Het incasseren van ongenoegen:
deurwaarders en schuldenaren

Vormgeving omslag: Hanneke Odekerken
Redactie en vormgeving teksten: Marijke Laurense
© 2017 M.W.A. Odekerken / Boom juridisch
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets
uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is
toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk
verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus
3051, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van (een)
gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (art. 16 Auteurswet) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting
Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.stichting-pro.nl).
No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher.
ISBN: 978-90-393-6866-4
NUR: 820
www.boomjuridisch.nl

Het incasseren van ongenoegen:
deurwaarders en schuldenaren
The displeasure of debt collection: bailiffs and debtors
(with a summary in English)

Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht
op gezag van de rector magnificus, prof. dr. G.J. van der Zwaan,
ingevolge het besluit van het college voor promoties
in het openbaar te verdedigen
op maandag 4 december 2017 des middags te 12.45 uur

door

Marjolein Wilhelmina Augusta Odekerken
geboren op 1 juni 1985 te Vught

Promotor: Prof. dr. A.F.M. Brenninkmeijer

Voor Sun

Voorwoord
Ik ben intens dankbaar en trots dat ik nu ben toegekomen aan het schrijven van
mijn voorwoord. De periode waarin ik me afwisselend meer en minder intensief
heb verdiept in de conflictueuze interacties tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren, loopt van eind 2010 tot het voorjaar van 2017. Op 1 juni 2017 heb ik
mijn proefschrift afgerond en na deze datum zijn er geen wijzigingen meer in
aangebracht. Vanwege omstandigheden (zoals mijn zwangerschap) is de verdediging ervan uitgesteld tot eind van dit jaar.
In de periode waarin ik mijn promotieonderzoek heb uitgevoerd, hebben
zich in het veld van de incasso- en schuldenwereld ingrijpende veranderingen
voorgedaan. Te denken valt aan allerlei ontwikkelingen op het terrein van de weten regelgeving, zoals de komst van de nieuwe Gerechtsdeurwaarderswet 2016, de
invoering van het Digitale Beslagregister en de nieuwe, ingrijpende bevoegdheden van schuldeisers. Deze ontwikkelingen zijn in mijn boek meegenomen.
Daarnaast heeft er in het onderzoeksproces een belangrijke ommekeer
plaatsgevonden. Na een periode aan de Universiteit Leiden begeleid te zijn door
prof. mr. Nick Huls en prof. dr. Joanne van der Leun ben ik in juni 2015 met open
armen ontvangen door prof. dr. Brenninkmeijer van het Montaigne Centrum voor
Rechtspleging en Conflictoplossing van de Universiteit Utrecht. Ik ben ontzettend
dankbaar dat ik mijn academische graad tot doctor mag behalen in de stad waar
ik van 2003 tot en met 2016 met veel plezier heb gewoond.
Door leergierigheid en nieuwsgierigheid gedreven wilde ik me na twee universitaire masters opnieuw onderdompelen in de academische wereld. Een promotietraject trok mij bijzonder aan, omdat ik daarin niet alleen zelfstandig onderzoek
kon verrichten, maar ook onderwijs kon geven. Mijn voorkeur ging uit naar een
traject waarin ik mijn creativiteit kon inzetten bij het schrijven van een eigen onderzoeksvoorstel. Zelf was ik al begonnen met het thema ‘bedreigingen van publieke ambtsdragers’, geïnspireerd door mijn eerdere onderzoeksprojecten over
de bedreiging van journalisten. Op dat moment kwam er aan de Universiteit van
Leiden bij het Instituut voor Strafrecht en Criminologie, afdeling Rechtssociologie, een mooie vacature voor een promovenda beschikbaar en ik werd uitgenodigd
voor verschillende gesprekken. In afstemming met prof. mr. Nick Huls besloot ik
me te gaan richten op één publieke ambtsdrager. De afgelopen jaren heb ik me
met mijn achtergrond als sociologe en criminologe mogen verdiepen in het zeer
intrigerende ambt van de gerechtsdeurwaarder. Ik dank prof. mr. Nick Huls voor
de kans die hij mij heeft gegeven om als promovenda Rechtssociologie mijn eigen
onderzoeksideeën te mogen uitwerken en me te begeven in de wereld van deurwaarders, schuldenaren en schuldhulpverleners. Het geven van rechtssociologisch
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onderwijs heb ik steeds met plezier gedaan. Het maakte me enthousiast om studenten Criminologie en Rechtsgeleerdheid kennis bij te brengen over de bijzondere relatie tussen recht en samenleving. Ook heb ik in deze tijd veel opgestoken
van de (didactische) cursussen die ik in het kader van de promovendi-opleiding
heb mogen volgen.
Zoals wel vaker gezegd wordt, valt niet alles vooraf te plannen of uit te
denken en de afgelopen tijd heb ik geleerd om dingen los te laten en vertrouwen
te blijven houden. Ik heb ervaren dat een promotietraject een proces is waar je
doorheen gaat en dat je vormt. Het heeft me gebracht waar ik nu ben en ik zal de
rest van mijn leven uit deze ervaring kunnen putten. Hoewel de bestemming niet
altijd duidelijk was en de weg die ik heb bewandeld niet zonder hobbels was, kijk
ik bovenal terug op een leerzame en krachtgevende tijd waarin ik bijzonder veel
steun heb gehad van verschillende dierbaren. Zonder hen was het niet gelukt om
dit proefschrift succesvol af te ronden en in dit voorwoord wil ik graag mijn dank
aan hen uitspreken.
Allereerst, prof. dr. Alex Brenninkmeijer: dank voor het onvoorwaardelijke vertrouwen dat je me hebt gegeven en je oprechte interesse in mijn onderzoek. We
kenden elkaar niet, maar de manier waarop jij mij vanaf het begin op mijn gemak
liet voelen, zie ik als een bijzondere kwaliteit van een promotor. Jouw persoonlijke, betrokken en empathische manier van begeleiden (je sprak me bijvoorbeeld
liever even face-to-face of per telefoon dan per mail), heeft mij heel goed gedaan.
Ook je voortvarendheid wanneer er zaken geregeld moesten worden, heb ik als
erg prettig ervaren. Ik heb me laten inspireren door jouw kennis en expertise. Ik
ben ook zeer vereerd dat we de afgelopen tijd veel samen hebben gewerkt voor
het project ‘Bedreigingen van Nederlandse journalisten’. Ik heb veel bewondering
voor de zeer toegankelijke en professionele manier waarop jij met de vele mediaaandacht om kunt gaan.
In het bijzonder bedank ik ook prof. dr. Frank Bovenkerk voor zijn steun
op het moment dat ik het gevoel had in een crisis te verkeren. Jij gaf mij de boost
die ik op dat moment nodig had en ik herinner me nog goed hoe jij mij wees op
het immense belang van discipline in een promotietraject. Ik ben erg blij dat ik
met jou heb mogen samenwerken en heb waardering voor hoe jij me vanuit je
oprechtheid altijd wist te triggeren om je kritische commentaar direct te gaan verwerken. Ik stond regelmatig versteld van de scherpte en het intellect waarmee jij
je feedback helder kon verwoorden. Hoewel je officieel niet mijn copromotor was,
heb je officieus deze rol met verve vertolkt.
Erkentelijk ben ik ook de beoordelingscommissie, bestaande uit prof. mr.
A.M. Hol, prof. dr. K. van den Bos, prof. mr. A.W. Jongbloed, prof. dr. E. Tonkens en lector dr. N. Jungmann, voor het lezen van mijn proefschrift en hun waardevolle commentaar erop.
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Een woord van dank daarnaast aan mijn Leidse oud-collegapromovendi
van het Instituut voor Strafrecht en Criminologie: Anke, Ellen, Hilde en Soenita.
Het waren mooie momenten dat we onder het genot van een wijntje konden praten
(en lachen) over het leven van een promovenda en fijn alle ups & downs daarvan
konden relativeren. Jullie gingen mij allen voor en wat ben ik trots op jullie! Nog
altijd is het gezellig om elkaar te zien tijdens onze reünie-etentjes.
Ook bedank ik mijn Rotterdamse oud-collega’s Tobias, Munish, WillemJan en Roel. Het was altijd leuk dat jullie me hartelijk ontvingen, ook toen ik niet
meer zo vaak in Rotterdam moest zijn.
Zonder de medewerking van verschillende mensen waren de empirische
data van mijn onderzoek niet beschikbaar geweest. Ik wil daarom graag alle respondenten (waaronder de gerechtsdeurwaarders, de schuldhulpverleners en de
schuldenaren) bedanken voor hun deelname aan mijn onderzoek. Ook instanties
als de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, de Kamer voor
Gerechtsdeurwaarders, de Nationale ombudsman, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Veiligheid en Justitie
bedank ik voor het verstrekken van informatie.
Marijke Laurense, speciale dank voor het editen van mijn proefschrift en
de opmaak van mijn boek. Hoewel de planning anders is uitgevallen, stond je
gelukkig altijd voor me klaar. Joop, fijn dat je me hebt geholpen met de Engelse
samenvatting!
Daarnaast wil ik graag enkele mensen uit mijn privéleven bedanken. Allereerst
iedereen die ik heb mogen leren kennen tijdens de vierjarige Saswitha-opleiding
voor Yoga & Wijsbegeerte in Bilthoven. De rust die ik tijdens de opleidingsdagen
mocht ervaren, nam ik ook mee naar huis. Dankzij de beleefde ontspanning en
overgave heb ik de afgelopen jaren stressvolle gebeurtenissen het hoofd kunnen
bieden. Gerdie, Nicolette, Alexandra, Caroline, Laura & Petra: bedankt dat ik in
jullie fijne studio’s les kon geven. Ik denk met een glimlach terug aan de waardevolle momenten dat ik voor of na een dag hard werken aan mijn proefschrift samen met mijn cursisten op de mat yoga stond te beoefenen.
Mijn vriendinnen zijn enorm lief voor me geweest, hoewel ik het soms
liet afweten. Voor jullie was het niet altijd makkelijk te begrijpen waar ik mee
bezig was of op welk hoofdstuk van mijn boek ik nu weer feedback had gekregen.
Jullie oprechte interesse gedurende al deze jaren en jullie bewondering voor mijn
doorzettingsvermogen zullen me altijd bijblijven. Vooral met de Bossche meiden
Anja, Irene, Kim en Suus heb ik veel Brabantse gezelligheid mogen beleven en
we waren er ook voor elkaar in mindere tijden. Daarnaast heb ik gelukkig veel
steun gehad van de lieve meiden van mijn jaarclub Tornado. Eveline, het was
altijd gezellig om met jou mijn middagpauzes door te brengen onder het genot
van een lekkere lunch! En Domenique, bedankt voor je interesse en medeleven.
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Mijn zeer gewaardeerde schoonfamilie, Jelle, Mirjam, Karin, Thomas,
Tom, Sander en Lieke: bedankt voor de gezellige momenten die we samen hebben
beleefd tijdens vakanties en altijd weer heerlijke etentjes. Jelle, ik vond het fijn
om af en toe met jou als professor te kunnen praten over het leven als promovenda.
Ik ben vereerd om jullie als mijn schoonfamilie te hebben en hoop dat we nog
veel samen kunnen lachen.
Ook mijn eigen familie bedank ik voor alle steun en afleiding. Oma An,
het was altijd heel erg fijn om bij u te zijn en te horen hoe het met u ging. Ik ben
trots op u en ik heb veel geleerd van hoe krachtig u in het leven staat en hoe u
doorgaat. Opa Karel en oma Sun, de keren dat jullie bij ons op bezoek kwamen
en de vele etentjes met jullie waren zo heerlijk! Hoewel oma Sun er niet meer is,
heb ik tijdens mijn hele promotieonderzoek altijd haar steun en liefde gevoeld. De
meelevende hand die ze op mijn arm legde wanneer ze vroeg hoe het met me ging,
voel ik nog steeds. Tegelijkertijd kon mijn lieve opa met een lach alles relativeren.
Als oud-rechter kon u mij aardig wat mooie verhalen vertellen en wanneer we
elkaar zien, vraagt u altijd even ‘hoe het met de deurwaarders is’. Guido, mijn
peetoom, jij ook bedankt voor jouw medeleven de afgelopen jaren.
Ook mijn eigen gezin, papa, mama en mijn drie broers, dank ik met heel
mijn hart voor de onvoorwaardelijke liefde, betrokkenheid en de intense steun die
jullie mij de afgelopen jaren hebben gegeven. Papa en mama, ik waardeer de volle
aandacht en het medeleven waarmee jullie naar mijn verhalen hebben geluisterd.
Papa, altijd hard aan het werk, maar begaan met iedereen. Zo was het altijd fijn
als je met me meedacht over hoe ik bepaalde problemen kon aanpakken, waarbij
je me steeds motiveerde om te vertrouwen op mijn eigen kunnen. Mama, altijd
heerlijk om samen met jou te zijn. Tijdens mijn wekelijkse baantjes zwemmen
kon ik niet alleen mijn hoofd leegmaken, maar was jij ook altijd bereid om te
luisteren of gewoon gezellig te kletsen over van alles en nog wat. Je bent altijd zo
lief en zorgzaam. Ik hoor en zie je het nog zeggen: ‘Kon ik maar iets voor je
doen…’ Nu, dat heb je de afgelopen jaren zeker gedaan en ik vind het heel speciaal dat jij de omslag van mijn boek hebt geschilderd.
Mijn broers Pieter, Jules en Maurits en natuurlijk Inge: ook jullie bedankt
voor jullie lieve woorden en medeleven, maar vooral voor jullie nuchterheid. Jullie waren altijd in voor een goed bedoeld advies: ‘Niet zo hard werken!’.
Tot slot wil ik mijn man, Maarten, intens bedanken voor al zijn liefde, steun, medeleven en raad de afgelopen jaren. Ik heb veel gehad aan jouw relativerende opmerkingen en structurele inzicht waarmee je mij houvast bood. Maar vooral ben
ik je dankbaar omdat je mijn rem was die ik soms vergat zelf in te trappen. Vol
bewondering kijk ik terug op je geduldige manier van luisteren, je blik in je ogen
wanneer je me wilde troosten of trots op me was, de grapjes waarmee je me elke
keer weer opvrolijkte of de knuffels die me zo goed deden als het even zwaar was.
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We zijn al bijna dertien jaar samen en nog elke dag geniet ik ervan samen
met jou te zijn. Tijdens mijn promotietraject heb ik met jou vele geweldige momenten mogen beleven: de verre reizen, de tijd in Stanford, jouw promotie, onze
romantische bruiloft in Spanje en de koop van ons huis in Vught. Dat we nu samen
voor een nieuwe fase staan, het stichten van een gezinnetje, is wel de kers op de
taart.
Marjolein Odekerken, Vught, juni 2017
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Deel I: Theorie

Hoofdstuk 1 Inleiding
Gerechtsdeurwaarders behoren tot de beroepsgroepen die het vaakst in aanraking
komen met ongewenst gedrag van burgers, zoals verbaal geweld, fysiek geweld
en intimidatie (Abraham e.a., 2011). Daarbij is de afgelopen jaren het aantal
klachten dat binnenkomt bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders, fors toegenomen: een signaal van onderliggende spanningen. Dit boek staat stil bij de escalatie
van conflicten tussen deurwaarders en schuldenaren.
Van oorsprong houden deurwaarders zich bezig met het oplossen van betalingsgeschillen om problemen zoals onderling geweld tussen schuldenaren en
schuldeisers te voorkomen. Betalingsgeschillen tussen schuldenaren en schuldeisers doen zich al eeuwen voor en het incasseren van schulden gaat vaak gepaard
met spanningen tussen deze twee partijen. Van oudsher worden schulden door
verschillende partijen geïncasseerd en de manier waarop dat gebeurt, is door de
jaren heen veranderd. In het oude Romeinse recht was het nog toegestaan dat
schuldeisers zelf ‘fysiek bedreigende pogingen’ ondernamen om schulden te innen. De schuldeiser legde bijvoorbeeld een steen voor het huis van zijn schuldenaar zodat deze zijn huis niet uit kon om eten en drinken te halen. Hij was daardoor gedoemd om in afzondering te leven totdat hij zijn schuld had afbetaald. Zo
zetten schuldeisers hun schuldenaren onder druk om hun schuld af te lossen: de
methoden van schuldeisers om te incasseren gingen ver in die tijd.
Schuldenaren konden ook gevangen worden gezet (zoals Micawber uit
Dickens’ David Copperfield) of zelfs tot slaaf worden gemaakt (Dickens, 1980;
Graeber, 2011; Teekens, 1954; 1973). Volgens een procedure in het oude Rome,
de Twaalf Tafelen (de oudste optekening van de civiele wetten, van 451 voor
Christus) en de Instituten van Gaius, moest een schuldeiser een praetor ervan
overtuigen dat hij een opeisbare, onafgeloste vordering op iemand had. Als hij de
praetor daarvan overtuigd had, mocht hij de schuldenaar naar zijn huis vervoeren
en hem daar maximaal zestig dagen gevangen houden. De schuldeiser kon zich in
het huis van de schuldenaar vestigen en de schuldenaar moest hem dan dienen en
verzorgen. De schuldeiser kreeg eigendom over de schuldenaar. Ook al diens eigendom en iedereen onder diens gezag (familie en/of slaven) vielen toe aan de
schuldeiser (De Wal, 1869). Hoe hij met zijn schuldenaar omging, verschilde per
schuldeiser – hij was vrij om dit zelf te bepalen (Weber, 1978). In die tijd had de
schuldeiser (meester) de absolute macht over zijn schuldenaar (slaaf), zoals een
vader de absolute macht had over zijn kinderen (Spruit e.a., 1993).1 Wanneer er
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verschillende schuldeisers waren, werd het vermogen van de schuldenaar verdeeld of gold het principe ‘die het eerst komt, die het eerst maalt’ (Polak, 1969).
Maar de verdeling van dat vermogen kon ook letterlijk worden genomen: zo was
het geoorloofd het lichaam van de schuldenaar aan stukken te snijden en dit naar
rato te verdelen (Neumeyer, 1891). De Tarpeïsche rots in Rome was tevens berucht: schuldenaren die niet betaalden, werden op deze rots gezet en er vervolgens
vanaf geduwd.2
Schuldenaren konden ook hun blote billen op een paal of beeld gezet
worden, waarbij ze moesten roepen: ‘Ik doe afstand, ik doe afstand!’ Dit was een
manier om aan de schuldeiser te laten weten dat ze hun boedel ter beschikking
stelden. Hier komt de uitdrukking ‘met de billen bloot’ vandaan (Gilhuis, 2011).
Situaties rondom het incasseren van schulden liepen regelmatig uit de
hand en dat ging vaak gepaard met agressie en geweld. Een historisch voorbeeld
van zo’n escalatie stamt uit 1464, toen een conflict over niet afgeloste schulden
uitmondde in een vete. Ene Claas ging zelf een schuld incasseren thuis bij zijn
schuldenaar, de schout. Daar ontstond een fikse ruzie, waarvan ook de hoogzwangere echtgenote van de schout getuige was. Zij beviel later van een dood kind en
dit werd Claas verweten. Een en ander resulteerde in een serie gewelddadige conflicten en wraaknemingen (Glaudemans, 2005).
Destijds was het bij betalingsgeschillen niet van belang of schuldenaren
wel of niet bij machte waren te betalen (Van de Wal, 1869). Ze werden hard aangepakt door hun schuldeisers en hadden nauwelijks tot geen rechten. De gevolgen
van hun financiële onvermogen waren barbaars. Er werd een grote inbreuk gepleegd op hun leefwereld en de incassering had vooral een straffend karakter. De
hoop daarbij was dat openlijk straffen afschrikkend zou werken. In veel gevallen
leidde het tot de stigmatisering van de schuldenaar. Historisch gezien hebben
schulden een relatie met macht en uitbuiting en hebben ze een negatieve lading
(Graeber, 2011).

1.1 De maatschappelijke functie van de gerechtsdeurwaarder
Vanaf de 14e eeuw ging de staat een rol spelen bij het oplossen van betalingsgeschillen. De gedachte hierachter was dat het innen van schulden op een beschaafde
manier moest gebeuren. De staat had het alleenrecht (monopolie) op het gebruik
van geweld en nam de verantwoordelijkheid op zich. In concreto werd deze taak,
het oplossen van betalingsgeschillen, gedelegeerd aan de gerechtsdeurwaarder.
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Het verbod op eigenrichting
Nog steeds moet iedereen zijn financiële verplichtingen nakomen. Iedere burger
mag proberen zelf een betalingsgeschil op te lossen, mits hij dit niet met dwang
en geweld doet (Van der Winkel, 2009). Het is nu zo geregeld, dat het een
schuldeiser niet is toegestaan om zelf hardhandig op te treden. Het geweld is aan
het particuliere gebruik onttrokken, ten gevolge van het verbod op eigenrichting.
Het is verboden om zelf geweld te gebruiken door bijvoorbeeld een knokploeg
(‘louche vriendjes’) in te schakelen om een vordering bij een schuldenaar te innen.
De geschiedenis maakt duidelijk dat het ernstige consequenties kan hebben voor
de schuldenaar als schuldeisers het heft in eigen hand mogen nemen (eigenrichting bij betalingsgeschillen). Wie nog geld tegoed heeft maar dat niet vrijwillig terugkrijgt, zal een beroep moeten doen op de gerechtsdeurwaarder. De oorsprong van de functie van gerechtsdeurwaarder ligt in het verbod op eigenrichting:
‘De gedachte dat de uitoefening van dwang binnen de samenleving geconcentreerd dient te zijn in handen van de overheid, dat de justitiabele
ook het afdwingen van zijn recht niet zelf dient te doen, maar dat dit
door middel van een daartoe aangewezen ambtenaar dient te geschieden’ (Kamerstukken II 1991-1992, 22 775, nr. 3; Van den Berg-Smit,
2013, p. 51).

De functie van gerechtsdeurwaarder is in het leven geroepen om conflicten over
betalingen op te lossen en daarmee fysiek geweld te voorkomen. Hij heeft een
pacificerende functie. Zijn optreden heeft (in principe) twee concrete gevolgen:
1.
Doordat de gerechtsdeurwaarder de taak heeft betalingsgeschillen op te
lossen, is het geweld tussen burgers onderling aan het particuliere gebruik
onttrokken. Hierdoor wordt voorkomen dat burgers gebruik maken van
bedreiging of intimidatie om iemand tot betaling te dwingen. Alleen de
gerechtsdeurwaarder is nog bevoegd om legitiem geweld te gebruiken.
2.
Door het optreden van de gerechtsdeurwaarder blijft een mogelijke strijd
om het te verkrijgen geld tussen schuldeisers onderling achterwege. De
gerechtsdeurwaarder voorkomt namelijk chaotische situaties waarin het
principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ en het recht van de
sterkste gelden.
Ons land kent een groot aantal gerechtsdeurwaarders, dat zich bezighoudt met het
oplossen van betalingsconflicten. In Nederland waren op 2 januari 2017 853 gerechtsdeurwaarders werkzaam.3 De gerechtsdeurwaarder mag als enige persoon
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een betalingsgeschil met dwang oplossen. Als iemand bij jou als burger een schuld
heeft en de inning daarvan niet vrijwillig lukt, dan kun je hiervoor de gerechtsdeurwaarder inschakelen. Een gerechtsdeurwaarder kan dit doen via een gerechtelijke procedure waarbij hij een dagvaarding uitbrengt. Daarmee spelen er drie
in plaats van twee partijen een rol in het betalingsconflict: (1) de schuldenaar, die
de rekening niet heeft betaald, (2) de schuldeiser, die recht heeft op geld en (3) de
gerechtsdeurwaarder, die de schuld gaat incasseren. Dat betekent dat het betalingsgeschil niet op een tweezijdige (schuldenaar en schuldeiser), maar op een
driezijdige wijze wordt opgelost.

Recht & Samenleving
‘De gerechtsdeurwaarder fungeert als een waarborg in onze rechtsstaat.
Om ervoor te zorgen dat eenieder ontvangt waar hij recht op heeft, zowel in als buiten rechte, volgens de regels en met oog voor de menselijke maat’ (speech oud-voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, mr. J.M. Wisseborn, Algemene Ledenvergadering 20 november 2010 in: Van den Berg-Smit, 2013).

De gerechtsdeurwaarder heeft een bijzondere taak: hij werkt op het terrein van het
recht en de samenleving. Vanuit een rechtsstatelijk perspectief draagt hij bij aan
een vreedzame samenleving: het handhaven van een eerlijke rechtsorde.4 Hij heeft
een bijzondere verantwoordelijkheid voor het functioneren van de rechtsorde en
voor het vertrouwen van de burger in de rechtsstaat. Daarbij moet hij waarborgen
dat het vonnis van de onafhankelijke rechter wordt voltrokken.5 Vanuit deze belangrijke functie voor de publieke zaak is het cruciaal dat de gerechtsdeurwaarder
waarden zoals verantwoordelijkheid, onafhankelijkheid, integriteit en onpartijdigheid naleeft (Van den Berg-Smit, 2013).
Met verantwoordelijkheid wordt bedoeld dat de gerechtsdeurwaarder een
belangrijke rol speelt in het functioneren van de rechtsstaat en het vertrouwen van
de burger daarin. Zijn onafhankelijkheid houdt in dat hij niet ondergeschikt is aan
de overheid, de rechterlijke macht of een opdrachtgever, maar dat hij een eigen
verantwoordelijkheid heeft. De ‘rule of law’, de eisen van de democratische
rechtsstaat, bepaalt wat hij moet en mag doen. Zijn integriteit heeft betrekking op
de zorgvuldige vervulling van zijn plicht en de nauwgezette uitoefening van zijn
beroep, waarbij hij voorziet in behoorlijke rechtskennis en behoorlijk gedrag. Onpartijdigheid duidt op het dienen van de belangen van de schuldeiser (de opdrachtgever) én de schuldenaar (Van den Berg-Smit, 2013; Teekens, 1973).
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Met de functie van de gerechtsdeurwaarder is een speciale dienaar ingesteld die opkomt voor de belangen van de schuldenaar, die niet alleen de plicht
heeft om te betalen, maar die ook recht heeft op rechtsbescherming en op het
voorkomen van een onnodig ingrijpen in zijn rechtssfeer. Tegelijkertijd komt de
gerechtsdeurwaarder op voor de belangen van de schuldeiser: diens recht op geld.
De gerechtsdeurwaarder zorgt ervoor dat ieders recht wordt gewaarborgd. Onpartijdig optreden is hier van belang (Jongbloed, 2004, p.1; Ter Voert & Van Ewijk,
2006).6
De gerechtsdeurwaarder is dienstbaar aan de samenleving en opereert op
het snijvlak van recht en samenleving. In de confrontatie met de schuldenaar komen twee domeinen samen: het sociale en het juridische domein. Voor de schuldenaar is de gerechtsdeurwaarder de eerst zichtbare vertegenwoordiger van het
rechtssysteem met wie hij als burger in contact komt. De gerechtsdeurwaarder is
de poortwachter van dit rechtssysteem: hij begint met een behoorlijke oproeping
(de dagvaarding) en informeert de burger over diens rechten en plichten in de
procedure (Van den Berg-Smit, 2013). Aan de andere kant is hij het sluitstuk van
het (civiele) rechtssysteem. Hij zorgt via beslaglegging en executie voor een
snelle en efficiënte tenuitvoerlegging van vonnissen.
Als rechtsdienaar behoort hij tot de juridische beroepen en is hij actief in
het sociale domein. Met name dit laatste kenmerk van de gerechtsdeurwaarder
staat centraal in dit proefschrift.

Eigenrichting voorkomen?
De ontmoeting tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren is bedoeld om eigenrichting bij betalingsconflicten en zo agressie en geweld (escalatie) te voorkomen. De praktijk laat vaak echter een ander beeld zien: tussen burgers doen zich
nog altijd betalingsconflicten voor die gepaard gaan met eigenrichting. In de media verschijnen zo nu en dan verhalen over burgers die hun vorderingen zelf met
geweld proberen te innen of incassobureaus inschakelen die zich schuldig maken
aan geweldvolle incassomethoden. Het gaat om agressie tussen burgers onderling.
Maar ook de beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders zelf kan geconfronteerd worden met geweld. Meer of minder geëscaleerde conflicten behoren tot de
alledaagse realiteit van hun beroep. Ondanks hun van oorsprong pacificerende
functie (het behoud van de vrede) lijken ze in de praktijk juist conflicten uit te
lokken. Dit is enigszins paradoxaal. Wat is hier aan de hand?
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1.2

Gerechtsdeurwaarders, conflicten en escalatie
‘Deurwaarders hebben het in het verleden vaak hard te verduren gehad.
In de worsteling om te komen van een vaak chaotische, feodale samenleving tot een geordende rechtsstaat, waarin recht en wet worden geëerbiedigd, hebben de deurwaarders vaak pionierswerk verricht…. In de
strijd om de verwezenlijking van de rechtsstaat, hebben de deurwaarders in de loop der eeuwen een misschien weinig spectaculair, doch wel
uitermate belangrijk aandeel gehad. En nog is de uitoefening van het
deurwaardersambt niet altijd zonder gevaar. De deurwaarder is de man
of vrouw, die het rechterlijk vonnis in feite ten uitvoer moet leggen en
dit kan nog steeds ernstige menselijke conflicten oproepen. In de strijd
om de erkenning van het recht, staat de deurwaarder aan het front en
het komt vooral op zijn tact en wijsheid aan om in bedoelde conflictsituaties zodanig te handelen, dat op de minst turbulente wijze het recht
wordt geëffectueerd. Dat hierbij de deurwaarder zo nodig alle hulp van
de overheid mag verlangen spreekt wel vanzelf’ (Tijhuis, 2009, p. 21).

Gerechtsdeurwaarders krijgen van oudsher tijdens hun beroepsuitoefening te maken met geweld. Teekens (1954) schrijft dat gerechtsdeurwaarders vroeger, al
voor de 19e eeuw, regelmatig geconfronteerd werden met agressie en weerspannigheid. In zijn proefschrift De deurwaarder heeft hij het over een deurwaarder
wiens oren worden afgesneden, een deurwaarder die gedwongen wordt een exploot op te eten (dat waarschijnlijk van perkament was) en een deurwaarder die
door het raam naar buiten wordt gegooid (Van Rhee, 1999). Raken & Otto (1987)
constateren in hun onderzoek naar de betalingsbevelprocedure dat gerechtsdeurwaarders weerstand ervaren tegen de executie van het bevel; zij gaan helaas niet
in op de aard van die weerstand. Ook Tijhuis (2009) meldt dat gerechtsdeurwaarders regelmatig slachtoffer zijn van kwaadwillende schuldenaren. Een historisch
voorbeeld daarvan is een anekdote over koning Lodewijk XII, die op een dag in
het parlement verscheen met zijn linkerarm in het gips, als symbolische eis om
gerechtigheid voor een deurwaarder wiens arm moedwillig was gebroken door
een ‘grand seigneur’. Een tweede voorbeeld betreft ene Jan Obbink, die bekend
stond als een kwaadaardig en gevreesd man en werd beschuldigd van diefstal van
hout en koren, zo valt in processtukken te lezen. Tijdens een openbare verkoop in
1872 in Lochem maakte hij ruzie met een deurwaarder, die hij beschuldigde van
omkoperij en uitschold voor luizenbos. Daarop werd Obbink uit de zaal verwijderd. Vervolgens wachtte hij de deurwaarder buiten op, waar hij hem vanachteren
met een mes aanviel en in zijn wang stak (Tijhuis, 2009).

Toename van agressie en geweld
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Dat deurwaarders slachtoffer van agressieve en gewelddadige burgers zijn, is nog
steeds actueel. In de media verschijnen regelmatig berichten over gerechtsdeurwaarders die te maken krijgen met agressie en geweld. Een voorbeeld van 4 juni
2016:
‘De politie heeft zaterdag 4 juni in Vlijmen, Brabant een 56-jarige opgepakt omdat hij ervan wordt verdacht een deurwaarder te hebben mishandeld. Als deurwaarder zul je waarschijnlijk nooit hele vrolijke mensen aantreffen aan de andere kant van de deur. Maar een deurwaarder
in Brabant, kreeg het wel heel zwaar te verduren. De deurwaarder belde
zaterdagochtend rond 08.15 uur aan bij een woning in Vlijmen. Nog
voordat hij zijn verhaal kon doen, werd hij door de bewoner meerdere
keren vol in zijn gezicht geslagen’ (Vermeij, 2016).

In de krant variëren de incidenten van een deurwaarder die beschoten wordt tot
een die van een portiekflat wordt afgeduwd (Bremmer, 2015). Ook komen ernstige bedreigingen voor, zoals poederbrieven (van ISIS), enveloppen met kogels
erin, bedreigingen met de dood of schuldenaren die de kinderen van de deurwaarder op het schoolplein aanspreken (Brabants Dagblad, 2016; Broos, 2015; Vriesema, 2013).
Eerder noemde ik al dat gerechtsdeurwaarders tot de beroepsgroep behoren die
het vaakst in aanraking komt met agressie en geweld. Verschillende onderzoeken
bevestigen dit. De afgelopen jaren is in opdracht van het Ministerie van Veiligheid
en Justitie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (in
het kader van het project ‘Veilige Publieke Taak’)7 onderzoek verricht naar de
aard en omvang van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak,
waaronder dus ook gerechtsdeurwaarders. Onder agressie en geweld wordt hier
verstaan: ‘lichamelijke en verbale geweldplegingen, belaging, intimidatie en bedreiging gepleegd in of door omstandigheden die verband houden met de uitvoering van de publieke taak (al dan niet door middel van, of gepaard gaand met
beschadiging van goederen).8 Daarbinnen valt een onderscheid te maken tussen
frustratieagressie (boosheid als gevolg van een opeenstapeling van gebeurtenissen) en instrumentele agressie (gericht agressief gedrag) (Klaassen, 2003). Abraham e.a. (2011) constateerden dat maar liefst 92% van de gerechtsdeurwaarders
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(n = 321)9 in dat jaar 2011 te maken had gehad met agressie en geweld. Het ging
daarbij om categorieën als verbaal geweld, fysiek geweld en seksuele intimidatie.
Een eerder onderzoek uit 2009 meldt eveneens een hoog percentage, te
weten 96% (n = 230) (Jacobs e.a., 2009). Ter vergelijking: bij de Nederlandse
Spoorwegen was dit 96%, in het gevangeniswezen 94%, in de jeugdzorg 88%,
onder ambulancepersoneel 83%, bij het UWV 79%, bij de sociale diensten 73%,
onder burgemeesters en wethouders 69%, in het voortgezet onderwijs 69% en bij
de politie 68%. Er zijn geen andere onderzoeken die de omvang van agressie en
geweld bij deurwaarders in kaart brengen.
Wat zegt het onderzoek over de frequentie van ongewenst gedrag? 92%
van de gerechtsdeurwaarders is in 2011 minstens één keer slachtoffer geweest van
verbaal geweld, 42% van fysiek geweld, 5% van fysieke intimidatie, 41% van
andere intimidatie (zoals bedreigingen) en 9% van discriminatie. Ze kregen er
vooral mee te maken tijdens werktijd (99%), het meeste bij mensen thuis (77%)
of op straat (36%).
Bij de recentste gevallen van verbaal geweld ging het veelal om schelden
(90%) en schreeuwen (80%). Bij fysiek geweld was dit duwen en trekken (58%),
fysiek hinderen (35%), vastgrijpen (34%) en slaan (32%). In de categorie ‘overige
intimidatie’ was het vaakst sprake van bedreigen (86%), bedreigende gebaren
(43%) en onder druk zetten (43%) (Abraham & Roorda, 2011).
Het gaat hier om hoge percentages, maar is er ook sprake van toename? Op het
eerste gezicht laten de percentages uit de onderzoeken dit niet zien: waar in 2009
nog een percentage van 96% werd gevonden, was dit in 2011 92%, dus een afname van 4% (Abraham e.a., 2011; Jacobs e.a., 2009). Maar als we kijken naar
het gemiddeld aantal keer dat gerechtsdeurwaarders het slachtoffer zijn geweest
van geweld, dan zien we een absolute toename van alle vormen van ongewenst
gedrag, met uitzondering van discriminatie. Gerechtsdeurwaarders werden in
2009 gemiddeld 22,7 keer slachtoffer van verbaal geweld, in 2011 was dit 24,2
keer; in 2009 gemiddeld 1,5 keer van fysiek geweld en in 2011 2,1 keer; van seksuele intimidatie in 2009 gemiddeld 1,7 keer en in 2011 7,9 keer, van andere intimidatie in 2009 7,2 keer en in 2011 7,7 keer en van discriminatie in 2009 9,6 keer
en in 2011 6,3 keer (Abraham & Roorda, 2011).
Ook tonen deze onderzoeken een toename in het aantal verbaal en fysiek agressieve reacties van schuldenaren. In de enquête werd de deurwaarders gevraagd of
zij vonden dat burgers in de afgelopen twee jaar agressiever waren geworden, in
verbaal dan wel fysiek opzicht. In 2009 was 72% van hen het enigszins of hele-
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maal met deze stelling eens. In 2011 was dit percentage 79% – een relatieve stijging van 7%. Met de stelling over de toename van fysieke agressiviteit was in
2009 33% van de deurwaarders het eens en in 2011 48%, een relatieve toename
van 15% (Abraham & Roorda, 2011).
Daarnaast zijn er verschillende geluiden dat de agressie tegen gerechtsdeurwaarders toeneemt en gewelddadiger van aard wordt. Uit de enquête van een groot
ledenonderzoek van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders blijkt dat de ‘agressie groeit’ en dat deurwaarders agressie als het negatiefste
kenmerk van hun vak zien. Die agressie wordt in verband gebracht met het slechte
imago en een gebrek aan waardering en respect (KBvG, 2015; Van der Putten,
2015). Ook Van den Berg-Smit (2013) benadrukt dat de laatste jaren de incidenten
heviger zijn geworden. Een voorbeeld van zo’n ernstig incident is een opzettelijke
ontploffing tijdens een ontruiming:
‘In 2010 ontplofte in Dordrecht een huis nadat de bewoner de gaskraan
had opengedraaid. Toen een klusjesman de deur forceerde, volgde een
verwoestende explosie. De bewoner overleed, de deurwaarder en zeventien anderen raakten gewond’ (Van der Werff, 2014).

