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4  |  Het plaatje moet 
  helemaal kloppen

Michael Swier startte vorig jaar zijn eigen kantoor, na een 
langjarige carrière als deurwaarder en partner bij een grote 
gerechtsdeurwaarderorganisatie. Eén ding was hem van meet 
af aan duidelijk: een succesvolle start in de huidige moeilijke 
markt vraagt om gerichte marketinginspanningen. En, minstens 
zo belangrijk, om een heldere propositie. “Dat je meerwaarde 
hebt spreekt vandaag de dag niet meer vanzelf. Je moet je echt 
onderscheiden in je manier van uiten.” 
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8  |   To cry wolf

De afgelopen maanden is de deurwaardersbranche opge-
schrikt door een aantal gevallen van extreem geweld die 
verband leken te hebben met geplande huisontruimin-
gen. In Almere stak een bewoner zijn huis in brand na het 
bezoek van een deurwaarder, in Rijswijk vermoordde een 
man zijn vrouw en kind met een ontruiming in zicht en 
in Huissen veroorzaakte een schuldenaar opzettelijk een 
gasexplosie. Is hier sprake van een trend of een toevallige 
samenloop van omstandigheden? En wat bezielt mensen 
die zoiets doen? Sociaal psycholoog Hans van de Sande 
bekijkt de zaak van diverse kanten.  

12  |  Ze mogen me bellen

Hij noemt zichzelf een ‘deurwaarder oude stijl’, voor 
wie de traditionele beroepswaarden en -normen nog in 
belangrijke mate richtinggevend zijn. Maar dat wil niet 
zeggen dat het nieuwe Ledenraadslid Harold van de 
Waardt tegen elke vorm van verandering is – integendeel. 
“Wat mij betreft mag de Ledenraad best wat duidelijker 
‘de stem uit het veld’ zijn en wat meer invulling geven aan 
het dualisme dat in het systeem is ingebakken.”
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ondernemend

gerechtsdeurwaarders zijn 
ambtenaar én ondernemer. 
in de rubriek ‘ondernemend’ 
komen onderwerpen aan bod 
die vooral die laatste dimensie 
belichten. ondernemers uit 
de beroepsgroep die voorop 
lopen vertellen over hun keuzes 
en aanpak als het gaat om 
(specifieke aspecten van) de 
bedrijfsvoering. Deze keer: 
Michael swier van swier cs 
over marketing.
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‘Het plaatje moet 
helemaal kloppen’
Michael swier startte vorig jaar zijn eigen kantoor, na een langjarige carrière 
als deurwaarder en partner bij een grote gerechtsdeurwaarderorganisatie. 
eén ding was hem van meet af aan duidelijk: een succesvolle start in de 
huidige moeilijke markt vraagt om gerichte marketinginspanningen. en, 
minstens zo belangrijk, om een heldere propositie. “dat je meerwaarde hebt 
spreekt vandaag de dag niet meer vanzelf. Je moet je echt onderscheiden in 
je manier van uiten.” 

Het hoekpand waarin Swier 
cs is gevestigd ligt pal op de 
kop van IJburg. Grote glazen 
puien bieden uitzicht over 

een watervlakte, met in de verte de witsta-
len Enneüs Heermabrug. De keuze voor 
juist deze locatie was heel bewust, zegt 
Michael Swier. “Ik ben ervan overtuigd dat 
er ook onder de huidige marktomstandig-
heden nog mogelijkheden zijn voor nieuwe 
spelers, maar dan niet vanaf een zolderka-
mertje drie hoog achter. Je moet jezelf in 
één keer als professionele organisatie op 
de kaart zetten. We zitten in een opvallend, 
modern en transparant kantoor op een in 
het oog springende locatie. Als onderne-
mer moet je durven kiezen voor een kan-
toor met een eigen gezicht.” 

‘je moet je 
onderscheiden in je 

manier van uiten’

Keuzes durven maken. Professionaliteit. 
Transparantie. Het zijn terugkerende 
woorden in het relaas van Swier. Hij zegt: 
“Ik heb heel goed nagedacht over wat 
voor kantoor ik wilde neerzetten, wat ons 
gezicht zou moeten worden in de markt 
en hoe ik goed over het voetlicht kon 
brengen wat we te bieden hebben. Want 

dat je meerwaarde hebt spreekt vandaag 
de dag niet meer vanzelf. Je moet je echt 
onderscheiden in je manier van uiten.” 
Hoewel Swier als ervaren rot in het vak 
geen goedgekeurd ondernemingsplan 
nodig had, werkte hij eerst een gedetail-
leerde commerciële propositie uit op 
papier, voordat hij zich als zelfstandige 
vestigde. “Ik heb niet de luxe van een 
bestand van vaste klanten die al dertig 
jaar aan boord zijn: het was van nul af 
aan beginnen. Dan besef je dat marketing 
enorm belangrijk is. Voor mij een reden 
om daar van meet af aan een professionele 
partij bij te betrekken, en niet zelf maar 
wat te gaan klussen.”

LaNgeTerMijNVisie 
Swier had het geluk dat zijn levensge-
zellin, marketeer Janine Out, over een 
aantal goede contacten met reclamebu-
reaus beschikte. Samen selecteerden ze 
een bureau en schreven ze een heldere 
briefing. Want, zegt Out: “Doe je dat niet, 
dan vliegt het alle kanten uit. De uitdaging 
was om een volledig nieuw kantoor in de 
markt te zetten vanuit een consistente lan-
getermijnvisie. Alle bureaucommunicatie 
moest in lijn zijn met die filosofie.”
Het bureau kreeg de opdracht een nieuwe 
huisstijl en communicatiedragers, waaron-
der een website, te ontwikkelen gebaseerd 
op twee pijlers: enerzijds gedegenheid, 
anderzijds transparantie. Swier: “We zijn 

een nieuw kantoor, maar ik neem jaren-
lange ervaring mee. Potentiële klanten 
moeten dat op een of andere manier 
‘aanvoelen’ in de manier waarop we ons 
presenteren. Anderzijds wilde ik een sfeer 
van openheid en transparantie uitstralen: 
bij ons weet je als klant en als debiteur 
altijd waar we staan en waar we mee 
bezig zijn. Die briefing heeft het bureau 
uiteindelijk vertaald in onze huidige pay-
off ‘Een heldere visie op vorderingen’, en 
uiteindelijk in onze totale huisstijl.”    
Als middelgroot kantoor moet Swier 
vooral opboksen tegen andere middel-
grote gerechtsdeurwaarder- en incasso-
kantoren. Met name die laatste, zegt hij, 
hebben vaak een grote voorsprong als het 
om marketing gaat. “Marketing is in onze 
branche vaak nog een beetje het onderge-
schoven kindje, de grote kantoren wellicht 
uitgezonderd. Het wordt er óf maar een 
beetje bijgedaan op een nogal amateuristi-
sche manier, óf er wordt gekozen voor een 
nogal opdringerige verkooptactiek. Het 
mooie van een goede marketingstrategie 
is echter dat je op een heel natuurlijke en 
aantrekkelijke manier kunt vertellen wie 
je bent en wat je doet, waarbij je klanten 
het gevoel geeft dat ze nog iets te kiezen 
hebben.”

coNsequeNT ZijN 
Zowel Swier als Out zijn erg blij met de 
resultaten van hun inspanningen. Out: 

ondernemend





“Het is natuurlijk best een behoorlijke 
investering voor een beginnend kantoor, 
maar de reacties zijn zonder uitzondering 
heel positief. Voor onze eerste adverten-
tiecampagne zijn we zelfs onderschei-
den met De Gouden Sleutel door het 
magazine Mr. Best bijzonder, want het 
bureau heeft in die campagne bewust 
geen mensen laten zien, maar gewerkt met 
beelden die pas duidelijk werden als je de 
tekst las die ernaast stond.” 

‘internet en social media 
in plaats van de papieren 

brochure’

Ook de lokale ondernemers in de nog 
relatief nieuwe wijk IJburg werden 
niet vergeten: zij ontvingen een mooi 
vormgegeven ‘deurwaardersbrief ’ met het 
aanbod om eens binnen te lopen voor een 
gratis consult. Swier: “Een simpel idee dat 
heel goed heeft gewerkt. Dat heeft direct 
nieuwe opdrachtgevers opgeleverd.” 
Op de vraag wat de belangrijkste lessen 
zijn die hij afgelopen jaar geleerd heeft 
zegt Swier: “Om te beginnen: wees 
consequent, tot in de details. Het plaatje 
moet helemaal kloppen, anders werkt 
het niet. Locatie, kleurstelling, huisstijl, 
website, de ‘tone of voice’ van de teksten, 
ja zelfs de kerstkaart die je verstuurt: het 
grijpt allemaal in elkaar en versterkt elkaar 
als je het goed doet. Daarom is het goed 
om je door een professionele partij te 
laten begeleiden. En twee: zie het niet als 
kosten, maar als een investering. Wij zitten 
nu nog in de opstartfase, maar we hebben 
een basis gelegd waar we zeker drie, zo 
niet vijf jaar mee vooruit kunnen. Ik kan 
niet in de toekomst kijken, maar ik denk 
dat we over een aantal jaar op een heel 
andere manier met onze opdrachtgevers 
en debiteuren zullen communiceren. De 
papieren brochure is echt op z’n retour, 
internet en social media nemen dat over. 
Dat heeft ook invloed op hoe je com-
municeert met de markt. Het getuigt van 
goed ondernemerschap om daar nu al 
over na te denken.” 

ondernemend

Sdu Uitgevers   de Gerechtsdeurwaarder 2011, nr. 1    |  7



To cry wolf
de afgelopen maanden is de deurwaardersbranche opgeschrikt door een 

aantal gevallen van extreem geweld die verband leken te hebben met geplande 
huisontruimingen. in almere stak een bewoner zijn huis in brand na het bezoek 
van een deurwaarder, in rijswijk vermoordde een man zijn vrouw en kind met 

een ontruiming in zicht en in huissen veroorzaakte een schuldenaar opzettelijk 
een gasexplosie. is hier sprake van een trend of een toevallige samenloop van 
omstandigheden? en wat bezielt mensen die zoiets doen? sociaal psycholoog 

hans van de sande bekijkt de zaak van diverse kanten. 

ondernemendinterview
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Opvallend veel serieuze incidenten ineens. 
Kunnen we hier spreken van een maat-
schappelijke trend?

N ee, daar is het te vroeg voor. 
Trendmatigheid is een zaak 
van decennia, dus als iets in 
de loop van een paar maan-

den of jaren een aantal malen gebeurt dan 
is het nog niet gelijk een trend. Dat neemt 
niet weg dat er een aantal dingen over 
opgemerkt kan worden. Laten we eerst 
eens kijken naar de rol van de media. Het 
bestaansrecht daarvan is, zoals de Ameri-
kanen zeggen, ‘to cry wolf ’. In primitieve 
samenlevingen stonden er altijd mensen op 
wacht om voor de wolven en ander gevaar 
te waarschuwen. We zijn genetisch gezien 
geneigd heel erg goed te luisteren naar dat 
soort signalen, want deed je dat niet dan 
werd je niet oud. Journalisten, filosofen, 
trendwatchers, futurologen, noem maar 
op, die profiteren daarvan. Als je maar hard 
genoeg ‘Pas op! Een wolf!’ roept, dan krijg 
je een reactie en sta je in het middelpunt. 
Daar komen ook al die hypes vandaan die 
het nieuws beheersen, en ook de algemene 
overtuiging dat ‘vroeger alles beter was’. Je 
moet dus erg oppassen met overhaaste con-
clusies: gebeurt dit nu echt vaker of roepen 
de media nu ineens moord en brand, ter-
wijl het vroeger ook altijd al voorkwam? Ik 
kan u wel zeggen dat de vroegste aanteke-
ning (een heel vroege hiëroglyfentekst) die 
dateert uit 2000 voor Christus, meldt dat 
de wereld bergafwaarts gaat. Dus dat pro-
ces is wel al een tijdje aan de gang.”

Zou het kunnen zijn dat diezelfde media 
eraan bijdragen dat mensen dergelijk 
extreem gedrag vertonen? Naar analogie 
van: goed voorbeeld doet goed volgen?
Ja, dat is een interessant fenomeen. Feit 
is dat de mediaconsumptie de afgelopen 
decennia enorm is toegenomen: van vrij-
wel niet in de jaren vijftig tot gemiddeld 
bijna drie uur per dag op dit moment. 
Vroeger vormde het erf of de buurt je 
hele wereld, nu zijn we inwoner van een 
‘global village’ waar halve en hele rampen 
aan de orde van de dag zijn. Nederland 

is het Bulletje en Bonestaak-niveau 
definitief ontstegen en daardoor worden 
we aantoonbaar steeds banger. Maar of we 
daardoor ook agressiever en gewelddadi-
ger worden, is maar zeer de vraag. Eén van 
de wetten van mijn vak zegt dat mense-
lijke gevoelens in feite onveranderlijk zijn, 
thuishoren in het domein van de mense-
lijke natuur. Maar de manier waarop die 
gevoelens geuit worden, is sterk cultureel 
bepaald. Als ik een onderzoeksopdracht 
zou krijgen, dan zou ik ook altijd éérst 
uitzoeken of er een bepaalde populaire 
film of tv-serie is waarin dit soort gedrag 
als het ware wordt uitvergroot.

Dat lijkt een weinig wetenschappelijke 
aanpak…
Toch wel. Vooral wanneer dat gedrag in 
die tv-serie wordt voorgesteld als suc-
cesvol, dan zien mensen dat al snel als 
een geaccepteerde manier van doen. Er is 
een beroemd onderzoek in mijn vak, het 
Bobo Doll experiment, uit begin jaren ’60, 
dat hier wat licht op werpt. Bobo was een 
soort grote opblaaspop, heel uitdagend 
voor kinderen om mee te spelen. Een 
deel van de onderzoeksgroep kreeg eerst 
een filmpje te zien waarin een volwassene 
zich nogal agressief op Bobo uitleefde. 
En jawel, juist die kinderen bleken in hun 
‘spel’ na een frustrerende ervaring dat 
gedrag vervolgens letterlijk te kopiëren. 

