuldeiser het verhoogde griffierecht 
zal verhalen op de schuldenaar?3 Voorts 
verzochten de leden van de commissie de 
regering te reageren op een brief van de 
KBvG. Deze brief betreft een verderop in 
dit artikel geschetst probleem. 
De Eerste Kamer besloot geen onderwer-
pen controversieel te verklaren. Als dag van 
inwerkingtreding van de nieuwe wet wordt 
1 juli 2010 genoemd.

commissiE
De commissie wetgeving van de KBvG 
ging intussen verder met haar werk. Zij 
belegde twee expertmeetings. Naast een 
vijftiental collega’s werd daaraan deelgeno-
men door mr. Otto Nijhuis, vice-president 
van de Rechtbank Arnhem en mr. Tirtsa 
Sternfeld, procesrechtdeskundige bij Nau-
taDutilh. Hun scherpe blik is van grote 
waarde geweest.
Het bestuur van de KBvG had de commis-
sie opgedragen de praktijk de hand te rei-
ken bij het redigeren van de aanzeggingen 

die het nieuwe stelsel nodig maakt. Het 
principe van dit systeem is de inning van 
het griffierecht aan het begin van de pro-
cedure. Bij de dagvaarding in eerste aanleg 
(sector civiel), hoger beroep en cassatie zal 
de gedaagde straks moeten worden aange-
zegd hoe dit voor hem uitpakt. 

UitlEg?
Moet de gerechtsdeurwaarder streven naar 
optimale informatie van de gedaagde? Dat 
zou meebrengen dat hij zich soms zet aan 
uitleg van de wet. Of is het juister dat hij 
zich beperkt tot een kale aanzegging? Dan 
volstaat hij met een formulering waardoor 
de dagvaarding aan het vereiste van de wet 
voldoet. Uit de expertmeetings kwam gaan-
deweg een voorkeur voor dit laatste naar 
voren. Extra’s ter wille van de leesbaarheid 
neigen tot uitwaaieren; al snel blijkt een 
groot aantal varianten nodig. 

niEUWE EisEn
De aanhef van het tweede lid van artikel 
111 Rv dwingt. Er zijn aanwijzingen die 
vóórschrijven en andere die omschrijven. 
Sommige instructies geven in citeerbare 
vorm aan welke mededelingen de gedaagde 
zullen worden gedaan. Omschrijvend zijn 
de aanwijzingen volgens welke moet wor-
den gewezen op rechtsgevolgen, elders 
afgebakend. Hier bestaat enige redactio-
nele vrijheid. 
Het vernieuwde onderdeel i schept de 
plicht ook te waarschuwen voor de rechts-
gevolgen van niet tijdige voldoening van 
het griffierecht. Het toegevoegde onder-
deel k verplicht tot mededeling van het feit 
van de heffing, de hoogte van het griffie-
recht, de termijn van betaling en de modali-
teit bij onvermogen. Het nieuwe onderdeel 
l schrijft voor aan te zeggen hoe het gaat 
wanneer twee of meer gedaagden bij één 
advocaat verschijnen. 
Tegenover deze uitbreiding staat dat artikel 
112 Rv vervalt. De nieuwe voorschriften 

gelden ook voor de dagvaarding in kort 
geding.
Artikel 111 lid 2 Rv blijft vooruitgrijpen 
naar de artikelen 139 en 140 Rv. Artikel 
343 Rv blijft terugkoppelen naar artikel 
111 Rv, met de noviteit dat de dagvaarding 
in hoger beroep ook de gevolgen van niet-
tijdige betaling van het griffierecht zal ver-
melden. Hetzelfde doet artikel 407 Rv, voor 
de dagvaarding in cassatie.
Ter zijde: artikel 139 Rv wordt vaak fout 
toegepast. Waar in de eerste zinsnede staat: 
dan wel moet worden begrepen: onderschei-
denlijk. In zaken waarin procesvertegen-
woordiging verplicht is, is advocaat stellen 
de modus van in het geding verschijnen. Het 
opnemen van de hele zinsnede geeft een 
dubbelop. 

