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12  |   ‘innovatie is voor de 
beroepsgroep van cruciaal 
belang’

Door de recessie krijgen ondernemingen steeds vaker te maken 
met liquiditeitsproblemen. Marktanalist Kishan Ramkisoensing 
en kredietbeoordelaar Alexander Duijn vertellen hoe Rabo-
bank Nederland tegen bedrijfsfinanciering aankijkt. “Je moet 
niet alleen kunnen innen, maar ook ondernemen.”



    

4  |  Dagvaarding op de schop?

Er staan de komende jaren heel wat veranderingen op 
stapel binnen de rechtspraak. Wat kunnen de gerechts-
deurwaarders verwachten? De Gerechtsdeurwaarder vroeg 
het Just Stam, als directeur Rechtsbestel binnen 
het Ministerie van Veiligheid en Justitie betrokken bij het 
beleid voor onder meer de juridische beroepsgroepen. 
“De KBvG zal vooral moeten inzetten op oplossingen die 
out of the box zijn.”

8  |    een decennium van 
   professionalisering

Na acht jaar heeft André Seuren afscheid genomen als 
lid voor de Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Niet dat 
hij op zijn lauweren gaat rusten, want als voorzitter van 
het College Toetsing Gerechtsdeurwaarders zag hij de 
drukte de afgelopen maanden flink toenemen. Als Seuren 
in beide functies één ding duidelijk is geworden, is het 
wel dat de beroepsgroep het laatste decennium professio-
neler is gaan werken.
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er staan de komende jaren heel wat veranderingen op stapel binnen de 
rechtspraak. wat kunnen de gerechtsdeurwaarders verwachten? 
De Gerechtsdeurwaarder vroeg het Just stam, als directeur rechtsbestel binnen 
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Dagvaarding 
op de schop?
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Andere punten uit de innovatieagenda
de digitale aanbrenging dagvaarding is niet de enige maatregel uit de innovatieagenda rechts-
bestel waar de gerechtsdeurwaarders mee te maken krijgen. 

-   de minister ziet mogelijkheden om de communicatie tussen gerechtsdeurwaarders en de 
rechtspraak verder te digitaliseren.  

-   Nog dit jaar presenteert de minister de uitkomsten van het wodc-onderzoek naar de vraag 
of de executoriale titel in incassozaken effectiever verkregen kan worden. hierin is onder 
meer gekeken naar een mogelijke nationale openstelling van de europese betalingsbevel-
procedure en naar varianten die in andere landen worden toegepast, zowel gerechtelijk als 
buitengerechtelijk. 

-  vanaf 2014 vinden officiële publicaties en bekendmakingen uit artikel 54 rv en uit artikel 28 
wahv via het internet plaats. Nu moeten personen zonder bekende woon- of verblijfplaats 
nog worden opgeroepen via een advertentie in een dagblad. de online oproep zal tot forse 
besparingen leiden. de oproepingen zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk 1 januari 2014, 
digitaal worden gedaan via officielebekendmakingen.nl. 

Meer resultaat, minder kos-
ten. Dat is kort gezegd de 
drijvende kracht achter de 
Innovatieagenda Rechtsbe-

stel van het Ministerie voor Veiligheid en 
Justitie. Eén van de maatregelen hierin is de 
Wet Elektronisch Indienen Dagvaarding. 
Zoals in de vorige editie van de Gerechts-
deurwaarder te lezen viel, is deze wet tot 
stand gekomen door een nauwe samenwer-
king tussen de KBvG en de Raad voor de 
Rechtspraak. Toch stuurde diezelfde Raad 
begin mei een beleidsbrief naar de politieke 
partijen met, tussen haakjes, de opmerking 
dat ‘(…) de in veel zaken verplichte dag-
vaarding niet meer van deze tijd is en kan 
worden vervangen door het verzoekschrift.’ 

Betekent dit dat de digitale aanbrenging 
dagvaarding van tafel gaat?
“Nee, deze zal gewoon per 1 juli van kracht 
worden. Maar het kan niet zo zijn dat we 
nu een decennium stil gaan zitten. De 
noodzaak om te innoveren is te groot. 
Door de economische crisis staan de bud-
getten van het Rijk onder druk, we moeten 
de kosten echt reduceren. Bovendien wil 
de minister tegemoet komen aan de wens 
van burgers en bedrijven om juridische 
geschillen sneller en eenvoudiger op te 
lossen.”

Een dagvaarding biedt een gedaagde de 
zekerheid dat hij geïnformeerd zal worden 
over een proces dat iemand tegen hem wil 
voeren. Deze (haast zijdelings gemaakte) 
opmerking lijkt de bijl aan de wortel van die 
zorgvuldigheid te zetten. 
“Het rechtsbestel mag niet lijden onder 
innovatie. We zullen rechtszekerheid dan 
ook op een gebalanceerde manier afwegen 
tegen de noodzaak om te bezuinigen 
en geschilprocedures te verbeteren. De 
gerechtsdeurwaarder speelt natuurlijk een 
niet te onderschatten rol in het handhaven 
van die rechtszekerheid. Daarom zou ik 
de KBvG op willen roepen met ons mee 
te blijven denken over innovatie. Zij zal 
vooral moeten inzetten op oplossingen die 
out of the box zijn.”

Onlangs publiceerde de KBvG het rapport 
Paritas Passé. Hierin werd geconstateerd dat 
de preferente positie van bepaalde schuld-
eisers de incassodruk verhogen. Als gevolg 
daarvan moeten schuldenaren steeds vaker 
rondkomen van een bedrag onder de beslag-

vrije voet. Ook hebben sommige schuldeisers 
het nakijken: vooral bedrijven uit het mkb of 
zzp’ers krijgen bij het innen van een vordering 
steeds vaker het deksel op de neus. Wat vond 
u van de uitkomsten van het onderzoek? 
“Op de eerste plaats wil ik de KBvG een 
compliment maken: zij bewijst met dit 
onderzoek eens te meer aan te voelen dat 
schuldhulpverlening een belangrijke plaats 
inneemt in onze samenleving. Ik kan me 
voorstellen dat de in het rapport beschre-
ven problematiek voor de burger onrecht-
vaardig aanvoelt. Dat neemt niet weg 
dat overheidsinstellingen die preferente 
bevoegdheden met een reden hebben. In 
plaats van die preferenties aan te passen, 
kunnen ze beter geharmoniseerd worden. 
Het is echter aan de verschillende betrok-
ken departementen om een dergelijke inte-
grale visie tot stand te brengen. Zij hebben 
overigens al een traject lopen om tot 
een gezamenlijke rijksincasso te komen, 
mogelijk via het CJIB. In dat kader is ook 
nagedacht over maatwerk, bijvoorbeeld via 
een verschillende benadering van schul-
denaren die niet willen en niet kunnen 
betalen. Het ligt dan voor de hand om een 
gemotiveerde schuldenaar meer ruimte te 
bieden voor een afbetalingsregeling.”

Zou een gecentraliseerde rijksincasso dan ook 
een bijdrage kunnen leveren aan een landelijk 
beslagregister, ook al hoeft voor een overheids-
vordering geen rekening gehouden te worden 
met de beslagvrije voet? 
“Je kunt je afvragen of je al niet geholpen 

bent met een betere gegevensuitwisseling 
tussen gerechtsdeurwaarders onderling of 
tussen gerechtsdeurwaarders en schuld-
hulpverleningsinstanties. We moeten 
er namelijk voor waken om een enorm 
beslagregister op te tuigen. Wil zo’n regis-
ter écht effectief zijn, dan moet je eigenlijk 
doorstoten naar een volledige schulden-
registratie. Daar zitten haken en ogen aan 
die goed doordacht moeten worden. Hoe 
verhoudt zo’n register zich bijvoorbeeld 
tot de privacy van de schuldenaar? Welke 
partijen hebben er toegang toe? Daarnaast 
kost het jaren om een digitaal beslagregis-
ter goed neer te zetten. Het vergt een staps-
gewijze aanpak die een heel stuk ingewik-
kelder ligt dan het rapport suggereert. En 
voor trial and error is daarbij geen ruimte.”