Zoals berichtgeving over suïcide ook vaak 
nieuwe gevallen lijkt op te roepen?
Dat is inderdaad wetenschappelijk 
aangetoond, reden waarom de media 

hierover uiterst terughoudend berichten 
– ook al weten we niet zeker of dat helpt. 
Maar zelfmoord hangt vaak samen met 
depressiviteit en psychopathologie, en 
dat is denk ik bij ontruimingen door-
gaans niet het geval, al is het ook niet 
uit te sluiten. Hoe dan ook: het gaat om 
mensen die al meerdere waarschuwin-
gen hebben gekregen dat het de foute 
kant op gaat en vaak ook al meerdere 
kansen hebben laten lopen om hun lot 
te wenden. Ik denk daarom dat we het 
meer moeten zoeken in een bepaalde 
persoonlijkheidsstructuur: mensen die 
als kind niet geleerd hebben om vooruit 
te kijken en eigenlijk niet helemaal, of 
helemaal niet rationeel in de wereld 
staan. Mensen die zich niet afvragen: als 
ik dit doe, wat zullen dan de gevolgen 
zijn? Dat soort mensen doet ook logi-
scherwijs weinig tot niets aan financiële 
planning en dat uit zich vaak in het doen 
van onverantwoorde aankopen. Zeker 
in een maatschappij als de onze, waarin 
directe behoeftebevrediging door de 
reclamemakers als het hoogste goed 
wordt aangeprezen. ‘Live your life to the 
max’ en volg elke impuls. Welnu, dan 
hoef je je er niet over te verbazen dat als 
dat soort mensen ontruimd worden, zij 
opnieuw impulsief gedrag gaan vertonen 
en hun toevlucht zoeken tot de eerste 
beste wanhoopsdaad die bij ze opkomt.”

Zou je dat ook als een gebrek aan zelfreflec-
tie kunnen zien?
Zeker. Veel mensen zijn vandaag de dag 
niet meer zo geneigd om naar zichzelf te 

‘begin vorig jaar heeft de kbvg meegewerkt aan een onderzoek naar geweld tegen werkne-
mers met een publieke taak. veel gerechtsdeurwaarders hebben toen ten behoeve van het 
interview een vragenlijst ingevuld. van alle onderzochte beroepsgroepen met een publieke 
taak, blijken gerechtsdeurwaarders het vaakste slachtoffer te zijn van agressie en geweld. 
op basis van de uitkomsten van het onderzoek heeft het ministerie van binnenlandse Zaken 
maatregelen genomen om de agressie en het geweld te verminderen.  in maart 2011 vindt 
een 2-meting plaats waarmee bepaald wordt of de doelstellingen van het ministerie zijn 
behaald. alle leden van de kbvg zullen in maart via de e-mail benaderd worden met het 
verzoek een korte vragenlijst in te vullen over agressie en geweld’.
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Bazuin en Partners is de snelst groeiende organisatie uit de top 10 van gerechtsdeurwaarderskantoren in Nederland.

Voor onze vestigingen in Rotterdam en Amstelveen zijn wij op zoek naar een
  

Toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder m/v 

Als toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder ben je lid van een team van collega’s, werkzaam vanuit de diverse vestigingen. Vanuit 
een van deze vestigingen houd jij je voornamelijk bezig met ambtelijke werkzaamheden in de Randstad.

Belangrijk in deze functie is dat je zelfstandig, resultaatgericht, zorgvuldig en onder druk kunt werken. Je wilt kwaliteit leveren en 
samenwerken. Je vindt het belangrijk om in een professionele, fl exibele maar bovenal informele organisatie te werken en samen met 
je collega’s voortdurend te streven naar verbetering van de organisatie. Volg je op dit moment de opleiding tot kandidaat-deurwaarder 
én ben je stagewaardig, dan nodigen wij ook jou uit om te solliciteren.

Functieprofi el
• (Afgeronde) opleiding tot kandidaat gerechtsdeurwaarder;
• Enige jaren ervaring (wenselijk);
• In staat zijn om zelfstandig, doortastend en krachtdadig op te treden;

Arbeidvoorwaarden
Wij bieden een zeer afwisselende en uitdagende baan binnen een professionele organisatie. Bovendien bieden wij een uitstekend 
arbeidsvoorwaarden pakket (pensioenregeling, spaarloonregeling, scholingsmogelijkheden e.d.) met daarbij een passend salaris.

Herken jij jezelf in bovenstaand functieprofi el en wil je graag werken in een dynamisch bedrijf met een informele werksfeer? 
Stuur dan een sollicitatiebrief met curriculum vitae naar jobs@bazuin.nl, 
t.a.v. de heer C.F. van Veen. Voor verdere informatie kun je kijken op www.bazuin.nl.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

78378_Bazuin en Partners.indd   1 13-12-2010   13:37:04

Heeft u een opdracht buiten de regio en zit u krap in 
uw tijd? Heeft u een vakantie in aantocht? Of zit u met 
een piek aan opdrachten? Caminada & Van Leeuwen is 
u graag van dienst.  
Wij hebben als tk.gerechtdeurwaardersdienst jarenlang 
ondersteuning verleend. Nu, met een eigen standplaats 
zijn wij u nog steeds graag van dienst. Zowel voor 
spoedexploten als voor bulkroutes, en zowel voor 
projecten als op geregelde basis.Wij kunnen snel en 
flexibel inspelen op uw verzoek. 

Probeer ons eens uit. Stuur uw exploten naar ons op of 
maak vrijblijvend een afspraak om kennis te maken.

N I E U W  I N  D E  R A N D S TA D

Wij gaan door waar freelancen ophoudt!

 

Ondernemingsweg 2D
2404 HN   Alphen aan den Rijn 
T 0172 44 36 34 
F 0172 44 36 50
E info@cvl-incasso.nl 
I www.cvl-incasso.nl



kijken. De bekende Britse arts en schrij-
ver Theodore Dalrymple heeft veel te 
maken gehad met mensen uit de onder-
klasse. Wat hem daarbij trof, is dat die 
mensen geen enkele verantwoordelijk-
heid meer namen voor hun eigen gedrag. 
Alles wat ze deden, zagen ze als iets dat 
hen overkwam. Ze hadden eenvoudig-
weg niet geleerd naar zichzelf te kijken. 
Nu is dat volgens Dalrymple altijd een 
kenmerk geweest van de onderklasse, 

maar het is ook deel van de moderne 
cultuur. Iemand is altijd ergens schuld 
van, maar zelf ben je dat nooit. En dus 
‘mag’ je je wreken op de maatschappij en 
de loketbediende voor rot schelden. Of 
de deurwaarder. Of erger. 

En hoe zijn we daar terecht gekomen?
Tja, dat is een complexe analyse. De 
geboortebeperking zou een rol kunnen 
spelen: anders dan voorheen is tegen-

woordig elk kind gewenst en wordt dien-
overeenkomstig opgevoed: het moet en 
zal gelukkig worden. In die filosofie past 
bijvoorbeeld een kind straffen niet meer: 
in plaats daarvan práát je ertegen. In de 
trant van: ‘Wat hadden we nu afgespro-
ken? Je maakt mamma verdrietig.’ Maar 
voor kinderen is een draai om de oren 
veel duidelijker: ongewenst gedrag en 
mijn schuld, anders had ik die draai om 
mijn oren wel niet gehad. Als je in plaats 
daarvan allemaal tekst en uitleg geeft die 
het kind eigenlijk niet snapt, dan denkt 
het kind: ik heb dus niet zulke erge din-
gen gedaan, het zal wel meevallen. Zo 
groeien mensen op die geloven dat ze 
overal wel mee wegkomen. Dalrymple 
wijst hier ook op, en het is op z’n minst 
een interessante hypothese. 

‘De manier waarop   
mensen hun gevoelens 
uiten is sterk cultureel 

bepaald’

Ik zie het veel bij mijn studenten: ze 
bedoelen het allemaal heel goed, maar 
de wereld lijkt om henzelf te draaien 
en ze hebben maar in beperkte mate 
geleerd anderen te monitoren. Vandaar 
dat ze ook weinig schaamte kennen. En 
dat is voor deurwaarders een lastig iets, 
want door schaamte worden mensen in 
hoge mate in toom gehouden. In mijn 
vak is er de ‘theory of the objective self 
awareness’: we gaan helemaal op in onze 
eigen wereld en worden ons pas bewust 
van ons gedrag wanneer dat zichtbaar 
voor ons is, bijvoorbeeld als we onszelf 
in een spiegel zien of op een video. Op 
het moment dat we zien wat we eigenlijk 
doen, temperen we ons gedrag: daarom 
hangen in cafés ook zoveel spiegels. Ik 
ben ervan overtuigd dat als je de daden 
van die heftig reagerende debiteuren 
had kunnen filmen, ze de volgende dag 
zouden zeggen: ben ik dat? Ik weet niet 
wat me bezielde…

interview
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Wie is Hans van de sande?

hans van de sande werkte zowel voor als na zijn pensionering als docent sociale psy-
chologie aan de rijksuniversiteit groningen. via zijn bedrijf van de sande in lezingen 
verzorgt hij spreekbeurten over tal van onderwerpen, waaronder de samenhang binnen 
groepen, conformisme, rolpatronen, normen en waarden en de invloed van leiderschap op 
productiviteit. van de sande is gespecialiseerd in massapsychologie en groepsdynamica 
en –communicatie, in het bijzonder op het snijvlak van menselijke natuur en cultuur.



ledenraad

Ze mogen me bellen
hij noemt zichzelf een ‘deurwaarder oude stijl’, voor 
wie de traditionele beroepswaarden en -normen nog 
in belangrijke mate richtinggevend zijn. Maar dat wil 
niet zeggen dat het nieuwe ledenraadslid harold 
van de waardt tegen elke vorm van verandering is 
– integendeel. “wat mij betreft mag de ledenraad 
best wat duidelijker ‘de stem uit het veld’ zijn en wat 
meer invulling geven aan het dualisme dat in het 
systeem is ingebakken.”

De gerechtsdeurwaarder zal in 2011 bijzondere 
aandacht besteden aan de Ledenraad. in een serie 
interviews met zittende en nieuwe leden wordt 
dieper ingegaan op de bijzondere plaats die dit 
beleidsbepalende orgaan inneemt binnen de PBo. 
Deze editie: Harold van de Waardt, die in november 
2010 toetrad tot de Ledenraad.

12  |  de Gerechtsdeurwaarder 2011, nr. 1 

Zonder voordracht vanuit het res-
sort stelde Van de Waardt zich, 
door middel van een open sol-
licitatie, tijdens de Algemene 

Ledenvergadering (ALV) beschikbaar voor 
de Ledenraad. Hij werd gekozen. Harold 
van de Waardt trok de stoute schoenen aan 
nadat hij tijdens een ressortvergadering 
niet de vereiste meerderheid van stemmen 
kreeg voor een voordracht vanuit dat res-
sort. Dat klinkt, zegt de journalist, als echte 
ambitie. Van de Waardt: “Dat is ook echte 
ambitie. Het vak gaat me aan het hart en 
de beroepsontwikkelingen zijn in de afge-
lopen jaren dusdanig geweest dat ik me 
geroepen voel om mijn stem te laten horen. 
Bovendien ben ik beroepsinhoudelijk 
inmiddels voldoende gepokt en gemazeld 
om te weten wat er speelt bij opdrachtge-
vers en debiteuren.”
Dat hij op de ALV werd verkozen, was 
natuurlijk enigszins een verrassing – al 
was hij nog meer verrast dat het systeem 
van stemmen via stemkastjes heel 
duidelijk zichtbaar maakt dat ook via het 

ressort aangedragen ‘voorkeurkandida-
ten’ soms maar op een beperkt draagvlak 
kunnen rekenen. “Ik ben er de persoon 
niet naar om direct met het opgehe-
ven vingertje klaar te staan, maar het 
huidige getrapte systeem van verkiezing 
vertoont wel wat tekortkomingen. Grote 
deurwaardersorganisaties kunnen vrij 
gemakkelijk een grote delegatie afvaardi-
gen naar een slecht bezochte ressortver-
gadering en daarmee via een eenmalig 
stemoverwicht bepaalde kandidaten 
naar voren schuiven. It’s all in the game, 
maar ik denk dat uit mijn verkiezing 
wel blijkt dat veel leden van de ALV 
graag een Ledenraad zien die een reële 
afspiegeling is van de verhoudingen in 
het veld.”

WreVeL
Feit is dat Van de Waardt partner is in 
een middelgroot kantoor in ’s Hertogen-
bosch (Hofman gerechtsdeurwaarders) 
en daarbij verantwoordelijk voor de 
aansturing van de ambtelijke tak van 

dat kantoor. Kleurt dat zijn blik? Van 
de Waardt: “Laat ik het zo zeggen: ik 
voel me prettig bij de filosofie van ons 
kantoor. We zijn heel laagdrempelig en 
staan dicht bij onze opdrachtgevers, 
maar zeker ook dicht bij onze debiteu-
ren. En dat houdt in dat als er lastige 
onderwerpen aan de deur worden aan-
gekaart, we de tijd nemen om even met 
die mensen te gaan zitten om ze verder 
te helpen. Ik weet ook wel dat ik in die 
tijd twee dagvaardingen in de buurt had 
kunnen doen, maar het hoort er wat 
mij betreft gewoon bij. Hetzelfde geldt 
voor klachten: als het echt belangrijk is, 
kunnen opdrachtgevers én debiteuren 
mij persoonlijk aan de lijn krijgen. Als 
ik vervolgens praktijkgevallen hoor van 
kandidaat-gerechtsdeurwaarders die 
geacht worden een x-aantal exploten te 
rijden en niet langer dan y minuten aan 
de deur te blijven, dan wekt dat bij mij 
toch wat wrevel op. Met die blik kijk 
ik ook naar de discussie die nu in alle 
hevigheid speelt: in hoeverre ben je als 
gerechtsdeurwaarder nog baas in eigen 
huis? In de praktijk krijgen sommige 
kantoren zó veel zaken van bepaalde 
opdrachtgevers toegespeeld, dat het 
voor deze kantoren niet meer goed 
mogelijk lijkt voldoende opdrachten 
aan te nemen van andere opdrachtge-
vers. Dit soort ontwikkelingen baart me 
zorgen, en ik zal dat zeker meenemen in 
de stem die ik wil laten horen. 