primairE aanZEggingEn
Onder primaire aanzeggingen wordt hier 
verstaan de aanzeggingen ter uitvoering 
van het tweede lid van artikel 111 sub i en 
j Rv. 
Eén van de eigenaardigheden van het nieu-
we systeem is dat een gedaagde bij verstek 
kan worden veroordeeld ook al heeft hij 
advocaat gesteld. Niet tijdige betaling van 
het griffierecht is een zelfstandige reden 
voor verstekverlening. Deze sanctie kan 
iedere gedaagde treffen. Ook in een zaak 
met verscheidene gedaagden moet de eer-
ste waarschuwing daarom in enkelvoud 
worden gesteld. 
Zijn er meer gedaagden, dan gaat na de eerste 
aanzegging hun onderlinge relatie een rol spe-
len. De aanzegging volgens onderdeel j richt 
zich tot allen en wordt daarom in meervoud 
gesteld. Dit onderdeel is niet veranderd. Het 
verwijst naar het tweede lid van artikel 140 
lid 2 Rv en ook dat is niet gewijzigd. Buiten 
de context van het complete artikel 140 Rv is 
de zeggingskracht van het tweede lid evenwel 
gering. Hier komt bij, dat het nieuwe arti-
kel 128 lid 6 Rv luidt:Indien de verschenen 
gedaagde het griffierecht niet tijdig heeft vol-
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daan, zijn de artikelen 139 tot en met 142 van 
toepassing (…). 
Aanbeveling verdient het daarom de aan-
zegging die toch al moest worden gedaan 
als er meer dan één gedaagde is, in te lei-
den met de vermelding van de nieuwe 
omstandigheid waaronder er één vonnis 
zal worden gewezen. Dit wordt hieronder 
uitgewerkt. 

nadErE aanZEggingEn
Onderdeel k van artikel 111 lid 2 Rv is cru-
ciaal. Volgens de memorie van toelichting 
is het nieuwe systeem eenvoudiger dan het 
bestaande. In werkelijkheid hangt veel af 
van de positie van de toepasser. Achteraf, 
als alles is bezonken, laat zich tamelijk 
eenvoudig vaststellen wie wat had moe-
ten betalen. Van de gerechtsdeurwaarder 
wordt verwacht dat hij met vooruitziende 
blik bepaalt hoe hoog het griffierecht zal 
zijn, zelfs voor elke gedaagde afzonderlijk. 
Elk petitum zal zorgvuldig onder het ras-
ter van het nieuwe tarief moeten worden 
gelegd. 

Curieus is de bepaling, dat aan de gedaagde 
aangezegd zal worden dat hij bij onvermo-
gendheid een lager griffierecht betaalt. De 
instructie luidt:
 Hierbij wordt vermeld dat van een persoon die 
onvermogend is, een lager griffierecht wordt 
geheven, indien hij op het tijdstip waarop het 
griffierecht wordt geheven heeft overgelegd: 
1°.   een afschrift van het besluit tot toevoe-

ging, bedoeld in artikel 29 van de Wet op 
de rechtsbijstand, of indien dit niet moge-
lijk is ten gevolge van omstandigheden 
die redelijkerwijs niet aan hem zijn toe te 
rekenen, een afschrift van de aanvraag als 
bedoeld in artikel 24, tweede lid, van de 
Wet op de Rechtsbijstand, dan wel 

2°.   een verklaring van de raad als bedoeld 
in artikel 1, onder b, van die wet, waar-
uit blijkt dat zijn inkomen niet meer 
bedraagt dan de bedragen, bedoeld in 
artikel 35, derde en vierde lid, telkens 
onderdelen a tot en met d dan wel in die 
artikelleden, telkens onderdeel e, van die 
wet;

De wet is een lamp voor onze voet en een 
licht op ons pad! Welk juridisch kennisni-
veau wordt hier vermoed, bij een gedaagde 

die verondersteld wordt niet zelf te kun-
nen procederen? Overigens zal de wet-
tekst op dit punt bij de tijd moeten worden 
gebracht. Artikel 35 Wet op de rechtsbij-
stand werd immers een organieke bepaling, 
op grond waarvan de eigen bijdrage bij 
AMvB wordt vastgesteld. De inkomens-
staffel staat nu in het Besluit eigen bijdrage 
rechtsbijstand. Misschien is dit een goede 
gelegenheid, alsnog een eenvoudiger tekst 
in overweging te nemen.       

In afwijking van de letter van de wet wordt 
van de onvermogende niet altijd een lager 
griffierecht geheven. In hoger beroep en 
cassatie is het tarief in de onderste schijf 
gelijk aan dat voor niet-onvermogende 
natuurlijke personen. 