Volledige 
schuldenregistratie 

wellicht effectiever dan 
beslagregister

Eind vorig jaar stemde de Tweede Kamer in 
met het wetsvoorstel Herziening Gerechtelijke 
Kaart, kortweg HGK. Dat houdt onder meer 
in dat het aantal ressorts van vijf naar vier 
zal worden teruggebracht. Dit laatste beïn-
vloedt ook de samenstelling van de ledenraad 
van de KBvG, aangezien ieder ressort vijf 
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leden levert. Nu geldt de ministerieplicht per 
arrondissement. Blijft dit ook zo na de HGK? 
“Nee, die plicht zal dan per provincie 
worden ingevuld. Als een arrondissement 
samenvalt met een provincie verandert er 
weinig. Maar sommige arrondissementen 
omvatten straks meerdere provincies. Neem 
het arrondissement Noord-Nederland, dat 
zal bestaan uit Friesland, Groningen en 
Drenthe. Dan wordt het bepalend in welke 
provincie een gerechtsdeurwaarder kantoor 
houdt. Als hij in Leeuwarden gevestigd is, 
heeft hij in Groningen en Drenthe geen 
ministerieplicht, ook al behoren die provin-
cies tot zijn arrondissement.”

Worden er per rechtsgebied nieuwe hoofd-
plaatsen aangewezen voor de betekening aan 
het parket?
“Nee. Sterker nog, het verschil tussen 
hoofdplaatsen en nevenzittingsplaatsen 
verdwijnt. Het staat gerechtsdeurwaarders 
straks vrij om rechtsgeldig te betekenen bij 
iedere vestiging van het OM binnen het 
rechtsgebied van het betrokken gerecht. 
Deze vrijheid geldt echter ook als het 
gaat om betekening voor het landelijke 
ressortsparket: Den Haag geldt niet langer 
als officiële vestiging van het landelijke 
ressort. Desondanks kan het voor beide 
betekeningen praktisch zijn als de KBvG 
het voortouw neemt om met het OM 
afspraken te maken bij welke vestiging in 
het rechtsgebied de betekening het beste 
plaats kan vinden. Tevens zou de KBvG 
haar leden erop kunnen wijzen dat zij hun 
software wellicht moeten aanpassen om de 
verandering in het berichtenverkeer met 
de gerechten mogelijk te maken.”

Hoe ziet u de rol van de gerechtsdeurwaarder 
in de toekomstige rechtspraak?
“Ik heb een aantal keer met een gerechts-
deurwaarder in Den Haag meegelopen. 
De grote mate van professionaliteit in de 
omgang met particulieren en bedrijven 
heeft veel indruk op mij gemaakt. Dit werk 
vergt een enorme mensenkennis, zeker 
omdat mensen nog wel eens agressief op 
de boodschapper van slecht nieuws willen 
reageren. Het wordt misschien wel eens 
onderschat hoe belangrijk dit werk is. Ik 
zie ook in de toekomst een belangrijke rol 
voor gerechtsdeurwaarders in het waar-
borgen van rechtszekerheid. Zeker als de 
beroepsgroep erin slaagt om via innovatie 
de wensen van de burger te dienen.”

interview



interview
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Na acht jaar heeft andré seuren afscheid genomen als lid van de kamer 
van gerechtsdeurwaarders. Niet dat hij op zijn lauweren gaat rusten, 

want als voorzitter van het college toetsing gerechtsdeurwaarders zag 
hij de drukte de afgelopen maanden flink toenemen. als seuren in beide 
functies één ding duidelijk is geworden, is het wel dat de beroepsgroep 

het laatste decennium professioneler is gaan werken.



Toen André Seuren in 2004 
lid werd van de Kamer voor 
Gerechtsdeurwaarders 
(KvG) was deze al vier jaar in 

functie. En zelfs toen was merkbaar dat de 
beroepsgroep nog duidelijk moest wennen 
aan het fenomeen tuchtrecht. “Sommige 
gerechtsdeurwaarders traden de KvG met 
nauwelijks verholen nonchalance tege-
moet”, herinnert Seuren zich. “Men was 
duidelijk geen corrigerend orgaan gewend. 
Voorheen kwamen klachten binnen bij 
het hoofd van dienst. Meestal was dat de 
president van de rechtbank en dan hing 
het erg van die persoon af of een gerechts-
deurwaarder een berisping kreeg. Maar tot 
een schorsing kwam het nooit, laat staan 
dat een gerechtsdeurwaarder uit zijn ambt 
werd ontzet. Tot 2005, toen dat voor het 
eerst wél gebeurde.”
Die ambtsontzetting leidde tot een 
schok in de beroepsgroep. Niet eens 
zozeer vanwege de ontzetting zelf, want 
die volgde op een klacht van het Bureau 
Financieel Toezicht. Seuren: “Toen werd 
ineens de reikwijdte van de tuchtrecht-
spraak duidelijk. Dat heeft in sterke mate 
bijgedragen aan de situatie nu, waarin de 
meeste gerechtsdeurwaarders een beris-
ping echt als een vlek op hun blazoen 
zien. De KvG wordt serieus genomen: 
gerechtsdeurwaarders bereiden zich 
beter voor op ingediende klachten, de 
kwaliteit van de verweerschriften is 
duidelijk omhoog gegaan.”

KlAchten
Hoe lastig de verstandhouding tussen 
de KvG en de gerechtsdeurwaarders 
bij aanvang ook was, Seuren is door 
zijn collega’s nooit op zijn functioneren 
binnen de tuchtkamer aangesproken. 
“Ik ben hooguit eens met een scheef 
oog aangekeken, meer niet”, vertelt hij. 
“Daarbij werkt de aanwezigheid van 
een gerechtsdeurwaarder in de tucht-
rechtbank ook in het voordeel van de 

beroepsgroep. Ik kon de rechters bij 
bepaalde zaken regelmatig goed uitleg-
gen wat de mores in de praktijk van de 
gerechtsdeurwaarder waren. Op die 
manier speelde onze beroepsstandaard 
een rol in het uiteindelijke oordeel, 
zodat echt alle nuances goed gewogen 
werden bij een uitspraak. Aan de andere 
kant… Soms zou een gerechtsdeurwaar-
der met een klacht zonder maatregel 
zijn weggekomen, als niet juist ík als 
vakgenoot de vinger op de zere plek 
had gelegd. Dat is de andere kant van de 
medaille; je zit er natuurlijk niet om je 
collega’s in de luwte te krijgen”. 