Van de Waardt ziet de Ledenraad 
feitelijk als een soort Tweede Kamer, 
de plaats waar de uiteindelijke koers 



ledenraad
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van de PBO in belangrijke mate wordt bepaald. Is hij, 
die lijn van denken doortrekkend, ook voorstander van 
‘fractievorming’ binnen de Ledenraad, bijvoorbeeld het 
gezamenlijk optrekken van afgevaardigden van kleinere 
kantoren? Van de Waardt: “Ik ken de meeste collega-
ledenraadsleden nog niet persoonlijk, maar denk dat ik 
met velen inhoudelijk op één lijn zit. Ik heb nog geen 
contact gelegd om in gezamenlijkheid een bepaald 
onderwerp op de kaart te zetten. Maar er lijkt me 
weinig op tegen: wat mij betreft mag de Ledenraad best 
wat duidelijker ‘de stem uit het veld’ zijn en wat meer 
invulling geven aan het dualisme dat in het systeem is 
ingebakken. Ik heb me vaker afgevraagd waarom de 
Ledenraad niet net als het bestuur apart zit tijdens de 
ALV, zodat ze ook fysiek herkenbaar is voor de aanwezi-
gen. Dan wordt ook meer duidelijk dat er in de Leden-
raad over sommige zaken soms anders gedacht wordt 
dan in het Bestuur.”

groTe VeraNTWoorDeLijKHeiD 
Op de vraag of Van de Waardt op dit moment alle dos-
siers al tot in detail heeft doorgewerkt zegt hij: “Ik ken 
de grote lijnen, maar ik moet er zeker nog een paar avon-
den voor uittrekken om me verder in te lezen in de fines-
ses. Het zijn complexe en omvangrijke dossiers. Maar 
dat heb ik er graag voor over, want de zaken die spelen, 
raken de kern van ons vak. De cijfers die op de laatste 
ALV gepresenteerd zijn, spreken boekdelen, dus ik denk 
dat we ons de komende tijd goed moeten buigen over 
onze wettelijke opdracht en de positie die we innemen 
binnen het rechtsbestel. Ons is in een zwaar bevochten 
Gerechtsdeurwaarderswet de vrijheid gegeven de zaken 
zelf te gaan regelen. Dat is een grote verantwoordelijk-
heid en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan.”
Blijft staan dat de Ledenraad er een lid bij heeft dat er 
‘heel veel zin’ in heeft en zijn uiterste best gaat doen ‘te 
voldoen aan de verwachtingen die mijn collega’s van mij 
mogen hebben’. Van de Waardt: “Het is mooi dat ik al 
aan het begin van mijn termijn m’n ideeën heb kunnen 
delen in dit artikel in de Gerechtsdeurwaarder. Want als 
je een ‘gezicht’ hebt als Ledenraadlid, dan verlaagt dat 
de drempel en komen collega’s mogelijk sneller naar je 
toe. Ook al weet ik niet precies wie er allemaal op mij 
gestemd hebben: ik ben iemand van korte lijnen en 
hou graag voeling met de achterban. Dus ze mogen me 
bellen.”



Cursusaanbod Mr. dr. M. Teekens Stichting voorjaar 2011

Cursus Bewijsbeslag
Datum: dinsdag 29 maart 2011
Duur: 13:30 uur tot 17:30 uur
Locatie: Het Branche Bureau, Wilhelminalaan 3, 3743 DB te Baarn
Cursusprijs:  € 365,- (exclusief BTW, inclusief cursusmateriaal en registratie oplei-

dingspunten)
Docent: Mr. A.C.J.J.M. Seuren
KBvG-opleidingspunten: 4 punten (in aanvraag bij de KBvG)

Cursus Personen vennootschappen, eindelijk wet!
Datum: dinsdag 5 april 2011
Duur: 13:30 uur tot 17:30 uur
Locatie: Het Branche Bureau, Wilhelminalaan 3, 3743 DB te Baarn
Cursusprijs:  € 365,- (exclusief BTW, inclusief cursusmateriaal en registratie oplei-

dingspunten)
Docent: Mr. R.J.C. van Helden
KBvG-opleidingspunten: 4 punten (in aanvraag bij de KBvG)

Cursus Betekeningsverordening
Datum:  vrijdag 8 april 2011
Duur:  13:30 uur tot 17:30 uur
Locatie:  Het Branche Bureau, Wilhelminalaan 3, 3743 DB te Baarn
Cursusprijs:   € 365,- (exclusief BTW, inclusief cursusmateriaal en registratie oplei-

dingspunten)
Docent:  Mr. dr. B. Sujecki
KBvG Opleidingspunten: 4 punten (in aanvraag bij de KBvG)

Cursus Dwangsommen/lijfsdwang/indirecte executiemiddelen
Datum: dinsdag 12 april 2011
Duur: 13:30 uur tot 17:30 uur
Locatie: Het Branche Bureau, Wilhelminalaan 3, 3743 DB te Baarn
Cursusprijs:  € 365,- (exclusief BTW, inclusief cursusmateriaal en registratie oplei-

dingspunten)
Docent: Prof. mr. A.W. Jongbloed
KBvG-opleidingspunten: 4 punten (in aanvraag bij de KBvG)

Cursus Management-Development voor de gerechtsdeurwaarderspraktijk
Datum:  woensdag 13 april en woensdag 20 april 2011
Duur: 09:30 uur tot 16:30 uur
Locatie: Het Branche Bureau, Wilhelminalaan 3, 3743 DB te Baarn
Cursusprijs:  € 965,- (exclusief BTW, inclusief cursusmateriaal en registratie oplei-

dingspunten)
Docenten:  J.J.G.A.M. Timmermans en mevrouw I. Roest 
KBvG-opleidingspunten: 12 punten (in aanvraag bij de KBvG)

Cursus Erfrecht en de praktische uitvoering van de gerechtsdeurwaarders-
praktijk
Datum: vrijdag 13 mei 2011
Duur:  13:30 uur tot 17:30 uur
Locatie:  Het Branche Bureau, Wilhelminalaan 3, 3743 DB te Baarn
Cursusprijs:   € 365,- (exclusief BTW, inclusief cursusmateriaal en registratie oplei-

dingspunten)
Docent:  Mr. E.W.J. Ebben
KBvG Opleidingspunten: 4 punten (in aanvraag bij de KBvG)

Masterclass Actualiteiten Burgerlijk Wetboek (zekerheidsrechten)
Datum:  woensdag 18 mei 2011
Duur:  13:30 uur tot 17:30 uur
Locatie:  Het Branche Bureau, Wilhelminalaan 3, 3743 DB te Baarn
Cursusprijs:   € 365,- (exclusief BTW, inclusief cursusmateriaal en registratie oplei-

dingspunten)
Docenten:  Mr. F. Leemans en mr. J.M. Milo
KBvG-opleidingspunten: 4 punten (in aanvraag bij KBvG)

Cursus Executieverkoop van bijzondere zaken
Datum:  donderdag 26 mei 2011
Duur:  13:30 uur tot 17:30 uur
Locatie:  Het Branche Bureau, Wilhelminalaan 3, 3743 DB te Baarn
Cursusprijs:   € 365,- (exclusief BTW, inclusief cursusmateriaal en registratie oplei-

dingspunten)
Docent:  Mr. J.D. van Vlastuin
KBvG-opleidingspunten: 4 punten (in aanvraag bij KBvG)

Cursus Faillissementswet en WSNP
Datum:  dinsdag 14 juni 2011
Duur:  13:30 uur tot 17:30 uur
Locatie:  Het Branche Bureau, Wilhelminalaan 3, 3743 DB te Baarn
Cursusprijs:   € 365,- (exclusief BTW, inclusief cursusmateriaal en registratie oplei-

dingspunten)
Docenten:  Mw. mr. H.H. Lammers en prof. mr. A.W. Jongbloed
KBvG-opleidingspunten: 4 punten (in aanvraag bij de KBvG)

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de 
Mr.dr. M. Teekens Stichting op telefoonnummer 035-5427524 of per e-mail 
info@teekensstichting.nl
Aanvullende informatie met betrekking tot het cursusprogramma voorjaar 2011 is 
terug te vinden op de website www.teekensstichting.nl 
Tevens kunt u op deze website het inschrijformulier, de algemene voorwaarden en 
informatie over de kortingsregeling vinden.

79243_Teekensstichting.indd   1 26-1-2011   14:53:30
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Nabrander over nakosten…

Voor de proceskosten die na een uitspraak ontstaan biedt de 
wet een speciale regeling om deze kosten te laten begroten.1  
Voor Rechtbank (sector civiel) en Gerechtshof is er een for-
faitair tarief2 voor deze nakosten. Een vergelijkbare regeling 

voor kantonzaken en zaken bij de Hoge Raad ontbreekt.
In het verleden werd dit forfaitaire liquidatietarief relatief informeel 
‘meegenomen’ bij de tenuitvoerlegging van vonnissen. Er werd bevel tot 
betaling voor gedaan en beslag voor gelegd.3 Tot een wettelijke bevel-
schriftprocedure kwam het zelden.
Aan die praktijk kwam een einde door een arrest van het Hof Den Bosch4 
waarin werd geoordeeld dat een vonnis geen titel opleverde voor de exe-
cutie van nakosten. De tuchtrechter ging hierin mee en oordeelde dat 
met deze uitspraak van het Hof er ten gronde over deze problematiek 
was geoordeeld en dat “het in rekening brengen van nasalaris (…) niet 
(was) toegestaan zonder een rechtsgeldige titel”.5

Een breuk dus met gebruiken in het verleden en een impuls voor de min 
of meer in onbruik geraakte bevelschriftprocedure. Voor de gerechts-
deurwaarder was er duidelijkheid. Voor de schuldeiser en schuldenaar 
echter niet, gezien met name de verscheidenheid aan jurisprudentie bij 
de sector kanton.6

In maart 2010 werd door een uitspraak van de Hoge Raad de zaak weer lasti-
ger.7 Anders dan het Hof Den Bosch oordeelde de Hoge Raad dat het vonnis 
zelf wel degelijk ook de titel is tot verhaal van de nakosten en (dus) niet het 
bevelschrift. 
De rechter mag van de Hoge Raad de nakosten op voorhand voorwaardelijk 
toewijzen, maar nodig is dat niet. Overwogen werd dat een bevelschriftpro-
cedure alleen nodig is indien er sprake is van betwisting van de nakosten.
Het arrest was voor de KBvG aanleiding voor een proefprocedure. Met name 
de uitspraak dat alleen als over de hoogte van de nakosten bij de executie een 
geschil rijst, dat dan een bevelschriftprocedure zou moeten worden gevolgd, 
plaatst de gerechtsdeurwaarder voor een dilemma.
Een ‘executie behoudens protest’ is uit het oogpunt van rechtsbescherming 
immers niet erg aantrekkelijk. De deurwaarder legt dan een deels ‘onaantast-
baar’8 beslag voor hetgeen bij vonnis uitdrukkelijk is toegewezen en een ‘pro-
testbaar’ beslag dat zijn geldigheid verliest bij betwisting. Moet de deurwaar-
der dan altijd op de mogelijkheid van betwisting wijzen en wat is redelijk 
voor vonnissen waarbij er geen forfaitair tarief bestaat voor nakosten?
Vragen van groot belang voor de praktijk en vragen die de Voorzieningen-
rechter te Amsterdam in een uitvoerig gemotiveerd vonnis9 beantwoordt. 
Eenvoudig weergegeven oordeelt de Voorzieningenrechter dat de gerechts-
deurwaarder als daarom wordt verzocht ook voor de nakosten moet execu-
teren. Als de executant aanspraak maakt op nakosten volgens forfaitair tarief 
is er geen reden voor de gerechtsdeurwaarder om actief op de mogelijkheid 
van betwisting te wijzen.
Als er door de executant aanspraak wordt gemaakt op hogere vergoedingen 
kan de gerechtsdeurwaarder de schuldenaar actief wijzen op zijn mogelijk-
heid tot betwisting, of kan hij – bij exorbitante bedragen – een deurwaar-
dersrenvooi ex artikel 438 lid 4  Rv starten. Voor de sector kanton doet de 
Voorzieningenrechter de suggestie aan te sluiten bij de uitspraak van het Hof 
Amsterdam.10 

Wat er al zij van de voor- en tegenstanders van het berekenen van nasalaris, 
het is van belang dat de praktijk duidelijke uitgangspunten heeft bij de ten-
uitvoerlegging van vonnissen. Beslaglegging voor onduidelijke bedragen of 
tarieven is onwenselijk.
In dat kader zou het goede zaak zijn indien het liquidatietarief voor kanton-
zaken bij de rechtbank zou worden uitgebreid met een eenduidig forfaitair 
tarief voor nasalaris.

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

1  Art. 237 lid 4 Rv geeft aan dat hiervoor een bevelschrift kan worden gevraagd aan de rechter. Voor 
een dergelijke procedure wordt ingevolge art. 4 lid 2 onder f Wet griffierechten burgerlijke zaken, 
geen griffierecht geheven.

