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8  |  Modernisering     
 beslagverboden:              
 het advies van de KBvg

Op het eerste gezicht doet het mogelijk wat merkwaardig aan 
dat gerechtsdeurwaarders een inperking van beslagmogelijk-
heden bepleiten, maar een juiste waardering van het ambt van 
gerechtsdeurwaarder verklaart veel.



    

4  |  ondernemen is een vak

Het aantal zzp’ers op de arbeidsmarkt stijgt het laatste 
decennium gestaag. Inmiddels werken ruim 750.000 
zelfstandigen voor eigen rekening en risico – twee keer 
zoveel als het aantal zelfstandigen met personeel. Maar 
waar gehakt wordt vallen spaanders: veel zzp’ers geven 
er na een paar jaar alweer de brui aan, al dan niet met 
achterlating van schulden. Toch zijn zzp’ers niet zonder 
meer de grootste brekebenen in het zakelijk verkeer, zegt 
voorzitter Esther Raats-Coster van het Platform Zelf-
standige Ondernemers (PZO). Wel hebben ze veel last 
van onnodig ingewikkelde wet- en regelgeving.
  

10  |  Belangrijke rol leerstoel 
  executie- en beslagrecht

Het werk van hoogleraar Executie- en beslagrecht Ton 
Jongbloed wordt mogelijk gemaakt door de Stichting 
Leerstoel Executie- en Beslagrecht. Het bestuur van deze 
stichting bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en 
tenminste twee leden afkomstig van de KBvG. Na vijf 
jaar voorzitterschap heeft Bert Maan onlangs de hamer 
overgedragen aan Marie Louise van Emden. Terugkij-
kend en vooruitkijkend zien zij voor de stichting en 
voor de hoogleraar de komende jaren een belangrijke rol 
weggelegd.
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ondernemen 
is een vak

het aantal zzp’ers op de arbeidsmarkt stijgt het laatste decennium 
gestaag. Inmiddels werken ruim 750.000 zelfstandigen voor eigen 

rekening en risico – twee keer zoveel als het aantal zelfstandigen met 
personeel. Maar waar gehakt wordt vallen spaanders: veel zzp’ers geven 
er na een paar jaar alweer de brui aan, al dan niet met achterlating van 
schulden. toch zijn zzp’ers niet zonder meer de grootste brekebenen in 

het zakelijk verkeer, zegt voorzitter Esther raats-coster van het platform 
Zelfstandige ondernemers (pZo). wel hebben ze veel last van onnodig 

ingewikkelde wet- en regelgeving.

Regelmatig verschijnen er berichten in de 
media dat nogal wat mensen gedwongen 
kiezen voor het zzp-schap, domweg omdat ze 
niet meer aan een vaste baan kunnen komen. 
Herkent u dat? 

“Ik denk inderdaad dat er een 
categorie mensen is die nu 
kiest voor het zelfstandig 
ondernemerschap en die 

onder andere omstandigheden een andere 
keuze had gemaakt. Tegelijkertijd is het 
volgens mij niet zo dat mensen op dit 
moment en masse kiezen voor zelfstandig 
ondernemerschap vanwege de slechte 
economische omstandigheden. Ofwel: het 
aantal zzp’ers stijgt, maar grotendeels ook 
om andere redenen. Het is een onomkeer-
bare demografische trend dat steeds meer 
jonge mensen voor eigen rekening en risi-
co hun arbeidzame leven willen inrichten. 
Ik denk dat als de economie weer aantrekt 

we nog steeds een toename van het aantal 
zzp’ers zullen blijven zien.”

het is een onomkeerbare 
trend dat steeds meer 

jonge mensen voor eigen 
rekening en risico hun 

arbeidzame leven willen 
inrichten

Veel zzp’ers geven er na een paar jaar alweer 
de brui aan, zo valt af te leiden uit cijfers van 
de Kamer van Koophandel. En het Nibud 
lanceerde afgelopen jaar een pakket hulpmid-
delen om de toename van het aantal zzp’ers 

met te veel schulden terug te dringen. Hoe 
beziet u deze ontwikkelingen? 
“Natuurlijk zijn er zzp’ers die het onderne-
merschap niet duurzaam weet te borgen. 
Alleen zijn ze daar niet uniek in: dat zie 
je namelijk terug bij alle ondernemingen, 
ook die met personeel, klein én groot. Ik 
stel dus wel mijn vragen bij de objectiviteit 
van dit soort berichten. Ik lees veel kreun- 
en steunverhalen – van het soort ‘steeds 
meer zzp’ers naar de Voedselbank’ – die 
een ongelooflijke belemmering zijn voor 
de ontwikkeling van ondernemerschap in 
Nederland in brede zin. De zzp’er wordt 
in mijn ogen niet meer of minder getrof-
fen door de economische malaise dan 
andere ondernemers en hij reageert daar 
zeker niet minder adequaat op. Sterker: 
ik zie heel veel flexibiliteit en vindingrijk-
heid bij deze groep ondernemers om 
te overleven. Ja, het kost meer moeite 
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MVERZEKERINGEN
EXCLUSIEF VOOR ADVOCATEN, NOTARISSEN, GERECHTSDEURWAARDERS EN ACCOUNTANTS

M BLIJFT INNOVEREN

Sinds 2007 ontwikkelt Mutsaerts 

onder M-verzekeringen voor advocaten, 

notarissen, accountants en gerechtsdeurwaarders speciale 

verzekeringen, hetgeen ertoe heeft geleid dat wij inmiddels 

een bekende naam in deze beroepsgroepen zijn en een 

substantieel marktaandeel hebben verworven. Onze 

dienstverlening is op maat voor zowel eenmanszaken, kleine en 

grotere maatschappen, NV’s of coöperaties.
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De producten van M blijven continu in ontwikkeling. Zo kunt u 
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standaard het in- en uitlooprisico onbeperkt meeverzekerd. 
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looptijd is meer regel dan uitzondering. Heeft u nog tips voor verdere 

innovaties? Dan nodigen wij u van harte uit contact met ons op te 
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de orderportefeuille te vullen en ja, de 
tarieven staan onder druk. Maar door slim 
samen te werken en gezamenlijk krach-
ten en opdrachten te bundelen kun je als 
zelfstandige nog goed aan de slag blijven. 
Zzp’ers zijn en blijven belangrijk in onze 
economie: de helft van het bedrijfsleven 
met meer dan vijf medewerkers maakte 
afgelopen jaar gebruik van een zzp’er. They 
are here to stay.” 

ga niet zelf liggen 
modderen maar huur 

expertise in!

Niettemin: daar waar het misgaat, waar ligt 
dat dan meestal aan? 
“Beginnende zzp’ers realiseren zich soms 
onvoldoende dat het niet alleen maar gaat 
om het vermarkten van expertise. Onder-
nemen is een vak, met eigen vaardigheden. 
Succesvol ondernemen betekent dat je 
investeert in een aantal competenties en 
vaardigheden en je ook jaarlijks analyseert 
hoe je onderneming ervoor staat. Dat gaat 
deels om de financiële kant van de zaak, 
maar ook over de manier waarop je je 
onderneming in de markt zet, de manier 
waarop je je zakelijk netwerk beheert en 
onderhoudt en welke keuzes je maakt in 
het zakelijk leven. Mijn centrale bood-
schap is dan ook altijd: beste zzp’er, onder-
schat het ondernemerschap niet.”

Lid worden van PZO helpt wellicht? 
“Zeker! PZO biedt workshops aan die  
handvatten bieden om je onderneming de 
goede kant op te sturen: hoe zet je social 
media slim in, wat moet je contractueel 
goed vastleggen, hoe bouw je een merk, 
enzovoorts. Maar belangrijker vind ik dat 
je als ondernemer zelfkennis hebt en weet 
waar je kwaliteiten wel en niet liggen. Dus 
als je niet goed bent in het opzetten van 
een deugdelijke administratie, ga dan niet 

zelf liggen modderen maar huur die exper-
tise in en besteed de tijd aan het maken 
van omzet.”

