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SCHIJN BEDRIEGT: GERECHTSDEURWAARDERS, 
HUN IMAGO EN DE REALITEIT
Ton Jongbloed*

* Prof.mr. A.W. Jongbloed 
is hoogleraar executie- en 
beslagrecht aan de Universiteit 
Utrecht. In de periode 1991-
2007 stond hij aan het hoofd 
van de opleiding tot kandidaat-
gerechtsdeurwaarder die werd 
verzorgd door de Universiteit 
Utrecht. Daarnaast maakt hij 
vanaf 2010 deel uit van de 
notaris- en gerechtsdeurwaar-
derskamer van Hof Amster-
dam, de tuchtrechter in hoger 
beroep. Deze bijdrage werd op 
persoonlijke titel geschreven.

1 F. Bordewijk, Karakter, Rotter-
dam: Nijgh & Van Ditmar 1938. 
In 2013 verscheen de 46e druk 
bij Nijgh & Van Ditmar. Het boek 
is te downloaden via www.dbnl.
org/tekst/bord001kara01_01/. 
Zie ook https://nl.wikipedia.org/
wiki/Karakter_(film).

2 Ik gebruik de term voor zowel de 
gerechtsdeurwaarder benoemd 
krachtens art. 4 lid 1 Gdw, de 
waarnemend gerechtsdeur-
waarder (vgl. art. 23 Gdw), als 
de kandidaat-gerechtsdeur-
waarder (vgl. art. 25 Gdw) en 
de toegevoegd-gerechtsdeur-
waarder (vgl. art. 27 Gdw). 
Zie A.S. Rueb, E. Gras, R.G. 
Hendrikse & A.W. Jongbloed, 
Compendium van het Burgerlijk 
procesrecht, Deventer: Wolters 
Kluwer 2018, § 4.3.

3 Hoewel het aantal vrouwen 
binnen de beroepsgroep stijgt, 
is de meerderheid van de 
gerechtsdeurwaarders man en 
daarom schrijf ik gemakshalve: 
hij.

4 Art. 3 lid 2-4 Gdw geeft aan 
dat ambtshandelingen verricht 
ten behoeve van (kort gezegd) 
familie en aan hun gelieerde 
rechtspersonen nietig zijn. 

Gerechtsdeurwaarders hebben een imagoprobleem. Dat wordt door de beroeps-
groep erkend en is een aandachtspunt voor de Koninklijke Beroepsorganisatie 
van Gerechtsdeurwaarders. Een slechte reputatie kan haar weerslag hebben op 
de bejegening van gerechtsdeurwaarders en de uitoefening belemmeren van de 
essentiële publieke taken die de gerechtsdeurwaarder in de samenleving vervult. 
Maar wordt er veel over gerechtsdeurwaarders geklaagd? Wat zijn de oorzaken 
van dit slechte imago? Tot welke problemen leidt dat? En waar liggen mogelijke 
oplossingen?

1 Inleiding
Voor velen is de eerste reactie bij het woord 
‘deurwaarder’: Karakter. Niet verwonderlijk, want 
sommigen lazen het boek van Bordewijk en anderen 
zagen de Oscar-winnende film van Mike van Diem. 
Maar in de regel realiseert men zich niet dat het 
boek in 1938 werd geschreven en dat de verfilming 
dateert uit 1997.1

In een lunch-, koffie- of theepauze zouden juristen 
elkaar triviale vragen kunnen stellen als: hoeveel 
gerechtsdeurwaarders2 zijn er in Nederland, hoeveel 
ambtshandelingen verrichten zij in een jaar, hoe-
veel tuchtklachten worden er ingediend en hoeveel 
daarvan worden gegrond verklaard? De (goede) 
antwoorden – die in het onderstaande naar voren 
komen – zullen menigeen verrassen! 

Wanneer de gerechtsdeurwaarder 
zich meldt, pakken zich extra 
donkere wolken samen. Daar komt 
bij dat de gerechtsdeurwaarder 
een imagoprobleem heeft

Voorop kan worden gesteld dat een gerechtsdeur-
waarder niet door iedereen met open armen wordt 
verwelkomd. De gerechtsdeurwaarder is immers 
degene die onder meer dagvaardingen uitbrengt, 
beslag legt en ontruimt (vgl. art. 2 lid 1 Gerechts-

deurwaarderswet (Gdw)) of probeert gelden te 
incasseren (vgl. art. 20 lid 3 Gdw). Wanneer de 
gerechtsdeurwaarder zich meldt, pakken zich extra 
donkere wolken samen. Daar komt bij dat de ge-
rechtsdeurwaarder een imagoprobleem heeft.