Artikel 15 lid 1 Wet griffierechten burger-
lijke zaken bepaalt straks, niet wezenlijk 
anders dan de Wtbz nu, dat van partijen die 
bij dezelfde advocaat verschijnen en gelijk-
luidende conclusies nemen, slechts eenmaal 
een gezamenlijk griffierecht wordt gehe-
ven. Bij de eerste nota van wijziging werd 
de plicht tot aanzegging van deze matiging 
opgenomen in artikel 111 lid 2 sub l Rv.

Tijdens de expertmeetings bleek dat de 
bepaling zich moeilijk laat omzetten in een 
tekst die ook bedragen noemt. Een voor-
zichtige poging sneuvelde op de overmaat 
aan denkbare variabelen in het aantal ver-
schijnende en alliantie vormende gedaag-
den. De wet eist in dit geval niet de aanzeg-
ging van de hoogte van het griffierecht.

Een complicatie lijkt trouwens dat pas 
bij antwoord blijkt of de conclusies van 
bij één advocaat verschenen gedaagden 
gelijkluidend zijn. Is dat zo, dan zijn die 
gedaagden één keer een gezamenlijk grif-
fierecht verschuldigd, maar zij mogen pas 
voor antwoord concluderen nadat zij het 
griffierecht hebben betaald; artikel 128 lid 
2 Rv nieuw. Eerbiediging van het principe, 
dat het griffierecht aan het begin van de 
procedure wordt geïnd, moet dus leiden 
tot de praktijk dat aanvankelijk van iedere 
gedaagde het volle, individueel bepaalde 
griffierecht wordt geheven. Nadat dit is 
betaald en daarna is vastgesteld dat de bij 
één advocaat verschenen gedaagden gelijk-

luidende conclusies namen, kan het teveel 
gehevene worden gerestitueerd. 

UitWErKing
Resumerend kunnen nu enkele model-
len worden gemaakt. De verzonnen casus 
betreft een sector civiel zaak, waarin een 
bedrag van € 80.000,00 wordt gevorderd. 
Eerst de aanzegging in een zaak met één 
gedaagde, een natuurlijk persoon:
 
met de aanzegging, dat:
 a.    indien een gedaagde verzuimt advocaat 

te stellen of het hierna te noemen grif-
fierecht niet tijdig betaalt, en de voor-
geschreven termijnen en formaliteiten 
in acht zijn genomen, de rechter verstek 
tegen die gedaagde zal verlenen en de 
hierna omschreven vordering zal toe-
wijzen, tenzij deze hem onrechtmatig of 
ongegrond voorkomt;

b.     bij verschijning in het geding van gedaag-
de een griffierecht van € 580,00 zal 
worden geheven, te voldoen binnen vier 
weken te rekenen vanaf het tijdstip van 
verschijning; 

c.     van gedaagde indien hij onvermogend 
is, een lager griffierecht wordt  geheven, 
namelijk € 70,00, indien hij op het tijd-
stip waarop het griffierecht wordt gehe-
ven heeft overgelegd:

 1e   een afschrift van het besluit tot toe-
voeging, bedoeld in artikel 29 van de 
Wet op de rechtsbijstand, of indien 
dit niet mogelijk is ten gevolge van 
omstandigheden die redelijkerwijs 
niet aan hem zijn toe te rekenen, een 
afschrift van de aanvraag, bedoeld 
in artikel 24, tweede lid, van de Wet 
op de rechtsbijstand, dan wel 

 2e    een verklaring van de raad als 
bedoeld in artikel 1, onder b, van die 
wet, waaruit blijkt dat zijn inkomen 
niet meer bedraagt dan de bedra-
gen, bedoeld in artikel 35, derde en 
vierde lid, telkens onderdelen a tot 
en met d dan wel in die artikelleden, 
telkens onderdeel e, van die wet;

