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Een door het Ministerie van Veiligheid en Justitie 
ingesteld Innovatieprogramma. Dat klinkt al snel 
alsof een groepje ambtenaren in een kamertje gaat 
zitten bedenken wat goed is voor de PBO. Niets is 
echter minder waar, zegt Programmamanager 
Innovatie Ronald van den Hoogen. “Mensen uit de 
praktijk hebben toch meestal de meest bruikbare 
ideeën over vernieuwing.” 
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12  |  Mensenwerk

De KBvG is voortvarend aan de slag gegaan met de 
boodschap die de staatssecretaris meegaf naar aanlei-
ding van het evaluatierapport Noblesse Oblige. Na de 
instelling van het College Toetsing Gerechtsdeurwaar-
ders (CTG) begin 2010, ligt er sinds eind vorig jaar een 
bindend reglement voor de verlangde kwaliteitstoetsing. 
Kern van de zaak: streef naar best practices. Voorzitter 
André Seuren licht de auditprocedure toe. “Het geeft de 
kwaliteitsimpuls die gerechtsdeurwaarders nodig hebben 
om ook als ondernemer overeind te blijven.”

21  |   Achter iets goeds gaat altijd   
   iets beters schuil

Na ruim een half jaar actief te zijn geweest als plaatsver-
vangend lid van de Ledenraad weet Marco Weening een 
ding zeker: sommige deurwaarders onderschatten de 
problemen binnen de beroepsgroep en lopen daardoor 
mogelijk achter de feiten aan. Het is van belang voor de 
borging van de kwaliteit en de onafhankelijkheid dat alle 
deurwaarders aan dezelfde normen en regels voldoen, 
deze zijn er immers niet voor niets.
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Terug- en vooruitblik
toespraak staatssecretaris teeven van het ministerie van veiligheid en Justitie 
tijdens het jubileumcongres van de koninklijke beroepsorganisatie van 
gerechtsdeurwaarders van 24 juni 2011

Dames en heren,

Dank ook voor de uitnodiging 
om u op deze bijzondere dag 
toe te spreken. Plezierig om u 
hier te ontmoeten.{Lijkt me 

ook beter dan andersom, dat u bij mij op de 
stoep staat..} 
Om te beginnen wil ik het bestuur en de 
leden van Koninklijke Beroepsorganisa-
tie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) 
gelukwensen met haar 10-jarig bestaan. 
Meer in het bijzonder feliciteer ik 
mevrouw Weisfelt en de heren Wis-
seborn, Wind, Uitdehaag, Nijenhuis, en 
Jongbloed, de schrijvers van het preadvies 
over de mogelijkheid van e-publicatie 
van openbare exploten en ambtelijke 
publicaties. Een goed voorbeeld van de 
innoverende rol die de KBvG wil spelen 
bij de modernisering van het proces-
recht. Nu zitten wij wat dat betreft bij het 
ministerie van V&J ook niet stil, dus ik 
ben benieuwd wat wij van u op dit gebied 
kunnen leren. 

Hoewel dit congres in het teken staat van 
innovatie, kan het geen kwaad om even 
terug te blikken. Om te zien waar het 
begon, want die tien jaar KBvG heeft een 
lange voorgeschiedenis. 
Al vanaf begin zeventiger jaren van de 
vorige eeuw drongen zowel de gerechts-
deurwaarders als het parlement er op aan 
om het ambt en de rechtspositie van de 
gerechtsdeurwaarder wettelijk te regelen. 
In die tijd was er het Deurwaardersregle-
ment, maar dat voldeed niet meer. In 1973 
kwam de toenmalige Koninklijke Vereni-
ging van Gerechtsdeurwaarders (KVG) 
met een ontwerp voor een Gerechtsdeur-
waarderswet dat aan alle 150 Kamerleden 
bij exploot werd betekend. ( ik vraag me 
af of dat wel een ‘zuivere’ ambtshande-
ling was). Een ‘ludieke’ actie – heette 
dat toen – maar er rustte geen zegen op. 

Het initiatief van de KVG sneuvelde, net 
als een voorontwerp van de regering uit 
1982. KVG en ministerie dachten heel 
verschillend over met name de vorm van 
een publiekrechtelijke beroepsorganisatie 
voor gerechtsdeurwaarders en over het 
tuchtrecht en het toezicht lagen te ver 
uiteen.
Pas in 1992 was het zover. Er werd een 
voorstel voor de Gerechtsdeurwaarders-
wet bij de Tweede Kamer ingediend. 
Maar in verband met de voorbereiding 
van de liberalisatie van het vestigingsbe-
leid en de derde tranche van het project 
‘marktwerking, deregulering en wetge-
vingskwaliteitsbeleid kwam de behande-
ling stil te liggen. Pas na een derde nota 
van wijziging kwam de vaart er weer in 
en de wet trad in werking op zondag 15 
juli 2001. Bijna 10 jaar geleden werd dus 
– na een draagtijd van een kleine dertig 
jaar - het zondagskind KBvG geboren 
{Kortom, het duurde even, maar dan heb 
je ook wat}.
 
En daarmee veranderde er veel. De 
Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeur-
waarders – een vereniging op vrijwillige 
basis – werd de KBvG , de Koninklijke 
Beroepsorganisatie van Gerechtsdeur-
waarders, een publiekrechtelijk bestuurs-
orgaan waarvan alle gerechtsdeurwaarders 
en toegevoegd kandidaat- gerechtsdeur-
waarders verplicht lid zijn. Alle leden 
werden onderworpen aan het wettelijk 
geregeld toezicht en tuchtrecht. De KBvG 
kreeg als primaire taak het – per verorde-
ning – regelen van kwaliteit en integriteit 
in de beroepsuitoefening. Er was inmid-
dels al ruimte voor vrijere vestiging voor 
gerechtsdeurwaarders, ze werden landelijk 
bevoegd en tarieven voor opdrachtgevers 
werden voortaan vrijgelaten. 
En niet te vergeten, de ontslagleeftijd 
van gerechtsdeurwaarders werd in 2001 
verlaagd 70 naar 65 jaar, gelukkig met 

een overgangsperiode van 10 jaar. Dat 
is inmiddels teruggedraaid en nu mag u 
weer tot uw 70ste .

Toch was het, zeker in de eerste jaren, 
voor de KBvG en haar leden wennen 
aan de PBO-status. Niet langer stond het 
eigen belang van de beroepsgroep voorop, 
maar het algemeen belang. In maart 2009 
verscheen het evaluatierapport Noblesse 
Oblige van de commissie Van der Winkel 
met maar liefst 39 aanbevelingen. In de 
meeste daarvan kan het kabinet zich vin-
den net als de KBvG, die inmiddels een 
aantal van die aanbevelingen heeft gerea-
liseerd. Zo maakt de KBvG meer gebruik 
van haar verordenende bevoegdheid. De 
verordening onafhankelijkheid (daar kom 
ik straks nog even op terug) en de veror-
dening kwaliteit zijn tot stand gekomen 
en er kwam een ‘juridische bijsluiter’ om 
betrokkenen beter te informeren. Verder 
tekent zich de laatste jaren duidelijk 
een stijgende lijn af in de activiteiten en 
presentatie van uw beroepsorganisatie. Zo 
is ze veel meer aanwezig bij discussies die 
er toe doen. Ik noem de schuldenproble-
matiek (de succesvolle pilot met NVKK), 
de incassokosten, griffierechten, innovatie 
procesrecht, en het thema dat ook van-
middag aan de orde komt: het beslagver-
bod, een - maatschappelijk – hot item.
Kortom, de KBvG laat zich zien en horen. 
Ze steekt haar nek uit, ook in de discussie 
rondom het initiatief van e-Court. Op 
zichzelf vind ik dit een mooi voorbeeld 
van innovatie, maar we zullen wel moeten 
kijken in hoeverre zo’n ‘elektronisch’ ver-
kregen executoriale titel spoort met ons 
rechtssysteem. Terecht heeft de KBvG 
vraagtekens gezet bij met name de ambte-
lijke status van de door e-Court gewenste 
procesinleiding door de gerechtsdeur-
waarder. Daarover zal de tuchtrechter in 
appel nog uitspraak moeten doen.  
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KBvG en ICT, dat lijkt goed te ‘matchen’. 
Mijn complimenten voor de onderne-
mingszin van de KBvG en haar vernieu-
wende activiteiten zoals het digitaal 
aanbrengen van dagvaardingen aan de 
griffie, het elektronisch derdenbeslag, het 
digitaal verkrijgen van verhaalsinfo, en 
e-publicatie van openbare exploten (het 
preadvies van vandaag). 
Maar ook de individuele leden staan open 
voor innovatie. Veel gerechtsdeurwaar-
derskantoren zijn up to date georgani-
seerd. Hun geavanceerde digitale diensten 
garanderen een hoge kwaliteit. Dat heb ik 
bijvoorbeeld gezien bij mijn werkbezoek 
eind vorig jaar in Amsterdam, bij gerechts-
deurwaarderskantoor Incassade. 

InnOVATIeprOGrAMMA V&J
Zoals gezegd, op het ministerie van 
V&J zitten we ook niet stil. Dat najaar 
presenteren we de Tweede Kamer onze 
innovatieagenda met concrete maatrege-
len voor de kortere en langere termijn. We 
willen onder meer snellere, efficiëntere 
en goedkopere gerechtelijke procedures 
door de procespraktijk en het procesrecht 
eenvoudiger te maken. Verder willen we 
burgers en bedrijven alternatieven bieden 
voor geschiloplossing door de rechter. 
De KBvG is bij dit proces nadrukkelijk 
betrokken. Ik wil niet op de uitkomsten 
vooruitlopen maar ik ervan overtuigd dat 
de KBvG hierin een waardevolle partner 
zal blijken. Mogelijk zal ook het pre-advies 
een rol kunnen spelen. Ongetwijfeld zal in 
deze discussie ook de procesinleiding aan 
bod komen. Daarin zult u uw meerwaarde 

moeten blijven bewijzen. Want er zijn ook 
partijen die menen dat de postbode dat 
even goed zou kunnen en nog goedkoper 
ook. 
Verder is het departement van V&J actief 
in het Europese programma E-justice met 
onder meer elektronische rechtspraak, 
videoconferentie, etc. Ook in deze trajec-
ten blaast de KBvG haar partij mee.

OVerIGe VernIeuwInG
Innovatie is vernieuwen, onbekend ter-
rein betreden, de randen opzoeken. Dat 
bergt het gevaar in zich om grenzen te 
overschrijden. Steeds zal de gerechtsdeur-
waarder zich bewust moeten zijn van zijn 
bijzondere rol in het rechtsbestel. Hij zal 
zich moeten realiseren dat hij in de eerste 
plaats is belast met wettelijk omschreven 
ambtelijke taken, die hem vèrgaande 
bevoegdheden geven. Binnentreden van 
woningen tegen de wil van de bewoner, 
inbeslagname van eigendommen tot en 
met politiedwang toe. Zulke dwang- en 
machtsmiddelen gaan niet samen met een 
geheel vrij ondernemerschap of volledig 
vrije concurrentie. 
Het is vrijheid in gebondenheid. Gebon-
denheid aan wet- en regelgeving en meer 
in het bijzonder aan de door de ledenraad 
van de KBvG vastgestelde en door het 
ministerie goedgekeurde verordeningen. 
Zoals de verordening onafhankelijkheid. 
Onafhankelijkheid is voor de gerechts-
deurwaarderij een kernwaarde, die 
beschermd en gekoesterd moet worden. 
Iedere afhankelijkheid van derden en - 
zelfs de schijn daarvan – zult u moeten 

vermijden. Daarom heeft de vorige 
Minister van Justitie erop aangedrongen 
om die verordening aan te scherpen. Kort 
gezegd was hij van oordeel dat gerechts-
deurwaarderskantoren voor 100 % in 
handen dienen te zijn van gerechtsdeur-
waarders en eventueel voor een klein deel 
in handen van het personeel. 
Uw ledenraad denkt daar – zo heb ik 
begrepen – iets anders over. Die vindt 
dat de nieuwe verordening meer ruimte 
moet maken voor deelname door derden. 
Dat lijkt me op het eerste gezicht een 
verslechtering ten opzichte van de hui-
dige verordening, maar misschien is de 
onafhankelijkheid op een andere manier 
gegarandeerd. Ik wacht af. In de goedkeu-
ringsprocedure zullen we daar uiteraard 
kritisch naar kijken. U begrijpt dat ik in 
dit verband buitengewoon benieuwd ben 
naar de uitkomsten morgen als de Alge-
mene Ledenvergadering hierover spreekt.
Dan is er nog de discussie over neven-
werkzaamheden van de gerechtsdeur-
waarder. Moeten die strikt beperkt 
worden? Zelf vind ik nevenactiviteiten 
niet zo’n probleem, zolang ze een relatie 
hebben met uw ambtelijke taken en die 
niet ondermijnen. Incasso bijvoorbeeld 
lijkt me uitstekend te combineren met 
uw ambtelijke werkzaamheden. Net als 
juridisch advies, waar overigens voor uw 
beroepsgroep veel kansen liggen door de 
recente verhoging van de kantonrech-
tersgrens tot €25.000. Maar bankieren 
bijvoorbeeld kan wat mij betreft niet.

Dames en heren,
U viert vandaag het tienjarig bestaan van 
uw beroepsorganisatie: de KBvG. U doet 
dat – zoals het een tienjarige betaamt – 
door vooruit te kijken. Er gloort, dat weet 
ik zeker, een mooie toekomst als u blijft 
innoveren. Niet alleen op ICT-gebied, 
maar ook op andere terreinen. Tegelijker-
tijd dient u de ambtelijke waarden die u 
zijn toevertrouwd te koesteren. Deur-
waarder, dat betekent oorspronkelijk: 
iemand die de deur bewaakt. Als u goed 
op uw ambtelijke winkel blijft passen, dan 
voorzie ik ook in de komende tien jaren 
een groeiende en bloeiende KBvG. Ik heb 
alle vertrouwen in uw toekomst en onze 
samenwerking.  

de KBvG laat van 
zich horen en 

steekt haar nek uit

jubileumcongres



Zoenoffer
speech ter ere van het tienjarig bestaan van de kbvg uitgesproken tijdens het 
jubileumcongres van 24 juni 2011

Geachte aanwezigen,

De klassiek geschoolden onder u zul-
len mogelijk wat opkijken van de 
kwalificatie lustrumcongres.
Een lustrum is namelijk een perio-

de van vijf jaar en als zodanig is er feite sprake van 
een tweede lustrum, een decennium. Het aardige 
is dat het lustrum van oorsprong een zoenoffer 
was dat door de Romeinen werd gehouden, na het 
afnemen van een volkstelling. Er werd een zoenof-
fer gehouden. Dat is een ritueel, waarbij mensen 
zich verzoenen met een bovennatuurlijke kracht, 
voortkomend uit het besef dat de mens iets goed 
te maken heeft voor wat hij eet en drinkt, voor 
de dieren die hij doodt, de veranderingen die hij 
aanbrengt in zijn omgeving of de zonden die hij 
begaat. Dat beseffende vraag ik mij af: Hebben 
wij als gerechtsdeurwaarders iets goed te maken? 
Moeten wij offers brengen? Of hebben wij al de 
nodige offers gebracht?

