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De kantonrechtspraak kenmerkt zich door een grote efficiency en 
slagvaardigheid. Gerechtsdeurwaarders spelen daarin een belang-
rijke rol. Een rol die mogelijk nog aan belang kan toenemen in de 
toekomst, zegt vice-president Math van Dooren van de Rechtbank 
Roermond. Tenminste, zolang de kwaliteit van de dagvaarding en de 
procesvertegenwoordiging niet in het geding komt.

En verder

4  | De maatschappij in
8  | Alert blijven
12  | Ernstige twijfels
17  | KBvG Nieuws
25 I Met het nieuwe grieffierechtenstelsel 
  schiet overheid in eigen voet
26  | Kosten van executoriale ontruiming
29  | De termijn voor verkoop van aandelen

2  |  de Gerechtsdeurwaarder 2010, nr. 4 



4  |   De maatschappij in

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: Paul Otter van Incassade 
over duurzaam ondernemen.   

12  |   Ernstige twijfels

In diverse media verschenen onlangs berichten over een 
onderzoek uitgevoerd door de stichting SEO. Opvallend 
in deze berichtgeving was de negatieve teneur met betrek-
king tot gerechtsdeurwaarders in het algemeen en de KBvG 
in het bijzonder. Volgens de onderzoekers tast de nieuwe 
Verordening Onafhankelijkheid de werking van de incasso-
markt aan, wat leidt tot oneerlijke concurrentie en uitein-
delijk tot stijging van de incassotarieven. Op welke feiten 
stoelt dit onderzoek en is de kritiek van de SEO terecht? 
KBvG-voorzitter John Wisseborn biedt weerwoord.
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ondernemend

De maatschappij in 
gerechtsdeurwaarderskantoor incassade publiceerde vorig jaar 

als eerste in de branche een duurzaamheidsverslag. Na bijna 
tien jaar bewust maatschappelijk verantwoord ondernemen 
was het voor directeur paul otter een logische stap om de 

tussenbalans op te maken. “als je consequent bent in wat je 
doet, pikt de markt het op zeker moment echt wel op.”  

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: Paul otter van incassade 

over duurzaam ondernemen. 

H et gesprek vindt plaats in de 
vestiging Amsterdam. Het 
kantoorpand op het Bos en 
Lommerplein onderscheidt 

zich op het eerste gezicht niet van de om-
liggende panden, maar dat is schijn. Het 
gebouw is voorzien van een warmtepomp, 
een luchtverversingsinstallatie die de rest-
warmte terugwint, speciale beglazing en 
een energiezuinig verlichtingssysteem – 
om maar enkele ‘groene’ eigenschappen 
te noemen. “Dienstverlenende bedrijven 
denken vaak dat ze niet veel kunnen doen 
op dit gebied, maar als je er echt mee aan de 
slag gaat blijkt dat zeker wel het geval”, zegt 
Incassade-directeur Paul Otter. “Het is een 
optelsom van kleine dingen die samen wel 

degelijk zoden aan de dijk zetten: een duur-
zame werkomgeving, een wagenpark met 
A- en B-label auto’s, verantwoord papier-
gebruik, groene stroom, milieuvriendelijke 
schoonmaakmiddelen. Bij elke aankoop 
kijken we of het duurzamer kan.” 
Incassade presenteert zich sinds jaar en 
dag als een duurzaam opererende onder-
neming. In haar omgang met de leefom-
geving, maar ook in haar omgang met 
opdrachtgevers en debiteuren. “Mensen 
met respect en fatsoen behandelen is iets 
dat de founding father van de onder-
neming, Johan Oordijk, al hoog op de 
agenda heeft gezet. Op dat fundament 
hebben wij de zaak verder uitgebouwd”, 
aldus Otter. “Sinds een aantal jaren geldt 

binnen ons bedrijf een statuut waarin we 
een aantal beginselen van maatschap-
pelijk verantwoord incasseren hebben 
verwoord. Dat houdt onder meer in dat 
we bij het signaleren van acute sociale 
problematiek altijd eerst naar alternatie-
ven zoeken voordat we beslag leggen of 
ontruimen. Als we daarvoor even pas op 
de plaats moeten maken: so be it. Liever 
dat, dan dat we mensen over het randje 
duwen.”

mEt DE rug tEgEn DE muur
Dat zoeken naar alternatieven is iets dat 
alleen maar mogelijk is als je de juiste 
connecties hebt, blijkt uit het verhaal 
van Otter. “We steken erg veel energie 
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ondernemend

in het onderhouden van contacten met 
bijvoorbeeld de Kredietbank Nederland, 
gemeentelijke instanties en schuldhulp-
verlening. We participeren in allerlei 
overlegstructuren, soms namens onze 
opdrachtgevers. Die korte lijnen maken 
dat we effectief en efficiënt kunnen 
opereren en daardoor vaak erger kunnen 
voorkomen. Onze opdrachtgevers weten 
dat te waarderen.”

het is niet een kwestie 
van softer zijn, 

maar van dingen anders 
aanpakken

Op de vraag of sommige opdrachtgevers 
die aanpak niet wat al te ‘soft’ zullen vin-
den zegt Otter: “Het is niet een kwestie 
van ‘softer’ zijn, het is een kwestie van 
dingen anders aanpakken. Ons doel 
is om op een goede en verantwoorde 
manier te incasseren. Dat betekent dat 
we sommige dingen proberen te voor-
komen, zoals de advertentieverkoop 
van inboedels. Dat levert doorgaans 
namelijk niets op en lijkt alleen maar 
om het  schandpaaleffect te gaan. Maar 
we oefenen wel degelijk druk uit op de 
schuldenaar! Niet om ‘m met de rug 
tegen de muur te zetten, maar om duide-
lijk te maken aan de schuldenaar: neem 
zo spoedig mogelijk contact met ons op 
om de kosten te beperken.” 
Incassade besteedt met het oog op de 
eigen incassoaanpak en bedrijfscultuur 
ook veel aandacht aan het werven van 
nieuwe medewerkers. “We selecteren 
bewust op mensen met goede com-
municatieve vaardigheden”, zegt Otter. 
“Niet voor niets is meer dan de helft van 
onze medewerkers vrouw. Die stellen 
zich doorgaans meer open op en kunnen 
beter luisteren.” 

rEPutatiEmanagEmEnt 
Volgens Otter letten opdrachtgevers 
ook meer en meer op de wijze waarop 
incasso-organisaties te werk gaan. 
“Neem hier in Amsterdam. Daar loopt 

een groot project onder de naam 
Kansrijk Zuidoost, gericht op armoe-
debestrijding. Daarin zitten maar liefst 
drie van onze opdrachtgevers: het UWV, 
een ziektekostenverzekeraar en een 
woningcorporatie. Als je tegen die ach-
tergrond actief bent, dan wil je ook een 
incassopartner die niet als een olifant 
door de porseleinkast dendert. Ik merk 
daarnaast dat sommige opdrachtgevers 
beducht zijn om negatief in het nieuws 
te komen. Zorgvuldig incasseren wordt 
zo een onderdeel van het reputatiema-
nagement en daarmee komt duurzaam-
heid als issue via de achterdeur toch bij 
die bedrijven binnen.” 
Hoewel Incassade doorgaans het juiste 
soort opdrachtgevers aantrekt, gaat het 
soms mis. En ook dan kijkt Otter verder 
dan de korte termijn commerciële belan-
gen: “We zijn wel eens aan de slag gegaan 
voor een internetprovider die achteraf 
verkooptechnieken bleek te hanteren die 
we discutabel vonden. Daarvan hebben 
we dus afscheid genomen. Maar door-
gaans merken we al snel of er een ‘klik’ 
is tussen wat een opdrachtgever wil en 
hoe wij werken. Als je consequent bent 
in wat je doet, pikt de markt het op zeker 
moment echt wel op.”

Zorgvuldig incasseren 
wordt onderdeel van het 
reputatiemanagement

In de ogen van Otter is de gerechtsdeur-
waarder als openbaar ambtenaar bij 
uitstek gedisponeerd om contacten te 
onderhouden met andere maatschappe-
lijke stakeholders. Hij zegt: “Daar zit de 
echte uitdaging van duurzaam onder-
nemen: niet alleen maar vanuit een tun-
nelvisie bezig zijn met incasseren, maar 
naar buiten stappen, de maatschappij in. 
FSC-papier en spaarlampen gebruiken 
is allemaal niet zo spannend, dat heb je 
snel voor elkaar. Maar bij opdrachtge-
vers en partijen als schuldhulpverlening 
een ander beeld van de deurwaarder 
neerzetten: het kan ook anders, beter, 
socialer. Dat is voor mij de uitdaging.” 

i’m in: geëngageerde 
medewerkers

het duurzaamsheidsverslag ‘iNduur-
zaam… i’m in’ van incassade bevat naast 
feitelijkheden en gestelde doelen ook 
foto’s en persoonlijke statements van 
eigen medewerkers. een bewuste keus, 
zegt otter. “Natuurlijk is het best kost-
baar om zo’n verslag te maken en het 
heeft geen direct meetbaar effect op je 
omzet. Maar het heeft heel veel opgele-
verd in termen van engagement van onze 
mensen, juist omdat we ze er echt per-
soonlijk bij betrokken hebben en blijven 
betrekken. het past in een bedrijfscul-
tuur waarin we op een open manier met 
elkaar omgaan en elkaar aanspreken op 
zaken die niet goed gaan.”
dat neemt niet weg dat het verslag ook 
een unieke cijfermatige onderbouwing 
levert met betrekking tot debiteuren-
gedrag. incassade heeft daarin onlangs 
een nieuwe stap gezet en doet nu in 
samenwerking met de rijksuniversiteit 
groningen gestructureerd onderzoek 
naar de onderliggende patronen in het 
gedrag van debiteuren. otter: “we wil-
len graag weten aan welke knoppen we 
moeten draaien om dingen te verbete-
ren. Zo weten we dat jonge mannen tot 
30 jaar doorgaans weinig oplossingsge-
richt zijn. behalve als ze samenwonen 
met kinderen. als je dat soort informatie 
boven water haalt en vastlegt, kun je je 
procedures daarop aanpassen. ook blijkt 
dat we in amsterdam nauwelijks meer 
ontruimingen hebben dan in Friesland, 
terwijl daar de sociale cohesie bedui-
dend groter is en de omgeving veel 
sneller ingrijpt. waaruit blijkt dat je dat 
in een grootstedelijke omgeving kunt 
opvangen door heel intensief samen te 
werken met sociale partners.” 

Foto pag. 6: Paul Otter



interview

het juridisch proces kan worden gezien als een keten waarin 
de gerechtsdeurwaarder een onmisbare schakel is. Wie zijn 
de belangrijkste partners in deze keten, en hoe ervaren zij de 
samenwerking met de gerechtsdeurwaarder?
Deze keer: de kantonrechter.

Wekelijks komen er bij de 
twee locaties van de sec-
tor kanton van de  Recht-
bank Roermond zo’n 250 

nieuwe dagvaardingen binnen. Niet altijd, 
maar wel vaak opgesteld door gerechts-
deurwaarders of bij een deurwaarderskan-
toor werkzame procesjurist. Die meer dan 
12.000 zaken jaarlijks worden behandeld 
op wekelijkse rolzittingen, voorgezeten 
door kantonrechter Math van Dooren 
of één van zijn vier collega’s. Het aantal 
vonnissen bij verstek kan oplopen tot wel 
70%, wat deze vorm van rechtspraak tot 
veruit de meest efficiënte in ons rechtsbe-
stel maakt (ter vergelijking: de sector civiel 
van de Roermondse rechtbank behandelt 

niet meer dan 1000 zaken per jaar en zet 
daarvoor het dubbele aantal rechters in). 
In dit op efficiency en doorstroming 
gerichte systeem hebben de kantonrech-
ter en de gerechtsdeurwaarder elkaar 
nodig - en ook gevonden. Beide partijen 
maken veel gebruik van min of meer 
gestandaardiseerde werkwijzen. “Maar”, 
zegt oudgediende Van Dooren, “dat wil 
niet zeggen dat die werkwijzen niet af 
en toe ter discussie staan. De deurwaar-
derij is in de afgelopen jaren in toene-
mende mate gaan werken met een soort 
standaarddagvaarding die het minimale 
aan juridische substantiëring bevat en 
daarom doorgaans snel de deur uit kan. 
Dat speelt natuurlijk vooral bij grote 

opdrachtgevers met veel relatief een-
voudige vorderingen: zorgverzekeraars, 
providers, woningcorporaties. Enerzijds 
heb ik daar begrip voor, anderzijds is 
het mijns inziens niet altijd gewenst 
en opportuun. Ik reken het mede tot 
mijn taak om er scherp op toe te zien 
dat de substantiëringsverplichting en 
de andere eisen waaraan de dagvaar-
ding moet voldoen overeind blijven. 
Zeker nu de Europese regelgeving ons 
meer en meer dwingt tot bijvoorbeeld 
ambtshalve toetsing van de geldende 
algemene voorwaarden is het zaak extra 
alert te blijven. Die bevatten nogal eens 
bedingen waarvan de redelijkheid en 
billijkheid discutabel is.”