Er is volgens deurwaarders vooral heel veel sprake van verbaal geweld en ook het
fysieke geweld (zoals slaan en schoppen) neemt toe, zo melden de deurwaarders
die Van den Berg-Smit heeft gesproken. Zij zien de agressie als het gevolg van
diverse ontwikkelingen, zoals de zakelijker verhoudingen, de grotere druk op de
gerechtsdeurwaarders, de toenemende schuldenproblematiek en minder oog voor
de positie van de schuldenaar.
In de volgende paragraaf zal ik een korte introductie geven op de ontwikkelingen waardoor agressie en geweld vermoedelijk zijn toegenomen; verderop
in mijn boek zal ik die uitgebreider beschrijven. Ook zal ik in hoofdstuk 2 (De
gerechtsdeurwaarder) uitvoerig terugkomen op de forse groei in het aantal klachten van schuldenaren dat in de afgelopen jaren bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders binnen is gekomen, wat duidt op meer problemen met deurwaarders en
meer mogelijke aanleidingen tot agressie en geweld.
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1.3 Conflictueuze interacties tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren
Conflicten en escalaties tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren zijn van
alle tijden: gerechtsdeurwaarders kwamen van oudsher al in aanraking met geëscaleerde conflicten.
‘Het waren ruwe tijden, op een mensenleven meer of minder werd niet
gekeken en in revolutionaire tijden werd de gerechtsdeurwaarder vaak
het mikpunt van volkswoede’ (Tijhuis, 2009, p. 7).

Bij het ontstaan en escaleren van conflicten is de aard van de relatie tussen de
twee conflicterende partijen van belang (Koenraadt, 2005; Ufkes, 2010). Gelet op
de belangen die spelen, heeft de relatie tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren ‘an sich’ al een conflictueus karakter. Vanuit de schuldenaar gezien hebben
gerechtsdeurwaarders veelal een negatieve taakstelling; ze worden niet voor niets
‘de boodschapper van slecht nieuws’ of ‘de boeman’ genoemd. Ze komen ‘onvrijwillige betalingen’ afdwingen, het zijn dwanginteracties, waarin burgers worden geconfronteerd met al dan niet dwingende en forcerende kracht (Brenninkmeijer, 2007a; Kagan, 1984).
Aangezien het tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren om een inhoudelijk belangenconflict gaat, zijn spanningen tussen deze twee partijen aan de
orde van de dag. Beiden hebben andere belangen te behartigen. Gerechtsdeurwaarders moeten ervoor zorgen dat schuldenaren hun schulden voldoen, terwijl
schuldenaren zo veel mogelijk hun territorium willen verdedigen om hun vermogen (of wat daarvan over is) te bewaken. De ontmoetingen aan de deur tussen
gerechtsdeurwaarders en schuldenaren vinden plaats in het spanningsveld tussen
twee werelden met ieder een eigen logica: het rechtssysteem en de leefwereld. De
centrale juridische termen van het rechtssysteem staan ver af van de schuldenaar.
Voor schuldenaren wegen menselijke waarden zwaarder (Brenninkmeijer,
2012b). De waarden gaan niet altijd goed met elkaar samen. Waarden in het
rechtssysteem (zoals efficiency, effectiviteit, rechtmatig en afstandelijkheid) botsen in de praktijk met de waarden uit de leefwereld van de burger (zoals betrokkenheid, beleving en ervaring).
Bovendien is de machtsrelatie tussen de gerechtsdeurwaarder en de
schuldenaar asymmetrisch. Gerechtsdeurwaarders vertegenwoordigen het gezag
en als gezagsdragers staan zij hiërarchisch boven de burger, die moet gehoorzamen. Ze beschikken over machtsmiddelen en hebben bijzondere bevoegdheden
en privileges. Zo mogen zij (met de politie) woningen binnendringen en ontruimen, beslag leggen op bezittingen en die executeren en schuldenaren hun vrijheid
ontnemen (gijzelen). Het optreden van een gerechtsdeurwaarder kan een grote in-
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breuk maken op de leefwereld van burgers, wat voor hen ingrijpende maatschappelijke gevolgen kan hebben. In de praktijk is de tenuitvoerlegging van vonnissen
op te vatten als een vorm van geweld. Vanuit het principe van het overheidsmonopolie op geweld (alleen de staat mag geweld toepassen) is dat in een rechtsstaat
legitiem, maar het kan bij de betrokken burgers weerstand oproepen.

De veranderde samenleving: een toename
Tegelijkertijd hebben zich verschillende ontwikkelingen voorgedaan die het principe van legitiem overheidsgeweld aantasten dan wel problematiseren en die ertoe
kunnen leiden dat gerechtsdeurwaarders tegenwoordig vaker in aanraking komen
met agressie en geweld. Deze ontwikkelingen spelen aan beide kanten van het
interactieproces (gerechtsdeurwaarders én schuldenaren): de medaille heeft twee
kanten, die ik beide zal belichten.
1.
Gerechtsdeurwaarders
Zoals uiteengezet in paragraaf 1.1 dienen gerechtsdeurwaarders een belangrijk
publiek (maatschappelijk) belang. Het is daarom essentieel dat ze verantwoordelijk, onafhankelijk, onpartijdig en integer optreden. Ze vormen echter een speciale
categorie publieke ambtsdragers, omdat ze naast openbaar ambtenaar ook zelfstandig ondernemer zijn. Hoewel ze als ambtenaar de samenleving dienen en de
staat vertegenwoordigen, zijn ze als zelfstandig ondernemer niet in overheidsdienst, maar zelf verantwoordelijk voor hun inkomsten en dienen zij ook private
belangen. Zo concurreren ze met andere gerechtsdeurwaarders en met incassobureaus. De huidige tendens is dat het gerechtsdeurwaardersambt minder centraal
begint te staan en het ondernemerschap meer op de voorgrond treedt (Van den
Berg-Smit, 2013, p. 13). Deze ontwikkeling kan consequenties hebben voor de
uitoefening van ‘neutraal’ overheidsgezag, waardoor het overheidsgeweld in de
praktijk niet altijd meer legitiem of behoorlijk kan zijn. Concrete ontwikkelingen
zijn de introductie van marktwerking en het opheffen van de territoriale bevoegdheid. In hoofdstuk 2 De gerechtsdeurwaarder en hoofdstuk 3 Een overzicht van
de literatuur worden deze ontwikkelingen nader beschreven.
2.
Schuldenaren
Door veranderingen in het klimaat van de samenleving zijn meer burgers mondiger en kritischer geworden en sommige van hen hebben een kort lontje. Dit kan
tot gevolg hebben dat het gezag van gerechtsdeurwaarders niet zomaar wordt geaccepteerd. Het vertrouwen in gerechtsdeurwaarders kan niet meer vanzelfsprekend zijn en hun optreden kan in sommige gevallen tot weerstand leiden. Ook
deze veranderingen aan de kant van de schuldenaren (met daarbij aandacht voor
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de impact van schulden op gedrag) en de invloed die deze ontwikkelingen kunnen
hebben op het ontstaan en escaleren van conflicten, staan in mijn boek centraal.
Deze ontwikkelingen laten zien dat het principe van overheidsgeweld en in het
bijzonder de legitimiteit van moderne gerechtsdeurwaarders ter discussie kunnen
komen te staan. Tegelijkertijd vinden de ontmoetingen tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren plaats in een bredere context. Tegenwoordig hebben steeds
meer burgers betalingsproblemen. In 2015 had maar liefst één op de vijf huishoudens (17,4% – 18,8%) te maken met risicovolle of problematische schulden of zat
het in een schuldhulpverleningstraject (Westhof e.a., 2015).10 De mate waarin
burgers in staat zijn om hun achterstallige betalingen af te lossen, is vaak beperkt.
De schuldenproblematiek groeit onmiskenbaar en dat maakt het voor gerechtsdeurwaarders steeds moeilijker om vorderingen te incasseren. De incasso-industrie heeft niet stilgestaan en is massaler, onzichtbaarder, anoniemer en onpersoonlijker dan vroeger (Van den Berg-Smit, 2013; Rodrigues & Schep, 1990).
Veranderd is daarnaast ook de verhouding tussen gerechtsdeurwaarders en
schuldeisers (zoals de overheid).
In dit licht is het te begrijpen dat de ‘an sich’ al conflictueuze relatie tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren in de praktijk onder nog meer spanning
komt te staan en zelfs verhardt. Dit brengt mij bij de probleemstelling van mijn
onderzoek.

1.4

Probleemstelling

De conflictueuze interacties tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren vormen het vertrekpunt van mijn onderzoek, waarbij de focus ligt op escalatie. De
doelstelling is om inzicht te geven in deze escalaties, ten behoeve van de beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders, die geconfronteerd wordt met deze spanningen.
De face-to-face- interacties aan de deur staan hierbij in het middelpunt. Mijn centrale vraag luidt:
‘Waarom zijn er (escalerende) conflicten tussen gerechtsdeurwaarders
en schuldenaren en waarom nemen die in aantal toe?’

Om tot een volledige beantwoording van deze centrale vraag te komen zijn vier
deelvragen opgesteld:
Deelvraag 1: ‘Hoe zijn de spanningen tussen gerechtsdeurwaarders en
schuldenaren te verklaren?’
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Voor uitgebreide cijfers zie verderop hoofdstuk 3 Een overzicht van de literatuur.
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-

Deelvraag 2: ‘Hoe verloopt de interactie tussen gerechtsdeurwaarders en
schuldenaren in gevallen waarin spanningen oplopen?’
Deelvraag 3: ‘Waardoor treedt escalatie op?’
Deelvraag 4: ‘Wat kunnen gerechtsdeurwaarders doen en laten om escalaties te voorkomen?’

Het gaat om een empirisch onderzoek naar de rechtsstaat in actie, waarin aandacht
wordt besteed aan de achtergrond van (escalerende) conflicten tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren. Om hier meer zicht op te krijgen hanteer ik een
interactionistisch perspectief op conflicten, waarin wordt verondersteld dat escalatie het gevolg is van interactieprocessen. ‘Actie is reactie’ vormt daarbij het basisprincipe: gedrag van de een lokt reactie van de ander uit. Daarbij wordt de
deurwaarder als dominante interactiepartner gezien. Ik beschouw conflicten als
dynamische processen: ze kunnen escaleren en uitmonden in agressie en geweld.
Ik kijk daarbij overigens niet alleen naar agressieve en gewelddadige situaties tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren, maar ook naar het voorstadium ervan.
Gerechtsdeurwaarders en schuldenaren kunnen elkaar verschillende keren ontmoeten tijdens een incassotraject,11 waarin ik de volgende fasen onderscheid:
1.
de voorfase (buiten de gerechtsdeurwaarder om),
2.
de schriftelijke fase,
3.
de telefonische fase,
4.
de face-to-face-contactfase (Kramer e.a., 2012; Moerman, 2011).
De voorfase heeft betrekking op het betalingsgeschil tussen de schuldeiser en de
schuldenaar, waarin het gaat om de incassering van een schuld buiten de gerechtsdeurwaarder om. In deze fase spelen derden een rol, zoals schuldhulpverleners12
en organisaties als energiemaatschappijen. De overige fasen hebben betrekking
op het incasseren van de schuld door de gerechtsdeurwaarder. In de schriftelijke
en de telefonische fase kan dit zijn via de minnelijke of de gerechtelijke incassopraktijk (zie voor een verdere omschrijving daarvan hoofdstuk 2 De gerechtsdeurwaarder). De face-to-face-contactfase (van de dagvaarding tot aan het vonnis en
de tenuitvoerlegging daarvan) betreft de gerechtelijke incassopraktijk. De fasen

11

12

In het volgende hoofdstuk, De gerechtsdeurwaarder, worden de verschillende incassofasen
uiteengezet.
Schuldhulpverleners hebben echter niet alleen vóórdat de gerechtsdeurwaarder bij een
schuldenaar aan de deur komt met een dagvaarding contact met schuldenaren. Dit kan ook
plaatsvinden nadat de schuldenaar de deurwaarder langs de deur heeft gehad. Dit wordt
verderop (hoofdstuk 5 Een introductie van de typologie en de aanloop) nogmaals benadrukt.
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verlopen niet per se chronologisch – telefonische en schriftelijke contacten bijvoorbeeld kunnen ook plaatsvinden nadat een gerechtsdeurwaarder al met een
dagvaarding aan de deur van een schuldenaar is geweest.
Centraal in dit onderzoek staan de persoonlijke ontmoetingen tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren: de face-to-face-interacties aan de deur. In
het bijzonder worden de (sociale) gedragingen van deze twee partijen onder de
loep genomen. Vragen daarbij zijn: hoe gedragen gerechtsdeurwaarders zich?
Hoe reageren schuldenaren daarop? Hoe gaan ze met elkaar om? En wat leidt tot
problemen? Omdat de interacties deel uitmaken van een groter geheel, zal ook de
context geanalyseerd worden.

Theorie
In deel I van dit boek gaat het allereerst om een theoretische beantwoording van
de centrale vraag, waarbij de volgende drie theoretische invalshoeken aan de orde
komen:
1.
Schuldenaren. Om ontwikkelingen aan de kant van schuldenaren in kaart
te brengen wordt gebruik gemaakt van een economische benadering. Gekeken
wordt naar de financiële situatie van burgers en in hoeverre hun relatie met de
deurwaarder onder druk kan komen te staan door hun (groeiende) onvermogen
om rekeningen te betalen. Daarnaast is voor een sociologische benadering gekozen, door ook te kijken naar de invloed van sociale veranderingen op het gedrag
van burgers, zoals de toegenomen mondigheid en hoe geld(stress) het gedrag van
schuldenaren kan beïnvloeden (hoofdstuk 3 Een overzicht van de literatuur).
2.
Gerechtsdeurwaarders. Om ontwikkelingen aan de kant van gerechtsdeurwaarders te beschrijven wordt gebruik gemaakt van een beroepensociologische benadering. Welk conflictpotentieel is inherent aan dit ambt en welke veranderingen (zoals de professionalisering en de introductie van de marktwerking)
hebben zich hier voorgedaan? In hoofdstuk 2 De gerechtsdeurwaarder en hoofdstuk 3 Een overzicht van de literatuur wordt hierop ingegaan.
3.
Conflicten. Om (geëscaleerde) conflicten tussen gerechtsdeurwaarders en
schuldenaren te begrijpen maak ik gebruik van een conflictdynamische benadering. Hierbij wordt gekeken naar de interne dynamiek van escalatie (hoofdstuk 3
Een overzicht van de literatuur).
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Empirie
Deel II van dit boek geeft een empirisch antwoord op de centrale vraag, op basis
van een kwalitatief onderzoek. In hoofdstuk 5 tot en met 11 worden de empirische
gegevens gepresenteerd.

Begrippen
Ritsema van Eck & Huguenin (1993) definiëren het begrip conflict als volgt:
‘een conflict is een spanning, die ontstaat als strevingen, doelen, waarden, opvattingen, belangen en dergelijke van twee (of meer) mensen of
groepen elkaar tegenwerken of uitsluiten’ (Ritsema van Eck &
Huguenin, 1993, p. 8).

Een escalatie is een steeds ernstiger wordend conflict. In dit onderzoek bedoel ik
met escalaties conflicten die uitmonden in situaties waarin agressie en geweld
worden gebruikt. Strikt genomen is er een verschil tussen agressie en geweld.
Agressie omvat meer dan geweld: het verwijst niet alleen naar gedrag, maar ook
naar een houding. Geweld heeft vooral betrekking op gedrag, waarbij vaak een
onderscheid gemaakt wordt tussen verbaal en fysiek geweld (Abraham e.a., 2011,
p. 24-25). Onder escalatie versta ik zowel het uitschelden van een deurwaarder,
het verscheuren van een exploot en het uitdelen van een klap.
Met deurwaarders wordt verwezen naar alle gerechtsdeurwaarders13 in
hun verschillende hoedanigheden (zie hoofdstuk 2 De gerechtsdeurwaarder). Met
schuldenaren worden alle mensen bedoeld bij wie de gerechtsdeurwaarder aan de
deur komt, met wie een schuldhulpverlener contact heeft gehad en die hebben
gereageerd op mijn brief om mee te werken aan dit onderzoek.

1.5

Bestaand onderzoek

In deze paragraaf sta ik stil bij de bestaande literatuur over gerechtsdeurwaarders,
schuldenaren en conflicten; in hoofdstuk 3 Een overzicht van de literatuur zal ik
dieper ingaan op enkele van deze onderzoeken.
Over gerechtsdeurwaarders is al verschillende keren geschreven. Uitgebreid empirisch onderzoek, bijvoorbeeld naar hoe gerechtsdeurwaarders zich in de praktijk

13

Gerechtsdeurwaarders onderscheiden zich van andere deurwaarders zoals belastingdeurwaarders en deurwaarders van gemeenten of waterschappen (Baarsma e.a., 2012). In hoofdstuk 2 De gerechtsdeurwaarder volgt een uitgebreide beschrijving.
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gedragen, is echter schaars. Een uitzondering is het rechtssociologisch onderzoek
van Rock (1969), waarin hij het incassosysteem in Engeland (waaronder gerechtsdeurwaarders) in kaart brengt (zie ook Deville, 2013, 2014; Ramsay, 1986). Rock
beschrijft welke strategieën gerechtsdeurwaarders gebruiken en gaat in op de relatie tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren. In Nederland is onder andere
onderzoek gedaan naar klachten over gerechtsdeurwaarders (Kaptein, 2006; Ter
Voert & Williams, 2006). In de overige literatuur wordt voorts aandacht besteed
aan de historie van het deurwaardersambt, het beroep en de positie van gerechtsdeurwaarders (Jongbloed, 1999; 2004; 2005; Korporaal, 1859; Lesage, 1993; Van
Rhee, 1999; Teekens, 1954, 1973; Tijhuis, 2009). Deze literatuur is vooral juridisch georiënteerd, waarbij een rechtsstatelijk perspectief centraal staat en wetten
en regelgeving het object van onderzoek zijn. Zo is onderzoek gedaan naar de
schuldenaarstarieven (Commissie tarieven gerechtsdeurwaarder, 2001), de toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de ambtelijke dienstverlening (Ter
Voert & Van Ewijk, 2006) en de tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (WODC, 2016a). Tevens onderzocht werden de ontwikkelingen in het deurwaardersambt, zoals de evaluatie van de Gerechtsdeurwaarderswet van 2001 (Van
der Winkel, 2009), de ontwikkelingen in de beroepsuitoefening en de gevolgen
daarvan voor de opleiding, waarbij kort is ingegaan op de relatie tussen marktwerking en agressie en geweld (Van den Berg-Smit, 2013). Ook de kosteneffectiviteit van het domeinmonopolie van de gerechtsdeurwaarder is onderzocht
(Baarsma & Teeuwes, 2010), evenals de mogelijkheden voor een nieuwe regeling
beslagvrije voet (Rijsdijk e.a., 2014). Het onderzoek naar gerechtsdeurwaarders
wordt eveneens regelmatig in een bredere context gedaan in studies naar de verschillen tussen schuldeisers en de incassopraktijk in het algemeen, zoals naar de
problemen tussen debiteuren en verschillende crediteuren, als overheid en incassobureaus (Jungmann e.a., 2012; Moerman & Van den Berg, 2008). Daarnaast
komt de gerechtsdeurwaarder ook aan de orde in onderzoek naar de betalingsbevelprocedure (Hoekema & Van Houten, 1982; Jettinghoff, 1957, 1986; Kramer
e.a., 2012), de wanbetaling binnen het recht (Koppen e.a., 1997), de markt van de
buitengerechtelijke incasso (Geurts, 2012), de verkrijging van een executoriale
titel in incassozaken (Kramer e.a., 2012) en naar incasso(praktijken) in Nederland
(Freudenthal, 1996; Rodriques & Schep, 1990; Rijkee, 1999; Vogel, 2001) en het
buitenland (Deville, 2013; 2014, Kagan, 1984).
Wel is veelvuldig uitgebreid empirisch onderzoek gedaan naar schuldenaren. Schuldenaren, de schuldenproblematiek en armoede zijn al jarenlang een
terugkomend onderzoeksobject, zoals in bekende onderzoeken naar faillissementen van consumenten of armen (minima) (Andrews & Jacobs, 1990; Caplovitz,
1967; 1979; Engbersen & Van der Veen, 1987; Graeber, 2011; Katz, 1989; Van
Kempen & Teijnant, 1984). Recent onderzoek betrof de onoplosbare schuldensituaties van schuldenaren (Jungmann e.a., 2014; Madern, 2014, 2015), de impact
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van schulden op gedrag (Jungmann & Van Iperen, 2011; Jungmann, 2012, 2017;
Madern, 2015; Mullainathan & Shafir, 2013; Westhof & De Ruig, 2015; WRR,
2016, 2017) en schuldenaren in de schuldbemiddeling (Jungmann, 2006; Van
Kempen & Teijnant, 1984). Ook onderzocht werd de beleving van schuldenaren,
zoals hun ervaringen met schuldhulpverleners (Nationale ombudsman, 2012,
2016).
Het bestaande onderzoek naar conflicten tenslotte is zeer divers en uitgebreid. Vanuit verschillende invalshoeken (zoals de psychologie, de politiek of de
economie) zijn conflicten bestudeerd (Collins, 1975). Het onderzoek richt zich op
conflicten tussen verschillende partijen, bijvoorbeeld tussen politieke groeperingen, tussen organisaties of tussen burgers en overheid (Adang, 2012; Athens,
2005; Müller & Zeestraten, 2015; Naeyé & Bleijendaal, 2008; Nationale ombudsman, 2012; Vynckier e.a., 2012). Andere studies richten zich op conflictsituaties
en de interactionistische en dynamische processen die een rol spelen bij escalatie
(Adang e.a., 2012; Crosby, 1976; Davies, 1962; Deutsch & Coleman, 2006; Kennedy & Forde, 1999) en conflictoplossing (Deutsch, 1973; 2006). Ofschoon het
onderzoek zeker niet schaars is, is er een lacune in het empirische en beschrijvende onderzoek naar conflicten en escalatie:
‘a number of researchers have emphasized the need for greater understanding of the sequence and configuration of conflictual interactions
that may lead to, or escalate, aggressive behavior (Johnson & Johnson,
1996; Laursen e.a., 1996; Rutherford & Nelson, 1995). Most research
has focused on the larger societal, family, and peer group variables associated with violent behavior (e.g. Fraser, 1996), while there is a dearth
of information regarding the transactions that contribute to specific, immediate conflicts’ (Worcel e.a., 1999).

Hoewel er veel wetenschappelijk literatuur is over de afzonderlijke variabelen die
van invloed kunnen zijn op agressie en geweld (zoals geslacht, leeftijd en financiële situatie), is er nog veel onduidelijkheid over wat er nu precies tot specifieke
conflictsituaties leidt. Er is een gebrek aan onderzoek met een exploratief karakter. Evenmin is er veel bekend over de handelende en betekenisgevende personen tijdens agressieve interactieprocessen (Müller & Zeestraten, 2015), met
name over de ontwikkeling van de interactie, hoe deze verloopt, hoe het conflict
zich ontwikkelt en welke gedragingen daarop van invloed zijn. Slechts enkele onderzoeken (zoals politiestudies) richten zich op het verloop van interactie en zoomen in op een specifieke beroepsgroep en op hoe het perspectief van de beroepsleden het verloop van de interacties bepaalt (Blokland & Soenen, 2004; Müller &
Zeestraten, 2015; Verschuren e.a., 2011). Hier gaat het om patronen van actie en
reactie (Athens, 2005).
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De afgelopen jaren is tevens onderzoek gedaan naar agressie en geweld
tegen publieke ambtsdragers (Broekhoven e.a., 2005; Esselink e.a., 2007; Ferwerda e.a., 2012; Jacobs e.a., 2009; Middelhoven & Driessen, 2001, Sikkema e.a.,
2007; Flight & Roorda, 2011; Van Vugt & Bogaerts, 2007). 14 Dit onderzoek betreft voornamelijk het verzamelen van kwantitatieve gegevens over de aard en
omvang van het verschijnsel, de profielen van plegers van geweld tegen burgers
en tegen werknemers met een publieke taak en de profielen van de slachtoffers.
Ander onderzoek is gericht op beleidsevaluatie en staat in het teken van beleidsaansturing en van concreet door organisaties en werknemers te nemen maatregelen; het probeert in kaart te brengen welke beleidsrelevante factoren van invloed
zijn op ongewenst gedrag. Het bestaande onderzoek naar agressie en geweld tegen
publieke gezagsdragers besteedt evenwel weinig aandacht aan de achtergrond van
dit verschijnsel (Peeters e.a., 2012). Individuele, werk- en organisatiefactoren zijn
slechts beperkt in staat om slachtofferschap te verklaren: 48% van de incidenten
wordt verklaard door nog ‘onbekende factoren’ (Jacobs e.a., 2009).
De aard en omvang van agressie en geweld bij de beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders is slechts minimaal onderzocht. Hierboven noemde ik al dat
er drie onderzoeken zijn die dit in kaart brengen (Abraham e.a., 2011; Jacobs e.a.,
2009; KBvG, 2015). De afgelopen jaren is het lastig gebleken om de groep gerechtsdeurwaarders te hiervoor bereiken. Na het onderzoek uit 2011 naar ongewenst gedrag tegen werknemers met een publieke taak werden de gerechtsdeurwaarders als aparte beroepsgroep uit de herhalingsonderzoeken gehaald vanwege
de te lage respons. Evenmin waren ze niet in het eerste onderzoek uit 2007 opgenomen: hun respons was toen ook al te laag (Sikkema e.a., 2007). Verder heeft de
Arbeidsinspectie (2011, 2015) nog twee onderzoeken verricht naar de maatregelen die deurwaarderskantoren nemen tegen agressie en geweld.
Op een groot deel van dit bestaande onderzoek kom ik in hoofdstuk 3 Een
overzicht van de literatuur terug. Maar het onderzoek naar agressie en geweld
tegen gerechtsdeurwaarders is tot nu toe al met al schaars en we weten dus nog
niet zo veel over de omvang en ontwikkeling ervan.

1.6

Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie

Hoewel de focus van de wetenschappelijke en de maatschappelijke relevantie van
het onderzoek elders ligt, zijn dezelfde empirische gegevens voor beide bruikbaar
(Van Rossum & Rijna, 2012).

14

Zie voor een uitgebreid overzicht http://kennisopenbaarbestuur.nl/het-geheugen-vanbzk/veilige-publieke-taak/.
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Wetenschappelijke relevantie
Mijn onderzoek draagt vooral bij aan de bestaande wetenschappelijke literatuur
over gerechtsdeurwaarders. Hoewel de gerechtsdeurwaarders de laatste jaren
meer in de wetenschappelijke belangstelling zijn komen staan, gaat het hier om
een relatief onderbelicht gebied. Er zijn slechts enkele onderzoeken naar deze beroepsgroep verricht en die zijn voornamelijk juridisch georiënteerd (zie ook paragraaf 5.1 Bestaand onderzoek). Ik bied een ander perspectief doordat ik vanuit
mijn achtergrond als sociologe en criminologie naar het sociale handelen van
deurwaarders kijk. De gerechtsdeurwaarder heeft immers niet alleen een juridische, maar juist ook een belangrijke sociale functie, die cruciaal kan zijn in het
voorkomen van conflicten en escalatie. Het ontbreekt tot op heden echter aan
diepgaand en praktijkgericht onderzoek naar zijn handelen (in relatie met schuldenaren).
Met mijn onderzoek draag ik bij aan een betere aansluiting van het recht
op de praktijk. Ik maak helder hoe gerechtsdeurwaarders functioneren (met name
tijdens hun contact met schuldenaren) en met welke maatschappelijke problemen
zij vandaag de dag te maken krijgen. Mijn onderzoek draagt bij aan de concrete
empirische kennis over gerechtsdeurwaarders, in het bijzonder over hun face-toface-interacties en over het escalatieproces tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren. Niet alleen de microgedragingen van gerechtsdeurwaarders en schuldenaren staan daarin centraal, ook de invloed van meso- en macro-ontwikkelingen
wordt bestudeerd. Daarmee wordt de lacune opgevuld in het gefundeerde praktijkonderzoek naar wat deurwaarders en schuldenaren beweegt, wat ze denken of
voelen en hoe zij zich gedragen als gevolg van allerlei algemenere ontwikkelingen.
Mijn empirische onderzoek voorziet in nieuwe inzichten, niet alleen voor
deurwaarders en schuldenaren of professionals die met hen werken (zoals schuldhulpverleners), maar ook voor rechters en officieren van justitie. Daarbij kan mijn
praktijkgerichte onderzoek mogelijk aanleiding zijn tot nieuwe rechtsvragen en
nieuwe oplossingen (Hol, 2010; Smits, 2014). Gezien de belangrijke knelpunten
is het bekend dat er op dit moment veranderingen nodig zijn in het gerechtsdeurwaardersambt; het is echter nog niet duidelijk hoe die veranderingen precies vorm
moeten krijgen. Mijn empirische gegevens, het diepgaande onderzoek naar de
deurwaarderspraktijk en de aandacht voor de context daarvan kunnen ondersteuning bieden aan die veranderingen, die mogelijk ook juridische implicaties als
gevolg hebben (Schrama, 2007; zie straks ook de praktische relevantie).
Het empirische deel genereert inzichten over de rechtsstaat in actie en is
daarmee een aanvulling op het tot nu toe schaarse empirische onderzoek naar de
rechtspraktijk. Waar in Amerika al volop empirisch-juridisch onderzoek wordt
verricht, is dit in Nederland nog in ontwikkeling en pas de laatste tijd in opkomst
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(Van Dijck, 2016; Elbers, 2016). Ook wordt er gepleit voor meer empirische wetenschappelijke kennis en methoden in het recht (Stolker, 2015). Mijn studie
maakt daarnaast duidelijk wat de meerwaarde is van de combinatie van juridisch
en sociaalwetenschappelijk onderzoek dat inzichten uit de rechtswetenschap aanvult met kennis uit andere disciplines, zoals de rechtssociologie en de criminologie.
Met dit onderzoek lever ik eveneens een bijdrage aan de kennis over conflicten
en escalatie in het algemeen. Als we meer willen weten over de achtergrond van
agressie en geweld, dan is het van belang om te weten waar spanningen en conflicten ontstaan. In dit onderzoek geef ik een bottom-up-kijkje in de wereld van
de partijen in een conflict: gerechtsdeurwaarders en schuldenaren, met zicht op
het ontstaan én het optreden van agressie en geweld. Conflicten worden vaak maar
vanuit één kant of invalshoek belicht. In mijn onderzoek combineer ik echter verschillende theoretische benaderingen (vanuit de economie, sociologie, beroepensociologie en conflicttheorie) en presenteer ik een dynamisch perspectief op (geëscaleerde) conflicten, wat een aanvulling is op de wetenschappelijke literatuur
hierover. Ik zoom in op ontwikkelingen in de schuldenproblematiek, in het gedrag
van burgers (en specifiek schuldenaren) en in het gerechtsdeurwaardersambt (zoals de marktwerking). Waar het merendeel van de studies naar conflicten zich
richt op agressie en geweld, gaat dit onderzoek eveneens in op het proces dat
voorafgaat aan de escalatie.
In het bijzonder lever ik een bijdrage aan de literatuur over (geëscaleerde)
conflicten tussen burgers en een speciale categorie publieke ambtsdragers: gerechtsdeurwaarders. Ook hierin hebben we tot op heden nog geen inzicht. Hoewel
gerechtsdeurwaarders, net als andere ambtsdragers, de burgers face-to-face zien
en inbreuk kunnen maken op hun leefwereld, zijn het ambtsdragers met een bijzonder karakter. Ze handelen niet alleen vanuit een publiek, maar ook vanuit een
privaat belang. Vanuit deze dynamische invalshoek op escalatie wil ik een nieuw
licht werpen op de conflicten tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren, waarbij ik ook kritisch reflecteer op de bestaande theorieën over agressie en geweld.
In mijn onderzoek besteed ik veel ruimte aan de praktische gevolgen van de introductie van marktwerking op de contacten met schuldenaren. Het bestaande onderzoek is nog beperkt in het begrijpen van agressie en geweld: het is veelal gericht op het in kaart brengen van de aard, de omvang en de aanpak ervan zonder
dat er veel aandacht wordt besteed aan het begrijpen en daardoor het voorkomen
ervan.
Mijn centrale uitgangspunt is de conflictueuze interactie tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren als mogelijke voedingsbodem voor escalatie. Dit
leidt tot een verbreding van het onderzoek naar het interactieproces dat voorafgaat
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aan agressie en geweld. Dat proces bekijk ik vanuit het perspectief van gerechtsdeurwaarders én schuldenaren. Daarbij gaat het om vragen als: hoe verloopt de
interactie? Hoe komt het conflict tot stand? Welke gedragingen (acties en reacties)
van gerechtsdeurwaarders en schuldenaren zijn daarop van invloed? Welke betekenis geven zij daaraan? Het verloop van de interacties wordt uitgebreid beschreven aan de hand van verschillende interactietypen, waarbij specifiek oog is voor
de beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders.
In het onderzoek ontwikkel ik een typologie van verschillende conflictueuze interacties tussen deurwaarders en schuldenaren en hun bijbehorende concrete gedragingen – een typologie waarmee ook conflictueuze interacties tussen
burgers en andere gezagsdragers in kaart gebracht kunnen worden en die bruikbaar kan zijn als analytisch gereedschap voor verder empirisch onderzoek. Het
gaat dan om gedragingen die als gevolg van algemeen maatschappelijke ontwikkelingen (zoals bureaucratisering en commercialisering) ook voorkomen bij andere beroepsgroepen en die hun weerslag hebben op de relatie met allerlei categorieën burgers. Ook de escalatieladder met de verschillende conflictfasen, waarvan de verschillende intercatietypen deel uitmaken, kan als analytisch middel
worden gebruikt bij ander empirisch onderzoek naar conflictueuze interacties en
het ontstaan van escalatie.