Tien jaar geleden is de Gerechtsdeurwaarders-
wet in werking getreden. Deze wet betekende 
enerzijds een versteviging van de positie van de 
gerechtsdeurwaarder wiens beroep tot dan toe 
werd geconstitueerd door een ministeriële rege-
ling. De vastlegging van het beroep van gerechts-
deurwaarder in een formele wet betekende dat de 
gerechtsdeurwaarder een vaste plek kreeg binnen 
de groep van juridische beroepsbeoefenaren.
In het kader van de marktwerking werden tevens 
de arrondissementsgrenzen open gezet. Het 
ambtsgebied van de gerechtsdeurwaarder breidde 
zich uit tot geheel Nederland. Een beslissing die, 
zeker op dat moment geen groot draagvlak had 
onder de beroepsgenoten. Ik herinner mij nog de 
Algemene Ledenvergadering in Kaatsheuvel waar 
er slechts enkele voorstanders voor deze wijziging 
bleken. Een beslissing die, in retrospectief tien 
jaar later, denk ik voor welhaast een omwenteling 
heeft gezorgd.

Voor juli 2001 was het gebruikelijk dat collega 
gerechtsdeurwaarders elkaar inschakelden voor 
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ambtsverrichtingen buiten het eigen arrondisse-
ment. Een handelwijze die nu, tien jaar later, geen 
gebruik meer is. Veel kantoren hebben een eigen 
landelijke dekking, andere kantoren vormen groe-
pen die met elkaar de landelijke dekking vormen en 
elkaar de werkzaamheden toevertrouwen.
De collega’s werden, meer dan daarvoor, elkaars 
concurrenten.
Daarnaast bracht en brengt de PBO meer regels 
met zich mee dan voorheen. Er moeten punten 
worden gehaald in het kader van de verordening 
op de permanente educatie, er gelden verordenin-
gen omtrent kwaliteitsnormen waaraan het kantoor 
moet voldoen.
En met enige regelmaat zijn er ook wel beroepsge-
noten die menen dat de door de PBO uitgevaar-
digde regels hun ondernemerschap in de weg staan. 
Ik denk dat deze roep niet terecht is. Het aantal 
regels dat voor de gerechtsdeurwaarders geldt, is 
zeker niet groter dan voor veel andere beroepen 
geldt. Een ziekenhuis moet voldoen aan de medi-
sche regels, een sloopbedrijf aan de milieuregels en 
de gerechtsdeurwaarders aan de regelgeving van de 
KBvG. Alles met de bedoeling een kwaliteitsstan-
daard te garanderen voor de uitoefening van het 
ambt.

Overigens blijkt uit de geschiedenis van het 
gerechtsdeurwaardersambt zoals omschreven in 
het boek De deurwaarder van Xavie Lesage dat ook 
in het verleden veel te doen was over voorschriften 
en regels. Zo werd in 1509 de controledruk op de 
deurwaarders opgevoerd. Ze moesten de eed afleg-
gen in de Grote Raad en er was de residentieplicht. 
Als bewijs moest er een certificaat van woonstede 
afgegeven door de lokale magistraat worden over-
gelegd.
Men moest jaarlijks voor de Grote Raad verschij-
nen, zich periodiek aanbieden bij de private raad, 
dit  voorzien van hun aanstellingsbrieven en resi-
dentieattest. Ook moesten zij een borgsom storten 
ter griffie van honderdtwintig pond (pag 70).

Kortom: regels ter regulering van het ambt zijn van 
alle tijden en zij zijn er ook niet voor niets.
Het ambt is geen gewone onderneming, maar een 
belangrijke functie in de civiele rechtspleging.
De uitgangspunten en waarborgen moeten worden 
bewaakt.

Met de steun van de evaluatiecommissie in de rug 
heeft de PBO de laatste jaren een vrijmoediger hou-
ding ingenomen aangaande het stellen van regels. 
De beroepsgroep, verenigd in de KBvG, blijkt in 
staat zichzelf beperkingen op te leggen. Het verbod 
op bemiddelen bij de totstandkoming van beta-

lingsregelingen waarbij er regelingskosten worden 
berekend is daar een voorbeeld van.

Dat dit niet altijd eenvoudig is, is wel gebleken bij 
de totstandkoming van de Verordening onafhanke-
lijkheid gerechtsdeurwaarders. De ledenraad moest 
een knoop doorhakken die verdeeld lag onder de 
leden. Ook na de totstandkoming bleek de veror-
dening nog geen rustig bezit. De mededingingstoe-
zichthouder NMa en het Ministerie uitten nadere 
wensen en verlangens. Kortgeleden heeft de Leden-
raad hier invulling aan gegeven door een opdracht 
aan het bestuur tot een aanpassing van de vorig jaar 
in werking getreden verordening. 

Nadrukkelijk wordt tegenwoordig het maatschap-
pelijk debat gezocht en gevonden. De KBvG 
zoekt die dialoog bijvoorbeeld met het veld van de 
schuldhulpverlening en doet dat met succes. De 
pilot van de KBvG met de Nederlandse vereniging 
voor Volkskrediet op het gebied van informatie-
uitwisseling vormt inmiddels een waardevolle aan-
vulling op de met schuldeisers gesloten convenan-
ten. Zodanig zelfs dat de invoering van een breed 
wettelijk moratorium in de minnelijke fase van de 
schuldhulpverlening daarmee volgens het veld, het 
Ministerie van sociale zaken en het ministerie van 
Veiligheid en Justitie, volstrekt overbodig wordt. Nu 
de Tweede Kamer nog …

Al met al denk ik dat de beroepsorganisatie zich 
ontwikkelt. Ook intern wordt het debat in de leden-
raad scherper en inhoudelijker. Men realiseert zich 
meer en meer dat er een maatschappelijke opdracht 
ligt die invulling behoeft.
Toch zijn er, om in de metafoor te blijven, ook offers 
gebracht en blijven er bedreigingen. Niet alle leden 
van de KBvG zijn in staat gebleken mee te komen 
in de marktwerking en te voldoen aan de eisen die 
het uitoefenen van het vak in de huidige tijd vergen. 
Deconfitures en ontzettingen uit het ambt zijn het 
gevolg geweest en zullen het gevolg mogelijk ook 
nog blijven. Meer dan vroeger is de ambtsuitoefe-
ning geen vanzelfsprekendheid meer. Ik heb er ech-
ter vertrouwen in dat de gerechtsdeurwaarders in 
staat zullen zijn de uitdagingen van de huidige tijd 
te adresseren. Gerechtsdeurwaarders zijn immers, 
meer dan anderen, gewend om te opereren in moei-
lijke situaties die vaak het uiterste van hen vergen. 
Van oudsher zijn zij degenen die het recht in de 
praktijk operationaliseren. Dat doen zij met innova-
tief vermogen en efficiency.
Dat sommige ingehuurde onderzoekers menen 
dat de exclusieve bevoegdheid van de gerechts-
deurwaarders hen het innovatief vermogen zou 
ontnemen is dan ook een bewering die kant noch 

wal raakt en mij oprecht boos maakt. Er is niet 
één andere juridische beroepsgroep die de mate 
van efficiency en automatisering van de gerechts-
deurwaarders ook maar kan benaderen. Dat er dan 
vervolgens een serieus bedoelde suggestie wordt 
gedaan om bij wege van innovatie de dagvaarding 
maar per post te bezorgen is lachwekkend te noe-
men. Duidelijk is dat de initiatieven van de KBvG 
om tot een elektronische aanlevering van de dag-
vaarding bij de rechtspraak te komen aanmerkelijk 
serieuzer – en onafhankelijker – voorstellen zijn 
dan deze door belanghebbenden ingekochte advie-
zen. Ik noem ook het voorstel van de KBvG om de 
procesinleiding te vereenvoudigen en efficiënter te 
maken door in de dagvaarding niet langer een rol-
datum te noemen, maar een uiterste datum waarop 
de verweerder aan de gerechtsdeurwaarder kenbaar 
kan maken of hij gebruik wenst te maken van zijn 
recht op verweer. Na het verstrijken van die datum 
is duidelijk voor welke zaken er zittingsruimte en 
rechterlijke zittingscapaciteit moet worden gereser-
veerd en voor welke zaken er sprake is van titelver-
schaffing. Een separate aanlevering kan grote logis-
tieke besparingen opleveren.

Van de rechtspraak en het kabinet mag medewer-
king worden verwacht. Als je immers stelt te stre-
ven naar kostendekkende griffierechten heb je op 
zijn minst de morele plicht om mee te werken aan 
verbetering van de efficiency. Dit soort voorstellen 
kunnen daar een grote bijdrage aan leveren.

Dit brengt mij bij de voorstellen die vandaag de 
revue zullen passeren. Als krantenlezer heb ik mij 
al tijden verbaasd over de paginagrote advertenties 
van het CJIB bij onbekende adressen. Alleen de 
uitgaven van het CJIB aan deze advertenties zul-
len jaarlijks het miljoen naderen. Minister Hirsch 
Balling gaf in 2007 aan de opdracht te zullen geven 
om – met inachtneming van de wettelijke waarbor-
gen – een goedkopere vorm van openbaarmaking te 
ontwikkelen.

Welnu… de KBvG zal als ‘zoenoffer’  ter gelegen-
heid van het lustrum een dergelijke oplossing aan-
bieden. Een oplossing die zoals van de gerechts-
deurwaarders mag worden verwacht innovatief en 
efficiënt is, maar mét inachtneming van de waarbor-
gen waarop partijen in een rechtsstaat mogen reke-
nen. Dat laatste is en blijft immers het wezen van de 
gerechtsdeurwaarder.

Ik dank u voor de aandacht. 

Mr. John Wisseborn,
Voorzitter van het bestuur van de KBvG
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Het is voor het eerst dat ik als voorzitter van de Union 
Internationale des huissiers de justice (UIHJ) in mijn 
moers taal kan spreken wat op zich al een bijzondere 
ervaring is. Het is ook heel bijzonder dat ik dit kan doen 

hier in Den Haag, the World justice capital. En dat ter afsluiting van 
een bijzondere week vol van internationale conferenties, meetings, de 
permanente raad van de UHIJ etc. etc.  betrekking hebbende op onze 
professie, het statuut van de gerechtsdeurwaarder, de beslag- en execu-
tiewetgeving met name gericht op het grote Europa, de 47 landen van 
de Raad van Europa, de ontwikkelingen en de enorme mogelijkheden.
Het begon op maandag en dinsdag met een conferentie van het 
BERP-project, het Balkan Enforcement Reform Project. Een 
enorm project met als doel het verbeteren c.q. opzetten van een 
efficiënt  en effectief executiesysteem in de landen van Zuid-Oost 
Europa,  waar een aantal mensen al enkele jaren bijna voltijds aan 
werken onder de bezielende leiding van de key-expert Jos 
Uitdehaag, gerechtsdeurwaarder te Etten-Leur, gefinancierd door 
Nederland en opgezet en uitgevoerd door het CILC (center for 
International Legal Cooperation) samen met de UIHJ.
Tegelijkertijd was er een meeting van het EJE- project, European 
Judicial Enforcement, een project van 9 lidlanden van de UIHJ, 
dat onder leiding van de Franse kamer van de huissiers de justice 
en met financiële steun van de Europese Unie een elektronische 
directory van gerechtsdeurwaarders moet verwezenlijken.
En dan was er natuurlijk de Conseil Permanent Européen van de 
UIHJ op woensdag en donderdag.
Als kers op deze justitiële taart deze internationale conferentie ter 
gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Koninklijke beroeps-
organisatie van Gerechtsdeurwaarders, de opvolger van de 
Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders.

Een ware justitiële feestweek waar de internationalisering en de 
harmonisering van onze professie centraal staan. Een harmonise-
ring van het statuut van gerechtsdeurwaarder gaat weer samen met 
een harmonisering van de beslag- en executiewetgeving. De weten-
schappelijke raad van de UIHJ, bestaande uit 12 professoren uit 4 
werelddelen, is bezig een Code Mondial de l’Exécution te verwe-
zenlijken. De eerste draft zal op het congres van mei 2012 in Cape-
Town, Zuid-Afrika, worden gepresenteerd. Er zijn behalve de 

internationalisering of liever de globalisering nog vele redenen om 
mondiale executiestandaarden te maken.
-  de executie van gerechtelijke beslissingen is een wezenlijk ele-

ment voor het functioneren van een staat  die gefundeerd is op 
de Rule of Law. Als men de Rechtsstaat wil handhaven en 
ervoor wil zorgen dat de justitiabelen vertrouwen hebben in het 
rechtssysteem, dan moeten de executiesystemen effectief en 
rechtvaardig zijn. Vele internationale verklaringen bevestigen en 
herbevestigen de noodzaak om de Rechtsstaat te promoten en 
dit gaat alle landen van de wereld aan.

-  Een efficiënte executie geeft juridische zekerheid. De executori-
ale titel die uit een gerechtelijke beslissing voorvloeit moet zeker 
en vast ten uitvoer worden gelegd. De tekortkomingen in het 
executiesysteem zorgen voor het ontstaan van vormen van ‘pri-
vate Justice’, die het rechtssysteem ongeloofwaardig maken en 
de fundamentele rechten van de mens verloochenen.

-  De tenuitvoerlegging van executoriale titels, vooral als het gaat 
om rechterlijke uitspraken, is een belangrijke factor voor de eco-
nomische ontwikkeling; voor de economische spelers is de 
garantie van een goed functionerend executiesysteem een nood-
zaak voordat ze investeren.

-  Voor alle landen moet het recht op tenuitvoerlegging van execu-
toriale titels worden gekwalificeerd onder de mensenrechten, de 
grondrechten.