Een positief punt is echter dat een gerechtsdeur-
waarder onafhankelijk en onpartijdig is. Hij3 is feitelijk 
het verlengde van het gerecht wanneer een dagvaar-
ding als oproeping voor een zittingsdatum wordt 
uitgebracht, als na een toewijzend verlof van de 
voorzieningenrechter conservatoir beslag wordt ge-
legd of als na een condemnatoire uitspraak execu-
toriale maatregelen worden getroffen. De gerechts-
deurwaarder heeft geen persoonlijke belangen4 en is 
niet het hulpje van de opdrachtgever die hij naar de 
mond moet praten. Dat is treffend verwoord in het in 
2009 verschenen rapport Noblesse oblige van de 
Commissie evaluatie Koninklijke beroepsorganisatie 
van gerechtsdeurwaarders (art. 85 Gdw) onder 
het kopje: ‘Is de klant onder alle omstandigheden 
koning?’ waar onder nummer 99 wordt geciteerd:

’Anders dan (de opdrachtgever) stelt, ben ik van oordeel dat de 
deurwaarder bij zijn ambtsverrichtingen zich niet uitsluitend mag 
laten leiden door de partijdige belangen van diens opdrachtgever. De 
deurwaarder is een door de Kroon benoemde en in die hoedanigheid 
beëdigde openbare ambtenaar, die ten dienste van de justitiabelen bij 
uitsluiting aan hem/haar opgedragen wettelijk vereiste rechtshande-
lingen verricht. Daaruit vloeit voort een dubbele verantwoordelijkheid 
van de deurwaarder. Enerzijds is hij aansprakelijk jegens zijn particu-
liere opdrachtgever, anderzijds is hij steeds een openbaar ambtenaar, 
die in het rechtsbestel een taak vervult ten behoeve van het algemeen 

http://www.dbnl.org/tekst/bord001kara01_01/
http://www.dbnl.org/tekst/bord001kara01_01/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karakter_(film)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karakter_(film)
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5 Pres. Zwolle 28 juni 1991, 
KG 1991/240 (Van Veeren/
Van Nimwegen), r.o. 4.4

6 Een voorbeeld van een zaak 
aangespannen tegen een ge-
rechtsdeurwaarder biedt Rb. 
Overijssel 13 juni 2018, ECLI: 
NL: RBOVE: 2018: 2126, waar 
geen acht was geslagen op 
het echtelijk toestemmings-
vereiste bij het aangaan van 
een borgtochtovereenkomst.

7 Zie bijvoorbeeld Kamer 
voor gerechtsdeurwaarders 
15 december 2015, ECLI: 
NL: TGDKG: 2015: 221, 
r.o. 7.2.

8 Zie Tijdelijke Richtlijn 
kostenveroordeling kamer 
voor gerechtsdeurwaarders, 
Stcr. 2018, 5882 en Tijdelijke 
richtlijn kostenveroordeling 
notaris- en gerechtsdeur-
waarderskamer Gerechtshof 
Amsterdam, Stcrt. 2017, 
75085. Het forfaitaire bedrag 
is gelijk aan de (gemiddelde) 
reële kosten per zaak, die bij 
benadering voor de kamer 
€ 1500,- en voor het hof in 
hoger beroep € 3.000,- be-
dragen.

9 De klachten kunnen als 
volgt worden ingedeeld: 
onzorgvuldig handelen door 
de gerechtsdeurwaarder; 
verificatie adresgegevens bij 
dagvaarden; de beslagvrije 
voet; overtredingen van de 
Beroeps- en gedragsregels; 
niet voortvarend handelen 
door gerechtsdeurwaarder; 
niet correct bejegenen van 
cliënten door de gerechts-
deurwaarder; en niet tijdig 
afdragen van geïncasseerde 
gelden.

10 Medio november 2018 kende 
de KBvG 773 leden, waarvan 
311 gerechtsdeurwaarders, 
433 toegevoegd-gerechts-
deurwaarders en 29 stagiairs. 
Het aantal leden loopt al 
jaren gestaag terug.

11 De secretaris van de Kamer 
voor gerechtsdeurwaarders 
was zo vriendelijk deze cijfers 
ter beschikking te stellen.

12 Het Bureau Financieel 
Toezicht is een Nederlandse 
toezichthouder die integraal 
toezicht houdt op notarissen 
en gerechtsdeurwaarders. 
Daarnaast houdt het BFT 
toezicht op de naleving van 
de Wet ter voorkoming van 
witwassen en financieren van 
terrorisme door notarissen, 
accountants, belastingadvi-
seurs en administratiekanto-
ren.

13 Alle uitspraken worden 
gepubliceerd op www.
rechtspraak.nl. Het aantal 
zaken waarin het hof anders 
oordeelt dan de kamer ligt op 
circa een kwart.

belang. In een geval als het onderhavige – uitvoering van een opdracht 
tot beslaglegging – diende (de gerechtsdeurwaarder) derhalve niet 
alleen de instructies van zijn opdrachtgever uit te voeren, maar moest 
hij daarbij ook als openbaar ambtenaar met een eigen verantwoordelijk-
heid ervoor zorgen dat de rechtens te eerbiedigen belangen van de 
adspirant-beslagene niet in het gedrang kwamen.’5

Gerechtsdeurwaarders zijn zich van hun bijzondere 
positie bewust en zullen in voorkomende gevallen een 
collega benaderen. Dat laat onverlet dat zij soms in 
een lastige positie kunnen belanden, zoals wanneer 
een dagvaarding wordt betekend aan een medelid van 
een sportvereniging die betrokkene enkel van gezicht 
kent. 