De omgangsvormen van 
deurwaarders zijn sterk 

verbeterd

Veel klachten die bij de KvG terecht 
komen, worden niet gehonoreerd. “Het 
gaat dan vooral om mensen die hun 
woede en teleurstelling richten op de 
boodschapper van het slechte nieuws, 
de gerechtsdeurwaarder dus”, zegt 
Seuren. “Toch blijkt in een substantieel 
deel van de gevallen dat het optreden, 
dat wil zeggen de communicatie, van de 
gerechtsdeurwaarder beter had gekund. 
Een notoir kwaad is nog steeds een te laag 
vastgestelde beslagvrije voet, waarbij dan 
ook nog eens heel stroperig over de cor-
rectie wordt gecommuniceerd. Tijdens 
mijn eerste jaren in de KvG kwamen er 
(als onderdeel van de hoofdklacht) veel 
bejegeningklachten binnen. Niet alleen 
van debiteuren, maar ook van advocaten 
of zelfs vakgenoten. Die categorie klach-
ten is duidelijk afgenomen: gerechtsdeur-
waarders hebben echt werk gemaakt van 
hun omgangsvormen.”

nOrmen VOOr KwAliteit
Sinds de oprichting in 2010 is Seu-
ren tevens voorzitter van het College 
Toetsing Gerechtsdeurwaarders (CTG). 
Daar is het sinds begin dit jaar behoor-
lijk druk, omdat er veel toetsingsaan-
vragen binnenkomen. Volgens Seuren 
verlopen de audits inmiddels naar 
tevredenheid. “De discussies gaan op dit 
moment met name over de norminter-
pretatie ten aanzien van grote opdracht-
gevers. Volgens het reglement moet een 
gerechtsdeurwaarder een risicoanalyse 
maken van iedere opdrachtgever die 
meer dan 15% aan de totale omzet bij-
draagt. Deze norm is vooral bedoeld om 
kantoren bewust te maken van de risico’s 
die ze lopen als zo’n opdrachtgever de 
samenwerking beëindigt. Hoe borg 
je dan de continuïteit van de onder-
neming? Is er een back-up plan? Op 
zeker moment bleek dat die regel door 
sommigen werd gelezen als een verbod 
op het hebben van grote opdrachtgevers. 
Dat misverstand hebben we natuurlijk 
zo snel mogelijk de wereld uit geholpen.”
Daarnaast heeft het CTG auditoren 
moeten bijsturen, namelijk daar waar 
bleek dat toetsingscriteria, welke een 
wezenlijk onderdeel vormen van het 
toetsingsproces, in de toetsing geen of 
nauwelijks een rol hadden gespeeld. 
“Daardoor ontstonden er interpretatie-
verschillen die we hebben opgelost door 
via een bevragingsdocument een tussen-
stap in te lassen. Zo kunnen auditoren 
toelichting geven op de vragen die het 
auditrapport bij het CTG oproept. Op 
één uitzondering na heeft dat tot nu toe 
in een positief eindoordeel van het CTG 
geresulteerd.” 
Zoals verwacht liepen de grotere kan-
toren voorop bij het aanvragen van een 
toetsing. Tot nu toe heeft het CTG echter 
ook zo’n tien kleine kantoren beoordeeld. 
“Dat viel geweldig mee”, zegt Seuren. “Ze 
ervoeren de audit duidelijk niet als een 
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onoverkomelijke werklast. Bovendien 
zagen de toetsingsverslagen er goed uit. 
Natuurlijk zaten er hier en daar wel wat 
onvolkomenheden. Het personeelsover-
leg verloopt bijvoorbeeld wel eens te 
informeel. Maar goed, een kantoor hoeft 
niet op alle punten de best practice te 
scoren om aan de normen te voldoen. Ik 
maak me wel een beetje zorgen dat de 
pijn nog moet komen. Het is mogelijk dat 
de kleinere kantoren die problemen met 
de normen hebben nu pas hun auditaan-
vraag gaan indienen. Gezien de deadline 
(9 december 2012, red.) wordt dat krap: 
als een kantoor nu tegen een negatieve 
beoordeling oploopt, kunnen de nega-
tieve punten uiteraard worden hersteld 

waarna opnieuw een toetsing kan worden 
aangevraagd, maar de doorlooptijd vanaf 
de daadwerkelijke toetsingsdag tot aan de 
beoordeling door het CTG is minimaal 
drie maanden gebleken. Let wel: het 
bestuur van de beroepsorganisatie heeft 
van meet af aan gecommuniceerd:  “uit-
stel is geen optie.”

cOmmunicerenDe VAten
In de korte periode dat Seuren gelijktij-
dig bij de KvG en het CTG werkzaam 
was, zag hij soms dezelfde zaken in beide 
instanties aan bod komen. Als voorbeeld 
noemt hij het omgaan met de actualiteit 
van een uitreksel uit het GBA. “In de 
KvG klaagden  debiteuren dat er een 

exploot was uitgebracht op hun oude 
adres. Bij de audits komt dit punt ook 
naar voren. Je mag immers niet werken 
met een GBA ouder dan 14 dagen. Ook 
al hebben we de norm zodanig opge-
rekt dat een gerechtsdeurwaarder een 
ouder GBA mag hanteren als hij volledig 
bekend is met de juistheid van het adres, 
toch zie je dan dat verschillende kanto-
ren de norm te los hanteren.” 

De deurwaarder in de 
tuchtrechtbank kan 
uitleg geven over de 
mores in de praktijk

Als hij dan toch de overeenkomsten 
moet benadrukken, legt Seuren liever 
de nadruk op de positieve effecten van 
de beide instanties. Volgens hem dragen 
zowel de KvG als het auditproces wezen-
lijk bij aan de professionalisering die met 
het rapport Noblesse Oblige is ingezet. 
Op de vraag of het aantal klachten bij de 
KvG sinds de invoering van de Verorde-
ning Normen van Kwaliteit is gedaald, 
blijft Seuren echter het antwoord 
schuldig. “Je kunt daar nog geen harde 
conclusie aan verbinden, daar loopt het 
auditproces te kort voor”, zegt hij. “Maar 
mijn gevoel zegt me dat de KvG en het 
CTG zich als twee communicerende 
vaten gedragen. Nu de audits merkbaar 
tot de beoogde kwaliteitsimpuls leiden, 
zou het me verbazen als dat niet over 
een tijdje zichtbaar gaat worden in de 
Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.”
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Kishan ramkisoensing 
en Alexander Duijn, 
rabobank nederland:

‘innovatie is voor de 
beroepsgroep van 
cruciaal belang’
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Waar kijkt de Rabobank naar als een bedrijf 
financiering aanvraagt? 

Duijn: “Laat ik voorop stellen 
dat we ieder bedrijf individu-
eel beoordelen, ongeacht de 
branche. Als een ondernemer 

bij ons aanklopt, beoordelen we op de 
eerste plaats de financiële situatie van zijn 
bedrijf en de reden voor de financierings-
behoefte. Een opvolgingsvraagstuk vereist 
immers een andere aanpak dan voorfinan-
ciering. Ook de track record speelt een rol, 
al bieden prestaties uit het verleden niet 
altijd een garantie voor de toekomst. Tevens 
nemen we de trends onder de loep van de 
branche waarin een ondernemer actief is. 
De  (financiële) vooruitzichten op langere 
termijn zijn heel erg bepalend voor hoe 
we tegen financiering aankijken. Bij een 
sector die er goed opstaat en waar de trends 
gunstig zijn, kunnen we wat makkelijker een 
extra stap zetten.” 

Dat klinkt alsof een bedrijf stevig doorgelicht 
wordt. 
Duijn: “Het is niet zo dat we rücksichts-
los een product verkopen. Op de lange 
termijn is er niemand bij gebaat als we de 
bomen de hemel in zouden financieren. 
De klant niet, de maatschappij niet en 
ook de Rabobank niet. Dus ja, we stellen 
ons inderdaad kritisch op maar we vragen 
een klant niet het hemd van het lijf. Al 
helpt het natuurlijk wel als we voldoende 
informatie krijgen, zodat we onze dienst-
verlening zo precies mogelijk toe kunnen 
snijden op de werkelijke financiële 
behoefte van de klant.”