De basis voor deze code mondial de l’exécution ligt verankerd in 
een tweetal documenten van de Raad van Europa: de aanbeveling 
Rec(2003)17 van het comité van ministers aan de 47 lidlanden 
over de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en de richt-
lijnen voor een betere toepassing van deze aanbeveling, welke 
richtlijnen op 17 december 2009 door de 47 ministers van justitie 
van de lidlanden zijn aangenomen en goedgekeurd.
In deze twee documenten wordt het statuut van de Europese 
gerechtsdeurwaarder en het Europese executierecht vastgelegd. 
Natuurlijk zijn deze documenten in nauwe samenwerking met de 
UIHJ opgesteld, zoals de UIHJ steeds wordt gevraagd in commis-
sies van de EU en van de Raad van Europa te gaan zitten indien 
het zaken betreft over het internationale executierecht (bijv. het 
europees bankbeslag, de CEPEJ, het ELI etc.). 

de deurwaarder 
in internationaal verband
Speech van de heer L.C.J. Netten (voorzitter van de UIHJ) tijdens het jubileumcongres 
van de KBvG op 24 juni 2011
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Het Nederlandse gerechtsdeurwaardersstatuut heeft duidelijk 
model gestaan voor deze richtlijnen. In die richtlijnen wordt uitge-
gaan van het principe dat de enforcement agent, dus de gerechts-
deurwaarder, als enige bevoegd is tot de tenuitvoerlegging van 
gerechtelijke beslissingen en andere titels of aktes in executoriale 
vorm en als enige bevoegd is voor de realisering van het geheel aan 
executieprocedures. De 82 artikelen van de richtlijn zien op alle 
facetten van het executierecht en de gerechtsdeurwaarder zoals de 
vereiste kwalificaties, de organisatie , de rechten en verplichtingen, 
de beloning, de deontologie, toegang tot en verstrekken van infor-
matie, de kosten, de kwaliteitsbewaking, de tijdsduur etc.
Daarnaast zouden de enforcement agents nevenactiviteiten moe-
ten kunnen verrichten zoals door de UIHJ ook is bepleit tijdens 
het congres in Washington in 2006. Deze activiteiten moeten com-
patibel zijn met hun functie, een garantie zijn voor de rechten van 
de justitiabelen, het rechtsproces versnellen en de rechtbanken 
ontlasten, waarbij expliciet worden genoemd:
-  de buitengerechtelijke incasso van vorderingen
-  de openbare of vrijwillige verkoop van roerende en onroerende 

zaken
- sequestraties
- constatering
- juridische adviezen
- faillissementsprocedures
- het uitvoeren van opdrachten van de rechter

- procesvertegenwoordiging
- de redactie van onderhandse akten
- het geven van opleidingen.

Opvallend is hierbij dat deze richtlijnen ervan uitgaan dat de exe-
cutoriale verkoop van onroerende zaken door de gerechtsdeur-
waarder gebeurt, zoals in diverse landen het geval is. Dat dit bij-
voorbeeld in Nederland niet het geval is, is gebaseerd op historie; 
het is duidelijk dat het efficiënter is indien dit door de gerechts-
deurwaarder gebeurt.  Bovendien zou de executieverkoop zoveel 
mogelijk met gebruik van de elektronische snelweg, maar wel op 
een beveiligde manier, moeten gebeuren, zoals thans in bijvoor-
beeld Hongarije al het geval is. 
In veel landen geldt het proces-verbaal van constatering, opge-
maakt door de gerechtsdeurwaarder al als een zodanig bewijs dat 
een – onnodige en kostbare – procedure wordt voorkomen en in 
bijvoorbeeld Frankrijk is dit al in de Wet vastgelegd. Hier kent 
men ook de ‘aangetekende’ e-mail met behulp van de elektroni-
sche handtekening van de gerechtsdeurwaarder; ook wordt de 
e-apostille al door de gerechtsdeurwaarder verstrekt.
En zo zijn er nog vele mogelijkheden om de multifunctionele taak 
van de gerechtsdeurwaarder in Nederland en daarbuiten uit te 
breiden ten faveure van het nog beter en efficiënter functioneren 
van het justitieapparaat.

Nederland is één van de grondleggers van de UIHJ en zoals gezegd 
staat de Nederlandse gerechtsdeurwaarder model voor het statuut 
van de Europese enforcement agent.
De KBvG heeft in de 10 jaren van haar bestaan hieraan een enor-
me bijdrage geleverd op allerlei gebied. De KBvG heeft als 
beroepsorganisatie een uiterst professionele invulling gegeven aan 
de implementatie van de in 2001 ingevoerde gerechtsdeurwaar-
derswet door in de eerste plaats de goede beroepsuitoefening door 
de Nederlandse gerechtsdeurwaarder te bevorderen. De hoge ethi-
sche, financiële en organisatorische normen zoals vastgelegd door 
de KBvG, die door een onafhankelijke instantie worden gecontro-
leerd, dienen wereldwijd als voorbeeld. De KBvG was de eerste 
beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders die de verplichte 
nascholing heeft ingevoerd. De KBvG speelt dus een belangrijke 
rol bij de positionering van de gerechtsdeurwaarder op internatio-
naal niveau.
Met het elektronisch derdenbeslag, het digitaal aanbrengen van 
dagvaardingen, de hoge graad van automatisering, de nauwe 
samenwerking met de UIHJ in de e-justice projecten etc., is de 
KBvG niet alleen nationaal maar ook internationaal erkend en 
gewaardeerd als één van de meest innovatieve beroepsorganisaties.

Namens alle 71 lidlanden van de UIHJ wil ik de KBvG van harte 
feliciteren met het 10-jarig bestaan en natuurlijk dank zeggen  voor 
alle inspanningen die zij zich heeft getroost om de uitspraak van 
het Hof voor de Rechten van de Mens te bewaarheiden in de zaak 
Pini tegen Roemenie (22 juni 2004):
“Les huissiers de justice oeuvrent dans l’intérêt d’une bonne administrati-
on de la justice ce qui fait d’eux un élément essentiel de l’Etat de droit.”
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Openbare exploten en 
ambtelijke publicatie
Artikel 54 en enkele andere artikelen van het wetboek van 
Burgerlijke rechtsvordering opnieuw bezien. preadvies ter 
gelegenheid van het tienjarig bestaan van de KBvG1,2    

Op 24 juni 2011 is het eerste 
preadvies van de KBvG aan-
geboden aan staatssecretaris 
Teeven. In het preadvies ver-

kennen de leden van de commissie Pread-
vies de weg van de praktijk van de zogeheten 
openbare exploten. De betekening aan het 
parket van het Openbaar Ministerie gevolgd 
door de bekendmaking van een uittreksel in 
een dagblad, is een wettelijke eis die volgens 
de KBvG aan een kritische beschouwing toe 
is. In het preadvies wordt dit standpunt uit-
gelegd. 

Gedaagden dienen op de hoogte te 
worden gesteld van het feit dat er een pro-
cedure tegen hen zal worden gevoerd. Het 
is de taak van de gerechtsdeurwaarder om 
ervoor zorg te dragen dat een dagvaarding 
de gedaagde bereikt. Gerechtsdeurwaar-
ders streven ernaar hun dagvaardingen in 
persoon te betekenen. Dit biedt immers 
de beste waarborg dat de gedaagde op de 
hoogte is van de procedure. Het is echter 
niet altijd mogelijk een dagvaarding in 
persoon te betekenen, gelukkig bereikt 
meer dan de helft van de dagvaardingen 
de betreffende persoon of een huisgenoot. 
Ook in vrijwel alle gevallen dat noch de 
betrokkene zelf, noch een huisgenoot 
wordt aangetroffen om de dagvaarding  
in ontvangst te nemen, kan en mag de 
gerechtsdeurwaarder erop vertrouwen 
dat de gedaagde kennis kan nemen van 
de dagvaarding. De naam-, adres- en 
woonplaatsgegevens zijn immers van te 
voren geverifieerd in de Gemeentelijke 
Basisadministratie en vaak geven naam-
bordjes een indicatie over de bewoner. 

Toch komt het voor dat mensen onvind-
baar zijn. Voor deze gevallen is artikel 54 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
(Rv) opgesteld. 

Artikel 54 Rv bepaalt dat indien de woon-
plaats en het werkelijk verblijf van iemand 
aan wie een exploot moet worden uitge-
bracht onbekend zijn, de betekening van 
het exploot dient te geschieden aan het 
parket van het Openbaar Ministerie bij 
het gerecht waar de zaak dient of, indien 
dat bij de Hoge Raad is, aan het parket van 
de procureur generaal bij de Hoge Raad. 
Daarnaast dient zo spoedig mogelijk een 
uittreksel van het exploot in een landelijk 
of streekgebonden dagblad te worden 
gepubliceerd, onder vermelding van de 
gegevens van de deurwaarder of advocaat 
bij wie een afschrift van het exploot kan 
worden verkregen. Is deze werkwijze 
tegenwoordig nog wel efficiënt?

AlTernATIeVe werKwIJZe
Uit gesprekken met het Openbaar Minis-
terie is gebleken dat de betekening aan het 
parket ex artikel 54 Rv weinig zin heeft. 
Het Openbaar Ministerie kan de betrok-
kenen niet traceren.
De advertenties die door gerechts-
deurwaarders  in de dagbladen worden 
geplaatst,  leveren amper betere resul-
taten op. De commissie Preadvies heeft 
gerechtsdeurwaarders naar hun ervarin-
gen gevraagd; uit dit onderzoek bleek dat 
de ondervraagden naar aanleiding van de 
advertenties niet of nauwelijks respons 
ontvangen. Tegen dit resultaat staan aan-
merkelijke kosten: een schatting leert dat 

de beroepsgroep jaarlijks ruim 10 miljoen 
besteedt aan het plaatsen van de adverten-
ties (de kosten voor het plaatsen van een 
advertentie bedragen € 130 tot € 700). 

Gezien de resultaten van het onderzoek, 
de advertenties bereiken de gedaagden 
nauwelijks, heeft de commissie Pread-
vies zich gebogen over alternatieven 
die tot betere resultaten moeten leiden 
tegen geringere kosten. Van belang is te 
bedenken dat de wet publicatie in een 
dagblad voorschrijft. Publicatie op een 
andere wijze dan in een dagblad zal dus 
vooraf moeten worden gegaan door een 
wetswijziging. 

Volgens de website cebuco.nl is het netto 
bereik van alle 32 dagbladen tussen de 
6.699.583 en 9.209.000 lezers. Afgezet 
tegen de 16,6 miljoen inwoners van 
Nederland een geringe dekkingsgraad en 
wie zich realiseert dat die lezers niet alle 
23 dagbladen zullen lezen, komt tot de 
conclusie dat publicatie in een dagblad 
slechts een geringe kans op succes 
biedt. Dezelfde website geeft aan dat het 
internetbereik van de meeste dagbladen 
veel groter is. 
Berichtenuitwisseling tussen overheid 
en burgers vindt steeds vaker elektro-
nisch plaats. Het gebruik van Digi-D en 
de berichtenbox wordt door de overheid 
aangemoedigd. In het verkeer tussen 
ondernemers en fiscus kunnen sommige 
aangiften nog slechts digitaal worden 
gedaan. 
De commissie Preadvies heeft daarom 
besloten deze door de overheid reeds 
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ingezette ontwikkeling door te zetten en 
de mogelijkheid advertenties te publi-
ceren op internet in plaats van in een 
dagblad te onderzoeken.

Na onderzoek naar jurisprudentie en 
vergelijkingen met het buitenland, o.a. 
België, Canada, Duitsland, Engeland en 
Moldavië, is  de commissie uiteindelijk tot 
het voorstel gekomen dat de KBvG een 
website ambtelijkebekendmakingen.nl zal 
openen en tegelijkertijd met het ministe-
rie van Veiligheid en Justitie en andere bij 
het onderwerp betrokken organisaties in 
overleg zal treden over een wetswijziging 
waardoor alle deurwaarders hun ambte-
lijke annonces op een centrale site kunnen 
plaatsen. Op zaakniveau zal dit beteke-
nen dat zij dat medium dan ook moeten 
gebruiken. Met de beoogde wijziging van 
artikel 54 Rv en enkele andere artikelen 
moet de plicht tot publicatie in een papie-
ren dagblad komen te vervallen. 

De website zou het geschikte middel zijn 
voor alle bekendmakingen van open-
bare exploten en aankondigingen van 
executoriale veilingen. De e-advertentie 
verschijnt naar haar aard mondiaal, dus 
ook in de plaats waar de rechter zitting 
houdt, de verzoeker zijn woonplaats 
heeft of de verkoping van goederen zal 
geschieden. De commissie is van mening 
dat de website slechts tijdelijk alleen door 
de KBvG zou moeten worden beheerd. In 
het ideale geval voegen de Belastingdienst, 
de Vereniging van Nederlandse gemeen-
ten en de Unie van Waterschappen zich 
spoedig bij de beroepsorganisatie van 
gerechtsdeurwaarders. Dit stadium kan 
het eindstadium zijn, maar het idee kan 
daarna ook onder overheid.nl worden 
gerealiseerd. Nadat ervaring met het 
nieuwe middel is opgedaan, kan de meest 
wenselijke slottoestand  worden bepaald. 
Wezenlijk blijft dat de site door alle deur-
waarders wordt gebruikt. 
De commissie stelt verder voor dat het 
exploot van dagvaarding van iemand zon-
der bekende woon- of verblijfplaats niet 
meer aan het parket wordt uitgebracht, 
maar op het kantoor van de gerechtsdeur-
waarder. Die neemt het voor de gedaagde 
bestemde afschrift in bewaring, om het 
op zijn verzoek onmiddellijk aan hem af 
te geven.

COnCluSIe
Er is een alternatief voor de traditionele 
ambtelijke advertentie in een dagblad. De 
KBvG kan een passende digitale drager 
voor ambtelijke publicaties creëren. Zij 
zou de goede beroepsuitoefening ermee 
bevorderen. Zij zou het initiatief tot een 
website ambtelijkebekendmakingen.nl 
kunnen nemen en tegelijkertijd kunnen 
trachten andere betrokken organisaties 
daarvoor te interesseren, met het doel 
alle deurwaarders de mogelijkheid tot 
ambtelijke bekendmakingen per internet 
te bieden. 
Het nieuwe middel leidt tegen lagere 
onkosten tot bekendheid bij het publiek 
die het effect van een traditionele adver-
tentie in termen van ruchtbaarheid ten-
minste evenaart. Verwerkelijking van dit 
idee vraagt om aanpassing van de wet. In 
afwachting daarvan kan een proef worden 
genomen met beknopte bekendmaking 
in de krant en ruimere informatie per 
internet. 
Wetswijziging is ook nodig voor de 
oplossing van een naburig probleem; de 
weinig zinvol lijkende betekening van 

een openbaar exploot aan het parket. Het 
openbare exploot kan doelmatiger en dus 
tegen geringere kosten, zonder verlies van 
rechtszekerheid, waarschijnlijk zelfs met 
winst in dit opzicht, worden uitgebracht 
op het kantoor van de gerechtsdeurwaar-
der die het exploot doet.  

1  Het preadvies is geschreven door J. Nijenhuis, mr. 
J.M. Wisseborn, A.C.C.M. Uitdehaag, mr. K.M. 
Weisfelt, prof. mr. A.W. Jongbloed en G. Wind. 

2  Dit is slechts een samenvatting van het preadvies. 
Het gehele preadvies is toegestuurd aan alle leden 
van de KBvG en uitgedeeld op het jubileumcon-
gres van 24 juni 2011. Indien u nog geen pread-
vies heeft ontvangen, maar wel geïnteresseerd 
bent in de volledige tekst, kunt u een exemplaar 
opvragen bij het bureau van de KBvG 

 (kbvg@kbvg.nl). 