alert blijven 
de kantonrechtspraak kenmerkt zich door een grote 
efficiency en slagvaardigheid. gerechtsdeurwaarders 
spelen daarin een belangrijke rol. een rol die 
mogelijk nog aan belang kan toenemen in de 
toekomst, zegt vice-president Math van dooren 
van de rechtbank roermond. Tenminste, 
zolang de kwaliteit van de dagvaarding en de 
procesvertegenwoordiging niet in het geding komt. 
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ProfEssionElE PartnEr 
Van Dooren zegt dit onderwerp regel-
matig met deurwaarders te bespre-
ken – niet alleen tijdens de cursussen 
huurrecht en arbeidsrecht die hij op 
persoonlijke titel verzorgt, maar ook 
tijdens het jaarlijkse reguliere overleg 
dat de rechtbank heeft met de deurwaar-
derskantoren in het verzorgingsgebied. 
“Ik krijg dan overigens vaak de opmer-
king terug dat mijn bezwaren tegen 
deze vorm van dagvaarden ook opgaan 
voor een deel van onze vonnissen, de 
zogeheten scriptvonnissen. Daarin 
wordt namelijk slechts verwezen naar 
een aangehechte dagvaarding. En dan 
moet ik ze gelijk geven. Ik heb van mijn 

leermeesters nog geleerd dat een vonnis 
onder de streep heel duidelijk moet 
aangeven wat de deurwaarder dient te 
executeren. Een verwijzing als zodanig 
kun je niet executeren, maar tot mijn 
verbazing levert deze praktijk eigenlijk 
nauwelijks problemen op.”
Waarmee Van Dooren maar wil zeggen: 
de gerechtsdeurwaarder toont zich 
doorgaans een professionele partner 
die weet hoe het spel gespeeld moet 
worden. “Natuurlijk voelen we met 
regelmaat iets van de commerciële ambi-
tie om zo snel mogelijk een titel binnen 
te halen. Een vonnis is nu eenmaal een 
krachtig hulpmiddel om alsnog te incas-
seren. Maar persoonlijk laat ik mij niet 

tot een administratieve afhandeling ver-
leiden als ik bijvoorbeeld een comparitie 
van partijen nodig acht. Die beslissing is 
toch echt aan de rechter.” 
Dat neemt niet weg dat Van Dooren 
eraan hecht dat zijn medewerkers (die 
een groot deel van de conceptvonnis-
sen schrijven) weten hoe het traject na 
het wijzen van een vonnis in de praktijk 
verloopt. Nieuwe rechtbankmedewer-
kers lopen daarom soms een dagje mee 
met een gerechtsdeurwaarder, bijvoor-
beeld om te zien hoe een ontruiming 
in z’n werk gaat. Op de vraag of dat wel 
passend is, een dergelijke warme band 
tussen rechtbank en executerende partij, 
zegt Van Dooren: “We investeren in 

alert blijven 
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De Koninklijke Beroepsorganisatie 
van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) 
is een openbaar lichaam in de zin 
van artikel 134 van de Grondwet. 
Alle in Nederland gevestigde 
gerechtsdeurwaarders en toegevoegd 
kandidaat-gerechtsdeurwaarders zijn 
verplicht lid van de KBvG. De KBvG 
heeft tot taak de bevordering van een 
goede beroepsuitoefening door de leden.

Het secretariaatsbureau van de KBvG 
bestaat uit zes personen en is de spin 
in het web van de organisatie. Wij 
zijn gevestigd in de Prinsenhof in Den 
Haag. Als medewerker van de KBvG:

-  ben je verantwoordelijk voor de voortgang in dossiers en projecten;
-  ondersteun je beleidsprocessen en voer je het beleid uit;
-  produceer je zelfstandig beleidsnotities;
-  zorg je zelfstandig voor de agenda, de agendastukken en verslaglegging van vergaderingen;
-  analyseer je probleemsituaties en stem je af met de beleidsbepalers;
- ben je vraagbaak voor leden en derden.

Jij:
- hebt een academische of HBO opleiding;
- hebt relevante werkervaring;
-  hebt affiniteit met de leden en de markten waarin de leden opereren;
- hebt kennis van het proces-, executie- en/of bestuursrecht;
- kunt zelfstandig, initiatiefrijk en creatief binnen een kleine organisatie functioneren;
- bent efficiënt, weet waar prioriteiten liggen en je kunt je werk goed organiseren;
- bent in staat om op basis van de beschikbare informatie juiste en realistische conclusies te trekken;
- kunt je zowel mondeling als schriftelijk uitstekend uitdrukken;
- vindt het leuk om te werken in een bestuurlijke omgeving.

Wij bieden:
- een uitdagende en zelfstandige functie voor 32-40 uur per week;
- een professioneel team en een collegiale en open sfeer;
- samenwerking met een interessante en verrassende beroepsgroep;
- een salaris dat afhankelijk is van leeftijd en ervaring.

Heb je belangstelling?
Herken jij je in dit functieprofiel, stuur dan voor 1 september aanstaande een sollicitatiebrief met CV naar:
Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
T.a.v. mw. mr. K.M. Weisfelt
Prinses Margrietplantsoen 49
2595 BR Den Haag
of via e-mail naar: kbvg@kbvg.nl.

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

Wij zoeken een

Kandidaat gerechtsdeurwaarder 
en/of jurist (m/v)   32-40 uur per week 

die ons team wil versterken.



interview

goede contacten, maar het is niet zo dat 
er inhoudelijk overleg plaatsvindt op 
zaakniveau tussen bijvoorbeeld recht-
bankmedewerkers en procesjuristen bij 
de kantoren. Dat is een hele heldere lijn 
en die wordt niet overschreden.”

niEuWE marKt
Door de fusiegolf in de afgelopen jaren 
lijkt de positie van de beroepsgroep in 
het juridisch bestel aan kracht toe te 
nemen, constateert Van Dooren. “Het is 
duidelijk dat het aantal grote kantoren 
groeit en dat deze grote kantoren vaker 
eigen juristen in dienst hebben die 
zelf procedures starten en begeleiden. 
Daardoor zien we vaker een vertegen-
woordiger uit die hoek, ook daar waar je 
vroeger eigenlijk exclusief met advoca-

ten te maken had, zoals bijvoorbeeld bij 
huurzaken.” 
Het feit dat waarschijnlijk per 1 januari 
2011 de verplichte procesvertegen-
woordiging vervalt voor vorderingen 
tot 25.000 euro (zie kader) zal dat effect 
alleen nog maar versterken, verwacht 
Van Dooren. “Voor de rechtbank Roer-
mond alleen al betekent dit dat er circa 
600 zaken per jaar overgeheveld zullen 
worden van de sector civiel naar de sec-
tor kanton. Dat is een hele nieuwe markt 
waar de gerechtsdeurwaarderskantoren 

de procesvertegenwoordiging kunnen 
overnemen van de advocatuur. Die zul-
len we dus vaker in de rechtszaal zien, 
net als advocaten die in loondienst zijn 
van een rechtsbijstandsverzekeraar.”
Waarmee de Limburgse vice-president 
overigens niet het einde van de advo-
catuur wil voorspellen. “Binnen de 
advocatuur is een enorme specialistische 
kennis opgebouwd, nieuwe partijen 
moeten eerst hun meerwaarde maar 
eens bewijzen. Niet voor niets wordt 
nu ook al vaak een advocaat in de arm 
genomen daar waar dat in beginsel niet 
verplicht is, zoals bij de ontbinding 
van een arbeidscontract. Niettemin: 
opdrachtgevers worden steeds veelei-
sender en procederen kost per definitie 
geld. Dus een neerwaarts effect op de 

tarieven voor procesvertegenwoordiging 
kan denk ik niet worden uitgesloten.”
Tot slot: hoe zit het met de voorgeno-
men concentratie van de rechterlijke 
macht? Heeft dat nog invloed op de 
samenwerking met de gerechtsdeur-
waarders? Van Dooren: “In zoverre dat 
het aantal plekken waar kantonlocaties 
zijn gevestigd zal afnemen, terwijl de 
sector kanton vaker dan voorheen het 
aangewezen loket zal zijn. De justitiabele 
zal dus soms verder moeten reizen, en 
dat geldt natuurlijk ook voor degene die 

hem vertegenwoordigt, bijvoorbeeld 
een deurwaarder. Ik ben niet ongevoe-
lig voor de nadelige effecten hiervan 
in termen van toegankelijkheid van de 
rechtspraak; anderzijds is het ook wel zo 
dat steeds meer deurwaarderskantoren 
een landelijke dekking bieden. In die zin 
is ook straks de rechtbank nooit echt ver 
weg.”

Denken in werkstromen

Met de voorgenomen verhoging van de 
competentiegrens van 5000 euro naar 
25.000 euro zal een aanzienlijk deel van 
de werkstromen die nu binnen de sector 
civiel worden afgehandeld moeten wor-
den overgeheveld naar de sector kanton. 
Naar schatting zal dat in roermond om 
60% van de civiele zaken gaan, ofwel 600 
van de 1000 rolzaken per jaar  (verzoek-
schriftprocedures buiten beschouwing 
gelaten).
Math van dooren, naast vice-president 
en kantonrechter als teamleider ook 
mede verantwoordelijk voor manage-
menttaken, brengt op dit moment in 
kaart wat dat betekent voor de interne 
organisatie van de twee vestigingen van 
de sector kanton (roermond en venlo). 
eén van de problemen die hij daarbij 
tegenkomt is dat de operatie budget-
tair neutraal moet worden uitgevoerd. 
echter, bij de sector kanton betaalt 
de gedaagde geen griffierechten, bij 
de sector civiel wel – en dus zullen de 
inkomsten dalen. ook is het de vraag of 
er voldoende rechters te vinden zijn die 
ervaren genoeg zijn om de specifieke 
taak van kantonrechter te vervullen 
– een functie die vaak pas toevalt aan 
mensen die ‘veel kilometers gemaakt 
hebben’. op termijn denkt van dooren 
dat het onderscheid tussen de civiele 
rechtspraak en de kantonrechtspraak 
mogelijk zal verdwijnen. “we denken 
meer en meer in werkstromen, waarbij 
je dan onderscheid maakt tussen een 
snelle en een langzame stroom. daar 
hoort een andere organisatie bij. de 
kunst zal zijn om die organisatie net zo 
snel en slagvaardig te houden als de 
huidige sectoren kanton.”
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De gerechtsdeurwaarder toont zich een professionele 
partner die weet hoe het spel gespeeld wordt



interview

Wat is de aanleiding voor dit onderzoek? 
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van en betaald door een 
grote rechtsbijstandverzekeraar die via een dochteronderneming 
meerderheidsparticipaties heeft in diverse deurwaarderskan-
toren. Een partij, kortom, die flink hinder ondervindt van de 
nieuwe Verordening onafhankelijkheid omdat die enkel nog 
minderheidsdeelnemingen toestaat. Met dit rapport in de hand 

wordt nu kennelijk getracht de onwenselijkheid van de verorde-
ning alsnog aan te tonen.

Die verordening is pas in mei 2010 goedgekeurd door de minister. En 
dan nú al een volwaardig onderzoek naar de te verwachten effecten 
ervan?
Die snelheid roept inderdaad vragen op met betrekking tot de 
gevolgde onderzoeksmethode. Daarover wordt dan ook met 
geen woord gerept in het onderzoek: het is volstrekt onduidelijk 
met wie de onderzoekers gesproken hebben en op welke data zij 
zich hebben gebaseerd. Wel is zeker dat noch met het ministerie 
van Justitie, noch met de KBvG zelf gesproken is. 

Is het niettemin een goed rapport?
Nee. Het is tendentieus, suggestief, inhoudelijk tegenstrijdig en 
politiek gekleurd. Ik ben persoonlijk van mening dat de SEO 
haar naam niet aan dit rapport had mogen verbinden. 

Daar is geen woord Spaans bij. Kunt u dit nader toelichten? In hoe-
verre is het rapport tendentieus? 
Het onderzoek heeft overduidelijk de bedoeling de beeldvor-
ming een bepaalde kant op te sturen. De naam van de opdracht-
gever komt er maar liefst zestien keer in voor en de onderzoekers 
breken zich uitgebreid het hoofd over het ‘probleem’ dat het al 
dan niet gedwongen uittreden van participerende derden grote 
gevaren met zich meebrengt voor de continuïteit van de betrok-
ken deurwaarderskantoren. Het rapport is duidelijk geschreven 
met een economische bril op en zet zaken en verhoudingen 
bewust in een perspectief dat niet met de realiteit overeenkomt.

Ernstige twijfels
in diverse media verschenen onlangs berichten over een onderzoek uitgevoerd 
door de stichting Seo. opvallend in deze berichtgeving was de negatieve 
teneur met betrekking tot gerechtsdeurwaarders in het algemeen en de 
kbvg in het bijzonder. volgens de onderzoekers tast de nieuwe verordening 
onafhankelijkheid de werking van de incassomarkt aan, wat leidt tot oneerlijke 
concurrentie en uiteindelijk tot stijging van de incassotarieven. op welke feiten 
stoelt dit onderzoek en is de kritiek van de Seo terecht? kbvg-voorzitter John 
wisseborn biedt weerwoord.
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Suggestief?
Het rapport bevat meerdere aannames die niet onderbouwd 
zijn en toelichtingen op wetteksten worden slechts gedeeltelijk 
weergegeven, namelijk voor zover de strekking de onderzoekers 
welgevallig is. In grafieken wordt informatie weggelaten of infor-
matie zo gepresenteerd dat er op het eerste gezicht iets anders 
gelezen wordt dan er werkelijk staat. Er wordt essentiële infor-
matie verzwegen en nogal wat beweringen zijn gewoon onjuist. 
Er ontstaat soms twijfel over de vraag of de onderzoekers wel 
echt weten waarover ze spreken.

Inhoudelijk tegenstrijdig?
Een voorbeeld. De onderzoekers citeren uit het rapport Noblesse 
Oblige van de Commissie evaluatie KBvG en stellen dat naar een 
grove schatting 70% van de omzet afkomstig is uit de incas-
sobranche en circa 30% uit ambtelijke werkzaamheden, en dat 
deze quote verder afneemt ten gunste van de incasso. Ik laat even 
buiten beschouwing dat deze schatting onjuist is en dat uit cijfers 
van het Bureau Financieel Toezicht blijkt dat deze verhouding 
substantieel anders ligt. Waar het om gaat is dat dezelfde onder-
zoekers in een ander verband, maar wel op dezelfde pagina uit 
een rapport van de LOSR de uitspraak aanhalen: “De onpartij-
dige rol van ambtsdrager staat op zichzelf al onder druk nu de 
inkomsten van de deurwaarder grotendeels afhankelijk zijn van 
het verrichten van ambtshandelingen.” Twee beweringen die 
haaks op elkaar staan en onmogelijk beide tegelijkertijd waar 
kunnen zijn. Voor de SEO vormt dat kennelijk geen probleem.