Geldt dat ook voor zoiets als debiteurenma-
nagement? 
“Dat geldt bij uitstek voor het debiteu-
renmanagement. Met name het beheer 
van de cash flow is op dit moment een 
ongelooflijk belangrijk aandachtspunt voor 
zzp’ers omdat opdrachtgevers betalingen 
steeds langer uitstellen. Daardoor leg-
gen ze eigenlijk een deel van hun eigen 
ondernemersrisico bij hun toeleveranciers 
en dus ook bij de zzp’er. Stevige afspraken 
maken en enorm het oog op de bal houden 
zijn dan essentieel. Ook hier geldt: dit is 
het geval voor alle ondernemers met of 
zonder personeel! Wat wel een verschil is, 
is dat zzp’ers veel last hebben van het feit 
dat de Nederlandse wet- en regelgeving 
slechts twee smaken kent: werkgever of 
werknemer. Daardoor vallen ondernemers 
zonder personeel tussen wal en schip. Daar 
proberen wij met onze lobby verandering 
in te brengen.”

de zzp’er wordt 
niet meer of minder 

getroffen door 
de economische 

malaise dan andere 
ondernemers

Wat zou u de politici die De Gerechtsdeur-
waarder lezen mee willen geven? 
“Geachte dames en heren, word wakker! 
Steeds meer (jonge) mensen willen hun 
arbeidzame leven zelf inrichten. Hoogste 
tijd voor een derde pijler, dus, naast die 
van de werkgever en de werknemer. Maak 
ondernemers zelf verantwoordelijk, dat wil 
de werkelijke ondernemer het liefst. Zorg 
voor heldere en transparante kaders, want 

nu is het jezelf vermarkten als zelfstan-
dige onnodig ingewikkeld. Dat maakt de 
kans op succes groter en daarmee ook de 
positieve spin-off van zzp’ers op ons eco-
nomisch stelsel. Die is namelijk heel erg 
groot, zeker als de media daar  voldoende 
oog voor hebben.” 



Modernisering 
beslagverboden: 

het advies van de KBvg

op het eerste gezicht doet het mogelijk wat merkwaardig aan dat 
gerechtsdeurwaarders een inperking van beslagmogelijkheden 

bepleiten, maar een juiste waardering van het ambt van 
gerechtsdeurwaarder verklaart veel.

In het door de KBvG uitgebrachte 
preadvies ‘Herziening van het 
beslagverbod roerende zaken. Een 
achterhaalde regeling bij de tijd 

gebracht’1 worden de artikelen 447 en 
448 van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering (Rv) vanuit historisch, 
sociaaleconomisch en rechtsvergelijkend 
perspectief besproken. Ook komen nut en 
noodzaak van een herziening aan de orde. 
Het advies mondt uit in een wetenschap-
pelijke verkenning naar de mogelijkheden 
om het beslagverbod te herzien, die resul-
teert in vier concrete voorstellen. 

KerntaaK gereChtsdeUr-
Waarder
De taak van de gerechtsdeurwaarder is in 
de kern beschouwd het waarborgen van de 
rechtsstaat door het voorkomen van eigen-
richting. De gerechtsdeurwaarder dient te 
zorgen dat eenieder krijgt waar hij recht op 
heeft, dat wil zeggen: niet alleen het recht 
van een schuldeiser op betaling, maar ook 
van een schuldenaar op bescherming. De 
gerechtsdeurwaarder let er op of de regels 

van de rechtsstaat in acht worden geno-
men. Als de gerechtsdeurwaarder daarbij 
stuit op regels die voor verbetering vatbaar 
zijn dan is juist hij, als degene die het recht 
in de praktijk uitvoert, degene die zulks op 
de agenda kan plaatsen en dat middels dit 
preadvies ook gedaan heeft.

adVIes Van de KBVg
De KBvG heeft de voorkeur uitgespro-
ken voor het tweede voorstel dat de 
auteurs van het preadvies doen. Deze 
variant houdt, kort gezegd, het volgende 
in: een grondige actualisering van het 
beslagverbod, waarbij specifiek wordt 
aangegeven welke roerende zaken niet in 
beslag genomen mogen worden, zodat het 
de schuldenaar en zijn gezinsleden niet 
onmogelijk wordt gemaakt om hun leven 
op een menswaardige manier voort te 
zetten. Zaken die nodig zijn voor het ver-
werven van de noodzakelijke inkomsten 
of voor scholing en studie, blijven buiten 
beslag. Zaken met een ‘bovenmatig’ karak-
ter kunnen wel in beslag worden genomen. 
Naast de genoemde vernieuwingen bevat 

deze variant in artikel 447 lid 2 Rv ook de 
regel dat als de schuldenaar deelneemt aan 
een behoorlijk schuldhulpverleningstra-
ject,2 het beslagverbod zich mede uitstrekt 
tot zijn hele inboedel, voor zover niet 
bovenmatig. 

BrUg BeslagreCht en 
sChUldsanerIng
Het genoemde lid slaat expliciet een brug 
tussen het beslagrecht en de schuldsane-
ring natuurlijke personen in de Faillisse-
mentswet. De schuldsanering gaat uit van 
de gedachte dat schuldenaren maatschap-
pelijk een tweede kans kunnen krijgen 
(een schone lei), indien zij aan bepaalde 
voorwaarden voldoen. De regeling is dus 
niet slechts gericht op de uitwinning van 
het vermogen van de schuldenaar, maar 
ook op het leveren van een maximale 
inspanning ten behoeve van zijn schuldei-
sers gedurende een zekere periode. Gedu-
rende die periode behoudt de schuldenaar 
de beschikking over zijn hele inboedel, 
voor zover niet bovenmatig.3 Daarmee 
beperkt de wet de schuldenaar minder dan 
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het geval is in faillissement. Buiten de fail-
lissementsboedel blijven immers slechts 
de zaken, bedoeld in artikel 447 onder 
1°-3° Rv.4 

Wanneer de schuldenaar zich naar 
behoren inspant om met zijn schuldei-
sers tot het regelen van zijn schulden te 
komen, is er alle reden om hem iets meer 
ruimte te laten in de beschikking over zijn 
roerende zaken. Aldus wordt een prikkel 
voor de schuldenaar weggenomen om een 
schuldsaneringsverzoek te doen en levert 
de genoemde variant derhalve ook een 
bijdrage aan de versterking van het zoge-
noemde ‘minnelijke traject’. Omgekeerd 
geldt dan voor de schuldenaar die zich niet 
laat begeleiden door een schuldhulpverle-
ner een soberder regeling.5 Met dit onder-
scheid tussen een sober en een iets minder 
sober beslagregime blijft van beslaglegging 
voor de onwillige schuldenaar een prikkel 
uitgaan om te voldoen aan zijn financiële 
verplichtingen. 

rUIMer regIMe Voor WIllIge 
sChUldenaar
Het ruimere regime voor de willige 
schuldenaar zou, het betreft hier een 
aanscherping ten opzichte van het pread-
vies, niet onverkort moeten gelden, maar 
gedurende een periode van zes maanden. 
Een termijn die aansluit bij de duur van 
het voorgenomen moratorium uit de Wet 
gemeentelijke schuldhulpverlening. Dit 
moratorium, waartegen de KBvG fun-
damentele bezwaren heeft vanwege haar 
ongenuanceerde karakter en afbreuk aan 
de rechtszekerheid, wordt wellicht zelfs 
minder noodzakelijk bij implementatie 
van deze variant. Van belang is immers 
dat ook de schuldhulpverlening wordt 
geprikkeld om in het minnelijke traject op 
een voortvarende manier met de proble-
men van de schuldenaar aan de slag te 
gaan. Levert deze ‘afkoelingsperiode’ geen 
resultaat op, dan heeft dit tot gevolg dat de 
willige schuldenaar onder hetzelfde regime 
valt als de onwillige schuldenaar en dat 
er vanaf dat moment ook weer verhaal op 
diens inboedel mogelijk wordt.6 

Op deze wijze houdt de tweede variant 
in de ogen van de KBvG een moderne 
regeling in, die beter dan de huidige rege-
ling recht doet aan de maatschappelijke 
omstandigheden en verhoudingen in de 
eenentwintigste eeuw. In deze variant 
worden de grenzen minder eng getrokken 
dan in de bestaande regeling, zij het met 
een aantal belangrijke waarborgen. 

Noten
1  J. Rijsdijk & J. Nijenhuis (red.), Herziening van het 

beslagverbod roerende zaken. Een achterhaalde regeling 
bij de tijd gebracht, Den Haag: Sdu Uitgevers 2012. 

2  Hiervan is sprake als de schuldenaar wordt begeleid 
door een schuldhulpverlener die daartoe op grond 
van art. 48 van de Wet op het consumentenkrediet is 
bevoegd, met de restrictie dat sub a van dat artikel niet 
van toepassing is. 