Openbare 
exploten 
en ambtelijke 
publicaties

Artikel 54 en enkele andere artikelen van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
opnieuw bezien

Preadvies ter gelegenheid van het 
10-jarig bestaan van de KBvG

J. Nijenhuis
Mr. J.M. Wisseborn
A.C.C.M. Uitdehaag
Mr. K.M. Weisfelt
Prof. mr. A.W. Jongbloed
G. Wind

jubileumcongres
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ondernemend

Mensenwerk

de kbvg is voortvarend aan de slag gegaan met de boodschap die de 
staatssecretaris meegaf naar aanleiding van het evaluatierapport Noblesse 

oblige. Na de instelling van het college toetsing gerechtsdeurwaarders 
(ctg) begin 2010, ligt er sinds eind vorig jaar een bindend reglement 

voor de verlangde kwaliteitstoetsing. kern van de zaak: streef naar best 
practices. voorzitter andré seuren licht de auditprocedure toe. “het geeft 
de kwaliteitsimpuls die gerechtsdeurwaarders nodig hebben om ook als 

ondernemer overeind te blijven.”
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Er is geen ontkomen meer aan. 
Gold de Gids voor Zelfevalu-
atie nog als vrijblijvend, sinds 9 
december 2010 is het Reglement 

van het College Toetsing Gerechtsdeur-
waarders officieel in werking getreden. Dat 
verplicht gerechtsdeurwaarders om hun kan-
toor iedere twee jaar te laten toetsen op de 
Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit. 
“Ik kan me voorstellen dat de doorsnee 
gerechtsdeurwaarder niet staat te trap-
pelen voor deze audit”, zegt André Seuren, 
voorzitter van het vijf leden tellende CTG. 
“Zeker voor de kleinere kantoren betekent 
de voorbereiding van de toetsing een 
extra administratieve belasting. Sommige 
medewerkers zullen hiervoor een deel van 
hun reguliere taken moeten laten liggen. 
Aan de andere kant: beschouw het als een 
aansporing om je bedrijfsvoering naar een 
hoger niveau te tillen. In mijn functie als 
lid van de Kamer voor Gerechtsdeurwaar-
ders zie ik nog te vaak dat er kwaliteitsa-
specten ondergesneeuwd raken op een 
kantoor. Je moet je als klein of middel-
groot kantoor bewust worden van het feit 
dat je op een hoger niveau moet presteren 
als je in de huidige markt concurrerend 
wilt blijven.”
En grote kantoren met een substanti-
ele incassopraktijk, ervaren het nieuwe 
reglement wellicht als concurrentiebe-
lemmerend, zegt Seuren. “De complete 
bedrijfsvoering van de gerechtsdeurwaar-
der en dus ook zijn incassopraktijk, valt 
niet alleen onder het tuchtrecht, maar 
ook onder de kwaliteitstoetsing. Het 
doorsnee incassobureau hoeft met al deze 
verplichte regels geen rekening te houden 
en geniet dus meer vrijheid om te markt te 
bewerken”.
Toch verkiest Seuren de verplichte toet-
sing boven een situatie waarin het KBvG 
niet zelf de kwaliteit van de beroepsgroep 
zou bewaken. Een mogelijkheid die 
opdoemde in 2009, bij de publicatie van 
het evaluatierapport Noblesse Oblige. 
“Hieruit kwam duidelijk naar voren dat 
er een lacune was in de controle op de 
kwaliteit van gerechtsdeurwaarderkanto-
ren”, zegt Seuren. “De KBvG heeft toen de 
boodschap van de overheid daadkrach-
tig opgepakt en het CTG in het leven 
geroepen. Was dit niet of met vertraging 
gebeurd, dan zou het ministerie waar-
schijnlijk een eigen autoriteit ingesteld 
hebben. De komende jaren willen we het 

Ministerie van Veiligheid en Justitie laten 
zien dat we met een sluitend controleap-
paraat zelf de broek op kunnen houden. 
Als je al zou kunnen spreken van twee 
kwaden – waar ik niet naar toe wil – dan 
hebben we toch duidelijk de minste van 
die twee gekozen.”

BeST prACTICe
Met slechts de Verordening KBvG Nor-
men voor Kwaliteit en de ledenraadstuk-
ken als bouwstenen, hebben de vijf leden 
van het college vorig jaar hard gewerkt om 
het reglement op te leveren. Ook selec-
teerden ze na een zorgvuldige procedure 
tien onafhankelijke auditoren om het 
toetsingsproces systematisch uit te voeren. 
Bij deze tien zal het niet blijven; naar 
behoefte zullen nieuwe selecties voor 
aanvulling en-of uitbreiding zorgen.
“Gerechtsdeurwaarders dienen zelf  hun 
auditor uit te kiezen”, licht Seuren de 
procedure toe, “en ze dienen op eigen ini-
tiatief met de auditor afspraken te maken 
over de voorbereiding van de toetsing 
(zoals het aanleveren van documenten) en 
de uitvoering ervan (zoals het onderzoek 
op kantoor en de interviews met mede-
werkers) en natuurlijk wat het kost”.
Voor kleinere kantoren zal de feitelijke 
toetsing naar schatting twee dagen bedra-
gen, voor grotere kantoren zal dat zeker 
langer duren.”

de toetsing kan 
 bedrijfsvoering naar een 

hogere niveau tillen

De set van geldende normen en best 
practices, zoals gepubliceerd en terug te 
vinden op de website van de KBvG, komt 
in grote lijnen hoewel in beknopter vorm, 
overeen met de Gids voor Zelfevaluatie.
Volgens Seuren zullen kantoren die al 
serieus met deze gids aan de slag waren 
gegaan, weinig moeite met de toetsing 
hebben. “De audit is natuurlijk wat uitge-
breider, maar over het geheel genomen 
ben je op orde als je die zelfevaluatie 
serieus hebt uitgevoerd”, zegt hij. 
“Maar om een positieve beoordeling 
van het CTG te verwerven moet je wel 

voldoen aan alle best practices, met dien 
verstande dat het bij een afwijking van 
de best practice toch nog kan zijn dat aan 
de kwaliteitsnorm wordt voldaan. In dat 
geval geldt de “pas toe of leg uit regel”. 
Voorbeeld: de gerechtsdeurwaarder 
voldoet niet aan de best practice betref-
fende toegankelijkheid van en commu-
nicatie met zijn kantoor (artikel 9 van de 
verordening), maar kan beargumenteerd 
uitleggen dat hij desalniettemin aan de 
norm voldoet.
Neemt de auditor genoegen met je argu-
mentatie, dan vinkt hij die voorwaarde 
alsnog af. De toetsingscriteria, welke 
onderdeel vormen van het CTG Regle-
ment, geven aan wanneer sowieso onder 
de norm wordt gepresteerd. Gaande de 
toetsing is het de gerechtsdeurwaarder 
dan toegestaan om herstelmaatregelen te 
treffen. Het betekent wel dat de auditor 
zijn toetsing zal moeten schorsen tot drie 
maanden na implementatie van  het her-
stel; daarna pas zal hij zijn toetsing kun-
nen voltooien. Seuren adviseert gerechts-
deurwaarders daarom de audit tijdig aan 
te vragen, zeker als ze eraan twijfelen of 
hun processen volledig op orde zijn. “Ik 
raad iedereen aan niet te wachten tot de 
tweede helft van 2012”, benadrukt Seuren. 
“Als er dan immers nog sprake blijkt van 
een opschorting, dan haal je wellicht 
de deadline niet. Kantoren die uiter-
lijk 9 december 2012 nog niet over de 
verplichte positieve toetsing beschikken, 
riskeren een klacht van het KBvG-bestuur 
bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. 
En in dat geval volgt er onherroepelijk een 
tuchtrechtelijke procedure.”

GrIJS GeBIed
Als sluitstuk van de audit bespreekt de 
auditor zijn bevindingen met de gerechts-
deurwaarder waarna hij zijn toetsings-
verslag opstelt. In het onverhoopte geval 
dat auditor en gerechtsdeurwaarder op 
onderdelen van mening blijven verschil-
len, dienen hun meningen expliciet in het 
toetsingsverslag te worden opgenomen. 
Dit geeft het college de eigen kans om, al 
dan niet na nadere uitleg, het advies van 
de auditor wel of niet te volgen.
Maar ook als de auditor de kwaliteit van 
een kantoor zonder meer als voldoende 
beoordeelt, blijven Seuren en zijn 
collega’s scherp. Er is weliswaar sprake 
van een marginale toetsing, maar het 

ondernemend
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moet wel duidelijk zijn dat een audi-
tor voldoende de diepte in is gegaan. 
Seuren: “We gaan de auditor niet nog 
eens inhoudelijk beoordelen, want we 
vertrouwen erop dat hij zijn werk goed 
uitvoert. Hij hoeft niet veel woorden 
kwijt te zijn aan de best practice, als het 
maar helder is hoe hij precies tot zijn 
oordeel is gekomen. Mocht een auditor 
wat ons betreft stelselmatig onder de 
maat presteren, dan kunnen we hem 
krachtens het reglement uit het register 
verwijderen. Maar alles staat nog zo in 
de kinderschoenen, dat we de komende 
twee jaar vooral zullen aftasten hoe het 
proces verloopt.”
Hoe helder de regels ook zijn, er blijft 
altijd een grijs gebied. “Ik denk dat je 
nooit honderd procent sluitend op papier 
krijgt of een kantoor voldoet aan de kwa-
liteitsverordening of niet”, erkent Seuren. 
“Het blijft mensenwerk. De ene auditor is 
de andere niet. 

Het kan dus voorkomen dat het CTG 
na eerste lezing niet direct wil meegaan 
in het positieve advies van de auditor. 
Behoudens pertinente “onder de grens” 
constateringen, is het dan overigens 
niet zo dat we dan heel rigide zeggen: 
dit voldoet niet, we wijzen dit verslag af. 
We nemen in zo`n geval contact op met 
de auditor en doen hem voorstellen om 
in overleg met de betrokken gerechts-
deurwaarder het toetsingsverslag aan te 
vullen. We vragen de auditor en via hem 
dus de gerechtsdeurwaarder feitelijk naar 
uitleg en stimuleren hen indien nodig 
tot verbetering. Ik zie de toetsing als een 
vloeiend proces, waarin alle actoren naar 
een positief eindoordeel toewerken. Dus 
ook het CTG.”
  

Individueel ondertekenen

alle deurwaarders van een kantoor worden 
op persoonlijke titel geaudit en zijn indivi-
dueel aansprakelijk. Ze hoeven echter niet 
allemaal geïnterviewd te worden of actief bij 
de audit betrokken te zijn. er kan bijvoor-
beeld een delegatie van twee personen 
worden aangewezen die dit proces voor 
haar rekening neemt. Maar iedere officiële 
gerechtsdeurwaarder moet de audit wel 
individueel ondertekenen, waarmee hij 
te kennen geeft van de bevindingen op de 
hoogte te zijn. 

ondernemend
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‘wacht niet tot 
de tweede helft 
van 2012 met het 
aanvragen van de 
audit’
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Innoveren moet je doen

een door het Ministerie van veiligheid en Justitie ingesteld 
innovatieprogramma. dat klinkt al snel alsof een groepje 
ambtenaren in een kamertje gaat zitten bedenken wat goed is voor 
de pbo. Niets is echter minder waar, zegt programmamanager 
innovatie ronald van den hoogen. “Mensen uit de praktijk hebben 
toch meestal de meest bruikbare ideeën over vernieuwing.” 
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Sinds kort is Ronald van den 
Hoogen het gezicht van het door 
het ministerie van Veiligheid en 
Justitie opgezette Innovatiepro-

gramma voor geschiloplossing. Doel van het 
programma is, in de woorden van Van den 
Hoogen, om ‘ideeën boven het maaiveld 
uitgetild te krijgen’. En uitdrukkelijk niet om 
bij de diverse PBO’s die onder het minis-
terie ressorteren innovaties af te dwingen. 
“Gerechtsdeurwaarders vormen een onaf-
hankelijke beroepsgroep. Die willen we niet 
aansturen”, zegt Van den Hoogen. “Onze rol 
bestaat vooral uit het faciliteren van vernieu-
wende ideeën die in het veld zelf leven. We 
brengen daarvoor de juiste partijen samen, 
financieren en begeleiden projecten en 
maken eventuele wetswijzigingen mogelijk.” 
Maar dan moeten die innovaties wel eerst 
op de iPad van Van den Hoogen terecht 
komen. Daarom voert hij regelmatig 
overleg met partners uit het veld om 
te zien wat er leeft, met name in het 
civiele recht en bestuursrecht. Eén van 
die overlegorganen is bijvoorbeeld het 
zogeheten ICTA, het ICT Afstemmings-
overleg waaraan onder meer de Stichting 
Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG) 
deelneemt. Van den Hoogen: “Daarnaast 
brengt de Erasmus Universiteit momen-
teel de voorstellen in kaart die onze ver-
schillende partners al via diverse kanalen 
en media geuit hebben. Mensen uit de 
praktijk hebben toch meestal de meest 
bruikbare ideeën over vernieuwing.”

KwAlITeIT en prAKTISCHe HAAl-
BAArHeId
Hoewel het Innovatieprogramma zich 
officieel nog in de opstartfase bevindt, 
lopen er als uitvloeisel van initiatieven 
uit de vorige kabinetsperiode momen-
teel al enkele projecten. Eén daarvan 
raakt direct het werk van de gerechts-
deurwaarder: de wetswijziging die een 
elektronische indiening van de dagvaar-
ding mogelijk moet maken. “Een digitaal 
exploot kan veel efficiënter worden 
verwerkt, maar verbetert en passant ook 
de kwaliteit van de rechtsgang”, zegt 
Van den Hoogen. “Binnenkort kan een 
computerprogramma voor ieder exploot 
automatisch controleren of hij is onder-
tekend door een bevoegde deurwaarder. 
Bij een papieren exploot was dat niet 
mogelijk. De KBvG heeft haar ledenregis-
ter hiervoor al geschikt gemaakt.”
Ook wordt bij het Ministerie van Veilig-
heid en Justitie nagedacht over het voor-
stel om deurwaarders de mogelijkheid te 
bieden online oproepen te plaatsen. Van 
den Hoogen: “Het is natuurlijk de vraag 
in hoeverre je met zo’n oproep bijvoor-
beeld mensen zonder bekende woon- of 
verblijfplaats bereikt. Maar dit geldt 
ook voor de traditionele advertenties in 
dagbladen of huis- aan huisbladen en die 
zijn wel fors duurder. Binnenkort wordt 
een vragenlijst bij de KBvG uitgezet om 
te polsen of er binnen de beroepsgroep 
voldoende draagvlak voor dit plan is.”
Of het nu om de beroepsorganisatie, een 

individuele deurwaarder of een kantoor 
gaat: het maakt niet uit wie een idee 
indient. Wat telt is de kwaliteit en prakti-
sche haalbaarheid, zegt Van den Hoogen. 
“Er wordt een businesscase opgesteld 
die intern streng aan onze doelstellingen 
en capaciteit getoetst wordt. Sommige 
innovaties mogen dan vrij snel te imple-
menteren zijn, in de meeste gevallen is er 
sprake van een ingewikkeld en kostbaar 
traject, zeker als er een wetswijziging voor 
nodig is. Soms leidt dat tot onbegrip bij 
burgers en bedrijven. Andersom is soms 
ook onbegrip bij de beroepsgroep over 
de noodzaak van bepaalde vernieuwing, 
zoals nu met de verhoging van de grif-
fierechten.”