Politiek gekleurd? 
Het is in alles duidelijk dat de onderzoekers van mening zijn dat 
niet zozeer verordeningen vanuit een PBO, maar de tucht van 
de markt vereist is. Daarmee ontkennen ze niet alleen de door 
de Commissie evaluatie KBvG geconstateerde problemen, maar 
bedrijven ze ook politiek. Ook het aanmerken van de KBvG – 
een publiekrechtelijke beroepsorganisatie die de zorg voor een 
goede beroepsuitoefening als wettelijke taak heeft – als ‘onder-
nemersvereniging’ heeft een duidelijk medededingingsrechtelijk 
oogmerk.

Kern van de kritiek is dat de KBvG de ketenintegratie in de weg 
staat. Kort door de bocht: deurwaarders mogen wel de incassomarkt 
op, incassobureaus en andere partijen mogen zich niet op het domein 
van de deurwaarder begeven, ook niet via meerderheidsparticipaties. 
Hebben de onderzoekers hier niet een punt? 
Het is eerder zo dat incassobureaus van alles mogen wat 
gerechtsdeurwaarders niet mogen – neem nu het opkopen van 
pakketten met vorderingen. Bovendien zijn aan de keteninte-
gratie van de gerechtsdeurwaarders eveneens grenzen gesteld, 
bijvoorbeeld ten aanzien van het deelnemen in informatiebu-
reaus. Als de markt sinds 2001 werkelijk zo ongelijk is als de SEO 
het doet voorkomen, dan is nauwelijks te verklaren waarom de 
deurwaarders slechts een zeer klein marktaandeel bezitten in de 
incassomarkt. 

Toch lijkt de bedoeling van de onderzoekers goed. Ze schrijven 
immers: “[…] We hopen dat dit rapport niet tot verdere verhit-
ting van het debat over regulering van de markt van juridische 
diensten zal leiden, maar in plaats daarvan aanzet tot een breder 
geïnformeerde dialoog tussen de juristen, economen en andere sociale 
wetenschappers die betrokken zijn bij de discussie […]”
Het rapport zelf bevat deze woorden. Maar in de media wordt 
een heel andere toon aangeslagen en gebruikt de belangrijkste 
auteur woorden als ‘stuitend’, ‘schaamteloos’, ‘pure marktbe-
schermingsconstructie’ en ‘commerciële belangen van deurwaar-
ders die botsen met het algemeen belang’. Mij lijkt dat dit eerder 
bijdraagt aan de verhitting van het debat dan aan het vinden van 
een goede balans. Anders gezegd: ik twijfel nogal aan die goede 
bedoelingen.

Tot slot: wat gaat de KBvG met dit rapport doen? 
We bestuderen serieus de mogelijkheid om een contra-expertise 
aan te vragen met betrekking tot de methodologische onderbou-
wing van dit rapport. Zoals gezegd hebben we namelijk ernstige 
twijfels over het wetenschappelijk gehalte van dit onderzoek. 
Daarnaast bereiden we een ‘white paper’ voor waarin we inhou-
delijk op het in het rapport gestelde zullen ingaan. Uiteindelijk 
hopen we dat we met alle partijen die het betreft op één lijn kun-
nen komen, want het terugdraaien van de verordening is geen 
optie. Sterker, zijdens de Minister wordt aangedrongen op een 
regeling waarbij de participatie van derden in deurwaarderskan-
toren nog verder wordt teruggedrongen. Het is dus in het belang 
van alle partijen om aangesloten te blijven.
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Er wordt essentiële informatie
 verzwegen en nogal wat beweringen 

zijn gewoon onjuist



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

23 september 2010 PE Actualiteiten Proces- & Beslagrecht 2010

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

25 september 2010 Basisopleiding Recht & Praktijk

Locatie: Vergadercentrum Vredenburg te Utrecht
Investering: € 3.495,- per persoon, exclusief 19% BTW, inclusief locatie, lesmateriaal, wetteneditie en 
consumpties 

26 oktober 2010 PE Faillissement & WSNP

Locatie: Ambiance Houtrust te Hooglanderveen
Tijd: 13.30 uur tot 18.00 uur
Docent: de heer mr. C.M. Brouwers, advocaat
Investering: € 375,- per persoon, exclusief 19% BTW, inclusief locatie, lesmateriaal, catering, 
consumpties en registratie bij de KBvG 
PE punten: 4 punten

28 oktober 2010 Beoordelingsgesprekken

Locatie: Hafkamp Opleidingen te Venlo
Tijd: 9.00 uur tot 17.00 uur
Docent: de heer T. Bruekers
Investering: € 375,- per persoon, exclusief 19% BTW, inclusief locatie, lesmateriaal, catering en 
consumpties

25 november 2010 PE Ethiek & Tuchtrecht

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

2 december 2010 PE Ethiek & Tuchtrecht

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, consump-
ties en registratie bij de KBvG 
PE punten: er worden 4 punten aangevraagd bij de KBvG

11 & 12 december 2010 PE Veegweekend

Locatie: Ambiance Houtrust te Hooglanderveen
Investering: afhankelijk voor welke optie u kiest
PE punten: ja. Deze worden aangevraagd bij de KBvG zodra het programma compleet is
Voor meer informatie over dit weekend neemt u dan contact met ons op. 
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agEnDa

Vergaderdata bestuur
6 sept kantoor kbvg
4 okt  kantoor kbvg
1 nov  kantoor kbvg
19 nov hilton Soestduinen
6 dec kantoor kbvg

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

Data algemene 
ledenvergadering
20 nov hilton Soestduinen

tWEE niEuWE KBvg 
BEstuursrEgEls
het bestuur van de kbvg heeft 
de bevoegdheid nadere regels 
te stellen ten aanzien van een 
in een verordening behandeld 
onderwerp. in maart 2010 
deed het bestuur dat met de 
bestuursregel regelingskosten. 
deze bepaalde dat de gerechts-
deurwaarder geen betalingsre-
geling treft noch bemiddeling 
verleent bij het tot stand komen 
van een betalingsregeling tussen 
schuldeiser en schuldenaar, 
waarbij schuldenaar wordt 
toegestaan het verschuldigde in 
termijnen te voldoen onder de 
voorwaarde dat de schuldenaar 
een vergoeding betaalt (bijvoor-
beeld voor het administreren en 
controleren van de regeling en 
voor het innen van de termijnbe-
dragen).
in de bestuursvergadering van 
28 juni 2010 stelde het bestuur 
twee nieuwe bestuursregels 
vast, na daarover afgestemd 
te hebben met de leden-
raad. onderstaand leest u de 
bestuursregel profitletters en 
de bestuursregel publicatie in 

gerechtelijke advertentie. beide 
bestuursregels treden in wer-
king met ingang van 1 augustus 
2010.

BEstuursrEgEl 
ProfitlEttErs

het bestuur van de kbvg;
gebruikmakend van haar 
bevoegdheid ex artikel 80 lid 
5 gerechtsdeurwaarderswet 
en artikel 15 lid 2 verordening 
beroeps- en gedragsregels 
gerechtsdeurwaarders;
Ter nadere uitwerking van artikel 
1, 8 en 12 van de verordening 
beroeps- en gedragsregels 
gerechtsdeurwaarders en artikel 
6 en 7 van de verordening kbvg 
Normen voor kwaliteit;
heeft in haar vergadering van 28 
juni 2010 de volgende bestuurs-
regel vastgesteld.

Bestuursregel Profitletters:
het is geoorloofd dat de 
gerechtsdeurwaarder de schul-
denaar een op het briefpapier 
van de gerechtsdeurwaarder 
gestelde sommatiebrief stuurt, 
waarin de schuldenaar wordt 
opgeroepen een vordering te 
voldoen waarop een schuldei-
ser stelt recht te hebben maar 
waarvoor geen executoriale titel 
aanwezig is, mits de gerechts-
deurwaarder:
–  de volledige controle heeft 

over de inhoud van de brief;
–  een dossier ten aanzien van 

de betreffende debiteur heeft 
aangemaakt;

–  reacties op de brief zelf in 
ontvangst neemt en afhan-
delt (dat wil zeggen dat de 
gerechtsdeurwaarder de com-
municatie daarover niet aan 
de opdrachtgever of derden 
overlaat); en

–  de schuldenaar in de brief 
op de mogelijkheid wordt 
gewezen dat hij binnen de 
betalingstermijn gemotiveerd 
verweer kan voeren als hij het 
niet met de vordering eens is;

op deze wijze wordt gewaar-
borgd dat er geen mededelingen 
of aanzeggingen in de brief wor-
den gedaan die in strijd zijn met 
de beroeps- of gedragsregels 
en/of de normen voor kwaliteit, 
dat de afhandeling van reacties 
op de brief conform dezelfde 
regels door (het kantoor van) de 
gerechtsdeurwaarder plaats-
vindt én dat de schuldenaar 
duidelijk wordt gemaakt dat 
het hier een vorderingspreten-
tie betreft waartegen verweer 
mogelijk is.

toelichting:
een profitletter is een op het 
briefpapier (dat wil zeggen met 
verwijzing naar diens ambte-
lijke hoedanigheid en eventuele 
logo’s of waarin anderszins een 
verband wordt gelegd met het 
gerechtsdeurwaarderskantoor) 
van de gerechtsdeurwaarder 
verzonden sommatiebrief waarin 
de schuldenaar wordt opgeroe-
pen een vordering te voldoen 
waarop een schuldeiser stelt 
recht te hebben maar waarvoor 
geen executoriale titel aanwezig 
is. kenmerkend daarbij is dat 
de gerechtsdeurwaarder géén 
opdracht heeft tot invordering, 
noch een dossier heeft aange-
legd, maar de sommatie stuurt 
als éénmalige dienst voor de 
opdrachtgever.
de gerechtsdeurwaarder ver-
wijst daarbij de geadresseerde 
voor reactie en betaling naar de 
opdrachtgever.

in het tuchtrecht is het gebruik 
van profitletters een aantal 
keren aan de orde geweest.
het gebruik ervan wordt tucht-
rechtelijk niet laakbaar geacht, 
met als argument dat een der-
gelijke brief een instrument kan 
zijn waarbij, alvorens verdere 
stappen worden ondernomen, de 
debiteur een laatste mogelijk-
heid wordt geboden alsnog aan 
zijn verplichtingen te voldoen. 
wel is de gerechtsdeurwaarder 
(tuchtrechtelijk) verantwoor-

delijk voor de inhoud van een 
dergelijke brief en ook voor de 
verzending daarvan.

in een recente uitspraak (lJN 
Yb0234) spreekt de tuchtrechter 
haar zorg uit over toename en 
intensiteit van het gebruik van 
profitletters. de profitletter is, 
als middel “ter voorkoming van 
de feitelijke inschakeling van een 
gerechtsdeurwaarder”, in begin-
sel te rechtvaardigen, maar de 
gerechtsdeurwaarder dient de 
volledige controle te hebben.

de kbvg is van mening dat het 
ambt van gerechtsdeurwaar-
der en de voor hem geldende 
regels met zich meebrengen dat 
naast de verantwoordelijkheid 
voor inhoud en verzending de 
gerechtsdeurwaarder ook de 
verantwoordelijkheid dient te 
nemen voor de afhandeling.

het is immers ongewenst als de 
gerechtsdeurwaarder met zijn 
officiële briefpapier de cor-
respondentie opent, maar de 
afhandeling overlaat aan derden 
die niet aan dezelfde regels zijn 
gebonden als hijzelf. in dat kader 
dient de gerechtsdeurwaarder 
ook verantwoordelijk te zijn voor 
de opvolging van de reacties 
die op de gezonden profitletters 
worden ontvangen.

de ledenraad ging tijdens de 
vergadering op 15 april 2010 
akkoord met de uitgangspun-
ten zoals verwoord in deze 
bestuursregel en gaf het bestuur 
opdracht haar besluit in een 
bestuursregel vast te leggen.

deze bestuursregel is op 29 juni 
2010 ter kennis gebracht van de 
leden van de kbvg door middel 
van toezending via de e-mail en 
door middel van publicatie op 
het kbvgnet. deze bestuursre-
gel treedt in werking met ingang 
van 1 augustus 2010.
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BEstuursrEgEl 
PuBlicatiE in 
gErEchtElijKE 
aDVErtEntiE

het bestuur van de kbvg;
gebruikmakend van haar 
bevoegdheid ex artikel 80 lid 
5 gerechtsdeurwaarderswet 
en artikel 15 lid 2 verordening 
beroeps- en gedragsregels 
gerechtsdeurwaarders;
Ter nadere uitwerking van artikel 
1, 10 en 12 van de verordening 
beroeps- en gedragsregels 
gerechtsdeurwaarders;
heeft in haar vergadering op 28 
juni 2010 de volgende bestuurs-
regel vastgesteld:

Bestuursregel Publicatie in 
gerechtelijke advertentie:
het is niet toegestaan in wet-
telijk voorgeschreven publicaties 
het logo van het gerechtsdeur-
waarderskantoor op te nemen of 
te verwijzen naar nevenactivitei-
ten van de gerechtsdeurwaarder.

toelichting:
een voorbeeld van een wettelijk 
voorgeschreven publicatie is 
de verplichting ex artikel 54 rv. 
Ten aanzien van hen die geen 
bekende woon- of verblijfplaats 
in Nederland of daarbuiten heb-
ben, geschiedt de betekening 
van exploten aan het parket van 
de ambtenaar van het openbaar 
ministerie en dient een uittreksel 
van het exploot te worden gepubli-
ceerd in een landelijk dagblad of in 
een dagblad in de streek waar de 
rechtbank zitting houdt of de ver-
zoeker zijn woonplaats heeft. deze 
publicatie vindt plaats in de vorm 
van gerechtelijke advertenties. de 
advertentie wordt geplaatst door 
de gerechtsdeurwaarder die het 
exploot heeft betekend.
artikel 54 rv schrijft ook voor dat 
in de gerechtelijke advertentie 
melding moet worden gemaakt 
van de naam en het kantooradres 
van de gerechtsdeurwaarder of 
van de advocaat waar een uittrek-
sel van het exploot kan worden 

PErsonalia

Waargenomen Waarnemer Plaats Van tot
e.r. bogaard a. rouw rotterdam 01-12-2008 01-09-2010
b.e. boiten a.i. haan den haag 12-11-2009 12-11-2010
r.w.h.g. van den bor  h.J.M. van der Manden amersfoort          18-05-2010   18-05-2011
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           01-10-2010
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          01-10-2010
e.g.h.J. hofstee e.l.b. hundscheidt                 buitenpost   01-07-2010        01-01-2011
b.J.M. heutinck M.g. de Jong                            doetinchem       18-05-2010          18-05-2011
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verkregen. Niet meer dan dat. 
in het kader van artikel 9 van de 
verordening kbvg Normen voor 
kwaliteit kan ook een telefoon-
nummer vermeld worden waar 
belanghebbenden informatie kun-
nen verkrijgen.

gezien de op de gerechtsdeur-
waarder rustende verplichting 
te zorgen voor een juiste en 
volledige presentatie teneinde 
in zijn contacten met derden 
misverstanden te vermijden en 
gezien de praktijk dat gerechts-
deurwaarders, door het plaatsen 
van een logo en/of door ver-
melding van nevenactiviteiten, 
de gerechtelijke advertentie 
gebruiken om het gerechtsdeur-
waarderskantoor te profileren, 
heeft het bestuur van de kbvg 
besloten tot het vaststellen van 
deze bestuursregel.

deze bestuursregel verbiedt 
derhalve ook dat de naam van 
het gerechtsdeurwaarderskan-
toor wordt vermeld indien daarin 
het woord ‘incasso’ eveneens is 
opgenomen.

de ledenraad ging tijdens de 
vergadering van 15 april 2010 
akkoord met de uitgangspun-
ten zoals verwoord in deze 
bestuursregel en gaf het bestuur 
opdracht haar besluit in een 
bestuursregel vast te leggen.

deze bestuursregel is op 29 juni 
2010 ter kennis gebracht van de 
leden van de kbvg door middel 
van toezending via de e-mail en 
door middel van publicatie op 
het kbvgnet. deze bestuursre-
gel treedt in werking met ingang 
van 1 augustus 2010.