3 Art. 295 lid 4 onder b Fw. 
4  Art. 21 onder 1° Fw. 
5  Die overigens nog altijd ruimer is dan de thans gel-

dende regeling. 
6  De mogelijkheid om toegelaten te worden tot het 

minnelijke traject zou begrensd moeten worden tot 
een week voorafgaand aan de executieverkoop om 
vluchtgedrag te vermijden en ook executanten te bes-
chermen tegen het oplopen van de kosten (advertentie 
en aanplakking). 

de taak van de 
gerechtsdeurwaarder is in de 

kern beschouwd het waarborgen 
van de rechtsstaat door het 

voorkomen van eigenrichting
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Belangrijke rol 
leerstoel executie- 
en beslagrecht

‘Het bevorderen van het 
onderwijs en onderzoek 
op het gebied van Bur-
gerlijke Rechtsvordering, 

meer speciaal executie- en beslagrecht in 
de ruimste zin van het woord, zulks in het 
kader van de universitaire taken van de 
Universiteit waar de bijzondere leerstoel is 
gevestigd.’ 
Geen twijfel mogelijk: de statuten van 
de Stichting Leerstoel Executie- en 
Beslagrecht zijn door een jurist opgesteld. 
Zoals het ook een – eminent – jurist is die 
inhoud geeft aan de activiteiten van de 
stichting: onderwijs en onderzoek op het 
vakgebied Burgerlijke Rechtsvordering, 
en dan in het bijzonder het executie- en 
beslagrecht. 
Het feit dat Ton Jongbloed nog steeds in 
deze functie actief is, is echter in belang-

rijke mate te danken aan de inspanningen 
van voormalig stichtingsvoorzitter Bert 
Maan. Hij vertelt: “Aanvankelijk ging het 
bij deze leerstoel om een zogenaamd bij-
zonder hoogleraarschap, dat per definitie 
eindig is. Bij mijn aantreden kwam het 
einde van dit bijzonder hoogleraarschap 
daadwerkelijk in zicht. Vandaar dat we 
onderhandelingen gestart zijn met de 
Universiteit van Utrecht om dit om te zet-
ten in een permanent profileringshoogle-
raarschap. Daarvoor moesten de nodige 
ambtelijke hobbels genomen worden, 
iets waar ik de afgelopen jaren behoorlijk 
wat tijd in heb gestoken. Gelukkig niet 
voor niets, want uiteindelijk hebben we 
dit voor elkaar gekregen. Daarmee is 
de toekomst van dit onderzoeksgebied 
verzekerd.”

Van emden: “de 
rechterlijke macht 

erkent vaak onvoldoende 
de waarde van het 

werk dat deurwaarders 
doen, bijvoorbeeld ter 
voorkoming van een 

procedure”

PosItIeVe Balans
Naast dit traject heeft Maan afgelopen 
jaren nog een tweede lastige klus geklaard: 
het herschikken van de bestuurlijke zeg-
genschap en financiering van de stichting. 
Bij de oprichting was namelijk bepaald 

het werk van hoogleraar Executie- en beslagrecht ton Jongbloed wordt 
mogelijk gemaakt door de stichting leerstoel Executie- en Beslagrecht. 
het bestuur van deze stichting bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en 
tenminste twee leden afkomstig van de kBvg. Na vijf jaar voorzitterschap heeft 
Bert Maan onlangs de hamer overgedragen aan Marie louise van Emden. 
terugkijkend en vooruitkijkend zien zij voor de stichting en voor de hoogleraar 
de komende jaren een belangrijke rol weggelegd. 
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dat zowel de KBvG als de Mr. Dr. M. 
Teekens Stichting gezamenlijk bestuurders 
zouden leveren en voor de funding van 
de stichting zorg zouden dragen. Al snel 
bleek echter dat tussen beide partijen een  
fundamenteel verschillend beeld bestond 
van de wijze waarop de stichting zou moe-
ten functioneren. “Het is niet gelukt beide 
organisaties op één lijn te krijgen. Daarom 
is besloten dat de KBvG alleen met de 
stichting verder zou gaan. De statuten zijn 
gewijzigd en de stichting is nu primair met 
de beroepsorganisatie, de KBvG, verbon-
den”, zegt Maan. 
Meer dan hem lief is, hebben deze 
bestuurlijke beslommeringen op de 
achtergrond hem afgehouden van het 
ontwikkelen van nieuwe stichtingsini-
tiatieven, al is Maan van mening dat er 
desondanks sprake is van een positieve 
balans. “We hebben zeker niet stil gezeten 
en bovendien is er nu een goede stabiele 
basis gelegd om voort te bouwen. Daar 
kan de beroepsgroep de komende jaren 
de vruchten van plukken.” 

Maan: “ik heb gemerkt 
hoe ongelooflijk serieus 
gerechtsdeurwaarders 

hun vak nemen 
op het gebied van 

wetenschappelijke 
onderbouwing”

Op de vraag hoe hij de afgelopen jaren 
de samenwerking met de deurwaarders 
heeft ervaren zegt de oud-president van 
de rechtbank Zwolle-Lelystad: “Toen ik 
begon in de rechtspraak in 1969 zag je 
gerechtsdeurwaarders nog geregeld op de 
rechtbank, met lint en al. Dus ik kende al 
een aantal facetten van de professie. Wat 
ik echter de afgelopen vijf jaar pas heb 
gemerkt is hoe gecommitteerd deurwaar-
ders zijn aan hun professie, en hoe onge-
looflijk serieus ze hun vak nemen op het 
gebied van wetenschappelijke onderbou-
wing. Ik heb daarover al vaker mijn grote 
respect en waardering uitgesproken.”

Meer BeKendheId
Ook Marie Louise van Emden waardeert 
de expertise van de deurwaarders op 
specifieke terreinen zoals het procesrecht. 
Hoewel net afgelopen jaar teruggetreden 
als president van de rechtbank Arnhem 
is ze nog ‘vol energie’ en vast van plan de 
stichtingsactiviteiten een nieuwe impuls 
te geven. Van Emden: “Ik kom in een 
gespreid bedje dus we kunnen nu vol gas 
door. Ton Jongbloed heeft bijvoorbeeld 
een heel interessante inaugurele rede 
gehouden die nieuwe perspectieven 
biedt. Ook organiseert de stichting in het 
najaar een symposium, waarvoor Bert 
al de blauwdruk heeft neergelegd. Maar 
waar ik me vooral hard voor wil gaan 
maken is meer bekendheid geven aan 
de belangrijke functie die de gerechts-
deurwaarder ook buiten rechte en buiten 
procedures vervult. De rechtelijke macht 
erkent vaak onvoldoende de waarde 

van het werk dat deurwaarders doen, 
bijvoorbeeld ter voorkoming van een pro-
cedure. Dat is een taak die nog uitgebreid 
kan worden en beter ingekaderd kan 
worden – ik doel dan op het filtermodel. 
Ik denk dat het stichtingsbestuur een 
goede ondersteunende rol kan spelen bij 
het vaststellen van nieuwe spelregels in 
de samenwerking tussen het Ministerie, 
de beroepsorganisatie en de Raad voor de 
Rechtspraak. Juist door te wijzen op de 
meer onbekende en onderbelichte aspec-
ten van het deurwaarderswerk kunnen 
we ook in toekomstige constellaties de 
expertise van de deurwaarder op de juiste 
plaatsen inzetten.”

Almere
Zwolle

Almelo
2013
21 maart

Omgaan met personen met psychische problematiek 
 

28 maart
Financiële zelfstandigheid van cliënten

 
11 april

Beroepsaansprakelijkheid bewindvoerder Wsnp en – beschermingsbewind, 
schuldhulpverlener en deurwaarder & afkoop verzekeringen

 
18 april

Huwelijksvermogensrecht & erfrecht
 

25 april
Actualiteiten en verdieping Sociale Zekerheid & berekenen VTLB (incl. derdenbeslag)

 
16 & 23 mei

Beschermingsbewind 2-daagse
 

30 mei
Arbeidsovereenkomsten

 
De KBvG heeft niet aan alle bovenstaande cursussen punten toegekend.

 (Wijzigingen voorbehouden. Voor actuele informatie zie www.bcn-zwolle.nl)

www.bcn-zwolle.nl

DE PERFECTE KEUZE IN 
JURIDISCHE OPLEIDINGEN
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op 23 november 2012 organiseerde 
de KBvg een symposium rondom 
de publicatie van het preadvies 
herziening van het beslagverbod 
roerende zaken, een achterhaalde 
regeling bij de tijd gebracht. op 
deze en volgende pagina’s een 
foto-impressie van het symposium.

Symposium
foto-impressie KBvg themabijeenkomst 
23 november 2012



symposium
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kbvg column

Ivoren toren
Er staan flink wat zaken op de agenda dit jaar. Zo vinden begin 
dit jaar de consultaties plaats in het kader van het programma 
Kwaliteit En Innovatie (KEI) rechtspraak van het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie en de Raad voor de rechtspraak. Oogmerk 
van dit programma is onder meer vereenvoudiging van het bur-
gerlijk procesrecht en in het kader daarvan wordt gestreefd naar 
de uniformering van de procesinleiding en het vormen van een 
uniforme en snelle basisprocedure. Digitalisering moet daarbij een 
grote rol spelen.