Wat is het effect van de recessie op de kre-
dietverlening? 
Er wordt wel eens vergeten dat ook 
banken hun risico’s moeten mitigeren. Zo 
zijn met Basel III de kapitaaleisen verder 
verscherpt. We zijn dus wel kritischer dan 

in het verleden. Toch betekent de recessie 
niet dat wij afscheid nemen van klanten: 
we zitten er voor lange termijn in, dus 
voor goede en slechte tijden. Risico’s 
horen bij ons vak.”

in verband met de crisis 
zijn de kapitaaleisen 

verder verscherpt

Hoe zwaar wegen de harde financiële cijfers 
uiteindelijk in jullie beslissing om wel of niet 
met een gerechtsdeurwaarderkantoor in zee 
te gaan?
Duijn: “Het is lastig om daar een 
algemeen antwoord op te geven. We 
proberen bijvoorbeeld na te gaan of de 
situatie binnen een bedrijf afwijkt van de 
trends in de sector. Meestal is dat niet het 
geval, maar een bedrijf dat zich negatief 
onderscheidt, houdt voor ons natuurlijk 
wel een groter risico in. Dan willen we 
toch weten wat er precies aan de hand 
is en hoe de bedrijfsrisico’s gemitigeerd 
worden. Dus taxeren we ook de kwaliteit 
van het management: zij maken of kraken 
een bedrijf. Denk daarbij aan zaken als 
branchekennis, marketing en het motive-
ren van medewerkers om een andere weg 
in te slaan. Dat vraagt om meer dan alleen 
als een vakkundige gerechtsdeurwaarder 
functioneren. Je moet niet alleen kunnen 
innen, maar ook ondernemen.”

Maken jullie een onderscheid tussen zzp’ers 
en kantoren? Of tussen starters en gevestigde 
bedrijven?
Ramkisoensing: De kleinere gerechtsdeur-
waarderskantoren en zzp’ers worden door 
onze lokale Rabobanken geholpen. Over 
het algemeen kun je wel stellen dat er bin-
nen Rabobank hetzelfde beleid gehanteerd 
wordt maar dat er soms andere accenten 
gelegd worden, voortvloeiend uit het coö-
peratieve karakter van onze bank.”
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Duijn: “Ook onze lokale Rabobanken 
zoeken naar een gedegen onderbou-
wing. Nog meer dan voor middelgrote 
of grote kantoren geldt voor een zzp’er 
dat hij zijn ondernemerskwaliteiten 
moet kunnen bewijzen. Hij kan immers 
niet terugvallen op een sales team, een 
financiële afdeling of IT’ers. De regio-
nale vestigingen varen in dat geval nog 
meer op de kwaliteit van de business-
case. Een starter heeft sowieso een goed 
doortimmerd ondernemingsplan nodig 
om zijn bedrijf van de grond te krijgen, 
vooral omdat hij niet over een track 
record beschikt.”

De KBvG heeft met BLOS haar eigen 
financiële normen opgesteld die voor alle 
gerechtsdeurwaarders gelden. Beïnvloedt 
deze normering jullie oordeel over de finan-
ciën van een gerechtsdeurwaarderkantoor?
Ramkisoensing: “We kennen de speci-
fieke eisen die de KBvG met BLOS stelt 
nog niet. Maar het is natuurlijk wel heel 
belangrijk om te weten dat de beroeps-
groep kritisch naar haar eigen leden kijkt.”
Duijn: “Als de beroepsgroep zichzelf zo 
reguleert, is dat een belangrijk startpunt 
voor ons. Wat ik wel zie is dat solvabiliteit 
vaak als kapstok wordt gebruikt, terwijl 
wij juist ook naar kasstromen kijken en 
proberen in te schatten wat de verwachte 
cash flows zijn.”

Door de recessie 
focussen veel bedrijven 
zich op hun kerntaken

Wat zien jullie voor gerechtsdeurwaarders 
als een grote uitdaging op het gebied van 
liquiditeit? 
Ramkisoensing: “De voorfinanciering. 
Vooral kleinere kantoren met grote 
opdrachtgevers lopen op dit gebied een 
risico, zeker nu de griffiekosten zo hard 
gestegen zijn en het door de reces-
sie tot wel negen maanden kan duren 
voordat een vordering geïnd wordt. De 
beroepsgroep ontkomt bijna niet meer 
aan externe financiering, of dat nu via de 
participatie van derden is of een bancaire 
lening.” 

Duijn: “Voorfinanciering is een gegeven 
waar je in deze sector niet omheen 
kunt. Vaak creëert het een tijdelijke 
liquiditeitsbehoefte, die op termijn weer 
terugzakt. Dat vinden we heel belang-
rijk: dat klanten hun lasten kunnen 
dragen, onafhankelijk van hoe groot een 
bedrijf is.”

Hoe staat de beroepsgroep er naar jullie 
mening voor?
Ramkisoensing: “De sector heeft 
het niet makkelijk. De marges dalen. 
Behalve de economische crisis drukt 
ook de overheid haar stempel op de 
beroepsgroep met wet- en regelge-
ving. Daarnaast krijgen inkopers van 
opdrachtgevers een steeds prominen-
tere rol in aanbestedingen. Er wordt 
met name op prijs gekozen. Dat is een 
relatief nieuwe ontwikkeling, waarmee 
de sector nog niet echt goed weet om te 
gaan. Gerechtsdeurwaarders geven graag 
aan dat ze kwaliteit bieden, maar die 
kwaliteit is voor inkopers lastig te beoor-
delen. Inkopers beschouwen incasso 
toch als commodity. En ja, er is natuur-
lijk wel een vorm van marktvervuiling 
in het minnelijke traject, omdat veel 

incassobureaus hun diensten aanbieden 
op basis van no cure no pay. Gerechts-
deurwaarders moeten daarin mee, maar 
hebben door strikte regelgeving veel 
minder speelruimte. Toch zullen ook zij 
zich juist meer op dit segment moeten 
richten om het risico van voorfinancie-
ring zoveel mogelijk te beperken.”

Dat lijkt weinig goeds voor de toekomst te 
beloven...
Ramkisoensing: “Integendeel, ik ben 
gematigd positief en zie zelfs ruimte 
voor een lichte groei. De recessie heeft 
immers laten zien dat bedrijven zich 
uitsluitend nog op hun kerntaken focus-
sen – dat is echt een sectoroverstijgende 
ontwikkeling. Incassotrajecten worden 
steeds vaker uitbesteed, dus er liggen wel 
degelijk kansen in het minnelijke traject. 
Maar dan moeten gerechtsdeurwaarders 
wel in IT blijven investeren. Innovatie 
wordt voor deze beroepsgroep van steeds 
groter belang.”
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Op zoek naar de 
diamant tussen de 

zirkonia’s

als het nodig is, kan de ledenraad ad hoc commissies instellen om 
haar in haar taken bij te staan. een tweetal commissies heeft echter een 
permanente status, voortvloeiend uit de verordening ledenraad kbvg: 
een vacaturecommissie en een financiële commissie. die laatste is al 
enige tijd actief, de eerste sinds kort. commissielid oscar Jans vertelt 

welke bijdrage de vacaturecommissie wil gaan leveren en op welke 
manier zij te werk zal gaan. 