VErorDEning onaf-
hanKElijKhEiD Van DE 
gErEchtsDEurWaarDEr

de verordening onafhankelijk-
heid van de gerechtsdeurwaar-
der treedt in werking op 1 juli 

2010. krachtens de beleidsre-
gels van het bestuur doen alle 
gerechtsdeurwaarders uiterlijk 
1 oktober 2010 opgave aan het 
bestuur van – onder meer – de 
participatie in gerechtsdeur-
waarderskantoren en de aard 
van die participatie.
de (demissionair) minister van 
Justitie hirsch ballin gaf in de 
begeleidende tekst bij zijn goed-
keuring van de verordening aan 
dat hij de wens heeft dat parti-
cipatie door derden in gerechts-
deurwaarderskantoren geheel 
wordt uitgesloten. de evaluatie-
commissie gaf dat eerder ook 
al aan in haar rapport Noblesse 
oblige. om daarover verder te 
discussiëren heeft de kbvg een 
nieuwe commissie ingericht. 
 

hErinnEring tErmij-
nEn Voor inDiEning 
KWartaalcijfErs 2010

op 23 februari 2010 heeft het bFT 
een circulaire naar alle gerechts-
deurwaarders gestuurd over de 
indiening van jaarstukken en over 
de indiening van kwartaalcijfers. 
deze brief is terug te vinden op 
de website van het bFT (www.
bureauft.nl onder diginbFT, 
circulaires etc.).

Ter herinnering staan hieronder 
nogmaals de data, waarvoor de 
cumulatieve financiële kwartaal-
gegevens over 2010 per kantoor 
bij het bFT aangeleverd dienen 
te worden.

Kwartaalgegevens 2010 voor 
gerechtsdeurwaarders
de cumulatieve financiële 
kwartaalgegevens (naast de 
bewaringspositie) dienen voor 
de volgende data te worden 
aangeleverd:
– van het 2e kwartaal  voor 
 16 augustus 2010;
– van het 3e kwartaal voor 
 1 november 2010 en
– van het 4e kwartaal voor 
 1 februari 2011.

Uitstel ten aanzien van de 
indiening van kwartaalgegevens 
wordt niet verleend.

De kwartaalgegevens dienen 
te worden aangeleverd via de 
applicatie DiginBft.
de invoermogelijkheid in 
diginbFT voor deze kwartaal-
gegevens is terug te vinden, als 
u bent ingelogd, onder de knop 
“kwartaalinformatie”.

volledigheidshalve wijst het 
bFT erop dat, ook indien u uw 
accountant machtigt om de 
indiening van de kwartaalgege-
vens namens u te verzorgen, u 
verantwoordelijk blijft voor een 
tijdige en juiste indiening.

indien u nog vragen heeft, kunt 
u contact opnemen met de help-
desk van diginbFT (diginbft@
bureauft.nl). 

DiscussiEs ronD DE 
VErDEling Bij DErDEn-
BEslagEn

Sinds een aantal jaren doen zich 
in de praktijk discussies voor bij 
de afwikkeling van derdenbe-
slagen. er wordt gediscussieerd 
over de preferentie van kosten 
en over de berekening van 
verdeelkosten indien meerdere 
executanten in één proces-ver-
baal zijn opgenomen.
om helderheid te brengen heeft 
het bestuur van de kbvg de vol-
gende standpunten ingenomen.

Preferentie van executiekosten
de wet kent aan executiekosten 
geen preferentie toe (zie ook 
preferentielijst, uit: van Mierlo: 
wetboek van burgerlijke rechts-
vordering (kluwer), boek ii titel 2, 
afdeling 3, art. 481, aantekening 
9). alleen de tussenzin in het eer-
ste lid van artikel 3:277 bw geeft 
aan dat executiekosten als eerste 
uit de opbrengst moeten worden 
voldaan. de ratio van deze bepa-
ling is in de systematiek van de 

wet duidelijk. de beslaglegger/
executant die extra inspannin-
gen verricht om het in beslag 
genomen vermogensbestanddeel 
liquide te maken en daarvoor dus 
extra kosten maakt ten opzichte 
van de andere beslagleggers, zou 
worden benadeeld als deze kos-
ten slechts ponds-pondsgewijze 
zouden worden voldaan of zelfs in 
het geheel niet als in de verdeling 
een preferente beslaglegger de 
gehele opbrengst ontvangt.

dat is de reden dat artikel 3:277 
bw aangeeft dat de bruto-
opbrengst eerst moet worden 
verminderd met de execu-
tiekosten, zijnde de hiervoor 
genoemde kosten van het liquide 
maken van dit vermogensbe-
standdeel. pas daarna resteert 
er een opbrengst waar de regels 
der verdeling op kunnen worden 
losgelaten.

bij derdenbeslag is dit evident 
anders!
immers worden er daar-
bij geen extra inspanningen 
geleverd noch zijn er extra 
kosten gemaakt door de eerste 
beslaglegger ten opzichte van 
de andere beslagleggers. het 
vermogensbestanddeel is reeds 
liquide op het moment dat de 
derde-beslagene zijn (gelde-
lijke) afdracht verricht. Nu de 
eerste beslaglegger niet meer 
of andere kosten maakt dan alle 
andere beslagleggers, is er geen 
rechtvaardiging voor het anders 
behandelen van diens beslag-
kosten.

de beslagkosten van de eerste 
beslaglegger zijn derhalve geen 
executiekosten in de zin van 
artikel 3:277 bw. de wetgever 
kent de oudst beslagleggende 
deurwaarder een bijzondere 
vergoeding toe voor de verdeling 
van geïnde gelden. de oudste 
executoriale beslaglegger wint 
niets uit: hij int (ingevolge art. 
478 rv. voor de gezamenlijke 
beslagleggers) enkel en krijgt 
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daar ook een vergoeding voor 
overeenkomstig het bTag. enkel 
die verdeelvergoeding mag een 
plaats krijgen boven andere 
schulden en dient dus bij voor-
rang uit de opbrengst te worden 
voldaan. dit staat uiteraard 
geheel los van de preferentie die 
eventueel geldt met betrekking 
tot de vordering zelf.

het is het bestuur bekend dat 
hierover binnen de beroepsgroep 
verschillend wordt gedacht; 
door dit standpunt verwacht het 
bestuur eenvormigheid in de 
afwikkeling te bevorderen.

een uitzondering binnen dit 
systeem is het derdenbeslag 
dat tot uitwinning van roerende 
zaken onder een derde leidt: in 
dat geval zijn de uitwinnings-
kosten (en dat kunnen enkel de 
feitelijke kosten van aanplakking 
en veiling zijn) als executiekosten 
ex artikel 3:277 lid 1 bw aan te 
merken, met de daarbij beho-
rende voorrang. 

meerdere beslagen
het komt voor dat er derdenbe-
slag wordt gelegd voor meerdere 
schuldeisers ten laste van één en 
dezelfde schuldenaar onder één 
en dezelfde derde-beslagene. Uit 
het oogpunt van het voorkomen 
van onnodige kosten is het zeker 
een goede gewoonte dit beslag 
bij één exploot te leggen, dan wel 
bij afzonderlijke exploten waarbij 
de kosten slechts éénmaal 
worden gerekend en omgeslagen 
over het aantal beslagleggers.
er worden vragen gesteld over de 
wijze van verdeling bij dergelijke 
beslagen, waarbij er dus meer-
dere zaken in één proces-verbaal 
zijn opgenomen.
Naar de mening van het bestuur 
is het de juiste handelwijze om 
per schuldeiser te verdelen. dat 
wil dus zeggen dat bij een cumu-
latief beslag voor drie schuld-
eisers in één proces-verbaal er 
per schuldeiser een verdeelzaak 
wordt aangemaakt. een andere 

opvatting zou er immers toe 
leiden dat de eerstbeslagleggend 
deurwaarder niet de (gehele) 
verdeling doet. het door hem aan 
het “multi-derdenbeslag” toe-
gerekende bedrag zou immers 
na afdracht door de ontvan-
gende deurwaarder weer moeten 
worden “onderverdeeld” tussen 
de verschillende schuldeisers. 
aldus wordt de verdeling ten dele 
verricht door een ander dan de 
eerstbeslagleggend schuldeiser, 
hetgeen gezien het stelsel van de 
wet niet wenselijk is.

toekenning van verdeelkosten
Zoals de Notariskamer van het 
gerechtshof (lJN bc2055) al 
opmerkte: noch in de wet, noch 
in het btag is bepaald of, en zo ja 
op welke wijze de gerechtsdeur-
waarder de verdeelkosten aan de 
verschillende beslagen dient toe 
te rekenen.
het hof heeft overwogen dat ver-
schillende systemen denkbaar 
zijn voor de toedeling van ver-
deelkosten over de verschillende 
beslagen, maar spreekt zich 
niet over de (on-)juistheid van de 
methodes uit. echter, ongeacht 
welke methode wordt toegepast, 
in alle gevallen worden eerst 
de verdeelkosten verwerkt en 
daarna het overblijvende net-
tobedrag (ponds-ponds-gewijs) 
onder de beslagleggers verdeeld. 
dat betekent dat het voor de 
respectieve beslagleggers voor 
de (resterende) vorderingen niet 
uitmaakt volgens welke methode 
de gerechtsdeurwaarder de ver-
deelkosten boekt, indien er een 
afdracht door de derde aan de 
gerechtsdeurwaarder is gedaan.

Vonnis in Kort gEDing 
Ex artiKEl 438 liD 4 rV

de deurwaarder die met de 
executie is belast en daarbij 
op een bezwaar stuit dat een 
onverwijlde voorziening nodig 
maakt, kan zich met een daarvan 
opgemaakt proces-verbaal bij de 

voorzieningenrechter vervoegen 
ten einde deze in kort geding 
tussen de betrokken partijen te 
doen beslissen (art. 438 lid 4 rv). 

de opdrachtgever van de deur-
waarder was bewaarder van een 
pony bij een conservatoir beslag. 
omdat het bewaarloon niet werd 
betaald, heeft de opdrachtgever 
vonnis gehaald waarmee de 
pony, nadat al door een andere 
partij conservatoir beslag was 
gelegd, kon worden verkocht. de 
deurwaarder heeft vervolgens 
aan de voorzieningenrechter 
voorgelegd of zij over mag gaan 
tot de executoriale verkoop van 
de pony.

de rechter oordeelde als volgt:

in het onderhavige geval wenst 
de opdrachtgever van deurwaar-
der de pony, die aan haar op 
grond van bevolen gerechtelijke 
bewaring is afgegeven, executo-
riaal te verkopen ter uitvoering 
van het vonnis van de voorzie-
ningenrechter. de beslaglegger 
heeft zich verzet tegen deze 
executie.

de wet biedt in beginsel de 
mogelijkheid om een in bewa-
ring gegeven zaak te verkopen 
indien het bewaarloon niet wordt 
voldaan. in artikel 858 rv zijn 
bepalingen opgenomen met 
betrekking tot verkoop door de 
gerechtelijke bewaarder ter 
voldoening van de bewaarkosten. 
in lid 1 van dit artikel is bepaald 
dat wanneer de kosten niet op 
tijd aan de bewaarder worden 
voldaan, hij het in bewaring 
gestelde op een door de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank 
op zijn verzoek te bepalen wijze 
kan verkopen. in lid 2 is bepaald 
dat, ingeval bewaring haar grond 
vindt in een beslag (zoals in het 
onderhavige geval) de voorzie-
ningenrechter het verzoek niet 
toewijst dan nadat de beslagene 
is opgeroepen om te worden 
gehoord. daarmee beoogt het 

artikel bescherming te bieden 
aan de belangen van eventuele 
derden en biedt het artikel de 
mogelijkheid om te bezien of de 
verkoop van het bewaarde zich 
verdraagt met de redenen van de 
beslaglegging en de bewaring. 
Met de executoriale verkoop van 
de in bewaring gegeven pony op 
grond van het vonnis, waarbij 
de beslaglegger is veroordeeld 
tot betaling van de bewaarkos-
ten, zouden naar het oordeel 
van de voorzieningenrechter 
de bepalingen met betrekking 
tot de gerechtelijke bewaring 
worden veronachtzaamd: van 
inschakeling van de voorzienin-
genrechter, zoals in de leden 1 
en 2 van vorenbedoeld artikel 
bepaald, is immers bij de aan 
de opdrachtgever voor ogen 
staande wijze van verkoop geen 
sprake. hoewel de onderhavige 
gerechtelijke verkoop deze rech-
ten rechtstreeks treft, is deze 
derde als gevolg van de door 
opdrachtgever gevolgde weg niet 
in staat geweest zijn belangen 
kenbaar te maken en mee te 
laten wegen.