Het zal u niet zijn ontgaan dat de Raad voor de rechtspraak haar 
voorkeur heeft uitgesproken voor procesinleiding bij verzoek-
schrift. Reeds eerder gaf ik aan dat een dergelijke voorkeur een 
hoog  ‘ivoren toren’-gehalte heeft. Juist de zorgvuldige inleiding 
van de procedure door middel van een face-to-face betekening 
voorkomt problemen in het verdere traject. Wat dat betreft spreekt 
het WODC rapport over betekening van stukken in strafzaken1 
dat onlangs uitkwam boekdelen. Het WODC constateert letterlijk:  
“in de onderzochte landen wordt het nadrukkelijker tot een goede 
voorbereiding van de strafzaak en de behandeling ter terechtzitting 
gerekend om de dagvaarding in persoon te betekenen of anders 
aan een persoon of op een plaats waarvan vermoed kan worden dat 
de verdachte via die persoon of aldaar daadwerkelijk kan worden 
bereikt. Doet men in de voorbereiding te weinig moeite, dan kan 
dat betekenen dat de strafzaak niet ter terechtzitting kan wor-
den behandeld. Dat te voorkomen is de prikkel die voor een wat 
sterkere nadruk op adequate betekening voorafgaand aan de zitting 
zorgt, en die aanzet tot het daadwerkelijk nagaan van de woon- of 
verblijfplaats van de verdachte. Nederland kan een gelijke accentu-
ering op de uitvoering van adequate betekening als onderdeel van 
het voorbereidend onderzoek worden aanbevolen”. Dit is bij het 
burgerlijk proces uiteraard niet anders. 

Wij zullen als KBvG ons uiterste best doen om ons filtermodel onder de aandacht te brengen, een (inmiddels prijswinnende) innovatie die 
zowel tijdswinst oplevert als geld bespaart en waarbij de aandacht voor de procesinleiding die door het WODC wordt benadrukt, behouden 
blijft. Een waarborg die door afschaffing van het verzoekschrift in contradictoire procedures ook daar kan worden geïntroduceerd.

Dit en vele andere aandachtsgebieden, zoals de herziening van de Gerechtsdeurwaarderswet, de Ministeriële behandeling van de verorde-
ning onafhankelijkheid, de digitale aanbrenging van de dagvaarding, de eerste digitale derdenbeslagen en nog een aantal zaken meer zullen 
dit jaar de agenda dan ook beheersen. 

Er is genoeg te doen.

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

 1  http://wodc.nl/onderzoeksdatabase/europese-regelingen-inzake-betekening.aspx?cp=44&cs=6796.
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de kBvg heeft in 2012 47 nieuwe leden mogen begroeten: 
Mevrouw J. de laet tilburg 1 januari 2012
Mevrouw d. roosblad - 
van der heijden amsterdam 1 januari 2012
Mevrouw r. hendriks amsterdam 1 januari 2012
Mevrouw c.v.M. ponit dordrecht 1 februari 2012
de heer J.w.p.M. de 
guijtenaere dordrecht 15 februari 2012
de heer F.r. planken arnhem 21 februari 2012
de heer F. geleijnse vlaardingen 1 maart 2012
de heer c.p. kemp haarlem 1 maart 2012
de heer E.d.B. londema drachten 1 maart 2012
de heer F. santing Zwolle 1 maart 2012
Mevrouw s.a.g. willemsen-
wolffenbuttel hengelo 15 maart 2012
de heer k.w.a. van der Meer alkmaar 19 maart 2012
de heer r. onel arnhem 19 maart 2012
Mevrouw s. Jeuring Emmen 27 maart 2012
Mevrouw a.a. vreeken Zoetermeer 1 april 2012
de heer a.J. Eppink amstelveen 1 april 2012
Mevrouw h. kampman Zwolle 1 april 2012
de heer p.g. Nijenhuis hengelo 1 april 2012
de heer J.M. labrujere amsterdam 3 april 2012
Mevrouw N. El-hajjioui rotterdam 1 juli 2012
de heer r.v. de kievit rotterdam 9 juli 2012
Mevrouw mr. s.p.J. visser Nieuwegein 15 juli 2012

de heer t.a. walhain rotterdam 1 augustus 2012
de heer r.t. kijvekamp Breda 1 augustus 2012
de heer l. leusink Zwolle 1 augustus 2012
de heer M.c. de Jong drachten 1 augustus 2012
de heer p.M. Boiten spijkenisse 1 augustus 2012
de heer a.E.l. Mathot Ede 28 augustus 2012
de heer d.s. de Jonge apeldoorn 1 september 2012
de heer h.M. Ferwerda appingedam 1 september 2012
de heer a.J. van der Jagt Zoetermeer 1 september 2012
Mevrouw M.M. den heijer den haag 1 september 2012
de heer d.a.M. krijnen amsterdam 1 september 2012
de heer r.p.J. Menting arnhem 1 september 2012
Mevrouw mr. E.s.w. geurts Maastricht 1 september 2012
Mevrouw F.r.l.M. dijkstra rotterdam 17 september 2012
Mevrouw M. wilting lelystad 17 september 2012
Mevrouw s.M. schoonen Bergen op Zoom 20 september 2012
de heer s.J.w. van der putten Nijmegen 1 oktober 2012
Mevrouw J.F. van hoorn alkmaar 1 oktober 2012
Mevrouw c.w.d. Eijsermans rotterdam 1 oktober 2012
Mevrouw B.w. van Bruchem tiel 1 oktober 2012
Mevrouw h.M. van seventer amsterdam 8 oktober 2012
de heer B. van der heide leeuwarden 8 oktober 2012
Mevrouw c.M.h.p. cremers Breda 8 oktober 2012
Mevrouw s. Bos haarlem 23 oktober 2012
Mevrouw M.t. souman harderwijk 1 november 2012

de heer w.J. Uyterlinde Utrecht 10 januari 2012
de heer M.J.F. Bakkers Breda 15 februari 2012
de heer h.J. van ’t hout capelle a/d IJssel 16 februari 2012
de heer s.E. schellekens capelle a/d IJssel 16 februari 2012
de heer F.h. koperdraad Zutphen 15 maart 2012
de heer r.c.M. treffers Breda 28 maart 2012
Mevrouw g. ganesh amstelveen 2 april 2012
de heer d. rabs groningen 4 april 2012
de heer M.p. karreman rotterdam 27 april 2012
Mevrouw mr. t.E.s. van der 
vlugt hellevoetsluis 1 mei 2012
de heer g. van puivelde leiden 1 mei 2012
Mevrouw J.M.J. timmermans Bergen op Zoom 30 mei 2012
de heer a.a.E. koopman Nijverdal 6 juni 2012
Mevrouw J.a. voogt dordrecht 22 juni 2012

de heer M. azouagh amsterdam 2 juli 2012
de heer k.h. Busscher steenwijk 12 september 2012
Mevrouw c.M. Bakker amsterdam 24 september 2012
de heer J.h. pothof Eindhoven 25 september 2012
de heer M.w. velthoven rotterdam 27 september 2012
de heer s.J.M. Booms doetinchem 27 september 2012
de heer p.g. keurntjes doetinchem 25 oktober 2012
de heer g. van der veen rotterdam 25 oktober 2012
de heer J.g.w. van straalen den haag 1 november 2012
Mevrouw B. pap Zwolle 15 november 2012
de heer J.M. Esseboom Breda 21 november 2012
de heer J.l.M. vercoulen roermond 21 november 2012
Mevrouw B.h.w. heesakkers roermond 21 november 2012
de heer J.c.M. ruis roosendaal 21 november 2012
de heer h.a. van ooijen rotterdam 22 november 2012

PersonalIa (JaaroVerzICht 2012)

nieuwe leden (stagiaires) 
Een toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder doorloopt in het 4e jaar van de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder een stage van een jaar op 
een gerechtsdeurwaarderskantoor. de kandidaat wordt in het kader van de stage toegevoegd aan een gerechtsdeurwaarder en is vanaf dat moment lid 
van de kBvg.