eurOpeSe 
deurwAArderSMArKT
Hoe scherp Van den Hoogen de doelstel-
ling van het Innovatieprogramma ook in 
het oog houdt, toch gaat hij ervan uit dat 
hij ook verbeteringen kan realiseren die 
niet alleen geschiloplossing, maar ook het 
rechtsbestel als geheel beter laten functi-
oneren. Bijvoorbeeld door aan te sluiten 
bij innovaties die vanuit de EU geïni-
tieerd worden. Van den Hoogen: “Het 
Europese e-justice portaal zal, mede door 
de inspanningen van de UIHJ, ook voor 
deurwaarders flink wat vernieuwing met 
zich meebrengen. Zo zullen verschillende 
nieuwe registers toegankelijk gemaakt 
worden, zoals het deurwaarderregister in 
andere EU-landen en de insolventieregis-



ledenraad
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ters voor bedrijven. Ook moet het via een 
helder gestructureerd menu eenvoudiger 
worden om al klikkend je weg te vinden 
binnen de rechtssystemen van andere 
EU-landen. Of om via een beveiligde 
verbinding een videoconferentie met een 
rechter in het buitenland te beleggen. 
Daarnaast loopt er het European Case 
Law Identifier (ECLI)-project, dat een 
eenduidige nummering van internati-
onale jurisprudentie nastreeft. Al deze 
ontwikkelingen zullen uiteindelijk ook 
voor deurwaarders de Europese markt 
beter ontsluiten.”
Gevraagd naar het tijdstip van de verwe-
zenlijking van deze Europese plannen 
antwoordt Van den Hoogen: “Over een 
jaar of twintig tot dertig, dus in principe 
zou ik hiermee tot mijn pensioen vooruit 
kunnen. Zonder gekheid: er is ontzet-
tend veel werk te verzetten. Veel landen 
beschikken nog niet eens over een insol-
ventieregister. Voordat dit überhaupt op 
een fatsoenlijke manier is opgezet zijn we 
een jaar of acht verder. Al verwacht ik wel 
dat landen als Nederland, Duitsland en 
Oostenrijk over niet al te lange tijd hun 
insolventieregisters zullen koppelen.”

dAAdKrACHT
Dat de natuurlijke doorlooptijd van ver-
nieuwingen in Europees verband relatief 
lang is, is voor Van den Hoogen een gege-
ven. Dat het in Nederland niet anders is, 
vindt hij minder goed te begrijpen. “Als 
ik de drive zie binnen de EU om dingen 
voor elkaar te krijgen, dan verbaast het 
me wel eens dat partijen in Nederland 
zoveel tijd nodig hebben om de zaken 
intern af te stemmen. Er wordt vaak niet 
goed doorgepakt, waardoor veel tijd ver-
loren gaat. Sowieso reageren overheid en 
beroepsgroepen in Nederland doorgaans 
te langzaam op vernieuwingen. Ik hoop 
dat dit Innovatieprogramma voor meer 
enthousiasme en vaart zal zorgen. Het 
past ook goed bij de huidige bewindslie-
den, want Opstelten en Teeven zijn echte 
doeners. Zij willen snel stappen maken. 
Die daadkracht spreekt me erg aan.”

een oproep aan de gerechtsdeurwaarders

in september zal het kabinet een wetsvoorstel indienen om de rechtspraak kostendekkend 
te maken door een verhoging van de griffierechten. in het verlengde daarvan wordt dan in de 
tweede kamer tevens het innovatieprogramma van het Ministerie van veiligheid en Justitie 
besproken. Met dit programma wil het ministerie stimuleren dat burgers en bedrijven goedko-
per, sneller en eenvoudiger hun geschillen oplossen – ook de buitengerechtelijke. 
ronald van den hoogen, die als programmamanager bij de directie rechtsbestel verantwoor-
delijk is voor de uitvoering van het innovatieprogramma, wil de tweede kamer een flinke lijst 
met innovaties presenteren waar zijn team twee tot drie jaar mee vooruit kan. hij roept daarom 
iedereen binnen de kbvg op om met vernieuwende ideeën te komen. “er is nu een  breed gedra-
gen wens om met innovatie aan de slag te gaan. benut die kans!”, aldus de programmamanager.
 ronald van den hoogen is via email te bereiken op: r.h.van.den.hoogen@minjus.nl

interview
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interview

Achter iets goeds gaat 
altijd iets beters schuil

Na ruim een half jaar actief te zijn geweest als plaatsvervangend lid van de 
ledenraad weet Marco weening een ding zeker: sommige deurwaarders 
onderschatten de problemen binnen de beroepsgroep en lopen daardoor 
mogelijk achter de feiten aan. het is van belang voor de borging van de kwaliteit 
en de onafhankelijkheid dat alle deurwaarders aan dezelfde normen en regels 
voldoen, deze zijn er immers niet voor niets.
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interview

Het wordt wel eens vergeten, 
maar spelers op de reserve-
bank moeten in net zo goede 
conditie zijn als de spelers 

in het veld. Dat geldt ook voor Marco 
Weening, toegevoegd kandidaat-gerechts-
deurwaarder bij GGN Van Mastrigt & 
Partners in Den Haag. Hij fungeert – 
samen met twee collega’s - als stand-in bin-
nen de Ledenraad voor de zes vaste leden 
uit het ressort Den Haag. Dat betekent dat 
hij niet automatisch aanschuift als een van 
de vaste leden verhinderd is, zegt hij. “De 
vaste leden bepalen zelf wie ze benaderen 
als plaatsvervanger. En ja, dat zal door-
gaans iemand zijn die bij voorkeur dezelf-
de mening heeft. Uiteraard bespreek je wel 
even samen het standpunt van degene die 
je vervangt, maar als plaatsvervanger ben 
je niet verplicht om die lijn te volgen. De 
leden van de Ledenraad beslissen immers 
zonder last of ruggespraak.”
Weening is lid van de OR binnen zijn 
eigen kantoor én lid van de centrale 
ondernemingsraad van GGN. Dat hij 
daarnaast ook nog beschikbaar is voor 
de Ledenraad heeft te maken met een 
goed ontwikkeld verantwoordelijkheids-
gevoel. “Ik ben niet iemand om aan de 
zijlijn toe te kijken wat er gebeurt. Ik wil 
mijn stem laten horen. Er staan op dit 
moment onderwerpen op de agenda die 
een groot effect op de beroepsgroep zul-
len hebben. De impact van dossiers als 
voorfinanciering en onafhankelijkheid 
liegt er niet om.”

TrAnSpArAnTIe
Toen hij zich als plaatsvervangend lid 
verkiesbaar stelde informeerden collega’s 
binnen GGN wel eens bij Weening hoe 
de Ledenraad nou precies werkt en wat de 
invloed van dit orgaan is. Vragen over zijn 
positie en standpunten heeft hij tot nu toe 
echter niet gehad. Wat hem wel dwars zit 
is dat de kandidaten voor de Ledenraad 
vooral beoordeeld lijken te worden op de 
grootte van de organisatie waarvoor ze 
werken. Weening: “Ik zit op persoonlijke 
titel in de Ledenraad en hecht veel belang 
aan een goede vertegenwoordiging van 
zowel grotere als kleinere kantoren. Dat 
ik bij GGN werk zou niet mee moeten 
spelen. De procedure rondom de verkies-
baarstelling zou daarom wat mij betreft 
transparanter mogen. Geef kandidaten 
een platform om hun standpunten uit te 
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dragen. Wellicht dat zelfs op de een of 
andere manier hun competenties ook nog 
in beeld gebracht kunnen worden, zodat 
ressortleden hun stem kunnen baseren op 
concrete en relevante informatie.”
In de Ledenraad zelf speelt die span-
ning tussen grote en kleinere kantoren 
overigens niet. “Er wordt op een heel 
volwassen manier gediscussieerd, waarbij 
ieder lid de gelegenheid krijgt om zijn 
standpunt te verkondigen”, zegt Weening. 
“Wél zouden de raadsleden zich wat 
meer op de ressortvergaderingen mogen 
profileren door zich als ledenraadslid 
kenbaar te maken en zelf op collega’s af te 
stappen. Door hun standpunten inzichte-
lijk te maken, kunnen ze bij de achterban 
een groter draagvlak creëren voor de 
besluitvorming. Misschien dat er dan ook 
meer input vanuit het veld komt, want 
die blijft nu teveel hangen op de diverse 
internetfora van bijvoorbeeld de KBvG en 
Linkedin.”

VerTrOuwen uITSTrAlen
Weening is ervan overtuigd dat som-
mige deurwaarders de problemen van de 
beroepsgroep enigszins onderschatten en 
daardoor mogelijk achter de feiten aan-
lopen. “Neem nu de Verordening KBvG 
Normen voor kwaliteit en de daaruit 
voortvloeiende audits die sinds eind vorig 
jaar afgenomen worden. Van gerechts-
deurwaarders uit verschillende kleinere 
organisaties hoor ik dat deze audits hen 
best veel werk opleveren. Ze wijzen er 
dan op dat een grote firma meer mensen 
voor de uitvoering in huis heeft. Hoeveel 
begrip ik er ook voor heb, toch mag dit 
geen reden zijn om verschillende normen 
op te leggen of zelfs een verordening niet 
na te leven. Want uiteindelijk voer je wel 
allemaal dezelfde ambtelijke taak uit.”
Daar komt nog bij dat die taak door de 
technologische ontwikkelingen ook nog 
eens sterk onder druk staat, zegt Weening. 
“De praktijk van alledag haalt de wet-
geving soms in. Er worden in de markt 
innovatieve concepten ontwikkeld die 
weliswaar tot lagere kosten en meer rende-
ment leiden, maar die op gespannen voet 
staan met de letter of de geest van de wet. 
Dat er toch met dit soort concepten wordt 
geëxperimenteerd is jammer: men zou er 
beter aan doen ze eerst aan de Ledenraad 
voor te leggen. Dan kunnen ze inhoudelijk 
worden getoetst en kan er eventueel een 

lobby worden opgestart bij de Commissie 
Wetgeving.”
Weening hecht veel waarde aan een 
zorgvuldige besluitvorming van de 
Ledenraad. “Het is belangrijk om naar 
de eigen beroepsgroep, maar zeker ook 
naar buiten toe duidelijk maken dat zaken 
als kwaliteit en onafhankelijkheid zijn 
geborgd”, zegt hij. “We moeten er ons van 
bewust zijn dat dit ons imago bij concur-
renten, belanghebbenden en zelfs in de 
maatschappij beïnvloedt. Op het moment 
dat ik een dagvaarding beteken terwijl in 
de krant staat dat er een deurwaarderskan-
toor failliet is gegaan, heb ik – hoezeer dit 
ook een uitzondering betreft – tóch iets 
uit te leggen.”

CurSuS VerGAderTeCHnIeKen
Weening heeft er ruim een half jaar opzit-
ten als plaatsvervanger. In die rol hoopte 
hij in relatieve rust kennis te maken met 
het functioneren van de Ledenraad. Dat 
pakte toch iets anders uit, lacht hij. “Het 
was een hectische periode met pittige, 
maar boeiende dossiers. Ondanks het 
feit dat sommige stukken soms pas een 
paar dagen voor een vergadering worden 
aangeleverd, ben ik zeer te spreken over 
het functioneren van de Ledenraad. Er 
heerst een professionele vergadercultuur. 
Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we 
op onze lauweren kunnen rusten. Achter 
iets goeds gaat altijd iets beters schuil. 
Daarom hebben we recentelijk met heel 
de Ledenraad een cursus vergadertechnie-
ken gevolgd. Een erg positieve training, 
waarbij we in kleine groepen werden 
opgedeeld, zodat iedereen de rust en 
ruimte kreeg om aan zijn eigen leerdoelen 
te werken. Gezien de lastige onderwerpen 
op de agenda draagt zo’n cursus zeker bij 
aan een efficiëntere besluitvorming.”
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AGendA

Vergaderdata bestuur
05-09-2011 kantoor kbvg
03-10-2011 kantoor kbvg
07-11-2011 kantoor kbvg
18-11-2011  Nh sparrenhorst te 

Nunspeet
05-12-2011 kantoor kbvg

Vergaderdata ledenraad
22-09-2011  regardz ‘berghotel’ 

te amersfoort
03-11-2011  regardz het ambt 

van Nijkerk
22-12-2011  regardz ‘berghotel’ 

te amersfoort

Algemene  ledenvergadering
19-11-2011  Nh sparrenhorst te 

Nunspeet

JuBIleuMCOnGreS KBVG
tijdens het schrijven van dit num-
mer van de gerechtsdeurwaarder 
heeft het jubileumcongres van 24 
juni 2011 nog niet plaatsgevon-
den. in het volgende nummer zal 
daarom pas een verslag van dit 
congres worden geplaatst.

VerOrdenInG 
OnAfHAnKelIJKHeId
de ledenraad heeft tijdens haar 
vergadering van 9 juni jl. een 
besluit genomen over de verorde-
ning onafhankelijkheid. al in de 
goedkeuringsbrief van de minis-
ter van (destijds nog) Justitie was 
het al aangegeven. de verorde-
ning dient op een aantal punten 
te worden aangepast. eén van 
de opmerkingen van de minister 
hield in dat de verordening zou 
moeten worden aangepast zodat 
participatie door derden in zijn 
geheel zou worden verboden. de 
ledenraad heeft naar aanleiding 
van deze opmerking van de 
Minister de commissie onafhan-
kelijkheid in het leven geroepen 
en de opdracht gegeven de 
mogelijkheden tot wijziging van 
de verordening te onderzoeken. 
Na overleg met het ministerie 

van veiligheid en Justitie en 
de NMa die gaandeweg bij het 
proces betrokken is geraakt en 
na gedegen onderzoek heeft de 
commissie een advies opgesteld. 
in het advies beschrijft zij drie 
wijzen  waarop de verordening 
kan worden aangepast. de optie 
die de steun heeft van de com-
missie houdt in dat de verorde-
ning wordt aangepast in die zin 
dat het mogelijk wordt gemaakt 
dat derden-niet gerechtsdeur-
waarders tot maximaal 49% 
participeren in een gerechtsdeur-
waarderskantoor en dat bepaald 
wordt dat die derden geen eigen 
vorderingen mogen aanbieden 
aan het gerechtsdeurwaarders-
kantoor. daarmee wordt gedoeld 
op vorderingen die in eigendom 
zijn van de derde-participant of 
één van haar dochtermaatschap-
pijen, door koop van de vorde-
ring of anderszins. de indirecte 
opdrachtgeversregel wordt daar-
mee geschrapt.  
teneinde de onafhankelijkheid 
van de gerechtsdeurwaarder 
bij participatie door een derde 
te waarborgen, moeten nadere 
regels gesteld worden. 
de ledenraad heeft op 9 juni jl. 
voor deze ‘derde optie’ gestemd 
en zij heeft het bestuur de 
opdracht gegeven een voor-
stel voor aanpassing van de 
verordening op te stellen. dit 
voorstel wordt vervolgens aan de 
ledenraad en aan de algemene 
ledenvergadering voorgelegd. 