Maar ook als de weg gevolgd zou 
zijn van artikel 858 rv is de voor-
zieningenrechter van oordeel 
dat er beletsels zijn die aan een 
verkoop van de pony in de weg 
staan. in het onderhavige geval 
is door beslaglegger conserva-
toir beslag op de pony gelegd. 
deze pony is een specifieke, niet 
vervangbare zaak ten aanzien 
waarvan de eigendomsrechten 
dus nog in geding zijn. Nog 
afgezien daarvan is de voorzie-
ningenrechter van oordeel dat de 
verkoop van de pony zich in het 
onderhavige geval niet verdraagt 
met de redenen en het karakter 
van deze specifieke beslagleg-
ging en bewaring. gezien het 
vorenstaande is de voorzienin-
genrechter van oordeel dat een 
executoriale verkoop van de pony 
ter verhaal van de vordering van 
de opdrachtgever als bewaarder 
niet is aangewezen.

kbvg nieuws



kbvg jurisprudentie

aanPassing sng aPPli-
catiE naar  aanlEiDing 
Van  consErVatoir 
 DErDEnBEslag onDEr 
EEn onBEKEnDE 
 WErKgEVEr/ uitKE-
ringsinstantiE

het is mogelijk dat de voorzie-
ningenrechter in een verlof zijn 
toestemming geeft voor het 
leggen van conservatoir derden-
beslag onder een onbekende 
werkgever/uitkeringsinstantie.
 
Met een dergelijk verlof mag de 
gerechtsdeurwaarder beslag 
leggen. in de applicatie van de 
SNg wordt gevraagd naar de 
datum van betekening. aange-
zien betekening in de conser-
vatoire fase na beslaglegging 
plaatsvindt, kan deze tot op 
heden niet worden ingevuld. de 
SNg zal de applicatie als volgt 
aanpassen.
 
in eerste instantie zal de SNg 
in het vraagscherm de volgende 
mededeling plaatsen:
‘heeft de vraag betrekking op 
een conservatoir beslag dan 
kunt u bij beide datumvelden de 
datum van het verlof invoeren’
 
later zal de optie polisvraag 
zo worden aangepast dat er 
van uitgegaan wordt dat de 
vraag betrekking heeft op een 
executoriaal beslag. invoering 
van gegevens dient te gebeuren 
zoals dat nu ook is.
als alternatief zal worden 
toegevoegd dat de gebruiker 
kan aanvinken dat de vraag 
wordt gesteld voor een te leggen 
conservatoir beslag. dan hoeft 
de ‘datum betekening’ niet inge-
voerd te worden.
 
de aanpassingen gelden zowel 
voor de polis- als voor de e-voi 
vraag. 

hogE raaD 19 maart 2010 
ljn Bl1125 
verrekening van loonvordering 
met tegenvordering is beperkt tot 
het loon dat niet onder de beslag-
vrije voet valt. 
 
KantonrEchtEr DEn Bosch 
25 fEBruari 2010 ljn Bl9411

Derdenbeslag en verrekening 
door derde
eiseres heeft een vordering op X. 
eiseres heeft derdenbeslag laten 
leggen betreffende de periodieke 
betaling van het loon van X, de 
geëxecuteerde, bij gedaagde, 
de werkgever van de X. het 
proces-verbaal van executoriaal 
derdenbeslag is op 25 augustus 
2009 aan gedaagde betekend. 
gedaagde stelt dat zij op 5 juli 2009 
een lening ten bedrage van 
d 5000,- aan X heeft verstrekt, 
onder de voorwaarde dat een 
bedrag van d 150,- per maand 
wordt afgelost. gedaagde stelt zich 
op het standpunt dat zij de maan-
delijkse aflossing mag verrekenen 
met het aan X uit te betalen loon. 
indien de stellingen van gedaagde 
juist zijn, heeft te gelden dat de 
vordering van gedaagde op X 
vóór de beslaglegging is ontstaan 
en dat de door X verschuldigde 
periodieke betalingen van d 150,- 
maandelijks opeisbaar zijn 
tegelijk met het maandelijks door 
gedaagde aan X verschuldigde 
loon. dan moet worden geconclu-
deerd dat voldaan wordt aan de 
voorwaarde in artikel 6:130 lid 1 
jo. lid 2 bw dat de vordering van 
de schuldenaar vóór de beslag-
legging aan hem is opgekomen 
en opeisbaar is geworden. dat is 
in overeenstemming met de in 
het kader van het derdenbeslag 
te hanteren uitgangspunten dat 
de derde-beslagene als gevolg 
van het derdenbeslag niet in een 
slechtere positie mag komen dan 
waarin hij stond tegenover de 
geëxecuteerde, en dat de derde-
beslagene aan de beslaglegger in 
beginsel niet meer verschuldigd is 
dan wat hij aan de geëxecuteerde 

verschuldigd is. gedaagde mag in 
dat geval verrekenen.

gErEchtshof arnhEm 27 
oKtoBEr 2010 ljn Bl6577
Beslag en verrekening; in weer-
wil van beslag betaling verricht; 
kunnen de gevolgen daarvan 
ongedaan worden gemaakt door 
middel van verrekening?

het hof (be)oordeelt:

4.1  Kort samengevat gaat het om 
het volgende feitencomplex. [geïnti-
meerde] heeft zowel op 2 augustus 
2007 (zaak I) als op 6 november 
2007 (zaak II) executoriaal der-
denbeslag gelegd onder Kesteren 
Medical Factoring in verband met 
door haar ex-echtgenoot [ex-
echtgenoot] aan haar verschuldigde 
alimentatie. 

4.2  In zaak II gaat het om de door 
Kesteren Medical Factoring in 
weerwil van het op 2 augustus 2007 
onder haar gelegde executoriaal 
derdenbeslag op 7 augustus 2007 
aan [ex-echtgenoot] verrichte 
betaling van € 6.735,49. Kesteren 
Medical Factoring, die dit bedrag 
krachtens het gelegde beslag ook 
aan [geïntimeerde] heeft voldaan, 
heeft ingevolge artikel 6:33 van het 
Burgerlijk Wetboek tot dit bedrag 
een regresrecht op [ex-echtgenoot] 
en wenst haar uit dien hoofde ont-
stane vordering op [ex-echtgenoot] 
te verrekenen met hetgeen zij na 
het beslag van 2 augustus 2007 nog 
aan [ex-echtgenoot] is verschuldigd. 
[geïntimeerde] acht dit beroep op 
verrekening van Kesteren Medical 
Factoring naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid onaan-
vaardbaar. 
De rechtbank heeft overwogen 
dat Kesteren Medical Factoring op 
grond van het bepaalde in artikel 
6:130, tweede lid, van het Burgerlijk 
Wetboek in beginsel bevoegd is tot 
verrekening doch dat verrekening in 
de gegeven omstandigheden naar 
maatstaven van redelijkheid en bil-
lijkheid onaanvaardbaar zou zijn. De 
gevolgen van de betaling in weerwil 

van het beslag zouden namelijk 
alsnog worden afgewenteld op de 
beslaglegger. Dat is in strijd zijn met 
de regel dat een betaling in weerwil 
van het beslag niet ten nadele van 
de executant mag gaan. Hoewel het 
gaat om afzonderlijke beslagen gaat 
het in dit geval immers om twee 
nauw samenhangende derdenbe-
slagen tussen dezelfde partijen in 
het kader van dezelfde rechtsver-
houdingen. Het betaalde bedrag van 
€ 6.735,49 valt daarom onder het in 
het kader van het derdenbeslag van 
6 november 2007 aan [geïntimeer-
de] af te dragen bedrag. 

4.3  Kesteren Medical Factoring 
richt twee grieven tegen de hiervoor 
genoemde beslissing van de recht-
bank dat zij niet bevoegd is om tot 
verrekening over te gaan. 
Kort weergegeven voert zij aan dat 
niet valt in te zien dat haar beroep 
op verrekening naar maatstaven 
van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar is en dat de 
rechtbank miskent dat de vordering 
van Kesteren Medical Factoring op 
[ex-echtgenoot] al door verrekening 
teniet is gegaan. 

4.4  De grieven falen. Kesteren 
Medical Factoring gaat ten onrechte 
voorbij aan het gegeven dat zij [ex-
echtgenoot] in weerwil van het op 2 
augustus 2007 gelegde executoriaal 
derdenbeslag een bedrag van € 
6.735,49 heeft betaald. Kesteren 
Medical Factoring heeft getracht de 
gevolgen van die foutieve hande-
ling door middel van verrekening 
voor haar ongedaan te maken 
ten laste van [geïntimeerde]. Ook 
het hof acht dit laatste onder de 
gegeven omstandigheden naar 
maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid onaanvaardbaar. Het 
hof onderschrijft en neemt over 
de onder 4.2 daarvoor weergege-
ven motivering van de rechtbank. 
Hieruit - het verwerpen van het 
door Kesteren Medical Factoring in 
deze procedure gedane beroep op 
verrekening - volgt dat de vordering 
van Kesteren Medical Factoring 
op [ex-echtgenoot], anders dan 
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Kesteren Medical Factoring betoogt, 
niet is tenietgegaan.” 

volgt bekrachtiging.

hogE raaD 26 maart 2010 
ljn Bl0004 
Dwangsom. Vervolg van hr 14 
september 2001, ljn Zc3637. 
van “onmogelijkheid” als bedoeld 
in art. 611d lid 1 rv. is sprake 
indien zich een situatie voor-
doet waarin de dwangsom als 
dwangmiddel zijn zin verliest. 
of het onmogelijk is om de 
hoofdveroordeling uit te voe-
ren, moet in beginsel worden 
beoordeeld aan de hand van feiten 
en omstandigheden van na die 
hoofdveroordeling. discretionaire 
bevoegdheid rechter van art. 611d 
lid 1 rv. in bijzondere omstandig-
heden rekening te houden met 
eigen gebrek aan zorgvuldigheid 
veroordeelde vóór hoofdveroorde-
ling (vgl. bengh 29 april 2008, NJ 
2008, 309).

hogE raaD 26 maart 2010 
ljn BK9632 
eigendomsoverdracht verhuurde 
zaak; geen gebondenheid opvol-
gende eigenaar aan in huurover-
eenkomst opgenomen koopoptie 
van de huurder (art. 7a:1612 (oud) 
bw/art. 7:226 bw).
 
KantonrEchtEr groningEn 
10 maart 2010 ljn Bl9060
artikel 7:293 lid 2 BW: Vorm-
voorschrift aangetekende brief 
of deurwaardersexploot. de 
huurder is er niet in geslaagd te 
bewijzen dat de aangetekende 
brief de verhuurder daadwerkelijk 
is aangeboden. het vormvoor-
schrift strekt ertoe tussen partijen 
voldoende zekerheid te geven 
over het doen van de opzegging, 
de tijdigheid ervan en het tijdstip 
waartegen is opgezegd. Nu het 
ervoor moet worden gehouden dat 
de opzeggingsbrief de verhuurder 
niet heeft bereikt, zouden deze uit 
andere omstandigheden moeten 
worden afgeleid. de huurder heeft 
daartoe niet meer gesteld dan dat 

de verhuurder bekend was met 
haar wens de huurovereenkomst 
op de kortst mogelijke termijn 
te beëindigen. de verhuurder 
betwist dit. Niet is gebleken dat 
de verhuurder bekend was met 
de opzegging, dat hij weet had van 
de opzeggingsdatum en of deze 
tijdig was gedaan, in dit geval ten 
minste zes maanden tevoren. de 
kantonrechter is van oordeel dat 
onder deze omstandigheden er te 
veel onduidelijk is over de beëindi-
ging van de huurovereenkomst en 
dat het vormvoorschrift om deze 
reden niet terzijde kan worden 
gesteld.

gErEchtshof ’s-hErtogEn-
Bosch 23 maart 2010 
ljn Bl9099
hoger beroep niet ingeschreven 
in register bedoeld in art. 433 rv. 
Niet-ontvankelijk.

rEchtBanK DorDrEcht 30 
sEPtEmBEr 2009 ljn Bl8926 
artikel 25 Wet tarieven in burger-
lijke zaken (Wtbz) tegen een 
beslissing van de griffier van de 
rechtbank Dordrecht
(..)
2.1.  Mr. van rijswijk stelt zich op 
het standpunt dat de onderhavige 
aanhangig gemaakte procedure 
een verklaringsprocedure betreft, 
als bedoeld in artikel 477a eerste 
respectievelijk tweede lid rv. Mr. 
van rijswijk voert daartoe aan dat 
uit voormelde wetsbepaling volgt 
dat de in de onderhavige proce-
dure in te stellen vordering ertoe 
strekt dat de derde beslagene, in 
casu de bank, wordt veroordeeld 
tot betaling van het bedrag waar-
voor het beslag is gelegd. deze 
vordering is dan ook in de onder-
havige zaak (primair) ingesteld, 
waarbij het bedrag waarvoor het 
beslag was gelegd in de dagvaar-
ding wordt vermeld. genoemde 
wetsbepaling biedt de derde 
beslagene voorts de mogelijkheid 
om ter voorkoming van toewijzing 
van de aldus ingestelde vordering, 
alsnog verklaring te doen. 
2.2.  voor het hierboven genoemde 

standpunt wijst mr. van rijswijk 
voorts op de toelichting op artikel 
2 lid 2 sub 2 wet tarieven in bur-
gerlijke zaken in de handleiding 
Tarieven in burgerlijke Zaken per 
1 februari 2009 voor de bereke-
ning van het vast recht, waarin 
wordt vermeld: “de jurispruden-
tie heeft aanleiding gegeven de 
procedures, die worden gevoerd 
ter verkrijging van de verklaring 
ex artikel 477a rv. (de verklarings-
procedure) aan te merken als een 
zaak met een onbepaald belang. 
dit betekent dat het griffierecht 
wordt berekend volgens dit artikel 
2, lid 2, sub 2, onder g.” 
2.3.  het financiële belang 
bedraagt derhalve geen 
€ 1.046.865,65, maar is onbe-
paald, aldus mr. van rijswijk. dat 
in de dagvaarding een bedrag 
is genoemd, dat in beginsel het 
maximum griffierecht zou recht-
vaardigen, doet daaraan niet af. 
het griffierecht dient derhalve te 
worden vastgesteld op € 262,--. 
(..)
3.3.  de rechtbank is van oordeel 
dat de onderhavige vordering 
blijkens de formulering van het 
petitum in de dagvaarding er toe 
strekt de derde-beslagene (de 
bank) alsnog verklaring te laten 
doen als bedoeld in artikel 476a. 
rv. daaraan kan niet afdoen dat 
de vordering tevens veroorde-
ling behelst tot betaling van het 
voormelde bedrag van 
€ 1.046.865,65, nu een dergelijke 
veroordeling dient te worden 
gevorderd op grond van het 
bepaalde in artikel 477a. lid 1 rv. 
3.4.  het bovenstaande leidt ertoe 
dat het verzet gegrond moet wor-
den verklaard. Nu sprake is van 
een verklaringsprocedure dient 
de zaak te worden aangemerkt 
als een zaak met een onbepaald 
belang. dit betekent dat het 
onderhavige verschuldigde grif-
fierecht dient te worden vastge-
steld volgens artikel 2, lid 2, sub 
2, onder g wtbz en wel op 
€ 262. 