Benoemd en beëdigd tot gerechtsdeurwaarder
tot het voeren van de titel gerechtsdeurwaarder is uitsluitend bevoegd degene die als zodanig is benoemd en beëdigd. Een toegevoegd kandidaat-
gerechtsdeurwaarder wordt bij koninklijk Besluit benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Bij het verzoek tot benoeming overlegt hij een ondernemingsplan 
en het advies daarover van de commissie van deskundigen gerechtsdeurwaarders. hij mag zijn werkzaamheden als gerechtsdeurwaarder pas aanvan-
gen na te zijn beëdigd. de beëdiging vindt plaats bij de rechtbank binnen het arrondissement waarin de gerechtsdeurwaarder zich gaat vestigen.

In 2012 zijn 34 leden benoemd tot gerechtsdeurwaarder:  
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Mevrouw mr. M.B. raukema groningen 28 november 2012
Mevrouw Y. keijzer-dijkhuis groningen 28 november 2012
de heer d.d.p. geukers den haag 1 december 2012

de heer h.a. Bos groningen 5 december 2012
Mevrouw F. Meijerink wezep 6 december 2012

de heer M.J.M.l. Baudoin Boxmeer 1 januari 2012
de heer J.th. kuijpers arnhem 15 januari 2012
de heer w.c.J. rosmalen Breda 15 februari 2012
de heer w. ter avest groningen 1 maart 2012
de heer J.w. wigt leiden 1 april 2012
de heer r.p.a. schuman Ede 1 april 2012

de heer r.w.M. van Noort sommelsdijk 1 mei 2012
de heer mr. a.c.J.J.M. seuren oss 1 mei 2012 
de heer B.c.M. schoutens Bergen op Zoom 15 juli 2012
de heer ing. p. renkema veenendaal 1 oktober 2012
de heer c.p.M. knüppe schiedam 1 november 2012
de heer J.th. smiesing gorinchem 1 december 2012

gedefungeerd
de gerechtsdeurwaarder is met ingang van de eerstvolgende maand na het bereiken van de 65-jarige leeftijd van rechtswege ontslagen. de gerechts-
deurwaarder wordt bij koninklijk besluit ontslag verleend:  
a. op zijn verzoek; 
b. op een onherroepelijk geworden beslissing tot ontzetting uit het ambt; 
c. bij verlies van het Nederlanderschap.

In 2012 zijn 14 gerechtsdeurwaarders gedefungeerd. 

ontzet uit het ambt van gerechtsdeurwaarder
de heer M.s.c. roos  spijkenisse 8 mei 2012
(de heer roos wordt waargenomen door gerechtsdeurwaarder  w. kistemaker)
de heer r. pijnacker  Zeist 14 november 2012
(de heer pijnacker wordt waargenomen door gerechtsdeurwaarder  J.c. van houwelingen)

Waarnemingen
Ingeval van ontslag dan wel indien de ter plaatse benoemde gerechtsdeurwaarder door ziekte, afwezigheid of schorsing zijn ambt niet kan vervullen, 
kan de minister van veiligheid en Justitie een waarnemend gerechtsdeurwaarder benoemen.

per 1 januari 2013 werden de volgende gerechtsdeurwaarders waargenomen:

Waargenomen Waarnemer Plaats Van tot
J.a. van den Bos M.l.B. Mak arnhem 01-08-2009 01-07-2013 
Mw. g.g. Breunissen E.h. vroegop wageningen 01-02-2011 01-06-2013 
a.J. Beugeling E.a. dragstra heerenveen 01-03-2011 01-03-2013 
M.p. harten w.c.h. sennef den haag 25-01-2011 25-07-2013 
a.M. heering g.r. dijk apeldoorn 01-12-2011 01-06-2013
J.d. kuik Y. van dongen Eindhoven 22-04-2011 01-04-2013 
h. peet M. van lingen rotterdam 01-02-2011 01-08-2013
r. pijnacker J.c. van houwelingen Zeist 14-11-2012 14-05-2013
h. pranger E.a. dragstra assen 01-03-2011 01-03-2013 
M.s.c. roos w. kistemaker spijkenisse 18-04-2011 01-07-2013 
r.p.a. schuman Mw. r.p.s. schuman wageningen 01-04-2012 01-04-2013 
J.h.l. sinkiewicz Mw. J.w.w.M. Boers Maastricht 01-04-2011 01-04-2013
p. taal Y.c.M. van korven Eindhoven 22-04-2011 01-04-2013 
N.J.M. tijhuis Mw. g.B.J. geerdink almelo 01-01-2013 01-07-2013
J.w. wigt J.g. van Urk leiden 01-04-2012 01-04-2013 
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JUBIlea In 2013

40 jaar   Benoemd op:
de heer r.l.J. van Es  rotterdam 1-4-1973
de heer J.h. kerckhoffs hoorn 31-8-1973

30 jaar    Benoemd op:
de heer J.g. hanemaayer lelystad 1-5-1983
de heer r. korving  den haag 1-9-1983
de heer J.l.g. Jeukens heerlen 1-9-1983
de heer F.h.M. Bazuin rotterdam 1-9-1983

25 jaar   Benoemd op:
de heer c.h.J. wijers  haarlem 1-2-1988
de heer r.F. Mellema Beverwijk 1-9-1988
de heer g.th. van der velde den haag 1-12-1988

12,5 jaar   Benoemd op:
de heer h.J. Jansen  purmerend 10-1-2001 (juli 2013)
de heer mr. M. rietveld Breda 10-1-2001 (juli 2013)
de heer mr. h.a. roos arnhem 11-4-2001 (oktober 2013)
de heer r. wijburg  purmerend 9-5-2001 (november 2013)
de heer w.l. groenendaal Nijmegen 11-6-2001 (december 2013)

de BeroePsgroeP In PerCentages 
(1 januari 2013 (peildatum))

aantal:
gerechtsdeurwaarders 404 
Mannen 350
vrouwen 54
leeftijd
25 – 30 jaar 3
31 – 35 jaar 21
36 – 40 jaar 46 
41 – 45 jaar 80 
46 – 50 jaar 85 
51 – 55 jaar 74 
56 – 60 jaar 53 
61 – 65 jaar 37 
66 – 70 jaar 5 
Jongste gerechtsdeurwaarder 27 jaar
oudste gerechtsdeurwaarder 68 jaar 
 

tK gerechtsdeurwaarders 516
Mannen 336 
vrouwen 180
leeftijd
20 – 25 jaar 4
26 – 30 jaar 64
31 – 35 jaar 133
36 – 40 jaar 117
41 – 45 jaar 102
46 – 50 jaar 39
51 – 55 jaar 35
56 – 60 jaar 12
61 – 65 jaar 8
66 – 70 jaar 2
Jongste tk gerechtsdeur- 23 jaar
waarder 
oudste tk gerechtsdeur- 72 jaar
waarder  
 

tK gerechtsdeurwaarders  48
(stagiaires) 
Mannen 25
vrouwen 23
leeftijd
20 – 25 jaar 5
26 – 30 jaar 17
31 – 35 jaar 12
36 – 40 jaar 10
41 – 45 jaar 0
46 – 50 jaar 1
51 – 55 jaar 3
Jongste tk gerechtsdeur- 22 jaar
waarder (stagiaire) 
oudste tk gerechtsdeur- 54 jaar
waarder (stagiaire)   
  

man
87%

gerechtsdeurwaarders tK gerechtsdeurwaarders tK gerechtsdeurwaarders (stagiaires)

man
65%

man
72%

vrouw
13%

vrouw
35%

vrouw
28%
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Vaste PrIJs gBa  BeVragIng en 
VerIfICatIe

de gerechtsdeurwaarders controleren uit 
hoofde van hun ambt voor de betekening van 
exploten regelmatig de gemeentelijke basisad-
ministratie persoonsgegevens (gBa). de kosten 
daarvan worden als verschotten doorberekend 
aan de schuldenaar. de kBvg heeft gecon-
stateerd dat de hoogte van de doorberekende 
gBa-kosten uiteen loopt.

de bevraging van de gBa door de gerechts-
deurwaarder vindt vrijwel uitsluitend  plaats via 
de stichting Netwerk gerechtsdeurwaarders 
(sNg). Met ingang van 1 januari 2013 is voor het 
elektronisch bevragen van de gBa een vaste 
prijs van € 0,36 per bericht vast gesteld door 
de sNg. dat zijn echter niet de enige kosten 
die gemoeid zijn met een gBa bevraging en de 
verificatie en verwerking van de informatie. de 
kBvg heeft een onafhankelijk onderzoek laten 
uitvoeren naar de interne kostprijs van het veri-
fiëren en verwerken van de gBa gegevens door 
de gerechtsdeurwaarders. Uit dat onderzoek 
vloeit voort dat voor de gerechtsdeurwaar-
derskantoren met ingang van 1 januari 2013 
de gemiddelde interne kostprijs (de handlings-
kosten) van gBa-verificatie  € 1,27 bedraagt.