Meer gedaagden? Het persoonlijkheids-
type van de gedaagden kan verschillen. Het 
model ziet op drie gedaagden. De eerste 
twee zijn natuurlijke personen, de derde is 
een rechtspersoon.
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met de aanzegging, dat:
a.    indien een gedaagde verzuimt advocaat 

te stellen of het hierna te noemen grif-
fierecht niet tijdig betaalt, en de voor-
geschreven termijnen en formaliteiten 
in acht zijn genomen, de rechter verstek 
tegen die gedaagde zal verlenen en de 
hierna omschreven vordering zal toe-
wijzen, tenzij deze hem onrechtmatig of 
ongegrond voorkomt;

b.     indien ten minste één van de gedaagden 
advocaat heeft gesteld en het griffierecht 
tijdig heeft voldaan, één vonnis zal wor-
den gewezen, dat als een vonnis op tegen-
spraak wordt beschouwd;

c.     bij verschijning in het geding van ieder 
van de gedaagden sub 1 en 2 een grif-
fierecht van € 580,00 en van gedaagde 
sub 3 een griffierecht van  € 1.165,00 zal 
worden geheven, te voldoen binnen vier 
weken te rekenen vanaf het tijdstip van 
verschijning; 

d.     van een persoon die onvermogend is, een 
lager griffierecht wordt  geheven, namelijk   
€ 70,00, indien hij op het tijdstip waarop 
het griffierecht wordt geheven heeft over-
gelegd:

 1e    een afschrift van het besluit tot toe-
voeging, bedoeld in artikel 29 van de 
Wet op de rechtsbijstand, of indien 
dit niet mogelijk is ten gevolge van 
omstandigheden die redelijkerwijs 
niet aan hem zijn toe te rekenen, een 
afschrift van de aanvraag, bedoeld 
in artikel 24, tweede lid, van de Wet 
op de rechtsbijstand, dan wel 

 2e   een verklaring van de raad als 
bedoeld in artikel 1, onder b, van die 
wet, waaruit blijkt dat zijn inkomen 
niet meer bedraagt dan de bedra-
gen, bedoeld in artikel 35, derde en 
vierde lid, telkens onderdelen a tot 
en met d dan wel in die artikelleden, 
telkens onderdeel e, van die wet;

e.   van gedaagden die bij dezelfde advocaat 
verschijnen en gelijkluidende conclu-
sies nemen, op basis van artikel 15 van 
de Wet griffierechten burgerlijke zaken 
slechts eenmaal een gezamenlijk griffie-
recht wordt geheven; 

hogEr BEroEp En cassatiE
Met de tweede nota van wijziging rees een 
nieuw probleem. De nota wijzigde de artike-

len 343 en 407 Rv om appel en cassatie beter 
in het nieuwe stelsel in te passen. Aan elk van 
deze artikelen wordt de volgende zin toege-
voegd: In aanvulling op artikel 111, tweede 
lid, vermeldt de dagvaarding ook de gevolgen 
van niet-tijdige betaling van het griffierecht.
De manier waarop de minister dit toelichtte 
deed menigeen de wenkbrauwen fronsen. 
De toelichting luidt:
Evenals het geval is in eerste aanleg , geldt ook 
voor hoger beroep en cassatie dat het ingangs-
punt inhoudt dat het griffierecht binnen vier 
weken nadat het verschuldigd is geworden, 
dient te zijn voldaan. Doet een partij dit niet, 
dan ondervindt zij procedurele consequen-
ties die er kort gezegd op neerkomen dat de 
partij niet-ontvankelijk is in haar vordering 
of verzoek dan wel dat haar verweer buiten 
beschouwing blijft.4  

EindE dEVolUtiEVE WErKing? 
Het nieuwe artikel 343 Rv blijft de verwij-
zing naar artikel 111 lid 2 sub i Rv, dat op 
zijn beurt verwijst naar 139 Rv, uitsluiten. 
Het rechtsgevolg van niet-tijdige betaling, 
dat in appel verplicht moet worden aange-
zegd, is dus in elk geval niet: verstek plus 
toewijzing van de vordering tenzij onrecht-
matig of ongegrond.
Wat dan wel? Artikel 343 Rv is uiteraard 
gericht op informatieverstrekking aan de 
in appel gedagvaarde geïntimeerde, maar 
bevat geen differentiatie naar gelang van de 
positie in de eerste aanleg van de in appel 
niet verschenen geïntimeerde: was hij toen 
eiser of gedaagde?