rEchtBanK ‘s-graVEnhagE 
18 fEBruari 2010 aWB 08/5264
ook een ontbonden en vereffende 
bv kan aansprakelijk worden 
gesteld
de kamer van koophandel heeft X 
bv per 30 januari 2003 ontbonden 
bij gebrek aan baten. belangheb-
bende, X agro bv, heeft in de jaren 
2000 en 2001 gebruik gemaakt 
van personeel van X bv. in septem-
ber 2003 en december 2005 zijn 
naheffingsaanslagen omzet- en 
loonbelasting/premie volksverze-
keringen opgelegd over de jaren 
2000 en 2001 aan de vereffenaar 
van de ontbonden rechtsper-
soon. X agro bv wordt daarvoor 
aansprakelijk gesteld en komt 
in beroep tegen de inlenersaan-
sprakelijkheid. volgens X agro bv 
kan zij niet aansprakelijk gesteld 
worden, omdat er geen schulde-
naar meer is.
rechtbank ’s-gravenhage beslist 
dat in artikel 2:19 van het bw is 
bepaald dat een rechtspersoon 
in geval van vereffening ophoudt 
te bestaan op het tijdstip dat de 
vereffening eindigt, maar als na 
het tijdstip waarop de rechtsper-
soon is opgehouden te bestaan 
nog een schuldeiser opkomt kan 
de vereffening krachtens artikel 
2:23c, eerste 1, van het bw op 
verzoek van die schuldeiser door 
de rechtbank worden heropend. 
in dat geval herleeft de rechts-
persoon ter afwikkeling van de 
heropende vereffening.  

gErEchtshof lEEuWarDEn 
30 maart 2010 ljn Bl9893 
huwelijkse voorwaarden die ten 
tijde van de beslaglegging niet 
waren ingeschreven, kunnen 
beslaglegger – die daarom van 
wettelijke gemeenschap mag 
uitgaan – niet worden tegenge-
worpen.

rEchtBanK lEEuWarDEn 
24 maart 2010 ljn Bl9763 
vraag of aan het college van 
kerkrentmeesters van een pkN-
gemeente (pkN=protestantse 
kerk Nederland) rechtspersoon-
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lijkheid toekomt. deze vraag wordt 
ontkennend beantwoord. het col-
lege van kerkrentmeesters heeft 
slechts vertegenwoordigingsbe-
voegdheid en is een orgaan van de 
rechtspersoonlijkheid bezittende 
kerkgemeente. 

gErEchtshof lEEuWarDEn 
30 maart 2010 ljn Bl9953 
eisende partij vordert op grond 
van een eerder veroordelend von-
nis dat gedaagde partij op straffe 
van lijfsdwang inzicht geven in zijn 
inkomsten en vermogen in Neder-
land en het buitenland. vordering 
wordt afgewezen, omdat artikel 
475g rv, waarop eisende partij 
vordering baseert, hiervoor geen 
basis biedt.
rechtbank rotterdam 7 maart 
2010 lJN bl7562
verzet dwangbevel. overgangs-
recht vierde Tranche awb. oppo-
sant in zijn verzet niet-ontvan-
kelijk, nu verzet niet is ingesteld 
binnen de termijn van artikel 5:26 
lid 3 awb (oud) en er geen sprake 
is van een verschoonbare termijn-
overschrijding.

hogE raaD 9 aPril 2010 
ljn Bl3866
verjaring verschuldigde dwang-
sommen krachtens art. 611g rv; 
brief die in het kader van tussen 
partijen gevoerde onderhande-
lingen is verstuurd vormt geen 
stuitingshandeling in de zin van 
3:317 bw; redelijkheid en billijk-
heid; tevergeefs beroep op art. 
6:2 bw.
gerechtshof ’s-gravenhage 6 april 
2010 lJN bM0132
begroting nakosten 237 lid 4 rv
(..)
het hof heeft kennis genomen van 
een op 19 oktober 2009 gedateerd 
verzoekschrift van [appellant], dat 
is ingediend bij de rechtbank te 
‘s-gravenhage en waarin hij ver-
zoekt om een bevelschrift inzake 
de nakosten die na het arrest van 
het hof aan zijn zijde zijn gemaakt. 
bij beschikking van 10 december 
2009 heeft de rechtbank zich 
onbevoegd verklaard om van het 

verzoekschrift kennis te nemen 
en de zaak verwezen naar dit hof. 
vervolgens heeft de advocaat van 
[appellant] bij brief van 27 januari 
2010 het hof verzocht een beslis-
sing op het verzoek te geven. 
driebergenstraat is in de gelegen-
heid gesteld op dit verzoek te 
reageren. dat is gedaan bij een 
brief van 10 februari 2010 (met 
bijlagen), toegezonden door zijn 
advocaat. 
Namens driebergenstraat is aan-
gevoerd - zakelijk weergegeven 
- dat (i) niet in het verzoekschrift 
is aangegeven welke werkzaam-
heden ter uitvoering van ‘s hofs 
arrest door of namens [appellant] 
zijn verricht en (ii) dat drieber-
genstraat na een verzoek van de 
advocaat van [appellant] het hem 
toekomende heeft voldaan. 
het hof oordeelt hierover als volgt. 
bij genoemd arrest is driebergen-
straat (onder meer) veroordeeld 
in de proceskosten aan de zijde 
van [appellant]. in beginsel heeft 
hij daarom tevens aanspraak op 
vergoeding van de zogeheten 
nakosten. 
in het liquidatietarief rechtban-
ken en gerechtshoven zijn voor 
het bepalen van de nakosten 
forfaitaire bedragen vastgesteld. 
deze bedragen gelden ongeacht 
de omvang van de verrichte 
werkzaamheden en zijn door de 
procespartij die in de proceskos-
ten is veroordeeld slechts dan 
niet verschuldigd wanneer deze 
spontaan, dus zonder verzoek 
of aanmaning, tot uitvoering van 
de desbetreffende uitspraak is 
overgegaan.

KantonrEchtEr EinDhoVEn 
18 fEBruari 2010 ljn Bm0391
ontbreken roldatum op dag-
vaarding die aan gedaagde was 
uitgereikt. dagvaarding nietig: 
verzet gegrond

VoorZiEningEnrEchtEr 
rEchtBanK assEn 22 DEcEm-
BEr 2009 ljn Bm1440
verval van rechtswege van bewijs-
beslag wegens te laat instellen 

van de eis in de hoofdzaak. bete-
kenis “eis in de hoofdzaak” in het 
kader van bewijsbeslag. gevolgen 
van het verval van rechtswege.

gErEchtshof ’s-graVEnhagE 
9 fEBruari 2010 ljn Bm2456
huur standplaats voor exploitatie 
kiosk; opheffing bedrijf huurder; 
opzegging huur door gemeente; 
geen bedrijfsruimte ex art. 7:290 
bw. 

gErEchtshof ’s-hErtogEn-
Bosch 27 aPril 2010 
ljn Bm2869
appel van vonnis uit arrondisse-
ment Middelburg. in de appel-
dagvaarding is – in strijd met 
artikel 111 lid 2 sub a rv – niet 
vermeld dat geïntimeerde dient 
te verschijnen voor de nevenzit-
tingsplaats ’s-hertogenbosch 
van het gerechtshof den haag. 
dit gebrek brengt ingevolge 
artikel 120 lid 1 rv nietigheid van 
de appeldagvaarding mee. het 
herstelexploot is – in strijd met 
artikel 120 lid 2 rv – uitgebracht 
ná de in de eerste dagvaarding 
genoemde roldatum en heeft de 
nietigheid dus niet hersteld. de 
eerste dagvaarding is bovendien 
niet op die roldatum aange-
bracht bij de nevenzittingsplaats 
’s-hertogenbosch overeenkomstig 
artikel 125 lid 2 rv. het hoger 
beroep is dus niet aangevangen 
op basis van de (nietige en niet 

ingeschreven) appeldagvaarding. 
voor zover het herstelexploot kan 
worden gezien als zelfstandige 
appeldagvaarding ter inleiding van 
het onderhavige hoger beroep, is 
die appeldagvaarding uitgebracht 
ná het verstrijken van de appel-
termijn. appeltermijnen zijn van 
openbare orde en het hof dient die 
termijnen ambtshalve te bewaken. 
dit brengt mee dat appellanten 
niet-ontvankelijk moeten worden 
verklaard in hun hoger beroep. 
(Zie voor een min of meer verge-
lijkbaar geval, waarin het eerste 
exploot niet is ingeschreven en het 
tweede exploot wel is ingeschre-
ven maar van na de appeltermijn 
dateerde: hr 26 februari 2010, 
lJN bl2246).

gErEchtshof lEEuWarDEn 
27 aPril 2010 ljn Bm2455
het met onjuiste informatie 
onderbouwen van een verzoek 
om sequestratie, waarop de 
beslagene niet wordt gehouden, 
is onrechtmatig. beslaglegger 
aansprakelijk voor de daardoor 
ontstane schade, ook al is de vor-
dering waarvoor beslag is gelegd 
- grotendeels – toewijsbaar. het 
betrof onrechtmatig gebruik van 
een pinpas door een (voormalige) 
relatie.
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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
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dr. Nadja Jungmann en mr. Erica Schruer1 

Op 6 juli 2010 ging de Eerste Kamer verder met de behandeling van 
het wetsvoorstel voor een nieuw griffierechtenstelsel. Dat nieuwe 
stelsel zal niet alleen leiden tot een vereenvoudiging van de huidige 
tariefstructuur, maar heeft als ongewenst neveneffect dat schuld-
situaties van natuurlijke personen daardoor eerder problematisch 
worden. Zeker in een tijd als de huidige waarin het aantal huishou-
dens met problematische schulden al rap toeneemt, kan dit niet de 
bedoeling zijn. Bij de behandeling van de Wet wanbetalers  zorgver-
zekering liet de Eerste Kamer zien dat zij oog heeft voor de ontwik-
keling van de schuldenproblematiek. Met deze brief roepen wij de 
Eerste Kamer op om te laten zien dat zij ook oog heeft voor de onge-
wenste uitwerking die het nieuwe stelsel met zich mee gaat brengen.

De kern van het wetsvoorstel is dat de griffiekosten flink omhoog 
gaan. Om te voorkomen dat dit leidt tot een afname van de toegan-
kelijkheid van ons rechtsstelsel, voorziet het nieuwe stelsel in een 
onderscheid tussen natuurlijke personen en rechtspersonen. Daar-
naast wordt het huidige systeem van griffierechten vereenvoudigd 
door een staffel in te voeren die bestaat uit slechts drie tarieven. Op 
afstand zijn dit sympathieke aanpassingen. Ze verschieten echter 
van kleur als wordt doordacht wat ze in de praktijk gaan betekenen 
voor de naar schatting minimale tien procent van de Nederlandse 
huishoudens die kampen met (flinke) schulden. 

In de eerste plaats gaat de verhoging van de griffierechten er toe 
leiden dat crediteuren (nog) moeilijker mee zullen werken aan 
een (gedeeltelijke) kwijtschelding. Een huishouden dat tot over de 
oren in de schulden zit, kan niet alles afbetalen. Maatschappelijk 
werkers weten als geen ander hoeveel sociale problemen worden 
veroorzaakt door grote financiële zorgen:  verslavingen, echtschei-
dingen, problemen bij het opvoeden van de kinderen en tal van 
andere maatschappelijke problemen met maatschappelijke kosten. 
Als crediteuren (nog) hogere kosten dan nu moeten gaan maken 
om een vordering te kunnen innen, dan leidt dat zeker in een tijd 
van economische terugval tot afname van de  bereidheid om mee te 
werken aan een oplossing van de problematische schuldsituatie die 
voorziet in een aanbod van minder dan 100%.De verhoging heeft 
nog een tweede, minstens zo belangrijk, neveneffect. Om het recht 
toegankelijk te houden voor natuurlijke personen, worden vooral 
de griffierechten voor rechtspersonen verhoogd. Maar de kosten die 
Bol.com, Wehkamp, Nuon of welke crediteur dan  ook moet maken 
om een vordering te innen, worden bij achterstanden van natuur-
lijke personen uiteindelijk toch door Jan, Susan of Ahmed betaald. 
De rechter zal  in het vonnis de invorderingskosten waaronder het 
griffierecht ten laste van de debiteur brengen. Een groot deel van de 
schuldenaren heeft achterstanden bij meerdere crediteuren. Zij krij-
gen daardoor niet één keer, maar vier of misschien wel negen of tien 
keer te maken met hogere invorderingskosten. Zeker bij huishou-

dens met een lager inkomen gaan de hogere griffiekosten leiden tot 
meerkosten die zij eenvoudig weg niet naast elkaar kunnen betalen 
en die daardoor zullen bijdragen aan het ontstaan van problemati-
sche schulden. 