2 Klachten
In de regel is de opdrachtgever blij met het optreden 
van de gerechtsdeurwaarder, want die zorgt ervoor 
dat de wederpartij correct in rechte wordt betrok-
ken, dat verhaalsmogelijkheden worden gezocht c.q. 
veiliggesteld en dat verhaalsobjecten kunnen worden 
uitgewonnen. 

Is de opdrachtgever ontevreden, bijvoorbeeld 
omdat niet voortvarend genoeg wordt gehandeld, dan 
zal dit resulteren in een procedure wegens wanpres-
tatie voor de civiele rechter waarin vaak schadever-
goeding wordt gevorderd. Degene die tegen zijn zin 
door de gerechtsdeurwaarder wordt benaderd kan de 
gerechtsdeurwaarder aanspreken uit onrechtmatige 
daad omdat er ten onrechte beslag gelegd zou zijn, in 
beslag genomen zaken zouden zijn beschadigd of er 
ten onrechte ontruimd zou zijn. In de praktijk komt dit 
soort procedures niet of nauwelijks voor.6 Allereerst 
omdat met een dergelijke procedure de nodige kosten 
zijn gemoeid en bij de kosten-batenafweging de kans 
op succes een rol speelt. Dat heeft er ook mee te 
maken dat de gerechtsdeurwaarder handelt onder 
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en de ge-
rechtsdeurwaarder zijn bevoegdheid om te handelen 
slechts marginaal hoeft te toetsen.7

Ook kan de weg naar de tuchtrechter worden inge-
slagen door zowel de opdrachtgever als degene die 
met de gerechtsdeurwaarder te maken krijgt. Dat ge-
beurt in de praktijk veel vaker. In een dergelijk geval zijn 
de kosten beperkt. Voor 1 januari 2018 werden door 
de tuchtrechter geen kosten in rekening gebracht. Op 
die datum trad de Wet doorberekening kosten toezicht 
en tuchtrecht juridische beroepen in werking en vanaf 
die datum is voor het in behandeling nemen van een 
klacht (zowel in eerste aanleg als in hoger beroep) 
een griffierecht verschuldigd van € 50,- conform 
artikel 37 lid 3 Gdw. Indien het griffierecht niet wordt 
voldaan, wordt de klacht niet-ontvankelijk verklaard. 
Ook geldt nu dat in het geval een klacht (gedeeltelijk) 
gegrond wordt verklaard, de gerechtsdeurwaarder 
op grond van artikel 37 lid 7 Gdw het door de klager 
betaalde griffierecht aan de klager dient te vergoeden. 
Wordt aan de gerechtsdeurwaarder een maatregel 
opgelegd, dan kan de gerechtsdeurwaarder worden 
veroordeeld in de (overige) kosten van de klager en 
de forfaitaire kosten van de behandeling van de zaak 
bij de tuchtrechter,8 maar matiging kan plaatsvinden 
op grond van bijvoorbeeld de geringe ernst van het 
feit, de draagkracht van de gerechtsdeurwaarder en/of 
diens opstelling in de aanloop naar en tijdens de tucht-
procedure. De klager kan niet in de kosten worden 
veroordeeld (zie kader ‘Kostenveroordeling klager’).

Het aantal klachten dat in 2017 werd ingediend 
bedroeg 1065 gewone zaken.9 Is dat veel of weinig? 
Absoluut gaat het om een behoorlijk aantal, maar 
relatief niet. Volgens opgave van de Koninklijke Be-
roepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) 
werden in de tweede helft van 2017 1.302.000 
ambtshandelingen verricht, in de eerste helft van 
2018 waren dat er 1.092.200. Oftewel er is jaarlijks 
sprake van circa 2.400.000 ambtshandelingen (en 
daar komen dan de verrichtingen uit hoofde van de 
nevenwerkzaamheden ex art. 20 Gdw zoals incasso 
van vorderingen en opstellen van een proces-
verbaal van constatering nog bij). Die ambtshan-
delingen worden verricht door circa 775 ambtelijk 
bevoegden.10 Verder geldt dat op grond van artikel 
39 Gdw door de voorzitter van de kamer kennelijk 
niet-ontvankelijke en kennelijk ongegronde klachten 
kunnen worden afgewezen. In 2017 waren er 817 
(= ongeveer 77%) voorzittersbeslissingen. Maar dat 
resulteerde dat jaar in 185 verzetszaken ex artikel 39 
lid 2 Gdw: klager was het niet eens met het oordeel 
en legde de zaak alsnog voor aan de kamer. Het 
aantal gegrond verklaarde klachten bedroeg in 2017 
143.11 Het aantal zaken in hoger beroep is beperkt. 
Jaarlijks gaat het om circa 35 à 40 zaken inclusief 
door het Bureau Financieel Toezicht (BFT)12 geënta-
meerde procedures.13