Stel, dat geïntimeerde in eerste aanleg eiser 
was. Aannemelijk is dan dat hij de eerste 
aanleg zal hebben gewonnen. Anders was 
hij nu wel appellant geweest. Het is dus de 
verweerder in eerste aanleg die als appel-
lant tracht te ontkomen aan de veroorde-
ling die de eerste rechter hem heeft opge-
legd. Appellant moet dus trachten het hof 
ervan te overtuigen dat zijn verweer zoda-
nig sterk is dat dit alsnog aan toewijzing 
van de vordering in de weg staat. Dat vergt 
primair een beoordeling van zijn grieven, 
want als geen van de grieven slaagt volgt 
een gave bekrachtiging. Als een of meer 
grieven wel doel treffen, moet vervolgens 
rekening worden gehouden met de devolu-
tieve werking van het hoger beroep: heeft 

geïntimeerde als eiser in prima nog andere 
gronden aan zijn vordering gegeven die de 
vordering kunnen dragen? Het onderzoek 
daarnaar vindt ambtshalve plaats in appel, 
zonder dat daarvoor het verschijnen van 
geïntimeerde in hoger beroep is vereist. 
Welk gevaar loopt geïntimeerde dan nog 
wel, als in appel verstek tegen hem wordt 
verleend? Enkel dit: hij mist dan uiteraard 
de mogelijkheid om de gronden van zijn eis 
in hoger beroep uit te breiden en/of even-
tueel zijn eis nog te vermeerderen. Ook 
het instellen van incidenteel appel is dan 
uiteraard uitgesloten. In de tweede nota 
van wijziging, bij de toelichting op onder-
deel F, staat als sanctie vermeld: de partij 
die niet tijdig betaalt, is niet-ontvankelijk 
in haar vordering of verzoek. Dat lijkt een 
nogal boude stelling: de niet-verschenen 
geïntimeerde is immers in prima reeds 
ontvangen in zijn vordering en die is nota 
bene ook nog eens door de eerste rechter 
toegewezen. Toetsing van de grieven heeft 
natuurlijk geen zin als geïntimeerde/eiser 
in prima toch niet-ontvankelijk moet wor-
den geacht in zijn vordering. Als de minis-
ter daadwerkelijk dit draconische rechtsge-
volg voor ogen staat, betekent dat voorts 
het einde van de devolutieve werking van 
het hoger beroep. De  appelrechter is dan 
natuurlijk wel snel klaar.

Stel nu dat geïntimeerde in eerste aanleg 
gedaagde was. Dan zal de vordering van 
zijn wederpartij in de eerste aanleg zijn 
afgewezen. Het is dus de oorspronkelijk 
eiser die als appellant alsnog toewijzing 
van zijn vordering hoopt te verkrijgen. Dan 
volgt dezelfde procedure: eerst beoordelen 
of een of meer grieven slagen, en zo ja, ver-
volgens ambtshalve bezien of er in prima 
nog andere weren zijn aangevoerd die aan 
toewijzing in de weg staan. Ook daarvoor 
behoeft geïntimeerde niet in appel te zijn 
verschenen. Het enige risico van geïnti-
meerde als gevolg van de verstekverlening 
is dan nog: hij kan zijn verweer in hoger 
beroep niet uitbreiden. Ook hier is natuur-
lijk geen incidenteel appel mogelijk. De 
tweede nota van wijziging geeft hier als 
sanctie aan: het verweer van de partij die 
niet tijdig betaalt, blijft buiten beschou-
wing. Dan zijn grieven ook niet meer 
nodig. Er is immers geen verweer tegen 
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de vordering meer dat in beschouwing 
moet worden genomen. Ook hier dus geen 
ambtshalve toetsing meer in het kader van 
de devolutieve werking van het verweer dat 
in de eerste aanleg is gevoerd.

Al met al zijn de huidige gevolgen van een 
verstek voor geïntimeerde niet erg groot, 
en ze verschillen naar gelang de processu-
ele positie die de geïntimeerde in de eerste 
aanleg innam.
In geen geval zijn de risico’s vergelijkbaar 
met de sanctie van artikel 139 Rv: verstek 
plus toewijzing, nog los van het feit dat het 
appellant helemaal niet hoeft te gaan om 
toewijzing, maar juist om afwijzing alsnog. 
Daarentegen komen de in de tweede nota 
van wijziging voorziene sancties van niet-
tijdige betaling door geïntimeerde erop 
neer dat de appellant, of hij in prima nu 
eiser of gedaagde was, altijd en zonder 
meer het hoger beroep wint. Grievenstelsel 
en devolutieve werking zijn niet van toe-
passing. Een hard and fast rule. Dat is dus 
artikel 139 Rv in het kwadraat.
Om het extreem te stellen: de gevolgen 
voor een in het geheel niet verschenen 
verweerder gaan in het door de minister 
bepleite systeem minder ver dan voor een 
verweerder die het griffierecht niet betaalt. 
Dat lijkt onbestaanbaar. De KBvG heeft 
haar bedenking bij brief ter kennis van de 
Eerste Kamer gebracht. 