JurISprudenTIe

HOGe rAAd 15 AprIl 2011 lJn 
Bp4952
verstekverlening. termijn van 
dagvaarden (art. 115 rv. in 
verbinding met art. 63 rv.). dag-
vaardingstermijn voor partij met 
woonplaats in een buiten europa 
gelegen, bij het haags beteke-
ningsverdrag aangesloten staat, 
bedraagt, indien de dagvaar-
ding wordt uitgebracht aan het 
kantoor van de advocaat bij wie 

de gedaagde (c.q. verweerder) 
in de vorige instantie laatstelijk 
woonplaats heeft gekozen, inge-
volge art. 115 lid 3 rv. ten minste 
één week.
de hoge raad:
“2. beoordeling van het verzoek 
tot verstekverlening 
2.1 de cassatiedagvaarding is niet 
aan [verweerder] in persoon uit-
gebracht, maar is op de voet van 
art. 63 lid 1 rv. gedaan aan het 
kantoor van de advocaat bij wie 
[verweerder] in de vorige instan-
tie laatstelijk woonplaats heeft 
gekozen. [verweerder] heeft noch 
in Nederland, noch in een staat 
als bedoeld in art. 115 lid 1 rv., 
een bekend werkelijk verblijf. Zijn 
woonplaats bevindt zich in een bij 
het haags betekeningsverdrag 
(verdrag van 15 november 
1965, trb. 1966, 91 en 1969, 
55) aangesloten, buiten europa 
gelegen, staat. de termijn van 
de dagvaarding zou dus op de 
voet van art. 115 lid 2 rv., dat 
ertoe strekt te waarborgen dat de 
gedaagde voldoende tijd krijgt ter 
voorbereiding van zijn verdedi-
ging, ten minste drie maanden 
moeten bedragen. dit is echter 
anders indien het kantooradres 
van de advocaat bij wie [ver-
weerder] op de voet van art. 63 
lid 1 rv. in de vorige instantie 
laatstelijk ter zake woonplaats 
heeft gekozen, kan gelden als 
een door de gedaagde voor deze 
zaak gekozen woonplaats in de 
zin van art. 115 lid 3 rv. 
2.2 art. 1:15 bw bepaalt onder 
meer dat een persoon een 
andere woonplaats dan zijn 
werkelijke slechts kan kiezen 
wanneer de wet hem daartoe 
verplicht. art. 79 lid 2 rv., dat 
ingevolge art. 353 lid 1 rv. ook in 
hoger beroep van toepassing is, 
bepaalt - behoudens een nu niet 
terzake dienende uitzondering - 
dat, in zaken waarin partijen niet 
in persoon kunnen procede-
ren, zij worden geacht tot aan 
het eindvonnis bij de gestelde 
advocaat woonplaats te hebben 
gekozen. aldus is sprake van 

een woonplaatskeuze waartoe 
de wet verplicht als bedoeld in 
art. 1:15 bw, zulks in het belang 
van een vlot en ongestoord 
verloop van het proces. deze 
gekozen woonplaats heeft ook 
in een geval als het onderha-
vige, waarin de wederpartij van 
de buiten europa woonachtige 
procespartij een rechtsmiddel 
instelt, gedurende de termijn 
waarbinnen het rechtsmiddel 
kan worden ingesteld, te gelden 
als voor deze zaak gekozen 
woonplaats in de zin van art. 115 
lid 3 rv. 
2.3 de kantoorbetekening op de 
voet van art. 63 rv. valt buiten het 
toepassingsbereik van het haags 
betekeningsverdrag, dat het aan 
het interne recht van de staat 
van herkomst overlaat te bepalen 
of het stuk ter betekening naar 
het buitenland moet worden 
gezonden (vgl. hr 2 februari 
1996, lJN Zc1982, NJ 1997/26 en 
hr 4 februari 2011, lJN bp0006). 
Zij strookt echter met het doel en 
de strekking van zowel het haags 
betekeningsverdrag als van de 
betekeningsverordening ii om 
op eenvoudige en snelle wijze te 
bewerkstelligen dat de geadres-
seerde die in een andere verdrag-
staat of lidstaat zijn woonplaats 
of bekend werkelijk verblijf heeft, 
van het stuk kennis neemt, nu zij 
beoogt een waarborg te schep-
pen dat het exploot ook werkelijk 
tijdig degene bereikt voor wie het 
is bestemd (vgl. hr 4 februari 
2011, lJN bp0006). daarbij dient 
voorts te worden bedacht dat de 
advocaat aan wiens adres op de 
voet van art. 63 rv. het exploot 
wordt betekend, is gehouden 
te bevorderen dat het exploot 
tijdig degene bereikt voor wie 
het is bestemd, hetgeen met de 
moderne communicatiemiddelen 
binnen de korte termijn van een 
week in de regel mogelijk zal zijn. 
2.4 tegen deze achtergrond 
moet worden geoordeeld dat het 
kantooradres van de advocaat 
bij wie [verweerder] op de voet 
van art. 63 lid 1 rv. in de vorige 
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instantie laatstelijk ter zake 
woonplaats heeft gekozen, kan 
gelden als een door de gedaagde 
voor deze zaak gekozen woon-
plaats in de zin van art. 115 lid 3 
rv. dit betekent dat de termijn 
van dagvaarding ten minste 
een week bedraagt. in verband 
met het in de Mvt bij art. 115 
rv. (parl. gesch. burgerlijk 
procesrecht, blz. 301) terecht 
onderstreepte verdedigingsbe-
lang zal, indien de gedaagde op 
de dienende dag niet verschijnt, 
de rechter die over verstekver-
lening dient te beslissen, in het 
geval van een in het buitenland 
woonachtige of gevestigde partij 
bestemde dagvaarding overigens 
niet snel het gevraagde verstek 
verlenen als er aanleiding is 
eraan te twijfelen of de dagvaar-
ding de gedaagde heeft bereikt. 
de advocaat op wiens kantoor het 
exploot is gedaan kan de rechter 
daarover inlichten. 
2.5 Nu uit het hiervoor in 1.1 
overwogene volgt dat de in 
deze toepasselijke termijn van 
dagvaarding van art. 115 lid 3 rv. 
ruimschoots in acht is genomen, 
is het verzoek tot verstekverle-
ning voor toewijzing vatbaar.
3. beslissing 
de hoge raad verleent het 
gevraagde verstek.”
in de conclusie van Mr. huyde-
coper, die duidelijk voor deze nu 
door de hoge raad aanvaardde 
korte termijn is, wordt nog wel op 
het volgende gewezen:
“9. ik word in mijn mening enigs-
zins gesterkt door het feit dat ook 
onder het recht zoals dat vóór de 
in alinea 1 hiervóór aangehaalde 
arresten gold, werd aangenomen 
dat bij betekeningen aan het 
gekozen domicilie van de vorige 
instantie, de voor “buitenlandse” 
betekeningen voorgeschreven 
termijnen niet in acht hoefden te 
worden genomen(1). 
daartegenover staat intus-
sen wel dat de parlementaire 
geschiedenis van de uitvoerings-
wet terzake van de gewijzigde 
eu betekeningsverordening, 

perSOnAlIA

waargenomen waarnemer plaats Van Tot
r.w.h.g. van den bor J.a. pruijn delft 19-07-2010 19-07-2011
J.a. van den bos M.l.b. Mak arnhem 01-08-2009 01-12-2011
M w. g.g. breunissen e.h. vroegop wageningen 01-02-2011 31-08-2011
a.J. beugeling e.a. dragstra heerenveen 01-03-2011 01-09-2011
w.h.w. cock Mw. Y. keijzer-dijkhuis groningen 01-10-2008 01-03-2012
w.h.M. van eijsden Mw. b.h.w. heesakkers roermond 01-09-2010 01-03-2012
Mw. M.w.F. Nygvist p.F. van den berg  14-06-2011 13-12-2011
M.c. groot a.p.a. spaargaren amsterdam 01-04-2011 01-10-2011
M.p. harten w.c.h. sennef den haag 25-01-2011 25-07-2011
J.h.h. heger J.a. de swart den haag 29-03-2010 01-10-2011
p.M.a. hellemons k.J.J.c. roelands bergen op Zoom  01-01-2009 01-03-2012
e.g.h.J. hofstee e.l.b. hundscheidt buitenpost 01-07-2010 31-12-2011
b.J.M. heutinck M.g. de Jong doetinchem 18-05-2010 18-05-2012
a.p. Jacobs J.l.M. vercoulen venlo 01-11-2008 01-03-2012
J.d. kuik Y. van dongen eindhoven 22-04-2011 22-10-2011
F. van der Meijde a.v. den heijer den haag 01-01-2009 01-03-2012
h. peet M. van lingen rotterdam 01-02-2011 01-08-2011
h. pranger e.a. dragstra assen 01-03-2011 01-09-2011
M.s.c. roos w. kistemaker spijkenisse 18-04-2011 18-10-2011
J.h.l. sinkiewicz Mw. J.w.w.M. boers Maastricht 01-04-2011 01-10-2011
g. swagerman Mw. e. wigt-schoenmaker leiden 01-03-2009 01-03-2012
p. taal Y.c.M. van korven eindhoven 22-04-2011 22-10-2011
J.p.J.J. timmermans Mw. J.M.J. timmermans bergen op Zoom  01-06-2011 01-12-2011
g.h.J. touber J.w. wigt amsterdam 01-03-2009 01-03-2012
M. van der velden J.w. wigt amsterdam 01-03-2009 01-03-2012
p. weij F.h. koperdraad Zutphen 15-08-2010 15-08-2011
a.w. wijnhold r. versluijs  01-07-2011 31-01-2012
a. de wit J.M. esseboom breda 01-02-2009 01-03-2012

Jubilea   
p.J. iJzerman 1 september 2011 30 jaar
g.J. hommerson 1 oktober 2011 30 jaar
Y. reinders 1 oktober 2011 30 jaar  

Beëdigd
b. van Zanten         amersfoort 14-06-2011
a.p.a. spaargaren    amsterdam          20-06-2011
b.h.c. van kolfschoten   amersfoort           1-07-2011
 
nieuwe leden van de KBvG
J. smit hoorn (Nh) 21-04-2011 
Mw. a. van der leij sneek                   01-06-2011
Mw. J.s. pinas den haag             01-06-2011

Gedefungeerd
M.c. uyl                 dordrecht          1-06-2011
a.w. wijnhold          dordrecht            1-07-2011
a.J. scherpenzeel amersfoort         1-07-2011

Overleden
op tachtigjarige leeftijd op 26 juni 2011 de heer h. legel, oud voorzitter van de kvg.
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tot uitgangspunt neemt dat bij 
betekening op de voet van art. 63 
rv. wél de in art. 115 rv. voor-
geschreven termijn in acht moet 
worden genomen(kamerstukken 
ii 2007 - 2008, 31 522, nr. 3, p. 
11 – 12).”

GewIJZIGde BeSlAGSyllABuS 
(VerSIe JunI 2011) 
de nieuwe versie van de beslag-
syllabus bevat aanzienlijke 
wijzigingen. de achterliggende 
gedachte: meer aandacht voor 
de positie en belangen van de 
beslagene. 
sinds kort is op rechtspraak.
nl een gewijzigde versie van de 
beslagsyllabus te vinden. 
aanleiding voor deze herzie-
ning waren de bevindingen van 
een in opdracht van de raad 
voor de rechtspraak uitgevoerd 
onderzoek naar conservatoir 
beslag van Meijsen & Jongbloed 
uit april 2010. de belangrijkste 
conclusie was dat de positie van 
de beslaglegger in de loop der 
tijd is versterkt ten koste van die 
van de beslagene. daarnaast is 
gebleken dat conservatoir beslag 
niet alleen wordt ingezet als 
middel om zekerheid te verkrij-
gen maar in veel gevallen (ook) 
als pressiemiddel dient. 
het landelijk overleg voorzitters 
civiele sectoren en kanton-
sectoren besloot onlangs tot 
aanpassing van de beslagsyl-
labus nadat een werkgroep van 
ervaren ‘beslagrechters’ advies 
had gegeven over omzetting van 
de in het rapport opgenomen 
aanbevelingen in een aantal con-
crete voorstellen voor landelijk 
rechterlijk beleid (“best practi-
ces”). de kbvg werd eerder door 
de rechtspraak al over de toen 
nog voorgenomen veranderingen 
geraadpleegd.
de achterliggende gedachte 
achter dit alles is dat er meer 
aandacht voor de positie 
en belangen van de beoogd 
beslagene dient te ontstaan. 
de inhoud van het beslagrekest 
wordt minder eenzijdig omdat 

ook informatie over het verweer 
van de beoogd beslagene moet 
worden verstrekt. in het kader 
van de proportionaliteit en 
subsidiariteit dient het rekest 
ook de noodzaak van het beslag 
te vermelden. de toepassing 
van het vereiste van het tijdig 
instellen van de eis in hoofdzaak 
en het verlengen hiervan is 
aangescherpt.
in de voorgaande versie van de 
beslagsyllabus (februari 2011) 
werd onder verwijzing naar art. 
21 rv reeds melding gemaakt 
van de verplichting - die ook voor 
beslagrekesten geldt - dat voor 
de beslissing van belang zijnde 
feiten volledig en naar waarheid 
moeten worden aangevoerd. 
ter aanvulling werd toen al een 
zogenaamd forumshop beding 
opgenomen: in het beslagre-
kest dient melding gemaakt te 
worden van alle in Nederland of 
in het buitenland lopende, door-
lopen of beëindigde procedures 
die relevant zijn voor een goede 
beoordeling van de zaak, waar-
onder mede begrepen eerder 
ingediende beslagrekesten.
de bedoeling is dat de gegrond-
heid van de vordering die aan 
het beslag ten grondslag ligt 
hiermee beter kan worden 
beoordeeld en een betere 
afweging van de belangen van 
beslaglegger en beslagene kan 
plaatsvinden. 

de belangrijkste wijzigingen in 
de beslagsyllabus van juni 2011 
zijn:
M.b.t. de inhoud van het beslag-
rekest (p. 4-5 beslagsyllabus)
·  vermelding van de categorie 

vordering die aan het beslag 
ten grondslag ligt (uit overeen-
komst, op basis van onbe-
taalde facturen of anders); 

·  een toelichting met daarin een 
omschrijving van de gele-
verde goederen/diensten dan 
wel een voldoende feitelijke 
omschrijving van de vordering 
en de grondslag, de aange-
voerde verweren, de gronden 

daarvoor en bewijsstukken;
·  een motivering waarom het 

beslag nodig is en waarom is 
gekozen voor beslag op de in 
het beslagrekest genoemde 
goederen.