Kostenveroordeling klager
De klager kan niet in de kosten worden veroordeeld, ook niet 
als het een notoire klager betreft die in het ongelijk wordt 
gesteld. Voor notariszaken (notarissen en gerechtsdeurwaar-
ders verkeren in dezelfde positie: ze zijn openbaar ambtenaar 
en moeten hun eigen salaris verdienen) is het bestuur van de 
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zeer ongelukkig 
met de eenzijdige wijze waarop de kostenveroordeling plaats-
vindt: het moet ook mogelijk zijn om (notoire) klagers te veroor-
delen in de proceskosten van de notaris indien de klager in het 
ongelijk wordt gesteld. Aangezien dit niet wettelijk geregeld is, 
vindt het bestuur dat notarissen (in hun algemene voorwaarden) 
met cliënten overeen moeten kunnen komen dat de notaris een 
forfaitair bedrag aan proceskosten in rekening moet kunnen 
brengen bij de cliënt dat gelijk is aan het bedrag waartoe de 
notaris veroordeeld zou kunnen worden volgens deze richtlijn 
(vgl. ‘Tijdelijke Richtlijn kostenveroordeling in werking getreden’, 
KNB 10 januari 2018, www.knb.nl/nieuwsberichten/tijdelijke-
richtlijn-kostenveroordeling-in-werking-getreden (laatst 
geraadpleegd 28 november 2018)). 

Zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam 28 augustus 2018, 
ECLI:NL:GHAMS:2018:3207. Klaagster beklaagde zich erover 
dat zij opzettelijk werd betrokken in een conflict tussen de 
schuldenaar en een haar onbekende derde. Zij is bedreigd met 
executoriale verkoop van haar eigendommen, terwijl voor die 
executoriale verkoop geen grondslag zou zijn. Zowel in eerste 
aanleg als hoger beroep verscheen klaagster niet ter zitting en 
werd geoordeeld dat de gerechtsdeurwaarder, op grond van 
zijn eigen waarnemingen en overige bij hem bekende informatie, 
gerechtvaardigd heeft kunnen vermoeden dat goederen in de 
woning van klaagster (tevens) toebehoorden aan de schulde-
naar. Het betrof namelijk de partner van klaagster die zich heeft 
uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) maar nog 
wel op dat adres verbleef. De gerechtsdeurwaarder baseerde 
zich erop dat verscheidene personen (hem ambtshalve bekend) 
destijds te kennen hebben gegeven dat de schuldenaar op het 
adres van klaagster woonde. Daarnaast heeft hij op 9 juni 2016 
op het adres van klaagster gesproken met een persoon, van 
wie later bleek (door middel van foto’s) dat het de schuldenaar 
was. Nadien heeft de gerechtsdeurwaarder de schuldenaar 
nog diverse malen op het adres van klaagster gezien. Ook de 
dochter van de schuldenaar heeft de gerechtsdeurwaarder daar 
gezien.

http://www.rechtspraak.nl
http://www.rechtspraak.nl
http://www.knb.nl/nieuwsberichten/tijdelijke-richtlijn-kostenveroordeling-in-werking-getreden
http://www.knb.nl/nieuwsberichten/tijdelijke-richtlijn-kostenveroordeling-in-werking-getreden
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14 De invoering van de hiervoor 
genoemde ‘€ 50,-maatregel’ 
sorteert wel effect. Medio 
november 2018 waren bij 
de kamer over dat jaar 
513 gewone zaken en 71 
verzetszaken ingediend. In 
119 zaken werd de klager 
niet-ontvankelijk verklaard 
wegens het niet betalen van 
griffierecht.

15 Bijvoorbeeld C. van den 
Berg-Smit, De gerechtsdeur-
waarder: ambtenaar en on-
dernemer; ontwikkelingen in 
de beroepsuitoefening en de 
gevolgen voor de opleiding 
(diss. Utrecht), Apeldoorn/
Antwerpen: Maklu 2013; 
E.W.J. van Dijk, ‘Deurwaar-
ders tussen contractsvrijheid 
en beroepsnormen; over de 
meerwaarde van ethiek in het 
juridisch debat’, TvPP 2018, 
p. 99-107; N.J.H. Huls, ‘Naar 
een herwaardering van de 
gerechtsdeurwaarder als 
publieke ondernemer’, NJB 
2018, p. 350-356 en M.W.A. 
Odekerken, Het incasseren 
van ongenoegen; deurwaar-
ders en schuldenaren (diss. 
Utrecht), Den Haag: Boom 
juridisch 2017.