de kBvg concludeert daarom dat voor het 
bevragen van de gBa met ingang van 1 janu-
ari 2013 het bedrag ad € 1,63 (excl. btw) als 
gemiddelde kostprijs kan worden beschouwd.

goed resUltaat eerste 
ronde KWalIteItsaUdIts Van 
gereChtsdeUrWaardersKan-
toren

gerechtsdeurwaarders zijn ambtenaar en 
ondernemer. het optreden van de gerechts-
deurwaarder wordt door opdrachtgevers, 
debiteuren en de rechtsprekende macht nauw-
lettend gevolgd. voor de beroepsgroep is het 
van belang om goede prestaties neer te zetten 
en de kwaliteit van het werk te garanderen. de 
kBvg Normen voor kwaliteit zijn hiervoor een 
toetssteen.

de normen geven een kwaliteitsstandaard voor 
de dienstverlening en de bedrijfsvoering van de 
gerechtsdeurwaarders. de normen rusten op 
vier pijlers - integriteit, professionaliteit, com-
merciële kwaliteit en continuïteit van de onder-
neming – en zijn ingedeeld in zeven gebieden 
die zijn ontleend aan de procesgang binnen een 
gerechtsdeurwaarderskantoor: Marketing en 
acquisitie, contractering, Behandeling porte-
feuille, afwikkeling, resultaten en evaluatie en 
twee ondersteunende processen Middelenbe-
heer en personeel en organisatie.

de normen zijn een neerslag van rapportages 
en conclusies van commissies van de kBvg, 
binnen de beroepsgroep gevoerde discussies, 
evaluaties van de deurwaarderspraktijk, tucht-
uitspraken en praktijksituaties. 
daarnaast is getoetst aan andere in de zakelijke 
dienstverlening gehanteerde kwaliteitsstan-
daarden en basisvoorwaarden voor een goede 
bedrijfsvoering. de focus van de kBvg is 
geweest om een werkbare standaard neer te 
zetten met respect voor het ondernemerschap 
van de gerechtsdeurwaarder in samenhang 
met de verantwoordelijkheid die hij draagt als 
openbaar ambtenaar.

de normen zijn uitgewerkt in concrete best 
practices. van die best practices mag afgewe-
ken worden, maar dan moet wel onderbouwd 
worden in welke mate en waarom van de best 
practice wordt afgeweken. Met andere woor-
den: pas toe of leg uit.

de in opdracht van de gerechtsdeurwaarders 
door de auditoren uit te voeren toetsingen wor-
den vastgelegd in toetsingsverslagen, die ter 
beoordeling worden voorgelegd aan het college 
toetsing gerechtsdeurwaarders (ctg).
Begin december 2012 moesten de gerechts-
deurwaarders voor het eerst een positieve 

kwaliteitstoetsing hebben behaald. dat is het 
overgrote deel gelukt: slechts twee gerechts-
deurwaarders kwamen niet door de toetsing.

het ctg heeft ook de mogelijkheid om na het 
indienen van het toetsingsverslag aanvullende 
vragen te stellen aan de auditor en de gerechts-
deurwaarder. van die mogelijkheid heeft het 
ctg ruimschoots gebruik gemaakt: ten aanzien 
van het merendeel van de toetsingsverslagen 
zijn aanvullende vragen gesteld of opmerkin-
gen gemaakt.  de meeste vragen en opmerkin-
gen gingen over de normen ten aanzien van het 
proces offertes en contracten), de onafhanke-
lijkheid in combinatie met de risicobeheersing 
en de automatisering. het ctg had de minste 
vragen over de normen ten aanzien van de aard 
van het aanbod, de nakomingsverplichting, 
het personeelsbeleid, waaronder veiligheid en 
agressie en ethiek. 

Uiterlijk 9 december 2014 moeten de gerechts-
deurwaarders wederom beschikken over een 
positieve kwaliteitstoetsing.

de focus van de kBvg is geweest om een 
werkbare standaard neer te zetten met 
respect voor het ondernemerschap van de 
gerechtsdeurwaarder in samenhang met 
de verantwoordelijkheid die hij draagt als 
openbaar ambtenaar.



lijst van door de KBvg erkende auditoren 
per 1 januari 2013

naam bedrijf auditor:  

aqturion 
naam auditor:

wiebe-Bart veenstra
erkend als auditor per: 

19 mei 2010
Contactgegevens auditor: 

aqturion 
Website:   

www.aqturion.nl

naam bedrijf auditor:  
aqturion 
naam auditor:

Bart van gerven
erkend als auditor per: 
26 mei 2010
Contactgegevens auditor: 
aqturion 
Website:

www.aqturion.nl

naam bedrijf auditor:

Brand compliance Bv
naam auditor:

petra hesseling
erkend als auditor per:

19 mei 2010
Contactgegevens auditor:

Brand compliance 
Website:

www.brandcompliance.nl

naam bedrijf auditor:

Brand compliance Bv
naam auditor:

christian oudenbroek
erkend als auditor per:

19 mei 2010
Contactgegevens auditor:

Brand compliance 
Website:

www.brandcompliance.nl

naam bedrijf auditor:

Brand compliance
naam auditor:

aad oosthoek
erkend als auditor per: 

19 januari 2012
Contactgegevens auditor:

Brand compliance 
Website: 

www.brandcompliance.nl

naam bedrijf auditor:

corEco trading & consultancy Bv 
naam auditor:

cor olivier
erkend als auditor per:

19 mei 2010
Contactgegevens auditor:

corEco trading & consultancy Bv 
Website:

www.coreco.nl 

naam bedrijf auditor:

corEco trading & consultancy Bv 
naam auditor:

hera olivier
erkend als auditor per:

19 mei 2010
Contactgegevens auditor:

corEco trading & consultancy Bv 
Website:

www.coreco.nl 

naam bedrijf auditor:

Exploot “de Norm voor kwaliteit”
naam auditor:

kees de haas
erkend als auditor per:

26 mei 2010
Contactgegevens auditor:

Exploot “de Norm voor kwaliteit”
Website:

www.exploot.com 

naam bedrijf auditor:

taMEk groep accountants en Belastingadvi-
seurs B.v. 
naam auditor:

Marc van der linden
erkend als auditor per:

17 juni 2011
Contactgegevens auditor:

taMEk groep accountants en Belastingadvi-
seurs B.v.
Website:

www.tamek.nl

naam bedrijf auditor:

EBN certification
naam auditor:

a. kap
erkend als auditor per:

17 juni 2011
Contactgegevens auditor:

EBN certification
Website:

www.ebncertification.nl

naam bedrijf auditor:

de verbeterMachine
naam auditor: 

drs. victor klouwens
erkend als auditor per: 

19 januari 2012
Contactgegevens auditor:

de verbeterMachine
Website:

www.verbetermachine.com
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Workshop Klantgericht Schrijven
Dankzij een goede brief of e-mail, heb je direct invloed 
op het betaalgedrag van de debiteur. Je zorgt ervoor 
dat hij contact opneemt, of informati e aanlevert. Dat hij 
uiteindelijk kan én wil betalen.

Betaalgedrag beïnvloeden met teksten?
Volg de Workshop Klantgericht Schrijven!

Natascha Teeuw
Eigenaar Papier is passé

“Goede teksten beïnvloeden
  direct het gedrag van de lezer!”

Off erte aanvragen
De Workshop Klantgericht Schrijven incompany 
organiseren? Vraag een off erte aan bij Natascha 
Teeuw, via natascha@papierispasse.nl of op
06 21 50 03 16

www.papierispasse.nl
facebook.com/papierispasse
@papierispasse © 2013 Papier is passé

PIP_DeGerechtsdeurwaarder.indd   1 16-01-13   14:22



vakinhoudelijk

24  |  de Gerechtsdeurwaarder 2013, nr. 1 

Mr. J.M. wisseborn, gerechtsdeurwaarder te harderwijk

Kort voor de jaarwisseling overleed op 94-jarige leeftijd oud colle-
ga P.A. Neve. De heer Neve heeft in het verleden veel gepubliceerd 
en ik moest denken aan een reactie van hem op een artikel van 
collega W. van der Horst in de Gerechtsdeurwaarder van 1998. Het 
onderwerp was de omzetbelasting over het salaris gemachtigde en 
het feit dat de kantonrechters in 1998 hadden besloten om bij de 
proceskostenveroordeling daarover geen btw toe te wijzen.
Vijftien jaar later is dit onderwerp nog steeds actueel en wordt er 
over het salaris gemachtigde nog altijd  geen btw toegewezen. De 
grond hiervoor wordt uiteengezet in het zogenaamde liquidatie 
tarief rechtbanken en hoven, onder punt 9:
Het gaat in dit tarief niet om een dienst met btw belast, maar om een 
bijdrage van de ene partij in de kosten van de andere. Daarom dient 
aan het salarisbestanddeel in deze bedragen géén btw te worden toege-
voegd. Evenmin bevatten deze salarisbedragen een btw bestanddeel.