Twee keer zijn ze inmiddels bij 
elkaar gekomen, de vijf leden 
van de nieuwe vacaturecom-
missie. Ledenraadleden Gerard 

Jepma, Hans Groenewegen, Arno Maas en 
Oscar Jans en bestuurslid Michel van Leeu-
wen zijn tot nu toe vooral bezig geweest met 
het formuleren van de taak en werkwijze 
van de commissie en het opstellen van 
competentieprofielen voor de diverse 
bestuursfuncties.  
Doel van de vacaturecommissie is om 
in overleg met het bestuur van de KBvG 
kandidaten te selecteren die de vrij-
komende plaatsen binnen het bestuur 
en zo nodig de Ledenraad kunnen 
vervullen, begint Jans. “We hebben een 

tweeledige functie: enerzijds zijn we het 
logisch aanspreekpunt voor mensen uit 
de beroepsgroep die een bestuursfunctie 
ambiëren, anderzijds scouten we ook 
zelf actief naar geschikte kandidaten. 
Dat is op dit moment overigens niet 
echt nodig voor de Ledenraad: daarvoor 
is via de ressorts voldoende animo en 
ook het niveau van de leden is absoluut 
bevredigend. Voor het bestuur ligt dat 
lastiger: dat is echt een zware functie 
erbij die bovendien, afhankelijk van de 
portefeuille, ook om specifieke compe-
tenties vraagt. Omdat de beroepsgroep 
zo klein is, is het in het verleden best 
moeilijk gebleken nieuwe bestuursleden 
te vinden.”

inpASBAArheiD in het zittenD 
teAm 
De nieuwe vacaturecommissie gaat 
gesprekken voeren met kandidaten en 
geeft aan de hand daarvan een positief of 
negatief advies mee. Het is dus uitdruk-
kelijk niet zo dat de vacaturecommissie 
bepaalt wie zich kandidaat kan stellen 
voor het bestuur of ledenraadslidmaat-
schap, benadrukt Jans. “Ook leden die 
niet door de commissie zijn aangezocht 
of leden die wel in gesprek zijn gegaan 
met de commissie maar een negatief 
advies hebben gekregen, kunnen zich 
kandidaat stellen tijdens de ALV of de 
ledenraadsvergadering. Wel denk ik dat 
je straks zonder positief advies veel uit 



interview

Sdu Uitgevers   de Gerechtsdeurwaarder 2012, nr. 4    |  17



Cursusaanbod Mr. dr. M. Teekens Stichting najaar 2012

Risicomanagement
Datum : dinsdag 25 september 2012
Duur : 13:00 uur tot 19:00 uur 
Cursusprijs  : € 495,= ex BTW / incl. broodmaaltijd
Docenten : J.F. van der Mersch; Y. Reinders
KBvG-opleidingspunten: 6 punten (in aanvraag bij de KBvG)

Faillissementswet voor gerechtsdeurwaarders
Datum :  donderdag 4 oktober 2012
Duur :  13:30 uur tot 17:30 uur
Cursusprijs : € 375,= ex BTW
Docent :  mr. J.D. van Vlastuin
KBvG-opleidingspunten: 4 punten (in aanvraag bij de KBvG)

Actualisatie derdenbeslag en beslagvrije voet
Datum :  dinsdag 9 oktober 2012
Duur :  13:30 uur tot 17:30 uur 
Cursusprijs : € 375,= ex BTW
Docent :  mw. mr. S.N. Peijnenburg
KBvG Opleidingspunten: 4 punten (in aanvraag bij KBvG)

Arbeidsrecht voor ondernemers
Datum :  donderdag 1 november 2012
Duur :  13:30 uur tot 17:30 uur
Cursusprijs : € 375,= ex BTW
Docent :  mw. mr. N.A. Hertogh
KBvG-opleidingspunten: 4 punten (in aanvraag bij de KBvG)

Dwangsommen/lijfsdwang/indirecte executiemiddelen
Datum :  dinsdag 13 november 2012
Duur :  13:30 uur tot 17:30 uur
Cursusprijs : € 375,= ex BTW
Docent :  prof. mr. A.W. Jongbloed 
KBvG-opleidingspunten: 4 punten (in aanvraag bij de KBvG)

Bewijsrecht
Datum :  woensdag 21 november 2012
Duur :  13:30 uur tot 17:30 uur
Cursusprijs : € 375,= ex BTW
Docent :  mr. T.R. Hidma
KBvG-opleidingspunten: 4 punten (in aanvraag bij KBvG)

Locatie: Alle cursussen worden gegeven bij het 
secretariaat van de Teekens Stichting, 

 Het Branche Bureau, Wilhelminalaan 3, 
3743 DB te Baarn.

Prijs: Alle cursusprijzen zijn exclusief BTW en 
inclusief cursusmateriaal en registratie 
opleidingspunten.

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 najaar 2012 is terug te vinden op de 
website www.teekensstichting.nl. Tevens kunt u op deze 
website het inschrijfformulier, de algemene voorwaarden 
en informatie over de kortingsregeling vinden.

89001_Teekens Stichting.indd   1 6/14/2012   7:54:56 AM
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te leggen hebt. Er is lang over gepraat en 
deze routing is er natuurlijk niet voor 
niets.”
Bij het aanzoeken van geschikte kandi-
daten gaat de commissie nauw samen-
werken met het bestuur, al was het maar 
omdat niet alleen de persoonlijke kwali-
teiten tellen maar ook de inpasbaarheid 
in het zittend team, zegt Jans. “Je zoekt 
altijd naar een bestuur waarin niet alleen 
specifieke competenties zijn geborgd, 
maar waar ook een zekere balans is tussen 
de diverse ‘bloedgroepen’ in de beroeps-
groep, zoals grote en kleine kantoren”, 
zegt Jans. “Hoe dan ook: we oordelen zo 
objectief mogelijk aan de hand van vooraf 
opgestelde criteria. En uiteraard vindt de 
hele selectieprocedure plaats onder vol-
strekte geheimhouding en in de grootst 
mogelijke discretie.”

Actief OpStellen in De 
BerOepSGrOep 
Op de vraag hoe de commissie te werk 
gaat bij het zelfstandig scouten van 
potentiële bestuursleden zegt Jans: “We 
weten wanneer de termijnen van de zit-

tende bestuursleden aflopen en voor wat 
voor soort bestuurder er dus opvolging 
moet komen. Met dat in je achterhoofd 
spreek je mensen, kijk je hoe leden zich 
manifesteren op vergaderingen, congres-
sen, enzovoorts. Het gaat natuurlijk wel 
om mensen die zich actief opstellen in de 
beroepsgroep en die er echt met kop en 
schouders bovenuit steken. We hebben 
alle vijf een stevig netwerk en zien veel 
leden van de beroepsgroep. Maar goed, 
het blijft lastig. We zoeken de diamanten 
tussen de zirkonia’s. Dat is niet altijd 
gemakkelijk want ze glimmen allebei. 
Vandaar ook dat we een aantal vervolgge-
sprekken voeren om te kijken of mensen 
echt over de kwaliteiten beschikken die 
we ze toedichten. Er wordt nu eenmaal 
veel gevraagd van een bestuurslid.” 

cOmpetentieprOfielen 
VerfiJnen
Jans hoopt dat inspanningen van de 
vacaturecommissie ertoe zullen leiden 
dat zich meer deurwaarders beschikbaar 
stellen voor een bestuursfunctie. “Ik snap 
heel goed dat mensen zich twee keer 

bedenken: je doet het er niet zomaar bij”, 
zegt hij. “Het kost veel tijd en inspanning 
en is doorgaans ook een belasting voor 
eventuele andere partners op kantoor. 

“ik snap heel goed dat 
mensen zich twee keer 

bedenken: je doet het er 
niet zomaar bij”

We kijken dus altijd goed of die zo’n 
besluit ook steunen. Aan de andere kant 
is het lidmaatschap van het bestuur ook 
een verrijking – zeker ook omdat wij als 
commissie eenmaal gekozen bestuurs-
leden blijven volgen en hen eventueel 
ondersteunen, mochten ze behoefte 
hebben aan bijvoorbeeld een specifieke 
cursus of opleiding. Dat is voor ons van 
belang omdat we op grond daarvan onze 
competentieprofielen kunnen aanpassen 
en verfijnen.”

interview

Sdu Uitgevers   de Gerechtsdeurwaarder 2012, nr. 4    |  19



20  |  de Gerechtsdeurwaarder 2012, nr. 4 

cartoon



kbvg column

indrukwekkend

Op het moment dat ik dit schrijf is het EK voetbal nog volop bezig.