16 Zie ook vzr. Amster-
dam 11 oktober 2017, 
RBAMS:2017:7763, NJF 
2017/499 (Deloitte/KMG).

17 Bijvoorbeeld omdat een 
directeur van een incas-
sobureau vele tienduizenden 
euro’s verduistert. Vgl. 
G. Leeflang, ‘Apeldoornse in-
cassofraudeur Gerard U. nog 
steeds niet terug naar cel’, De 
Stentor 13 november 2018. 
Of omdat fysiek geweld niet 
werd geschuwd. Zo hield in 
de jaren tachtig van de vorige 
eeuw het incassobureau 
Toetanchamon er agressieve 
en gewelddadige methoden 
op na om schuldenaren 
tot betaling te dwingen. 
Het incassobureau zou 
verantwoordelijk zijn voor een 
reeks brandstichtingen en 
aanslagen eind jaren tachtig 
in Den Haag en omstreken.

Als we het aantal klachten vergelijken met het aantal 
ambtshandelingen of het aantal gerechtsdeurwaar-
ders dan is de score niet verontrustend, integendeel 
(zelfs als maar één op de tien potentiële klagers 
daadwerkelijk klaagt).14

3 Oorzaken van het slechte imago
Er heeft geen uitgebreid wetenschappelijk on-
derzoek plaatsgevonden naar het imago van de 
gerechtsdeurwaarder, maar er is wel al het nodige 
over geschreven15 en ik kan ook terugvallen op mijn 
contacten met de beroepsgroep.

Het slechte imago is niet terug te voeren op één 
enkele oorzaak. Diverse punten zijn van belang. 
Allereerst is het zo dat als de gerechtsdeurwaar-
der ten tonele verschijnt hij een minder plezierige 
boodschap moet overbrengen: er moet nog worden 
betaald, er wordt beslag gelegd, er zal worden 
ontruimd, etc. Dat zijn geen boodschappen waarvan 
degene tot wie de mededeling is gericht vrolijk 
wordt. Daar komt bij dat de meeste contacten met 
de zwakkeren in de samenleving zijn en deze groep 
roept medelijden op. Maar daarbij wordt nogal eens 
vergeten dat die ‘zwakkere’ vaak wel verantwoor-
delijk is voor het ontstaan van de schulden: velen 
zetten de tering niet naar de nering. Gerechtsdeur-
waarders komen pas in beeld aan het eind van een 
lange keten: op allerlei manieren is al geprobeerd 
om de schuldenaar tot betaling te bewegen en als 
dat niet is gelukt onderneemt de gerechtsdeur-
waarder actie. Voor degenen die wel willen, maar 
niet kunnen betalen ligt de situatie anders. Zijn 
zij buiten hun schuld (‘te goeder trouw’) in een 
problematische schuldsituatie terecht gekomen dan 
kunnen zij gebruik maken van een schuldhulptraject 
of de schuldsanering (vgl. art. 284 e.v. Fw). En ook 
derde-beslagenen hebben van de deurwaarder 
weinig te vrezen, hoewel ze geen kostenvergoeding 
ontvangen.16 

Ook bestaat een grote onbekendheid over wat 
gerechtsdeurwaarders doen. Dat betreft niet alleen 
de schuldenaar bij wie de gerechtsdeurwaarder aan 
de deur staat, maar ook journalisten en politici. Zo 
is voor velen onduidelijk waarin gerechtsdeurwaar-
ders en incassobureaus verschillen (zie kader ‘Het 
verschil tussen een incassobureau en gerechtsdeur-
waarder’). En het is juist de laatste groep die met 
enige regelmaat negatief in het nieuws komt.17 En 
luidt de zegswijze niet: onbekend maakt onbemind? 
Daarnaast wordt degene tot wie de gerechtsdeur-
waarder zich richt niet altijd voldoende duidelijk 
gemaakt wat er wordt verwacht. Dat heeft te maken 
met routes waarbij (te) veel exploten moeten worden 
‘uitgereden’ en de tijd ontbreekt om uitleg te geven. 
‘Belt u maar met kantoor!’ Wordt de deur niet snel 
geopend dan is de gerechtsdeurwaarder al op 
weg naar het volgende adres. Die uitleg is vaak wel 
nodig, want de (juridische) taal die wordt gebruikt in 
de meeste exploten roept soms meer vragen op dan 
antwoorden worden gegeven. Dat het exploot vaak 
een bijsluiter heeft waarin in eenvoudiger taal uitleg 
wordt gegeven ontgaat velen. Tot slot, laat ik voor-
zichtig zijn: het lijkt erop dat gerechtsdeurwaarders 
zich in het verleden te veel met hun opdrachtgevers 
hebben vereenzelvigd. De Evaluatiecommissie Ge-
rechtsdeurwaarderswet nam het hiervoor bedoelde 
citaat niet voor niets op.

4 Tot welke problemen leidt het slechte imago?
Een slechte reputatie kan haar weerslag hebben op de 
bejegening van gerechtsdeurwaarders en de uitoefe-
ning belemmeren van de essentiële publieke taken die 
de gerechtsdeurwaarder in de samenleving vervult. 