De redenering is dat het in de proceskosten ten gunste van een par-
tij toegewezen salaris geen (integrale) vergoeding voor de door de 
gemachtigde geleverde diensten betreft. Er wordt van uitgegaan dat 
de werkelijke vergoeding hoger zal liggen. Het toegewezen bedrag 
wordt beschouwd als een vaste bijdrage in die kosten.
Het voordeel van deze regeling is dat de verliezende partij altijd 
eenzelfde bijdrage betaalt ongeacht of de winnende partij btw- 
plichtig is of niet. Daartegenover staat dat een winnende partij die 
niet btw-plichtig is per saldo minder ‘bijdrage’ overhoudt dan de 
partij die dat wel is.

een VoorBeeld
In een proceskostenveroordeling wordt een bedrag van € 1.000 
aan salaris toegewezen. Dit bedrag wordt op de verliezende partij 
verhaald. Als de gemachtigde genoegen neemt met dit bedrag zal 
hij de opdrachtgever een nota sturen inclusief btw van € 1.210 
waarop het verhaalde bedrag van € 1.000 in mindering strekt zodat 
de schuldeiser nog € 210 moet betalen. 
De btw-plichtige schuldeiser zal die € 210 verrekenen met de door 
hem af te dragen btw en lijdt dus uiteindelijk geen schade. De niet 
btw-plichtige schuldeiser kan niet verrekenen en draagt de lasten 
van deze € 210 zelf. Per saldo krijgt hij dus maar € 790 via de we-
derpartij.

ProdUCtPrIJs
In het door mij aangehaalde artikel wijst collega W. van der Horst 
er – terecht – op dat de fiscus geen voordeel heeft bij deze syste-
matiek. Elke ondernemer zal immers zijn kosten op één of ander 
manier in zijn prijzen verwerken. De ondernemer die regelmatig 
proceskosten maakt, zal die kosten opnemen in de prijs van zijn 
product. Over die productprijs wordt btw geheven en daarmee dus 
ook over dat kostendeel. Nu de btw- plichtige schuldeiser echter 
de btw over zijn proceskosten kan verrekenen ‘kost’ het hem niets 
en is er dus geen reden om de prijs van zijn product hiermee te 
verhogen. 
Dit argument is nog steeds valide maar recentelijk werd  tijdens de 
parlementaire behandeling van de Wet ter normering van de ver-
goeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte 
(Wet Incasso Kosten of WIK) een ander argument aangevoerd dat 
evenzeer hout snijdt. In het oorspronkelijke wetsvoorstel van de 
WIK wilde de minister de verhaalbare incassokosten niet verhogen 
met btw. De redenen hiervoor waren: eenvoud en hanteerbaarheid 
van de regeling, het niet hoeven inschakelen van een derde voor 
verschuldigdheid van incassokosten, het vermijden van discussies 
over de vraag of de btw wel of niet verrekend kan worden en ten-
slotte het forfaitaire karakter van de regeling.1 Merkwaardigerwijze 
werd het argument dat het wettelijke tarief voor incassokosten 
geen vaste vergoeding is, maar een gemaximeerde bijdrage in de 
(hogere) kosten, niet genoemd, terwijl dat ook hier wel degelijk 
het systeem is.

PolItIeK
In de Tweede Kamer werden vragen gesteld over deze btw-
regeling. Op vragen van het CDA en de Christen Unie hield de 
minister aanvankelijk voet bij stuk,2 maar bij de plenaire behan-
deling ging de minister ‘om’. Kamerleden Van Toorenburg van het 
CDA en Van der Steur van de VVD-fractie hielden de minister 
voor dat de vrijstellingen in artikel 11 van de Wet Omzetbelasting 
1968 veelal zijn verleend voor maatschappelijk relevante dien-
sten. Van der Steur wees er – terecht – op dat de aanbieders van 
deze onbelaste diensten zoals onderwijsinstellingen, instellingen 
in de zorg en sociale verhuurorganisaties, extra schade lijden bij 
wanbetaling. Immers, in de plannen van de minister zouden zij de 

1  Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 418, nr. 5 pag. 12.
2  Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 418, nr. 5 pag. 13.

toegevoegde waarde
een oproep aan de rechtspraak: heroverweeg de praktijk om de btw over het 
gemachtigde salaris bij niet btw-plichtige procespartijen niet afzonderlijk toe 
te wijzen.
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btw-kosten van een eventuele  incasso voor eigen rekening moe-
ten nemen, terwijl bedrijven die wel btw kunnen terugvorderen 
die schade niet hebben.3 

Waar de minister in de schriftelijke rondes nog van geen wijken 
wist gaf hij tijdens het debat alsnog toe aan deze wens. Letterlijk gaf 
de minister aan “tijdens het debat even te hebben nagedacht over 
deze vraag, die hij op zichzelf niet onredelijk vond”. De minister 
gaf aan dit onderdeel in de AMvB te regelen, hetgeen uiteindelijk 
leidde tot artikel 2 lid 3 van het Besluit vergoeding voor buitenge-
rechtelijke incassokosten:
De vergoeding wordt verhoogd met een percentage dat overeenkomt met 
het percentage, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet op de omzet-
belasting 1968, indien de schuldeiser voor de verkrijging van voldoening 
buiten rechte gebruik maakt van een dienst als bedoeld in de Wet op de 
omzetbelasting 1968 ter zake waarvan op grond van die wet omzet-
belasting is verschuldigd en de schuldeiser de hem in rekening gebrachte 
omzetbelasting niet op grond van genoemde wet kan verrekenen en 
zulks nadrukkelijk verklaart en verklaart dat de kosten in verband 
daarmee zijn verhoogd.

Waar de minister in de schriftelijke 
rondes nog van geen wijken wist, gaf 
hij tijdens het debat alsnog toe aan 

deze wens

Het artikel is duidelijk geïnspireerd op artikel 10 van het Besluit 
Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (Btag), dat 
voor de ambtshandelingen van de gerechtsdeurwaarder nagenoeg 
hetzelfde luidt.

De btw over het toegewezen salaris gemachtigde
De onderliggende redenering in het debat is, zo lijkt mij, ook van 
toepassing op de proceskosten. Kamer en minister vonden elkaar 
op het argument dat (juist) degenen wiens diensten op maatschap-
pelijke gronden zijn vrijgesteld van btw-heffing uiteindelijk slechter 
af zijn als de btw over de door hen gemaakte kosten niet ook zou-
den worden verhaald op de nalatige partij.
Dit geldt hetzelfde bij proceskosten. Simpelweg geldt dat een so-
ciale verhuurder die een procedure moet voeren de btw voor het 
salaris gemachtigde voor eigen rekening moet nemen, terwijl een 
verhuurder van commercieel vastgoed de btw kan verrekenen nu 
hij btw-plichtig is. Het argument dat de sociale huurder daarmee 
wordt beschermd gaat slechts gedeeltelijk op. De sociale verhuur-
der verkrijgt zijn inkomsten van (al) zijn huurders en zal zijn (btw 
en andere) kosten doorberekenen. De btw over het salaris gemach-
tigde wordt daarmee uiteindelijk omgeslagen over alle huurders, 
ook diegenen die correct betalen. Waarom is dat redelijker dan de 
nalatige huurder verantwoordelijk te houden voor de betaling van 

3  Handelingen Tweede Kamer Voldoening buiten rechte 12 april 2011 TK 72 72-17-32.

deze btw? Die nalatige huurder wordt immers ook aansprakelijk 
gehouden voor het salaris zelf.

Al met al lijkt het dus geen onredelijke gedachte dat de Recht-
spraak de praktijk om de btw over het gemachtigde salaris bij niet 
btw-plichtige procespartijen niet afzonderlijk toe te wijzen, zou 
moeten heroverwegen. De wetgever is immers van oordeel dat 
omzetbelasting over kosten die een partij moet betalen ook voor 
diens rekening behoren te komen.

vakinhoudelijk

Bosveld is een veelzijdige incasso- en gerechtsdeur- 
waardersorganisatie voor bedrijven en instellingen met 
omvangrijke zakelijke en consumentenportefeuilles in 
Nederland.