2  Het zgn. liquidatietarief rechtbanken en Hoven te vinden op http://www.rechtspraak.nl/
Naar+de+rechter/Landelijke+regelingen/Sector+civiel+recht/ Liquidatietarief+rechtbanken+en+

 gerechtshoven.htm.
3 LJN AT3529.
4 LJN AU5140, met noot Jongbloed.
5 LJN AV5233.
6  Zo vond de kantonrechter te Zwolle in LJN AY1021 dat er bij een verstekvonnis geen werkzaam-

heden van enige betekening plaatsvonden om toewijzing van nakosten te rechtvaardigen, maar 
oordeelde het Gerechtshof te Amsterdam in NJF 2007/388 dat de wet voor de toewijsbaarheid van 
nakosten niet eist dat er sprake is van bijzondere inspanningen.

7 LJN BL1116, RvdW 2010, 434.
8 Dat wil zeggen zolang de rechter het beslag niet aantast.
9 LJN BO8910. 
10  NJF 2007/388. Het Hof sluit aan bij het destijds door de KBvG als redelijk voorgestelde tarief van 

50% van één punt van het toepasselijke salaris met een maximum van 50% van het salaris in zaken 
tot € 5.000.
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In verband met de sterke uitbreiding van onze ambtelijke 
werkzaamheden zijn wij voor onze vestiging Amsterdam op zoek naar een:

Functie:
In deze fulltime functie zul je je voornamelijk bezig houden met de 
ambtelijke werkzaamheden in de meest brede zin van het woord. 
De ambtelijke werkzaamheden worden verricht vanuit onze vestiging 
Amsterdam voor de gehele regio Noord Holland.

Ook stagiaires worden uitgenodigd om te solliciteren.

Profi el:
- afgeronde opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder
- goede communicatieve en contactuele vaardigheden
- klantgericht
- zelfstandig
- fl exibel

Wat bieden wij:
- een prettige werksfeer met grote zelfstandigheid 
- goede salariëring
- explootvergoeding 
- uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Heb je belangstelling:
Je sollicitatie (met c.v.) kun je sturen naar onderstaand adres:

Van Arkel Gerechtsdeurwaarders B.V.
t.a.v. de heer J. Hutten
Postbus 239
2300 AE Leiden
Per e-mail: jhutten@van-arkel.com 

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

Van Arkel behoort tot de 

grotere gerechtsdeurwaarders–

kantoren in Nederland. 

Groot genoeg voor daadkracht, 

compact genoeg voor 

klantgerichtheid.

KANDIDAAT – GERECHTSDEURWAARDER (M/V)

Liever niet horen dat je nog 4.12 minuten 
hebt om het volgende exploot te betekenen? 

Wij beleven ons vak!

Ook iets beleven? -> jepma.nl

Jepma Almere Gerechtsdeurwaarders
j u r i d i s c h  a d v i e s  .  d e b i t e u r e n b e h e e r  .  p r o c e s v o e r i n g  .  i n c a s s o

79299_Jepma.indd   1 27-1-2011   15:24:42
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ageNDa

Vergaderdata bestuur
10-01-2011 kantoor kbvg
07-02-2011 kantoor kbvg
07-03-2011 kantoor kbvg 
04-04-2011 kantoor kbvg
09-05-2011 kantoor kbvg
06-06-2011 kantoor kbvg
04-07-2011 kantoor kbvg
05-09-2011 kantoor kbvg
03-10-2011 kantoor kbvg
07-11-2011 kantoor kbvg
18-11-2011 Nh sparrenbos
 te Nunspeet
05-12-2011 kantoor kbvg

Vergaderdata ledenraad
10-02-2011 regardz 
 ‘de heerlickheijd’ 
 te ermelo  
21-04-2011 regardz 
 ‘de heerlickheijd’ 
 te ermelo  
16-06-2011 regardz 
 ‘de heerlickheijd’ 
 te ermelo  
22-09-2011  regardz ‘berghotel’ 

te amersfoort
20-10-2011  regardz ‘berghotel’ 

te amersfoort
22-12-2011  regardz ‘berghotel’ 

te amersfoort

algemene ledenvergadering
25-06-2011 hilton den haag
19-11-2011 Nh sparrenhorst 
 te Nunspeet

KBvg congres
24-06-2011 hilton den haag 

NaKosTeN

inleiding
Na uitspraken van het gerechts-
hof ’s hertogenbosch, het 
gerechtshof amsterdam en de 
hoge raad bestond onduide-
lijkheid over de invorderbaar-
heid van nakosten. de hoven 
concludeerden dat een vonnis 
niet tevens een titel is voor de 
executie van nakosten terwijl uit 
een arrest van de hoge raad van 
maart 2010 geconcludeerd kon 

worden dat nakosten ook zonder 
bevelschrift invorderbaar zijn. 
tegelijkertijd gaf de hoge raad 
ook aan dat deze kosten ook al 
in het vonnis begroot zouden 
kunnen worden. de kbvg startte 
samen met advocatenkantoor 
stibbe een proefprocedure bij de 
voorzieningenrechter amsterdam 
met als doel duidelijkheid te 
brengen. 

jurisprudentie over nakosten
er zijn drie uitspraken geweest 
die hier in het kader van het 
nasalaris van belang zijn: 
gerechtshof ’s hertogenbosch 
d.d. 4 oktober 2005 (lJN au5140), 
gerechtshof amsterdam d.d. 
9 maart 2006 (lJN av5233) en 
hoge raad d.d. 19 maart 2010 
(lJN bl1116). 
in de uitspraak van 4 oktober 
2005 overwoog het gerechtshof 
’s hertogenbosch dat een vonnis 
niet tevens een titel is voor de 
executie van nakosten wanneer 
het bedrag van het gevorderde 
nasalaris niet is bepaald. 
het gerechtshof amsterdam 
bevestigde de uitspraak van 
het hof ’s hertogenbosch en 
oordeelde in zijn uitspraak van 
9 maart 2006 (als  tuchtrechter 
inzake een hoger beroep van 
een uitspraak van de kamer 
voor gerechtsdeurwaarders) dat 
het een gerechtsdeurwaarder 
niet vrij staat om in het exploot 
van betekening bevel te doen 
voor de verlangde bedragen 
aan nasalaris en evenmin voor 
deze bedragen beslag te leggen 
wanneer de nakosten niet in het 
vonnis zijn opgenomen. om toch 
nog nakosten te kunnen vorderen 
zal de weg van artikel 237 lid 4 
rv gevolgd moeten worden, de 
rechter zal gevraagd moeten 
worden de nakosten te begroten 
en daarvoor een bevelschrift af 
te geven.
op 19 maart 2010 overwoog de 
hoge raad echter – onder meer – 
het volgende:
 “(...) 3.5 de kostenveroordeling 
als bedoeld in artikel 237 lid 1 

rv. heeft - anders dan het middel 
kennelijk tot uitgangspunt neemt 
- betrekking op zowel de voor 
als de na de uitspraak gemaakte 
kosten, en levert dus voor alle 
kosten een executoriale titel op. 
de in lid 3 bedoelde kosten zijn 
ten tijde van de uitspraak bekend 
en kunnen dus in de uitspraak 
worden begroot. de na de uit-
spraak ontstane kosten zijn uiter-
aard dan nog niet bekend. voor 
het geval over de hoogte daarvan 
bij de executie een geschil rijst, 
kan de rechter het bedrag van 
deze kosten alsnog begroten op 
de voet van artikel 237 lid 4 rv. 
het oordeel van het hof getuigt 
dus niet van een onjuiste rechts-
opvatting (...)”
op grond van deze overweging 
kan men concluderen dat de 
hiervoor genoemde jurispruden-
tie van het hof te ‘s hertogen-
bosch en het hof te amsterdam 
weer achterhaald zijn en nakos-
ten wel degelijk, ook zonder 
bevelschrift, op grond van het 
vonnis invorderbaar zouden zijn.  
de hoge raad zou alsnog hebben 
geoordeeld dat er op basis van de 
kostenveroordeling ex 237 lid 1 
rv kan worden geëxecuteerd en 
dat er slechts dan een procedure 
als in artikel 237 lid 4 rv hoeft 
te worden gevoerd als er sprake 
is van “geschil over de hoogte 
daarvan”. Met name de laatste 
overweging is voor de praktijk 
van de deurwaarder een lastig 
te hanteren uitgangspunt. kan 
elke schuldeiser elk willekeurig 
bedrag aan nasalaris claimen en 
moet de deurwaarder daarvoor 
bevel doen en beslag leggen?  
een soort “executie tenzij pro-
test”. dit lijkt op gespannen voet 
te staan met de rechtsbescher-
ming van de justitiabele. dient de 
deurwaarder ook op deze moge-
lijkheid van protest te wijzen?

Proefprocedure
om een einde te maken aan de 
onduidelijkheid is de  kbvg in 
samenwerking met mr. t. de 
greve van het advocatenkan-

toor stibbe een proefprocedure 
gestart waarin de voorzieningen-
rechter is gevraagd om in kort 
geding een antwoord te geven op 
de vraag of een partij die beschikt 
over een vonnis waarin te zijner 
gunste een procesveroordeling 
is uitgesproken, bevoegd is tot 
executie over te gaan voor een 
vordering op grond van nakosten 
die in verband met dat vonnis zijn 
gemaakt, zonder dat deze nakos-
ten op voorhand in dat vonnis zijn 
begroot en zonder dat daarvoor 
op de voet van artikel 237 lid 4 rv 
een bevelschrift is afgegeven. 
tevens is de vraag gesteld of dan 
werkelijk elk verlangd bedrag 
tot executie zal leiden of dat de 
deurwaarder daar een toets op 
los moet laten en, in het beves-
tigende geval, welke handvatten 
de deurwaarder daarbij dan zou 
kunnen hanteren.
de voorzieningenrechter legt 
de uitspraak van de hoge raad 
in zijn vonnis van 23 december 
2010 (lJN bo8910) als volgt uit: 
de partij die beschikt over een 
vonnis waarin ten laste van zijn 
wederpartij een kostenveroorde-
ling is uitgesproken, kan uit hoof-
de van dat vonnis beslag leggen 
voor de nakosten. enkel wanneer 
bij de executie over de hoogte van 
de nakosten een geschil ontstaat, 
dienen de kosten door de rechter 
te worden begroot. hieruit volgt 
dat in beginsel de executie kan 
worden aangevangen zonder dat 
de nakosten, bij voorbaat in het 
vonnis of nadien bij bevelschrift, 
door de rechter zijn begroot. 
alleen wanneer de geëxecu-
teerde de hoogte van de nakosten 
betwist, zal de executant de 
nakosten alsnog door de rechter 
moeten laten begroten (art. 237 
lid 4 rv).  

het bovenstaande betekent niet 
dat een gerechtsdeurwaarder 
iedere opdracht tot het doen van 
bevel- en het leggen van beslag 
voor nakosten zal hebben uit te 
voeren voorzover dit binnen zijn 
ministerieplicht valt:
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‘gerechtsdeurwaarders zullen 
in de onafhankelijke uitoefening 
van hun ambt ervoor hebben te 
waken dat beslag wordt gelegd 
voor nakosten die niet in rede-
lijkheid zijn gemaakt of die hoger 
zijn dan gebruikelijk, zonder dat 
de executant aannemelijk maakt 
dat bijzondere omstandigheden 
deze hogere kosten noodzakelijk 
hebben gemaakt’ (r.o. 4.7).
de voorzieningenrechter over-
weegt dat indien de schuldeiser 
aansluit bij de liquidatietarieven 
sector civiel (voor rechtbank 
sector civiel, hof, hoge raad) 
danwel bij de sector kanton het 
nasalaris beperkt tot 50% van 
het voor rechtbanken geldende 
liquidatietarief, de gerechtsdeur-
waarder zonder nadere toets kan 
executeren. de voorzieningen-
rechter sluit aan bij hetgeen het 
hof amsterdam in zijn arrest van 
17 juli 2007 (NJf 2007/388) heeft 
beslist. het hof gaat uit van een 
bedrag van maximaal 50% van 
één punt liquidatietarief-salaris. 
indien de schuldeiser aanspraak 
maakt op andere (lees: hogere) 
bedragen zal de gerechtsdeur-
waarder een onderbouwing 
moeten vragen (r.o. 4.7). wanneer 
deze onderbouwing hem niet 
als voldoende voorkomt, kan de 
deurwaarder gebruik maken van 
zijn bevoegdheid ex artikel 438 lid 
4 rv., danwel (indien er weliswaar 
een afwijking  van de liquida-
tietarieven bestaat, maar geen 
buitensporige) kan de deurwaar-
der de schuldenaar actief wijzen 
op zijn mogelijkheid de vordering 
op het punt van deze nakosten te 
betwisten, bijvoorbeeld door dit 
in zijn exploot van bevel of beslag 
aan te duiden.

gevolgen voor de praktijk
welke gevolgen heeft deze 
uitspraak voor de praktijk? de 
uitspraak van de voorzienin-
genrechter houdt in dat een 
executoriale titel tevens een titel 
oplevert voor de nakosten en dat 
een bevelschrift pas vereist is 
indien bij de executie een geschil 

ontstaat over de hoogte van die 
kosten. voor nakosten kan daar-
om zonder bevelschrift beslag 
worden gelegd uit kracht van de 
oorspronkelijke veroordeling. de 
rechter heeft nu dus bepaald dat 
nakosten verschuldigd kunnen 
zijn en geen aanvullend bevel-
schrift nodig is om de nakosten 
te kunnen executeren, tenzij 
daarover tijdens de executie een 
geschil ontstaat. de bevoegdheid 
tot executie zonder bevelschrift 
vervalt dus bij betwisting ervan 
door de schuldenaar.
de debiteur dient door de 

gerechtsdeurwaarder op de 
hoogte te worden gesteld van het 
feit dat nakosten berekend zul-
len worden. dat betekent dus dat 
bij lopende executies waarvoor 
een voorafgaand bevel noodza-
kelijk is (zie bijv. art. 439 rv en 
502 rv) de nakosten pas mee 
geëxecuteerd kunnen worden 
als er afzonderlijk bevel voor is 
gedaan (vgl. ook hr 26 maart 
1999, NJ 1999, 447). 
bij executies waarvoor een 
voorafgaand bevel niet nodig is 
(zoals derdenbeslag) geldt dat 
op zijn minst aan de schuldenaar 

moet zijn medegedeeld dat de 
schuldeiser aanspraak maakt op 
invordering van de nakosten en 
voor welk bedrag. immers alleen 
dan kan de schuldenaar gebruik 
maken van zijn recht om de 
nakosten te betwisten.
bij cumulatieve beslagen ligt 
het op de weg van de verdelend 
gerechtsdeurwaarder om na 
te gaan of aan de schuldenaar 
mededeling is gedaan van de 
aanspraak op nakosten alvorens 
de nakosten in de verdeling 
betrokken worden.
de voorzieningenrechter geeft in 