Het kan mijn leeftijd zijn, maar het lijkt wel of elke twee jaar bij het 
EK of WK er altijd artikelen in de krant verschijnen van open-
staande boetes die tijdens de wedstrijden geïnd worden of, zoals 
deze keer, een gerechtsdeurwaarder die de schuldenaren beslag 
op hun televisie in het vooruitzicht stelt. Ik moet zeggen dat ik de 
nieuwswaarde daarvan niet echt meer inzie.

Nu is een beslaglegging op zichzelf genomen een volstrekt normale 
handeling van een gerechtsdeurwaarder, indien er niet vrijwillig 
wordt voldaan aan bijvoorbeeld een veroordeling tot betaling. Er 
moet echter wel worden bedacht dat de gerechtsdeurwaarder als 
openbaar ambtenaar over een arsenaal aan ingrijpende machts-
middelen beschikt. Daar moet zorgvuldig en gepast mee worden 
omgegaan. Diezelfde zorgvuldigheid en gepastheid moet ook 
worden betracht in de communicatie. 
Het versturen van een paar honderd brieven waarin een koppeling 
wordt gemaakt tussen het EK-voetbal en beslaglegging op de tele-
visie suggereert dat enkel door betaling kan worden voorkomen 
dat een cruciale wedstrijd kan worden bekeken.

Nog los van de praktische bezwaren (het leggen van honderden 
beslagen in een kort tijdsbestek, al dan niet met de toch al schaarse 
beschikbaarheid van ambtenaren ex artikel 444 Rv en de nood-
zakelijke toestemming van de rechter ex artikel 64 Rv om ook 
tijdens de wedstrijden na acht uur beslag te kunnen leggen) is het 
onwenselijk om welbewust dit soort suggesties te laten ontstaan, 
enkel om daarmee geld te innen, ook al blijkt dat erg effectief.  Als 
effectiviteit het enige criterium zou zijn dan zou ik nog wel effectie-
vere middelen kunnen bedenken.

Ik vergelijk het als volgt:
Als iemand tijdens een meningsverschil roept dat je moet ophouden omdat hij je anders op zal sluiten, dan haal je wellicht je schouders op. 
Als diegene echter een agent is met boeien in zijn hand, dan kijk je daar toch anders tegenaan. Als in de eerste situatie diegene achteraf zegt 
dat het niet serieus bedoeld was dan kun je daar mogelijk nog om lachen. Als de agent dat achteraf zegt niet …

Ons vak van gerechtsdeurwaarder vergt een houding die past hij het openbare ambt en de verantwoordelijkheden die daarmee gepaard 
gaan. Het sturen van brieven die enkel bedoeld zijn om bang te maken en niet om werkelijke maatregelen aan te kondigen, past daar niet bij.

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

Vergaderdata bestuur
03-09-2012 kantoor kbvg
01-20-2012 kantoor kbvg
05-11-2012 kantoor kbvg
03-12-2012 kantoor kbvg

Vergaderdata ledenraad
20-09-2012 hilton royal parc soestduinen
08-11-2012 hilton royal parc soestduinen
20-12-2012 hilton royal parc soestduinen

Algemene ledenvergadering
24-11-2012 hilton royal parc soestduinen

themadag
23-11-2012 hilton royal parc soestduinen

De rechtSprAAK – VAnAf 
1 SeptemBer 2012 één nOtA, 
één ADminiStrAtie

de inning van de griffierechten wijzigt. vanaf 
begin september 2012 wordt de inning van 
griffierechten voor alle gerechten verzorgd 
door het landelijk dienstencentrum voor de 
rechtspraak (ldcr) in utrecht. De Gerechts-
deurwaarder ging in gesprek met Michiel 
schransmans, projectleider e-billing, om te 
praten over de landelijke rekening-courant. 
de aanleiding voor het invoeren van de 
landelijke rekening-courant komt voort uit de 
totstandkoming van e-billing. de rechtspraak 
digitaliseert, door schriftelijke processen te 
vervangen door digitale loketten, zoals het 
roljournaal voor de advocatuur, de e-kanton-
rechter en het digitaal loket bestuursrecht. 

Met behulp van e-billing kan de rechtspraak 
digitaal rekeningen versturen in plaats van per 
post. 

landelijke rekening-courant
tijdens gesprekken met advocaten en 
gerechtsdeurwaarders over de invoering van 
e-billing bleek dat er ook behoefte bestond 
aan een landelijke rekening-courant. op 
dit moment heeft ieder gerecht een lokale 
rekening-courant met eigen voorwaarden die 
kunnen verschillen per gerecht. voor gerechten 
en deurwaarders betekent dit minder adminis-
tratieve lasten. 
de landelijke rekening-courant wordt medio 
september 2012 ingevoerd. geïnteresseerden 
kunnen zich inschrijven voor de rekening via de 
website https://rekeningcourant.rechtspraak.
nl . gerechtsdeurwaarders kunnen inloggen 
door hun kbvg-nummer (deurwaardersnum-
mer) en postcode in te voeren. deelname aan 
de landelijke rekening-courant en aan e-billing 
is niet verplicht, maar wie ervoor kiest gebruik 
te maken van de landelijke rekening-courant, 
moet ook gebruik maken van e-billing. 
schransmans vertelt dat er al gesprekken 
plaatsvinden met enkele automatiseer-
ders over de mogelijkheid dat de rekening 
rechtstreeks in het administratieve systeem 
van het gerechtsdeurwaarderskantoor wordt 
ingeboekt. de deurwaarder kan zelf bepalen 
of hij hiervoor kiest. bestanden kunnen 
bijvoorbeeld ook in pdf-formaat per e-mail 
worden verzonden. 

tijdige betaling
op de vraag of het mogelijk is dat griffierech-
ten te laat worden betaald door een deur-
waarder die gebruik maakt van de landelijke 
rekening courant, antwoordt schransmans 
dat dat niet mogelijk is. deelname aan de 
rekening-courant betekent dat het griffie-
recht als betaald wordt gezien. de deur-
waarder moet natuurlijk aan zijn betalings-
verplichtingen conform nota voldoen. de 
verantwoordelijkheid voor de betaling van de 
griffierechten blijft natuurlijk bij de deur-
waarder liggen, maar het griffierecht wordt 
altijd op tijd betaald. Zelfs al staat er aan 
het eind van de maand geen geld meer op 
de rekening. dat zie je dan weer terug in de 
rekening voor de volgende maand.
deurwaarders die zich aanmelden voor de 
landelijke rekening-courant, krijgen een beves-
tiging van acceptatie en medio 1 september a.s. 
start vervolgens de nieuwe wijze van facture-
ring. 
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perSOnAliA  (bijgewerkt tot 11 juni 2012)