andErE mEning
Binnen de commissie wetgeving bestaat 
geen volledige overeenstemming over de 
vraag wat de aanvullingen van de artike-
len 343 en 407 Rv en de daarop gegeven 
toelichting betekenen. Ook de afwijkende 
mening wordt hier weergegeven.
Door de toevoeging In aanvulling op arti-
kel 111, tweede lid, vermeldt de dagvaarding 
ook de gevolgen van niet-tijdige betaling van 
het griffierecht is artikel 343 Rv innerlijk 
tegenstrijdig geworden. Dit gaat immers 
niet goed samen: én artikel 111 lid 2 sub i 
Rv nieuw is niet van toepassing én de gevol-
gen van niet-tijdige voldoening van het 
griffierecht worden aangezegd. Het door 
de wetgever beoogde ernstigste gevolg van 
niet-betaling is klaarblijkelijk: verstek en 
wat daaruit voortvloeit. Dat gevolg noemt 
de wet in artikel 139 Rv en juist dat gevolg 

zou ingevolge de ongewijzigde tweede zin 
van artikel 343 Rv – die ook terugslaat op 
het nieuwe onderdeel i van artikel 111 lid 2 
Rv – niet worden aangezegd.

De nieuwe slotzin van artikel 343 Rv zal 
niettemin zo moeten worden uitgelegd 
dat hij werking heeft. Dit leidt tot de wat 
gespleten opvatting dat de aanzegging niet 
zal waarschuwen voor het gevolg van niet-
verschijnen, wel voor het gevolg van niet-
tijdige betaling van het griffierecht.

Nu was verstek niet wezensvreemd aan 
hoger beroep. Het probleem rijst daarna: 
wat vloeit er in appel voort uit verstek? 
Daar redde het hof zich wel mee, maar nu 
moet de gerechtsdeurwaarder, wil hij geen 
lege aanzegging doen, de geïntimeerde 
laten weten wat het hof zal doen. 
De nieuwe slotzin van artikel 343 Rv mag 
wat haastig zijn geschreven, het lijkt uitge-
sloten dat de minister met een pennestreek 
en zonder enige toelichting de devolutieve 
werking van het hoger beroep, inclusief de 
beperkende werking van het grievenstelsel, 
overboord heeft willen zetten.
De toelichting moet zo worden verstaan, 
dat de appellant niet-ontvankelijk is in zijn 
vordering respectievelijk het verweer van de 
geïntimeerde buiten beschouwing blijft, 
indien de één of de ander het griffierecht 
niet-tijdig heeft voldaan.

De vordering is hier niet de vordering in 
eerste aanleg, maar de eis in hoger beroep, 
bij voorbaat in de appeldagvaarding ver-
woord, herhaald en van gronden voorzien 
bij de conclusie van eis. Ook de appellant 
van wie een geldbedrag werd gevorderd en 
die op de rechtsvordering ter zake door de 
rechtbank tot betaling werd veroordeeld, 
heeft een vordering: dat het hof het vonnis 
waarvan beroep zal vernietigen en opnieuw 
rechtdoende geïntimeerdes vordering in 
prima zal ontzeggen. Niet-tijdige betaling 
van het griffierecht staat aan honorering 
van die vordering in de weg. De procedu-
rele consequentie voor de appellant is dat 
hij in zijn eis in appel niet-ontvankelijk is. 
Het hof komt niet toe aan het opnieuw 
doen van recht. Het vonnis in prima blijft 
dus in stand.

De consequentie voor de geïntimeerde is 
niet geheel spiegelbeeldig. Zijn toegang 
tot de rechter wordt geblokkeerd door-
dat zijn verweer in hoger beroep buiten 
beschouwing blijft. Betaalde geïntimeerde 
het griffierecht niet tijdig, dan slaat het hof 
geen acht op zijn conclusie van antwoord, 
als deze al was genomen. Krachtens artikel 
353 Rv geldt het nieuwe artikel 128 lid 2 
Rv – geen conclusie van antwoord dan na 
betaling van het griffierecht – ook in hoger 
beroep, maar te voorzien valt dat de prak-
tijk weerbarstig zal zijn en dat er toch con-
clusies van antwoord zullen binnenkomen, 
al werd het griffierecht nog niet voldaan.