Omdat voor velen onduidelijk is welke boodschap 
de gerechtsdeurwaarder brengt, ontstaan proble-
men. Zo weet men lang niet altijd welke stap gezet 
kan worden. Idealiter geeft de gerechtsdeurwaarder 
advies aan betrokkene: ‘Uw wederpartij daagt u voor 
de rechtbank omdat u een schuld zou hebben, maar 
u kunt verweer voeren en dan moet u …’ of: ‘uit mijn 
administratie blijkt dat er sprake is van heel veel schul-
den, hoe zijn die ontstaan? Hebt u wel gehoord over 
de schuldsaneringsregeling?’ Nu levert een bezoek 
van de gerechtsdeurwaarder vaak stress op en wordt 
niet altijd op tijd actie ondernomen. Dat kan beteke-
nen dat pas in een laat stadium een oplossing wordt 
geboden. Bijvoorbeeld pas als een executoriale ver-
koop wordt aangezegd, maar dan zijn er extra kosten 
gemaakt die voor rekening van de schuldenaar komen. 
Sommige schuldenaren kunnen met een struisvogel 
worden vergeleken: zij reageren nergens meer op. 
Gerechtsdeurwaarders worden vaak geconfronteerd 
met uitpuilende brievenbussen. Brieven om contact 
op te nemen, aanmaningen en ‘laatste waarschuwin-
gen’ bevinden zich tussen reclamefolders en huis-
aan-huisbladen. Dit zijn de schuldenaren die moede-
loos zijn geworden en denken: na mij de zondvloed. 
Dat zijn ook degenen waarbij als wordt aangebeld de 
deur niet wordt opengedaan, maar de gordijnen wel 
heen en weer gaan.

Een slechte reputatie kan haar 
weerslag hebben op de bejegening 
van gerechtsdeurwaarders en 
de uitoefening belemmeren van 
de essentiële publieke taken 
die de gerechtsdeurwaarder 
in de samenleving vervult

Maar het negatieve imago heeft ook gevolgen voor 
de bejegening van gerechtsdeurwaarders. In de regel 
leidt het niet tot agressie, maar soms is er wel sprake 
van een zekere vijandigheid. Het heeft betrokkene 
tegengezeten, dat wordt verweten aan de maatschap-
pij, de gemeente, de ex-werkgever, etc. Dat wordt 

Het verschil tussen een incassobureau en gerechtsdeur-
waarder
Een incassobureau is bevoegd om openstaande rekeningen te 
innen door middel van een minnelijk traject, dus zonder dat er een 
rechter aan te pas komt. Een incassomedewerker kan bijvoor-
beeld aanmaningen en herinneringen sturen. Een incassobureau 
heeft daarbij geen wettelijke bevoegdheden. Iedereen kan een 
incassobureau beginnen.

Een deurwaarder mag meer dan een incassobureau. Het grootste 
verschil is dat een deurwaarder wél wettelijke bevoegdheden 
heeft. Een deurwaarder mag bijvoorbeeld beslag leggen op 
bezittingen of loon en woningen ontruimen. Dit mag alleen na 
de uitspraak van een rechter. Ook kan een deurwaarder iemand 
dagvaarden.
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18 Het zou het meest voor de 
hand liggen als het Ministerie 
van Justitie & Veiligheid dat 
zou doen, maar dat zal ijdele 
hoop blijken te zijn.

19 De KBvG geeft al uitleg over 
toezicht en tuchtrecht, www.
kbvg.nl/1197/ (laatst geraad-
pleegd 28 november 2018).

geprojecteerd op de persoon van de gerechtsdeur-
waarder. Het betekent dat te weinig acht wordt 
geslagen op bijvoorbeeld aansporingen om bij een 
betalingsregeling tijdig te betalen, omdat er anders 
kosten bijkomen, de schuld geheel opeisbaar wordt 
of de rechter moet worden ingeschakeld.

De doorbelasting van de kosten 
van toezicht en tuchtrecht vormt 
een fikse aanslag op het inkomen 
van de gerechtsdeurwaarder 
en de KBvG moet bij wijze van 
spreken ieder dubbeltje omkeren

5 Mogelijke oplossingen
Jaren geleden heeft de KNB een publiekscampagne 
gevoerd met een televisiespotje waarin een grijze 
karikaturale klerk, die op het eerste gezicht nog 
leefde in de vorige eeuw, zich ontpopte tot een jong 
dynamisch persoon die midden in de maatschap-
pij stond. Dat had tot gevolg dat van notarissen 
een positiever beeld ontstond en dat zij meer als 
de eigentijdse raadsman/vrouw worden gezien. De 
beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders is echter 
te klein om zoiets te financieren. Sterker nog, de 
doorbelasting van de kosten van toezicht en tucht-
recht vormt een fikse aanslag op het inkomen van de 
gerechtsdeurwaarder en de KBvG moet bij wijze van 
spreken ieder dubbeltje omkeren. Gerechtsdeur-
waarders voelen onnodige uitgaven direct in hun 
portemonnee en een aantal kantoren staat onder 
verscherpt BFT-toezicht. 