PersoNaLia

Beëdigd
g.J. timmermans bussum  3 januari 2011

Waargenomen Waarnemer Plaats Van Tot
r.w.h.g. van den bor J.a. pruijn delft 19-07-2010 19-01-2011
J.a. van den bos M.l.b. Mak arnhem 01-08-2009 01-07 2011
Mw. g.g. breunissen e.h. vroegop wageningen 01-02-2011 01-08-2011
w.h.w. cock Mw. Y. keijzer-dijkhuis groningen 01-10-2008 01-03-2011
w.h.M. van eijsden Mw. b.h.w. heesakkers roermond 01-09-2010 01-03-2011
r.h.g. eussen Y. reinders sittard 09-04-2009 01-03-2011
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 29-03-2011
p.M.a. hellemons k.J.J.c. roelands bergen op Zoom  01-01-2009 01-03-2011
e.g.h.J. hofstee e.l.b. hundscheidt buitenpost 01-07-2010 01-07-2011
b.J.M. heutinck M.g. de Jong doetinchem 18-05-2010 18-05-2011
a.p. Jacobs J.l.M. vercoulen venlo 01-11-2008 01-03-2011
f. van der Meijde a.v. den heijer den haag 01-01-2009 01-03-2011
h. peet M. van lingen rotterdam 01-02-2011 01-08-2011
g. swagerman e. wigt-schoenmaker leiden 01-03-2009 01-03-2011
g.h.J. touber J.w. wigt amsterdam 01-03-2009 01-03-2011
M. van der velden J.w. wigt amsterdam 01-03-2009 01-03-2011
b.J.M. voet e.g. sonneveld Maarssen 20-10-2010 20-04-2011
p. weij f.h. koperdraad Zutphen 15-08-2010 15-02-2011
a. de wit J.M. esseboom breda 01-02-2009 01-03-2011

jubilea:
w.c.J. rosmalen 3 juli 2011 40 jaar
l.J. venema 1 januari 2011 30 jaar
p.J. iJzerman 1 september 2011 30 jaar
g.J. hommerson 1 oktober 2011 30 jaar
Y. reinders 1 oktober 2011 30 jaar
c.J. korenhof 1 januari 2011 25 jaar
c.J.o. waters 1 januari 2011 25 jaar
a.J. van os 1 januari 2011 25 jaar
w.g.a. blume 1 mei 2011 25 jaar 
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zijn uitspraak aan dat de nakosten 
in beginsel moeten worden bere-
kend aan de hand van het liquida-
tietarief rechtbanken en hoven.
voor tenuitvoerlegging zonder 
bijzondere mededelingen is dus 
enkel plaats als aanspraak wordt 
gemaakt op nakosten volgens het 
geldende tarief.
de voorzieningenrechter geeft de 
zijn uitspraak aan dat de nakosten 
bij kantonzaken waarvoor niet is 
voorzien in een liquidatietarief 
aangesloten wordt bij de uitspraak 
van het hof amsterdam van 17 juli 
2007 (NJf 2007/388)
voor tenuitvoerlegging zonder 
bijzondere mededelingen in 
kantonzaken is dus enkel plaats 
als aanspraak wordt gemaakt op 
nakosten volgens 50% van het 
in de betreffende zaak geldende 
kantonliquidatietarief met een 
maximum van het tarief geldende 
voor zaken van vijfduizend euro.
indien een schuldeiser aanspraak 
maakt op hogere bedragen 
aan nakosten dan de hiervoor 
genoemde tarieven kan de deur-
waarder:
·  ofwel de schuldenaar actief 

wijzen op zijn mogelijkheden tot 
betwisting van de hoogte van de 
nakosten;

·  ofwel de vraag of tenuitvoerleg-
ging geoorloofd is op grond van 
art. 438 lid 4 rv voor te leggen 
aan de voorzieningenrechter.

 

PerMaNeNTe eDucaTie 
2011-2012

het bestuur van de kbvg heeft 
de cursus risicomanagement 
verplicht gesteld voor alle 
leden conform artikel 4 lid 1 
van de verordening bevordering 
vakbekwaamheid kbvg. deze 
verplichte cursus maakt onder-
deel uit van de verplichting om in 
de periode 2011-2012 (tenmin-
ste) dertig opleidingspunten te 
behalen. het bestuur bericht de 
opleidingsinstellingen over de 
verplichte onderdelen van de 
cursus risicomanagement. 

MoDeLaaNZeggiNgeN 
NieuW griffierecHT

de modellen voor de aanzeg-
gingen in het kader van de wet 
griffierechten burgerlijke Zaken, 
de toelichting op de aanzeg-
gingen en het document met 
de vragen en antwoorden zijn 
gepubliceerd op de website van 
de kbvg. u kunt ze vinden onder 
vakinformatie/dossiers/griffie-
rechten. wanneer (één van) de 
documenten wordt aangepast, 
wordt hierover een nieuws-
bericht geplaatst. 

NieuWe MeDeWerKers 
Bureau KBVg

sinds kort zijn er twee nieuwe 
medewerkers werkzaam op het 
bureau van de kbvg. 10 janu-
ari was de eerste werkdag van 
Jeroen rijsdijk. Jeroen heeft als 
wetenschappelijk onderzoeker 
gewerkt op de erasmus univer-
siteit en zal zich als juridisch 
medewerker bij de kbvg met 
name richten op wetgeving. op 
1 februari jongstleden is rik van 
oijen in dienst getreden van de 
kbvg. hij heeft als communica-
tiemedewerker gewerkt bij het 
Ministerie van defensie en is ook 
bij de kbvg als communicatie-
medewerker aan de slag gegaan. 

BijsLuiTers

de ledenraad heeft besloten dat 
gerechtsdeurwaarders bij een 
aantal exploten een bijsluiter aan 
de gedaagde moeten aanbieden. 
de formele verplichtstelling is 
aanstaande, maar het bestuur 
verzoekt alle leden om in de 
aanloop naar de verplichtstelling 
de bijsluiters alvast in gebruik 
te nemen. de bijsluiters zijn 
gepubliceerd op het intranet van 
de kbvg. 

coLLege ToeTsiNg 
gerecHTsDeurWaar-
Ders

het college toetsing gerechts-
deurwaarders is van start 
gegaan met de beoordeling van 
toetsingsverslagen in het kader 
van de verordening Normen van 
kwaliteit. alle gerechtsdeurwaar-
derskantoren dienen binnen twee 
na jaar na inwerkingtreding van 
het reglement van het college 
toetsing op 9 december 2010 een 
toetsingsverslag aan het college 
toe te sturen. het reglement 
en gegevens van door de kbvg 
erkende auditoren vindt u op de 
website van de kbvg.

jurisPruDeNTie

gerecHTsHof aMsTerDaM 
21 sePTeMBer 2010 
LjN Bo4742
derdenbeslag; verklarings-
procedure. vader van andere 
bestuurder zou slechts optreden 
als onbezoldigd adviseur van 
vennootschap. voor werkzaam-
heden die gewoonlijk tegen beta-
ling worden verricht is echter 
ten behoeve van schuldeiser een 
redelijke vergoeding verschul-
digd. artikel 479a rv.

gerecHTsHof ’s-graVeNHa-
ge 17 augusTus 2010 
LjN Bo4610
verzet van curator tegen vonnis 
tot faillietverklaring waarbij de 
curator is aangewezen. volgt in 
appel veroordeling van aanvra-
gers in faillissementskosten en 
proceskosten.

Hoge raaD 10 DeceMBer 2010 
LjN Bo6879
vervolg op hr 21 mei 2010, nr. 
08/04726, lJN bl5447. geding 
in cassatie geldig geschorst? 
indien verweerder is verschenen 
leidt niet-inachtneming beteke-
ningsvoorschriften slechts tot 

nietigheid in geval van onrede-
lijke benadeling. sterk per-
soonlijk belang bij vorderingen 
niet voldoende om te kunnen 
oordelen dat deze vorderingen 
niet voor beslag vatbaar zijn 
ex artikel 475a lid 1 rv. dat 
executie is voltooid brengt niet 
mee dat rechtmatigheid daarvan 
niet meer door de gewoonlijk 
ter zake van onrechtmatige 
gedragingen bevoegde rechter 
zou kunnen worden beoordeeld. 
proces-verbaal executoriale 
verkoop i.c. tevens leveringsakte. 
executie voor nasalaris zonder 
titel?
de hoge raad (be)oordeelt 
alsvolgt:
2.3 Schorsingsexploot nietig? 
2.3.1 [Eiser] betoogt dat het 
schorsingsexploot van 5 juni 2009 
waarbij Hydra de in artikel 225 lid 
1, onder c, Rv. genoemde schor-
singsgrond heeft ingeroepen, nie-
tig is omdat het op onjuiste wijze 
aan [eiser] is betekend. Beteke-
ning heeft namelijk plaatsgevon-
den overeenkomstig artikel 55 
lid 1 Rv. aan het adres van [eiser] 
in Monaco, terwijl betekend had 
moeten worden overeenkomstig 
artikel 54 lid 1 Rv. aan de plaats 
van het werkelijk verblijf van 
[eiser] in Nederland gedurende 
de maanden april tot en met juni 
2009, welke verblijfplaats aan 
Hydra bekend was, althans aan 
het kantoor van zijn advocaat. 
Bovendien heeft in Monaco nog 
geen betekening overeenkomstig 
het Haags Betekeningsverdrag 
1965 plaatsgevonden, aldus 
[eiser]. 
2.3.2 Dit betoog kan geen doel 
treffen. Vooropgesteld moet wor-
den dat, nu [eiser] in dit geding 
is verschenen, een eventuele 
niet-inachtneming van beteke-
nings-voorschriften slechts tot 
nietigheid zou kunnen leiden voor 
zover hij daardoor geen gelegen-
heid zou hebben gehad verweer 
te voeren en aldus door de gebre-
ken in de betekening onredelijk 
benadeeld zou zijn (art. 66 lid 1 
Rv.). Hiervan is echter geen spra-

kbvg nieuws /jurisprudentie
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ke omdat reeds uit de door [eiser] 
in het schorsingsincident op de 
rol van 2 oktober 2009 genomen 
akte “houdende verweer tegen de 
gestelde schorsing ex artikel 225 
Rv.” blijkt dat [eiser] voldoende 
tijdig op de hoogte is geraakt van 
het schorsingsexploot om tegen 
de schorsing verweer te kunnen 
voeren. Het exploot wordt, anders 
dan [eiser] betoogt, daarom niet 
getroffen door nietigheid. 
(..)
2.5.4 [Eiser] stelt echter dat hij op 
2 juni 2009 alsnog de vordering 
van Landinvest heeft voldaan 
en dat daardoor de bevoegdheid 
van Landinvest tot executie en 
daarmee tot mededeling van de 
levering van de vorderingen aan 
Forward en Chipshol was verval-
len. Uit de door [eiser] in dit 
verband overgelegde kwitanties 
van Gerechtsdeurwaarderskan-
toor [A] B.V. van 2 en 9 juni 2009 
(prod. 7 en 9 bij akte houdende 
verweer tegen de gestelde 
schorsing ex artikel 225 Rv.), 
blijkt dat [eiser] op 2 juni 2009 
weliswaar het door het hof tot het 
tijdstip van zijn arrest begrote 
bedrag aan proceskosten aan de 
deurwaarder heeft betaald, maar 
dat hij eerst op 9 juni 2009 door 
een aanvullende betaling het 
gehele bedrag aan proceskosten, 
inclusief nakosten, heeft voldaan. 
Aangezien de veroordeling door 
het hof in de proceskosten ook de 
nakosten betreft en daarvoor een 
executoriale titel oplevert (zie HR 
19 maart 2010, nr. 08/02690, LJN 
BL1116), kan niet worden gezegd 
dat op 2 juni 2009 de bevoegdheid 
van Landinvest tot executie was 
vervallen. Daarom faalt ook dit 
verweer. 
2.6 Nu geen van de verweren 
van [eiser] tegen de schorsing 
doel treft, houdt de schorsing 
die heeft plaatsgevonden bij het 
schorsingsexploot van 5 juni 2009, 
stand. 
(..)

recHTBaNK ’s-HerTogeN-
BoscH 10 NoVeMBer 2010 
LjN Bo3353
vordering ex artikel 477a lid 4 
rv. derdebeslagene kan zijn ver-
klaring aanvullen of verbeteren, 
beslaglegger kan in beginsel 
afdracht vorderen van hetgeen 
dienovereenkomstig is ver-
klaard. derdenbeslag treft wge-
effecten. door beslagdebiteur 
later gevestigd pandrecht kan 
niet tegen beslaglegger worden 
ingeroepen, en in dit geval heeft 
de derdebeslagene heeft geen 
beroep op artikel 6:37 bw.
Een afgelegde verklaring wordt 
door de bank aangevuld waarbij 
zich op verrekening beroept en 
ook op een pandrecht op een aan-
delenportefeuille. De schuldenaar 
wordt uitgewonnen (vastgoed) bij 
de bank helemaal wordt betaald 
en het pandrecht dus vervalt. Na 
beslag vestigde  de schuldenaar 
evenwel een nieuw pandrecht 
op de aandelenportefeuille ten 
behoeve van een derde.
De rechtbank beslist dat de bank 
de aandelen moet verkopen en de 
beslaglegger moet uitbetalen uit 
de opbrengst.