Ongeacht of de geïntimeerde eiser dan wel 
gedaagde in eerste aanleg was, zijn verweer 
tegen de eis in appel blijft ongelezen als hij 
het griffierecht niet heeft voldaan en het 
hof om die reden verstek tegen hem heeft 
verleend. Dit laat het gebouw van de devo-
lutieve werking van het hoger beroep over-
eind. Het hof kan acht slaan op de grieven. 
Het hof kan het dossier voorzover het debat 
door de grieven werd heropend ambtshalve 
beoordelen en het kan beslissen of, en zo 
ja hoe, de eis in hoger beroep kan worden 
toegewezen. Het moet echter voorbij kij-
ken aan een memorie van antwoord, als 
die binnenkwam, indien geïntimeerde het 
griffierecht niet tijdig voldeed en het hof 
om die reden om te beginnen verstek tegen 
hem verleende. 

aanZEggingEn in hogEr BEroEp
Bij het hieronder gegeven model wordt 
vooralsnog de dissidente mening gevolgd. 
Geïntimeerden zijn de drie gedaagden uit 
de vorige voorbeeldzaak. Elke geïntimeer-
de wordt gewaarschuwd voor de gevolgen 
van niet-tijdige betaling van het griffierecht. 
Als gevolgen worden genoemd: a) verstek-
verlening, b) het buiten beschouwing blij-
ven van het in appel gevoerde verweer. 

met de aanzegging, dat:
a.   indien een geïntimeerde advocaat stelt 

maar het hierna te noemen griffierecht 
niet tijdig betaalt, en de voorgeschre-
ven termijnen en formaliteiten in acht 
zijn genomen, het gerechtshof verstek 
tegen die geïntimeerde verleent en diens 
in hoger beroep gevoerd verweer buiten 
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beschouwing laat;  
b.     indien ten minste één van de geïntimeerden advocaat heeft gesteld 

en het griffierecht tijdig heeft voldaan, één arrest zal worden gewe-
zen, dat als een arrest op tegenspraak wordt beschouwd;

c.     bij verschijning in het geding van ieder van de geïntimeerden sub 
1 en 2 een griffierecht van € 640,00 en van geïntimeerde sub 3 een 
griffierecht van € 1.745,00 zal worden geheven, te voldoen binnen 
vier weken te rekenen vanaf het tijdstip van verschijning; 

d.     van een persoon die onvermogend is, een lager griffierecht wordt  
geheven, namelijk   € 280,00, indien hij op het tijdstip waarop het 
griffierecht wordt geheven heeft overgelegd:

 1e    een afschrift van het besluit tot toevoeging, bedoeld in artikel 
29 van de Wet op de rechtsbijstand, of indien dit niet moge-
lijk is ten gevolge van omstandigheden die redelijkerwijs niet 
aan hem zijn toe te rekenen, een afschrift van de aanvraag, 
bedoeld in artikel 24, tweede lid, van de Wet op de rechtsbij-
stand, dan wel 

 2e    een verklaring van de raad als bedoeld in artikel 1, onder 
b, van die wet, waaruit blijkt dat zijn inkomen niet meer 
bedraagt dan de bedragen, bedoeld in artikel 35, derde en 
vierde lid, telkens onderdelen a tot en met d dan wel in die 
artikelleden, telkens onderdeel e, van die wet;

e.     van geïntimeerden die bij dezelfde advocaat verschijnen en een 
gelijkluidende conclusie van antwoord nemen, op basis van arti-
kel 15 van de Wet griffierechten burgerlijke zaken slechts eenmaal 
een gezamenlijk griffierecht wordt geheven;

Begrepen zal worden dat de commissie hier een forse slag om de 
arm houdt en nog wacht met het geven van een model voor de 
aanzegging in cassatie. Het antwoord op de brief van de KBvG is 
van groot belang voor elke gerechtsdeurwaarder die het nieuwe 
recht in praktijk zal brengen.

Noten

1  Leden van de cie wetgeving: W.W.M. van de Donk, gerechtsdeurwaarder te 
Eindhoven, 

  mr. J. Feikema, toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder te Harlingen, J. 
Nijenhuis, gerechtsdeurwaarder te Roermond, vz, G. Wind, oud-gerechtsdeur-
waarder te Deventer.

2 Nr. 6, jaargang 1.
3  Voorlopig verslag, Eerste Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 31 758, B herdruk, 
 p. 7.
4  Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 31 758, 
 nr. 9, p. 5.
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