De Tweede Kamer behandelt momenteel het wetsvoorstel gemeen-
telijke schuldhulpverlening. Met de invoering van deze nieuwe wet, 
beoogt het Kabinet er voor te zorgen dat in elke gemeente schuld-
hulpverlening van goede kwaliteit is. De beoogde nieuwe opzet van 
het griffierechtenstelsel zal ertoe leiden dat de overheidsinkomsten 
uit de heffing van griffierechten op peil blijven met de kosten van de 
rechtspraak. Maar op andere beleidsterreinen zoals de schuldhulp-
verlening en andere terreinen die te maken hebben met schulden-
problematiek zoals maatschappelijke dienstverlening en maatschap-
pelijke opvang gaat de beoogde verhoging van het griffierecht tot 
meer werk leiden en dus tot meer kosten. Kortom, door nu te kie-
zen voor een verhoging van de griffierechten schiet de overheid in 
eigen voet. Haagse verkokering leidt bij Justitie tot een begroting die 
netjes op orde is en andere departementen mogen de sociale gevol-
gen oplossen. Als Kamer van reflectie verwachten wij van de Eerste 
Kamer dat zij het hele speelveld overziet en deze voorzet af fluit!

1  Dr. Nadja Jungmann is verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam 
  en werkt als organisatieadviseur op het terrein van schulden en invordering. 
  Mr. Erica Schruer is advocaat in Rotterdam en expert op terrein van 

 schuldhulpverlening.

vakinhoudelijk

met het nieuwe griffierechtenstelsel schiet 
overheid in eigen voet 



Geert Wind1

Bij dit vonnis in een executiegeschil besliste de voorzieningenrechter 
dat het vonnis, waarbij een ontruiming werd uitgesproken, geen execu-
toriale titel tot verhaal van de kosten van die executoriale ontruiming 
schept. De rechter achtte het tot verhaal van deze kosten gelegde exe-
cutoriale beslag onrechtmatig, evenals de weigering om de in beslag 
genomen zaken terug te geven. Hij wees het door de eiser gevorderde 
verbod tot executie - anders dan door ontruiming - toe, net als een 
dwangsom op de overtreding van dit verbod, zij het dat deze werd 
beperkt tot € 10.000 ineens.

ZaaK
Het ging niet om een standaardkwestie. Bij een in appel bevestigd von-
nis in kort geding was de man, eiser in het executiegeschil, op vordering 
van zijn gewezen echtgenote veroordeeld de echtelijke woning te verla-
ten. De tevens gevorderde machtiging, die ontruiming zonodig zelf op 
kosten van de man te bewerkstelligen, was afgewezen. De proceskosten 
werden gecompenseerd. Op 8 januari 2010 ontruimde de gerechts-
deurwaarder de woning, naar begrepen mag worden: onder het gelijk-
tijdig leggen van beslag op de roerende zaken die zich daarin bevonden. 
De inboedelzaken werden in bewaring gegeven aan het verhuisbedrijf 
dat bij de ontruiming assisteerde. 

ExEcutiEgEschil
De eiser in het executiegeschil stelde dat het kortgedingvonnis en het 
arrest geen executoriale titel met betrekking tot de kosten van de ont-
ruiming schiepen. Een ontruimingstitel, aldus de eiser, levert geen exe-
cutiebevoegdheid voor die kosten op.
Daartegenover stelde de gedaagde, dat uit de wet voortvloeit dat de vor-
dering van de executant wordt verhoogd met de kosten van de executie 
en dat deze kosten vóór al hetgeen overigens moet worden verhaald 
uit de opbrengst van de executie worden voldaan. De kosten van de 
executie van het ontruimingsvonnis zijn de kosten van de ambtshan-
delingen en de daarmee samenhangende verschotten; voor het verhaal 
van de executiekosten is geen afzonderlijke executoriale titel nodig, 
aldus gedaagde. Om zich te verweren tegen haar verwijzing in de pro-
ceskosten beriep gedaagde zich erop, dat de gerechtsdeurwaarder had 
gehandeld op basis van inzichten die in de deurwaarderspraktijk gang-
baar zijn. De beperkte uitleg van het begrip executiekosten – zoals door 
eiser voorgestaan – wordt, naar gedaagde stelde, door de gerechtsdeur-
waarder en vele van diens collega’s niet gedeeld. 

KErnVraag
Het vergeefs door gedaagde ingeroepen retentierecht wordt bij deze 
bespreking buiten beschouwing gelaten. Het gaat om de kernvraag: 
is voor het executoriale verhaal van de kosten van een executoriale 
ontruiming een nadere rechterlijke uitspraak nodig? De redactie van 

de rubriek Nieuws van de Week2 typeerde de uitspraak van de voor-
zieningenrechter aanstonds als akelig. Het is duidelijk dat het vonnis 
haaks staat op wat in de gerechtsdeurwaarderspraktijk als praktisch en 
rechtens verdedigbaar executiebeleid pleegt te worden aangemerkt. 
Gedaagdes referte aan die benadering is begrijpelijk.

rEchtsoVErWEging
Dit is de hoofdlijn van de rechtsoverweging van de voorzieningen-
rechter:
1.  De kosten die met de ontruiming van de woning zijn gemoeid 

komen ten laste van de geëxecuteerde.
2.  De vraag die in het verlengde daarvan centraal staat is, of het von-

nis waarbij de ontruiming is uitgesproken een executoriale titel 
oplevert voor het verhaal van de executiekosten.

3. Die vraag moet ontkennend worden beantwoord.
4.  Ingevolge artikel 237 lid 3 Rv wordt het bedrag van de kosten 

waarin de verliezende partij wordt veroordeeld bij het vonnis vast-
gesteld, voor zover die kosten vóór de uitspraak zijn gemaakt.

5.  Daarvan is bij ontruimingskosten geen sprake; dit zijn immers 
kosten die ná het ontruimingsvonnis (mogelijk) worden gemaakt.

6.  Ten tijde van het ontruimingsvonnis staat immers nog niet vast of 
deze kosten zullen worden gemaakt en zo ja, in welke omvang.

7.  Gedaagde zal derhalve een afzonderlijke titel moeten verwerven 
voor het verhaal van de executiekosten, bestaande uit een veroor-
deling tot betaling van die kosten.

8.  Dit geldt ook in het geval dat de voorzieningenrechter gedaagde 
in het ontruimingsvonnis zou hebben gemachtigd om de ontrui-
ming zelf te bewerkstelligen op kosten van eiser.

9.  Daarmee wordt namelijk slechts bepaald dat de ontruimingskos-
ten voor rekening van de geëxecuteerde komen, maar de omvang 
van de kosten staat daarmee nog niet vast.

10.  Een en ander laat overigens onverlet dat na verkrijgen van een 
zodanige executoriale titel de executiekosten op de voet van arti-
kel 3:277 lid 1 BW als eerste op de opbrengst van de executie kun-
nen worden verhaald.

KanttEKEning
Het ontkennende antwoord wordt gedragen door de argumenten 
onder 4, 5 en 6. Wat hier wordt overwogen is op zichzelf genomen 
juist. Tegelijk echter is het licht van relevant gewicht, te licht om dade-
lijk de gevolgtrekking onder 7 te rechtvaardigen. Elk vonnis biedt een 
titel tot verhaal van de in het dictum genoemde nominale sommen en 
de bedragen die met behulp van een daar genoemde formule kunnen 
worden berekend, waaronder als meest dagelijkse de wettelijke rente. 
Verder reikt de legitimerende kracht van de grosse van een vonnis niet. 
Een vonnis vormt evenwel ook een rechtsweefsel met een tiental 
bepalingen in het executierecht, ruimer: de wettelijke regeling van het 
verhaalsrecht van de partij die bij het vonnis in het gelijk werd gesteld. 
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Voor de gerechtsdeurwaarderspraktijk gaat het in het bijzonder om de 
artikelen 3:277 BW, 474 Rv, 477 lid 2 Rv en 480 Rv. Artikel 474 Rv 
werkt bij de uitwinning van roerende zaken, artikel 477 lid 2 Rv bij de 
vervolging van het executoriale derdenbeslag, artikel 480 Rv overspant 
beide. De grondslag voor deze drie rechtsvorderlijke bepalingen is de 
bij artikel 3:277 BW gegeven regel.

Met het vonnis als aanhechtingspunt vormen deze artikelen het wet-
telijk stelsel, dat inhoudt – zoals gedaagde terecht aandroeg – dat de 
vordering van de executant wordt verhoogd met de kosten van executie 
en dat deze kosten vóór al hetgeen overigens verhaald moet worden uit 
de opbrengst van de executie worden genomen. 

Numann (Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering), artikel 237, aan-
tekening 19: Uit het systeem der wet volgt, dat de rechter in zijn uitspraak 
over het geschil ten principale niet reeds de verliezende partij in de executie-
kosten kan veroordelen. Immers, het geschil ten principale eindigt met het 
eindvonnis. Voldoet de verliezende partij niet en ontstaat aldus de noodzaak 
voor de winnende partij om tot executie over te gaan, dan levert dit een geheel 
nieuwe procesgang op, welke eigen regels kent omtrent de kostenlast; men zie 
art. 3:277 BW (…) en eigenlijk het hele systeem der executie, hetwelk 
aan de executant titel tot verhaal ook van de executiekosten geeft. 

Wat de voorzieningenrechter in casu overwoog omtrent de kosten van 
de executoriale ontruiming geldt evenzeer ten aanzien van de kosten 
van een executoriaal beslag op en de veiling van roerende zaken. Het 
kan ook worden toegepast op de kosten van een executoriaal derden-
beslag en de ambtelijke afwikkeling daarvan. Steeds is wáár, dat deze 
kosten niet zijn begrepen in de kostenveroordeling, als deze al viel, zo 
ook dat zij ná vonnis misschien zullen ontstaan. Ook ten aanzien van 
deze kosten staat ten tijde van de uitspraak niet vast of zij zullen worden 
gemaakt en zo ja, in welke omvang. 
Niettemin is boven elke twijfel verheven dat déze executiekosten kun-
nen worden verhaald, zonder dat de in het gelijk gestelde partij daarvoor 
een afzonderlijke titel moet verwerven, dit ongeacht of het beschikbare 
vonnis een kostenveroordeling bevat of niet. Zoals Numann zuiver 
betoogt: het niet-voldoen van de verliezende partij doet de noodzaak 
tot tenuitvoerlegging ontstaan. Dát activeert het systeem van de execu-
tie, dat legitimeert tot verhaal van de executiekosten.
Deze leerstelling beheerst de executiepraktijk: Het stelsel van de wet vormt 
de titel tot verhaal van executiekosten zonder nadere rechterlijke toetsing. 

ZWaartEPunt
Het zwaartepunt van de problematiek ligt daarom niet bij de vraag of 
het vonnis reeds uitdrukkelijk of impliciet een executoriale titel tot ver-
haal van de in dit geval gemaakte ontruimingskosten bood - stellig wel 
beter wetend, had gedaagde ook niet ten verwere aangevoerd dat dit zo 
was - maar bij de vraag of alle executiekosten kunnen worden verhaald 
krachtens de aan het hele systeem der executie ontleende titel. 
Hoe nauw ook de uitspraak zich slechts richt naar de regel aangaande 
de proceskostenveroordeling, de voorzieningenrechter legt met zijn 
vonnis de vinger bij een zwakke plek in het dogma dat gerechtsdeur-
waarders als leidend plegen te beschouwen. 

De wetgever die de stelselvormende artikelen schreef zal voor ogen 
hebben gestaan, dat de kosten van de executie die tot de opbrengst 
heeft geleid, uit die opbrengst worden genomen. In de wettekst staat 
niets dat op een andere zienswijze duidt, integendeel: de tekst toont 
nog de contouren van het oeroude artikel 474 Rv, dat bepaalde dat de 
deurwaarders verantwoordelijk zijn voor de koopschat, maar daaraan 
toevoegde: Zij mogen geene som ontvangen boven den prijs waarvoor het 
goed verkocht is, op straffe van ter zake van knevelarij te worden vervolgd. 
Dat betekende, zoals Van Rossem-Cleveringa in 1934 uitlegde,3 dat 
de kosten dus worden geleden door den executant, die ze intusschen op de 
opbrengst bij preferentie kan verhalen.

Dit hing samen met artikel 1185 BW (oud, om misverstand te voor-
komen), dat onder meer bepaalde: De bevoorregte schulden op zekere 
bepaalde goederen zijn: de geregtskosten uitsluitend veroorzaakt door 
de uitwinning van eene roerende of onroerende zaak. Deze worden uit de 
opbrengst van het uitgewonnene goed boven alle andere bevoorregte schul-
den, en zelfs boven pand en hypotheek, gekweten.
Deze binding van aanstonds verhaalbare executiekosten aan de 
opbrengst, verkregen dankzij de executie die de kosten veroorzaakte, is 
bij de modernisering van BW en Rv niet prijs gegeven.