Dat neemt niet weg dat in eerste instantie de 
KBvG als beroepsorganisatie, maar daarnaast iedere 
gerechtsdeurwaarder individueel, duidelijk moet 
maken wat het beroep van gerechtsdeurwaarder in-
houdt en met name ook wat de gerechtsdeurwaarder 
betekent voor de samenleving.18 De gerechtsdeur-
waarder wordt niet door iedereen met open armen 
ontvangen, maar wel door de schuldeiser die zijn 
schuld wil incasseren, door de woningbezitter wiens 
pand is gekraakt, door de beslaglegger die weet dat 
door het beslag de verhaalsmogelijkheden zijn blijven 
bestaan. Mede dankzij de gerechtsdeurwaarder kun-
nen rechterlijke uitspraken tenuitvoergelegd worden 
en wordt voorkomen dat de maatschappij ontspoort 
doordat eigenrichting de kop opsteekt. 

Goede communicatie is daarbij van cruciaal 
belang. Er moet met name aan de betrokkene uitleg 
worden gegeven en onjuistheden moeten worden 
rechtgezet (ook als dit niet direct tot een rectifica-
tie leidt). Ook moet meer in het algemeen duidelijk 
worden gemaakt welke taak en functie de gerechts-
deurwaarder vervult. Dat betekent dat persberichten 
moeten worden uitgegeven, maar ook dat media 
actief moeten worden benaderd (zie kader ‘Ge-
rechtsdeurwaarder in de media’). 

Zo kan een deurwaarder de regionale krant of de 
lokale televisie benaderen. Maar er kan ook voor-
lichting op scholen worden gegeven om jongeren 
inzicht te geven in de schuldenproblematiek. Met 
de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) kan 
worden afgesproken dat iedere advocaat-stagiaire 

een dag meekijkt op een deurwaarderskantoor en 
hetzelfde geldt voor sommige medewerkers van de 
gerechten. In het kader van goede communicatie kan 
ook worden gedacht aan het eenvoudiger, duidelijker 
en begripvoller maken van brieven. Laat de KBvG 
voorbeeldbrieven opstellen, want veel mensen die 
door gerechtsdeurwaarders worden benaderd zijn 
laaggeletterd. Ook moet worden bedacht dat als de 
gerechtsdeurwaarder aan de deur komt, de juiste 
toon moet worden aangeslagen: gebeurt dit niet, dan 
bestaat de kans dat de deur weer wordt dichtge-
gooid en de volgende maal niet eens meer wordt 
geopend. Dan ontstaat ook snel duidelijkheid omtrent 
de vraag of een schuld niet betaald kan worden of 
dat sprake is van onwil. In het laatste geval past 
doorpakken, omdat de wet moet worden gevolgd. In 
het eerste geval moet mogelijk schuldhulp of maat-
schappelijk werk worden ingeschakeld, want velen 
kennen de weg niet in de (al dan niet ambtelijke) 
jungle van voorschriften, mogelijkheden en verboden. 
Ook hier kan een taak voor de KBvG liggen. Zo zou-
den dergelijke cursussen onderdeel kunnen uitmaken 
van de verplichte permanente educatie. 

Maak ook van de nood een deugd. De kosten 
van toezicht en tuchtrecht drukken zwaar op de 
beroepsgroep. Maak op het briefpapier duidelijk dat 
er toezicht bestaat door KBvG, BFT en tuchtrechter 
door een zinsnede als ‘gerechtsdeurwaarders werken 
onder (overheids)toezicht; zie hiervoor www.kbvg.nl/
toezicht’ op te nemen.19 

Sommige van de hiervoor genoemde punten zijn 
al gerealiseerd. Gerechtsdeurwaarders nemen ook 
al hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vanaf 
2016 bestaat een digitaal beslagregister waarin de 
beslagen waarbij een beslagvrije voet van toepassing 
is zijn opgenomen. Daarmee kan worden voorkomen 
dat de schuldeiser onnodig kosten maakt als blijkt 
dat een beslag niet of nauwelijks effect zal sorteren 
en wordt ook voorkomen dat het inkomen van de 
schuldenaar onder de beslagvrije voet komt. Belang-
rijkste obstakel is op dit moment dat de overheid 
daarin nog niet participeert, zodat niet duidelijk is of 
ook de belastingdeurwaarder beslag heeft gelegd en 
beslag door de gerechtsdeurwaarder zinloos is gelet 
op de preferentie van de overheid.