M.b.t. de termijn instellen 
hoofdzaak (verlenging) (p. 10 
beslagsyllabus)
·  een verzoek tot verlenging van 

de termijn waarbinnen de eis 
in de hoofdzaak moet worden 
ingesteld kan in beginsel een-
malig worden verleend met 
een verlenging van 14 dagen 
(in bijzondere omstandighe-
den maximaal een maand). 
een tweede of volgend 
verlengingsverzoek wordt in 
beginsel alleen toegestaan als 
uit een schriftelijk bewijsstuk 
blijkt dat de beslagene met de 
gevraagde verlenging instemt.

Overige algemene aanvullingen/
toelichting
bij een verzoek aanstelling 
bewaarder dient te blijken 
van diens bereidheid om deze 
aanstelling te aanvaarden: de 
aanvrager dient dit te verklaren 
(p.7);
Nadere toelichting op de moge-
lijkheid van zekerheidstelling 
door de beslaglegger (p. 12);
een opsomming van gevallen 
waarin geen of slechts beperkt 
verhaalsbeslag mogelijk is (p. 
13-14). 
Nadere toelichting op beslag tot 
afgifte ter vernietiging/verwij-
dering (trips) en tot schadever-
goeding (bvie) en bewijsbeslag 
in niet ie-zaken (p. 29-30, p. 36).
wie op het punt staat om beslag-
verlof te vragen doet dus er goed 
aan om de laatste versie van de 
beslagsyllabus te raadplegen. 
de regeling treedt in werking per 
1 juli 2011.

Mr. Mirjam Meijsen
(als onderzoeker en als promo-
venda verbonden aan het Molen-
graaff instituut voor privaatrecht 
van de universiteit utrecht) 

HOGe rAAd 18 MAArT 2011 lJn 
Bp0571
procesrecht; art. 20, 133 en 166 
rv. beslissing hof om appel-
lant geen gelegenheid meer te 
bieden getuigen te laten horen 
op de grond dat niet tijdig een 
deugdelijke opgave van getuigen 
is verstrekt, geeft blijk van 
miskenning van hetgeen onder 
de gegeven omstandigheden de 
goede procesorde in verband 
met de bij de beslissing betrok-
ken belangen eist. in verband 
met belang doelmatige en voort-
varende rechtspleging enerzijds 
en belang waarheidsvinding 
anderzijds, eist goede proces-
orde dat verzuim door rechter 
in verband met bewijslevering 
gestelde termijnen en voorwaar-
den in acht te nemen, slechts 
mag leiden tot ontzegging recht 
getuigenbewijs te leveren, indien 
zulks gerechtvaardigd wordt 
door mate waarin belang van 
doeltreffende en voortvarende 
rechtspleging is geschonden, 
mede in aanmerking genomen 
mate waarin wederpartij in 
processuele rechten is bena-
deeld. in onderhavig geval kan 
niet worden aangenomen dat 
van enige onredelijke vertraging 
van het geding sprake zou zijn. 
Niet blijkt dat hof aandacht heeft 
besteed aan vraag in hoeverre 
geïntimeerden processueel 
nadeel hebben ondervonden 
van de gang van zaken, terwijl 
gedingstukken voor zodanig 
nadeel geen aanknopingspunten 
bieden.

HOGe rAAd 17 JunI 2011 lJn  
Bq1774
procesrecht; art. 1.9 lan-
delijk procesreglement voor 
civiele dagvaardingszaken bij de 
gerechtshoven (lpr). verzoek 
om uitstel voor memorie van 
antwoord in het incident met 
gebruikmaking van het onjuiste 
h-formulier. beslissing hof op 
laatste dag termijn als bedoeld in 
art. 1.9 lpr. redelijke toepas-
sing art. 1.9 lpr brengt mee dat 
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beslissing op tijdig ingediend 
verzoek om uitstel voor het ver-
richten van een proceshandeling 
als de onderhavige, dat - behou-
dens bijzondere omstandigheden 
- slechts op grond van klem-
mende redenen toewijsbaar is, 
in alle gevallen, en dus ongeacht 
of juiste h-formulier is gebruikt 
en of daarin klemmende redenen 
zijn vermeld, gegeven wordt op 
zodanig tijdstip dat in geval van 
weigering - waaronder: buiten 
behandeling laten - verzoe-
ker nog gelegenheid heeft de 
proceshandeling waarvoor uitstel 
was gevraagd zo mogelijk alsnog 
tijdig te verrichten.

GereCHTSHOf ’S-HerTO-
GenBOSCH 1 MAArT 2011 lJn 
Bp6620
sportabonnement voor twee jaar; 
overeenkomst op grond van arti-
kel 3 algemene voorwaarden niet 
tussentijds opzegbaar. hof toetst 
voornoemd beding ambtshalve en 
overweegt dat sprake is van een 
onredelijk bezwarend beding voor 
zover overeenkomst looptijd heeft 
langer dan één jaar (art. 6:237k 
juncto art. 6:236j bw

GereCHTSHOf ArnHeM 20 
AprIl 2010 lJn Bp0106
art 3:301 lid 2 bw, inschrijving 
van het ingestelde beroep in het 
rechtsmiddelenregister niet goed 
toegepast: niet ontvankelijkheid 
is  het gevolg
kantonrechter roermond 1 
maart 2011 lJN bp6524
een veroordeling tot het gedogen 
van werkzaamheden in de woning 
(afsluiten meter en opnemen 
meterstanden) is een vorde-
ring van onbepaalde waarde 
en behoort daarom niet tot het 
takenpakket van de sector kan-
ton. een wijziging van de vorde-
ring in een verstekzaak wordt niet 
toegestaan indien deze wijziging 
niet bij exploot is aangezegd aan 
de gedaagde.

reCHTBAnK rOTTerdAM 2 
feBruArI 2011 lJn Bp6551
verzet: daad van bekendheid. 
deze zaak gaat over de vraag 
of opposant tijdig verzet heeft 
ingesteld. dit bleek niet het geval. 
uit een brief gestuurd door de 
deurwaarder van opposant heeft 
de rechtbank namelijk een daad 
van bekendheid van opposant 
aangenomen als bedoeld in 
artikel 81, lid 1, (oud) rv. oppo-
sant is daarom niet-ontvankelijk 
verklaard in zijn verzet.

VOOrZIenInGenreCHTer 
reCHTBAnK rOTTerdAM 
25 feBruArI 2011 lJn Bp6080
een heel bijzondere actie. een 
schuldeiser is een pauliana 
begonnen en heeft zich ingedekt 
(zoals het hoort) van de vordering 
door inschrijving van de actie in 
het kadaster cfm. art. 3:17f bw. 
de schuldenaar wil verkopen 
en vordert doorhaling omdat de 
inschrijving de verkoop feitelijk 
onmogelijk maakt. 
(..)
de voorzieningenrechter wijst de 
vordering tot doorhaling van de 
inschrijvingen van een rechts-
vordering (art. 3:17 lid 1 sub f 
bw) toe. de verdere uitoefening 
van bevoegdheden ex art. 3: 45 
bw na faillissement zou in strijd 
zijn met beginsel van de paritas 
creditorum.

GereCHTSHOf leeuwArden 
1 feBruArI 2011 lJn Bp7410
kort geding tot betaling koopsom 
en levering van een woning.
in dit geschil ging het om een 
verkoper die zijn koper dagvaard-
de tot afname en betaling. het 
hof acht net als de rechtbank een 
dwangsom mogelijk en verwerpt 
de daartegen gerichte grief.
de derde grief is gericht tegen 
de opgelegde dwangsom. in de 
toelichting op die grief wordt het 
onjuiste verwijt gemaakt dat de 
dwangsom die op de medewer-
king aan de levering is gesteld, 
‘in feite’ een dwangsom stelt op 
betaling van een geldsom. in 

zoverre faalt de grief.  
in 2004 ging een dergelijke 
vordering bij het hof arnhem 
onderuit, toen vernietigde het hof 
(17 februari 2004, NJF 2004, 305) 
met de overweging:
“het hof beschouwt de regeling 
betreffende de dwangsom van 
openbare orde en vernietigt het 
vonnis op dit punt ambtshalve. de 
verplichting tot betaling van de 
koopprijs maakt een overheer-
send deel uit van de veroordeling 
tot afname.”

reCHTBAnK rOTTerdAM 
19 JAnuArI 2011 lJn Bp7381
koop onroerende zaak. Niet 
voldaan aan klachttermijn ex art. 
7:23 lid 1 bw. koper heeft gebre-
ken aan onroerende zaak gemeld 
aan verkopende makelaar. deze 
mededeling geldt niet als een 
mede¬deling gedaan aan de 
verkoper. aan het enkele bestaan 
van een bemiddelingsovereen-
komst kan een derde niet het 
gerechtvaardigd vertrouwen ont-
lenen dat de makelaar bevoegd 
is zijn opdrachtgever tegenover 
derden te vertegenwoordi-
gen. in het onderhavige geval 
mocht de koper de makelaar 
van de verkoper dan ook alleen 
vertegenwoordigings¬bevoegd 
achten indien de verkoper zelf op 
enigerlei wijze bij de koper het 
(gerechtvaardigd) vertrouwen had 
gewekt dat de makelaar van de 
verkoper die bevoegdheid bezat.

KAnTOnreCHTer uTreCHT  
2 MAArT 2011 lJn Bp7215
erven van een - drie uur vóór de 
overeengekomen ontslagdatum 
overleden - werknemer vorderen 
nakoming door de gewezen 
werkgeefster van de in de beëin-
digingsovereenkomst met de 
overledene afgesproken beëindi-
gingsvergoeding (zijnde de in een 
sociaal plan geregelde ‘uitkering 
einde arbeidsovereenkomst bij 
vrijwillig vertrek’). de vorde-
ring wordt toegewezen. dat de 
arbeidsovereenkomst vlak vóór 
de overeengekomen beëindi-

ging - door het overlijden van de 
werknemer - van rechtswege is 
geëindigd, doet aan de betalings-
verplichting van werkgeefster 
niet af. van een voorwaardelijke 
verbintenis is geen sprake. uitleg 
van het sociaal plan. samenloop 
met overlijdensuitkering.
gerechtshof ‘s-gravenhage 15 
maart 2011 lJN bp7833 
griffierecht niet tijdig betaald; 
of een nota is ontvangen is niet 
relevant; ontslag van instantie.

nOTArISKAMer GereCHTSHOf 
AMSTerdAM 22 feBruArI 2011 
lJn Bp8055
het enkele feit dat de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank 
utrecht in een kort geding tussen 
de beslagene en de beslagleg-
ger heeft beslist dat het onder 
de rabobank gelegde beslag 
onrechtmatig was, maakt nog 
niet dat moet worden geoordeeld 
dat de kandidaat-gerechts-
deurwaarder die het beslag 
heeft gelegd, jegens de besla-
gene tuchtrechtelijk laakbaar 
heeft gehandeld. anders dan 
klaagster in haar beroepschrift 
tot uitgangspunt neemt, is het 
niet verboden om beslag te 
leggen op een derdengeldreke-
ning. in artikel 19 lid 5 gdw is 
bepaald dat geen derdenbeslag 
kan worden gelegd onder de 
bank op het aandeel van een 
rechthebbende in de bijzondere 
rekening. in zijn proces-verbaal 
van derdenbeslag onder de 
rabobank heeft hij vermeld dat 
hij beslag legt op alle vorderingen 
die de bank onder zich heeft “ten 
behoeve van beslagene”. dat 
was in dit geval de klaagster. de 
kandidaat-gerechtsdeurwaarder 
heeft echter op 20 november 
2008 het beslag gelegd zon-
der in zijn proces-verbaal van 
beslag de beperking uit het 
verzoekschrift over te nemen. ter 
zitting in hoger beroep heeft de 
kandidaat-gerechtsdeurwaarder 
verklaard dat hij dat onderdeel 
bewust niet heeft opgenomen in 
zijn proces-verbaal. hij wist dat 
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het effect daarvan zou kunnen 
zijn dat ook de derdengeldreke-
ning door de bank geblokkeerd 
zou worden, zoals dat bij ieder 
bankbeslag gebruikelijk is. dat 
maakt het onder deze omstan-
digheden leggen van het beslag 
tuchtrechtelijk laakbaar. het hof 
verklaart de klacht gegrond en 
legt de gerechtsdeurwaarder de 
maatregel van berisping op.

VOOrZIenInGenreCHTer 
reCHTBAnK ’S-GrAVenHAGe 
15 feBruArI 2011 lJn Bp8136
huurovereenkomst gesloten voor 
de duur van één jaar met betrek-
king tot een woning die in de ver-
koop staat, direct voorafgegaan 
door een huurovereenkomst voor 
de duur van zes maanden. deze 
duur kan niet worden beschouw 
als ‘korte duur’ in de zin van art. 
7:232 lid 2 bw. op grond van 
artikel 7:271 lid 1 bw eindigt een 
huurovereenkomst voor bepaalde 
duur niet door het enkele verloop 
van de overeengekomen periode. 
er doen zich geen omstandig-
heden voor op grond waarvan 
een beroep op huurbescherming 
terzijde zou moeten worden 
gesteld. Niet aannemelijk gewor-
den dat de vordering strekkende 
tot ontruiming van de woning in 
een bodemprocedure zal worden 
toegewezen.

KAnTOnreCHTer ’S-HerTO-
GenBOSCH 16 MAArT 2011 lJn 
Bp8058
de kantonrechter heeft een 
ontruimingsvonnis gewezen. 
verhuurder stelt huurder in de 
gelegenheid de betalingsachter-
stand zoals vermeld in dit vonnis 
te voldoen voor een bepaalde 
datum waarna geen ontruiming 
zal volgen. huurder betaalt bin-
nen deze termijn. er wordt niet 
ontruimd. enige tijd later ontstaat 
er weer een huurachterstand 
en gaat verhuurder over tot de 
executie van het (eerdere) ontrui-
mingsvonnis. de kantonrechter 
oordeelt dat het ontruimingsvon-
nis niet meer regelmatig jegens 

huurder ten uitvoer gelegd kon 
worden, aangezien de grond 
waarop het bevel tot ontruiming 
rustte (de ten tijde van het von-
nis bestaande huurschuld) was 
komen te vervallen. indien de 
huurder volledig heeft betaald 
en de verhuurder om die reden 
van ontruiming heeft afgezien, 
heeft het ontruimingsvonnis zijn 
kracht verloren. huurder mocht 
er mitsdien gerechtvaardigd op 
vertrouwen, dat de verhuurder 
niet meer tot ontruiming op 
grond van het vonnis zou over-
gaan. de kantonrechter is van 
oordeel dat dit wellicht anders 
kunnen zijn indien de verhuurder 
een uitdrukkelijk voorbehoud 
had gemaakt voor het geval na 
betaling van de achterstand weer 
een nieuwe huurachterstand 
zou ontstaan, doch een dergelijk 
voorbehoud is niet gemaakt.

