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1. Inleiding 

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft als wettelijke taak om 

een goede beroepsuitoefening te bevorderen en de vakbekwaamheid van de leden te verhogen. In 

februari 2018 heeft de KBvG in een reglement een lijst van gegevens vastgesteld die halfjaarlijks 

door de leden geleverd moet worden om het inzicht in de branche te vergroten. De lijst van 

gegevens welke vanaf 2018 wordt uitgevraagd kent zowel in de opmaak als in de onderwerpen een 

nieuwe aanpak. Bij de vernieuwde uitvraag is rekening gehouden met de volgtijdelijke 

vergelijkbaarheid van cijfers over de jaren heen. Voor de uitvoering van de gegevensverwerking 

heeft de KBvG samenwerking met het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) gezocht. Dit heeft geleid 

tot een eerste aanlevering van gegevens conform de nieuwe uitvraag door de leden in juli en 

augustus 2018. De aangeleverde gegevens hebben betrekking op de eerste zes maanden van 2018. 

In dit rapport zijn de belangrijkste uitkomsten beschreven. Een aantal opmerkingen hierbij: 
                                                                                                       

– In sommige gevallen vraagt de nieuwe uitvraag aan gerechtsdeurwaarderskantoren om een 

andere wijze van administreren van dossiers. Aangezien de gegevens en definities in februari 

2018 zijn vastgesteld, was het nog niet in alle gevallen mogelijk om de gegevens over het eerste 

halfjaar van 2018 volledig en conform de definities aan te leveren. 

Gerechtsdeurwaarderskantoren hebben diverse aanpassingen moeten doen in de administratie 

bij het registreren van ambtshandelingen. De verwachting is dat de kwaliteit van de cijfers in de 

komende rapportages zal verbeteren. Dit leidt ertoe dat cijfers over het eerste jaar (2018) en het 

tweede jaar (2019) van onderzoek waarschijnlijk niet volledig vergelijkbaar zullen zijn. 

– Dit rapport geeft de belangrijkste resultaten weer van de informatie die is ingewonnen over het 

eerste halfjaar van 2018. Gekozen invalshoeken hierbij zijn achtereenvolgens: ondernemerschap, 

ambtsuitoefening en economische bijdrage. Het laatste blok geeft in de eerste aanlevering tot 

dusver nog geen juist en betrouwbaar beeld. Enerzijds zijn de uitkomsten van enkele onderdelen 

gebaseerd om te weinig respons. Anderzijds lijken de cijfers in een aantal gevallen onvoldoende 

betrouwbaar. Om deze redenen zijn de uitkomsten van het laatste blok nog niet in deze 

rapportage opgenomen. In de komende periode zal met een team van experts onderzocht 

worden welke maatregelen er genomen kunnen worden om uiteindelijk wel een betrouwbare 

dataset over de volledige jaaropgave van 2018 te verkrijgen. De KBvG zal hiertoe het initiatief 

nemen. 

– In de publicatie wordt bij de resultaten onderscheid gemaakt naar kleine, middelgrote en grote 

gerechtsdeurwaarderkantoren. Dit onderscheid is gemaakt op basis van de bruto-jaaromzet 

(W&V). Kleine kantoren hebben een omzet van maximaal 1 miljoen euro per jaar, de middelgrote 

van meer dan 1 miljoen tot en met 10 miljoen euro en grote kantoren hebben een jaaromzet van 

meer dan 10 miljoen euro. De gerechtsdeurwaarderskantoren hebben in het geval het kantoor 

uit meerdere locaties bestaat of onderdeel is van een samenwerkingsverband zelf de eenheid 

gekozen waarover gerapporteerd wordt. Een aantal kantoren heeft de gevraagde gegevens voor 

het totaal van een gehele  cluster in één opgave verstrekt, terwijl anderen per locatie of 

onderdeel apart gegevens aangeleverd hebben. Dit heeft consequenties voor de wijze waarop 

bedrijven zijn ingedeeld in de groepen naar omzetgrootte.  In totaal heeft het CBS gegevens van 

149 kantoren of clusters ontvangen en verwerkt. Slechts twee, kleine kantoren hebben geen 

gegevens aangeleverd.  

– De tussen haakjes genoemde codes in de titels van de paragrafen verwijzen naar de vragen in de 

enquête. 
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2. Blok B: Ondernemerschap 

2.1 Personeel (B1 en B2) 
In de eerste helft van 2018 werkten er in totaal 4019 personen (fte) bij de gerechtsdeurwaarders in 

Nederland. Ruim de helft (51 procent) was werkzaam bij de grote gerechtsdeurwaarders, 38 procent 

bij de middelgrote en 11 procent bij de kleine kantoren. 