Gerechtsdeurwaarder in de media
‘Het deurwaardersambt stond weer eens in een fel daglicht 
afgelopen week. De Limburgse media berichtten over de 
inbeslagname van een hond door een gerechtsdeurwaarder. Een 
impopulaire maatregel die geen enkele gerechtsdeurwaarder 
licht zal nemen. De reacties waren navenant: het bericht uit 
Limburg werd opgepikt door landelijke media, de KBvG ontving 
de nodige telefoontjes van “bezorgde belangstellenden” en via 
de sociale media werd hulp aangeboden bij het indienen van 
een tuchtklacht. Een lawine van reacties, met daartussen weinig 
juridische reflectie. De wettelijke regels over beslag op roerende 
zaken zijn dan wel gedateerd, maar ze maken beslag op een 
huisdier mogelijk. Dat is het uitgangspunt. Het is vervolgens 
aan de gerechtsdeurwaarder om de afweging te maken of een 
dergelijk beslag proportioneel is, waarbij de vraag of de zaak in 
bewaring moet worden gegeven nog apart beantwoord moet 
worden. Waar het dan om gaat is dat de casus in zijn geheel be-
oordeeld moet worden om een oordeel te kunnen vormen. Daar 
werd niet op gewacht, de gerechtsdeurwaarder was meteen de 
gebeten hond.’
Bron: ‘Beslag op een hond’, KBvG nieuws 2018, www.
nieuwsvandeweek.info/jaar/2018/week/44 (laatst geraadpleegd 
28 november 2018).

http://www.kbvg.nl/1197/
http://www.kbvg.nl/1197/
http://www.kbvg.nl/toezicht
http://www.kbvg.nl/toezicht
http://www.nieuwsvandeweek.info/jaar/2018/week/44
http://www.nieuwsvandeweek.info/jaar/2018/week/44
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20 Vgl. Commissie tarieven 
gerechtsdeurwaarder, ‘Een 
gewichtig ambt gewogen’. 
Advies van de commissie ta-
rieven gerechtsdeurwaarder, 
Den Haag: SDU 2001. Zie 
ook S.J.W. van der Putten, 
‘De gerechtsdeurwaarder 
als ambtenaar-ondernemer’, 
TvPP 2017, p. 21-25.

21 Zie bijvoorbeeld J.M. 
Wisseborn, ‘Gerechtsdeur-
waarder, een juridisch vak 
met praktische kanten’, Ars 
Aequi 2011, p. 396-400 
(AA20110396) en J.M. 
Wisseborn, ‘Ter betekening 
en executie …’, BER 2013, 
afl. 6, p. 14-18.

Een precair punt vormen de tarieven. In het Besluit 
tarieven ambtshandeling gerechtsdeurwaarders 
(Btag) staat hoe hoog de kosten voor ambtshande-
lingen mogen zijn. Dit is het schuldenaarstarief en 
dat ligt vast voor elke schuldenaar. Een opdracht-
gever mag echter wel onderhandelen over de vraag 
hoeveel hij voor de ambtshandeling betaalt. Daarbij 
wordt soms het ene kantoor uitgespeeld tegen het 
andere kantoor, wat resulteert in lagere tarieven 
dan het schuldenaarstarief. Omdat het Btag-tarief 
in 200120 is vastgesteld als kostendekkend, waarbij 
is gekeken naar de aard van en de tijd die is ge-
moeid met de ambtshandeling, kan dit betekenen 
dat ‘verlies’ wordt gemaakt als voor de ambtshan-
deling de voorziene tijd wordt genomen. ‘Oplos-
sing’ is dat bijvoorbeeld 20% meer ambtshan-
delingen worden verricht: niet 30 dagvaardingen 
uitreiken maar 36. Dat gaat echter ten koste van de 
tijd die beschikbaar is voor de schuldenaar ... Als 
we bedenken dat diverse kantoren onder BFT-toe-
zicht staan, dringt de vraag zich op of de tarieven 
kostendekkend zijn c.q. dat bepaald moet worden 
dat aan opdrachtgevers ten minste een bepaald 
percentage van het Btag-tarief in rekening moet 
worden gebracht. 

6 Afronding
Van oudsher kampen gerechtsdeurwaarders met een 
negatief imago. Dat kan niet van de ene op de andere 
dag worden veranderd. Er zijn al stappen gezet door 
meer informatie te verschaffen en zo nodig te reageren 
op nieuwsberichten. Maar bedacht moet worden dat 
goed nieuws vaak geen nieuws is; het grote publiek 
is niet geïnteresseerd in een deurwaarder die een 
betalingsregeling afspreekt, maar wel in het afvoeren 
van een in beslag genomen auto waarbij een handge-
meen dreigt of een ontruiming waarbij met verfbom-
men wordt gegooid. Toch zal de weg van voorlichting 
moeten worden gevolgd,21 maar tegelijkertijd moeten 
gerechtsdeurwaarders zich ‘klantvriendelijk’ blijven 
opstellen en zich (misschien nog net iets meer) in de 
persoon van de schuldenaar verdiepen. Het aantal 
tuchtklachten is naar verhouding laag; zelfs als maar 
10% van de gerezen klachten de tuchtrechter zou be-
reiken. Voor de meeste mensen geldt dat de gerechts-
deurwaarder niet de beste vriend zal worden (want 
dat is de politie al), maar als duidelijk is welke taak de 
gerechtsdeurwaarder binnen het rechtsbestel inneemt 
verdwijnt de zekere vijandigheid die nu soms bestaat. 
Dan kunnen gerechtsdeurwaarder en schuldenaar 
samen aan een zo goed mogelijke oplossing werken.
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