Beëdigd
Mw. t.e.s. van der vlugt hellevoetsluis 27-04-2012
M.p. karreman rotterdam 27-04-2012
Mw. J.M.J. timmermans bergen op Zoom 30-05-2012
a.a.e. koopman hellendoorn 06-06-2012
Mw. J.a. voogt dordrecht 22-06-2012

waargenomen waarnemer plaats Van tot
w. ter avest e. van der ploeg groningen 19-10-2011 19-09-2012
J.a. van den bos M.l.b. Mak arnhem 01-08-2009 01-07-2012
Mw. g.g. breunissen e.h. vroegop wageningen 01-02-2011 01-08-2012
a.J. beugeling e.a. dragstra heerenveen 01-03-2011 01-09-2012
w.h.w. cock Mw. Y. keijzer-dijkhuis groningen 01-10-2008 01-03-2013
w.h.M. van eijsden Mw. b.h.w. heesakkers roermond 01-09-2010 01-03-2013
M.p. harten w.c.h. sennef den haag 25-01-2011 25-07-2012
a.M. heering g.r. dijk apeldoorn 01-12-2011 01-12-2012
b.J.M. heutinck M.g. de Jong doetinchem 18-05-2010 18-11-2012
e.g.h.J. hofstee M.t. van den borg buitenpost 15-12-2011 15-12-2012
a.p. Jacobs J.l.M. vercoulen venlo 01-11-2008 01-03-2013
J.d. kuik Y. van dongen eindhoven 22-04-2011 01-04-2013
F. van der Meijde a.v. den heijer den haag 01-01-2009 01-03-2013
h. peet M. van lingen rotterdam 01-02-2011 01-02-2013
h. pranger e.a. dragstra assen 01-03-2011 01-09-2012
M.s.c. roos w. kistemaker spijkenisse 18-04-2011 01-01-2013
r.p.a. schuman Mw. r.p.s. schuman wageningen 01-04-2012 01-10-2012
J.h.l. sinkiewicz Mw. J.w.w.M. boers Maastricht 01-04-2011 01-10-2012
g. swagerman Mw. c.M. bakker amsterdam 14-11-2011 14-11-2012
p. taal Y.c.M. van korven eindhoven 22-04-2011 01-04-2013
p. weij F.h. koperdraad Zutphen 15-08-2010 01-07-2012
a.w. wijnhold r. versluijs dordrecht 01-07-2011 01-07-2012
J.w. wigt J.g. van urk leiden 01-04-2012 01-10-2012
a. de wit J.M. esseboom breda 01-02-2009 01-03-2013

Gedefungeerd
r.w.M. van Noort  brielle 1 mei 2012

nieuwe leden van de KBvG
F. santing  Zwolle per 1 maart 2012



Oprichting landelijk Dienstencentrum voor de 
rechtspraak
de rechtspraak zet zich in voor een beter 
aansluiting bij de behoeften en problemen in de 
samenleving. eén van de doelen in dat kader 
is professionalisering van de organisatie en 
bedrijfsvoering. de oprichting van het landelijk 
dienstencentrum voor de rechtspraak is daar 
een belangrijk onderdeel van. 
Meer informatie over het ldcr is te vinden op 
www.rechtspraak.nl .

KwAliteitStOetSinGen 
GerechtSDeurwAArDerS-
KAntOren in VOlle GAnG 

gerechtsdeurwaarders zijn ambtenaar en 
ondernemer. de gerechtsdeurwaarder beweegt 
zich door het ambt gebonden als zelfstandig 
ondernemer in de markt. het optreden van 
de gerechtsdeurwaarder wordt daarbij door 
opdrachtgevers, debiteuren en de rechterlijke 
macht nauwlettend gevolgd. de kbvg Normen 
voor kwaliteit zijn de toetssteen voor de kwali-
teit van het werk van de gerechtsdeurwaarder. 

door het college toetsing gerechtsdeurwaar-
ders erkende onafhankelijke auditoren voeren 
in opdracht van de gerechtsdeurwaarder 
toetsingen uit. deze toetsingen worden vastge-
legd in toetsingsverslagen, die ter beoordeling 
moeten worden voorgelegd aan het college.

het college bestaat uit de volgende personen:
Mr. a.c.J.J.M. seuren,
oud-gerechtsdeurwaarder te Oss
professor dr. t. wentink,
bijzonder hoogleraar Universiteit van Tilburg
professor F.r. salomons,
hoogleraar Privaat- en notarieel recht Vrije 
Universiteit Amsterdam
Mr. h.J. portengen,
notaris  
drs. a.w.h. hooyman ra,
Hooyman Directie Management Diensten B.V.

het college toetst of aan elke norm en/of best 
practice is voldaan. als het college constateert 
dat sprake is van een ‘onder de grens’-practice, 
dan geeft het college  een negatief beoorde-
lingsverslag af. 

de verordening kbvg Normen voor kwaliteit is 
met ingang van 1 juni 2010 in werking getreden. 
de gerechtsdeurwaarders dienen uiterlijk 9 

december 2012 over een positief beoordelings-
verslag te beschikken. 
tot en met 31 mei 2012 hebben 91 (van de 
circa 200) gerechtsdeurwaarderskantoren een 
positief beoordelingsverslag gekregen. 

informatie over de Normen voor kwaliteit, de 
toetsingen en de auditoren is te vinden op de 
website van de kbvg (www.kbvg.nl). 

OnDerzOeK nAAr 
BuitenGerechteliJKe 
incASSOBureAuS

Teun Geurts & Marijke ter Voert

het wetenschappelijk onderzoek- en docu-
mentatiecentrum (wodc) van het Ministerie 
van veiligheid en Justitie is een kleinschalig 
onderzoek gestart naar de aard en omvang van 
buitengerechtelijke incassobureaus. hierbij 
gaat het vooral om het krijgen van zicht op het 
gedeelte van de markt dat onder een bepaalde 
vorm van regulering valt, en het gedeelte dat 
hier niet onder valt. om dit te onderzoeken 
wordt er gebruik gemaakt van gegevens van de 
kamer van koophandel (kvk). het wodc zal 
dit bestand analyseren en in een beknopte rap-
portage een overzicht geven van de markt van 
buitengerechtelijke incassobureaus. 

de aanleiding voor dit onderzoek vind haar 
oorsprong in het tweede kamer debat over het 
wetsvoorstel Maximering buitengerechtelijke 
incassokosten dat op 1 juli 2012 jongstleden in 
werking is getreden. Naast de te hoge incas-
sokosten was de kwaliteit van dienstverlening 
bij buitengerechtelijke incasso een punt van 
discussie. deze zou bij sommige spelers op de 
markt van buitengerechtelijke incasso onder 
de maat zijn. de vraag rees of certificering 
noodzakelijk en wenselijk is. in dit kader wordt 
er een kleinschalig onderzoek verricht naar de 
markt van buitengerechtelijke incassobureaus 
waarbij onder meer wordt gekeken naar:
-  hoeveel bureaus zijn er en hoeveel personen 

zijn er werkzaam?
-  hoeveel bureaus hebben incasso als hoofd-

activiteit en hoeveel als nevenactiviteit?
-  hoeveel bureaus zijn verbonden aan de 

Nederlandse vereniging van incasso-
bureaus?

-  hoeveel bureaus zijn onderdeel van 
gerechtsdeurwaarderskantoren?

Naast de gegevens van de kvk wordt er gebruik 
gemaakt van feitenmateriaal van de kbvg, de 
Nederlandse vereniging van incasso-onderne-
mingen en de vereniging van incassoadvocaten. 
tevens worden er gesprekken gevoerd met 
vertegenwoordigers van deze organisaties. 
de resultaten van het onderzoek zullen naar 
verwachting medio augustus openbaar worden 
gemaakt via de website van het wodc 
(www.wodc.nl).
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Volg uw PE najaarscursussen bij 
Hoogendam & Partners. Actuele en interactieve 

cursussen door ervaren docenten met de voeten 
stevig in de juridische praktijk!