GereCHTSHOf ArnHeM 22 
feBruArI 2011 lJn: Bp7643
incasso-opdracht. opzegging 
door opdrachtgever. No cur no 
pay
(..)
de rechtbank heeft in rechts-
overweging 4.3 van het bestre-
den vonnis overwogen dat de in 
de overeenkomst opgenomen 
woorden “no cure no pay” aldus 
moeten worden begrepen dat bij 
een gedeeltelijke “cure” level 
one een evenredige “pay” is ver-
schuldigd. Nu geen van partijen 
een grief tegen dit oordeel heeft 
gericht (Mariënbergh noemt dit, 
integendeel, “strikt genomen” 
juist), gaat het hof daarvan uit. 
op grond van het voorgaande 
is het hof van oordeel dat de 
aanspraak van Mariënbergh op 
12% van het gehele bedrag van € 
92.374,35 niet redelijk is. het hof 
laat dan nog daar het antwoord 
op de vraag of Mariënbergh 
namens level one jegens haar 
debiteur, albracht, zonder meer 
aanspraak op vergoeding van 
buitengerechtelijke kosten ter 
hoogte van € 16.530,47 had kun-
nen maken, zoals Mariënbergh 

kennelijk meent. ook wanneer de 
vordering volledig voor level one 
zou zijn geïnd, zou level one ten 
aanzien van de buitengerechtelij-
ke kosten gebonden zijn geweest 
aan de dubbele redelijkheidstoets 
van artikel 6:96 lid 2, aanhef en 
onder c. bw. 
gelet op hetgeen hiervoor verwo-
gen, waarbij vooral de uitleg van 
de overeenkomst van belang is, 
acht het hof het redelijk om aan 
Mariënbergh een loon toe te ken-
nen gelijk aan 12% van de bedra-
gen die level one feitelijk van 
haar debiteur albracht op grond 
van de onder 3.7 genoemde 
betalingsregeling heeft geïncas-
seerd. die betalingsregeling staat 
immers kennelijk in rechtstreeks 
verband met de door Mariën-
bergh voor level one verrichte 
werkzaamheden. de omstandig-
heid dat die werkzaamheden zeer 
beperkt van omvang zijn geweest, 
zoals level one tegenwerpt, 
brengt het hof niet tot een ander 
inzicht, omdat de no cure no 
pay-afspraak daarvan nu juist 
abstraheert.

reCHTBAnK leeuwArden 
16 MAArT 2011 lJn Bp8894
is het plaatsen van een open-
bare oproeping onrechtmatig 
nu het adres van de gedaagde 
wel bekend was, althans bekend 
kon zijn. gedagvaard worden de 
deurwaarder, de advocaat en de 
eiseres zelf.
de rechtbank overweegt in het 
algemeen:
de rechtbank stelt voorop dat 
publicatie van een uittreksel van 
een exploot dat een te voeren of 
aanhangige procedure betreft 
aan het parket van de ambtenaar 
van het openbaar ministerie een 
bij de wet gegeven voorziening 
is teneinde te bewerkstelligen 
dat degene voor wie het exploot 
bestemd is en van wie de woon-
plaats niet bekend is, daar-
mee bekend wordt. de enkele 
publicatie van zulk een exploot 
is in beginsel niet onrechtmatig 
jegens die persoon. het voor-

gaande kan naar het oordeel van 
de rechtbank anders zijn indien 
degene op wiens verzoek het 
exploot wordt uitgebracht, dit 
opzettelijk doet geschieden ter-
wijl hij weet dat het in het exploot 
vermelde onjuist is, of indien de 
openbare bekendmaking van 
het exploot in onnodig grievende 
bewoordingen wordt gedaan. 
daarnaast heeft te gelden dat 
onbekendheid als bedoeld in arti-
kel 54 lid 2 van het wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering (rv) 
kan worden aangenomen indien 
degene op wiens verzoek een 
dergelijk exploot wordt gedaan, 
ondanks redelijke onderzoeksin-
spanningen de woonplaats van de 
geëxploteerde niet heeft kunnen 
achterhalen. Zo nodig zal hij 
moeten aantonen deze redelijke 
onderzoeksinspanning te hebben 
verricht (hr 4 november 1926, NJ 
1927, 403).

GereCHTSHOf AMSTerdAM 
18 JAnuArI 2011 lJn Bp8861
bij verstekvonnis veroordeeld tot 
betaling van een geldsom ineens: 
voor tenuitvoerlegging geldt een 
verjaringstermijn van twintig 
jaar op grond van art. 3:324 bw. 
de schuldenaar, althans zijn 
advocaat, stelt zich ten onrechte 
dat vonnissen na 5 jaar verjaren. 
ook beroep hij zich op, niet nader 
geconcretiseerde, afspraken 
dat van executie zou worden 
afgezien.

reCHTBAnK uTreCHT 
23 feBruArI 2011 lJn Bp8615
vraag naar de werking van een 
uitspraak in hoger beroep waar-
bij het vonnis in eerste aanleg is 
vernietigd. volgens vaste recht-
spraak verkrijgt de partij die 
aan een vonnis in eerste aanleg 
door betaling heeft voldaan, na 
de vernietiging een vordering 
uit onverschuldigde betaling als 
bedoeld in art. 6:203 bw, doch 
volgens de rechtspraak van de 
hoge raad ontstaat die vorde-
ring pas wanneer de uitspraak in 
hoger beroep onherroepelijk is 
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geworden. in onderhavige zaak 
is het arrest waarin het vonnis is 
vernietigd in kracht van gewijsde 
gegaan (vgl. rb utrecht, 16 sep-
tember 2010, lJN bN7289). volgt 
toewijzing vordering tot betaling. 
wettelijke rente verschuldigd 
vanaf het tijdstip dat vrijwillig 
onverschuldigd is betaald (hr 19 
februari 1999, NJ 1999, 367).

VOOrZIenInGenreCHTer 
reCHTBAnK ’S-HerTOGen-
BOSCH 22 JulI 2010
lJn Bp9407
beslag op periodieke uitkeringen. 
hoogte beslagvrije voet. beslag 
op huurtoeslag betekent dat die 
niet ter beschikking komt van de 
schuldenaar voor de voldoening 
van diens lopende (woon)kosten. 
de verhoging van de beslag-
vrije voet met de genormeerde 
woonkosten mag in dat geval 
niet met de huurtoeslag worden 
verminderd.

GereCHTSHOf ’S-HerTOGen-
BOSCH 22 MAArT 2011 lJn 
Bp9621
een particulier koopt een 
tweede hands auto. Na korte tijd 
openbaren zich gebreken maar 
uiteindelijk blijkt ook dat met de 
kilometerstand is geknoeid. de 
koop wordt ontbonden maar de 
verkopende ondernemingen zijn 
intussen gefailleerd. 
de koper slaagt in appel in zijn 
vordering tegen de verkoper 
omdat die op het moment van 
de verkoop wist dat een gegeven 
garantie een wassen neus was 
ivm het te verwachten failleren 
van de verkopers en het gegeven 
dat hij niet formeel maar feitelijk 
wel leidinggevende was.

reCHTBAnK ArnHeM 
28 feBruArI 2011 lJn Bp9457
Zorgplicht van een gerechts-
deurwaarder bij de gedwongen 
ontruiming.  
in deze zaak is bij de ontruiming 
afgesproken dat een door de 
executante ingeschakeld ver-
huisbedrijf de zaken in contai-

ners op zou slaan. de rechtbank 
oordeelt dat de zorgplicht van 
de deurwaarder ophoudt bij 
het in de betrokken containers 
plaatsen van de zaken en dat wat 
er daarna gebeurt hem niet kan 
worden verweten en de vordering 
wordt afgewezen.  

VOOrZIenInGenreCHTer 
reCHTBAnK ArnHeM 21 MAArT 
2011 lJn Bq0646
executiegeschil. de voorzie-
ningenrechter dient zich te 
onthouden van een inhoudelijk 
oordeel over de juistheid van het 
te executeren vonnis dan wel van 
een prognose van de uitkomst 
van de daarop volgende (reeds 
aanhangige) bodemprocedu-
res over in essentie hetzelfde 
geschil. de ratio van deze regel 
is dat voorkomen wordt dat een 
executiegeschil gaat werken als 
een verkapt appel, doordat de 
voorzieningenrechter opnieuw 
moet oordelen over het in de te 
executeren titel reeds besliste 
geschil. reeds hierom kan de 
verwachte afwijkende uitkomst in 
de aanhangige bodemprocedures 
met betrekking tot het ontslag op 
staande voet geen rol spelen in 
het onderhavige executiegeschil.
een strikt toepassen van het 
ritzen/hoekstra criterium (hr 22 
april 1983, NJ 1984/145).

VOOrZIenInGenreCHTer 
reCHTBAnK ArnHeM 14 MAArT 
2011 lJn Bq0636
eiser stelt in dit kg dat het 
kantonrechtervonnis niet ten 
uitvoer kan worden gelegd omdat 
het niet rechtsgeldig is bete-
kend. het ontruimingsexploot is 
volgens nietig omdat oosterpoort 
daarin in strijd met artikel 555 
jo. 502 lid 4 rv geen woonplaats 
heeft gekozen ten kantore van de 
deurwaarder onder wiens verant-
woordelijkheid de ontruiming ten 
uitvoer wordt gelegd.
de rechter overweegt dienaan-
gaande:
“het beroep van [eiser] op nietig-
heid van het ontruimingsexploot 

ex artikel 555 jo. 502 lid 4 rv faalt. 
in het ontruimingsexploot heeft 
oosterpoort als executant tot 
het einde van de executie naast 
het daarin vermelde Nijmeegse 
deurwaarderskantoor groenen-
daal en van krijl mede woon-
plaats gekozen te [woonplaats] 
aan het adres [adres] op het 
kantoor van gerechtsdeurwaar-
ders en incasso [betrokkene] 
gerechtsdeurwaarderskantoor. 
de volledige naam en adres van 
de exploiterende deurwaarder, 
[betrokkene], zijn elders in het 
exploot vermeld, waardoor het 
voor [eiser] duidelijk was welke 
deurwaarder verantwoordelijk is 
voor de aangezegde ontruiming. 
hiermee is voldaan aan het 
vereiste van artikel 555 jo. 502 lid 
4 rv, waarvan de ratio is dat de 
wederpartij van de executant een 
vast aanspreekpunt heeft. aan 
het ontruimingsexploot kleeft 
derhalve geen nietigheidsgebrek. 
dat de [woonplaats]se deurwaar-
der, onder wiens verantwoor-
delijkheid de ontruiming plaats 
vindt, de ontruiming feitelijk laat 
effectueren door de Nijmeegse 
deurwaarder doet daar niet aan 
af.”

VOOrZIenInGenreCHTer 
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18 MAArT 2011 lJn Bq0131
beslag op de bankrekening 
waarop de uitkering binnenkomt.
ten laste van eiser is beslag is 
beslag gelegd onder de sociale 
verzekeringsbank op de aow-
uitkering van eiser, voor zover die 
uitkering de beslagvrije voet te 
boven gaat. voorts is ten laste van 
eiser beslag gelegd onder de iNg 
bank op het tegoed op de bank-
rekening van eiser. het betreft 
de rekening waarop de aow-
uitkering wordt gestort. eiser 
vordert opheffing van het beslag 
onder de iNg bank, nu dat een 
doorkruising van de regeling van 
de beslagvrije voet zou zijn. de 
voorzieningenrechter overweegt 
dat indien komt vast te staan dat 
de rekening van eiser door geen 

andere bron dan de aow-uitke-
ring gevoed wordt, de bescher-
ming die eiser op grond van de 
artikelen 475b - 475g rv toekomt 
illusoir zou worden, hetgeen tot 
maatschappelijk onaanvaardbare 
consequenties zou leiden. in het 
onderhavige geval doet die situ-
atie zich echter niet voor, nu op 
de rekening ook andere bedragen 
zijn binnengekomen en het totaal 
van die bedragen het tegoed 
waarop beslag is gelegd ruim 
overschrijdt en de vordering tot 
opheffing wordt afgewezen.

kbvg jurisprudentie



10 september 2011 Start Basisopleiding Recht & Praktijk groep N

Locatie: Vergadercentrum Vredenburg te Utrecht
Tijd: 25 bijeenkomsten gedurende 18 maanden
Investering: € 3.495,- per persoon, exclusief 19% BTW, inclusief locatie, lesmateriaal, en 
consumpties.  
Voor meer informatie over deze opleiding kunt u contact opnemen met Nadia Driessen via 
n.driessen@hafkampopleidingen.nl

27 september 2011 PE Risicomanagement 

Locatie: Aristo te Eindhoven
Tijd: 13.30 uur tot 18.00 uur
Docent: de heer drs. J.W.F. Löwik RA, registeraccountant en partner Ten Kate & Huizinga
Investering: € 375,- per persoon, exclusief 19% BTW, inclusief locatie, lesmateriaal, catering, 
consumpties en registratie bij de KBvG 
PE punten: voor deze cursus worden 4 punten aangevraagd bij de KBvG

14 oktober 2011 PE Huwelijksgoederenrecht

Locatie: Aristo te Utrecht
Tijd: 13.30 uur tot 18.00 uur
Docent: de heer mr. A. Legel, advocaat te Veghel
Investering: € 375,- per persoon, exclusief 19% BTW, inclusief locatie, lesmateriaal, catering, 
consumpties en registratie bij de KBvG 
PE punten: voor deze cursus worden 4 punten aangevraagd bij de KBvG

4 november 2011 PE Risicomanagement 

Locatie: Aristo te Utrecht
Tijd: 13.30 uur tot 18.00 uur
Docent: de heer drs. J.W.F. Löwik RA, registeraccountant en partner Ten Kate & Huizinga
Investering: € 375,- per persoon, exclusief 19% BTW, inclusief locatie, lesmateriaal, catering, 
consumpties en registratie bij de KBvG 
PE punten: voor deze cursus worden 4 punten aangevraagd bij de KBvG
 
29 november 2011 PE Wet Bescherming Persoonsgegevens

Locatie: Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist
Tijd: 13.30 uur tot 18.00 uur
Docent: de heer F.A.Th. Vrauwdeunt, gerechtsdeurwaarder te Utrecht
Investering: € 375,- per persoon, exclusief 19% BTW, inclusief locatie, lesmateriaal, catering, 
consumpties en registratie bij de KBvG 
PE punten: voor deze cursus worden 4 punten aangevraagd bij de KBvG

De volgende cursussen verzorgen wij incompany voor de medewerker:

•	 Basis	Vakkennis	voor	de	medewerker	met	minimaal	1	jaar	praktijkervaring
•	 Debiteurenbeheer
•	 Nazorg	en	opvang	bij	Agressie
•	 Telefonisch	Incasseren
•	 Omgaan	met	grensoverschrijdend	gedrag

De volgende cursussen verzorgen wij incompany voor de gerechtsdeurwaarder:

•	 Bijzondere	Beslagen
•	 Risicomanagement	(verplicht	in	2011/2012)
•	 Aandelenexecutie	
•	 Capita	Selecta
•	 Curatele,	Beschermingsbewind	&	Mentorschap
•	 Beslag	op	&	Uitwinning	van	Roerende	Zaken	en	Executie	tot	Afgifte

Dit is een kleine greep uit ons aanbod. Voor meer informatie neemt u gerust contact met ons op.

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