 

Van het totale personeel werkzaam bij de gerechtsdeurwaarders is 18 procent ambtelijk bevoegd 

(713 fte) en 82 procent niet-ambtelijk bevoegd (3306 fte). Het aandeel ambtelijk bevoegde personen 

in het totale personeelsbestand is het hoogst bij de kleine gerechtsdeurwaarders (40 procent), bij de 

middelgrote is het aandeel bevoegd 20 procent en bij de grote gerechtsdeurwaarders 11 procent. 

De in totaal 713 ambtelijk bevoegde fte’s zijn voor een kwart (25 procent) werkzaam bij de kleine 

gerechtsdeurwaarders, voor 32 procent bij de middelgrote en voor 43 procent bij de grote 

gerechtsdeurwaarders. 

 

 
 

De 3306 niet-ambtelijk bevoegde medewerkers bij gerechtsdeurwaarders zijn voor 55 procent 

werkzaam bij de grote kantoren, 37 procent bij de middelgrote en voor 8 procent bij de kleine 

kantoren. 

2.2 Omzet (BLOS B3, B4 en B5) 
 

De lijst van gegevens bevat zowel de omzet volgens BLOS (Bewaarpositie, Liquiditeit, Onderhanden 

werk en Solvabiliteit) als de omzet volgens de winst- en verliesrekening. De omzet BlOS is de 

weergave van de bruto marge componenten met in achtneming van de regelgeving vanuit de BLOS 

voorschriften. 

De BLOS is een uniforme berekening van de gegevens die betrekking hebben op bewaarplicht, 

liquiditeit, onderhanden werk en solvabiliteit. Bewaarplicht is de plicht die Gerechtsdeurwaarders 

hebben om voldoende dekking te houden op een kwaliteitsrekening voor het bewaren van de voor 

opdrachtgevers geïnde gelden.  
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De totale omzet (BLOS) van de gerechtsdeurwaarders was in de eerste helft van 2018 176,2 miljoen 

euro. Het omzetaandeel van het kleinbedrijf bedroeg 11 procent. De middelgrote deurwaarders 

realiseerden 39 procent van de omzet en de grote bedrijven de helft (50 procent). Deze verdeling 

van de omzet naar grootte van de bedrijven sluit goed aan op de verdeling van het personeel in 

dezelfde periode. 

 

De totale omzet (BLOS) van 176,2 miljoen werd voor 56 procent behaald uit ambtelijke 

werkzaamheden. Dit aandeel varieert niet veel naar grootte van de gerechtsdeurwaarders. Bij kleine 

en middelgrote bedrijven kwam 57 procent van de omzet uit ambtelijke werkzaamheden en bij grote 

bedrijven 54 procent. 

 

 
 

Van de totale omzet uit ambtelijke werkzaamheden was 11 procent voor rekening van de kleine 

gerechtsdeurwaarders, 40 procent voor de middelgrote en 49 procent voor de grote. De omzet uit 

niet-ambtelijke werkzaamheden kwam voor 10 procent van de kleine bedrijven en voor 

respectievelijk 36 procent en 54 procent van de middelgrote en grote bedrijven. 

2.3 Kosten (B7) 
De totale kosten die gemaakt werden voor de bedrijfsuitoefening bedroegen in het eerste halfjaar 

van 2018 144,8 miljoen euro. De helft van deze kosten werd gemaakt bij het grootbedrijf, 38 procent 

bij het middenbedrijf en 12 procent bij het kleinbedrijf. 

 

In totaal bedroegen de kosten 89 procent van de omzet. Relatief de laagste kosten maakten de 

middelgrote bedrijven (86 procent van de omzet). Bij grote bedrijven waren de kosten gelijk aan 

90 procent van de omzet en bij kleine bedrijven 92 procent. 
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2.4 Personele kosten (B8) 
De personele kosten vormen de grootste kostenpost van deurwaarders. In totaal kwamen deze 

kosten in de eerste 6 maanden van 2018 uit op 107,7 miljoen euro. Het aandeel van de grote 

bedrijven in de totale personeelskosten bedroeg 53 procent. Bij deze groep is 51% van alle 

werkzame personen actief. De middelgrote en kleine deurwaarders namen respectievelijk 

38 procent en 10 procent van alle personele kosten voor hun rekening. 