Maatschappelijke (praktische) relevantie
In mijn boek staan twee actuele maatschappelijke vraagstukken centraal:
1.
de schuldenproblematiek,
2.
agressie en geweld tegen publieke gezagsdragers.
De toenemende schuldenproblematiek staat al jarenlang op de politieke agenda
en de ernst van dit maatschappelijk vraagstuk groeit. Schulden hebben grote gevolgen en treffen de samenleving in haar geheel. Burgers hebben te kampen met
grote betalingsproblemen, schulden blijken onoplosbaar. Het is een groot probleem in de huidige samenleving. Hoe we hiermee om moeten gaan, is echter
onderwerp van discussie. We weten dat er iets moet gebeuren, maar hebben nog
geen of voldoende grip op hoe we dit in de praktijk het beste kunnen oplossen.
De eerder gebruikelijke barbaarse aanpak (zoals de slavernij van schuldenaren), behoort gelukkig tot het verleden, hoewel er bij betalingsgeschillen in
de praktijk ook nu nog steeds eigenrichting voorkomt. De omgang met schuldenaren is nog steeds discutabel, ondanks het feit dat er door de jaren heen meer
wetten en regelingen zijn gekomen die het mogelijk maken om schulden gespreid
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af te lossen. Zo zijn er tegenwoordig verschillende schuldregelingen15 mogelijk.
Door de toename van bijzondere incassobevoegdheden vallen schuldenaren vaker
onder de beslagvrije voet. De problematiek is echter nog altijd heftig en evident.
De gerechtsdeurwaarder speelt een belangrijke rol op dit terrein: hij komt als eerste vertegenwoordiger van het gezag in aanraking met schuldenaren. Dit onderzoek geeft inzicht in de wereld van schuldenaren; het heeft oog voor hun situatie
en hun problemen, in het bijzonder met gerechtsdeurwaarders. De relatie tussen
gerechtsdeurwaarders en schuldenaren wordt beschouwd vanuit de context van de
huidige schuldenproblematiek. Centrale vragen zijn: leidt de huidige schuldensituatie van burgers tot meer spanningen met gerechtsdeurwaarders? En wat doen
gerechtsdeurwaarders als zij te maken krijgen met burgers die hun schulden niet
of nauwelijks kunnen aflossen? Hier is aandacht voor, maar er kan nog veel worden verbeterd; in veel situaties blijft de oplossing nog achterwege. Dit onderzoek
kan wellicht een stimulans geven tot een daadkrachtige aanpak van deze problematiek.
Agressie tegen gezagsdragers is een ander hot topic in het maatschappelijke debat. De media staan vol met berichten over incidenten uit de dagelijkse
praktijk. Ook de politiek houdt zich al enige tijd bezig met dit vraagstuk. In 2006
is de overheid begonnen met een project, ‘Veilige Publieke Taak’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), om agressie en geweld tegen publieke dienaren aan te pakken. Sinds 2016 wordt binnen het nieuwe
programma Bestuur en Veiligheid van het ministerie van BZK de aanpak van
agressie en geweld tegen ambtsdragers verbonden met het beleid op integriteit en
ondermijning.16
Agressie en geweld worden vanuit de overheid niet getolereerd en hardhandig aangepakt. De strafeis bij geweld tegen publieke gezagsdragers en andere
beroepsbeoefenaars (hulpverleners) is verhoogd: als een slachtoffer tijdens de uitoefening van zijn beroep te maken krijgt met agressie en geweld, wordt de ernst
van het feit 300% zwaarder beoordeeld. Dit geldt ook voor geweld tegen omstanders die hebben ingegrepen. De officier weegt daarnaast de overige omstandigheden van het delict en de verdachte mee.17 Sinds 1 januari 2015 mogen verdachten
eerder voorlopig worden vastgezet, waardoor snelrecht en supersnelrecht mogelijk is. Straffen worden zoveel mogelijk direct toegepast, zoals meteen uitgeschre-
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Een minnelijke schuldregeling (een schuldhulpverlener probeert een regeling te treffen met
een schuldenaar) en een wettelijke schuldregeling, waardoor schuldenaren tot een schone
lei kunnen komen (de Wet schuldsanering natuurlijke personen).
http://kennisopenbaarbestuur.nl/het-geheugen-van-bzk/veilige-publieke-taak/.
https://www.om.nl/onderwerpen/geweld-personen/.
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ven boetes bij agressief gedrag in het openbaar vervoer. Bovendien krijgen slachtoffers hulp bij het verhalen van hun schade op de dader.18 Naast een repressief
offensief neemt de overheid preventieve maatregelen. Vanuit het ministerie zijn
acht maatregelen ontwikkeld waarmee organisaties hun eigen arbocatalogus
‘Agressie en geweld’ kunnen samenstellen:
1.
Stel een norm.
2.
Stimuleer dat werknemers elk voorval van agressie en geweld melden.
3.
Registreer alle voorvallen van agressie en geweld tegen werknemers.
4.
Train werknemers in het voorkomen van en het omgaan met agressie en
geweld.
5.
Reageer binnen 48 uur op de dader die agressie en geweld heeft gebruikt
tegen uw werknemers.
6.
Bevorder het (laten) doen van aangifte.
7.
Verhaal de schade op de dader.
8.
Verleen nazorg aan werknemers die slachtoffer zijn van agressie en geweld.19
Organisaties worden gestimuleerd om bijvoorbeeld een agressieprotocol op te
stellen en aangifte te doen. Tevens zijn er bewustwordingscampagnes geweest als
‘Wees duidelijk over agressie’ van 26 oktober 2015, ‘Handen af van onze hulpverleners’ van 27 december 2011 en een voorstel voor ‘Help de hulpverleners’
van de Stichting Ideële Reclame (SIRE) in 2014.20
Zoals ook uit eerder onderzoek bleek, weten we ondanks deze preventieve en repressieve maatregelen nog maar weinig over agressie en geweld tegen hulpverleners. De overheid stelt dat publieke gezagsdragers respect verdienen en dat het
functioneren van de samenleving in gevaar komt: agressie en geweld tasten de
integriteit van de overheid en daarmee het functioneren van de rechtsstaat aan. De
overheid vindt dit geweld onacceptabel en treedt daarom hardhandig op. Tegelijkertijd is het enigszins merkwaardig dat we allerlei harde maatregelen nemen zonder te weten wat er werkelijk aan de hand is. In de beschouwing van het gehele
escalatieproces (waarin conflicten het beginstadium en agressie en geweld het
eindstadium zijn) wordt tevens belicht hoe agressie en geweld voorkomen kunnen
worden. Dit onderzoek kan daarmee niet alleen leiden tot concreet te treffen maatregelen tegen agressie en geweld, maar ook en in het bijzonder tot te scheppen
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geweld-tegen-werknemers-met-publieketaak/inhoud/aanpak-geweld-tegen-werknemers-met-publieke-taak.
http://www.agressievrijwerk.nl/voorbereiden/inhoud/maatregelen-vpt.
http://www.agressievrijwerk.nl/dossiers/d/duidelijk-over-agressie/documenten/publicaties/2015/11/16/factsheet-campagne-wees-duidelijk-over-agressie; http://www.hulpvoorhulpverleners.nl/activiteiten/campagnes.html.
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preventieve voorwaarden. Doordat het probeert om eerst te begrijpen wat er aan
agressie en geweld ten grondslag ligt, kan het probleem vervolgens mogelijk bij
de wortel worden aangepakt. De praktische relevantie van deze studie is dat dit
bewustzijn kan creëren bij actoren die zich bezighouden met het incasseren van
schulden of die zich focussen op de vermindering van agressie en geweld. De
resultaten ervan kunnen daardoor relevant zijn voor gerechtsdeurwaarders,
schuldhulpverleners, incassomedewerkers, beleidsmakers en politici; ze kunnen
leiden tot concrete maatregelen in bijvoorbeeld de kandidaat-gerechtsdeurwaardersopleiding en in het alledaagse werk van gerechtsdeurwaarders aan de deur.
De huidige discussie rondom agressie en geweld is nogal eenzijdig georiënteerd: er wordt vooral gesproken over agressie en geweld tegen publieke ambtsdragers. In dit proefschrift doe ik een poging om een volledig perspectief te bieden
op deze vorm van agressie en geweld. Conflicten zijn immers tweezijdig en ik
spreek daarom over agressie en geweld tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren. Centraal in mijn onderzoek staan de vragen: waar komen agressie en geweld vandaan? En wat kunnen we ertegen doen? Dit vollediger perspectief biedt
mogelijk een goede aanvulling op het tot nu toe eenzijdig georiënteerde publieke
debat.

1.7

Leeswijzer

Dit onderzoek bestaat uit twee delen. Het begint met een theoretisch deel. In
hoofdstuk 2 De gerechtsdeurwaarder worden de regels en wetten rond het gerechtsdeurwaardersambt beschreven. Daarna wordt in hoofdstuk 3 Een overzicht
van de literatuur ingegaan op hoe vanuit verschillende invalshoeken de (geëscaleerde) conflicten tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren te verklaren zijn.
In hoofdstuk 4 komt de methodologische verantwoording aan bod.
Vervolgens bestudeer ik in het tweede, empirische deel (hoofdstuk 5 tot
en met 11) de verschillende concrete face-to-face-interacties tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren. Ik sluit af met hoofdstuk 12 Conclusies, nadere beschouwing en een blik op de toekomst, waarin ik mijn belangrijkste bevindingen
presenteer en inga op de mogelijkheden voor vervolgonderzoek.
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Hoofdstuk 2 De gerechtsdeurwaarder
Voordat ik me richt op de conflicten tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren, bekijk ik in dit hoofdstuk wat de beroepsgroep precies inhoudt. Kan iedereen
zich zomaar gerechtsdeurwaarder noemen of is de beroepstitel beschermd? Welke
bevoegdheden en privileges heeft een gerechtsdeurwaarder en aan welke regels is
hij gebonden?21 Deze vragen zal ik in dit hoofdstuk beantwoorden door de beroepsgroep sec te beschrijven. Ik maak zowel gebruik van de Gerechtsdeurwaarderswet 2001 als van de nieuwe wetswijzigingen die geresulteerd hebben in de
Gerechtsdeurwaarderswet 2016. Hier is bewust voor gekozen, aangezien mijn onderzoek voor een belangrijk deel (specifiek de empirische gegevens) betrekking
heeft op de periode voor 2016. Verder sta ik stil bij het conflictpotentieel dat inherent is aan het gerechtsdeurwaardersambt. Maar ik begin met een introductie
van de incassopraktijk in Nederland en de rol van de gerechtsdeurwaarder hierin.

2.1

De incassopraktijk in Nederland

Iemand die een schuld niet vrijwillig geïncasseerd krijgt, kan besluiten om een
derde in te schakelen. Een incassobureau of gerechtsdeurwaarder gaat in dat geval
in eerste instantie proberen om het geld te innen via de minnelijke incassopraktijk,
ook wel de buitengerechtelijke incassopraktijk genoemd. Men probeert dan de
burger door middel van aanmaningen, telefoontjes en bezoeken vrijwillig te laten
betalen of tot een schikking, een compromis te komen (Kramer e.a., 2012; Moerman, 2001). De buitengerechtelijke kosten blijven beperkt tot de kosten die de
schuldeiser moet maken om zijn geld te innen, zoals de administratie- en aanmaningskosten.
De minnelijke incasso kan door verschillende incassanten worden uitgevoerd: incassobureaus en gerechtsdeurwaarders. Wanneer de gerechtsdeurwaarder via de minnelijke weg schulden int, heeft hij dezelfde status als een incassobureau. Hij mag dus geen dwangmiddelen inzetten (Kramer e.a., 2012). Hoewel
gerechtsdeurwaarders en incassobureaus op het terrein van de minnelijke incasso
elkaars concurrenten zijn, bestaan er wel degelijk wezenlijke verschillen tussen
hen. Een incassobureau heeft namelijk geen wettelijke positie, mag geen dwang
uitoefenen en kent geen specifieke toetredingsvereisten. Vanaf 1 juli 2012 is een
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In dit hoofdstuk ga ik in op de regels en richtlijnen die tijdens het empirische onderzoek
golden (de Gerechtsdeurwaarderswet 2001), maar er is ook aandacht voor de actuele ontwikkelingen, zoals de Gerechtsdeurwaarderswet 2016.
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incassobureau gebonden aan het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK)22 (verderop meer hierover) en krijgen incassobureaus die zijn
aangesloten bij de NVI, een (vrijwillig) Incasso Keurmerk’.23 Deze bureaus moeten zich houden aan de Gedragscode, maar er zijn geen uitgebreide wetten die hun
werkwijze reguleren. Een gerechtsdeurwaarder is echter wel gebonden aan uitgebreide wet- en regelgeving. Vaak zijn zowel incassobureaus als gerechtsdeurwaarderskantoren (met een incassopoot) aangesloten bij de brancheorganisatie
voor incassobureaus, de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI). Hoewel deze organisatie toeziet op de kwaliteit van het incassoproces, is haar klachtenprocedure niet onafhankelijk en openbaar, zoals het
tuchtrecht voor gerechtsdeurwaarders dat wel is (zie paragraaf 2.7). Via de wet
Basisregistratie Personen, BRP (tijdens dit onderzoek nog de wet Gemeentelijke
Basisadministratie Persoonsgegevens, GBA) kan een gerechtsdeurwaarder vanuit
zijn bevoegdheid als ambtenaar bovendien gemakkelijker aan gegevens komen
dan een incassobureau. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
houdt van iedereen die in Nederland woont, de persoonsgegevens (zoals leeftijd,
geslacht, adres en burgerservicenummer) bij. Deurwaarders kunnen deze gegevens gebruiken om hun taken uit te voeren.
Incassobureaus brengen bij een schuldenaar alleen de incassokosten in
rekening, terwijl gerechtsdeurwaarders daarnaast ook ambtelijke kosten en de
kosten van rechterlijke instanties (zoals griffierecht) in rekening moeten brengen
(Kramer e.a., 2012; Ter Voert & Van Ewijk, 2006). Het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder heeft echter het voordeel dat hij werkzaam is in alle fasen van
het incassotraject, van de minnelijke inning van de schuld tot en met de gang naar
de rechter en de garantie van een vonnis.
De gerechtelijke incassopraktijk houdt in dat de rechter wordt ingeschakeld en het vonnis zo nodig ten uitvoer wordt gelegd (Vogel, 2001, p. 253). Als
de minnelijke fase van incasso geen succes heeft, wordt slechts een klein deel van
de vorderingen doorgestuurd naar de gerechtsdeurwaarder. Precieze cijfers zijn er
niet, maar de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen schat dat 80% wordt uitbesteed aan de bij haar aangesloten incasso-onderne-
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De staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK) (15 juli 2013). Geraadpleegd van
http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/Sector-civiel-recht/Pages/
De-staffel-buitengerechtelijke-incassokosten-(BIK)-vanaf-1-juli-2012.aspx.
De leden van de NVI staan voor Maatschappelijk Verantwoorde Incasso, zijn allemaal Incasso Keurmerk gecertificeerd en worden gecontroleerd door het onafhankelijke Keurmerkinstituut te Zoetermeer. Er wordt onder andere toegezien op de kwaliteitseisen, zoals
de organisatie en bedrijfsvoering, een zorgvuldige benadering van debiteuren, de relatie en
afspraken met de opdrachtgever en de bescherming van de gelden van opdrachtgevers door
een Stichting Derdengelden (http://www.incasso-keurmerk.nl/).
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mingen en dat de overige 20% van de vorderingen wordt behandeld door gerechtsdeurwaarders, advocaten en niet-NVI-leden. Hierbij zijn echter niet meegerekend
de buitengerechtelijke incassozaken die worden behandeld door enkele grote gerechtsdeurwaarderskantoren, zoals GGN. Een andere schatting is dat de verdeling
tussen incassobureaus en deurwaarders niet 80-20 maar 50-50 is (Geurts, 2012).
De gerechtelijke incassopraktijk valt uiteen in twee delen: de gerechtelijke fase, waarin de gerechtelijke procedure van dagvaarding tot vonnis loopt, en
de executoriale fase, waarin het vonnis ten uitvoer wordt gelegd (Kramer e.a,
2012; Moerman, 2011). Anders dan bij de minnelijke incasso mag in de gerechtelijke fase bij incasseerpogingen wel gebruik worden gemaakt van dwang. Alleen
de gerechtsdeurwaarder mag zich, in zijn hoedanigheid van ambtenaar, met de
gerechtelijke incasso bezighouden. Hij beschikt in dit kader over ruime bevoegdheden (hierover meer in paragraaf 2.4) (Geurts, 2012, p. 25; Ter Voert & Van
Ewijk, 2006). Bij de gerechtelijke incassopraktijk nemen de kosten voor de schuldenaar toe. De gerechtsdeurwaarder moet het geïncasseerde geld op een derdengeldrekening storten. Verderop zal ik nader ingaan op deze kosten.

Een dubbele positie: ambtenaar én ondernemer
Hoewel verschillende incassanten zich dus bezighouden met incasso, heeft de gerechtsdeurwaarder hierin een unieke positie, omdat hij zich zowel met de minnelijke als met de gerechtelijke incassopraktijk bezighoudt. Deze dubbele rol leidt
tot discrepantie. Volgens Nagel (1999) handelt de gerechtsdeurwaarder hierdoor
met twee petten op. Enerzijds is hij ondernemer, anderzijds is hij ambtenaar. Als
ondernemer mag hij incassowerkzaamheden verrichten (de minnelijke incasso) en
als ambtenaar heeft hij belangrijke publieke taken, zoals mensen oproepen voor
de rechtbank en gerechtelijke vonnissen ten uitvoer brengen (de gerechtelijke incasso). Deze dubbele rol binnen de incassopraktijk leidt in de praktijk tot een aantal spanningen.
De belangen van een gerechtsdeurwaarder kunnen door elkaar gaan lopen: hij moet het algemeen belang dienen (hij is ambtenaar), maar hij dient tegelijkertijd ook commerciële belangen (hij is ondernemer). In de minnelijke incasso
kunnen zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid onder druk komen te staan. Hij
zou bijvoorbeeld een grote prikkel hebben om incasso’s via de gerechtelijke weg
uit te voeren: dan kan hij niet alleen de incassokosten in rekening brengen, maar
ook de kosten voor zijn gerechtelijke werkzaamheden, waardoor hij meer inkomsten verwerft. Tegelijkertijd is de gerechtelijke inning nadelig voor een schuldenaar vanwege de hogere kosten die hij in deze fase voor zijn rekening krijgt.
Hij moet immers niet alleen de incassokosten betalen, maar ook de kosten van de
deurwaarderswerkzaamheden en de griffiekosten (Baarsma & Theeuwes, 2010,
p. 22).
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In de praktijk is niet altijd duidelijk waar de scheidslijn loopt tussen enerzijds een gerechtsdeurwaarder die als incassobureau optreedt en anderzijds een
gerechtsdeurwaarder die als ambtenaar optreedt: de minnelijke en de gerechtelijke
incassopraktijken van de gerechtsdeurwaarder lopen door elkaar. Dit kan vooral
bij burgers tot verwarring leiden: handelt de deurwaarder nu als incassobureau of
als ambtenaar? Volgens Vogel (2002), die promoveerde op het onderwerp incasso, moet het ter voorkoming van misverstanden voor burgers duidelijk zijn
wanneer een gerechtsdeurwaarder als incassobureau en wanneer hij als ambtenaar
optreedt. Alleen in dat laatste geval is hij namelijk bevoegd om dwangmaatregelen te treffen.24 De dubbelrol van de gerechtsdeurwaarder kan bij schuldenaren tot
extra druk leiden. Wanneer een deurwaarder als incassobureau optreedt (en dus
geen gebruik mag maken van dwangmiddelen), zal dit op een burger toch een
ingrijpender effect hebben – alleen al vanwege zijn naam (Vogel, 2002). Een gerechtsdeurwaarder roept vanwege zijn status en zijn bevoegdheden toch meer
angst op dan een incassobureau. In hoofdstuk 3 Een overzicht van de literatuur
zal ik uitvoerig stilstaan bij de spanningen tussen schuldenaren en deurwaarders
die worden veroorzaakt door de rol van de gerechtsdeurwaarder als ambtenaar én
ondernemer bij de gerechtelijke incasso.

2.2

De hoedanigheden van de gerechtsdeurwaarder

Niet iedereen mag zich zomaar gerechtsdeurwaarder noemen. Hoe word je gerechtsdeurwaarder? In de Gerechtsdeurwaarderswet van 2001 is de titelbescherming (artikel 4 tot 9 Gerechtsdeurwaarderswet 2001) opgenomen, waarin staat dat
alleen een benoemde en beëdigde gerechtsdeurwaarder de titel ‘gerechtsdeurwaarder’ mag dragen (Raukema, 2013). De nieuwe Gerechtsdeurwaarderswet
omschrijft dat tot het voeren van de titel van gerechtsdeurwaarder uitsluitend degene bevoegd is die als zodanig is ingeschreven in het gerechtsdeurwaardersregister en die niet geschorst of ontslagen is (artikel 4 Gerechtsdeurwaarderswet
2016). In dit register, dat wordt beheerd door het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, worden onder andere naam, plaats,
datum van geboorte, benoeming, proces-verbaal van de eed, vestigingsplaats en
andere nevenwerkzaamheden van gerechtsdeurwaarders opgenomen. Om als gerechtsdeurwaarder benoemd en beëdigd te kunnen worden is onder andere vereist
dat hij in het bezit is van een verklaring omtrent gedrag en een speciale opleiding
heeft gevolgd (artikel 4 Gerechtsdeurwaarderswet 2016). In Nederland is dit de
hbo-afstudeerrichting tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder aan de Hogeschool

24

Zie ook Öntas, 2008.
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Utrecht. Tijdens deze vierjarige opleiding wordt aandacht besteed aan zowel theorie als praktijk; in het laatste jaar is een stage verplicht.
Wanneer de gerechtsdeurwaarder zich bezighoudt met gerechtelijke incassopraktijk, doet hij dit als ambtenaar. In de praktijk kan hij in verschillende
hoedanigheden ambtshandelingen verrichten, namelijk als:
1.
gerechtsdeurwaarder-ondernemer;
2.
kandidaat-gerechtsdeurwaarder;
3.
toegevoegd gerechtsdeurwaarder;
4.
waarnemend gerechtsdeurwaarder.
Laten we deze vier hoedanigheden eens nader bekijken.
1.
De gerechtsdeurwaarder-ondernemer. Hiervoor werd al beschreven dat
de gerechtsdeurwaarder zowel ambtenaar (en het algemeen belang dient), als ondernemer is (en zijn eigen inkomsten verdient) (Van den Berg-Smit, 2013). Een
gerechtsdeurwaarder-ondernemer heeft een ondernemingsplan opgesteld dat een
door de minister benoemde commissie van deskundigen moet hebben goedgekeurd. Vervolgens heeft hij een eigen standplaats gekregen, waar hij zijn kantoor
mag vestigen (artikel 5 Gerechtsdeurwaarderswet 2016). Uit zijn ondernemingsplan moet blijken dat hij in voldoende mate aan de financiële verplichtingen kan
voldoen om zijn kantoor naar behoren in te richten en dat hij redelijkerwijs in staat
is om binnen de termijn van drie jaar rendement op te bouwen (Van der Winkel,
2009). Met de nieuwe wetswijziging in 2016 is de benaming gerechtsdeurwaarder
in loondienst verdwenen (WODC, 2016a).
2.
De kandidaat-gerechtsdeurwaarder. De kandidaat-gerechtsdeurwaarder
is iemand die met goed gevolg een erkende opleiding ter voorbereiding op het
beroep van gerechtsdeurwaarder heeft doorlopen en voor zijn stage voor maximaal één jaar is toegevoegd aan een deurwaarderskantoor om werkervaring op te
doen. Hij werkt onder verantwoordelijkheid en toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Er zijn verschillende regels over de inrichting van zijn stage, de beoordeling van zijn werkzaamheden, de verdere kwalificaties van zijn beroepsbekwaamheid en de wederzijds rechten en plichten. De kandidaat-gerechtsdeurwaarder kan namens en onder verantwoordelijkheid en toezicht van zijn gerechtsdeurwaarder de ambtshandelingen verrichten waartoe deze bevoegd is (artikel 25
Gerechtsdeurwaarderswet 2016). De huidige beroepsstagairs worden vanaf 2016
ook kandidaat-gerechtsdeurwaarder genoemd. Zij hebben een diploma en zitten
in het eerste jaar na hun opleiding.
In de nieuwe Gerechtsdeurwaarderswet 2016 is er het een en ander veranderd in de hoedanigheden van deurwaarders. Allereerst was de voormalige kan-

29

didaat-gerechtsdeurwaarder een student van de kandidaat-gerechtsdeurwaardersopleiding die na afronding van het theoretische gedeelte (de eerste drie jaar van
de opleiding) stage liep en feitelijk werkzaam was bij een gerechtsdeurwaarder,
onder wiens verantwoordelijkheid hij viel. Deze stagiair werd na goedkeuring van
de minister voor het stagejaar benoemd en mocht ambtswerk verrichten waartoe
zijn baas bevoegd was. Hij werkte in loondienst (Van der Winkel, 2009, p. 30;
Gerechtsdeurwaarderswet 2001). De huidige opleidingsstagairs zijn de voormalig
stagairs en zitten in de laatste fase van de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder aan de Hogeschool Utrecht.25
3.
De toegevoegd gerechtsdeurwaarder heeft zijn opleiding afgerond en is
bij de gerechtsdeurwaarder aan wie hij is toegevoegd, werkzaam op kantoor en
kan onder verantwoordelijkheid en toezicht van deze gerechtsdeurwaarder namens hem de ambtshandelingen verrichten waartoe deze bevoegd is. Onder de
verantwoordelijkheid van een gerechtsdeurwaarder kunnen maximaal drie toegevoegde gerechtsdeurwaarders werkzaam zijn (artikel 27 Gerechtsdeurwaarderswet 2016).
Voor 2016 was de toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder iemand
die na het laatste jaar van de opleiding, het stagejaar, werd toegevoegd aan een
gerechtsdeurwaarder (wat nu dus de kandidaat-gerechtsdeurwaarder wordt genoemd). Hij kwam pas in aanmerking voor toevoeging als hij voldeed aan een
aantal eisen: hij mocht zich bijvoorbeeld niet schuldig hebben gemaakt aan tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag, zijn vakkennis moest op peil zijn en hij moest beschikken over een verklaring omtrent het gedrag (Dijkhoff, 2015; Gerechtsdeurwaarderswet 2001). De toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder werd na een
jaar stage als voldoende vakbekwaam beschouwd, maar had vaak (nog) niet de
ambitie om benoemd te worden tot gerechtsdeurwaarder-ondernemer, met de eisen van ondernemerschap die daaraan werden gesteld. Hij koos ervoor zijn werkzaamheden te verrichten onder verantwoordelijkheid van en binnen de onderneming van een – benoemd – gerechtsdeurwaarder. Hij was vaak wel maat of aandeelhouder in diens besloten vennootschap, waarin hij vennoot of bestuurder was
(Van den Berg-Smit, 2013).
In de praktijk werd de toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder steeds
zelfstandiger en bleef hij veelal toegevoegd kandidaat zonder dat hij een benoeming tot gerechtsdeurwaarder-ondernemer ambieerde. Uit een enquête van het
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) blijkt dat veel
toegevoegde kandidaten opzagen tegen het ondernemerschap (Van der Winkel,
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https://www.kbvg.nl/faq; informatie verkregen via een contactpersoon van de Koninklijke
Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.
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2009, p. 29). Knelpunten waren de inkoopkosten in een maatschap en de onzekerheid over de toekomstige markt voor ambtelijke handelingen. De helft van de betrokkenen vond een functie als gerechtsdeurwaarder in loondienst een aantrekkelijker optie. In het rapport Noblesse Oblige, een evaluatie van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, pleitte de commissie Van der Winkel
(2009) al voor het afschaffen van de toegevoegd gerechtsdeurwaarder. De commissie was voorstander van de invoering van de gerechtsdeurwaarder in loondienst (op basis van een arbeidsovereenkomst) en pleitte ervoor dat er alleen nog
maar onderscheid zou worden gemaakt tussen de gerechtsdeurwaarder-ondernemer en de gerechtsdeurwaarder in dienstbetrekking (Van den Berg-Smit, 2013),
die zij ziet als volwaardig gerechtsdeurwaarder. Dit zou volgens de commissie
een waarborg zijn voor een onafhankelijke en onpartijdige beroepsuitoefening,
omdat de gerechtsdeurwaarder in dienstbetrekking zijn ambtshandelingen in vrijheid kan uitvoeren. De nieuwe wet heeft daar verandering in gebracht en spreekt
nu van de toegevoegd gerechtsdeurwaarder. De hoedanigheid van de toegevoegd
kandidaat-gerechtsdeurwaarder is daarmee komen te vervallen (Gerechtsdeurwaarderswet 2016).
Voor 2016 waren er ook freelance toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders: zij werden veelal aan verschillende gerechtsdeurwaarders toegevoegd
en betaald voor het aantal exploten dat ze uitbrachten (op basis van een stukprijs).
In de rest van mijn boek noem ik hen freelancers. Ze boden hun diensten aan aan
iedereen die daarnaar vroeg, dus niet alleen aan de gerechtsdeurwaarder(s) aan
wie ze waren toegevoegd. Ze hadden geen kantoor, werkten vanuit huis en hadden
geen verplichtingen aan het Bureau Financieel Toezicht (waarover in paragraaf
2.7 meer). Ze voerden in feite een eigen praktijk, zelfstandig of samen met enkele
collega’s. Er was geen sprake van een arbeidsovereenkomst met een gerechtsdeurwaarder (Van der Winkel, 2009).
Het Hof Amsterdam heeft in 2016 besloten dat de werkwijze van een
toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder die als zelfstandige ambtshandelingen verricht op basis van een opdrachtovereenkomst, in strijd is met de bepalingen
van de Gerechtsdeurwaarderswet. Een freelance kandidaat-gerechtsdeurwaarder
die niet aan een kantoor gebonden is, zou problemen geven bij het toezicht op de
uitvoering van zijn ambtelijke bevoegdheid (artikel 1 Gerechtsdeurwaarderswet
2016).
4.
De waarnemend gerechtsdeurwaarder. Dit is een gerechtsdeurwaarder
die voor een bepaalde of onbepaalde tijd is benoemd door de Kroon. Deze situatie
kan zich voordoen wanneer een gerechtsdeurwaarder is ontslagen of wanneer de
ter plaatse benoemde gerechtsdeurwaarder door ziekte, afwezigheid of schorsing
zijn ambt niet kan vervullen (artikel 23 Gerechtsdeurwaarderswet 2016).
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Hoe zit het nu met de getalsmatige verdeling tussen hen? In Nederland zijn op 2
januari 2017 in totaal 853 deurwaarders werkzaam. Van hen zijn 617 van het mannelijke geslacht (72,3%) en 236 van het vrouwelijke geslacht (27,7%). Het gaat
om de volgende aantallen per hoedanigheid:
347 gerechtsdeurwaarders-ondernemer, waarvan 300 man (86,5%) en 47
vrouw (13,5%);
31 kandidaat-gerechtsdeurwaarders, waarvan 19 man (61,3%) en 12
vrouw (38,7%);
450 toegevoegd gerechtsdeurwaarders, waarvan 279 man (62%) en 171
vrouw (38%);
25 opleidingsstagairs, waarvan 19 man (76%) en 6 vrouw (24%).26
In het empirische gedeelte van mijn onderzoek zal ik alle hierboven beschreven
hoedanigheden aanduiden met de term ‘deurwaarders’ en het onderscheid slechts
benoemen waar dat van belang is.

2.3

De opdrachtgevers

In dit onderzoek staat de relatie tussen de gerechtsdeurwaarders en de schuldenaren centraal. Maar de deurwaarder heeft nog een andere belangrijke relatie te onderhouden: die met de opdrachtgever (die overigens ook de relatie tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren beïnvloedt, zoals in het volgende hoofdstuk
aan de orde komt).
Wie als schuldeiser een deurwaarder inschakelt, wordt aangeduid als de opdrachtgever. Opdrachtgevers worden ingedeeld in drie categorieën: (1) structurele, (2)
regelmatige en (3) incidentele (Geurts, 2012).
1.
Structurele opdrachtgevers hebben vaak contracten gesloten met gerechtsdeurwaarders en bieden veelal zaken op structurele basis aan. Het zijn instanties zoals banken, financieringsmaatschappijen, woningbouwcoöperaties,
energiebedrijven, telecommunicatiebedrijven, postorderbedrijven, ziektekostenverzekeringen of grotere incassobureaus.27 Het gaat bijvoorbeeld om het Centraal
Justitieel Incassobureau (CJIB) of de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), voorheen de Informatie beheergroep (IBG).

26

27

Deze informatie heb ik begin 2017 opgevraagd bij de Koninklijke Beroepsorganisatie van
Gerechtsdeurwaarders.
In hoofdstuk 1 noemde ik al dat er een verschil is tussen gerechtsdeurwaarders en belastingdeurwaarders. De Belastingdienst behoort dus niet tot de opdrachtgevers van gerechtsdeurwaarders.
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2.
Regelmatige opdrachtgevers doen op gezette tijden een beroep op de
diensten van gerechtsdeurwaarders, maar maken doorgaans geen schriftelijke afspraken. Het betreft onder andere advocaten, collega-deurwaarders uit bijvoorbeeld een ander arrondissement (de plaats waar het deurwaarderskantoor gevestigd is), notarissen, incassobureaus of een midden- en kleinbedrijf. Deze opdrachten zijn veelal maatwerk.
3.
Incidentele opdrachtgevers zijn burgers en kleine bedrijven die slechts
een enkele keer een beroep op de gerechtsdeurwaarder doen. Dat gaat bijvoorbeeld om particuliere opdrachten, zoals burgers en kleine bedrijven die zich rechtstreeks tot een gerechtsdeurwaarder wenden (Geurts, 2012).

2.4

De handelingen van de gerechtsdeurwaarder

Wanneer een gerechtsdeurwaarder door een opdrachtgever is ingeschakeld, kan
hij aan het werk. Hij verricht een breed scala aan handelingen, die te onderscheiden zijn in ambtelijke en niet-ambtelijke handelingen. Hieronder zet ik per handeling uiteen wat de rechten en plichten van de gerechtsdeurwaarder zijn en welke
impact ze kunnen hebben op de schuldenaar. Vervolgens geef ik inzicht in de
kosten ervan en in welke verhouding ze worden toegepast.
De niet-ambtelijke handelingen
De niet-ambtelijke handelingen worden wel beschouwd als de nevenwerkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder. Het is slechts toegestaan om nevenwerkzaamheden te verrichten als deze noch de goede, onafhankelijke vervulling van zijn
ambt noch het aanzien daarvan schaden of belemmeren (artikel 20 Gerechtsdeurwaarderswet 2016; Van der Winkel, 2009). Het debiteurenbeheer, het juridisch
advies en de procesvertegenwoordiging behoren tot deze niet-ambtelijke handelingen. Een gerechtsdeurwaarder kan tevens als bewindvoerder of curator optreden (Ter Voert & Van Ewijk, 2006).
Het merendeel van de niet-ambtelijke handelingen heeft betrekking op de
minnelijke incasso: alle handelingen waarmee de gerechtsdeurwaarder ervoor
probeert te zorgen dat de schuldenaar zijn schuld vrijwillig afbetaalt (zie paragraaf
2.1). Het gaat hier om het versturen van (een serie) aanmaningen, oplopend in
graden van urgentie, het contact met de schuldenaar (schriftelijk, persoonlijk of
mondeling), het treffen van een schikking (een afspraak tussen twee partijen om
af te zien van een rechtszaak) of van een betalingsregeling (Vogel, 2002).
Een betalingsregeling houdt in dat een gerechtsdeurwaarder voor een
schuld van bijvoorbeeld 1500 euro met een schuldenaar kan afspreken dat hij de
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komende 15 maanden elke maand 100 euro aflost. Het treffen van een betalingsregeling is een vrijwillige overeenkomst: artikel 6:29 van het Burgerlijk Wetboek
bepaalt dat een debiteur zonder toestemming van de schuldeiser een betaling niet
in gedeelten mag voldoen. De gerechtsdeurwaarder moet handelen volgens de instructies van de schuldeiser en is dus niet verplicht om een betalingsregeling te
accepteren.28 Als er een betalingsregeling tot stand komt, hoeft de gerechtsdeurwaarder hierbij geen rekening te houden met de beslagvrije voet. Hij moet de
schuldenaar wel informeren over gevolgen van een mislukte betalingsregeling: er
kan dan beslag gelegd worden op diens inkomen en er is dan recht op de beslagvrije voet (zie verderop voor een toelichting). Schuldenaren kunnen er vrijwillig
(maar met kennis van hun rechten) voor kiezen om een regeling te treffen, waarmee volgens het onderzoek van de Nationale ombudsman (2013b) Met voeten getreden hun inkomen overigens lager wordt dan de beslagvrije voet.29
De KBvG heeft in 2010 de Bestuursregel Regelingskosten afgekondigd.
Deze bestuursregel bepaalt dat de deurwaarder geen betalingsregeling mag treffen
onder de voorwaarde dat de schuldenaar een vergoeding betaalt (bijvoorbeeld
voor de administratie en controle van de regeling en het innen van de termijnbedragen).30
De ambtelijke handelingen (bevoegdheden)
De ambtelijke handelingen behoren tot de kernfunctie van de gerechtsdeurwaarder (Van der Winkel, 2009). Nadat de rechter een vonnis heeft gewezen, mag de
deurwaarder ambtshandelingen inzetten om de schuldenaar tot betaling te dwingen: de gerechtelijke incasso (Ter Voert & Van Ewijk, 2006). Hij vertegenwoordigt als ambtenaar de Staat en heeft daartoe verschillende bevoegdheden gekregen: het recht tot het uitoefenen van bepaalde handelingen (Van den Berg-Smit,
2013). Ik bespreek hier de volgende zes handelingen:
1.
dagvaardingen uitbrengen,
2.
exploten betekenen,
3.
beslag leggen,
4.
de executieverkoop,
5.
ontruimingen uitvoeren,
6.
de civiele gijzeling.