gerecHTsHof ’s-HerTogeN-
BoscH 26 augusTus 
2010 LjN Bo2985
vervallen aanhangigheid rechts-
strijd. dubbel herstelexploot. 
wijziging aangezegde rechtsdag 
voor verschijnen. geen uitzonde-
ring artikel 120 rv.
(..)
bij exploot van 12 maart 2010 
hebben [a.] c.s. aan [c.] aange-
zegd in hoger beroep te komen 
van het bestreden vonnis en haar 
gedagvaard te verschijnen ter 
zitting van het hof van 20 april 
2010. [a.] c.s. hebben dit appel-
exploot niet ter griffie ingediend 
teneinde de zaak op de rol van 
het hof te doen inschrijven. 
bij herstelexploot van 3 mei 2010 
hebben [a.] c.s. [c.] opgeroepen 
te verschijnen tegen de rolzitting 
van het hof van 11 mei 2010. ook 

dit herstelexploot hebben [a.] 
c.s. niet op de rol van het hof 
doen inschrijven. 
[a.] c.s. hebben op 10 mei 
2010 opnieuw een exploot aan 
[c.] betekend. in dit exploot is 
[c.], onder de mededeling dat 
zij bij exploot van 3 mei 2010 
abusievelijk was gedagvaard te 
verschijnen tegen 11 mei 2010, 
aangezegd te verschijnen tegen 
de rechtsdag van 22 juni 2010. 
[a.] c.s. hebben de zaak uitein-
delijk op deze dag ter rolle doen 
inschrijven.
(..)
- het hof overweegt dat als 
uitgangspunt heeft te gelden 
dat verzuim van inschrijving van 
de dagvaarding op de rol van de 
bij de dagvaarding aangezegde 
rechtsdag, in beginsel leidt tot 
niet-ontvankelijkheid van het 
ingestelde hoger beroep. een 
dergelijk verzuim kan evenwel 
worden hersteld door binnen een 
termijn van twee weken na de 
oorspronkelijke rechtsdag een 
herstelexploot uit te brengen 
(artikel 353 jo. 125 lid 4 rv), dan 
wel door de zaak alsnog met 
toestemming van de wederpartij 
op de rol te plaatsen (hr 17 
december 1982, NJ 1984, 59; hr 
22 april 2005, NJ 2006, 502). 
- het exploot van 3 mei 2010 
betrof op grond van artikel 125 
lid 4 een geldig herstelexploot, 
maar dit exploot is niet inge-
schreven. de aanhangigheid van 
het geding is daarmee komen te 
vervallen. 
- het exploot van 10 mei 2010 
kan niet gelden als een herstel-
exploot in de zin van artikel 125 
lid 4 rv, omdat dit meer dan 
twee weken na de in de dagvaar-
ding vermelde roldatum – 20 
april 2010 – is uitgebracht. het 
betreffende exploot kan evenmin 
gelden als een exploot in de zin 
van artikel 120 lid 2 rv, omdat 
het exploot van 3 mei 2010 ten 
aanzien waarvan het exploot van 
10 mei 2010 herstel beoogde, 
geen nietigheid bevatte. wel-
iswaar stellen [a.] c.s. dat de 

aangezegde rechtsdag onjuist 
was omdat deze niet zou stroken 
met de bedoelingen van partijen 
nu zij in onderhandeling waren 
over een minnelijke regeling, 
maar ook indien veronderstel-
lenderwijs van de juistheid van 
deze stelling wordt uitgegaan, 
brengt dat geen nietigheid van 
het exploot met zich. het staat 
de partij die de dagvaarding c.q. 
het herstelexploot heeft doen 
uitbrengen, in beginsel niet vrij 
om de rechtsdag waartegen 
de wederpartij in dit exploot is 
opgeroepen, voor het verschij-
nen ervan te wijzigen. de uitzon-
deringen die op dit beginsel zijn 
toegelaten, zoals die vermeld in 
art 120 rv, betreffen uitsluitend 
gevallen waarin processuele 
fouten of verzuimen bij exploot 
worden hersteld (hr 25 januari 
2008, NJ 2008, 67). 
- in tegenstelling tot hetgeen 
[a.] c.s. betogen, is er in dit geval 
ook op grond van de jurispru-
dentie geen aanleiding om tot 
een andersluidende conclusie te 
komen dan dat aan het exploot 
van 10 mei 2010 geen gevolg 
kan worden verbonden. Nu [a.] 
c.s. het herstelexploot van 3 mei 
2010 niet ter rolle van de aange-
zegde rechtsdag van 11 mei 2010 
hebben doen inschrijven en het 
exploot van 10 mei 2010 niet te 
beschouwen is als een herstel-
exploot in de zin van artikel 125 
lid 4 rv, is de aanhangigheid 
van het hoger beroep derhalve 
komen te vervallen. 
- het betoog van [a.] dat de 
vervallen aanhangigheid van de 
rechtstrijd is herleefd doordat 
[c.] in de procedure is versche-
nen en zij niet onredelijk in haar 
belangen is geschaad, treft geen 
doel. het hof overweegt dienaan-
gaande dat in de onderhavige 
zaak niet blijkt van uitdrukkelijke 
toestemming van [c.]. in tegen-
deel, het feit dat [c.] bij inciden-
tele memorie van grieven uitslui-
tend een beroep heeft gedaan op 
de niet-ontvankelijkheid van [a.] 
c.s. en geen inhoudelijk verweer 
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heeft gevoerd, impliceert dat zij 
de rechtsstrijd niet alsnog heeft 
aanvaard. evenmin is gebleken 
dat [c.] misbruik van proces-
recht zou hebben gemaakt door 
zich bij incidentele conclusie 
op de niet-ontvankelijkheid van 
[c.] te beroepen. daarvoor is 
mede van belang dat gesteld 
noch gebleken is dat [c.] na 
betekening van het exploot van 
3 mei 2010 met het opschuiven 
van de rechtsdag zou hebben 
ingestemd.

gerecHTsHof ’s-HerTogeN-
BoscH 7 DeceMBer 2010 
LjN Bo6918
Het (tweede) exploit van dag-
vaarding is uitgebracht “onder 
intrekking en buiteneffectstel-
ling” van het eerste (exploit) van 
dagvaarding, na het verstrijken 
van de appeltermijn. Appellante 
is niet-ontvankelijk in haar hoger 
beroep.
(..)
4.1. [X.] heeft bij exploot van 13 
december 2007 aan lvo aan-
gezegd dat zij in hoger beroep 
komt van het hiervoor genoemde 
vonnis van 19 september 2007 
en lvo gedagvaard om te 
verschijnen ter terechtzitting 
van het hof van donderdag 17 
januari 2008, waarbij zij op nader 
aan te voeren gronden heeft 
gevorderd dat bedoeld vonnis 
zal worden vernietigd en dat 
haar vorderingen alsnog zullen 
worden toegewezen. dit exploot 
is niet ingeschreven ter rolle; dat 
was overigens ook niet mogelijk 
gezien de aangezegde foutieve 
rechtsdag. 
op basis van dit niet-ingeschre-
ven exploot kan [X.] niet worden 
ontvangen in haar hoger beroep. 
4.2. [X.] heeft bij exploot van 14 
januari 2008 onder toevoeging 
van de tekst: “onder intrekking 
en buiteneffectstelling van de 
dagvaarding door [a), gerechts-
deurwaarder te [u] d.d. 13 
december 2007 uitgebracht” aan 
lvo aangezegd dat zij in hoger 

beroep komt van voormeld von-
nis van 19 september 2007 en 
lvo gedagvaard om te verschij-
nen ter terechtzitting van het 
hof van dinsdag 22 januari 2008. 
het exploot is voor het overige 
gelijkluidend aan het exploot van 
13 december 2007. 
op basis van het exploot van 14 
januari 2008 kan [X.] niet worden 
ontvangen in haar hoger beroep, 
omdat dat exploot niet tijdig bin-
nen de appeltermijn is betekend. 
4.3. van een inschrijvingsher-
stelexploot als bedoeld in artikel 
125 lid 4 rv. is geen sprake 
nu het tweede exploot van 14 
januari 2008 is uitgebracht vóór 
de in het eerste exploot van 13 
december 2007 aangezegde 
rechtsdag (17 januari 2008). 
4.4. het hof is van oordeel dat 
het exploot van 14 januari 2008 
evenmin gezien kan worden als 
herstelexploot op de voet van 
artikel 120 lid 2 rv. nu niet is 
aangegeven dat een fout in het 
exploot van 13 december 2007 
wordt hersteld. verder is in het 
tweede exploot van 14 januari 
2008 uitdrukkelijk vermeld dat 
het eerste exploot van 13 decem-
ber 2007 wordt ingetrokken en 
buiten effect gesteld. dit is fataal 
omdat het tweede exploot na het 
verstrijken van de appeltermijn 
is uitgebracht. 
[X.] moet dan ook niet-ontvan-
kelijk worden verklaard in haar 
hoger beroep.

gerecHTsHof ’s-HerTogeN-
BoscH 20 aPriL 2010 
LjN Bo6780
toepassing artikel 20 eeX. de 
kantonrechter te sittard achtte 
zich wel verzoek tot behande-
ling van het ontbindingsverzoek 
tegen een in belgië woonachtige 
werknemer. in appel (tegen een 
7:685 beschikking!!!) vernietigt 
het hof en verklaart alsnog dat 
de Nederlandse rechter niet 
bevoegd is.

recHTBaNK ZWoLLe 
1 sePTeMBer 2010 LjN Bo1250
eiseres laat beslag leggen onder 
derde. onder die derde heeft 
enkele weken eerder een andere 
schuldeiser van de beslag-
schuldenaar al beslag laten 
leggen. de deurwaarder die in 
opdracht van laatstgenoemde 
de schuldeiser beslag heeft 
gelegd keert het gehele, van de 
derde ontvangen geldbedrag 
uit aan zijn opdrachtgever. daar 
door resteert er te weinig om 
eiseres geheel te voldoen uit 
het door haar gelegde beslag. 
eiseres spreekt daarvoor de 
deurwaarder, het deurwaarders-
kantoor, de staat en de andere 
schuldeiser aan. in de gevoegde 
zaak spreekt eiseres nog een 
tweede deurwaarder aan die 
als hulppersoon voor de eerste 
deurwaarder is opgetreden.
De casus: beslaglegger 1 legt 
op 27 juni 2006 beslag, de derde 
verklaart op 16 juli 2008 waarna 
de deurwaarder op 17 juli 2008 om 
afdracht vraagt welk verzoek op 
1 augustus 2008 werd verhaald. 
Ondertussen had beslaglegger 2 
op 25 juli 2008 ook beslag gelegd.
De principiële vraag werd gesteld 
in hoeverre de deurwaarder aan-
sprakelijk is voor het gegeven dat 
er op het moment van de afdracht 
(7 augustus 2008) een cumule-
rende beslaglegger bestaat.  

een passage uit het vonnis: 
soZ heeft nog gesteld dat niet 
van belang is of de deurwaarder 
op de hoogte is van het latere 
beslag. de deurwaarder is aan-
sprakelijk indien hij de gelden 
doorbetaalt terwijl er op dat 
moment andere beslagen zijn 
gelegd of beperkt gerechtigden 
zijn. aangezien dat in casu het 
geval was, is [a] aansprake-
lijk voor de door soZ geleden 
schade, aldus soZ. 
Naar het oordeel van de recht-
bank brengt een redelijke uitleg 
van artikel 480 lid 2 rv mee dat 
geen sprake kan zijn van een 
dergelijke (risico-)aansprakelijk-

heid voor gerechtsdeurwaarders 
die de praktijk voor deurwaar-
ders praktisch onwerkbaar zou 
maken. de deurwaarder zou 
dan immers steeds wanneer 
hij de netto-executieopbrengst 
uitkeert aan de hem bekende 
beslaglegger(s) het risico 
lopen aansprakelijk te worden 
gehouden door hem (buiten 
zijn schuld) onbekende mede-
beslagleggers. een dergelijke 
uitleg van artikel 480 lid 2 rv kan 
niet worden aanvaard. 
de conclusie is dat [a] zijn 
verplichtingen ex artikel 480 rv 
heeft nageleefd en derhalve niet 
aansprakelijk is voor de door 
soZ geleden schade. de vorde-
ring jegens [a] moet derhalve 
worden afgewezen
(appel ingesteld, red:)

KaNToNrecHTer arNHeM 
20 oKToBer 2010 LjN Bo2067
beslag op huurtoeslag door ver-
huurder. toepassing van artikel 
475f rv
(..)
2.3  bij vonnis van 22 maart 
2010 van de kantonrechter te 
arnhem zijn [verzoekende partij] 
en haar partner veroordeeld tot 
betaling van de achterstallige 
huur. krachtens dit vonnis heeft 
Jongerius gerechtsdeurwaar-
ders te amersfoort onder de 
belastingdienst beslag gelegd op 
de huurtoeslag die [verzoekende 
partij] en haar partner maande-
lijks ontvangen. 
3.  het verzoek en het verweer 
3.1  [verzoekende partij] verzoekt 
de kantonrechter om te beslis-
sen dat: 
-  bij het beslag op de huurtoe-
slag de (regels betreffende de 
– zo begrijpt de kantonrechter) 
beslagvrije voet toegepast moet 
worden; 
-  dat dit betekent dat van de 
huurtoeslag niet 1 270,00 (de 
kantonrechter begrijpt dat 
bedoeld wordt 1 274,00) maar 
1 0,00 onder het beslag valt; 
-  dat dit in moet gaan vanaf de 
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10 maart 2011 PE Curatele, Beschermingsbewind en mentorschap