 

Bij de grote deurwaarders waren de personeelskosten relatief het hoogst: 78 procent van de totale 

bedrijfskosten bestond uit kosten voor het personeel, bij middelgrote bedrijven 74 procent en bij de 

kleine bedrijven relatief het minst: 62 procent.  Met betrekking tot de personeelskosten wordt in de 

invulinstructie verzocht een fictief normbedrag voor directiebeloning op te voeren als deze beloning 

niet als loon wordt uitbetaald. In het geval deze instructie niet is gevolgd, zal dit in voorkomende 

gevallen invloed hebben op de verhouding personeelskosten/totale bedrijfskosten. Een van de 

aandachtspunten welke naar voren is gekomen is de definiëring van de vaststelling van het 

normatief bedrag als directiebeloning in de komende volledige jaaruitvraag. 

2.5 Resultaat voor belastingen (B12) 
Na aftrek van kosten, afschrijvingen en financiële lasten hielden gerechtsdeurwaarders gemiddeld 

7 cent per euro omzet, oftewel 7 procent, over. De middelgrote deurwaarders behaalden in de 

eerste 6 maanden van 2018 met 11 procent het hoogste resultaat voor belasting. De kleine en grote 

bedrijven bleven met een resultaat van 5 procent onder het gemiddelde resultaat voor de hele 

branche. 
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3. Blok C: Ambtsuitoefening 

3.1 Uitgevoerde ambtshandelingen (C1) 
In het eerste halfjaar van 2018 werden door de gezamenlijke deurwaarders in totaal bijna 

1,1 miljoen ambtshandelingen uitgevoerd. De meeste ambtshandelingen (45 procent) werden 

gedaan door de middelgrote deurwaarders, de grote bedrijven volgden met 42 procent, terwijl de 

kleine deurwaarders 13 procent van de ambtshandelingen verrichtten. In de komende uitvragen zal 

de veel voorkomende ambtshandeling “het betekenen van een vonnis” toegevoegd worden aan de 

uitvraag in blok C1. 

 

 
 

Per ambtelijk bevoegde medewerker werden de meeste ambtshandelingen (2011) uitgevoerd bij de 

grote bedrijven. Bij de middelgrote (1618) en kleine bedrijven (770) werden aanmerkelijk minder 

ambtelijke handelingen per bevoegd medewerker verricht. 
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Oproepingen voor de burgerlijke rechter (C2), beslagen onder derden op periodieke betalingen (C10) 

en beslagen onder derden zoals bedoeld in artikel 2 onder i Btag (C9) vormen met een aandeel van 

ruim 80 procent de hoofdmoot van de ambtshandelingen. Bij de middelgrote  kantoren maken deze 

drie ambtshandelingen 87 procent van de ambtshandelingen uit en bij de kleine en grote kantoren 

respectievelijk 86 en 83 procent.  Het intrekken van procedures (C4) komt relatief veel voor bij de 

grote kantoren (8 procent), terwijl beslaglegging op roerende zaken (C6) bij alle kantoren ongeveer 3 

à 4 procent van de ambtshandelingen uitmaakt.  Het aandeel van betekeningen van een bevel tot 

ontruiming van een onroerend goed (C11) is gemiddeld 2 procent van het totaal aantal 

ambtshandelingen. 
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4. Samenvatting 

De taak van gerechtsdeurwaarders is het bieden van rechtszekerheid in het maatschappelijk verkeer. 

Rechtszekerheid betekent dat afspraken worden nagekomen en dat wat de rechter bepaalt, wordt 

nageleefd. Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat bedrijven producten durven te verkopen, zij kunnen er 

immers vanuit gaan dat de verkochte producten worden betaald.                                                        

Deze rapportage die in samenwerking tussen de KBvG en het CBS tot stand is gekomen, biedt voor 

de eerste helft van 2018 inzicht in o.a. de financiële positie van de gerechtsdeurwaarders, het aantal 

ambtelijk bevoegde en niet-ambtelijk bevoegde medewerkers en een aantal uitgevoerde 

ambtshandelingen, althans die ambtshandelingen die zijn uitgevraagd.  

In verband met voorgenoemde taak voerden de gerechtsdeurwaarders in de eerste helft van 2018  

in totaal 1,1 miljoen ambtshandelingen uit. Oproepingen voor de rechter, betekeningen (nog niet 

uitgevraagd) en beslagen op periodieke betalingen vormden de hoofdmoot van de uitgevoerde 

handelingen. In deze periode werden meer incassodossiers gesloten dan geopend. Om voornoemde 

taken uit te voeren waren bij de gerechtsdeurwaarders in Nederland in de eerste helft van 2018 ruim 

4000 fte werkzaam. Ongeveer de helft bij de grote kantoren, bijna 40 procent bij de middelgrote en 

circa 10 procent bij de kleine kantoren.  