28
29
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http://www.schuldinfo.nl/index.php?id=68.
De Nationale ombudsman (14 juni 2014). Onduidelijkheid over beslagvrije voet bij betalingsregeling. Geraadpleegd van https://www.nationaleombudsman.nl/onduidelijkheidover-beslagvrije-voet-bij.
KBvG (2010). Bestuursregel Regelingskosten. Geraadpleegd van https://www.kbvg.nl/
5294/20100315-bestuursregel-regelingskosten.
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Wat houden deze bevoegdheden in en welke rechten en plichten heeft de gerechtsdeurwaarder hierbij?
1.
Dagvaardingen uitbrengen. Artikel 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet
2001 bepaalt dat de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding uitbrengt. De dagvaarding is een schriftelijke oproep aan een gedaagde om voor het gerecht te verschijnen. Met het uitbrengen ervan wordt bedoeld dat de gerechtsdeurwaarder dit officiële stuk (exploot) persoonlijk komt brengen dan wel op het goede adres van de
gedaagde bezorgt. Een belangrijke functie van de dagvaarding is de afbakening
van het betalingsgeschil. Daarbij is het voor de gedaagde relevant dat hij kennis
neemt van het officiële stuk. Tevens is het voor het waarborgen van een eerlijke
rechtsgang van belang dat de gedaagde de dagvaarding persoonlijk ontvangt.
Hoe ziet de dagvaarding eruit? De gerechtsdeurwaarder is verplicht om
in de dagvaarding in elk geval het volgende te vermelden: de datum waarop de
gedaagde wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen, de namen van alle
partijen (eiser en gedaagde), de gegevens van de gerechtsdeurwaarder, de uiteindelijke eis (het openstaande bedrag) en de gronden van de eisende partij (artikel
111-124 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).31 Hij moet de originele dagvaarding ondertekenen en een kopie ervan achterlaten bij de gedaagde.
Naast deze eisen aan de inhoud van de dagvaarding zijn er geen concrete
aanwijzingen voor de manier waarop de gerechtsdeurwaarder deze dagvaarding
moet uitbrengen. De deurwaarder moet de dagvaardingen betekenen, wat inhoudt
dat de deurwaarder deze persoonlijk moet afgeven. In de wet staat niet expliciet
beschreven hoe de gerechtsdeurwaarder bij het uitbrengen van de dagvaarding de
schuldenaar persoonlijk, waar mogelijk face-to-face, op de hoogte moet brengen
van het feit dat er een gerechtelijke procedure tegen hem is aangespannen. De
gerechtsdeurwaarder kán bij het uitreiken van de dagvaarding wel een toelichting
geven, de schuldenaar informeren over de inhoud van de oproep en over de gang
van zaken tijdens de procedure. Ook kan hij uitleggen dat de schuldenaar zich
(schriftelijk of mondeling) kan verzetten als hij het er niet mee eens is (God, 1999;
Kramer e.a. 2012, p. 76; Raukema, 2013; Ter Voert & Van Ewijk, 2006). Voorop
staat echter dat de gedaagde kennis heeft genomen van de oproep.
Als een schuldenaar onder bewind of onder curatele staat, dient de gerechtsdeurwaarder zich aan enkele speciale regels te houden. Hij moet (ook) de
bewindvoerder op de hoogte stellen en bij een dagvaarding moet hij in het bijzonder de bewindvoerder en/of curator dagvaarden. Sinds 1 april 2014 wordt de informatie rondom schulden van burgers helder geregistreerd: de zogenaamde
'schuldenbewinden' (grondslag ‘verkwisting’ (overdaad) en/of het ‘hebben van

31

GGN (z.d.) Begrippen. Geraadpleegd van https://www.ggn.nl/begrippen.
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problematische schulden') worden geregistreerd in het Centraal Curatele- en Bewindregister.32 Dit geldt tevens voor de andere ambtshandelingen. Tijdens mijn
empirische onderzoek was deze regeling overigens nog niet ingevoerd.
2.
Exploten betekenen. Andere officiële stukken (exploten) zijn vonnissen,
arresten, beschikkingen en dwangbevelen (Ter Voert & Van Ewijk, 2006). Artikel
2 van de Gerechtsdeurwaarderswet gaat hier tevens op in. Bepaald is dat de gerechtsdeurwaarder deze officiële stukken komt betekenen, dat wil zeggen: persoonlijk komt afgeven bij de schuldenaar.
De inhoud van deze exploten moeten aan een aantal eisen voldoen: ze
moeten duidelijk, in continuïteit, zonder afkortingen en in overeenstemming met
de geldende wettelijke voorschriften zijn opgesteld. Op het exploot moet de datum
(in letters) worden vermeld en het stuk moet ondertekend zijn door de gerechtsdeurwaarder. Tevens moeten in de voet van het exploot de kosten worden vermeld. In principe laat de gerechtsdeurwaarder een kopie achter bij de gedaagde
en houdt hij zelf het originele exploot, maar hij kan desgewenst ook het origineel
bij de gedaagde achterlaten (artikel 15 Gerechtsdeurwaarderswet 2016).
Verder zijn er strikte regels voor de tijden waarop de gerechtsdeurwaarder exploten mag betekenen. Hij mag gedurende zes dagen per week van 7.00 uur
tot 20.00 uur ambtshandelingen verrichten.33 Op een zondag of een algemeen erkende feestdag mogen evenmin exploten worden uitgereikt (artikel 64 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Algemene Termijnenwet). De president
van Rechtbank kan evenwel verlof geven om dit op alle dagen en uren te doen
(artikel 64 lid 2 en 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).
Voor hoe de betekening in de praktijk moet gebeuren, zijn geen concrete
richtlijnen. Moet de gerechtsdeurwaarder het exploot alleen afgeven of moet hij
ook toelichting of advies geven? Het is aan de gerechtsdeurwaarder zelf om dit in
te vullen (conform de gedrags- en beroepsregels, waarover meer in paragraaf 2.6).
De term ‘persoonlijk uitreiken’ is hier overigens verwarrend, aangezien
het volgens de wet niet noodzakelijk is dat de gerechtsdeurwaarder de schuldenaar
daadwerkelijk persoonlijk treft. De deurwaarder mag de exploten op verschillende
manieren betekenen. Hij kan:
het exploot persoonlijk overhandigen aan de schuldenaar;
het exploot aan een huisgenoot of een ander persoon in huis afgeven;
als hij niemand thuis aantreft, het exploot in de brievenbus doen; of
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als het exploot bedoeld is voor iemand zonder bekende woon- of verblijfplaats, een advertentie in een dagblad plaatsen. Sinds 1 juli 2015 is het
tevens mogelijk om in plaats hiervoor een digitale advertentie in de
Staatscourant te plaatsen.

De gerechtsdeurwaarder moet altijd op het exploot noteren aan wie hij het heeft
afgegeven. Wanneer een schuldenaar het exploot niet wil aanpakken, mag de gerechtsdeurwaarder het per post versturen (Raukema, 2013; Ter Voert & Van
Ewijk, 2006).
Uit onderzoek van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders blijkt dat het aantal betekeningen aan personen (gedaagde, huisgenoot
of een andere aanwezige) varieert van 44% tot 55% (Van den Berg-Smit, 2013,
p. 180). In ongeveer de helft van de gevallen vindt de betekening dus niet in persoon plaats. Daarmee lopen in de praktijk veel burgers het persoonlijke contact
met de gerechtsdeurwaarder mis, waardoor er weinig ruimte is voor toelichting of
advies. Hierdoor kunnen misverstanden ontstaan, die vervolgens tot spanningen
kunnen leiden. Wel zitten er tegenwoordig bijsluiters bij de exploten, waarin kort
uitleg wordt gegeven (hierover in paragraaf 2.6 meer).
3.
Beslag leggen. De gerechtsdeurwaarder is bevoegd om beslag te leggen.
Dat is een ingrijpend machtsmiddel en daarom kent het beslagrecht strakke regels
en termijnen. Om te beginnen kan de gerechtsdeurwaarder op verschillende manieren beslag leggen: zowel conservatoir als executoriaal.
De eerste vorm, conservatoir (of bewarend) beslag, is een voorlopige
maatregel waarmee de gerechtsdeurwaarder beslag legt nog voordat er een vonnis
is verkregen. Dit rechtsmiddel kan preventief worden ingezet als bijvoorbeeld gevreesd wordt dat de burger de goederen wil gaan verkopen of verstoppen. Hiervoor is wel toestemming nodig van de voorzieningenrechter (Kramer e.a.,
2012).34
Bij de tweede vorm, executoriaal beslag, handelt de gerechtsdeurwaarder
op grond van een vonnis van de rechter. De gerechtsdeurwaarder mag ‘dreigen’
met het leggen van beslag als hij over een vonnis beschikt; hij moet dan wel een
feitelijke omschrijving geven van wat er kan gaan gebeuren. Als hij hiervoor nog
geen titel heeft, mag hij echter geen beslag aankondigen.35 Hij is bevoegd om
beslag te leggen op verschillende vermogensbestanddelen van de schuldenaar.
Het beslag op loon of uitkering en het bankbeslag zijn vormen van derdenbeslag.
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De gerechtsdeurwaarder legt dan beslagen ‘onder’ een derde (de bank, de werkgever of de uitkeringsinstantie) die buiten het betalingsgeschil tussen een
schuldeiser en een schuldenaar staat. Tevens kan hij beslag op roerende zaken
leggen, zoals een inboedel of auto, of beslag op onroerende zaken, zoals een woning, garage of bedrijfspand (Ter Voert & Van Ewijk, 2006). Hieronder licht ik
kort toe wat deze verschillende beslagen inhouden en welke rechten en plichten
de gerechtsdeurwaarder daarbij heeft.
a.
Loonbeslag. Bij een beslag op loon, uitkering of toeslagen moet de gerechtsdeurwaarder allereerst de executoriale titel betekenen.36 Als een vonnis niet
direct uitvoerbaar is (bijvoorbeeld omdat afgewacht moet worden tot in hoger beroep wordt besloten dat het vonnis moet worden uitgevoerd), moet de gerechtsdeurwaarder acht dagen wachten met het leggen van dit beslag. In de meeste gevallen is het vonnis echter direct uitvoerbaar (uitvoerbaar bij voorraad), waarna
de gerechtsdeurwaarder naar de werkgever of uitkeringsinstantie van de schuldenaar kan gaan om het beslag te betekenen. Hij dient een afschrift van de executoriale titel mee te nemen, evenals een formulier waarop deze derde een verklaring
moet doen. De derde is verplicht om mee te werken aan dit loonbeslag: hij moet
de verklaring invullen, omschrijven wat onder het beslag valt en het ondertekende
formulier binnen vier weken naar de gerechtsdeurwaarder sturen. Vervolgens
moet de gerechtsdeurwaarder binnen acht dagen een afschrift van het beslagexploot aan de schuldenaar afgeven (de overbetekening). De werkgever of uitkeringsinstantie moet maandelijks het gedeelte van het inkomen boven de beslagvrije voet afdragen aan de gerechtsdeurwaarder. De schuldenaar krijgt de beslagvrije voet uitbetaald, die vooraf door de gerechtsdeurwaarder is berekend.37
De beslagvrije voet is het bedrag dat nodig is voor levensonderhoud. Hier mag de
gerechtsdeurwaarder geen beslag op leggen. De beslagvrije voet verschilt per persoon, aangezien iedereen verschillende inkomsten en uitgaven heeft. Uitgangspunt is 90% van de voor de schuldenaar geldende bijstandsnorm. De deurwaarder
heeft voor het berekenen van de beslagvrije voet informatie nodig over de inkomsten en uitgaven van de schuldenaar. Als hij deze informatie niet krijgt, mag hij
uitgaan van een wettelijk vastgelegd standaardbedrag voor levensonderhoud. De
beslagvrije voet is mede afhankelijk van de burgerlijke status en het inkomen van
de eventuele partner. Als de gerechtsdeurwaarder geen informatie krijgt over het
inkomen van die partner, mag hij de beslagvrije voet halveren (artikel 457g Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).
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De gerechtsdeurwaarder moet niet alleen rekening houden met de beslagvrije voet, er zijn ook strikte voorwaarden aan waar hij precies beslag op mag
leggen. Hij mag beslag leggen op het loon inclusief vakantiegeld, de uitkering,
het pensioen, de lijfrente, de freelance-inkomsten, de alimentatie voor partner of
kind en een teruggave van de Belastingdienst. Geen beslag mag hij echter leggen
op onkostenvergoedingen, studiefinanciering, de tegemoetkoming in de schoolkosten, kinderbijslag, het kindgebonden budget, toeslagen (zoals de zorg-, huuren kinderopvangtoeslag) en overlijdensuitkeringen. Ook buiten beschouwing blijven bijzondere bijstand, extra verhoging vanwege hulpbehoevendheid, zoals de
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapte (Wajong), de
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen
naar arbeidsvermogen (WIA), de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten en een extra tegemoetkoming op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW), de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Algemene
nabestaandenwet (Anw).38
De beperkingen op het leggen van loonbeslag zijn begrijpelijk. Loonbeslag is op zichzelf al een verstrekkende maatregel, die ernstige gevolgen kan hebben voor de schuldenaar, aangezien hij hierdoor een deel van zijn inkomsten misloopt. In de praktijk is loonbeslag niet altijd effectief, omdat het de schuldenaar
niet altijd helpt om zijn schulden af te lossen en de kans op nieuwe schulden erdoor toeneemt. Bovendien heeft loonbeslag veel invloed op de relatie tussen de
schuldenaar en zijn werkgever door het mogelijk stigmatiserende effect ervan.
Ook kan het de schuldenaar demotiveren, omdat hij alles wat hij boven de beslagvrije voet verdient, niet krijgt uitbetaald.
b.
Het bankbeslag. Het bankbeslag houdt in dat de gerechtsdeurwaarder bevoegd is om beslag te leggen op de bankrekening van de schuldenaar. Hierbij
moet eerst een betekening van de executoriale titel bij de schuldenaar plaatsvinden. Als het vonnis niet direct uitvoerbaar is, geldt in eerste instantie een wachttermijn van acht dagen. In de meeste gevallen is het vonnis echter wel direct uitvoerbaar (uitvoerbaar bij voorraad). Vervolgens dient de gerechtsdeurwaarder de
betekening van het beslagexploot (met een afschrift van de executoriale titel en
een verklaringsformulier) af te geven bij de bank; het afschrift daarvan geeft hij
binnen acht dagen af aan de schuldenaar (de overbetekening). De bank moet binnen vier weken het verklaringsformulier naar de gerechtsdeurwaarder hebben teruggestuurd. Als de gerechtsdeurwaarder en de schuldenaar binnen deze termijn
een compromis sluiten, wordt het beslag opgeheven. Nadat de gerechtsdeurwaarder de verklaring van de bank heeft ontvangen, moet hij binnen drie dagen een
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afschrift hiervan aan de schuldenaar sturen. Vervolgens moet de bank het geld aan
de gerechtsdeurwaarder afgeven.39
Ook het bankbeslag is een ingrijpend dwangmiddel, zeker omdat het gehele bedrag dat op dat moment op de rekening van de schuldenaar staat, onder het
beslag valt. Het bankbeslag verschilt van het loonbeslag in die zin dat het beslag
legt op het totale tegoed én dat er geen beslagvrije voet is (er geldt bijvoorbeeld
geen beslagverbod voor door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) overgemaakte
kinderbijslag). Alleen als de schuldenaar kan aantonen dat het innen van het gehele bedrag problemen oplevert voor het betalen van de huur of energiekosten,
kan worden verzocht om een deel van het saldo te behouden.40 Omdat het een
momentopname betreft, kan het bankbeslag steeds opnieuw worden gelegd. De
beslaglegging levert namelijk niets op als iemand op het moment van beslag geen
geld op zijn rekening heeft staan.41 De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen schrijft in een brief aan staatssecretaris Klijnsma dat het ontbreken van de
beslagvrije voet bij een bankbeslag42 er in veel gevallen voor zorgt dat een schuldenaar geen of te weinig geld overhoudt om de maand van rond te komen en dit
maatschappelijke risico’s met zich meebrengt, zoals nieuwe schulden of een verstoring van de hulpverlening:
‘In 2013 moesten 726.000 huishoudens rondkomen van een inkomen
onder de lage-inkomensgrens. Een bankbeslag op het lage saldo van
deze gezinnen veroorzaakt al snel betalingsachterstanden die niet meer
in te halen zijn en hoge maatschappelijke kosten tot gevolg hebben.
Daarnaast frustreert het de dienstverlening van bewindvoerders en budgetbeheerders en brengt het lopende minnelijke en wettelijke schuldregelingen in gevaar (Nationale ombudsman, 2015c).

Vanwege deze gevolgen pleit Van Zutphen ervoor om de beslagvrije voet ook bij
het bankbeslag toe te passen, waarvoor hij op 26 januari 2017 een Rondetafelgesprek organiseerde.43 Op 14 maart 2017 werd bekend dat als gevolg hiervan gerechtsdeurwaarders en zes grote overheidsinstanties hebben afgesproken ook bij
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bankbeslag de beslagvrije voet te zullen respecteren:44 zij vinden eveneens dat er
geen bankbeslag mag worden gelegd bij mensen die wel willen maar niet kunnen
betalen, zodat zinloze en onnodige bankbeslagen voorkomen kunnen worden.
Van Zutphen heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opgeroepen om zo snel mogelijk met een voorstel te komen om de toepassing van
de beslagvrije voet bij bankbeslag ook in de wet vast te leggen.45
c.
Beslag op roerende goederen: het beslag op de inboedel en/of auto. De
gerechtsdeurwaarder is bevoegd om beslag op de roerende goederen van de schuldenaar te leggen; dit betreft diens inboedel (huisraad) en/of auto. Voordat hij
daadwerkelijk beslag kan leggen, moet de gerechtsdeurwaarder langs de schuldenaar om het vonnis te betekenen. Hij kan er dan nog op aandringen dat de schuldenaar de vordering alsnog binnen twee dagen betaalt of een betalingsregeling
treft, zodat er geen beslag hoeft worden gelegd. Wanneer de schuldenaar de vordering niet betaalt, moet de gerechtsdeurwaarder vaststellen op welke goederen
hij beslag gaat leggen. De gerechtsdeurwaarder kan op dit op twee manieren doen:
door de woning binnen te treden of via het raambeslag.
In de wet staat dat de gerechtsdeurwaarder met toestemming van de
schuldenaar diens woning mag betreden. Als de bewoner hem de toegang tot de
woning echter weigert, mag hij tegen de wil van de bewoner binnengaan. Hij moet
zich in dat geval wel door een burgermeester laten vergezellen, op grond van een
machtiging tot binnentreden (op basis van de Algemene wet op het binnentreden).
In de praktijk laat de burgemeester zich altijd vertegenwoordigen door een politiefunctionaris, in diens hoedanigheid van een hulpofficier van justitie (artikel
444, lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Dit vergezellen van de
deurwaarder is in de eerste plaats bedoeld als legitimering van de deurwaarder.
Daarnaast zorgt de hulpofficier van justitie voor diens feitelijke, fysieke bescherming. Bovendien moet de hulpofficier van justitie (namens de burgemeester) tijdens het binnentreden de belangen van de (al dan niet aanwezige) bewoner behartigen (Brenninkmeijer, 2007a; Jongerius, 1990; Van Keulen & Konings, 1992, p.
33; Van Vlastuin, 2004).
De gerechtsdeurwaarder kan de hulp van een slotenmaker inschakelen,
die hem toegang tot de woning kan verschaffen. De kosten daarvan komen voor
rekening van de schuldenaar. Eenmaal binnen maakt de gerechtsdeurwaarder een
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Aanwezig waren het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale
Verzekeringsbank (SVB), de Belastingdienst, het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO), de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.
De Nationale ombudsman (14 maart 2017). Overheid respecteert beslagvrije voet ook bij
bankbeslag. Geraadpleegd van https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2017/overheid-respecteert-beslagvrije-voet-ook-bij-bankbeslag.

41

lijst op van de goederen die hij in beslag neemt. Voorwaarde is dat de goederen
waardevol zijn en verkocht kunnen worden. De opbrengst ervan moet hoog genoeg zijn, wil na aftrek van de kosten voldoende overblijven om de vordering
geheel of gedeeltelijk te voldoen (hierover straks meer bij buitenproportioneel beslag).46
In 2012 heeft de minister van Veiligheid en Justitie, Opstelten, het wetsvoorstel Versterking presterend vermogen van de politie ingediend, dat regelt dat
een deurwaarder bij het betreden van een woning niet langer vergezeld wordt door
een politieambtenaar, maar door een medewerker van de gemeente.47 Het doel
daarvan is om de hoge werkdruk en het alsmaar groeiende takenpakket van de
politie te verkleinen. Ook kan hiermee de planning van gedwongen ontruimingen
gemakkelijker worden. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is hier echter fel tegen en roept de minister op het wetsvoorstel in te
trekken. De KBvG verwijst ook naar de Raad voor de rechtspraak en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die deze mening delen. De KBvG stelt in een
brief aan de minister om de gerechtsdeurwaarder bij een ontruiming verplicht te
laten vergezellen door een politieagent met een lagere rang (bijvoorbeeld een brigadier), in plaats van door een hulpofficier van justitie (KBvG, 2012a), in het
belang van de veiligheid van de gerechtsdeurwaarder. Dit wetsvoorstel is nog in
behandeling bij de Tweede Kamer. De rechter heeft overigens begin september
2015 in een kort geding bepaald dat de politie tijdelijk mag stoppen met de ondersteuning van deurwaarders, als onderdeel van haar acties voor een betere cao.
Het raambeslag (beslaglegging via het raam). Een tweede mogelijkheid
om beslag op de inboedel te leggen is via het zogenoemde raambeslag. De gerechtsdeurwaarder hoeft dan niet de woning van de schuldenaar binnen te gaan.
Hij kijkt door het raam om te bepalen op welke spullen hij beslag gaat leggen. Het
raambeslag is een praktische en snelle handeling wanneer er bijvoorbeeld niemand thuis is en de deurwaarder geen hulpofficier van justitie en slotenmaker bij
zich heeft. Vereist is echter wel dat de gerechtsdeurwaarder de goederen nauwkeurig omschrijft en opgave doet van hun getal, gewicht en maat (artikel 444 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).
Het binnentreden van de woning is een inbreuk in het territorium van de
schuldenaar en leidt veelal tot onprettige situaties. Door de waarde van de inboedel via het raam in te schatten kan escalatie worden voorkomen. Overigens is het
raambeslag ook tijd- en kostenbesparend. Als een schuldenaar niet thuis is of er
geen sleutelmaker aanwezig is, kan de deurwaarder toch efficiënt en legitiem be-
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slag leggen. Desalniettemin zijn er kritische kanttekeningen te maken bij dit raambeslag. Het risico is namelijk dat de deurwaarder beslag legt op zaken die niet
alleen het eigendom van de schuldenaar zijn.
Nadat de gerechtsdeurwaarder de inboedel heeft geïnspecteerd, neemt hij
de inboedel niet direct mee. Ditzelfde geldt voor een beslag op een auto, waarvoor
de gerechtsdeurwaarder veelal niet bij een schuldenaar naar binnen hoeft. Eerst
moet hij een proces-verbaal opmaken: daarin staat nauwkeurige beschreven op
welke goederen hij beslag legt. Dit proces-verbaal moet hij binnen drie dagen bij
de schuldenaar betekenen (artikel 443 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).
Over het algemeen mag de gerechtsdeurwaarder op bijna alle goederen
beslag leggen, maar er is een aantal uitzonderingen, de zogenaamde beslagverboden. Dat betreft het bed en beddengoed van de gezinsleden en de kleding die ze
dragen, hun eten en drinken (de behoefte voor een maand) en de gereedschappen
van ambachts- en werklieden voor de uitoefening van hun bedrijf. Huisdieren (zoals katten en honden) kunnen wel in beslag worden genomen.
De beslagverboden hebben slechts betrekking op ‘ouderwetse’ goederen.
De laatste jaren is er veel kritiek geweest op de verouderde beslagverboden, die
dateren uit 1838 (Moerman & Van den Berg, 2008; Van der Vlugt, 2011). De
Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders heeft in 2011 een preadvies opgesteld, Herziening van het beslagverbod roerende zaken: een achterhaalde regeling bij de tijd gebracht, om de regeling te moderniseren (Cazemier
e.a, 2012).48 De kritiek is dat de opbrengst van veel in beslag genomen gebruikszaken laag is, terwijl ze wel van grote waarde zijn voor een schuldenaar en zijn
gezin, bijvoorbeeld bij het speelgoed van de kinderen of een (oude) fiets. Dit zou
een humane en proportionele behandeling in de weg staan. Gerechtsdeurwaarders
hebben in de praktijk soms moeite om precies te bepalen wat wel en wat niet onder
het beslag valt. Behoren muziekinstrumenten bijvoorbeeld tot de categorie gereedschappen van ambachtslieden? In 2014 is na internetconsultatie hiertoe een
ontwerp wetsvoorstel Modernisering beslagverbod roerende zaken voorgelegd,
waarin wordt voorgesteld om de lijst van beslagvrije zaken te verduidelijken en
uit te breiden.49 In het Meerjarenbeleidsplan van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders 2016-2020, Ik zal handhaven, worden enkele
voorbeelden van deze modernisering genoemd, zoals de mogelijkheid om de executieverkoop onderhands of via internet te laten plaatsvinden zodat de opbrengst
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kan worden verhoogd (KBvG, 2016). Een ander voorstel is om beslag te leggen
op auto’s via het register van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (Van de Donk
& Boiten, 2016). Tot op heden is deze modernisering echter nog niet doorgevoerd.
d.
Het beslag op onroerende goederen: beslag op woning of bedrijfspand.
Tenslotte is de gerechtsdeurwaarder bevoegd om beslag te leggen op een woning
of bedrijfspand: de onroerende goederen. De werkwijze is gelijk aan die bij het
beslag op de inboedel: de betekening, de overbetekening en het proces-verbaal.
Als er een hypotheek rust op het onroerend goed, moet de gerechtsdeurwaarder
de betrokken financiële instelling van het beslag op de hoogte brengen. Ook dit
gaat om een ingrijpende maatregel, zeker omdat de gerechtsdeurwaarder hiermee
inbreuk maakt op de basisbehoefte van ‘een dak boven je hoofd’.
Onder bepaalde omstandigheden mag een deurwaarder geen beslag leggen op de
niet- bovenmatige inboedel (die is vrijgesteld), bijvoorbeeld wanneer een schuldenaar een schuldverleningsregeling heeft (minnelijke of wettelijke) of bij een
faillissement. Een andere mogelijkheid is dat als een totstandkoming van de
schuldregeling gefrustreerd wordt en het de bedoeling is dat deze tot stand komt,
een schuldenaar bij de rechtbank een Voorlopige voorziening Wsnp kan aanvragen waarmee een dergelijk beslag voorkomen kan worden. Het is echter merkwaardig dat zo’n vrijstelling niet geldt voor het beslag op de inboedel.50
4.
De executieverkoop. De gerechtsdeurwaarder is vervolgens bevoegd om
een inboedel of pand via een (gedwongen) executieverkoop te gelde te maken.51
Hoe doet hij dit? Hij moet de datum (dag en uur) aankondigen waarop de executoriale (openbare) verkoop plaatsvindt. Dit kan hij tegelijkertijd doen met het opmaken van het proces-verbaal of binnen drie dagen na betekening. Het gaat hier
om een publieke aankondiging, waarbij de gerechtsdeurwaarder een zogenoemd
aankondigingsbiljet aanplakt aan de woning of het bedrijfspand van de schuldenaar. Op dit biljet staat wat verkocht zal worden, evenals waar en wanneer de
verkoop zal plaatsvinden. Verder staat erbij vanaf hoe laat het mogelijk is om de
te verkopen roerende zaken te bezichtigen. Deze publieke aankondiging kan ook
worden gedaan in het gemeentehuis van de gemeente waar de openbare verkoping
plaatsvindt en via een advertentie in een plaatselijk dagblad. De aankondiging in
dat dagblad hoeft niet te gebeuren als de in beslag genomen zaken minder dan €
180,- waard zijn.
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http://www.schuldinfo.nl/index.php?id=52&#c272.
Overigens kan de woning ook onderhands wordt verkocht, op de vrije markt rechtstreeks
tussen de partijen. Dit gaat dan buiten de gerechtsdeurwaarder om.
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Uiteindelijk vindt de veiling van de goederen plaats.52 De gerechtsdeurwaarder begint met een openingsbod en vervolgens worden de zaken bij opbod
verkocht aan wie uiteindelijk het meeste biedt. Als er in de ogen van de verkopende gerechtsdeurwaarder te weinig wordt geboden of er geen bod wordt gedaan,
dan kan hij de verkoop ‘opschorten’ en een nieuwe datum vaststellen. Een koper
moet de gerechtsdeurwaarder contant betalen en de zaken direct meenemen. Vervolgens moet de verkopende gerechtsdeurwaarder het ontvangen bedrag afschrijven van de openstaande schuld.53
De executieverkoop is zonder meer een maatregel met ingrijpende gevolgen: de schuldenaar moet afstand doen van zijn bezittingen. De gedwongen verkoop van een woning vindt in de praktijk vaak plaats wanneer er sprake is van een
hoge betalingsachterstand op de hypotheek. De schuldenaar blijft dikwijls met een
restschuld zitten, doordat de gedwongen verkoop van het huis niet voldoende opbrengt voor de aflossing van de resterende hypotheek.
5.
Ontruimingen uitvoeren (huisuitzetting). Als beslag is gelegd op onroerende zaken, dan kan de gerechtsdeurwaarder tot ontruiming moeten overgaan
(artikel 525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). In de meeste gevallen gaat het hierbij om huurders met een huurachterstand (van minimaal drie
maanden) of een kleinere achterstand, wanneer de huur herhaaldelijk niet is betaald. De schuldeiser, veelal een woningcorporatie, kan dan besluiten om de huurovereenkomst te ontbinden.54 De gerechtsdeurwaarder mag een ontruiming alleen
doen, nadat de rechter deze overeenkomst heeft ontbonden en de schuldenaar
heeft veroordeeld tot ontruiming. Vaak krijgt de schuldenaar bij een huurschuld
van de rechter nog een termijn (‘terme de grace’) waarbinnen hij de ontruiming
kan voorkomen door het volledige bedrag van de vordering te betalen. De gerechtsdeurwaarder moet van tevoren (daar is echter geen speciale tijdsindicatie
voor vastgesteld) aan de schuldenaar laten weten wanneer de ontruiming plaats
zal vinden (de aanzegging). Artikel 14 van de Gerechtsdeurwaarderswet 2016 bepaalt dat een deurwaarder, alvorens hij tot de ontruiming overgaat, de burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente zo spoedig mogelijk moet doorgeven wanneer deze zal plaatsvinden. Hierdoor kan de schuldenaar nog op tijd
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www.schuldinfo.nl/inboedelbeslag.
Er zijn tevens online executieveilingen zoals http://www.veilingdeurwaarder.nl en
http://www.gerechtsdeurwaardersveiling.nl/ waar het aanbod en de publicaties van alle executoriale verkopingen in Nederland staan vermeld. Dit is uniek voor Nederland. Het is echter (nog) niet mogelijk om via deze site biedingen te doen. De feitelijke verkoop is namelijk
wettelijk voorbehouden aan de beslagleggende deurwaarder en moet daarom onder zijn
verantwoordelijkheid geschieden. Geraadpleegd van http://www.veilingdeurwaarder.nl/
arachna-Over_veilingdeurwaarder_nl-6-1.htm).
www.schuldinfo.nl/huur.
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zijn spullen uit de woning halen en die leeg achterlaten. Het gaat veelal om een
termijn van twee weken.
Op de dag van de ontruiming kan de gerechtsdeurwaarder alleen of samen
met een hulpofficier van justitie, verhuisploeg en/of slotenmaker naar het desbetreffende adres gaan. Hij heeft in principe toegang tot elke plaats die nodig is voor
de uitoefening van zijn taak. Net als bij een beslag op de inboedel mag hij zonder
toestemming van de bewoner of bij afwezigheid van de beslagenen de woning
alleen betreden in het gezelschap van de burgemeester of (als diens vertegenwoordiger) een hulpofficier van justitie (artikel 444 lid 2 Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering). In de wet staat niet omschreven dat de gerechtsdeurwaarder
verplicht is om bij de ontruiming aanwezig te blijven.
Tijdens de ontruiming heeft de gerechtsdeurwaarder de regie in handen,
de verhuisploeg doet het werk. Belangrijk is dat de deurwaarder niet verantwoordelijk is voor de nazorg van de inboedel. Het is zijn taak om de woning leeg te
halen en de inboedel op straat te zetten; hij is (in beginsel) niet verantwoordelijk
voor wat er vervolgens gebeurt met de ontruimde inboedel die op de openbare
weg staat. De deurwaarder heeft hier geen zorgplicht (behoudens zeer bijzondere
omstandigheden) en is niet bevoegd de spullen te (laten) vernietigen, ze zich toe
te eigenen of ze op te (laten) slaan (Brenninkmeijer, 2007a). De schuldenaar is
zelf verantwoordelijk om de spullen van straat te halen.
Wanneer de spullen niet door de schuldenaar zelf van straat worden gehaald, kan de schuldeiser (al dan niet op aandringen van de gemeente) of de gemeente de inboedel afvoeren. De gemeente kan op eigen besluit bepalen of ze de
inboedel opslaat of als afval afvoert. De schuldenaar kan voorts binnen een bepaalde termijn zijn spullen nog ophalen, daarna worden ze vernietigd.55 Als de
gemeente de spullen opslaat, is die termijn ongeveer dertien weken; als de verhuurder hiervoor verantwoordelijk is, bepaalt hij de lengte van de termijn. Een
eenvormige regelgeving voor de opslag en afvoer van inboedels ontbreekt: soms
zorgt de gemeente ervoor dat de inboedel van de straat verdwijnt en ergens wordt
opgeslagen; soms moet de opdrachtgever/verhuurder (schuldeiser) dit doen. Verder moeten alle mensen die in de woning aanwezig zijn, de woning verlaten. De
sleutels moeten ze aan de deurwaarder overhandigen. Wanneer er nog huisdieren
in de woning zijn, dan worden zij ook uit de woning gehaald.56
Een ontruiming ofwel huisuitzetting is voor een schuldenaar een zeer ingrijpende aangelegenheid, omdat hij met zijn hele hebben en houden ‘op straat
wordt gezet’.57 Aangezien er geen eenduidig beleid is voor de opslag en afvoer
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www.schuldinfo.nl/huur.
https://www.kbvg.nl/faq; KBvG (z.d.) Bijsluiter aanzegging ontruiming. Geraadpleegd van
https://www.kbvg.nl/2433/aanzegging-ontruiming.html.
Idem.
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van de inboedel, ontstaan er in de praktijk problemen. Een onduidelijke afvoerregeling kan voor de burger zelf tot verwarring en irritatie leiden: zijn persoonlijke
spullen worden op straat gezet met het risico dat ze gestolen worden of beschadigd
raken. In de praktijk voelen gemeenten geen verantwoordelijkheid meer voor het
weghalen en opslaan van inboedel (ze leggen die in eerste instantie bij de verhuurder). Er is een onoverzichtelijke situatie ontstaan, waarin de verhuurder maar
iets blijkt te regelen om chaos te voorkomen. Over wiens verantwoordelijkheid
de afvoer en opslag nu eigenlijk is, bestaat onenigheid. De meningen zijn verdeeld: sommigen vinden dat het een publieke taak is (en de gemeente een zorgplicht heeft), anderen zijn van mening dat het aan de verhuurders zelf is (Smit
Sibinga & Schaik, 2009).
Er zijn ook uitzonderingen. Artikel 5, lid 5 van de Algemene Wet Bestuursrecht
bepaalt dat de deurwaarder geen bestuurlijke sanctie oplegt voor zover voor de
overtreding een rechtvaardigingsgrond bestond. Daarbij wordt een beroep gedaan
op zijn discretionaire ruimte (hierover later meer in paragraaf 2.9). Hij mag bijvoorbeeld gedurende maximaal zes maanden niet tot een ontruiming overgaan
wanneer de rechtbank de schuldenaar een voorlopige voorziening (moratorium)
heeft verleend. Dit geldt alleen voor dreigende situaties zoals een ontruiming of
afsluiting (artikel 287b Faillissementswet).58 Ook kan in andere spoedeisende gevallen zo’n voorlopige voorziening worden verleend, bijvoorbeeld als de totstandkoming van een schuldregeling bemoeilijkt wordt door een beslag op de inboedel
of op een auto die nodig is voor werk.59 Op 7 maart 2017 heeft de Eerste Kamer
ingestemd met het breed wettelijk moratorium, dat sinds 1 april 2017 in werking
is (op basis van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening).60 Hierdoor kunnen
schuldenaren ook in een minnelijk traject een half jaar adempauze krijgen.61 Specifiek gaat het om situaties waarin de schuldenaar in de knel zit door de manier
waarop schuldeisers innen. Het college van Burgemeester & Wethouders kan bij
de rechter om een invorderingsstop vragen. In deze periode mogen deurwaarders,
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Dit kan tevens gelden voor de stopzetting van de levering van gas, elektra of water of de
opzegging of ontbinding van een zorgverzekering (http://www.schuldinfo.nl/index.php?id=64).
http://www.schuldinfo.nl/index.php?id=64.
De Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening is vanaf 9 februari 2012 van kracht met als
doel een effectievere schuldhulpverlening, waarbij gemeenten verantwoordelijk zijn voor
de hulp aan inwoners met schulden (Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (9 februari
2012). Geraadpleegd van http://wetten.overheid.nl/BWBR0031331/2017-04-01).
Kamerstukken II 2016-2017, 24 515, nr. 386.
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incassobureaus en de overheid geen beslag leggen op goederen, inkomen of uitkering; hieraan zijn echter wel strikte voorwaarden verbonden.62 De schuldhulpverlener kan in deze periode de situatie stabiliseren om betalingsafspraken te maken.
Een uithuiszetting is kortom een ingrijpende maatregel en de deurwaarder moet deze dwangmaatregel terughoudend inzetten. Verderop zal blijken dat
de situationele context hierbij een belangrijke rol kan spelen.
6.
De civiele gijzeling (lijfsdwang). De gerechtsdeurwaarder is in specifieke
gevallen bevoegd om lijfsdwang toe te passen. Wat wordt hiermee bedoeld? Wanneer de rechter lijfsdwang oplegt, moet de deurwaarder, desnoods met hulp van de
sterke arm, de schuldenaar overbrengen naar een huis van bewaring. Het gaat hierbij vaak om mensen die hun zorgpremie of verkeersboetes van het Centraal Justitieel Incassobureau niet hebben betaald.63
Gijzeling is het zwaarste rechtsmiddel dat bij een civiel vonnis gebruikt
kan worden en is door de wetgever bedoeld als ultimum remedium. Het is een
dwangmiddel met grote impact. De Nationale ombudsman (2015a) heeft onderzoek gedaan naar de gijzeling van burgers die hun verkeersboetes niet betalen. Burgers die niet kunnen betalen, bleken regelmatig te worden gegijzeld. Dit is ernstig
aangezien, gijzeling ingrijpende maatschappelijke gevolgen heeft.64 Bovendien
lost de gijzeling de betalingsproblemen niet op: de burger is weliswaar zijn vrijheid kwijt, maar zijn schuld is daarmee nog niet afgelost. Nadat dit rapport was
uitgekomen, heeft het CJIB verschillende maatregelen ter verbetering genomen,
zowel in de fase voorafgaand aan de gijzeling als rond de indiening van de vordering daarvan. Ook is het aantal gijzelingen inmiddels sterk afgenomen: zo werden in 2014 nog 200.000 vorderingen daartoe gedaan, in 2016 was dat aantal teruggelopen tot 784. Daarvan werden 435 behandeld: 222 zaken werden afgewezen (51%) en 213 zaken toegewezen (49%). Desondanks is de ombudsman nog
steeds van mening dat er meer veranderingen nodig zijn (Nationale ombudsman,
2017a).
Met bovenstaande toelichting op de zes ambtelijke handelingen van de gerechtsdeurwaarder (dagvaarding, betekenen, beslag leggen, ontruiming, executieverkoop en civiele gijzeling) is duidelijk geworden dat hij beschikt over ingrijpende
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Dit is gebaseerd op het ontwerpbesluit van staatssecretaris Klijnsma van Sociale zaken en
(voormalig) minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie.
Gijzeling wegens wanbetaling zorgpremie of onbetaalde boetes (z.d.). Geraadpleegd van
http://www.debrouweradvocaten.nl/cjib.html.
Onderzoek ombudsman naar gijzelingen om boetes (19 januari 2015). Geraadpleegd van
http://www.nu.nl/binnenland/3975779/onderzoek-ombudsman-gijzelingen-boetes.html
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bevoegdheden. Deze bevoegdheden worden ook wel aangeduid als machts- of
dwangmiddelen, een vorm van legitieme geweldstoepassing. Ze hebben verstrekkende maatschappelijke gevolgen en grijpen diep in de leefsfeer van de burger.
Het optreden van de gerechtsdeurwaarder heeft grote consequenties voor de individuele leefsituaties van burgers en het is te begrijpen dat zijn ambtelijke handelingen in de praktijk aanleiding kunnen zijn tot irritatie en concrete conflicten met
burgers.