12 september Voorrechten van de belastingontvanger 
 W. Hoogendam

24 september  Actualiteiten gemeentelijke schuldhulp-
verlening
dr. N. Jungmann

9 oktober Faillissementsrecht en WSNP   
 mr. H. Wiggers

31 oktober Algemene voorwaarden
 mr. G. Poorter

14 november Civiel bewijsrecht 
 mr. W. Lem

29 november Beslag- en executierecht
 mr. J. Rutten

20 december Incasseren en executeren bij de overheid
 mr. J. Landman

Cursuslocatie Aristo Utrecht
Tijdstip 13:00 – 17:30
PE-punten 4 (worden aangevraagd)
Kosten  € 325 excl. BTW per persoon 

(15% korting bij meerdere deel-
nemers per kantoor)

Inschrijven info@hp-a.nl /06 – 1828 3155
Meer info www.pe-gdw.nl / 06 – 1828 3155

89131_Hoogendam.indd   1 6/21/2012   10:08:27 AM

Hier had uw 
advertentie 
kunnen staan

Meer informatie over 
adverteren in dit blad?  
Kijk op www.bereikdejurist.nl 
of neem contact op met de 
afdeling Advertentie Juridisch 
(advertentie.juridischAsdu.nl 
of 070 - 37 805 62)

SDU_Stopper Gerechtsdeurwaarder 90x135.indd   4 27-01-12   11:54

Seminar ´Actualiteiten executie- en beslagrecht
& Risicomanagement’ op Cuba

‘Een unieke kans om ef ciënt uw resterende opleidingspunten te behalen én het ‘oude’ Cuba mee te maken’

Op Cuba behaalt u van 29 oktober t/m 1 november 2012 uw 15 PE-punten. Het seminar biedt u tevens een
unieke kans om kennis te maken met dat wat Cuba siert, waaronder de Cubaanse salsa, sigaren, oldtimers, 
diverse historische gebouwen, bezienswaardigheden en haar gastvrijheid.

Onderwerpen: Actualiteiten executie- en beslagrecht; 
ontwikkelingen in wet- en regelgeving en rechtspraak t/m oktober 2012 (ca. 2,5 ochtenden)
De door de KBvG verplicht gestelde cursus Risicomanagement (ca. 1 ochtend)
Cubaanse bijdrage op het gebied van het recht (ca. 0,5 ochtend)

Doelgroep: (Toegevoegd kandidaat-) Gerechtsdeurwaarders en geïnteresseerde zaakbehandelaars
Datum en tijd: 29 oktober t/m 1 november 2012 van 8.00u tot 12.00u
Locatie: Hotel Nacional de Cuba

Calle 21 y O, Vedado, Plaza, Ciudad de la Habana, Cuba
Docenten: Mr. J.M. Wisseborn, gerechtsdeurwaarder te Harderwijk

W.W.M. van de Donk, gerechtsdeurwaarder te Eindhoven
PE-punten*: 15
Kosten**: NAF. 3.000,00

Voor informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met Marielle Souman (seminar@souman.an)
of Gerard Souman (005999 736 9588).***

Souman|Hermanus Gerechtsdeurwaarders & Incasso N.V.

* PE-punten worden op korte termijn bij de KBvG aangevraagd.
** Deze prijs is inclusief cursusmateriaal, registratie van PE-punten, certi caat van deelname en afsluitingsborrel, 

maar exclusief 6% BTW en uw reis- en verblijfkosten.
*** Per 1 augustus 2012 verandert de extensie voor domeinen op Curaçao. Gelieve dan mailen naar seminar@souman.cw

89067_souman hermanus.indd   1 6/21/2012   8:59:47 AM



18 september 2012 PE Gerechtelijke kaart 2012, wijziging 
griffi erechten en incassokostenwetten
Locatie: Van der Valk Hotel te Eindhoven
Tijd: 13.30 uur tot 18.00 uur
Docent: de heer J. Nijenhuis, gerechtsdeurwaarder te 

Roermond
Investering: € 375,- per persoon, exclusief 19% BTW, 

inclusief locatie, lesmateriaal, catering, 
consumpties en registratie bij de KBvG 

PE punten: voor deze cursus worden 4 punten aangevraagd 
bij de KBvG

21 september 2012 tot en met 23 september 2012 
PE Floriade Weekend
Locatie: Parkhotel te Horst
Docent: de heer J. Nijenhuis, gerechtsdeurwaarder te 

Roermond en de heer drs. J.W.F. Löwik
PE punten: totaal worden er 11 punten aangevraagd bij de 

KBvG

9 oktober 2012 PE Capita Selecta 
Locatie: Ambiance Houtrust te Hooglanderveen
Tijd: 13.30 uur tot 18.00 uur
Docent: de heer J. Nijenhuis en de heer J. Feikema 
Investering: € 395,- per persoon, exclusief 19% BTW, 

inclusief locatie, lesmateriaal, catering, 
consumpties en registratie bij de KBvG 

PE punten: voor deze cursus worden 4 punten aangevraagd 
bij de KBvG

11 oktober 2012 PE Actuele Ontwikkelingen in het Proces- & 
Beslagrecht 2012 
Locatie: Van der Valk Hotel te Akersloot
Tijd: 13.30 uur tot 18.00 uur
Docent: de heer J. Nijenhuis, gerechtsdeurwaarder te 

Roermond
Investering: € 375,- per persoon, exclusief 19% BTW, inclu-

sief locatie, lesmateriaal, catering, consumpties 
en registratie bij de KBvG 

PE punten: voor deze cursus worden 4 punten aangevraagd 
bij de KBvG

1 & 22 november 2012 PE Losse Opdrachten - Exploten 
Schrijven
Locatie: Aristo Accommodaties te Utrecht
Tijd: op beide dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur
Docent: mevrouw mr. M. Bernardt, gerechtsdeurwaarder 

te Dordrecht
Investering: € 645,- per persoon, exclusief 19% BTW, 

inclusief locatie, lesmateriaal, catering (inclusief 
lunch), consumpties en registratie bij de KBvG 

PE punten: voor deze cursus worden 10 punten aange-
vraagd bij de KBvG 

8 november 2012 PE Faillissementswet voor 
gerechtsdeurwaarders
Locatie: Ambiance Houtrust te Hooglanderveen
Tijd: 13.30 uur tot 18.00 uur
Docent: de heer mr. J.D. van Vlastuin
Investering: € 375,- per persoon, exclusief 19% BTW, 

inclusief locatie, lesmateriaal, catering, 
consumpties en registratie bij de KBvG 

PE punten: voor deze cursus worden 4 punten aangevraagd 
bij de KBvG

15 november 2012 PE Pandrecht en Pandhoudersexecutie
Locatie: van der Valk Hotel te Wassenaar
Tijd: 13.30 uur tot 17.00 uur
Docent: de heer J. Nijenhuis, gerechtsdeurwaarder te 

Roermond
Investering: € 275,- per persoon, exclusief 19% BTW, 

inclusief locatie, lesmateriaal, catering, 
consumpties en registratie bij de KBvG 

PE punten: voor deze cursus worden 3 punten aangevraagd 
bij de KBvG

89000_Hafkamp Opleidingen.indd   1 6/13/2012   11:07:55 AM

Totaalpakket ontruiming,

woningschoonmaak en

opslag inboedels

■ Geen annuleringskosten.

■ Overname van aansprakelijkheidsrisico van opslag 
en vernietiging van inboedels.

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

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

■ Landelijke dekking, ideaal voor kantoren met 
meerdere vestigingen.

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

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

Berkelse Poort 9  •  2651 JX  Berkel en Rodenrijs
T 079-3632060  •  F 079-3632065  •  E info@roessen.nl

www.roessen.nl



“Zoals veel advocaten, word ik regelmatig geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van beslag- en executierecht. 
Gelukkig kan ik sinds kort terugvallen op BER; een nieuwe uitgave waarin echt alle relevante thema’s aan de orde komen. 
Actueel. Lekker leesbaar. En compleet. BER heeft absoluut toegevoegde waarde!” Voor bijna ieder juridisch vakgebied is er 
een Praktijkblad. Kijk op www.rechtindepraktijk.nl en ontvang gratis uw eerste exemplaar.

SDU PRAKTIJKBLADEN: RECHT IN DE PRAKTIJK
www.rechtindepraktijk.nl

De Praktijk van Toon
PROF. MR. TOON VAN MIERLO
PARTNER NAUTADUTILH

www.rechtindepraktijk.nl
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