PraKtijK
De praktijk past het stelsel ruimer toe. Alles wat in een dossier eenmaal 
de  omschrijving executiekosten kreeg, inclusief de kosten van besla-
gen die niets opleverden, wordt zonder nadere rechterlijke titel ver-
haald, dat wil zeggen: genomen uit de opbrengst van het latere beslag 
dat doeltreffend was. Parallel daaraan is de praktijk, dat, zolang nog 
niet tot verhaal is overgegaan, van de schuldenaar betaling van alle tot 
dan toe gemaakte executiekosten wordt verlangd, met de expliciete of 
impliciete motivering: U bent deze kosten rechtstreeks uit de wet aan de 
eiser verschuldigd!
Nu de pennen scherp worden geslepen moet bij die benadering ten 
minste een vraagteken worden gezet. In deze zaak leidde de executori-
ale ontruiming wel tot resultaat, evenwel niet tot executieopbrengst in 
de zin van het stelsel.

antWoorD oP KErnVraag
Niet de vraag wat praktisch is – dat is de geschetste aanpak ontegen-
zeggelijk – maar de vraag of het stelsel van de executie werkelijk legiti-
meert tot verhaal van de kosten van een executoriale ontruiming, moet 
opnieuw worden beantwoord. Het vonnis behelst, met zijn ontken-
nend antwoord op de vraag of het ontruimingsvonnis toereikend was, 
een oordeel dat a priori strookte met artikel 237 lid 3 Rv. Het daarop 
gebaseerde, onder 7 weergegeven nadere oordeel mag dan wat snel zijn 
geveld, tezamen met wat hierboven werd overpeinsd noopt het tot een 
bevestigend antwoord op de eerder gestelde kernvraag: Ja, voor het 
executoriale verhaal van de kosten van een executoriale ontruiming is 
een nadere rechterlijke uitspraak nodig.

uitWEg?
Is er een escape? Het toeval wil dat de redactie in Nieuws van de Week 
Nr. 411 van 3 maart 2010 in de paragraaf Wetgeving antwoord gaf op de 
vraag of een ontruimingsvonnis, naast de veroordeling tot ontruiming, 
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niet een machtiging moet bevatten om de nalatige partij tot ontruiming 
te noodzaken, zonodig met behulp van de sterke arm. Nee, luidde het 
antwoord, zie de artikelen 555 en volgende en 444 Rv. 
Wellicht is het goed hier nog eens naar te kijken, nu onder het aspect 
van de legitimatie tot verhaal van ontruimingskosten. De reële executie 
wortelt in artikel 3:299 BW. Het derde lid daarvan bevat een bepaling 
die naar haar strekking ook in Rv had kunnen staan: De kosten die nood-
zakelijk zijn voor de uitvoering der machtiging, komen ten laste van hem 
die zijn verplichting niet is nagekomen. De uitspraak waarbij de machtiging 
wordt verleend, kan tevens de voldoening van deze kosten op vertoon van de 
daartoe nodige, in de uitspraak te vermelden bescheiden gelasten.
Een zorgvuldig geredigeerde dagvaarding, die het procesverbaal van 
de executoriale ontruiming en de facturen van de hulptroepen als te 
vertonen bescheiden noemt, zou hier tot een adequate titel moeten 
kunnen leiden.

Noten

1 G. Wind is oud-gerechtsdeurwaarder te Deventer.
2  De rubriek op het intranet van de KBvG, met het laatste nieuws op het gebied van 

wetgeving, jurisprudentie en andere informatie die voor de praktijkvoering van 
de gerechtsdeurwaarder van belang is.

3  Het Nederlandsch Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, Gouda Quint, 
derde druk, p. 88
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Door mw. mr. M.C. Dirks 

In artikel 474g Wetboek van Rechtsvordering (Rv) staan twee termijnen 
vermeld die betrekking hebben op de verkoop van aandelen. Bij de eerste 
termijn is bepaald dat de beslaglegger binnen één maand na het exploit 
van beslag aan de rechtbank zal verzoeken te bepalen, dat en binnen 
welke termijn tot verkoop en overdracht van de aandelen kan worden 
overgegaan.

De tweede termijn betreft de door de rechter bepaalde termijn die wordt 
gegeven naar aanleiding van het ingediende verzoekschrift.

gEVolgEn Van hEt niEt in acht nEmEn Van DE 
tErmijnEn
In artikel 474g Rv is expliciet bepaald, dat wanneer niet binnen één 
maand na beslaglegging een verzoekschrift wordt ingediend, het 
gelegde beslag op de aandelen komt te vervallen.
Over de gevolgen van het laten verstrijken van de door de rechter 
gestelde termijn voor verkoop en overdracht is echter minder dui-
delijkheid.
In een eerder verschenen artikel heeft mr. M. Bernardt aandacht 
besteed aan de vraagtekens die kunnen worden geplaatst bij de 
gevolgen van het laten verstrijken van de door de rechter bepaalde 
termijn voor het verkopen van de aandelen.  Bernardt komt tot de 
conclusie dat uit de systematiek van de wet zou volgen dat wanneer 
de gegeven termijn voorbij gaat, zonder dat deze vóór het verstrij-
ken ervan wordt verlengd, dit met zich meebrengt dat het beslag 
dient te vervallen.
Mijn inziens is deze conclusie echter te kort door de bocht en zijn 
er meer redenen om aan te nemen dat wanneer de gegeven termijn 
verstrijkt zonder dat vóór het verstrijken ervan verlenging is ver-
zocht, dit niet met zich meebrengt dat het beslag dient te vervallen.

arrEst
Ter onderbouwing van haar stelling dat verlenging van de termijn en 
derhalve het verkopen van de aandelen na het verlopen van de ter-
mijn, wanneer vóór het verstrijken van de termijn geen verlenging is 
gevraagd, niet meer mogelijk is, haalt Bernardt een uitspraak van het 
Gerechtshof Leeuwarden aan. 
In deze zaak was er beslag gelegd op aandelen, waarna de executant 
op grond van artikel 474g Rv aan de rechtbank had verzocht een ter-
mijn vast te stellen. Deze termijn is bij beschikking d.d. 24 oktober 
2007 gegeven en gesteld op zes maanden vanaf 24 oktober 2007 en 
derhalve eindigende op 24 april 2008. Vervolgens is de geëxecuteer-
de in hoger beroep gegaan tegen de gegeven beschikking. Aangezien 
de wet ten opzichte van verzoekschriftprocedures geen schorsende 
werking kent bij het instellen van hoger beroep, was op het moment 
dat het arrest gewezen werd (9 oktober 2008) de termijn van zes 
maanden verlopen. Het hof heeft dan ook geoordeeld dat op grond 

van de beschikking waartegen beroep geen verkoop van de aan-
delen meer kon plaatsvinden. Bernardt haalt deze overweging aan 
om haar standpunt, dat de aandelen waar beslag op ligt niet meer 
verkocht kunnen worden wanneer de gegeven termijn verstreken 
is zonder dat er voor het verstrijken van de termijn om verlenging 
is verzocht, te onderbouwen en om haar mening dat het beslag in 
voorgeschreven situatie dient te vervallen kracht bij te zetten.
Naar mijn mening is de benadering van Bernardt te zwart-wit. Het 
hof heeft mijn inziens terecht overwogen dat verkoop op grond van 
de beschikking waartegen beroep niet mogelijk is. Dit betekent ech-
ter niet dat het beslag dient te vervallen, evenmin betekent dit dat er 
niet opnieuw om een termijn gevraagd kan worden.

WEtsartiKElEn
Wanneer men naar andere termijnen in de wet kijkt, wordt hier 
steeds uitdrukkelijk aangegeven wanneer het niet naleven van een 
termijn verval van het beslag met zich meebrengt.

Executoriaal
In artikel 474d lid 1 sub b Rv is bijvoorbeeld bepaald dat, op straffe 
van verval van het beslag, een afschrift van het exploit binnen acht 
dagen aan de geëxecuteerde moet worden betekend.
In artikel 505 lid 1 RV is expliciet aangegeven dat bij beslag op 
onroerende zaken een afschrift van het proces-verbaal, op straffe van 
nietigheid van het beslag, niet later dan drie dagen na de inschrij-
ving aan de geëxecuteerde dient te worden betekend.

conservatoir
Ook bij het leggen van conservatoir beslag zijn de gevolgen die ver-
bonden zijn aan het zich niet houden aan termijnen of vormvoor-
schriften expliciet in de wet genoemd. Zo is in artikel 719 lid 1 Rv 
bepaald dat in het beslagexploit, op straffe van nietigheid, moet wor-
den vermeld het bedrag waarvoor het verlof is verleend, alsmede 
waar de hoofdzaak aanhangig is of binnen welke termijn zij blijkens 
het verlof ingesteld moet worden.
In artikel 721 Rv is bepaald dat de beslaglegger op straffe van nietig-
heid van het beslag verplicht is om, zo de eis in de hoofdzaak na 
het beslag wordt ingesteld, binnen acht dagen na dit instellen een 
afschrift van de dagvaarding of, zo de eis op andere wijze is inge-
steld, van het stuk waarbij het is geschied, aan de derde te betekenen.

ParlEmEntairE gEschiEDEnis
In de parlementaire geschiedenis staat vermeld dat de regeling van 
het beslag op aandelen alsmede de uitwinning van het beslag op 
aandelen van dien aard moet zijn, dat enerzijds de belangen van de 
vennootschap zo min mogelijk worden geschaad en anderzijds dat 
de opbrengst van de uitwinning zo bevredigend mogelijk is. 
Verderop in de parlementaire geschiedenis kan men lezen dat:
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Teneinde een procedure vergelijkbaar met de omslachtige verklarings-
procedure te vermijden, werd de oplossing gekozen van een gerechtelijke 
beschikking, te verkrijgen door een verzoekschriftprocedure, waarin alle 
betrokkenen aan het woord kunnen komen (…) De geëxecuteerde kan 
hier stellen dat hij geen aandeelhouder is (…) en ook de overige gerech-
tigden kunnen voor hun belangen opkomen (…)  De rechter zal derge-
lijke twistpunten moeten beslissen en eventueel recht doen tegen verzet 
op de voorgenomen uitwinning, dat langs deze weg, namelijk die der 
verzoekschriftprocedure, sneller en gemakkelijker kan worden afgewik-
keld dan bijvoorbeeld langs de weg die artikel 477 of 456 aanwijst. 

De vermelding dat de uitwinning van het beslag op aandelen van 
dien aard dient te zijn, dat enerzijds de belangen van de vennoot-
schap zo min mogelijk worden geschaad en anderzijds dat de 
opbrengst van de uitwinning zo bevredigend mogelijk is, brengt 
mijn inziens niet automatisch met zich mee dat wanneer de gegeven 
termijn eindigt zonder dat verlenging van de termijn is verzocht en 
er opnieuw  om een termijn wordt verzocht, dit per definitie zou 
betekenen dat de vennootschap hierdoor zou worden geschaad. 
Het opnieuw verzoeken om een termijn hoeft derhalve niet automa-
tisch in strijd te zijn met de parlementaire geschiedenis van artikel 
475g Rv.
De verzoekschriftprocedure biedt de geëxecuteerde, de vennoot-
schap en de overige gerechtigden de mogelijkheid voor hun belan-
gen op te komen. Wanneer de termijn eenmaal is bepaald en verlo-
pen, zonder dat verlenging is gevraagd, zie ik niet in waarom er niet 
opnieuw gemotiveerd om een beschikking kan worden verzocht.
Door een nieuwe verzoekschriftprocedure wordt aan partijen die 
menen dat hun belangen worden geschaad de kans geboden voor 
hun belangen op te komen. De rechter kan vervolgens een belan-
genafweging maken en al dan niet opnieuw een beschikking geven.

conclusiE
Gelet op het bovenstaande ben ik van mening dat wanneer de door 
de rechter gegeven termijn verstrijkt zonder dat voor het verstrijken 
van de termijn verlenging is verzocht, dit niet met zich meebrengt 
dat het beslag komt te vervallen. Het beslag blijft dan ook gewoon 
liggen. Voor het uitwinnen van het beslag zal opnieuw een verzoek-
schrift moeten worden ingediend voor het stellen van een termijn.
Juist uit de door Bernardt genoemde systematiek van de wet, vloeit 
niet voort dat het beslag komt te vervallen, maar vloeit voort dat 
er ruimte is voor het verzoeken van een nieuwe termijn. Het is nu 
juist de systematiek van de wet waaruit blijkt dat de wetgever ervoor 
gekozen heeft om in een aantal gevallen expliciet aan te geven dat bij 
het zich niet houden aan bepaalde termijnen of vormvoorschriften, 
hier de ingrijpende consequentie van verval van een beslag aan ver-
bonden is. Aangezien hier niet voor gekozen is bij het niet verko-
pen van aandelen binnen de gegeven termijn, heeft mijn inziens de 
wetgever de mogelijkheid open willen laten opnieuw een verzoek-
schrift in te dienen met het verzoek een nieuwe termijn te bepalen. 
Wanneer de executant een gemotiveerd verzoekschrift indient en er 
een verzoekschriftprocedure komt, wordt aan de betrokken partijen 
de mogelijkheid geboden voor hun belangen op te komen.
Het opnieuw verzoeken om een termijn is naar mijn mening dan 
ook niet in strijd met de wet, het eerder aangehaalde arrest van het 
hof of de parlementaire geschiedenis.

Noten

1  Mw. mr. M.C. Dirks is verbonden aan Gerechtsdeurwaarderskantoor Vermeer-
Lagerveld & Van der Vlies te Den Helder en volgt hiernaast de opleiding tot 
kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Met dank aan mr. J.D. van Vlastuin, verbon-
den aan Bouwman Van Dommelen Advocaten te Utrecht en docent aandelen-
executie aan de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder, voor diens com-
mentaar bij een eerdere versie van dit artikel.

2  Mr. M. Bernardt (2009), ‘De termijn voor verkoop van aandelen’, De Gerechts-
deurwaarder, editie 5 jaargang 2009, p. 26-27.

 3  Hof Leeuwarden 9 oktober 2008, LJN BF9496. 
 4  Zitting 1970-1971 Kamerstuk 11288 MvT nr. 3 p. 5.
 5  Zitting 1970-1971 Kamerstuk 11288 Mvt  nr. 3 p. 6.



Steeds meer juridische professionals ontdekken de voordelen van OpMaat. 

Met OpMaat_Standaard hebt u 24 uur per dag toegang tot de actuele 

database van juridische vakinformatie. Alle wet- en regelgeving, offi ciële 

publicaties, Europese richtlijnen en verordeningen, jurisprudentie (van 

Rechtspraak.nl) en verdragen zijn onderling gekoppeld. Zo behoudt u steeds 

het overzicht. 

Dankzij een e-mailattendering wordt u automatisch op de hoogte gehouden 

van offi ciële publicaties. U geeft zelf aan wanneer u deze e-mailattendering 

wilt ontvangen, dagelijks, drie keer per week of wekelijks.

Nu gratis 2 maanden op proef. Kijk voor meer informatie op: 

www.sneltotdekern.nl 

Ontvang de meest recente juridische informatie. Direct.
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