De kosten
De handelingen van de gerechtsdeurwaarder gaan gepaard met kosten. Allereerst
de niet-ambtelijke handelingen: bij de minnelijke incasso worden incassokosten
in rekening gebracht. Sinds 1 juli 2012 zijn er wettelijke regels over de hoogte
hiervan: het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.65 Daarin
is een maximumtarief voor deze incassokosten bepaald. Voordat incassokosten
berekend mogen worden, moet de schuldeiser een aanmaning gestuurd hebben
met een betalingstermijn van minimaal veertien dagen. In deze aanmaning moet
staan wat de gevolgen zijn van niet-betaling, welke kosten er in dat geval berekend worden en hoeveel btw er eventueel over geheven wordt.66
Bij de gerechtelijke incasso komen er meer kosten voor de rekening van
de schuldenaar. De kosten van de ambtelijke handelingen van de gerechtsdeurwaarder zijn vastgesteld in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (BTAG).
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De staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK) (15 juli 2013). Geraadpleegd van
http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/Sector-civiel-recht/Pages/De-staffel-buitengerechtelijke-incassokosten-(BIK)-vanaf-1-juli-2012.aspx.
KBvG (z.d.). Kosten gerechtsdeurwaarders. Geraadpleegd van https://www.kbvg.nl/
1189/ik-heb-een-vordering/kosten-gerechtsdeurwaarder.html.
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Tabel 1: Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders 2017
Art. 2
a
b
c
d
e
i
j
k
s
t
v

Ambtshandeling 2017
dagvaarding
betekening van een titel (vonnis,
dwangbevel)
diverse aanzeggingen per exploot
overbetekening diverse beslagen
beslag op roerende zaken
derdenbeslag, anders dan op periodieke betalingen
derdenbeslag periodieke betaling (niet
verhaal alimentatie)
derdenbeslag tot verhaal van alimentatie
aanslaan biljetten voor aankondiging
openbare verkoop
executoriale openbare verkoop van
roerende zaken
gedwongen ontruiming van onroerende zaken

standaard

vergeefs

gestaakt

€ 80,42

n.v.t.

n.v.t.

€ 77,39
€ 63,62
€ 68,09
€ 105,78

€ 24,75
€ 24,75
€ 24,75
€ 49,84

€ 38,70
n.v.t.
€ 34,05
€ 52,89

€ 168,56

n.v.t.

€ 84,28

€ 119,97

n.v.t.

€ 59,99

€ 102,46

n.v.t.

€ 51,23

€ 79,58

n.v.t.

€ 39,79

€ 278,48

n.v.t.

€ 139,24

€ 208,06

n.v.t.

€ 104,03

Noot. Herdrukt van Moerman, 201767
Deze afzonderlijke kosten geven echter geen compleet beeld. Een ‘voltooid’ beslag op de inboedel bestaat bijvoorbeeld uit verschillende ambtshandelingen, zoals een betekening executoriale titel, betekening beslagexploot, betekening proces-verbaal, aanzegging verkoop, aankondiging verkoop biljet en aankondiging
publieke verkoop en de openbare verkoop zelf. In totaal komen deze kosten in
2017 uit op € 1.172,94.68
De kosten zijn voor rekening van de schuldenaar en komen bovenop
diens openstaande schuld. Zeker voor iemand die toch al problemen heeft met
betalen, gaat het hier om hoge bedragen. Bij de gerechtelijke incasso komen daarnaast nog andere kosten voor zijn rekening: de proceskosten (zoals de kosten van
de dagvaarding en het griffierecht) en de nakosten (bijvoorbeeld voor het bestuderen van het vonnis of het informeren van de schuldeiser) (Moerman & Van den
Berg, 2008). Het is voorstelbaar dat deze hoge deurwaarderskosten tot irritatie en
conflicten met burgers kunnen leiden. Ook voor deurwaarders zelf leiden deze
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Moerman, A.J. (z.d.). BTAG Gerechtsdeurwaarders. Geraadpleegd van http://www.schuldinfo.nl/index.php?id=51.
Moerman, A.J. (z.d.). Kosten ambtshandelingen. Geraadpleegd van http://www.schuldinfo.nl/index.php?id=51.
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kosten tot spanning. Uit onderzoek blijkt dat de tarieven onder druk staan: ze zouden afwijken van de huidige feitelijke integrale kosten per product. De kosten van
de ambtshandelingen zouden zijn gestegen (met 16 tot 33% meer dan de indexatie),69 onder andere door de langere reistijd, de hogere kwaliteitseisen en de toegenomen automatisering. Dit betekent dat schuldenaren de afgelopen jaren minder hebben moeten bijdragen in de kosten voor de ambtshandelingen dan dat het
uitvoeren daarvan kostte (Van der Putten, 2017). Deurwaarders leveren daardoor
onder de kostprijs (WODC, 2016b). Er wordt gepleit voor herwaardering en een
noodzakelijke renovatie van de tarieven.

De verhouding tussen de ambtelijke en niet-ambtelijke handelingen
Hoe vaak plegen gerechtsdeurwaarders ambtelijke en niet-ambtelijke handelingen? Wat is de verhouding hiertussen? Hoewel de minnelijke incasso als een nevenactiviteit wordt gezien, zijn de niet-ambtelijke handelingen in de praktijk zeer
populair. Er zijn zelfs geluiden dat het accent op deze nevenwerkzaamheden is
komen te liggen. Volgens een schatting voeren gerechtsdeurwaarders voor 20%
ambtelijke handelingen en voor 80% niet-ambtelijke handelingen uit, al moet
hierbij worden aangetekend dat onduidelijk is waar deze informatie op gebaseerd
is (Van den Berg-Smit, 2013). Het gevaar is dat de (ambtelijke) kernfunctie van
de gerechtsdeurwaarder in de praktijk kennelijk wel eens secundair zou kunnen
zijn geworden.
Om gedegen uitspraken te kunnen doen over de werkelijke huidige verdeling ontbreken dus betrouwbare cijfers. De commissie Van der Winkel uitte in
2009 al kritiek op dit gebrek aan adequate informatie over deze en deed de aanbeveling dat de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders hier
adequaat zicht op moest krijgen. Nu zijn hier echter nog steeds geen cijfers over
bekend.
De glorie van de minnelijke incassopraktijk heeft ervoor gezorgd dat het
aantal ambtelijke handelingen in de gerechtelijke incassopraktijk sinds 2010 afneemt (WODC, 2016b). De gerechtelijke incassopraktijk is niet alleen geslonken
door de grotere belangstelling voor de minnelijke incassopraktijk, maar ook door
de digitalisering (door het programma KEI, hierover later meer) en de verhoging
van de griffierechten.70 Ook het feit dat bedrijven steeds vaker hun eigen incassoafdeling oprichten en de inning niet meer uitbesteden aan deurwaarders, speelt
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Elk jaar worden de tarieven op basis van een vaste wijze geïndexeerd (Van der Putten,
2017).
Daardoor worden zaken minder snel aan de rechter voorgelegd of wordt er uitgeweken naar
goedkopere alternatieven, zoals e-Court of DigiTrage.
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hierbij een rol (Flanderijn, 2014; Peters e.a., 2014; WODC, 2016b). In 2014 was
het aantal dagvaardingen met 20% gedaald (CBS, 2014).
Figuur 1: Instroom civiele dagvaardingen rechtspraak, eerste en tweede aanleg

Noot. Tabellen WODC en RvdR (2015) zoals weergegeven in WODC (2016b).
Het is niet vreemd dat de minnelijke incasso zo populair is, zeker omdat het als
commerciële activiteit een grote inkomstenbron voor deurwaarders is. Hoeveel
levert dit hun op? Op basis van laatst bekende cijfers bestond in 2015 ongeveer
60% van de omzet van gerechtsdeurwaarders uit ambtelijke werkzaamheden en
de overige 40% uit niet-ambtelijke werkzaamheden.71
Vanwege de opbrengsten uit de minnelijke incasso hebben tegenwoordig
bijna alle gerechtsdeurwaarderskantoren een incassopoot. De laatste cijfers hierover laten zien dat in 2012 87 van de 200 deurwaarderskantoren bij de Kamer van
Koophandel geregistreerd stonden onder de bedrijfscategorie ‘kredietinformatie
en incasso’ (Geurts, 2012, p. 26). Bovendien zijn veel gerechtsdeurwaarderskantoren de afgelopen jaren allianties aangegaan met incassobureaus.
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Pianoo (z.d.). Marktbeschrijving incasso en deurwaardersbranche. Geraadpleegd van
https://www.pianoo.nl/markten/incassobureaus-deurwaarders/marktbeschrijving-incassodeurwaardersbranche.
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2.5

De privileges van de gerechtsdeurwaarder

In de vorige paragraaf noemde ik de rechten en plichten van de gerechtsdeurwaarder bij het uitvoeren van de ambtelijke en niet-ambtelijke handelingen. Op het
terrein van ambtshandelingen heeft hij een aantal voorrechten, de privileges. Te
weten (1) een domeinmonopolie en (2) een ministerieplicht.
1.
Het domeinmonopolie houdt in dat de gerechtsdeurwaarder als enige
functionaris bevoegd is om gebruik te maken van een aantal machtsmiddelen om
burgers tot betaling te dwingen:
‘De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar, belast met de taken die bij of krachtens de wet, al dan niet bij uitsluiting van ieder ander, aan deurwaarders onderscheidenlijk gerechtsdeurwaarders zijn opgedragen of voorbehouden’ (artikel 2 Gerechtsdeurwaarderswet 2001)
(Ter Voert & Van Ewijk, 2006, p. 21; Raukema, 2013; Van der Winkel,
2009).

Het gaat hier om de bovengenoemde ambtelijke handelingen (zie paragraaf 2.4),
waarbij de gerechtsdeurwaarder geen concurrentie van andere beroepsgroepen
ondervindt (Nationale ombudsman, Rapport 1999 / 366, 23 augustus 1999; Ter
Voert & Van Ewijk, 2006, p. 21).
2.
De ministerieplicht houdt in dat de gerechtsdeurwaarder verplicht is om
bij ambtshandelingen ministerie (oftewel medewerking) te verlenen. Hij niet kan
weigeren deze uit te voeren (artikel 11 Gerechtsdeurwaarderswet 2016; Raukema,
2013). De reden voor dit privilege is dat een gerechtsdeurwaarder soms een opdracht liever niet wilde uitvoeren, omdat hij eerder te maken had gehad met agressie en weerspannigheid (Teekens, 1954).72 Hij moet echter ook het vonnis ten
uitvoer brengen in situaties waarin geweld dreigt. De ministerieplicht geldt evenwel alleen voor de plaats waar zijn gerechtsdeurwaarderskantoor gevestigd is
(Jongbloed, 2004, p. 9; Rijsdijk & Nijenhuis, 2012, p. 231; Raukema, 2013). Er
zijn enkele uitzonderingen waardoor een gerechtsdeurwaarder toch van een tenuitvoerlegging kan afzien. Artikel 11 van de Gerechtsdeurwaarderswet 2016 bepaalt de volgende uitzonderingen: persoonlijke omstandigheden (zoals ziekte) of
wanneer de opdrachtgever niet bereid is de gerechtsdeurwaarder het gevraagde
voorschot voor het verrichten van de ambtshandelingen te betalen. De gerechtsdeurwaarder moet dan andere maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de
ambtshandeling kan worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door een waarnemend gerechtsdeurwaarder.
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In hoofdstuk 1 Inleiding werden verschillende voorbeelden genoemd van agressie en geweld tegen deurwaarders.
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2.6

De (interne) regulering

In ruil voor zijn uitgebreide bevoegdheden en privileges is de gerechtsdeurwaarder gebonden aan verschillende wetten en regels.73 Dat betreft onder andere de
Gerechtsdeurwaarderswet, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het
Burgerlijk Wetboek, waarin het beslag- en executierecht is vastgelegd. Ik verwees
al eerder hiernaar.
De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders stelt bij
verordening regels vast: de zogenaamde verordeningen. Zo schrijft zij verschillende beroeps- en gedragsregels voor.74 De eerste regel is algemeen van aard en
luidt:
‘De gerechtsdeurwaarder gedraagt zich zoals een goed gerechtsdeurwaarder betaamt’ (artikel 1 Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders).

De andere regels betreffen:
De onafhankelijkheid en de onpartijdigheid: die komen bij de beroepsuitoefening niet in gevaar (artikel 2 Verordening beroeps- en gedragsregels
gerechtsdeurwaarders).
De beroepsuitoefening: een goede vervulling van de ambtelijke verplichtingen is gewaarborgd (artikel 3 Verordening beroeps- en gedragsregels
gerechtsdeurwaarders).
De organisatie: de inrichting en organisatie van zijn kantoor voldoen aan
de eisen van een goede praktijkuitoefening en hij ziet erop toe dat zijn
medewerkers over voldoende bekwaamheid beschikken (artikel 4 Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders).
De geheimhouding: hij verwerkt vertrouwelijke gegevens niet verder of
anders en geeft daar niet verder of anders bekendheid aan dan voor een
zorgvuldige vervulling van zijn beroep wordt vereist of hem krachtens de
wet is toegestaan (artikel 5 Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders).
De weigering opdracht/informatieplicht: wanneer hij meent een aan hem
verstrekte opdracht niet te kunnen uitvoeren, stelt hij zijn opdrachtgever
hiervan in kennis (artikel 6 Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders).

73

74

In hoofdstuk 1 Inleiding werd al iets gezegd over de kernwaarden van deurwaarders die zij
vanuit hun belangrijke publieke functie dienen na te leven: verantwoordelijkheid, integriteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid (Van den Berg-Smit, 2013).
Verordening beroeps- en gedragsregels. Geraadpleegd van http://wetten.overheid.nl/
BWBR0012663/2005-03-01.
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De teruggave opdracht: als hij een opdracht niet tijdig kan uitvoeren,
geeft hij deze zo spoedig mogelijk terug (artikel 7 Verordening beroepsen gedragsregels gerechtsdeurwaarders).
Het uitoefenen van druk: hij oefent geen druk uit door het aankondigen
van maatregelen die hij niet vanuit zijn opdracht, de wet of zijn titel kan
nemen (artikel 8 Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders).
De correspondentie in rechte: hij overlegt brieven aan de rechter en de
wederpartij (artikel 9 Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders).
De financiële aangelegenheden: hij handelt nauwgezet en nauwkeurig in
financiële aangelegenheden en maakt geen onnodige kosten (artikel 10
Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders).
De tarieven en proportionaliteit van de kosten: hij legt de tarieven voor
de opdrachtgever vast, informeert deze over de kosten die zijn verbonden
aan de uitvoering van de opdracht en zorgt ervoor dat deze evenredig zijn
(artikel 11 Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders).
Het optreden van de gerechtsdeurwaarder: zijn optreden is zorgvuldig en
in overeenstemming met de eisen van zijn beroep (artikel 12 Verordening
beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders).
De gefinancierde rechtsbijstand: als er goede gronden zijn voor gefinancierde rechtsbijstand, wijst hij de burger op deze mogelijkheid (artikel 13
Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders).
Het bijhouden van de vakbekwaamheid: hij zorgt ervoor dat zijn vakkennis en praktische vaardigheid overeenstemmen met de eisen die de maatschappelijke en beroepsmatige ontwikkelingen daaraan stellen (artikel 14
Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders) (Kalsbeek, 2001; Stcrt, 12 juli 2001, nr. 132, 13).

Naast deze Verordening Beroeps- en Gedragsregels zijn er ook andere verorderingen opgesteld, zoals de Verordening Bevordering vakbekwaamheid (verplichte
bijscholing), de Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit (standaarden en richtlijnen over bijvoorbeeld de termijn waarbinnen de gerechtsdeurwaarder na de
laatste betaling het geld moet afdragen aan de opdrachtgever), de Verordening
Ledenraad (regels vergaderingen) en de Verordening Onafhankelijkheid. Andere
relevante wetten en regels zijn hier de Gedragscode gerechtsdeurwaarders ter be-
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scherming van persoonsgegevens, de Algemene wet op binnentreden en het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (BTAG).75 Nadat ik mijn
empirische onderzoek had afgerond, zijn er nog andere wetten ingevoerd, zoals
de Wet Basisregistratie Personen, het verbod op Voorfinanciering out-of-pocketkosten, het Centraal Curatele- en Bewindregister en het Digitale Beslagregister.
Sinds 6 januari 2014 is de Wet Basisregistratie Personen, BRP (ter vervanging van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, Wet
GBA) in werking getreden, waardoor deurwaarders gegevens kunnen opvragen
niet alleen over inwoners van Nederland, maar ook over Nederlanders die in het
buitenland wonen (Registratie Niet Ingezetenen).76 En sinds 1 december 2013 is
een verbod op Voorfinanciering out-of-pocketkosten ingevoerd,77 waarmee het
verboden is om de kosten die voor een dossier worden gemaakt en die door derden
aan de gerechtsdeurwaarder worden gefactureerd, vooraf te financieren (BFT,
2014). Dat gaat bijvoorbeeld om de kosten voor informatie-inwinning, verhaalsonderzoek, griffierecht, advocaten, collega-deurwaarders, slotenmakers, transportbedrijven en verhuizers. Voorts worden vanaf 1 april 2014 problematische
schulden geregistreerd in het Centraal Curatele- en Bewindregister en is de gerechtsdeurwaarder verplicht om bij het verrichten van elke ambtshandeling te controleren of de betrokkene daarin geregistreerd staat.78 Zodra de gerechtsdeurwaarder ervan op de hoogte is dat de schuldenaar onder bewind of onder curatele staat,
dient hij de correspondentie (mede) te richten tot de bewindvoerder. Ook wanneer
de schuldenaar gedagvaard moet worden, moet de gerechtsdeurwaarder de bewindvoerder dagvaarden. Tenslotte zijn sinds 1 januari 2016 alle gerechtsdeurwaarders verplicht om beslagen op roerende en onroerende zaken en loon- en derdenbeslag te registeren in het Digitaal Beslagregister voor gerechtsdeurwaarders
(DBR). Dit is een digitaal systeem voor de inschrijving van beslagen die het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders bij Reglement daartoe heeft aangewezen en die een gerechtsdeurwaarder heeft gelegd
bij de uitoefening van zijn wettelijke taak als openbaar ambtenaar.79 Het WODC
(2016b) noemt verschillende positieve gevolgen van de invoering van dit Beslagregister. Het zou een onnodige opstapeling van beslagen kunnen voorkomen en
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Zie voor een overzicht van de wet- en regelgeving: KBvG (z.d.). Wet en regelgeving. Geraadpleegd van https://www.kbvg.nl/1184/wet-en-regelgeving.html.
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (z.d.). Wijzigingen GBA BPR. Geraadpleegd van
https://www.rvig.nl/brp/inhoud/het-brp-stelsel/wet-basisregistratie-personen/wijzigingengba-brp.
Dit werd ingevoerd nadat het empirisch onderzoek had plaatsgevonden.
www.schuldinfo.nl/tuchtrecht.
KBvG (z.d). Beslagregister Gerechtsdeurwaarders. Geraadpleegd van: https://www.
kbvg.nl/ 5691/gerechtsdeurwaarders/gerechtsdeurwaarders.html.
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ook de beslagvrije voet kan hierdoor beter in de gaten worden gehouden. Daarnaast kan een deurwaarder zo de opdrachtgever (een MKB-ondernemer) beter informeren over de (on)mogelijkheden van een incasso en zo voorkomen dat er oninbare kosten worden gemaakt.

Kritische vraagtekens
Tot zover is duidelijk dat gerechtsdeurwaarders bij hun beroepsuitoefening rekening te houden hebben met een scala aan regels en richtlijnen. Het valt op dat
slechts enkele richtlijnen betrekking hebben op het face-to-face-contact met burgers, namelijk de Vordering beroeps- en gedragsregels. In de volgende paragraaf
behandel ik nog een aantal andere (externe) regels en richtlijnen waaraan de gerechtsdeurwaarder zich in het face-to-face-contact moet houden, zoals de gedragscode en de behoorlijkheidsnormen van de Nationale ombudsman.
Er zijn enkele vraagtekens te plaatsen bij de effectiviteit van de huidige
wet- en regelgeving. Zo zit er nog een aantal beperkingen aan het Digitaal Beslagregister. Cruciaal is dat alle schuldeisers weten wie wat vordert (zie verder
hoofdstuk 3 Een overzicht van de literatuur), maar dat de belangrijkste schuldeiser, de overheid (waaronder de Belastingdienst), zich hier nog niet bij heeft aangesloten (Moerman, 2016). Het onderzoek van het WODC (2016b) stelt eveneens
vast dat de belastingdeurwaarders niet in dit register zijn opgenomen. Deze onvolledigheid in de informatie staat een goede afweging in de weg, zeker omdat
hun beslagen vaak preferent zijn. Daarnaast wordt geconstateerd dat het beslagregister op dit moment nog maar van beperkte betekenis is, aangezien het alleen
maar betrekking heeft op beslagen waarvoor een beslagvrije voet geldt (beslag op
loon, uitkering en de voorlopige teruggaaf belastingen) en op het beslag op de
huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. Uitgesloten zijn bijvoorbeeld de loonvorderingen omwille van rijksbelastingen, toeslagen, gemeentelijke en waterschapbelastingen en de verrekening van te veel verstrekte uitkeringen door instanties zoals
de sociale diensten, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank (Moerman,
2016b). Een eventueel bankbeslag of een beslag op inboedel of auto werd in 2016
nog niet geregistreerd (WODC, 2016b).
De Gerechtsdeurwaarderswet die tijdens het empirische onderzoek van
kracht was, is al een aantal jaar oud; hij dateert van 2001. De afgelopen jaren zijn
er verschillende suggesties gedaan om de wet uit te aan te passen, door bijvoorbeeld wijzigingen aan te brengen in de hoedanigheden van de deurwaarder (zie
paragraaf 2.2) en te adviseren tot Herziening van de Beslagverboden (zie paragraaf 2.4). In het bijzonder zou de oude wet de onafhankelijkheid van de deurwaarder onvoldoende waarborgen. De afgelopen jaren zijn al enkele initiatieven
genomen ter verbetering. Op 1 juli 2010 werd een Verordening Onafhankelijkheid
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opgesteld waar de standpunten nu nog over uiteenlopen (WODC, 2016b). Daarnaast hebben risicovolle financiële situaties van kantoren geleid tot meer ‘financiële’ regels vanuit de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, zoals de eerdergenoemde regulering van de Voorfinanciering van out-ofpocket-kosten en de bestuursregel Houdende minimumeisen voor liquiditeit en
solvabiliteit, die op 1 januari 2016 is ingevoerd.80
Op 1 oktober 2014 diende staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel in tot Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet81 waarin hij voorstelt om artikel 12 (over de onafhankelijkheid) uit
te breiden met artikel 12a:
‘De gerechtsdeurwaarder oefent zijn ambt in onafhankelijkheid uit. De
gerechtsdeurwaarder mag zijn ambt niet uitoefenen in dienstbetrekking
of in enig ander verband waardoor zijn onafhankelijkheid wordt of kan
worden beïnvloed’ (Dijkhoff, 2015).

Per 1 juli 2016 en deels per 1 januari 2017 is de nieuwe Gerechtsdeurwaarderswet
2016 ingevoerd. De uitbreiding van artikel 12a heeft betrekking op de ontwikkeling waarin buitenstaanders (niet-gerechtsdeurwaarders) aandelen verkrijgen in
deurwaarderskantoren. Ondanks de nieuwe Verordening, bestuursregels en wet is
de onafhankelijkheid nog steeds een belangrijk punt van zorg van de minister, van
de Autoriteit Consument en Markt en van deurwaarders zelf. De discussie over de
zogenoemde derdenparticipatie is actueel: een deel van de deurwaarders vindt dat
de huidige regelgeving nog niet waterdicht is. Hoewel de Verordening Onafhankelijkheid uit 2010 bepaalt dat derdeneigenaren van deurwaarderskantoren hun
eigen kantoor geen opdrachten mogen geven, wordt dit in de praktijk niet nageleefd. De Vereniging Deurwaarders Belangen Nu eist dat het Bureau Financieel
Toezicht en de KBvG actie ondernemen tegen deurwaarderskantoren die deels
eigendom zijn van incassobureaus en daar tevens opdrachten van krijgen. Niet
alleen brengt dit de onafhankelijkheid in gevaar, ook zou dit leiden tot concurrentievervalsing en -verstoring, omdat incassobureaus hierdoor veel meer speelruimte hebben dan gerechtsdeurwaarders. De bureaus kunnen bijvoorbeeld tarie-
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Het doel van deze bestuursregel is om een gezonde bedrijfsvoering te bevorderen, wat een
goede beroepsuitoefening ten goede komt. Deurwaarders moeten een liquiditeits- en solvabiliteitsratio vaststellen en deze kunnen voorleggen aan het Bureau Financieel Toezicht.
Als de ratio’s onder de genoemde minimumeisen vallen, moet de gerechtsdeurwaarder een
herstelplan opstellen (Bestuursregel Houdende minimumeisen voor de liquiditeitsratio en
solvabiliteitsratio van de gerechtsdeurwaarder, 2015).
Kamerstukken II 2014-2015, 34 047, nr. 7.
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ven aanbieden op no-cure-no-pay-basis, vorderingen kopen en voorschotten geven. Ook als de incassobureaus mee mogen doen in de aanbestedingsrondes82 (in
het volgende hoofdstuk meer hierover), dan gaat dat ten koste van gerechtsdeurwaarderskantoren die wel rekening houden met de Verordening. De KBvG controleert niet of incassobureaus zowel eigenaar als opdrachtgever zijn en onderkent
hierdoor de gevolgen van oneerlijke concurrentie niet.83
Naar aanleiding van deze discussie heeft Kamerlid Michiel van Nispen
(Socialistische Partij) op 20 april 2017 Kamervragen gesteld aan minister Blok
(Veiligheid en Justitie).84 In zijn antwoord op 23 mei 2017 benadrukt deze dat de
Verordening uit 2010 gehandhaafd moet worden en ziet hij hierbij een serieuze
rol voor niet alleen de KBvG, maar ook het Bureau Financieel Toezicht. Er zal
vanuit het bestuur van de KBvG worden gekeken of er een nieuwe Verordening
komt.85 Belangrijk is dat dit probleem consequenties kan hebben voor het ontstaan
van escalatie, aangezien het de partijdigheid van deurwaarders in de hand kan
werken (verderop in hoofdstuk 3 Een overzicht van de literatuur kom ik hier nog
op terug).
Tevens zit er nog een aantal haken en ogen aan de huidige beroeps- en
gedragsregels van deurwaarders. Zo stelt artikel 8 helder en duidelijk dat de deurwaarder geen druk mag uitoefenen door maatregelen aan te kondigen die hij niet
vanuit zijn opdracht, de wet en de titel kan nemen (Van den Berg-Smit, 2013, p.
233-235). Deze regel is echter een uitzondering: bij alle andere artikelen van deze
verordening zijn de regels erg open. De kritiek is dat ze te globaal zijn geformuleerd (Moerman & Van den Berg, 2008; Van den Berg-Smit, 2013). Artikel 1, dat
bepaalt dat de gerechtsdeurwaarder zich gedraagt zoals een goed gerechtsdeurwaarder betaamt, is heel breed en door ieder op zijn eigen manier in te vullen.
Artikel 2 bepaalt dat de beroepsuitoefening van de deurwaarder zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid niet in gevaar mag brengen en artikel 3 eist dat een
gerechtsdeurwaarder het beroep zodanig uitoefent, dat een goede vervulling van
de ambtelijke verplichtingen gewaarborgd is. Van den Berg-Smit (2013) is van
mening dat de beroeps- en gedragsregels nog een ministeriële verordening zijn,
waarmee ze bedoelt dat de regels voortvloeien uit de Regeling van 9 juli 2001 in
de Staatscourant, die in 2005 voor het laatst werd gewijzigd.86 Volgens haar zijn
de beroeps- en gedragsregels weinig concreet.
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De procedure waarin een opdrachtgever een deurwaarder een opdracht (bijvoorbeeld een
aanmaning) wil laten uitvoeren, waarvoor de opdrachtgever een bepaalde prijs vraagt.
Deurwaarders ruziën over concurrentieregels (18 april 2017). Geraadpleegd van
http://www.mr-online.nl/deurwaarders-ruzien-concurrentieregels/.
Kamerstukken II, 2016-2017, 201705421.
Blok, 2017; Aanhangsel Handelingen II, 2016-2017, 1954.
Stcrt. 2001, 132; Stcrt. 2005, 15.
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De overige wet- en regelgeving geeft vooral zicht op de ambtshandelingen die de gerechtsdeurwaarder mag verrichten (hij is bevoegd tot het leggen van
beslag etc.) en welke handelingen hij daarvoor moet uitvoeren (een betekening of
proces-verbaal), maar hierbij worden nauwelijks richtlijnen gegeven. Hoe moet
de dagvaarding worden uitgebracht? Hoe gaat het betekenen in zijn werk? Is de
gerechtsdeurwaarder verplicht de schuldenaar toelichting te geven? Het antwoord
op deze vragen blijft in het midden en elke gerechtsdeurwaarder moet zelf invullen wat hij verstaat onder de algemene regel ‘zoals een goed deurwaarder betaamt’.
Vanuit de hoek van de sociale raadslieden wordt eveneens gepleit voor
nauwkeuriger beschreven gedragsnormen, wat volgens het raadsliedennetwerk
positief zou uitwerken. Zowel de gerechtsdeurwaarder als de schuldenaar weet
dan beter waar hij aan toe is, de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders heeft meer
mogelijkheden om het handelen van deurwaarders te toetsen en de schuldenaar
kan het optreden van de deurwaarder beter beoordelen (Moerman & Van den
Berg, 2008). In dit opzicht zou een heldere regulering irritatie en conflicten met
burgers kunnen voorkomen.
Daarnaast zouden de huidige gedrags- en beleidsregels onvoldoende
transparant zijn. Het is nu nog zo geregeld dat de Koninklijke Beroepsorganisatie
van Gerechtsdeurwaarders deze verordeningen alleen maar hoeven te publiceren
in de Staatscourant. Via intranet krijgen gerechtsdeurwaarders allerlei algemene
adviezen (beleidsregels) over hoe ze moeten handelen in specifieke situaties. Deze
adviezen zijn echter niet openbaar of bindend, al moet de deurwaarder hierover
wel verantwoording kunnen afleggen. Verder kan de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders nadere regels stellen over de thema’s uit de Verordening beroeps- en gedragsregels, maar deze zijn niet openbaar (Moerman &
Van den Berg, 2008).
Over het algemeen is er dus weinig transparantie, openheid en duidelijkheid over de bevoegdheden van de gerechtsdeurwaarder. Het juridisch naslagwerk
(de Gerechtsdeurwaarderswet en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)
bevat slechts summiere beschrijvingen van zijn bevoegdheden. Duidelijke handboeken waarin specifieke gedragingen worden omschreven, ontbreken. Op internetfora en sites van deurwaarderskantoren wordt veelal slechts beperkt aangegeven wat een gerechtsdeurwaarder precies doet. Moerman, manager sociale raadslieden en schuldhulpverlening, verspreidt via zijn site http://www.schuldinfo.nl
uitgebreide en toegankelijke informatie over de bevoegdheden van gerechtsdeurwaarders. Sinds 2015 is op de site van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
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het informatieblad Gerechtsdeurwaarders: tarieven, toezicht en klachtenprocedure te vinden.87
Ook aan de taal van de gerechtsdeurwaarder kan nog veel verbeterd worden.88 De commissie Van der Winkel adviseerde al eerder om die taal begrijpelijker te maken ‘in het belang van de opdrachtgever en in het belang van een goede
rechtsbedeling zodat de schuldenaar begrijpt wat van hem verlangd wordt’ (Van
der Winkel, 2009). De KBvG heeft vervolgens een commissie ingesteld en overleg gevoerd met het Landelijk Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR), waarna
ze bijsluiters heeft opgesteld. In 2011 is voor schuldenaren een aantal juridische
bijsluiters ontwikkeld, waarin kort staat uitgelegd wat de gerechtsdeurwaarder bij
een bankbeslag of loonbeslag doet (Bijsluiter Aanzegging ontruiming, Bijsluiter
Bankbeslag, Bijsluiter Loonbeslag, Bijsluiter Beslag op auto/inboedel en Bijsluiter Betekening vonnis).89 De kritiek is echter dat deze bijsluiters niet erg duidelijk
zijn en in het bijzonder schuldenaren geen heldere en begrijpelijke taal bieden.90
In 2016 staan exploten nog steeds vol moeilijk te begrijpen taal, zoals
mag blijken uit het volgende voorbeeld:
‘geschiedene deze betekening ten effecte rechtens, opdat gerequireerde
op legale wijze van een en ander kennis drage’ (Van de Donk, 2016, p.
23).