Locatie: Ambiance Houtrust te Hooglanderveen
Tijd: 13.30 uur tot 18.00 uur
Docent: de heer mr. M.P.F. van Dooren, kantonrechter te Roermond
Investering: € 375,- per persoon, exclusief 19% BTW, inclusief locatie, lesmateriaal, 
catering, consumpties en registratie bij de KBvG 
PE punten: er zijn 4 punten in aanvraag bij de KBvG

14 maart 2011 Debiteurenbeheer voor de beginnende medewerker

Locatie: Ambiance Houtrust te Hooglanderveen
Tijd: 9.00 uur tot 17.00 uur
Docent: de heer F. Bayense
Investering: € 350,- per persoon, exclusief 19% BTW, inclusief locatie, lesmateriaal, 
catering en consumpties 

7 april 2011 Omgaan met Grensoverschrijdend Gedrag

Locatie: Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist
Tijd: 9.00 uur tot 17.00 uur
Docent: mevrouw T. van Wachem en de heer M. Kroegman
Investering: € 425,- per persoon, exclusief 19% BTW, inclusief locatie, lesmateriaal, 
rollenspelacteur, catering en consumpties 

7 april 2011 PE Huwelijksgoederenrecht

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

14 april 2011 PE Aandelenexecutie 

Locatie: Ambiance Houtrust te Hooglanderveen
Tijd: 13.30 uur tot 18.00 uur
Docent: de heer mr. J.D. van Vlastuin, advocaat te Utrecht
Investering: € 375,- per persoon, exclusief 19% BTW, inclusief locatie, lesmateriaal, 
catering, consumpties en registratie bij de KBvG 
PE punten: er worden voor deze cursus 4 punten aangevraagd bij de KBvG

Actueel cursusoverzicht op www.hafkampopleidingen.nl

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

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

de Norm voor Kwaliteit

085 8785388           Exploot@ENvK.nl           www.envk.nl

Toe aan een wapenfeit? Bel Exploot!

Exploot is gespecialiseerd in toetsingen op het gebied 
van de KBvG Normen voor Kwaliteit. 
Een positief toetsingsverslag toont aan dat u aan de 
gestelde normen en wet- en regelgeving voldoet.

Steun de natuur

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

De natuur staat steeds meer onder druk. 
Natuurmonumenten stelt de natuur veilig. 
Uw steun is hard nodig. Word lid, dat kan 
al vanaf  € 2,– per maand. Kijk voor meer 
informatie op www.natuurmonumenten.nl
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datum dat er beslag is gelegd, 
namelijk 24 juni 2010. 
3.2   [verzoekende partij] heeft 
aan haar verzoek ten grondslag 
gelegd dat zij door het beslag 
op de huurtoeslag maandelijks 
ver onder de beslagvrije voet 
uitkomt, waardoor [verzoekende 
partij] en haar gezin niet meer 
kunnen voorzien in hun mini-
male levensbehoefte. 
[verzoekende partij] stelt zich op 
het standpunt dat de beslagvrije 
voet op grond van artikel 475 f 
wetboek van burgerlijke rechts-
vordering (rv) op het beslag op 
de huurtoeslag van toepassing 
is. haars inziens is voldaan aan 
de voorwaarden zoals vermeld in 
dat artikel. 
3.2  portaal heeft verweer 
gevoerd tegen het verzoek. Zij 
stelt zich op het standpunt dat er 
ter zake het beslag op de huur-
toeslag geen beslagverbod geldt. 
portaal is voorts van mening dat 
in dit geval de beslagvrije voet 
niet van toepassing is. portaal 
merkt daarbij op dat door het 
beslag op de huurtoeslag de 
beslagvrije voet van [verzoe-
kende partij] wordt verhoogd. op 
hetgeen partijen overigens over 
en weer hebben aangevoerd, zal 
hierna voor zover nodig worden 
teruggekomen. 
4.  de beoordeling 
4.1  tenzij de wet of een overeen-
komst anders bepaalt, kan een 
schuldeiser zijn 
vordering op alle goederen van 
zijn schuldenaar verhalen (arti-
kel 3:276 burgerlijk wetboek). 
in een aantal gevallen heeft de 
wet een uitzondering gemaakt, 
zoals in artikel 45 van de alge-
mene wet inkomensafhankelijke 
regelingen (awir). deze bepaling 
houdt in dat – ondermeer – een 
tegemoetkoming in de kosten 
van huur, te weten de huurtoe-
slag, niet vatbaar is voor beslag, 
tenzij het – kort gezegd – gaat 
om verzekering of verhaal van 
een vordering die ontstaan is 
uit de verhuur. in dit geval heeft 
portaal in beginsel terecht 

beslag op de huurtoeslag kun-
nen leggen (zie r.o. 2.3.) 
4.2  relevant voor het onderha-
vige verzoek zijn de bepalingen 
van artikel 475 b e.v. 
rv, waarin een beslagvrije voet 
wordt voorgeschreven voor 
beslag op periodieke beta-
ling voor onder meer loon en 
uitkeringen op grond van sociale 
zekerheidswetten. de gedachte 
achter deze beslagvrije voet is 
dat voorkomen moet worden 
dat een schuldenaar/debiteur 
wegens beslag op zijn inkomen 
een beroep op de bijstand zou 
moeten doen. Met de beslagvrije 
voet blijft de schuldenaar/debi-
teur in staat om de lopende kos-
ten van het bestaan te betalen. 
de hoogte van de beslagvrije 
voet wordt berekend aan de hand 
van artikel 475 d rv. uitgangs-
punt is – kort gezegd – 90% van 
de bijstandsnorm. op grond 
van lid 5 onder b. van genoemd 
wetsartikel wordt de beslagvrije 
voet onder meer verhoogd met 
de voor rekening van de schul-
denaar komende woonkosten, 
verminderd met de ontvangen 
huurtoeslag of woonkostentoe-
slag, voor zover de woonkosten 
na deze vermindering meer 
bedragen dan – kort gezegd – de 
normhuur (met dien verstande 
dat aan de verhoging een maxi-
mum is gesteld van de maximale 
huurtoeslag). 
4.3  in het onderhavige geval 
gaat het om beslag op de huur-
toeslag. deze vordering tot 
periodieke betaling is niet 
omschreven in artikel 475 c rv. 
[verzoekende partij] verzoekt 
de kantonrechter om op grond 
van artikel 475 f rv de beslag-
vrije voet op deze vordering (tot 
betaling van de huurtoeslag) van 
toepassing te verklaren. de kan-
tonrechter kan daartoe overgaan 
indien sprake is van een vorde-
ring tot weerkerende betalingen 
en de schuldenaar ([verzoekende 
partij]) onvoldoende andere mid-
delen van bestaan heeft. 
Naar het oordeel van de kanton-

rechter is aan deze voorwaarden 
voldaan. de huurtoeslag is aan 
te merken als een vordering 
tot weerkerende betaling en 
voorts heeft [verzoekende partij] 
aannemelijk gemaakt dat zij 
onvoldoende andere middelen 
van bestaan heeft. ter zitting 
heeft [verzoekende partij] name-
lijk aangevoerd en met stukken 
onderbouwd dat voor haar en 
haar partner een beslagvrije 
voet van 1 1.287,50 geldt. daar-
bij is rekening gehouden met 
de huurtoeslag van 1 274,00. 
Nu deze huurtoeslag door de 
beslaglegging niet daadwerkelijk 
door [verzoekende partij] wordt 
ontvangen mag bij de bereke-
ning van de beslagvrije voet de 
verhoging met de woonkosten 
niet worden verminderd met 
die toeslag. in dit geval moet de 
genoemde beslagvrije voet wor-
den verhoogd zodat deze thans 
1 1.561,50 bedraagt. deze 
beslagvrije voet dient te worden 
vergeleken met de bijstands-
uitkering inclusief vakantiegeld 
omdat bij het bepalen van de 
beslagvrije voet ook wordt 
uitgegaan van de voor [verzoe-
kende partij] gelden bijstands-
norm inclusief vakantiegeld. ten 
onrechte heeft [verzoekende 
partij] daarom geen rekening 
gehouden met het vakantiegeld. 
haar maandelijkse inkomen 
inclusief vakantiegeld bedraagt 
1 1.304,37. dit neemt niet weg 
dat haar besteedbaar inkomen 
door het beslag op de huurtoe-
slag ruim onder (het verschil 
is 1 257,13) de beslagvrije voet 
uitkomt. de kantonrechter zal 
het verzoek daarom toewijzen 
als hierna te melden. een ander 
oordeel zou er immers toe leiden 
dat door het beslag op de huur-
toeslag nieuwe (huur)schulden 
ontstaan, hetgeen niet de bedoe-
ling van de wetgever kan zijn 
geweest en hetgeen in elk geval 
in strijd is met de gedachte ach-
ter de beslagvrije voet. Naar het 
oordeel van de kantonrechter 
dient de huurtoeslag daarom in 

dit geval te worden aangewend 
voor de lopende (huur)verplich-
tingen. 
4.4  gelet op hetgeen hiervoor 
is overwogen, zal de kanton-
rechter op de voet van artikel 
475f rv verklaren dat bij het 
beslag op de huurtoeslag de 
regels omtrent de beslagvrije 
voet moeten worden toegepast. 
uitgaande van de opnieuw bere-
kende beslagvrije voet betekent 
dit – uitgaande van het huidige 
inkomen en de huidige huurlas-
ten en premiezorgverzekering 
– dat van de huurtoeslag 1 16,87 
(1 274,00 - 1 257,13) onder het 
beslag valt. ten overvloede zij 
opgemerkt dat verdedigd kan 
worden dat dan een deel van de 
huurtoeslag wel wordt ontvan-
gen waardoor de beslagvrije voet 
navenant zal dalen, maar omdat 
het vrij te laten inkomen dan 
met hetzelfde bedrag daalt leidt 
dat per saldo niet tot een andere 
uitkomst. 
4.5  [verzoekende partij] heeft 
voorts verzocht om het verzoek 
met terugwerkende kracht toe 
te wijzen. 
dit verzoek zal worden afgewe-
zen. als uitgangspunt geldt dat 
de huurtoeslag waar [verzoeken-
de partij] recht op heeft vatbaar 
is voor beslag. de kantonrechter 
kan worden verzocht op de huur-
toeslag de regels van beslagvrije 
voet van toepassing te verklaren. 
in dat geval is er geen aanlei-
ding om dit met terugwerkende 
kracht te doen. in zoverre zal het 
verzoek van [verzoekende partij] 
worden afgewezen.

kbvg jurisprudentie



24  |  de Gerechtsdeurwaarder 2011, nr. 1 

interview

Nieuw bestuurslid 
jan de swart over het 
belang van een gedegen 
vakopleiding

‘Het vak is méér dan alleen 
maar exploten rijden’



Gastdocent Beslag en Executie-
recht aan de deurwaarders-
opleiding. Auteur van vak-
inhoudelijke artikelen over 

onder meer afschaffing van de dagvaarding, 
bescherming van persoonsgegevens en de 
verjaring van executoriale titels. Lid van 
de beroepenveldcommissie van de Hoge-
school Utrecht. Incidenteel adviseur voor 
de HBO Adviesraad. En niet te vergeten 
full time waarnemend gerechtsdeurwaar-
der bij GGN. Jan de Swart heeft, om het 
maar eens populair te zeggen, voldoende 
op zijn bordje. Toch besloot hij in te gaan 
op het verzoek om toe te treden tot het 
bestuur van de beroepsorganisatie. Een 
persoonlijke missie? Lachend: “Nee hoor, 
ik heb de boot eerst afgehouden en een 
paar maanden bedenktijd gevraagd. Maar 
dat neemt niet weg dat ik veel affiniteit heb 
met het fenomeen permanente educatie en 
het belang ervan voor een goede beroep-
suitoefening. Wat mij betreft is dit één van 
de zaken waarin wij ons als beroepsgroep 
positief onderscheiden van de incassobran-
che.”
Waarmee De Swart maar wil zeggen: het 
sporadische gemor in de branche over een 
te zware studiebelasting is aan hem niet 
besteed. “Het beroep van deurwaarder is 
een praktisch vak en ik ben zelf ook heel 
praktisch ingesteld. Aan de andere kant: als 
we kijken naar de andere beroepsbeoefena-
ren, dan is de studiebelasting bij ons lang 
niet zo hoog. Sterker: een beetje automon-
teur zit tegenwoordig per jaar al meerdere 
weken in de schoolbanken, wil hij de laatste 
stand van de techniek bijhouden. We heb-
ben een maatschappelijke functie en die 
maatschappij staat niet stil, dus ik denk dat 
het goed is om zo nu en dan iets meer te 
doen dan alleen het Nieuws van de Week 
te lezen.” 
Het bijhouden en het op een hoger peil bren-
gen van de vakkennis ziet De Swart overigens 
breed: hoewel hij niet wil tornen aan de hui-
dige verplichte verhouding tussen de puur 
juridisch en de meer algemeen ingestoken 
vakken, vindt hij beide belangrijk. “Zaken als 

time management, algemeen management, 
onderhandelingsvaardigheden en stresshan-
tering: zolang het maar aantoonbaar bij-
draagt aan een beter functioneren als profes-
sional, op kantoor en op de weg.”