Wij zijn op zoek naar: 

Een Kandidaat Gerechtsdeurwaarder (1 fte) 
die in de regio Amsterdam-Noord Holland woonachtig is en 
van daaruit die regio kan bedienen. 

Als Kandidaat Gerechtsdeurwaarder ben je belast met 
vooral de voorkomende ambtelijke werkzaamheden.  
Uiteraard ben je de verbinding tussen de ‘buitenwereld’ en 
de interne afdelingen en stuw je de kwaliteit binnen  
Bosveld naar grote hoogte.

Voor meer informatie en de volledige vacature verwijzen wij 
je naar www.bosveld.nl. 

Spreekt deze functie je aan stuur dan jouw cv met  
motivatie naar: sollicitaties@bosveld.nl ter attentie van: 
mevrouw S.Oostra. 

Het spreekt voor zich dat alle reacties vertrouwelijk zullen 
worden behandeld.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
Freelancers hoeven niet te reageren.

93119_Bosveld.indd   1 2/14/2013   9:41:22 AM



In januari van dit jaar verzocht de gerechtsdeurwaarder de voor-
zieningenrechter op de voet van artikel 438 lid 4 Rv te beslissen op 
een gerezen bezwaar bij de executie van een vonnis van de kamton-
rechter. Krachtens dat vonnis wenste executant tot verkoop over te 
gaan van in beslag genomen toerende zaken.  De deurwaarder stelt 
dat reeds tijdens de beslalegging is geconstateerd dat de beslagen 
roerende zaken zich in een zodanige (slechte) staat bevinden dat hij 
daadwerkelijke verkoop daarvan niet zinvol acht. De deurwaarder 
acht de opbrengst van de executoriale verkoop onvoldoende om en-
kel al de aan de executie verbonden en noodzakelijkerwijs te maken 
executie- en advertentiekosten te voldoen, zodat er geen voldoende 
(rest)opbrengst zal zijn om geheel dan wel gedeeltelijk in mindering 
te kunnen strekken op de vordering van executant. 
Ondanks de mededeling van de gerechtsdeurwaarder aan executant 
van het voorgaande en het advies van de gerechtsdeurwaarder om 
niet tot daadwerkelijke verkoop over te gaan, wenst executant de 
verkoop toch door te zetten en heeft hij de deurwaarder daartoe 
opdracht gegeven en hem uitdrukkelijk aan zijn ministerieplicht 
gehouden. De gerechtsdeurwaarder stelt zich op de standpunt dat 
met de verkoop de belangen van beide partijen zullen worden ge-
schaad omdat enerzijds de vordering van executant enkel maar zal 
toenemen en anderzijds geëxecuteerde geen roerende zaken meer zal 
hebben en daarnaast geconfronteerd wordt met een hogere schuld. 

De voorzieningenrechter oordeelt  dat executant de constatering 
van de deurwaarder dat de zaken zich in een zodanige (slechte) 
staat bevinden dat hij daadwerkelijke verkoop niet zinvol acht, 
niet betwist en daarom als juist aanmerkt nu executant daar niet 
op heeft gereageerd maar opdracht heeft gegeven de veiling van de 
belagen zaken opnieuw aan te zeggen. Voldoende aannemelijk is 
derhalve dat de opbrengst van de executoriale verkoop ontoerei-
kend zal zijn om de executie- en advertentiekosten te voldoen, zo-
dat er geen opbrengst zal resteren om geheel dan wel gedeeltelijk in 
mindering te strekken op de vordering, zodat geconcludeerd moet 
worden dat executant geen, althans onvoldoende belang heeft bij 
de onderhavige  executie. 

Het volharden om tot daadwerkelijke verkoop van de beslagen 
roerende zaken over te gaan, in de wetenschap dat de opbrengst 
van die verkoop reeds niet toereikend zal zijn o de daarmee ge-
paard gaande kosten te dekken, zou misbruik van bevoegdheid 
opleveren. Verdergaande executie acht de voorzieningenrechter 
ontoelaatbaar. De voorzieningenrechter concludeert dat de ge-
rechtsdeurwaarder zich terecht op de voet van artikel 438 lid 4 Rv 
tot de voorzieningenrechter heeft gewend en dat hij niet gehouden 
is gevolg te geven aan de opdracht van executant om over te gaan 
tot daadwerkelijk verkoop. Er bestaat gelet hierop geen aanleiding 
voor een kostenveroordeling.

Heeft u interessante en relevante praktijkcases die uitgelicht kunnen 
worden in het vakblad de Gerechtsdeurwaarder ? 
Mail ons via kbvg@kbvg.nl.

1  Rb. Zeeland-West-Brabant, Handelsrecht Breda, vonnis van 23 januari 2013.

Uit de praktijk
de ministerieplicht en de zelfstandige 
afweging van de gerechtsdeurwaarder

Uit de praktijk geeft een blik in de keuken van het werk van de gerechtsdeur-
waarder. deze keer aandacht voor een executant die de gerechtsdeurwaarder 
aanspreekt op zijn ministerieplicht en de gerechtsdeurwaarder die een 
deurwaarders kortgeding ex artikel 438 lid 4 rv begint.

uit de praktijk
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Totaalpakket ontruiming,

woningschoonmaak en

opslag inboedels

■ Geen annuleringskosten.

■ Overname van aansprakelijkheidsrisico van opslag 
en vernietiging van inboedels.

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

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

■ Landelijke dekking, ideaal voor kantoren met 
meerdere vestigingen.

■ Vast, met verklaring omtrent goed gedrag, eigen 
personeel. Snel en 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

MVO Prestatieladder

Per 1 juni 2012 zijn wij ook MVO gecerti� ceerd!

28 februari 2013 PE Masterclass Beslag- & Executierecht

Locatie:  Van der Valk Hotel Akersloot

Tijd:  13.30 uur tot 18.00 uur

Docent:  de heer J. Nijenhuis

Investering:  Investering: € 395,- per persoon, 

exclusief BTW, inclusief locatie, 

lesmateriaal, catering, consumpties en 

registratie bij de KBvG 

PE punten: voor deze cursus worden 4 punten 

aangevraagd bij de KBvG

12 maart 2013 Debiteurenbeheer voor gevorderden

Locatie: Van der Valk Hotel Eindhoven

Tijd: 9.30 uur tot 16.00 uur

Docent: de heer N. Langezaal

Investering: € 395,- per persoon, exclusief BTW, 

inclusief locatie, lesmateriaal, catering en 

consumpties.

8 april 2013 PE Actuele Ontwikkelingen binnen het 

Proces- & Beslagrecht 2012/2013

Locatie: Conferentiecentrum Woudschoten Zeist  

Tijd: 13.30 uur tot 18.00 uur

Docent: de heer J. Nijenhuis

Investering: € 395,- per persoon, exclusief BTW, 

inclusief locatie, lesmateriaal, catering, 

consumpties en registratie bij de KBvG 

PE punten: voor deze cursus worden 4 punten 

aangevraagd bij de KBvG

9 mei 2013 PE Studiereis Marseille

Locatie: 5-sterren Sofi tel Marseille Vieux Port

Tijd: 4 dagen 

Investering: € 1.645,- per persoon. Inclusief cursus-

materiaal, registratie PE punten, vervoer 

van en naar het hotel/vliegveld/station, 

welkomstborrel en exclusief BTW. Reis- en 

verblijfkosten komen voor eigen rekening.

 verblijfkosten komen voor eigen rekening.

Ook dit jaar is Hafkamp Opleidingen het aangewezen 
opleidingsinstituut voor het verkrijgen van uw PE punten.



Met de Praktijkbladen van Sdu leest u op een ontspannen wijze over alle ontwikkelingen binnen uw vakgebied. De 

deskundige redactie volgt jurisprudentie, rechtspraak en literatuur op de voet en vertaalt nieuwe inzichten naar leesbare, 

verdiepende en praktijkgerichte artikelen. Hiermee bent u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunt u uw 

cliënten op de juiste wijze adviseren.

 

Voor bijna ieder juridisch vakgebied is er een Praktijkblad in de vorm van een tijdschrift, online en app voor iPhone & iPad, 

inclusief een wekelijks e-zine. Zo blijft u bij op de manier die bij u past, waar en wanneer u dat wilt.

De Praktijk van
Ferry, Erik, Laurien, 
Mark, Mieke, Jolling, 
Rieme-Jan, Rik en Toon

DE PRAKTIJKBLADEN VAN SDU

SDU PRAKTIJKBLADEN: RECHT IN DE PRAKTIJK

www.rechtindepraktijk.nl

Oordeel zelf. Kijk op www.rechtindepraktijk.nl voor een gratis proefabonnement.