Andere voorbeelden zijn ‘onverminderd reeds verrichte betalingen’, ‘gehoudenheid tot betaling’, ‘reeds betaalde verschotten’, ‘aanzegging’ en ‘de ten deze betekende executoriale titel ten uitvoer leggen’ (Van Gaal, 2016a).
Van Nispen van de Socialistische Partij (SP) heeft aandacht gevraagd
voor de begrijpelijkheid van de taal van de gerechtsdeurwaarder. Hij heeft op 26
juli 2016 Kamervragen gesteld aan minister van Veiligheid en Justitie Van der
Steur over het archaïsche (ouderwetse) taalgebruik van deurwaarders.91 Van der
Steur noemt de eerdere initiatieven van de KBvG om de taal begrijpelijker te maken, maar hij wijst daarbij ook op het feit dat deurwaarders verplicht zijn om in
hun ambtelijke stukken formele juridische taal te gebruiken, omdat de wet deze
eis stelt. Hij vindt het daarom van wezenlijk belang dat deurwaarders deze schriftelijke communicatie mondeling toelichten en zo de begrijpelijkheid bevorderen.
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Rijksoverheid (14 april 2015). Gerechtsdeurwaarders: tarieven, toezicht en klachtenprocedure. Geraadpleegd van https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brochures/2015/04/14/gerechtsdeurwaarders-tarieven-toezicht-en-klachtenprocedure/gerechtsdeurwaarders-april-2015.pdf.
Volgens de Algemene Rekenkamer (2016) telt Nederland ongeveer 2,5 miljoen laaggeletterden van 16 jaar en ouder.
KBvG (z.d.). Juridische bijsluiters. Geraadpleegd van https://www.kbvg.nl/1149/ik-hebschulden/juridische-bijsluiters.html.
Zie ook de column van Van Gaal (2016a).
Aanhangsel Handelingen II, 2015-2016, nr. 3278.
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Ook De Bock, bijzonder hoogleraar Bijzondere aspecten van het privaatrecht aan
de Universiteit van Amsterdam, constateert dat deurwaarders vanuit juridisch
oogpunt en ter garantie van de volledigheid vaak de neiging hebben om vast te
houden aan archaïstisch taalgebruik. Volgens haar zijn de teksten soms onnodig
ingewikkeld en kan dit anders, bijvoorbeeld door archaïsche begrippen te vermijden en bijzinnen te scheiden van de hoofdzin (De Bock, 2016). De verantwoordelijkheid hiervoor zou bij de beroepsgroep zelf liggen, door in gewoon Nederlands te communiceren en niet via bijsluiters of andere formulieren (Van Gaal,
2016).

2.7

Intern en extern toezicht

Gerechtsdeurwaarders zijn niet alleen gebonden aan wetten en regels, hun optreden wordt ook kritisch in de gaten gehouden door intern en extern toezicht. De
officiële instanties die zich hiermee bezighouden, zijn:
1.
de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders;
2.
het Bureau Financieel Toezicht;
3.
de Nationale ombudsman.
1.
Een vorm van intern klachtrecht is het tuchtrecht (artikel 34 Gerechtsdeurwaarderswet 2016). De gerechtsdeurwaarder valt voor zowel zijn niet-ambtelijke als zijn ambtelijke handelingen onder het tuchtrecht. De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders, gevestigd in Amsterdam bij de Rechtbank Amsterdam, bestaat uit vijf leden (waaronder een voorzitter) en tien plaatsvervangende leden
(waarvan twee of meer plaatsvervangend voorzitter zijn). Alle leden zijn benoemd
door de minister van Justitie en Veiligheid (artikel 35 Gerechtsdeurwaarderswet
2016). Daarvan zijn negen leden rechterlijke macht en vijf leden gerechtsdeurwaarders. De Kamer kan een gerechtsdeurwaarder een maatregel opleggen, zoals
een berisping, een berisping met waarschuwing, een geldboete, een schorsing
voor maximaal één jaar en de ontzetting uit het ambt. Het kan hier om ingrijpende
maatregelen gaan. De zitting is in principe openbaar en de gerechtsdeurwaarder
en de klager kunnen zich laten bijstaan door een raadsman of -vrouw. Het doel
van het tuchtrecht is de bevordering van een goede wijze van beroepsuitoefening.
Tegen een beslissing van de Kamer is vaak hoger beroep mogelijk bij het Gerechtshof Amsterdam. Dit is niet mogelijk als de voorzitter de klacht niet-ontvankelijk verklaart en de Kamer dat overneemt (Moerman & Van den Berg, 2008).
2.
Het Bureau Financieel Toezicht is een bestuursorgaan dat extern toezicht
houdt op de financiën van gerechtsdeurwaarderskantoren. Dit bureau bekijkt of
de gelden die aan gerechtsdeurwaarders worden toevertrouwd (het geïncasseerde
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geld dat ze op de derdenrekening gestort krijgen)92 inderdaad veilig en zeker zijn93
en of het maatschappelijke vertrouwen gewaarborgd is. Dit toezicht is vooral preventief van aard. Het BFT toetst daarnaast in hoeverre er sprake is van financiële
risico’s en kan waar nodig handhavend optreden, bijvoorbeeld door een tuchtklacht in te dienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. Vanaf 1 juli 2016
(nadat het wetsvoorstel Wijziging Gerechtsdeurwaarderswet was aangenomen)
voert het Bureau het externe toezicht op de integriteit en kwaliteit van de deurwaarder uit (artikel 30 Gerechtsdeurwaarderswet 2016). Het Bureau is verantwoordelijk voor elk onderzoek naar de kantoor- en privé-administratie van de gerechtsdeurwaarder waartoe de voorzitter van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders opdracht geeft.
3.
De Nationale ombudsman is een derde vorm van toezicht. De gerechtsdeurwaarder is bij de uitoefening van de aan hem opgedragen ambtshandelingen
(de uitoefening van openbaar gezag) een bestuursorgaan (artikel 9:1 Algemene
wet bestuursrecht). Zijn gedragingen, zijn doen en laten als openbaar ambtenaar
zijn onderworpen aan dit klachtrecht. De klachten tegen een gerechtsdeurwaarder
vallen onder het team Politie en Justitie. Bij de behandeling ervan geldt het principe van hoor en wederhoor. De gerechtsdeurwaarder is als openbaar ambtenaar
gebonden aan de gedragscode en de behoorlijkheidsnormen (Brenninkmeijer,
2007a). Het gaat in totaal om tweeëntwintig normen rond de volgende vier kernwaarden: (1) open en duidelijk (2) respectvol (3) betrokken en oplossingsgericht
en (4) eerlijk en betrouwbaar. Het betreft de volgende normen (Behoorlijkheidswijzer Nationale ombudsman):94
transparantie (open en eerlijk handelen, zodat het voor de burger duidelijk is waarom bepaalde dingen worden gedaan);
goede informatieverstrekking (burgers krijgen met het oog op hun belangenbehartiging juiste, volledige en duidelijke informatie en niet alleen
pas als ze daarom vragen. Ook bij de voorbereidingen van de handelingen
van de gerechtsdeurwaarder krijgt de burger de relevante informatie);95
luisteren naar de burger (de gerechtsdeurwaarder luistert actief naar de
burger, zodat deze zich gehoord en gezien voelt);
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Bovendien kunnen gerechtsdeurwaarders zich aansluiten bij het Garantiefonds, dat de zekerheid biedt dat het geïncasseerde bedrag daadwerkelijk bij de schuldeiser terechtkomt
(http://www.ggdw.nl/).
Bureau Financieel Toezicht (z.d.). Werkwijze. Geraadpleegd van http://www.bureauft.nl/
gerechtsdeurwaarders-2/werkwijze-toezicht/werkwijze/.
De Nationale ombudsman (z.d.). Behoorlijkheidswijzer. Geraadpleegd van https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/infomateriaal/Behoorlijkheidswijzer%20NL%20oktober%202016.pdf.
Zie rapporten van de Nationale ombudsman 2002 / 074; 2006 / 0258 en 2007 / 0087.
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goede motivering (de handelingen en besluiten zijn begrijpelijk en de gerechtsdeurwaarder legt ze duidelijk uit);
respecteren van grondrechten (tijdens het optreden van de gerechtsdeurwaarder zijn het recht op de onaantastbaarheid van het lichaam, het huisrecht, het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het
recht op persoonlijke vrijheid gewaarborgd);
bevorderen van actieve deelname door de burger (de burger wordt actief
betrokken bij het handelen);
fatsoenlijke bejegening (de gerechtsdeurwaarder respecteert de burger, is
beleefd, hulpvaardig en professioneel);
fair play (de gerechtsdeurwaarder moet burgers de mogelijkheid geven
om hun procedurele kansen te benutten en een eerlijke gang van zaken te
krijgen);
evenredigheid (het gekozen middel grijpt niet onnodig in in het leven van
de burger en het staat in evenredige verhouding tot het doel),
bijzondere zorg (personen die onder de hoede van de gerechtsdeurwaarder zijn geplaatst, krijgen de zorg waarop zij vanwege hun afhankelijke
positie zijn aangewezen);
maatwerk (als het nodig is om onbedoelde en ongewenste consequenties
te voorkomen, kan de gerechtsdeurwaarder afwijken van het algemeen
beleid of de voorschriften);
samenwerking (in het belang van de burger werkt de gerechtsdeurwaarder samen met andere instanties en de burger wordt niet van het kastje
naar de muur gestuurd);
coulante opstelling (wanneer er fouten worden gemaakt, stelt de gerechtsdeurwaarder zich coulant op, waarbij aandacht is voor claims die redelijkerwijs gehonoreerd moeten worden. Ook wordt de burger niet belast met
onnodige en ingewikkelde bewijsproblemen en procedures),
voortvarendheid (de gerechtsdeurwaarder handelt slagvaardig en met
voldoende snelheid);96
de-escalatie (de gerechtsdeurwaarder probeert in de contacten met de burger escalatie te voorkomen of te beperken. Essentieel daarbij zijn communicatieve vaardigheden en een oplossingsgerichte houding);
integriteit (de gerechtsdeurwaarder handelt integer en gebruikt zijn bevoegdheid alleen voor het beoogde doel);
betrouwbaarheid (de gerechtsdeurwaarder handelt binnen het wettelijk
kader, is eerlijk en oprecht, doet wat hij zegt en geeft gevolg aan rechterlijke uitspraken);

Zie Nationale ombudsman rapport 2002 / 074.
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onpartijdigheid (de gerechtsdeurwaarder handelt onpartijdig en zonder
vooroordelen en vermijdt iedere vorm van vooropgezette mening of
schijn van partijdigheid);
redelijkheid (de verschillende belangen worden tegen elkaar afgewogen
voordat er een beslissing wordt genomen. De uitkomst daarvan mag niet
onredelijk zijn);
goede voorbereiding (de gerechtsdeurwaarder verzamelt alle informatie
die van belang is om een weloverwogen beslissing te nemen);
goede organisatie (de gerechtsdeurwaarder zorgt ervoor dat zijn organisatie en zijn administratie de dienstverlening de burger ten goede komt.
Er wordt secuur gewerkt en slordigheden worden vermeden. Eventuele
fouten worden zo snel mogelijk hersteld);
professionaliteit (de gerechtsdeurwaarder zorgt ervoor dat zijn medewerkers volgens professionele normen werken. De burger mag bijzondere
deskundigheid van hen verwachten).

De Nationale ombudsman heeft geen sanctiemogelijkheden, maar kan wel oplossingen bieden zoals een interventie, bemiddelingsgesprek, onderzoek met rapport
en onderzoek met brief.97 In de meeste gevallen bestaat zijn werk uit adviseren en
informeren. Zijn interventies zijn oplossings- en toekomstgericht en bedoeld om
in contact met het bestuursorgaan het probleem van de burger uit de wereld te
helpen. Verder kan de Nationale ombudsman een schriftelijk onderzoek (rapport)
instellen waaraan de gerechtsdeurwaarders moeten meewerken. De rapportage
daarvan leidt tot een beoordeling van de behoorlijkheid van hun gedragingen en
tot aanbevelingen. Soms sluit hij een onderzoek niet met een rapport af maar met
een brief aan de klager en de overheidsinstantie. Ook kan hij via jaarverslagen of
de media aandacht vragen voor bepaalde kwesties. Dit klachtrecht is naast het
tuchtrecht bedoeld als aanvullende rechtsbescherming (Brenninkmeijer, 2007a).

Kritische vraagtekens
De gerechtsdeurwaarder wordt door verschillende instanties in het oog gehouden.
Hoewel dit op het eerste gezicht goed geregeld lijkt, zijn hier nog enkele kanttekeningen bij te plaatsen.
Het Bureau Financieel Toezicht ziet sinds 1 augustus 2008 toe op de Wet
ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT). In het
kader hiervan zijn bijvoorbeeld notarissen verplicht om melding te doen van ongebruikelijke transacties zoals witwaspraktijken (de zogenoemde meldplicht).
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https://www.nationaleombudsman.nl/procedure#interventie--2.
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Stouten (2012) benadrukt in haar proefschrift De witwasplicht dat de gerechtsdeurwaarder in Nederland niet expliciet onder deze meldplicht valt, omdat het
toepassingsbereik van de meldplicht ruim en open geformuleerd is; dit in tegenstelling tot in België en Frankrijk. Deurwaarders worden niet genoemd in de jaarverslagen van het Bureau Financieel Toezicht en de jaarverslagen van Financial
Intelligence Unit (FIU) in het kader van het WWFT-toezicht. Ook constateert zij
dat de website van de Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders deze meldplicht niet noemt. Stouten concludeert dat deze partijen er blijkbaar van uitgaan
dat deurwaarders niet onder de WWFT vallen. Ze schrijft dat personen uit het
werkveld de volgende verklaring geven voor het ontbreken van de meldplicht: ‘de
werkzaamheden van deurwaarders spelen [zich] per definitie af in het kader van
een rechtsgeding, of een dreigend rechtsgeding en zouden daarom altijd vrijgesteld zijn, zodat de WWFT op hen niet van toepassing is’ (Stouten, 2012, p. 222).
Maar wanneer we naar de wettelijke omschrijving van de medeplichtige diensten
kijken, vallen volgens haar de diensten van de deurwaarder daar duidelijk wel
onder, als het gaat om het innen van een incasso of het leggen van een beslag. Een
ander argument waarom de meldplicht in de praktijk ook voor de deurwaarder zou
moeten gelden, is dat het melden van ongebruikelijke transacties voortvloeit uit
zijn maatschappelijke positie en zijn rol als ambtenaar, waarin hij door de Kroon
is benoemd en waarvoor hij een eed heeft afgelegd. Hij heeft weliswaar geen opsporingsbevoegdheid zoals politieagenten, maar als ambtenaar wel een algemene
aangifteplicht (artikel 162 Wetboek Strafvordering).
Stouten doet vervolgens de aanbeveling om de Nederlandse regelgeving
aan te passen om ervoor te zorgen dat de meldplicht ‘herleeft’. De deurwaarder
zou dan ‘ongebruikelijke transacties’ moeten melden als hij weet, vermoedt, of
goede redenen heeft om te vermoeden dat het gaat om een schijnvordering, bedoeld om geld wit te wassen. Tot dusver is deze wijziging nog niet toegepast en
blijft de meldplicht bij deurwaarders nog vaag. Doordat een eenduidige regelgeving ontbreekt, kan het wel of niet melden in de praktijk tot verwarring leiden bij
deurwaarders.
Het tuchtrecht heeft de afgelopen jaren al veel kritiek te verduren gehad.
De regulering was tot 2016 voor het grootste deel in handen van gerechtsdeurwaarders zelf (zelfregulering). Critici vonden echter dat extern toezicht op de integriteit en de kwaliteit van gerechtsdeurwaarders ten onrechte ontbrak. De toenmalige staatssecretaris Fred Teeven stelde in 2015 in een Kamerbrief voor om het
tuchtrecht voor gerechtsdeurwaarders te wijzigen (Teeven, 2015). Zijn voorstel
was om het financiële toezicht uit te breiden tot een algemeen toezicht op de naleving van de Gerechtsdeurwaarderswet, de regels en de integriteit van deurwaarders. Hij pleitte tevens voor een integraal toezicht van preventieve aard, waarin
een onafhankelijke toezichthouder kijkt naar de integriteit van de deurwaarder.
Teeven sloot hiermee aan op de eerdere aanbevelingen van de commissie Van der
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Winkel (2009). Met de komst van de Gerechtsdeurwaarderswet 2016 ziet het Bureau Financieel Toezicht nu toe zowel op de financiële risico’s als op de integriteit. Echter zou het toezicht van het Bureau Financieel Toezicht lastiger zijn geworden omdat deurwaarderskantoren met steeds ingewikkeldere softwarepakketten werken (WODC, 2016b).
Eveneens werd voorgesteld om de klachteninstantie van de Nationale
ombudsman te schrappen. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders zelf was erg kritisch over de klachteninstantie van de Nationale ombudsman; zij was van mening dat klachten alleen naar de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders gestuurd moesten worden en niet naar de Nationale ombudsman, om zo
verwarring bij burgers te voorkomen. Het kabinet is afgestapt van het oorspronkelijke idee om de bevoegdheid van de Nationale ombudsman ten aanzien van
deurwaarders te schrappen. De ombudsman blijft bevoegd tot de behandeling van
klachten van burgers over gerechtsdeurwaarders.98 Belangrijk is dat hij op een
niet-formele manier klachten van burgers snel en concreet kan oplossen; dit kan
voor burgers een toegevoegde waarde hebben.
De commissie Van der Winkel (2009) oordeelde dat het tuchtrecht te repressief is en het toezicht fragmentarisch is georganiseerd. Er was kritiek op de
lange doorlooptijden, op de geringe sancties die de Kamer oplegt en op de beperkte (anonieme) en late publicatie van tuchtrechtelijke uitspraken (Ter Voert &
Van Ewijk, 2006). Vanaf 4 juli 2006 werden de uitspraken niet meer gepubliceerd
op de website www.rechtspraak.nl, maar wel op de site van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Sinds 2013 worden de uitspraken
wel weer gepubliceerd. Verder zou er onvoldoende worden gedaan om de klachten intern op te lossen of te voorkomen en zou het toezicht van de Koninklijke
Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders te wensen overlaten. Hiermee
wordt bedoeld dat de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
(anders dan bijvoorbeeld bij notarissen) geen bemiddelende rol heeft om mogelijk
sneller tot oplossingen te komen (Van der Winkel, 2009).
Een groot deel van de kritiek betreft het feit dat veel zaken ongegrond
worden verklaard. Cijfers van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders (2016) laten
zien dat in 2016 bij een instroom van 1262 klachten slechts 17 klachten gegrond
werden verklaard. Hier worden verschillende verklaringen voor genoemd. Enerzijds zou dit het gevolg zijn van de te globaal geformuleerde gedragsnormen (paragraaf 2.6), die alleen door de Kamer getoetst kunnen worden. Een andere oorzaak zou zijn dat schuldenaren voor de verkeerde zaken bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarder aankloppen (bijvoorbeeld omdat ze het niet eens zijn met de
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Moerman, A. J. (11 oktober 2014). Ombudsman blijft bevoegd over deurwaardersklachten’
Geraadpleegd van http://www.schuldinfo.nl/index.php?id=31&tx_ttnews%5Btt_ news%
5D=336&cHash=b9ea5c9610; Kamerstukken II 2014-2015, 34 047, nr. 7.
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vordering van de schuldeiser). Burgers belanden vaak door onwetendheid bij verkeerde instanties: ze weten niet tot welke instantie ze zich met hun klacht moeten
wenden.99
Gerechtsdeurwaarders beschouwen de klachten in eerste instantie vaak
als ‘flutklachten’ en dit komt mede door de lage drempel voor toegang tot de rechter (Van den Berg-Smit, 2013, p. 93). Deze lage drempel is echter verleden tijd.
Teeven heeft op 10 februari 2015 het wetsvoorstel Doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is op 6 december 2016 door de Eerste Kamer aangenomen.100 De wet
treedt in werking op 1 januari 2018. De secretaris heeft een griffierecht van € 50
ingevoerd, dat ten bate komt van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. De doorberekening zou zorgen voor een extra financiële prikkel die deurwaarders stimuleert om op een efficiënte manier (met zo min mogelijk kosten) hun kwaliteit en
integriteit te waarborgen. De achterliggende gedachte is dat het wettelijk toezicht
en de tuchtrechtspraak belangrijk zijn voor de maatschappelijke positie van deurwaarders en het vertrouwen van de samenleving in de kwaliteit en de integriteit
van deze beroepsgroep.
Ook wordt het argument aangevoerd dat dit griffierecht wordt ingevoerd
om bagatelklachten te voorkomen. Ondanks het feit dat dit wetsvoorstel is aangenomen, is er vanuit verschillende kanten kritiek gekomen, met name omdat het
burgers op extra kosten zou jagen. Zowel de Raad van State, de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders als de Landelijke Organisatie Sociaal
Raadslieden LOSR/MOgroep101 zijn kritisch op het eerdere wetsvoorstel. Moerman (2015) stelt dat, hoewel het merendeel van de klachten ongegrond wordt verklaard, het in de praktijk niet altijd om bagatelklachten gaat. De klachten maken
duidelijk dat er bij burgers problemen zijn. Het indienen van een klacht heeft voor
burgers een belangrijke functie: stoom afblazen. Door burgers een keuze te laten
maken tussen het doen van boodschappen of het indienen van een klacht wordt
hun deze laagdrempelige manier om onvrede te uiten ontnomen. Ook is er veelal
sprake van onwetendheid waardoor zij met hun klachten bij de verkeerde instantie
aankloppen waardoor de klachten ongegrond worden verklaard. Door burgers 50
euro te laten betalen kan het volgens hem alleen maar tot ongewenste gevolgen
leiden: zoals het aantal gegronde klachten kan hierdoor afnemen en de meerderheid van de burgers die een klacht hebben ingediend waarvoor zij 50 euro hebben
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Moerman, A. J. (15 maart 2013). Klacht tegen deurwaarder? Eerst 50 euro betalen! Geraadpleegd van http://www.schuldinfo.nl/index.php?id=31&tx_ttnews%5Btt_news%5D=
363&cHash=b9474365e3.
Kamerstukken I, 2015-2016, 34 145.
Vanaf 1 juni 2016 gaat de MOgroep verder als Sociaal Werk Nederland, de brancheorganisatie voor sociaal werk.
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moeten betalen, kan te horen krijgen dat ze bij een andere instantie moeten zijn.
Hij stelt dan ook een andere oplossing voor: ervoor zorgen dat burgers direct met
hun klacht naar de goede instantie gaan door als deurwaarders in een laagdrempelige klachtvoorziening te voorzien. Zo kunnen deurwaarders zelf zorgen voor
een effectieve afhandeling van klachten, waardoor mogelijk ook het aantal klachten zal afnemen.
De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is, hoewel
zij baat heeft bij de opbrengsten van het griffierecht, kritisch. Zij is tevens van
mening dat burgers hun klachten op een laagdrempelige manier moeten kunnen
melden:
‘Ten aanzien van het heffen van een griffierecht zijn wij ten principale
van mening dat omdat het tuchtrecht werkt als afleider van op de gerechtsdeurwaarder gerichte negatieve energie het niet goed is deze deductie te belemmeren. Het is beter dat de klager zijn klacht bij de tuchtrechter deponeert dan dat hij de gerechtsdeurwaarder of diens medewerkers te lijf gaat’.102

Ook ongegronde klachten kunnen een belangrijke functie vervullen, zoals Eric
Marres, voormalig voorzitter van de Kamer van Gerechtsdeurwaarders, benadrukt:
‘Ook de zaken die niet mondeling worden behandeld op een zitting en
met een voorzittersbeslissing worden afgedaan moeten goed en onbevooroordeeld afgehandeld worden. Enerzijds omdat de mensen recht
hebben op de uitlaatklep die het tuchtrecht toch óók wel is. Anderzijds
omdat ook een klacht die op het eerste gezicht niets voorstelt, toch ergens hout kan snijden. We zeggen hier wel eens tegen elkaar: ook een
querulant kan gelijk hebben. Mensen kunnen soms tierend en scheldend
hun klacht presenteren, maar wel een punt hebben’ (Marres, 2015).

De Raad van State is tevens kritisch en is van mening dat er uitzonderingen mogelijk zouden moeten zijn voor burgers die de 50 euro maar moeizaam kunnen
betalen. Tenslotte sluit de LOSR/MOgroep hierbij aan: zij ziet een ontheffingsregeling voor minder draagkrachtigen als mogelijkheid (Moerman, 2015).
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Kamerstukken II, 2014-2015, 34 145, nr. 2. Technische informatie over de publicatie Advies Koninklijke Beroepsorganisaties van Gerechtsdeurwaarders. Geraadpleegd van
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-460084.
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2.8

Klachten tegen gerechtsdeurwaarders

Zoals we hiervoor zagen, kunnen klachten over wangedrag van gerechtsdeurwaarders bij verschillende instanties worden ingediend, onder andere bij gerechtsdeurwaarderskantoren, de beroepsorganisatie, de Nationale ombudsman, de consumentenbond, schuldinstanties, de opdrachtgever van de deurwaarder zoals energiemaatschappijen, consumentenprogramma’s en internetfora. Hieronder ga ik in
op de aard en omvang van enkele van deze klachten.

Formele klachteninstanties
Hier gaat het om de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders, het Bureau Financieel
Toezicht en de Nationale ombudsman.
Allereerst de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. Om inzicht te krijgen
in de recente hoeveelheid klachten, heb ik eind 2016 contact opgenomen met de
secretaris van de Kamer, met het volgende resultaat:103
Tabel 2 geeft een overzicht van het aantal klachten dat over de jaren 2001 tot en
met 2016 is binnengekomen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders, voor zover
bekend op 23 november 2016. Wat valt hieruit op te maken?
Het aantal klachten dat jaarlijks binnenkomt, is fors, zeker wanneer we
het vergelijken met de beroepsgroep van notarissen. Daar kwamen in 2015 in eerste aanleg 503 klachten binnen; bij gerechtsdeurwaarders waren dit in dat jaar
1212 klachten.104 Bovendien gaat het bij deurwaarders om een flinke toename van
het aantal klachten. In 2001 kwamen er 150 zaken binnen, op 2 november 2016
stond de teller voor dat jaar al op maar liefst 1262; ofwel meer dan 8 keer zoveel.105
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Gegevens verkregen op 18 december 2016 via de secretaris van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.
Jaarverslag tuchtcolleges voor het notariaat 2015. Geraadpleegd van https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/jaarverslag-tuchtcolleges-voor-het-notariaat-2015.pdf.
Het definitieve aantal zaken is op 31 december 2016 op 1420 uitgekomen.
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Tabel 2: Overzicht klachten gerechtsdeurwaarders 2001-2016 geregistreerd
op 23 november 2016
Jaartal
Ingekomen zaken
Ingetrokken
Nog te behandelen
Beslissingen
Voorzittersbeslissing
Beslissing kamer
Beslissing kamer op verzet
Beslissing op
wraking
Totaal beslissingen
Klacht/verzet
no
Klacht/verzet
ongegrond
Klacht/verzet
gegrond
Wraking ongegrond/no
Maatregelen
Berisping
Berisping met
aanzegging
Geldboete
Schorsing
(incl. art. 38
Gdw)
Ontzetting
Totaal maatregelen
Aantal gehouden zittingen
Hoger beroep
ingesteld

’01

’02

’03

’04

’05

’06

’07

’08

’09

’10

’11

150

350

385

439

528

609

642

600

783

911

855 1050 1048

15

56

49

50

23

36

51

44

81

63

40

’12

’13

45

91

’14

’15

’16

979 1212 1262
103

87

74

63

774

85

201

202

236

344

360

378

354

498

585

565

723

641

679

752

271

30

70

105

65

41

82

94

102

104

97

94

70

132

49

111

35

20

23

28

88

120

130

119

120

98

166

156

211

183

148

174

44

2

1

5

2

815 1006

957

876 1042

352

1

1

2

135

294

336

389

505

573

591

576

702

848

11

2

7

5

9

20

10

13

10

23

6

10

12

6

23

3

110

233

264

345

455

496

487

452

586

716

768

924

864

817

930

330

14

59

64

39

41

56

94

91

104

109

41

70

80

53

84

17

2

1

5

2

1

1

2

1

2

19

11

25

22

19

44

28

34

25

24

35

14

34

14

1

2

3

1

3

2

6

5

7

5

3

2

4

3

5

2

1

1

1

4

1

6

1

5

2

3

1

2

3

3

2

3

2

3

3

1

1

1
1

2

2

3

3

1

1

3

5

3

1

3

3

7

24

15

33

27

29

57

39

51

33

28

50

23

46

18

7

15

18

30

20

28

24

28

29

33

37

44

55

52

44

10

23

41

19

25

38

32

57

36

46

46

2

Noot. Herdrukt van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders (2016)
In vergelijking met het aantal binnengekomen zaken is het aantal zaken
dat gegrond wordt verklaard, echter zeer laag: het gaat slechts om 17 van de 1262
zaken: 0,01%. In 2016 zijn 271 zaken afgedaan via een voorzittersbeslissing, wat
betekent dat de voorzitter op basis van een summier onderzoek van de stukken die
de klager en de gerechtsdeurwaarder hebben ingezonden, de klacht kan afwijzen,
omdat die kennelijk niet-ontvankelijk, ongegrond of van onvoldoende gewicht is.
Bij de overige zaken uit 2016 heeft de Kamer in 35 gevallen een beslissing genomen, in 44 gevallen een beslissing op verzet en in 2 gevallen een beslissing op
wraking. Bij het merendeel van de zaken, 330, was de klacht of het verzet ongegrond. In 2016 zijn er 44 zittingen gehouden, waarin in 18 gevallen een maatregel
is opgelegd. Hierbij komt de berisping het vaakste voor.
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De secretaris meldt dat de klachten worden ingediend door bedrijven, andere gerechtsdeurwaarders, de minister van Justitie en Veiligheid, de Koninklijke
Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders en het Bureau Financieel Toezicht.
90% van de klachten wordt ingediend door schuldenaren en 10% door overige
partijen. Het hoge aantal binnengekomen zaken laat zien dat schuldenaren (die
het vaakst klagen) talrijke problemen ervaren met het gedrag van gerechtsdeurwaarders, ook als dat gedrag niet altijd daadwerkelijk de tuchtrechtelijke normen
overschrijdt.
Hij zag geen verschuiving in de aard van de klachten, die onder andere
de volgende zaken betreffen:
onzorgvuldig handelen door de gerechtsdeurwaarder;
verificatie adresgegevens bij dagvaarden;
de beslagvrije voet (onjuiste toepassing, niet toegepast bij bankbeslag);
tenuitvoerlegging vonnis (beslag);
overtredingen van de beroeps- en gedragsregels;
niet voortvarend handelen door gerechtsdeurwaarder;
niet correcte bejegening van debiteuren door de gerechtsdeurwaarder;
niet tijdig afdragen van geïncasseerde gelden;
niet beantwoorde brieven;
uitvoeren opdracht;
bewaringstekort;
behalen onvoldoende studiepunten;
niet voldoen aan door de KBvG vastgestelde verordeningen.106
Dit kan erop wijzen dat er geen ‘nieuwe’ klachten zijn bijgekomen, maar dat
schuldenaren vaker klagen over dezelfde gedragingen.
De ongegronde klachten gaan over dezelfde onderwerpen als de gegronde
klachten. De aard van ook deze klachten is volgens de secretaris de afgelopen
jaren min of meer hetzelfde gebleven. Een voorbeeld van een ongegronde klacht
betrof een klager die meende dat de beslagvrije voet onjuist was toegepast, terwijl
vervolgens uit onderzoek bleek dat de toepassing wel juist was geweest dan wel
het aan de klager zelf te wijten was geweest dat de beslagvrije voet verkeerd was
toegepast. De klachten kennelijk ongegrond, kennelijk niet-ontvankelijk en van
onvoldoende gewicht worden meestal afgedaan per voorzittersbeslissing. Ook
werd geen verschuiving gezien in de uitspraken.

106

Gegevens verkregen op 18 december 2016 via de secretaris van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.