eerDer acTie oNDerNeMeN
Toch blijkt eigenlijk elke twee jaar weer dat 
een kleine groep gerechtsdeurwaarders om 
uiteenlopende redenen niet in staat is geble-
ken het verplichte aantal studiepunten te 
halen. De daaruit voortvloeiende verzoeken 
om ontheffing worden in het bestuur colle-
giaal behandeld, zegt De Swart. Hij maakt 
er geen geheim van dat het soms zwaar is 
om tot een goede afweging te komen. “Een 
zwangerschap: nee, maar een zwangerschap 
met complicaties kan weer wel een reden 
zijn. Een kantoorverhuizing: nee, maar een 
langdurige depressie mogelijk weer wel. 
Er is in het bestuur al behoorlijk wat ‘juris-
prudentie’ ontwikkeld waarvan ik nog geen 
weet heb, dus ik kijk er redelijk onbevangen 
tegenaan. Wat me wel opvalt, is dat nogal wat 
verzoeken in mijn ogen voorkomen hadden 
kunnen worden als de aanvrager zelf eerder 
actie had ondernomen. Als je voorziet dat 
je langere tijd uit de running bent vanwege 
lichamelijke of geestelijke omstandigheden, 
dan is het gewoon verstandig je toevoeging 
te laten doorhalen(intrekken) of een waar-
nemer te laten benoemen. Daarmee voor-
kom je dat je, als je eenmaal weer aan de slag 
gaat, direct met een opleidingsachterstand 
begint.”
In de kleine wereld die de beroepsgroep 
vormt, vraagt het volgens De Swart om een 
rechte rug om negatief te beschikken op een 
verzoek om dispensatie. “Je komt mekaar 
vroeg of laat toch weer tegen en dat levert 
soms scheve blikken op, ook al is het uit-
eindelijk de tuchtrechter die beslist. Reden 
temeer, vind ik, om heel prudent met zo’n 
verzoek om ontheffing om te gaan.”
Gelukkig komt ook het omgekeerde voor: 
deurwaarders die jaarlijks veel meer stu-
diepunten behalen dan verplicht. De Ver-
ordening die toeziet op de permanente 
educatie is op dit punt aangepast; 10% van 

het boventallige puntenaantal mag worden 
‘meegenomen’ naar het volgend jaar. Een 
aanpassing die De Swart toejuicht, ook 
al omdat een extra stimulering is om ook 
eens een wat zwaardere opleiding zoals een 
‘masterclass’ te doen.  
 
sPaNNiNg TusseN THeorie eN 
PraKTijK
Op de vraag of hij voor de komende 
bestuursperiode nog concrete plannen 
heeft zegt de Swart: “Ik zal me er in ieder 
geval voor inzetten dat permanente edu-
catie binnen de hele beroepsgroep de 
aandacht blijft krijgen die het moet krij-
gen. Als docent krijg ik wel signalen terug 
van stagiaires waaruit ik opmaak dat er op 
de werkvloer soms een spanning is tussen 
theorie en praktijk. Maar ook al is het heel 
druk, toch moet er tijd en aandacht voor 
opleidingen gemaakt worden. Ik snap dat 
dit zeker voor kleine kantoren af en toe 
een hele klus is, maar het vak is méér dan 
alleen maar exploten rijden. Dat blijkt ook 
al uit het verplichte vak voor 2011/2012, 
te weten risicomanagement. Dat hebben 
we nadrukkelijk geagendeerd op basis van 
signalen vanuit het BFT.”

‘Permanente educatie 
hoort bij de maatschap-

pelijke functie van de 
deurwaarder’

Daarnaast wil De Swart nadrukkelijk de 
belangen van de deurwaarders in loon-
dienst in het bestuur vertegenwoordigen. 
“Niet alleen de Ledenraad, ook het bestuur 
hoort een afspiegeling te zijn van de gehele 
beroepsgroep. De belangen van de deur-
waarder in loondienst hoeven niet, maar 
kunnen wel afwijken van die van de deur-
waarderondernemer. Ik zal ook de stem van 
de niet-ondernemer laten horen, mocht het 
aan de orde zijn.”

interview

begin oktober vorig jaar trad Jan de swart toe tot het bestuur van de kbvg. als 
nieuwe portefeuillehouder opleidingen heeft hij een uitgesproken mening over 
permanente educatie. “wat mij betreft is dit één van de zaken waarin wij ons als 
beroepsgroep positief onderscheiden van de incassobranche.”
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vakinhoudelijk

door N.J.M. Tijhuis (gerechtsdeurwaarder te Almelo)

De inhoud, voor zover van belang voor de preferentie van de execu-
tiekosten, luidt als volgt:

“Sinds een aantal jaren doen zich in de praktijk discussies voor bij de 
afwikkeling van derdenbeslagen. Er wordt gediscussieerd over de prefe-
rentie van kosten en over de berekening van verdeelkosten indien meer-
dere executanten in één proces-verbaal zijn opgenomen. Om helderheid 
te brengen heeft het bestuur van de KBvG de volgende standpunten inge-
nomen.

Preferentie van executiekosten 
De wet kent aan executiekosten geen preferentie toe (zie ook Prefe-
rentielijst, uit: Van Mierlo: Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
(Kluwer), Boek II titel 2, afdeling 3, art. 481, aantekening 9) Alleen de 
tussenzin in het eerste lid van artikel 3:277 BW geeft aan dat executie-
kosten als eerste uit de opbrengst moeten worden voldaan. De ratio van 
deze bepaling is in de systematiek van de wet duidelijk. De beslagleg-
ger/ executant die extra inspanningen verricht om het in beslag genomen 
vermogensbestanddeel liquide te maken en daarvoor dus extra kosten 
maakt ten opzichte van de andere beslagleggers, zou worden benadeeld 
als deze kosten slechts pondspondsgewijze zouden worden voldaan of 
zelfs in het geheel niet als in de verdeling een preferente beslaglegger de 
gehele opbrengst ontvangt.
Dat is de reden dat artikel 3:277 BW aangeeft dat de bruto-opbrengst 
eerst moet worden verminderd met de executiekosten, zijnde de hiervoor 
genoemde kosten van het liquide maken van dit vermogensbestanddeel. 
Pas daarna resteert er een opbrengst waar de regels der verdeling op kun-
nen worden losgelaten.
Bij derdenbeslag is dit evident anders! Immers worden er daarbij geen 
extra inspanningen geleverd noch zijn er extra kosten gemaakt door de 
eerste beslaglegger ten opzichte van de andere beslagleggers. Het vermo-
gensbestanddeel is reeds liquide op het moment dat de derde-beslagene 
zijn (geldelijke) afdracht verricht. Nu de eerste beslaglegger niet meer of 
andere kosten maakt dan alle andere beslagleggers, is er geen rechtvaar-
diging voor het anders behandelen van diens beslagkosten.
De beslagkosten van de eerste beslaglegger zijn derhalve geen executie-
kosten in de zin van artikel 3:277 BW. De wetgever kent de oudst beslag-
leggende deurwaarder een bijzondere vergoeding toe voor de verdeling 
van geïnde gelden. De oudste executoriale beslaglegger wint niets uit: hij 

int (ingevolge art. 478 Rv. voor de gezamenlijke beslagleggers) enkel en 
krijgt daar ook een vergoeding voor overeenkomstig het Btag. Enkel die 
verdeelvergoeding mag een plaats krijgen boven andere schulden en dient 
dus bij voorrang uit de opbrengst te worden voldaan. Dit staat uiteraard 
geheel los van de preferentie die eventueel geldt met betrekking tot de vor-
dering zelf.
Het is het bestuur bekend dat hierover binnen de beroepsgroep verschil-
lend wordt gedacht; door dit standpunt verwacht het bestuur eenvor-
migheid in de afwikkeling te bevorderen. Een uitzondering binnen dit 
systeem is het derdenbeslag dat tot uitwinning van roerende zaken onder 
een derde leidt: in dat geval zijn de uitwinningskosten (en dat kunnen 
enkel de feitelijke kosten van aanplakking en veiling zijn) als executiekos-
ten ex artikel 3:277 lid 1 BW aan te merken, met de daarbij behorende 
voorrang.” 

Na lezing bevingen mij twee gedachten: het is waar, geld kan niet 
te gelde worden gemaakt. Geld is het meest generieke begrip, zeker 
met onze Europese munt de euro. Tegelijkertijd verbaasde ik mij 
over de volgende alinea in het artikel: “Sinds een aantal jaren doen 
zich in de praktijk discussies voor (cursivering NT) bij de afwik-
keling van derdenbeslagen. Er wordt gediscussieerd over de prefe-
rentie van kosten en over de berekening van verdeelkosten indien 
meerdere executanten in één proces-verbaal zijn opgenomen. Om 
helderheid te brengen heeft het bestuur van de KBvG de volgende 
standpunten ingenomen.”
Ik heb zowel onder het oude recht (vóór 1992) als onder het hui-
dige recht beslagen onder derden gelegd en afgewikkeld (de z.g. ver-
klaringsprocedure). Nimmer is mij gebleken van discussies of twist-
gedingen ten aanzien van de executiekosten. Het huidige artikel 477 
lid 2 Rv is, dunkt mij, duidelijk:
1.  De derde-beslagene die overeenkomstig het vorige artikel ver-

klaring heeft gedaan, is verplicht de volgens deze verklaring ver-
schuldigde geldsommen aan de deurwaarder te voldoen en de 
verschuldigde goederen of af te geven zaken te zijner beschik-
king te stellen. 

2.   Verschuldigde geldsommen worden uitbetaald tot het bedrag 
waarvoor het beslag is gelegd, verminderd met de kosten van 
de in artikel 476b, tweede lid, bedoelde afschriften en ver-
meerderd met de door de deurwaarder aan de derde-beslagene 
op te geven kosten van executie, die door de deurwaarder uit 
het betaalde worden voldaan. Verschuldigde goederen of af te 
geven zaken mogen onder de derde worden gelaten, totdat zij 
voor de verdere afwikkeling van de executie nodig blijken. 

enz. enz. 

Aanmerkingen bij het artikel 
‘Discussies rond de verdeling bij 
derdenbeslagen’

* Zoals door het Bestuur van de KBvG gepubliceerd in De Gerechtsdeurwaarder nr. 4 augustus 2010.



Ook bij de parlementaire behandeling is mij van dit bestuurlijke 
inzicht, hoe plausibel ook, niet gebleken. Met geen woord repte 
regering noch parlement van deze trouvaille. 
Integendeel, in de tweede alinea van de Memorie van Toelichting 
op art. 477 stelt de Regering: 
“De geldsommen die de derde volgens zijn verklaring verschuldigd 
is, moeten volgens het eerste lid in verbinding met de eerste zin van 
het tweede lid zonder meer aan de deurwaarder worden voldaan, 
evenwel slechts tot het bedrag waarvoor beslag is gelegd, inclusief 
de door de deurwaarder op te geven kosten van executie. Deze worden 
door de deurwaarder voldaan uit de aldus verkregen opbrengst; men 
zie ook artikel 474 met de toelichting daarbij.” (cursivering NT) In 
de periode 1992-juli 2001 werd, voor zover mij bekend, gewoon in 
bovengenoemde zin afgewikkeld. Toen in het voorjaar van 2001 de 
Commissie van der Winkel, waarvan ik samen met collega Wind 
als leden-gerechtsdeurwaarder deel uitmaakte, het rapport Een 
gewichtig ambt gewogen aanbood met daarin voorstellen voor 
nieuwe ambtelijke tarieven, waaruit het ‘BTag’ is voortgesproten, 
werd daarin evenmin deze wijze van zien besproken. Ware dit wel 
het geval, dan had de Commissie voor dit specifieke beslag een even 
specifiek tarief voorgesteld.
De bevoorrechting van een schuldeiser die beslag- en executiekos-
ten maakt, is terug te voeren op het feit, dat niet alleen voor zich-
zelf het beslag legt, maar ook voor eventuele overige schuldeisers 
(cumulanten). In het oude recht sprak men van boedelredding en 
werden deze kosten het hoogste gerangschikt (1195 BW-oud). Ik 
zie niet in, waarom dit beginsel niet geldt bij het derden-arrest en 
dan enkel op grond dat het daarbij niet komt tot uitwinning, maar 
tot afgifte en eventuele verdeling. Door het beslag ex 475 Rv voor-
komt de beslaglegger immers vervreemding. Het argument, dat dit 
bij het beslag ex 475b e.v. Rv niet of minder het geval is, is niet prin-
cipieel en, daarenboven, niet juist. 
Er is mij, kort gezegd, in de (wets)geschiedenis geen periode bekend 
waarin werd gedacht en gehandeld als thans door het bestuur voor-
gestaan. Artikel 477 lid 2 Rv is gewoon van kracht en elke gerechts-
deurwaarder zal overeenkomstig moeten handelen.
Het plaatsen van een kort artikel in een periodiek kan misschien 
leiden tot een discours, maar niet tot wijziging van artikel 477 Rv.

NascHrifT VaN HeT BesTuur
De belangrijkste vraag in deze discussie is wat als executiekosten moet 
worden beschouwd. Anders dan bij andere executies (als bijvoorbeeld 
roerend en onroerend) is er bij een derdenbeslag geen sprake van dat de 
eerste beslaglegger ‘executeert’ en de overigen ‘delen in de opbrengst’. Dat 
blijkt ook uit het feit dat artikel 478 Rv spreekt over ‘innen’ van de deur-
waarder ‘voor gezamenlijke beslagleggers’. Dit houdt in dat er feitelijk 
sprake is van simultane executie. 
Dat is ook logisch nu elke beslaglegger exact dezelfde kosten maakt en er 
dus geen sprake is van meer of andere inspanningen die rechtvaardigen 
dat de eerste beslaglegger anders dan de anderen recht zou hebben bij het 
afhouden van de kosten. 
De ratio van artikel 478 Rv brengt dus met zich mee dat of de beslag-
kosten van ieder der beslagleggers eerst moeten worden afgehouden voor-
dat de netto-opbrengst kan worden verdeeld of dat er geen sprake is van 
afzonderlijke executiekosten behoudens de verdeelkosten. Het laatste is, 
naar mening van het bestuur, het geval. De wetgever heeft het weliswaar 
over executiekosten, maar die zijn er feitelijk niet. 

vakinhoudelijk
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