72

Een aantal jaren eerder, in 2011, meldde de secretaris van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders dat het aantal klachten vanaf 2001 was opgelopen van 200
naar 900 per jaar.107 Ook eerdere onderzoeken bevestigen dat de klachten zijn
toegenomen (CBS e.a., 2008). Een uitgebreid onderzoek hiernaar is van Ter Voert
& Williams (2006). Zij hebben een dossieranalyse gemaakt van 268 klachten die
tussen januari 2005 en 22 november 2005 bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders waren ingediend. Zij melden dat het aantal klachten daar was toegenomen
van 350 in 2002 naar 528 in 2005. In 1992 ging het nog maar om 32 klachten, in
1997 om 69 klachten en in 1999 al om 86 klachten (Teekens, 1999, p.78). Die
stijging hangt volgens hen voor een deel samen met de toegenomen hoeveelheid
werk van gerechtsdeurwaarders en het aantal verrichte handelingen. Zij constateren dat de klachten zowel worden ingediend door schuldenaren als schuldeisers,
maar dat verreweg de meeste (85%) afkomstig zijn van schuldenaren. Uit hun
onderzoek blijkt voorts dat meer dan de helft van de klachten betrekking heeft op
onzorgvuldig handelen: de deurwaarder handelt niet voortvarend, partijdig of onvolledig of informeert de klager onvolledig of niet tijdig. De klachten gaan veelal
samen met een klacht over de bejegening: de gerechtsdeurwaarder gedraagt zich
onbeschoft, onvriendelijk, onacceptabel of intimiderend. Ook benadrukken ze dat
het bij klachten van schuldenaren vaak ook ging om niet-juridische geschooldheid, onbekendheid met het werk van gerechtsdeurwaarders, emotioneel handelen
en ongeletterdheid (Ter Voert & Williams, 2006, p. 66-72).
Moerman houdt op zijn site www.schuldinfo.nl een duidelijk overzicht bij van de
tuchtrechtzaken van gerechtsdeurwaarders. De klachten die de afgelopen jaren
gegrond worden verklaard, gaan in veel gevallen over de volgende handelingen
van deurwaarders: een onjuiste inhoud van de brief,108, 109 niet reageren op brieven
of niet terug communiceren,110 de kosten niet specificeren,111 privacy-schending
of een verkeerd (GBA-)adres gebruiken, een onjuiste sommatie of betalingstermijn hanteren, geen rekening houden met de ministerieplicht, onterecht handelen

107
108
109

110
111

Gesprek met secretaris Kamer voor Gerechtsdeurwaarders, 8 november 2011.
Kamer voor Gerechtsdeurwaarders, 9 juli 2002, 93.2002.
Deurwaarders mogen de schuldenaar op het briefpapier van de gerechtsdeurwaarder een
sommatiebrief sturen waarin de schuldenaar wordt opgeroepen om de vordering te voldoen
waarbij nog geen sprake is van een executoriale titel (de zogenoemde profitletter). Hieraan
zijn wel enkele strikte voorwaarden verbonden: de deurwaarder heeft de volledige controle
over de inhoud van de brief, heeft een dossier over de schuldenaar aangemaakt, neemt de
reacties op de brief zelf in ontvangst en handelt deze zelf af en de schuldenaar wordt in de
brief gewezen op de mogelijkheid dat hij binnen de betalingstermijn verweer kan voeren
als hij het niet met de vordering eens is (Bestuursregel Profitletters, 2010).
Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 28 oktober 2014, ECLI:NL:2014:TGDLG664.2013.
Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 24 maart 2009, ECLI:NL-2009:YB0204, 410.2008.
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bij ontruimingen, geen rekening houden met de schuldhulpverlening112 (bijvoorbeeld door geen contact te leggen met de bewindvoerder)113 geen rekening houden
met de beslagvrije voet, onnodige of te hoge kosten maken114 (bijvoorbeeld ten
onrechte de kosten van een slotenmaker in rekening brengen), oneigenlijke druk
uitoefenen, buitenproportioneel beslag leggen en geen (rekening houden met een)
betalingsregeling.
Sommige handelingen spreken voor zich; hier ga ik aan de hand van praktijkvoorbeelden uit tuchtrechtzaken kort in op de laatste drie handelingen, die
voorkomen als de gerechtsdeurwaarder en de schuldenaar elkaar face-to-face ontmoeten:
1.
oneigenlijke druk uitoefenen;
2.
buitenproportioneel beslag leggen;
3.
geen (rekening houden met een) betalingsregeling.
1.
Het uitoefenen van oneigenlijke druk. De gerechtsdeurwaarder mag geen
beslag of ontruiming (of een andere dwangmaatregel) aankondigen, als hij hiervoor nog geen executoriale titel heeft.115 Doet hij dit wel, dan is er sprake van het
uitoefenen van oneigenlijke druk.116

112

113

114

115

116

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 21 oktober 2014, ECLI:NL:TGDKG:2014:199,
880.2013; Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 25 november 2014, ECLI:NL:
TGDKG:2014:212, 127.2014; Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 16 december 2014,
ECLI:NL:TGDKG:2014:212, 53.2014.
De NVVK en de KBvG hebben in 2014 een convenant ondertekend: de invoering van de
verwijsindex schuldhulpverlening (VISH) ,waarmee digitaal gegevens kunnen worden uitgewisseld. Hierdoor kunnen de schuldhulpverlening en de deurwaarders sneller vaststellen
of iemand bekend is bij de schuldhulpverlening. Het doel hiervan is om onnodige ambtshandelingen te voorkomen en zo de kosten voor schuldenaren niet onnodig te laten oplopen
(WODC, 2016b).
Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 12 december 2014, ECLI:NL:TGDKG:2014:240,
472.2013; Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 11 maart 2011, ECLI:NL:TGDKG:2014:37,
295.2012; Kamer voor Deurwaarders dekt twee deurwaarders die met pek en veren heengezonden hadden moeten worden (26 maart 2014). Geraadpleegd van http://observatrix.blogspot.nl/2014/03/kamer-voor-deurwaarders-dekt-twee.html; Hof Amsterdam 9 september 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:3735; Hof Amsterdam 27 augustus 2013,
ECLI:NL:GHAMS:2013:2707.
Hof Amsterdam 25 januari 2007, ECLI:NL:GHAMS:2007:AZ7214; Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 25 november 2014, ECLI:NL:TGDKG:2014:212, 127.2014.
Een bekend (niet face-to-face-)voorbeeld betreft een deurwaarder die tijdens het Europees
Kampioenschap voetbal in 2012 schuldenaren per brief aankondigde dat hij televisies in
beslag kwam nemen: ‘DAAROM ZAL ÉÉN DEZER DAGEN ÉÉN VAN ONZE DEURWAARDERS U KUNNEN BEZOEKEN OM BESLAG TE LEGGEN’. De Kamer voor
Gerechtsdeurwaarders oordeelde dat dit oneigenlijke druk was, omdat de schuldenaren
hierdoor dachten dat ze de wedstrijden niet meer thuis konden volgen als ze niet zouden
betalen. De informatie in de brief gaf een onjuist beeld, aangezien bij een inboedelbeslag
een televisie niet wordt meegenomen als er beslag op wordt gelegd. De deurwaarder is
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Een voorbeeld hiervan betreft een gerechtsdeurwaarder die een schuldenaar een datum voor een openbare verkoop heeft aangekondigd en die vervolgens zonder bericht niet is komen opdagen. Het is mogelijk dat een gerechtsdeurwaarder bijvoorbeeld door de geringe waarde van de inboedel helemaal niet van
plan is om die te verkopen. Hij is dan verplicht de schuldenaar te laten weten dat
de verkoop niet doorgaat. In deze zaak oordeelde de Kamer dat hij de schuldenaar
onterecht en onnodig in spanning heeft gelaten door de openbare verkoop niet af
te zeggen. De gerechtsdeurwaarder werd hiervoor berispt.117
2.
Het buitenproportioneel beslag leggen. De opbrengst van de goederen
moet in verhouding zijn met de deurwaarderskosten (proportionaliteit). Als dit
niet zo is en de opbrengst van de goederen lager is dan de deurwaarderskosten,
blijft er niet voldoende om de vordering geheel of gedeeltelijk te kunnen innen.
Buitenproportioneel beslag betekent ook dat deurwaarders beslag op inboedel als
een ingrijpend dwangmiddel moeten beschouwen: als er andere mindere, ingrijpende mogelijkheden zijn om de vordering te innen, ligt het in de rede dat er gebruik gemaakt wordt van deze alternatieven (subsidiariteit).118
Een praktijkvoorbeeld van buitenproportioneel beslag betreft een gerechtsdeurwaarder die beslag legde op een huis om de schuld op een telefoonrekening van
slechts € 95,55 te incasseren. In deze zaak is geen maatregel opgelegd.119 Een
ander voorbeeld van buitenproportioneel beslag komt uit een rapport van de Nationale ombudsman. Een gerechtsdeurwaarder heeft voor een bedrag van
€ 840 beslag gelegd op vijf auto’s van de schuldenaar (een Rolls-Royce en vier
Porsches), die gezamenlijk een waarde vertegenwoordigen van ongeveer
€ 100.000.120
3.
Geen (rekening houden met een) betalingsregeling. Zoals bekend kan een
gerechtsdeurwaarder een betalingsregeling met een schuldenaar treffen. Eerder
(paragraaf 2.4) noemde ik dat de gerechtsdeurwaarder niet verplicht is om zo’n
regeling te treffen: de schuldeiser bepaalt dit. Ook een rechter mag de vordering
alleen op zijn rechtmatigheid controleren en kan een schuldeiser niet dwingen om

117

118
119

120

hiervoor
berispt
(Kamer
voor
Gerechtsdeurwaarders
14
mei
2013,
ECLI:NL:TGDKG:2013:7, 658.2012).
Kamer voor Gerechtsdeurwaarders15 januari 2008, ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0074,
313.2007. Zie voor andere uitspraken: Hof Amsterdam 22 juli 2004, ECLI:NL:
GHAMS:2004:AQ8882; Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 25 november 2014, ECLI:
NL:TGDKG:2014:212, 127.2014.
www.schuldinfo.nl/tuchtrecht.
Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 27 mei 2008, NL:ECLI:RBAMS:2008:YB0069,
531.2007.
Nationale ombudsman Rapport 2004 / 352.
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een betalingsregeling te accepteren. Een gerechtsdeurwaarder mag echter niet
dagvaarden, wanneer hij een redelijk en goed onderbouwd betalingsvoorstel heeft
gehad. Er zitten dus grenzen aan.
Een voorbeeld komt uit 2016. Een schuldenaar had een betalingsregeling
van € 150 per maand, maar deze werd in samenspraak met zijn echtgenote door
de gerechtsdeurwaarder verhoogd naar € 400 per maand. De Kamer was van oordeel dat de schuldenaar niet op de hoogte was van de verhoogde regeling (waartoe
de echtgenote ook niet bevoegd was) en dat de gerechtsdeurwaarder hem een en
ander in ieder geval schriftelijk had moeten bevestigen. De deurwaarder had
voorts de auto in beslag genomen, terwijl de oude, lopende afbetalingsregeling
wel werd nagekomen. De schuldenaar betoogde overigens dat de auto niet zijn
eigendom was, maar dit deel van de klacht verklaarde de Kamer ongegrond. Een
maatregel bleef verder achterwege.121
Ook het Bureau Financieel Toezicht houdt toezicht op deurwaarders. In 2016 werden 29 onderzoeken uitgevoerd en is het aantal kantoren met een verhoogd risico
in vergelijking met 2015 gelijk gebleven op 22 (BFT, 2016). In 2013 werd bij 14
deurwaarderskantoren een verhoogd risico vastgesteld, in 2014 waren dat er 16.
Daarbij ging het bijvoorbeeld om de afhankelijkheid van grote opdrachtgevers
(BFT, 2014). In 2016 was bij al deze kantoren sprake van een financieel verhoogd
risico en bij twee betrof dit ook hun kwaliteit of integriteit. Het laatst gepubliceerde Jaarverslag 2016 meldt dat dit jaar de geschiedenis ingaat als dat van de
extra omvangrijke toezichtszaken, zoals over gerechtsdeurwaarders die opzettelijk een miljoenentekort op de derdengeldrekening verhulden en onterechte en onnodige kosten doorberekenden (de zaak kreeg heeft veel publiciteit). Directrice
Marijke Kaptein van het Bureau Financieel Toezicht noemde het een ‘buitensporig ernstig incident’: het deurwaarderskantoor had de kosten voor schuldenaren
opgevoerd en structureel verkeerde gegevens aangeleverd (De Horde, 2017; La
Spisa, 2017). Een tweetal kantoren met meerdere gerechtsdeurwaarders is geschorst als gevolg van het (langdurig) bestaan van een negatieve bewaarpositie122
en het (creatief) hiermee omgaan bij het indienen van cijfers. Het ging hier om
financieel kwetsbare kantoren. In een ander geval hebben deurwaarders de BLOSrekenregels123 geschonden, doordat ze (ten onrechte) rekening hadden gehouden

121

122

123

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 22 januari 2013, NL:ECLI:RBAMS:2013:YB0920,
406.2012.
De totaal in ontvangst genomen gelden minus de opbrengsten die aan de opdrachtgever
betaald moeten worden, zoals de voorschotten en gemaakte kosten.
De BLOS-rekenregels hebben tot doel ervoor te zorgen dat alle gerechtsdeurwaarders op
uniforme wijze de ratio’s berekenen van liquiditeit en solvabiliteit, alsmede de posities rond
de bewaarplicht, de bewaringspositie, inclusief de waardering van onderhanden werk. On-
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met toekomstige inkomsten. In 2017 zal het BFT aandacht blijven schenken aan
de thema’s onterechte kosten en de onafhankelijkheid van gerechtsdeurwaarders
(BFT, 2016).
Bij de Nationale ombudsman komen ook klachten binnen over gerechtsdeurwaarders. Het aantal schriftelijke en telefonische contacten over januari tot en met
maart 2017 staat op 197, in 2016 ging het om 582 klachten en in 2015 om 598
klachten:
Tabel 3: Aantal klachten tegen gerechtsdeurwaarders over de jaren 2015
tot en met 2017

Aantal ontvangen klachten
Informeren of verwijzen
Terugverwezen voor interne
klachtbehandeling
Interventie
Rapport

2015

2016

598
386
81

582
349
96

2017
(januari t/m maart)
197
106
45

37
0

33
0

33
0

Noot. Herdrukt van Nationale ombudsman (2017)124
2016 laat ten opzichte van 2015 een zeer kleine daling zien. In de eerste drie
maanden van 2017 ging het om 197 klachten; een voorspelling voor het gehele
jaar is lastig. In 2015 werden 81 klachten terugverwezen voor een interne klachtbehandeling (13,5%), in 2016 waren dit er meer, namelijk 96 (16,5%). Ook werden er in 2015 in absoluut aantal meer klachten afgehandeld met een interventie,
namelijk 37 tegenover 33 in het jaar daarna – verhoudingsgewijs was er geen verschil en ging het in beide jaren om 6% van het totale aantal klachten. In 2016
werden 33 klachten met een interventie afgedaan, een aantal dat in 2017 al in de
eerste drie maanden was bereikt.
Ook voor de jaren 2014, 2013 en 2012 is het aantal klachten bekend, maar
hier gaat het alleen om schriftelijke klachten, waardoor deze aantallen niet met
elkaar te vergelijken zijn. In 2014 betrof dat in totaal 563 klachten (Nationale
ombudsman, 2014). In 2013 meldde de Nationale ombudsman dat het aantal

124

derdeel hiervan is dat op geen enkele wijze rekening wordt gehouden met toekomstige gebeurtenissen (Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 27 september 2016, ECLI:NL:
TGDKG:2016:101, 321.2016).
Gegevens opgevraagd bij de Nationale ombudsman medio 2017.
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klachten over gerechtsdeurwaarders ruimschoots was verdubbeld (765) ten opzichte van het voorgaande jaar (356) (Nationale ombudsman, 2013b en 2013c).125
Tabel 4: Aantal schriftelijke klachten over gerechtsdeurwaarders in 2012 en
2013
Aantal ontvangen klachten
Aantal behandelde klachten
Wijze van behandelen
1. Adviseren en informeren
2. Interventies
3. Bemiddelingen
4. Onderzoeken met rapport
5. Onderzoeken met brief
6. Tussentijds opgelost of beëindigd

2012
356
339

2013
765
754

293
24
0
3
2
17

678
57
0
3
0
16

Noot. Herdrukt van Nationale ombudsman (2013d)
In 2012 en 2013 ging een toenemend aantal klachten over de beslaglegging op
periodieke inkomsten, zoals loon en uitkering. Bovenal bleek dat deurwaarders
regelmatig geen rekening hielden met de beslagvrije voet.
Tijdens gesprekken met de Nationale ombudsman heb ik eveneens gevraagd naar eerdere cijfers over het aantal klachten over gerechtsdeurwaarders. In
2011 kwamen er 84 rapporten over deurwaarders binnen, waarvan 22 met een
interventie werden opgelost. Bij de andere 62 rapporten werden de burgers doorverwezen of anderen geïnformeerd.126
Mede door Jungmann e.a. (2012) en de Nationale ombudsman (2013b) is de handhaving van de beslagvrije voet onder de aandacht gekomen. In de praktijk gaat
daarbij veel mis, waardoor de beslagvrije voet niet de noodzakelijke rechtsbescherming biedt die ervan verwacht werd. De ombudsman constateert dat deurwaarders veelal de beslagvrije voet te laag vaststellen, hem niet toepassen bij beslag op huurtoeslag, zorgtoeslag en de periodieke inkomsten van personen die in
het buitenland wonen, hem niet (op verzoek of uit eigen beweging) met terugwerkende kracht corrigeren als blijkt dat hij onjuist is vastgesteld, en hem soms niet

125

126

Klachten bij ombudsman over deurwaarders verdubbeld (26 maart 2014). Geraadpleegd
van
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/03/26/klachten-bij-ombudsman-gerechtsdeurwaarders-verdubbeld/.
Gesprek met onderzoekers Nationale ombudsman, 5 april 2012.
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toepassen bij beslag op de voorlopige teruggaaf van heffingskorting(en). Ook
Moerman & Van den Berg (2008) constateren dat in 75% van de gevallen de beslagvrije voet te laag wordt vastgesteld, doordat de schuldenaar in veel gevallen
de informatie niet of te laat aanlevert.
Recent zijn er initiatieven gekomen voor een nieuwe regeling van de beslagvrije voet. Rijsdijk e.a. (2014) hebben met het oog op een op te stellen preadvies voor een nieuwe beslagvrije voet een enquête afgenomen onder gerechtsdeurwaarders (n=367). Hieruit komt naar voren dat deurwaarders zelf ook problemen ondervinden met het hanteren ervan. Enkele deurwaarders vinden dat zij tekort schieten in het voorlichten van schuldenaren over hoe die voet wordt vastgesteld. Dit komt overeen met het eerder genoemde rapport van de Nationale ombudsman. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en
voormalig minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie hebben op 13 december 2016 als reactie op het rapport van de Nationale ombudsman een wetsvoorstel
ingediend, Vereenvoudiging van de beslagvrije voet, waarin de berekening van de
beslagvrije voet minder afhankelijk wordt van de informatie die de schuldenaar
geeft, omdat dit in de praktijk vaak problemen oplevert.127 Dit wetsvoorstel is op
13 december 2016 aan de Kamer aangeboden.128 Op 16 februari 2017 heeft de
Tweede Kamer het wetsvoorstel Vereenvoudiging beslagvrije voet unaniem aangenomen.129 Vervolgens heeft de Eerste Kamer op
7 maart 2017 het wetsvoorstel goedgekeurd en zullen de wijzigingen waarschijnlijk op 1 januari 2018 in werking treden.130 Wat zijn de belangrijkste veranderingen?
De berekening van de beslagvrije voet wordt vereenvoudigd. De schuldenaar
hoeft niet langer de gegevens zelf te verstrekken, maar deze gegevens kunnen uit
bestaande registraties worden gehaald (zoals de basisregistratie persoonsgegevens
en de polisadministratie van het UWV).131 Het doel is om ervoor te zorgen dat
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Conceptvoorstel Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. Geraadpleegd van https://www.internetconsultatie.nl/wet_vereenvoudiging_beslagvrije_voet.
Rijksoverheid (13 december 2016). Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet naar de
Kamer. Geraadpleegd van https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/12/13/wetsvoorstel-vereenvoudiging-beslagvrije-voet-naar-de-kamer.
Rijksoverheid (16 februari 2017). Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet unaniem
aangenomen door Tweede Kamer. Geraadpleegd van https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/02/16/wetsvoorstel-vereenvoudiging-beslagvrije-voet-unaniem-aangenomen-door-tweede-kamer.
Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (2017) (7 maart). Geraadpleegd van
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34628_wet_vereenvoudiging.
Rijksoverheid (7 maart 2017). Breed gedragen oplossing voor berekening minimaal inkomen schuldenaren. Geraadpleegd van https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/
2017/03/07/breed-gedragen-oplossing-voor-berekening-minimaal-inkomen-schuldenaren.
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iemand over het minimuminkomen blijft beschikken. Het proces van de beslaglegging wordt zodanig ingericht, dat de beslagleggende partijen beter op de
hoogte zijn van elkaars incassoactiviteiten. Eén deurwaarder wordt verantwoordelijk voor de afstemming van de inning en verdeling (concentratie van beslaglegging). Voorop daarbij staat dat er oog moet zijn voor de financiële belangen
van de schuldeiser én de schuldenaar. Ook wordt het vakantiegeld deels ontzien
van beslag en voor 18- tot en met 20-jarigen zal dezelfde beslagvrije voet gelden
als voor mensen van 21 jaar en ouder. De deurwaarder zal een belangrijke rol gaan
spelen in het verkrijgen van de informatie die nodig is om de belastingvrije voet
te kunnen vaststellen:
‘Het is essentieel dat de gerechtsdeurwaarder op een duidelijke en opvallende wijze, in begrijpelijke taal en in een zo vroeg mogelijk stadium
aan de beslagene kenbaar maakt dat het in zijn eigen belang is om zo
snel mogelijk de door de gerechtsdeurwaarder gevraagde informatie te
verstrekken om daarmee de beslagvrije voet te kunnen berekenen
waarop beslagene in zijn specifieke (financiële) situatie recht heeft.
Vervolgens zal de beslagvrije voet – en de mogelijkheden om een eventuele foutieve vaststelling te corrigeren – duidelijk en transparant aan
de beslagene gecommuniceerd moeten worden’ (Van der Steur, 2014;
Rijsdijk e.a., 2014, p. 277).

Daarnaast heb ik de inhoud van verschillende rapporten van de Nationale ombudsman over gerechtsdeurwaarderskantoren geïnventariseerd, die zijn medewerkers digitaal beschikbaar stelden.132 Het betrof zowel rapporten over de klachten
die via een interventie waren opgelost en rapporten waarin uitvoerig onderzoek
was gedaan. Hieruit komt naar voren dat klachten tegen deurwaarders vaak samengaan met ongenoegen over andere instanties:133 derden blijken een belangrijke rol te spelen bij de problemen tussen deurwaarders en burgers. Er is bijvoorbeeld een onderliggend probleem met een schuldeiser (zoals de energiemaatschappij), vervolgens is er een probleem met het incassobureau, dat later vertaald
wordt in een probleem tussen een gerechtsdeurwaarder en een burger. De klachten
zitten vaak erg diep en de problemen zijn veelal complex (zie straks hoofdstuk 5
De aanloop en introductie van de typologie).
Een casuïstiek voorbeeld van zo’n dossier betreft de klacht van een gehandicapte vrouw, bij wie beslag is gelegd op haar auto. Zij was het slachtoffer
van fake-bedrijven, die haar verzendkosten lieten betalen voor niet-bestelde goe-
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Rapporten Nationale ombudsman 1999 / 366; 2001 / 228; 2001 / 229; 2002 / 074; 2002 /
090; 2002 / 298; 2004 / 352; 2006 / 0258; 2007 / 0087; 2012 / 266; 2012 / 14240; 2013 /
119; 2013 / 159; 2013 / 00855.
Gesprek met onderzoekers bij de Nationale ombudsman, 2 maart 2012.
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deren. Doordat zij een TIA had gehad, kon zij lange tijd haar post niet beantwoorden. Omdat deurwaarders haar bleven achtervolgen en niemand naar haar luisterde, liep de situatie uit de hand. Een vriendin diende hierover de klacht in.
Andere rapporten gaan bijvoorbeeld over een verkeerde beslagvrije voet
en over kosten die te hoog oplopen. Ook over de manier waarop de gerechtsdeurwaarder de schuldenaar van informatie voorziet, wordt regelmatig geklaagd, zoals
in het geval dat een deurwaarder verzuimt het beloofde kostenoverzicht te sturen,
waardoor de burger geen weet heeft van de extra kosten.134
Tot zover de voorbeelden van officiële klachten over het gedrag van deurwaarders.

2.8.1 Overige instanties
Bij deurwaarderskantoren zelf worden eveneens vaak klachten ingediend. In het
laatst gepubliceerde jaarverslag uit 2014 van een groot gerechtsdeurwaarderskantoor, Flanderijn, is sprake van een toenemend aantal klachten: 22% meer dan in
2013 en dit is een ruime verdubbeling ten opzichte van 2012. Deze aantallen zijn
echter niet representatief voor de gehele beroepsgroep en bovendien niet recent.
De directrice van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
onderstreept dat zij regelmatig klachten ontvangt over deurwaarders, maar dat
deze niet altijd worden doorgezet naar de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. Zij
vertelt medio 2017 dat de organisatie dagelijks gemiddeld vijf e-mails met vragen
en/of klachten ontvangt. De KBvG handelt deze af, maar heeft er geen zicht op of
men dan alsnog een klacht indient bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.135
Deze klachten gaan bijvoorbeeld over de communicatie van de gerechtsdeurwaarder:
‘Veel klachten die bij de KBvG terecht komen, worden niet gehonoreerd. Het gaat dan vooral om mensen die hun woede en teleurstelling
richten op de boodschapper van het slechte nieuws, de gerechtsdeurwaarder dus, zegt gerechtsdeurwaarder Seuren. Toch blijkt in een substantieel deel van de gevallen dat het optreden, dat wil zeggen de communicatie, van de gerechtsdeurwaarder beter had gekund’ (Seuren,
2012).

Ook kunnen schuldenaren klachten indienen bij verschillende andere instanties,
zoals het Justitieel Klachtenbureau Utrecht, de Kredietbank van de gemeente Rotterdam (KBR) en het Juridisch Loket Utrecht. Hoeveel en welke klachten over
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Gesprek met onderzoekers bij de Nationale ombudsman, 2 maart 2012 en 14 november
2012.
Gesprek met directrice Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders,
11 maart 2011 en contact medio maart 2017.
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gerechtsdeurwaarders komen er hier binnen? Bij het Justitieel Klachtenbureau
Utrecht betrof dat in 2010 meer dan honderd klachten, waarvan 70 klachtwaardig
waren en 55 werden doorgezet. Het aantal klachten over gerechtsdeurwaarders bij
de Kredietbank van de gemeente Rotterdam en het Juridisch Loket is onduidelijk.
De klachten bij de KBR betreffen onder andere de beslagvrije voet en het uitoefenen van druk; die bij het Juridisch Loket gaan bijvoorbeeld over een verkeerde
toepassing van de beslagvrije voet en of een geval van dreiging met de openbare
verkoop van spullen, waarbij de deurwaarder niet komt opdagen omdat hij weet
dat er geen spullen van waarde aanwezig zijn, terwijl er wel een briefje op de deur
hangt. Een ander voorbeeld is de weigering om mee te werken aan een betalingsregeling, waardoor de schuldenaar alles toch in één of hoogstens twee keer moet
betalen.
De klachten bij diverse internetfora lopen uiteen, evenals de reacties van
de burgers daarop.
De klachten laten kortom zien dat burgers problemen ervaren met het illegitieme
dan wel onbehoorlijke gedrag van deurwaarders. De klagers hechten daarbij veel
belang aan de intermediaire functie en sociale rol van de deurwaarder, waarover
nu meer.

2.9

Intermediaire functie en zijn sociale rol

Vanuit zijn functie is de gerechtsdeurwaarder verplicht om rekening te houden
met de belangen van de schuldenaar (Opstelten, 1997; Ter Voert & Van Ewijk,
2006). Hij heeft van oudsher een intermediaire functie: hij komt weliswaar namens de schuldeiser om een schuld te incasseren (recht), maar hij moet ook rekening houden met de belangen van de schuldenaar (rechtsbescherming) en die adviseren en informeren. Hij legt bijvoorbeeld uit wat de beslagvrije voet inhoudt,
welk formulier de schuldenaar moet invullen, waarom dit relevant is en welke
plichten en rechten de schuldenaar heeft. De gerechtsdeurwaarder kan een burger
duidelijk proberen te maken dat een minnelijke regeling voor alle partijen het
beste resultaat oplevert. Zo wordt bewust aandacht besteed aan de rechten van
schuldenaren. Deze intermediaire functie staat in nauw verband met de sociale rol
van de gerechtsdeurwaarder:
‘De deurwaarder legt menselijk en persoonlijk contact bij het doen van
oproepingen, betekeningen als bij het tenuitvoerleggen van vonnissen
en daarmee gelijkgestelde akten. Hij “vertaalt” de bedoeling van de wederpartij en rechter in voor de betrokkenen begrijpelijke termen; tast zo
nodig de financiële mogelijkheden van de schuldenaar af; treft regelingen die voor de schuldenaar uitvoerbaar zijn; kortom laat zodanig ons
abstracte, onpersoonlijke burgerlijke proces-, executie- en beslagrecht
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in de praktijk functioneren – voor zover dit tot zijn domein behoort –
dat het gaat leven en voor de betrokken personen aanspreekbaar, begrijpelijk en aanvaardbaar is’ (Teekens, 1973, p. 3).

In de inleiding noemde ik al dat de gerechtsdeurwaarder een belangrijke poortwachtersfunctie heeft. Hij is de eerste zichtbare vertegenwoordiger van het gezag
met wie de schuldenaar face-to-face-contact heeft: hij komt persoonlijk bij een
burger aan de deur. Teekens (1973) benadrukt dat het vertrouwen van de burger
in de gerechtsdeurwaarder sterk afhangt van de persoonlijke eerbied voor de deurwaarder. Wanneer de deurwaarder een exploot uitbrengt en de inhoud daarvan
mondeling en deskundig toelicht, wekt hij bij de burger vertrouwen in de toepassing van het recht (Van den Berg-Smit, 2013, p. 39). De praktijk doet een groot
beroep op zijn persoonlijke normen en waarden en zijn sociale vaardigheden. Het
draait daarbij om professioneel handelen: er wordt van hem onder andere inlevingsvermogen gevraagd en hij moet relatief complexe zaken eenvoudig kunnen
uitleggen aan mensen met sterk verschillende kennis en achtergronden. Daarbij
hoort ook dat hij de emoties die bij de gedaagde partij kunnen optreden, moet
kunnen beheersen en controleren (Wisseborn, 2011).
‘Voor een beroepsgroep die in direct contact treedt met mensen in moeilijke situaties, is het formalistisch opvolgen van regels en instructies
funest. Het kan zelfs afkeer en agressie opwekken. Deurwaarders moeten zelf een situatie kunnen taxeren, mensen tot hun recht laten komen,
maar ook de moed hebben om hen direct aan te spreken. Het vermogen
om onder zulke omstandigheden betrouwbaar op je eigen koers te blijven, je niet te laten intimideren of paaien, en ook niet toe te geven aan
je eigen zwakheden als hebzucht of jaloezie, noemen we morele kracht.
Die kracht krijg je niet met een diploma overhandigd. Die wortelt uiteindelijk in je persoon’ (KBvG, 2012c).

De praktijk is echter weerbarstig: de regels van de wet (het systeem) sluiten niet
altijd aan bij de praktijk (de realiteit). Hiervoor moeten deurwaarders een beroep
doen op hun autonomie: de discretionaire ruimte. Vaak gaat het om maatwerk,
waarbij sprake is van een zekere beoordelingsvrijheid die past bij het gerechtsdeurwaardersambt (KBvG, 2012c; Teekens, 1954, p. 3). Hoe zij vervolgens handelen, heeft mede te maken met de specifieke casus, de uiteenlopende problematiek, het escalatierisico en hun persoonlijke stijl.
Neem bijvoorbeeld een situatie waarin een gerechtsdeurwaarder tijdens
een ontruiming zieke mensen aantreft. Hij kan er in zo’n geval voor kiezen om te
overleggen met de opdrachtgever en te kijken of de ontruiming kan worden uitgesteld. Of als een vrouw met kleine kinderen haar woning moet verlaten, kan de
deurwaarder vragen of het gezin ergens terecht kan of wijzen op een hulpverlenende instantie. Ook wordt er een beroep gedaan op deze plicht als hij huisdieren
aantreft, zodat hij de dierenambulance in kan schakelen. Rodrigues & Schep
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(1990) zijn van oordeel dat zijn sociale rol tussenkomst van de schuldhulpverlening mogelijk maakt en dat hij zo nodig ruggenspraak met de schuldeiser houdt.
Een ander voorbeeld uit de praktijk komt uit een column van een gerechtsdeurwaarder:
‘Vervolgens denk ik terug aan een van de keren dat ik met een dwangbevel van de officier van justitie aan de deur stond. Vrouwlief doet
zichtbaar opgelucht open, totdat ze ziet dat ik er sta. Er verschijnt een
verschrikte en gekwelde blik in haar ogen. Ze had niet mij maar de verloskundige verwacht. De nood is hoog en ze is alleen thuis. Ik vraag of
ik haar kan helpen. “Kom jij niet iets brengen?” vraagt ze. Het is namelijk één van de adressen waar ik zo’n beetje kind aan huis ben. “Wat ik
kwam brengen, is nu even niet belangrijk, lijkt me,” zeg ik. “Dat kan
echt wel twee weken wachten.” Op haar verzoek roep ik de buurvrouw
en meteen komt ook de verloskundige aangereden. Ik vertrek stilletjes.
Twee dagen later word ik op kantoor gebeld. Het is een meisje geworden, dat wilde mevrouw toch nog even laten weten. Ik maak meteen
met haar een afspraak om langs te komen later die week voor het uitreiken van de betekening. Als ik voor de tweede maal bij haar langsga,
doet ze de deur wijd en lachend voor me open. Ik kom niet weg voordat
ik de baby heb bewonderd. Ze bedankt me voor de hulp, hoe klein die
in mijn ogen ook was. Vervolgens zegt ze: “Dat had ik van een deurwaarder echt nooit gedacht.” Terwijl ik haar een hand geef, grap ik:
“We lijken ook bijna mensen.” En zo is er weer iemand met een ander
beeld van deurwaarders’ (De Wilde, 2015).

De gerechtsdeurwaarder bevindt zich midden in de samenleving en speelt niet
alleen een juridische rol, waarin de formele wet- en regelgeving centraal staan.
Hij ziet veelal als een van de eersten problematische schulden ontstaan en hij zou
in de praktijk een waardevolle signaalfunctie kunnen vervullen (Van der Winkel,
2009). Ook wordt er een beroep gedaan op zijn morele plichten, de ongeschreven
regels van de informele beroepsethiek. Alleen juridische regels volgen is niet altijd genoeg: het gaat veelal om wat mensen feitelijk rechtvaardig en eerlijk vinden
(Executief,136 2008). Niet alleen illegitiem gedrag, maar ook rechtmatig gedrag
kan weerstand oproepen: ‘What is lawful may be quite awful’ (Kaptein, 2007). In
de praktijk is er een verschil tussen enerzijds rechtmatig gedrag (volgens de wet,
waar het tuchtrecht naar kijkt) en anderzijds behoorlijk gedrag (in de ogen van
burgers, waar de Nationale ombudsman naar kijkt). De hierboven genoemde behoorlijkheidsnormen kunnen in dit opzicht een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van spanningen (zie verder hoofdstuk 3 Een overzicht van de literatuur,
paragraaf 3.4.2).
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Maandblad voor burgerlijke rechtsvordering van 2000-2008.

84

Kritische vraagtekens
De sociale rol van de gerechtsdeurwaarder is nergens concreet vastgelegd
(Brauns, 1985, p. 33; Briers, 1970; Redactioneel De Gerechtsdeurwaarder,137
1959, p. 26). Van den Berg-Smit (2013) is van mening dat de regels voor Nederlandse deurwaarders te weinig richting geven aan de essentie van het ambt en de
gewenste positie van de deurwaarder in de samenleving. Zij wijst erop dat in België in de Code voor Gedragsregels zijn sociale rol wel is vastgesteld:
‘De sociale rol ligt in het respecteren van de bescherming van een acceptabel levenspeil voor de rechtzoekende. Onder deze rol valt ook de
opdracht om de beroepsonafhankelijkheid en de daaruit voorvloeiende
onpartijdigheid te bewaren als borg voor het “wederzijdse respect tussen burgers”. En mooier kan niemand het stellen: “het gevoel van rechtvaardigheid dienen, is de sociale vrede dienen”’ (Van den Berg-Smit,
2013, p. 160).

In België is meer aandacht voor de sociale rol van de gerechtsdeurwaarders, waarbij de menselijke benadering voorrang geniet: ‘de menselijke justitie’. Deurwaarders moeten daar niet alleen over technische expertise, maar ook over psychologische (in de zin van psychosociale) vaardigheden beschikken. In Nederland bestaan deze eisen niet: er zijn geen speciale psychologische vaardigheidstesten in
de opleiding of voor benoeming – dit in tegenstelling tot bij politieagenten. Een
verklaring van goed gedrag is voldoende. In 2009 pleitte de commissie Van der
Winkel al voor een toets op persoonlijke geschiktheid voor het ambt, als eerste
drempel voor wie benoemd wil worden.
In België is een juridisch-maatschappelijk kenniscentrum voor Gerechtsdeurwaarders, Sam-Tes,138 opgericht. Dit is in de eerste plaats een aanspreekpunt voor
de ruim 1100 Belgische stagiairs, kandidaat- en titularis-gerechtsdeurwaarders.
Ook vormt het de verbinding tussen deurwaarders en hun partners in de politiek,
de federale overheidsdiensten Justitie en Financiën, andere juridische beroepsgroepen, overheidsinstellingen en sociaaleconomische organisaties, onder meer
op het terrein van armoedebestrijding. Bovendien brengt dit centrum de sociale
en de bemiddelde rol van de gerechtsdeurwaarder onder de aandacht via verschillende communicatiekanalen en de media (De Meuter, 2016).
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Er zijn twee maandbladen die ‘de Gerechtsdeurwaarder’ heten. Het eerste is het vroegere
maandblad van de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders (KVG), dat van 1958
tot 1999 verscheen. Het tweede is het huidige maandblad van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), dat sinds 2009 bestaat.
http://www.gerechtsdeurwaarders.be/sam-tes.
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Op zich is het merkwaardig dat de sociale rol van de gerechtsdeurwaarder
niet helder is omschreven. Hij heeft van oudsher een pacificerende functie. Tijdens impactvolle gebeurtenissen waarbij dwangmiddelen worden ingezet (zoals
een ontruiming), kan juist zijn sociale rol van cruciaal belang zijn om escalatie te
voorkomen. In mijn onderzoek besteed ik in het bijzonder aandacht aan deze sociale rol.

2.10 De rol van de gerechtsdeurwaarder onder vuur
Al geruime tijd wordt gediscussieerd over de rol van de gerechtsdeurwaarder, die
volgens sommigen vervangbaar zou zijn. Kaptein (2007) bijvoorbeeld is van oordeel dat het Openbaar Ministerie een aantal taken zou kunnen overnemen. Het
Openbaar Ministerie heeft immers al een aantal civielrechtelijke taken en bevoegdheden, zoals het zich mengen in civiele procedures. Het dure imago, de sociaal weinig sympathieke perceptie van het deurwaardersambt bij het publiek en
de sterk verminderde toepassing van de dagvaarding die Van den Berg-Smit
(2013) noemt, geven zicht op de huidige rol van de gerechtsdeurwaarders. Vooral
rond de dagvaarding is veel te doen geweest. Geopperd werd om het domeinmonopolie van de gerechtsdeurwaarder af te schaffen, omdat dat onder politieke, publieke en private druk staat. Dat zou betekenen dat de dagvaarding niet meer alleen wordt toevertrouwd aan deurwaarders. Zo zijn er enkele onderzoeken die
positief zijn over het vervangen van de dagvaarding door een aangetekende brief
met ontvangstbevestiging (Baarsma & Theeuwes, 2010). Ook in het onderzoek
van Asser e.a. (2003) en de commissie Asser (2006) komt naar voren dat het toesturen van de dagvaarding dezelfde rechtszekerheid biedt als de persoonlijke aflevering ervan aan de schuldenaar. De afschaffing zou het vervolg zijn op de modernisering van de rechtspraak. In 2002 is geprobeerd om de dagvaarding te digitaliseren via het (dagvaardings)formulier, maar die pogingen zijn snel gestaakt
omdat dat niet effectief bleek te zijn. Het formulier werd vaak verkeerd ingevuld
en dat veroorzaakte veel werk voor de griffie, waardoor vertraging ontstond.
De modernisering van de rechtspraak staat nog steeds op de agenda. In
Bruggen slaan, het regeerakkoord van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en Partij van de Arbeid (PvdA) van 29 oktober 2012, en in de begroting
van 2013 is sprake van de volgende plannen:
‘Het civiele proces wordt vergaand vereenvoudigd en gedigitaliseerd.
Het onderscheid tussen verzoekschrift en dagvaarding kan vervallen’
(Rutte & Samson, 2012).

Op 20 oktober 2014 hebben de minister van Veiligheid en Justitie (Opstelten) en
de Raad voor de rechtspraak het wetsvoorstel Vereenvoudiging digitalisering van
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het procesrecht139 bij de Tweede Kamer ingediend. Op 13 juli 2016 heeft de Eerste Kamer de wet goedgekeurd.140 Naar verwachting zal vanaf medio 2017 de
digitalisering in fasen worden doorgevoerd.
De veranderingen zijn onderdeel van het Programma Kwaliteit en Innovatie van de rechtspraak (KEI). Het doel daarvan is dat de rechtspraak beter toegankelijk wordt, sneller werkt en meer maatwerk levert. Het civiele proces wordt
eenvoudiger, met één schriftelijke ronde als basisprocedure, één mondelinge behandeling bij de rechter en daarna de uitspraak. De bedoeling is dat de mondelinge
behandeling snel volgt na de start van de basisprocedure, zodat de rechter vroegtijdig contact heeft met de partijen, die hij om een toelichting kan vragen, getuigen
of deskundigen kan horen en kan bekijken of er een schikking getroffen kan worden.
Het wordt mogelijk om processtukken in zaken voor de civiele rechter en
de bestuursrechter digitaal in te dienen via Mijnrechtspraak.nl. Dit heeft concrete
consequenties voor deurwaarders: de eiser kan hierdoor zonder tussenkomst van
de gerechtsdeurwaarder de verweerder oproepen (artikel 112 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Er zal sprake zijn van een digitaal exploot met een digitale handtekening en de deurwaarder hoeft niet meer persoonlijk langs de schuldenaar te gaan met een dagvaarding. Dit betreft de ‘procesinleiding’: het indienen
van een digitaal formulier dat voorzien is van de relevante gegevens (zoals de
personalia van partijen, de verschijningsdatum, de vordering en de gronden daarvoor), het oproepingsbericht met informatie over hoe de verweerder in het geding
moet verschijnen en de dag waarop die uiterlijk zijn verweerschrift kan indienen.
Belangrijk is dat de eiser zelf de verweerder kan oproepen. Als het niet via de
deurwaarder is gegaan (geen bewijs van betekening), kan echter geen verstekuitspraak worden gedaan. In de praktijk levert 75 tot 80% van alle kantonzaken een
verstekuitspraak op.141 De eiser kan er ook voor kiezen om eerst de procesinleiding in te dienen en vervolgens de deurwaarder de procesinleiding te laten betekenen (of andersom).
Andere vormen van digitalisering zijn het elektronisch indienen van de
dagvaarding ter griffie, de invoering van het elektronisch derdenbeslag in 2009,
het Digitaal Beslagregister in 2016, het online publiceren van openbare exploten
en ambtelijke publicaties sinds 2015 en het online veilen (via veilingdeurwaarder.nl) (WODC, 2016b).
De deurwaarders zelf zijn kritisch over de ontwikkelingen. Verweij
(2015), een bloggende deurwaarder, signaleert bijvoorbeeld een gebrek aan innovatie; ook is hij kritisch over de gevolgen van automatisering (wie is waarvoor
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Kamerstukken II, 2014-2015, 34 0 59.
Stb. 2016, 288.
Feedback professor mr. A.W. Jongbloed, begin 2017.
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aansprakelijk?) en over het verdwijnen van de zittingen. Hij ziet de betekening
van de deurwaarder als garantie voor een snel verloop en onder de nieuwe omstandigheden valt deze weg. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders heeft een speciale onafhankelijke werkgroep ingesteld die laat weten het niet eens te zijn met de inmiddels doorgevoerde ideeën van de commissie
Asser. De KBvG vindt dat het verzenden van het stuk per post niet dezelfde
rechtszekerheid biedt als de persoonlijke betekening. De betekening bereikt de
burger namelijk beter, waarmee voorkomen kan worden dat een voorgesteld verzoekschrift de wederpartij niet bereikt door bijvoorbeeld een onjuiste adressering.
Met de afschaffing van de dagvaarding kunnen er meer fouten of slordigheden
optreden, zoals ook al bleek bij de poging uit 2002. Freudenthal (1996, p. 191)
beschreef dat er in 30% van de gevallen fouten optreden in de dagvaarding als
deze zelf wordt ingevuld of opgestuurd; dus niet door een deurwaarder (Van den
Berg-Smit, 2013, p. 165).
De KBvG stelt verder dat de persoonlijke betekening door de deurwaarder ervoor zorgt dat veel zaken niet meer bij de rechter worden aangebracht; als
die betekening wordt afgeschaft, zal de belasting van de rechterlijke macht toenemen en zal Nederland uit de pas lopen in Europa. De KBvG is tevens van oordeel
dat de persoonlijke betekening van exploten door deurwaarders garandeert dat het
stuk de betrokkene bereikt; afschaffing ervan zou de beste pijler van onze rechtsstaat, het principe van hoor en wederhoor, in gevaar brengen (KBvG, 2013). Genoemd daarbij worden cijfers uit 2013, waaruit blijkt dat in 450.000 van de
600.000 zaken verstek werd verleend. Daarbij zouden rechters in de praktijk uitspraken doen, zonder dat zij altijd alle gegevens en informatie tot hun beschikking
hebben; tijdens de procedure blijken regelmatig stukken te ontbreken doordat partijen zich afwachtend opstellen (De Bock, 2016). Als de dagvaarding wordt afgeschaft, is de schuldenaar mogelijk niet op de hoogte van het feit dat hij gegevens
kan indienen en verweer kan voeren, op grond waarvan de rechter uiteindelijk een
gefundeerde en eerlijke uitspraak kan doen.
Afschaffen zal betekenen dat een belangrijk deel van het takenpakket van
deurwaarders komt te vervallen. Het WODC (2016b) is eveneens kritisch en stelt
dat wanneer burgers en bedrijven in de toekomst een ‘officieel digitaal overheidsadres’ krijgen, de toegevoegde waarde van de gerechtsdeurwaarder voor het dagvaarden en betekenen van exploten mogelijk nog kleiner wordt. In het eerder genoemde ledenonderzoek van de KBvG (2015) komt naar voren dat 93% van de
deurwaarders de betekening van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken ziet
als het belangrijkste onderdeel van hun ambt. Door afschaffing van de dagvaarding worden ook hun inkomsten bedreigd. Het ING Economisch Bureau (2013)
verwacht dat zij als gevolg van de digitalisering van de rechtspraak een omzetverlies van € 9 miljoen zullen lijden (Van den Berg-Smit, 2015). Afschaffing heeft
niet alleen gevolgen voor de juridische rol van de deurwaarder, maar ook voor
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zijn sociale rol. Jongbloed (1999) bijvoorbeeld is van mening dat het persoonlijk
contact van groot belang is:
‘De gerechtsdeurwaarder is degene die deskundig advies kan geven
omtrent wettelijke rechten respectievelijk verplichtingen en ook degene
waartegen “stoom” kan worden afgeblazen, dat de bittere pil enigszins
is verguld en agressie in de kiem kan worden gesmoord. Daarnaast betekent persoonlijk contact: zekerheid van ontvangst, controle van gegevens, voorkoming van onnodige kosten en ook dat regelingen kunnen
worden getroffen’.

Ook Teekens (1973) was jaren geleden al van oordeel dat de sociale rol (het persoonlijke en menselijke contact met schuldenaren) nimmer door andere media,
zoals postale communicatie of zuiver ambtelijke instanties, kan worden overgenomen.

2.11 Conclusie
Uit dit hoofdstuk blijkt dat het beroep gerechtsdeurwaarder inherent spanningen
in zich draagt, vanwege zijn dubbele rol (die van ambtenaar en ondernemer) en
zijn ruime bevoegdheden, waarvan de gevolgen de schuldenaar veelal niet in de
koude kleren gaan zitten. Gelukkig is de beroepsgroep gebonden aan regulering
en toezicht. In de praktijk voldoet zijn gedrag niet altijd aan de eisen van rechtmatigheid, zoals blijkt uit de tuchtrechtzaken bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. De gerechtsdeurwaarder heeft ook een sociale rol, waarbij niet alleen
een beroep wordt gedaan op de juridische regels en richtlijnen. Hij spreekt de
schuldenaar face-to-face. Zijn sociale rol is echter nergens concreet vastgelegd.
Dit is jammer, zeker omdat deze rol net zo belangrijk is als zijn juridische, met
name als er irritatie en conflicten met burgers ontstaan. Het is dus belangrijk dat
deurwaarders zich naast rechtmatig ook behoorlijk gedragen. Uit verschillende
rapporten van de Nationale ombudsman blijkt dat deze behoorlijkheid niet altijd
wordt nageleefd. De spanning tussen rechtmatig en behoorlijk handelen kan deurwaarders in een lastig pakket brengen, zeker omdat ze zich bewegen op het raakvlak van recht en samenleving. Onrechtmatig en/of onbehoorlijk gedrag van deurwaarders kan in de praktijk grote consequenties hebben en kan aanleiding zijn tot
weerstand onder burgers. De gerechtsdeurwaarder heeft daarom een belangrijke
verantwoordelijkheid om zich rechtmatig en behoorlijk te gedragen. In vergelijking met andere beroepsgroepen die ook ondernemen (zoals notarissen), is het
aantal klachten en tuchtrechtzaken dat binnenkomt bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders aanzienlijk. Ook is het aantal binnengekomen klachten tegen deurwaarders de afgelopen jaren fors gegroeid, wat ertoe kan leiden dat de spanningen
tussen deurwaarders en schuldenaren toenemen en daardoor vaker kunnen escaleren.
89

In dit onderzoek besteed ik niet alleen aandacht aan het legitieme gedrag
van deurwaarders, maar ook en in het bijzonder aan hun sociale rol, waarvoor
behoorlijk gedrag cruciaal is. In hoofdstuk 3 Een overzicht van de literatuur sta
ik verder stil bij dit behoorlijke gedrag en de relatie daarvan met principes van
rechtvaardigheid. Tot zover dit hoofdstuk over de spanningen die inherent zijn
aan het beroep van deurwaarder; in het volgende hoofdstuk ga ik in op de recentere spanningen tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren.
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Hoofdstuk 3 Een overzicht van de literatuur
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de volgende vraag: ‘Waarom zijn er
(escalerende) conflicten tussen deurwaarders en schuldenaren en waarom nemen
die in aantal toe?’ Ik kijk vanuit de volgende invalshoeken naar (escalerende) conflicten:
1.
schuldenaren;
2.
deurwaarders;
3.
conflicten.
Waar het aan de schuldenaren ligt, kan men dit probleem benaderen met behulp
van de budgetanalyse. Is het inderdaad zo dat er meer mensen met schulden zijn?
En wat is de invloed van ontwikkelingen aan de kant van de schuldeiser op de
schuldenaar en de druk die hij ervaart? Daarvoor gebruik ik een economische benadering (paragraaf 3.1). Een andere invalshoek is om het probleem te benaderen
vanuit sociale veranderingen in het gedrag van burgers. Zijn burgers mondiger
geworden en hebben er meer een kort lontje? Hier gaat het om een sociologische
benadering (paragraaf 3.2). Waar het aan de deurwaarders ligt, kijk ik naar de
beroepensociologie van hun ambt. Welke veranderingen doen zich daar voor dat
de situatie nu zoveel ernstiger lijkt (paragraaf 3.3)? En tot slot benader ik het probleem vanuit de conflictdynamica, waarin de zelfstandige dynamiek van conflicten centraal staat (paragraaf 3.4).

3.1

Economische omstandigheden

De economische theorie legt de nadruk op de economische factoren die van invloed zijn op het ontstaan van conflicten binnen een samenleving. Het gaat bijvoorbeeld om armoede en werkloosheid. Hier besteed ik specifiek aandacht aan
de problematiek van de toegenomen schulden. Het SCP (2013) meldt dat economische omstandigheden het dagelijks leven van burgers beïnvloeden. In Nederland zijn de gevolgen van de economische crisis duidelijk zichtbaar. Deze heeft
geleid tot oplopende werkloosheid, overheidstekorten en bezuinigingen. Vooral
op burgers heeft dit zijn weerslag. De financiële crisis die in de tweede helft van
2008 begon, heeft ertoe geleid dat meer burgers met betalingsproblemen te kampen hebben. In economisch minder stabiele tijden leidt dit tot (grote) problemen
(NVVK, 2010). Ook gemeenten moesten fors bezuinigen, waardoor er op het terrein van schuldhulpverlening veel ingeleverd is (Jungmann e.a., 2014). De afgelopen jaren is de schuldenproblematiek aanzienlijk toegenomen.
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3.1.1 De verhevigde schuldenproblematiek
In deze paragraaf ga ik aan de hand van de volgende zes kenmerken in op de ernst
van de huidige schuldenproblematiek:
1.
het aantal burgers met betalingsproblemen;
2.
het aantal aanvragen voor de schuldhulpverlening;
3.
de omvang van de schulden;
4.
de groep burgers die schulden hebben;
5.
het soort schulden;
6.
de complexiteit van de schuldensituatie.
1.
Het aantal burgers met betalingsproblemen
De cijfers over betalingsachterstanden (te laat of niet volledig betaalde rekeningen) geven een beeld van het aantal burgers met schulden. De afgelopen jaren is
de groei van het aantal mensen met betalingsachterstanden beschreven. Maar
liefst één op de vijf huishoudens (17,4 tot 18,8%) had in 2015 te maken met risicovolle of problematische schulden of zat in een schuldhulpverleningstraject
(Westhof e.a., 2015). Het grootste deel (15,7%) betrof ‘onzichtbare schuldenaren’: huishoudens met schulden die geen gebruik maken van de officiële schuldhulpverlening. Dat waren bijna 1,2 miljoen huishoudens. De ‘onzichtbare huishoudens’ hadden voor het merendeel risicovolle schulden (het gaat om 614.000
tot 858.000 huishoudens) en tussen de 351.000 en 571.000 huishoudens hadden
problematische schulden. Het aantal onzichtbare huishoudens met problematische
schulden is toegenomen, van gemiddeld 201.000-359.000 in 2012 naar 351.000571.000 in 2015. De onderzoekers benadrukken dat dit een significante stijging
is. Zij zien echter een kleine verbetering in het aantal huishoudens met risicovolle
schuldenaren: het aantal huishoudens met risicovolle schulden is in 2015 vergeleken met 2012 licht afgenomen: van 719.000-960.000 naar 614.000-857.000.
Vermeld daarbij wordt niet of dit verschil significant is.
De cijfers uit de Monitor Betalingsachterstanden geven eveneens een duidelijk
beeld. Deze monitor geeft het totaal aantal huishoudens met een betalingsachterstand weer (de huishoudens waarin een Wsnp-traject loopt, blijven hier buiten beschouwing). Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen
van betalingsachterstand:

achterstallige betalingen op financiële gronden (hypotheek of huur, elektriciteit, water of gas, verzekeringen, telefoon, belastingen, alimentatie en
andere rekeningen);

kredieten en leningen (doorlopend krediet of persoonlijke leningen, leningen bij vrienden, familie of kennissen, studieschulden of andere leningen);
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op afbetaling gekochte goederen of diensten (op krediet gekochte zaken,
waarvoor in termijnen terugbetaald moet worden; dit betreft geen leningen of schulden bij de Belastingdienst);
creditcardschulden (waarvoor een gespreide afbetalingsregeling geldt);
roodstand (meer dan vijf keer per jaar roodstaan).

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onderzoeksbureau Panteia in 2008 (nulmeting), 2009, 2010, 2011 en 2014 de Monitor uitgebracht. Het aantal gevallen waarin burgers met deze vormen van betalingsachterstanden te kampen hebben, is sinds 2008 toegenomen. In 2008 betrof
het aantal huishoudens met een van de vijf bovengenoemde vormen van betalingsachterstanden 27,0% (1,9 miljoen), in 2009 24,8%, in 2010 26,7% (1,89 miljoen),
in 2011 28% en in 2014 was er in 32% van de huishoudens in Nederland sprake
van een vorm van betalingsachterstand. Dit zijn in totaal 2,3 miljoen huishoudens:
0,4 miljoen huishoudens meer dan in 2008 (Panteia, 2014). De monitor geeft
eveneens zicht op het percentage per soort betalingsachterstand:
Figuur 2: Overzicht aantal huishoudens (percentage) met een vorm van betalingsachterstand

Noot. Herdrukt van Panteia (2014)
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Met uitzondering van rood staan zijn alle soorten betalingsachterstand van 2008
tot 2014 in aantal toegenomen. De cijfers tonen dat veel burgers in Nederland een
(vorm van) betalingsachterstand hebben.
De cijfers uit de monitor Betalingsachterstanden zijn ook te herkennen in de Kredietbarometer. Het Bureau Krediet Registratie (BKR) publiceert twee keer per
jaar een barometer met de ontwikkelingen in het betalingsgedrag van Nederlandse
kredietnemers. Vanaf 2011 tot en met 2015 is het aantal consumenten met een
betalingsachterstand jaarlijks gestegen:
Figuur 3: Het aantal consumenten met betalingsachterstand op een lening

Noot. Herdrukt van Bureau Krediet Registratie (2017)
Vanaf juli 2016 daalt het aantal Nederlanders met een betalingsachterstand. Medio 2016 werden er nog 771.478 Nederlanders met een betalingsachterstand geregistreerd, in januari 2017 waren dat er 729.577: een daling van 5%.
Andere onderzoeken op dit terrein komen van instanties als de brancheorganisatie
voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK142, in haar Jaarverslagen
van 2009 tot en met 2015; GGN, 2014; Huliselan & Mesters, 2014). Ze geven
geen ander beeld en laten zien dat het aantal mensen met betalingsachterstanden
sinds de crisis van 2008 is toegenomen. Recent is er echter een daling waar te
nemen.
2.

Het aantal aanvragen bij de schuldhulpverlening

142

De branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.
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Het aantal aanvragen bij de schuldhulpverlening geeft eveneens zicht op de ernst
en de omvang van de huidige schuldenproblematiek. Als burgers zelf hun betalingsproblemen niet kunnen oplossen, kunnen ze aankloppen bij de schuldhulpverlening. Om in aanmerking te komen voor hulp moeten ze zich eerst aanmelden
bij een schuldhulpverleningsinstantie. De schuldhulpverlening kan hen vervolgens helpen via zowel een minnelijk (vrijwillig) traject als (op verzoek van de
rechter) een wettelijk traject. Het aantal hulpaanvragen is een indicatie voor het
aantal burgers dat niet op eigen kracht betalingsproblemen kan oplossen. Wat laten de cijfers zien?
De afgelopen jaren is er sprake van een toename van het aantal schuldhulpaanvragen. De Monitor Betalingsachterstanden uit 2009 laat zien dat de
vraag naar schuldhulpverlening sinds de economische crisis flink is toegenomen
(Panteia, 2009). De Jaarverslagen van het NVVK (2008-2013) melden dat het
aantal aanvragen voor de schuldhulpverlening bij de NVVK tussen 2008 en 2013
verdubbelde: in 2008 ging het om 44.100 aanvragen, in 2013 om 89.000 en in
2014 om 92.000 (NVVK, 2014). Dit komt niet alleen door het toegenomen aantal
NVVK-leden, maar ook door de samenstelling van de groep aanvragers, die niet
meer alleen de lage inkomensgroepen of mensen met een uitkering betreft. Hier
gaat het om het minnelijke traject.
De Monitor Wsnp uit 2014 meldt dat het totaal aantal Wnsp-verzoeken in
2008 15.587 was (Peters e.a., 2014); in 2014 was dit aantal gestegen naar 17.619.
Er worden dus meer aanvragen ingediend. Tegelijkertijd is in de afgelopen periode het aantal schuldsaneringen gedaald. In 2011 sprak de rechter in totaal 14.722
schuldsaneringen uit; in 2014 waren het er 12.258. Deze daling heeft te maken
met de nieuwe Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening die in juli 2012 werd ingevoerd en met het feit dat de rechters strenger zijn geworden. Volgens het NVVK
laat het aantal schuldhulpaanvragen bij de NVVK en de Wsnp slechts het topje
van de schuldenberg zien, aangezien veel burgers met problematische schulden
zich niet melden bij de NVVK. Daarbij komt dat niet alle aanvragen worden goedgekeurd (NVVK, 2014). Recent is er evenwel een verandering te zien: het aantal
mensen dat zich in 2016 bij leden van de NVVK heeft gemeld voor hulp bij schulden, is ten opzichte van 2015 ongeveer gelijk gebleven: 89.300 in 2016 tegenover
90.400 in 2015 (NVVK, 2017).
Kortom: aan de ene kant groeit het aantal burgers dat hulp zoekt bij het oplossen
van hun financiële problemen, terwijl aan de andere kant het aantal hulpmogelijkheden minder wordt: de vraag stijgt en het aanbod daalt. Veel burgers die de hulp
van de schuldhulpverlening willen inschakelen, krijgen deze hulp in de praktijk
niet toegekend en moeten hun financiële problemen op eigen kracht oplossen.
Onderzoek laat zien dat er met name een groei plaatsvindt van mensen met schulden die niet bij de schuldhulpverlening terecht komen (Jungmann e.a., 2015). De
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groep in een uitzichtloze situatie groeit, wat mogelijk zorgt voor meer gevallen
van escalatie.
Figuur 4: De verdeling van huishoudens met risicovolle en problematische
schulden (percentages), al dan niet in contact met de schuldhulpverlening
(SHV)
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Noot. Bewerking cijfers Westhof e.a. (2015), zoals weergegeven in Jungmann e.a.
(2015)
3.
De omvang van de schulden
Een derde manier om de omvang van de schuldenproblematiek in beeld te krijgen
is het meten van de omvang van de schulden. De cijfers hierover laten al meteen
een forse stijging zien, zoals blijkt uit de hiervoor al aangehaalde Monitor Betalingsachterstanden uit 2014. De totale omvang van achterstallige rekeningen (met
een financiële oorzaak, zoals saldotekort)143 is toegenomen.

143

De andere oorzaken zijn een achterstand in de eigen administratie en fouten in de administratie van de organisatie.
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Tabel 5: Aandeel huishoudens met achterstallige rekeningen (percentages)
met financiële achtergrond (2008-2014)
Klasse totale omvang achterstallige
rekeningen
Minder dan 500
500 tot 2.000
2.000 tot 5.000
5.000 tot 10.000
10.000 tot 20.000
20.000 tot 50.000
50.000 of meer
Weet niet/wil niet zeggen

2014

2011

2010

2009

2008

23,9
37,6
13,0
8,9
4,7
4,6
1,8
5,5

27,8
29,2
15,4
10,8
6,3
3,4
1,5
5,6

21,3
43,2
13,6
16,5
0,9
1,5
1,7
1,3

39,4
23,8
19,0
6,3
5,1
0,0
0,0
6,5

32,2
27,6
22,1
6,1
3,0
6,5
0,3
2,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Noot. Herdrukt van Panteia (2014)
Deze tabel toont dat in 2008 het grootste aantal huishoudens met achterstallige
rekening(en) (32,2%) een totale schuld van minder dan 500 euro had. In 2014 had
het grootste aantal huishoudens (37,6%) achterstallige rekeningen van 500 tot
2.000 euro. Hier gaat het dus om grotere bedragen: 500 tot 2.000 euro in 2014 is
aanmerkelijk meer dan minder dan 500 euro in 2008. De Monitor laat tussen 2008
en 2014 tevens een stijging zien van de totale achterstallige bedragen in de hogere
klassen 5.000 tot 10.000 euro, 10.000 tot 20.000 euro en 50.000 euro of meer.
Hieruit is af te leiden dat de afgelopen jaren de schuldbedragen zijn toegenomen.
Ook zijn er cijfers over de omvang van de schulden van mensen die een
aanvraag bij de schuldhulpverlening deden. De NVVK meldt dat in 2008 hun
schuld gemiddeld 29.900 euro was. In 2014 was dat gemiddelde gestegen naar
38.500 euro en in 2016 was dat 40.3000 euro (NVVK 2013; 2014; 2017). Aangenomen wordt dat de gemiddelde schuldenlast van schuldenaren die geen schuldhulpaanvraag hebben gedaan, waarschijnlijk groter is. Dit wordt bevestigd door
ander onderzoek. Jungmann e.a. (2014) hebben bij vijf schuldhulpverlenende organisaties 129 dossiers geanalyseerd. Daaruit bleek dat schuldenaren die geen
hulpaanvraag indienen (de zogenoemde ‘onzichtbare huishoudens’; Westhof e.a.,
2015), een hogere schuldenlast hebben dan schuldenaren die dat wel doen. Dit
komt doordat er voor deze groep geen oplossing wordt gevonden, waardoor de
schulden blijven staan en de kans groot is dat ze verder oplopen. Ook bleek dat
bij een aanzienlijk deel van deze huishoudens de schuldenlast vanwege een laag
inkomen blijft oplopen. Schuldenaren die vooreerst geen schuldregeling proberen
te treffen, hadden in 2014 een gemiddelde schuld van 47.000 euro – een bedrag
dat in werkelijkheid hoger zal zijn. 52% van de dossiers (65) bevatte geen goed
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gedocumenteerd overzicht van de klant of een (grove) schatting van de betrokken
schuldhulpverlener. Daarbij leert de ervaring dat schuldenaren hun schuld meestal
te laag inschatten (Jungmann e.a., 2014).
Voor het eerst sinds 2010 wordt een lichte daling in de omvang van de
schuld gesignaleerd hoewel de omvang van de schulden redelijk stabiel is gebleven (NVVK, 2017).

Samengevat: de cijfers laten zien dat de omvang van schulden de laatste jaren is
toegenomen. Dat geldt niet alleen voor mensen die een schuldaanvraag indienen,
maar waarschijnlijk ook en juist voor schuldenaren die dat niet doen en bij wie de
kans op nog verder oplopende schulden extra groot is.
4.
De groep burgers met schulden
Ook de gegevens over de betrokken burgers illustreren de hevigheid van de problematiek. In 2008 ging het voornamelijk om de traditioneel kwetsbare groepen
die als gevolg van de economische crisis in zwaar weer verkeerden. Toen hadden
met name de volgende groepen huishoudens een bovengemiddeld grote kans op
betalingsachterstanden:

huishoudens waarvan de respondent arbeidsongeschikt of werkloos/werkzoekend was;

huishoudens met een niet-westerse achtergrond;

alleenstaanden met kinderen.
De volgende huishoudens liepen eveneens een verhoogde kans op betalingsachterstanden, maar die kans was kleiner dan van de drie hierboven genoemde categorieën:

huishoudens met een inkomen tot € 2.000 per maand;

huishoudens met een respondent jonger dan 35 jaar;

laagopgeleiden;

studenten.
In de praktijk overlappen deze verschillende groepen huishoudens elkaar: werkloosheid komt bijvoorbeeld relatief vaak voor bij alleenstaande mannen. Huishoudens waarvan de respondent 65 jaar of ouder was, hadden in 2008 een heel lage
kans op de meeste typen betalingsachterstanden (Panteia, 2008).
Over 2014 is het beeld van huishoudens met betalingsachterstanden diverser. Weliswaar betreft het nog steeds de bovengenoemde kwetsbare huishoudens, maar in 2014 blijken ook de hogere inkomensgroep, midden- en hoogopgeleiden, 65-plussers, samenwonenden of gehuwden met kinderen, mensen met een
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Nederlandse achtergrond en mensen met een migratieachtergrond betalingsachterstanden te hebben (Panteia, 2014). Niet alleen meer de traditioneel kwetsbare
groepen, maar ook de middengroepen (de middelbaar opgeleiden) zouden nadelige gevolgen ondervinden van de economische crisis (SCP, 2013). Vanaf 2008
groeit het aantal mensen met een modaal of hoger inkomen met schulden: in 2009
had bijvoorbeeld al 25% van de aanvragers van schuldhulpverlening een bovenmodaal inkomen. Daarnaast betreft het minder vaak mensen met een uitkering: in
2007 had nog 82% van de groep aanvragers een uitkering, terwijl in 2013 43%
een eigen inkomen en 49% een inkomen uit arbeid had (NVVK, 2014). Verder
gaat het steeds vaker om jongeren: in 2008 was 9% van de groep aanvragers jonger dan 16 jaar, waar dit in 2012 15% was (NVVK, 2014; Madern, 2015). De
laatste tijd is voorts sprake van nieuwe groepen met schulden, zoals zzp’ers, hoger
opgeleiden en jongeren (NVVK, 2014). Verder hebben ook studenten tegenwoordig meer schulden; het Nibud (2011) meldt dat mbo-studenten vaker betalingsproblemen hebben. In 2016 waren er vooral veel mensen met een laag inkomen
en een torenhoge schuld. Bijna tweederde (65%) van de mensen met grote financiële problemen heeft een inkomen op of onder het minimumloon. Twee jaar geleden was dat nog 44%. Er ontstaat volgens de nieuwe voorzitter Marco Florijn
van de NVVK ‘een schuldenonderklasse’. De schuldhulpverlening verschuift
naar mensen die toch al moeten rondkomen van weinig geld (NVVK, 2017; Weel,
2017).
Al deze onderzoeken maken duidelijk dat de groep burgers met betalingsproblemen tegenwoordig heterogeen is. Het betreft niet alleen laagopgeleiden en huishoudens met een laag inkomen of een uitkering, ook hoger opgeleiden en de hogere inkomensgroepen hebben vandaag de dag betalingsproblemen. De huidige
schuldenproblematiek treft de samenleving in haar geheel, hoewel er recent een
verschuiving terug zichtbaar is naar mensen met een laag inkomen op of onder
het minimumloon.
5.
Het soort schulden
Een vijfde indicator voor de ernst van de schuldenproblematiek is het soort schulden van de burgers. De Monitor Betalingsachterstanden uit 2014 laat zien dat
1.618.000 huishoudens ergens een krediet of lening zijn aangegaan (dit is inclusief leningen van familie, vrienden of kennissen, maar exclusief hypotheken).
Ook meldt de Monitor dat 1.071.000 huishoudens regelmatig en vaak rood staan,
dat 863.000 huishoudens (in de afgelopen 12 maanden) een achterstallige betalingen hadden, dat 684.000 huishoudens goederen of diensten op afbetaling kochten
en dat 209.000 huishoudens een creditcardschuld hadden, in de vorm van een gespreide afbetalingsregeling.
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Tabel 6: Het percentage Nederlandse huishoudens dat de afgelopen 12 maanden op enig moment te maken had met een bepaald type achterstallige rekening (2014, 2011, 2010, 2009 en 2008).
Type achterstallige rekening

2014

2011

2010

2009

2008

Ziektekostenverzekering

8,7

5,4

3,1

2,5

3,6

Elektriciteit, water of gas

5,4

4,3

3,3

1,7

3,1

Hypotheek of huur

6,0

4,5

3,1

2,6

2,9

Telefoonrekeningen

4,3

3,4

2,4

1,5

2,7

Leningen of op afbetaling kopen (achterstand in aflossing/rentebetaling/betaling

4,4

2,9

1,7

0,9

1,5

Inboedel- of WA-verzekering

2,8

1,5

0,4

0,3

1,0

Terugbetalingen aan de Belastingdienst

9,1

5,6

4,2

1,8

n.v.t.

Alimentatie

0,9

0,7

0,1

0,1

n.v.t.

Overige rekeningen zoals schoolgeld,
belastingen of abonnementen

4,6

3,6

1,8

1,0

3,0

Totaal (=minimaal één achterstallige rekening)

17,9

13,6

10,0

6,8

8,3

Geen achterstallige rekening

82,1

86,4

90,0

93,2

91,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Noot. Herdrukt van Panteia (2014)
In 2008 bestond de top vier van achterstallige betalingen uit de ziektekostenverzekering (3,6%), elektriciteit, water of gas (3,1%), overige rekeningen (zoals
schoolgeld, belastingen of abonnementen; 3,0%) en de hypotheek of huur (2,9%).
In 2014 betrof het meestal de Belastingdienst (9,1%), de ziektekostenverzekering
(8,7%), de hypotheek of huur (6%) en elektriciteit, water of gas (5,4%).
Uit het onderzoek van Westhof e.a. (2015) komt naar voren dat vergeleken met 2011 en 2009 in 2015 meer huishoudens meer dan drie achterstallige
rekeningen hadden in risicovolle categorieën zoals huur, hypotheek en energie.
Ook bleek dat het om een bedrag van meer dan 500 euro ging.
In 2014 werden problematische schulden vooral veroorzaakt door achterstallige rekeningen en minder door kredietfaciliteiten zoals roodstand en creditcardschulden. Dit hangt samen met de oorzaak van de schulden waarbij vooral
onvoorziene tegenslagen (life-events) in het spel zijn, zoals werkloosheid, echtscheiding, langdurige ziekte of arbeidsongeschikt en onverwachte terugvorderingen door de overheid (Nationale ombudsman, 2013b). Ook een rol speelt dat mensen hun administratie niet op orde hebben, omdat die te ingewikkeld is geworden.
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Andere organisaties hebben tevens cijfers van het aantal mensen met een
specifiek soort schuld. Het Zorginstituut Nederland, dat erop toeziet dat wanbetalers alsnog hun zorgpremie betalen, meldt dat in 2014 331.000 Nederlanders
structureel hun premie niet betaalden en dat hun totale schuld meer dan 1 miljard
euro was (Zorginstituut Nederland, 2014). In de Hypotheekbarometer 2015 komt
naar voren hoeveel burgers moeite hebben met het betalen van hun hypotheeklasten (BKR, 2015). In april 2015 waren dit er in totaal 112.800, waar het een jaar
eerder, in 2014, nog 100.581 waren. In deze periode was de hoeveelheid huurschulden problematisch, waardoor het aantal huisuitzettingen was gestegen (Madern, 2014; 2015). Sinds 2015 daalt het aantal huizenbezitters met problematische
schulden echter (NVVK, 2017). In de Hypotheekbarometer 2017 wordt een afname gesignaleerd: in 2016 hadden 110.000 mensen een betalingsachterstand op
hun hypotheek; in 2017 is dat aantal verder gedaald met 12%. Het aantal betalingsachterstanden is echter nog niet zo laag als voor de crisis: op 1 april 2009 lag
dit net onder de 40.000, wat bijna 40% van het huidige aantal is.144 Een andere
specifieke schuld betreft de kinderopvang: in 2014 werd 7,5 tot 10% van de mensen die gebruik maakten van kinderopvang, als wanbetaler aangemerkt (GGN,
2014).
Kortom: sinds de crisis hebben burgers vooral ‘overlevingsschulden’. Het gaat
niet zozeer om overbesteding (er is voldoende inkomen, maar er wordt te veel
uitgeven), maar om een situatie waarin de verhouding tussen de vaste lasten en de
inkomsten scheef is geworden: de schulden hebben specifiek betrekking op de
vaste privélasten (De Greef, 1992). Daarmee krijgt de schuldenproblematiek een
ander aanzien.
6.
De complexiteit van de schuldensituatie
Niet alleen de hoogte of het soort schulden maar ook de context waarin de schulden optreden, maakt duidelijk hoe heftig de huidige problematiek is. Daarbij gaat
het vooral om de ernst en de complexiteit van de situatie. Het Jaarverslag 2016
van de NVVK meldt dat de schuldenproblematiek hardnekkiger is geworden, hoewel de omvang van de schulden redelijk stabiel is gebleven (NVVK, 2017).
Huishoudens hebben vaak meer dan één achterstallige rekening liggen, bijvoorbeeld voor zowel de huur als de energie. In 2008 had nog maar 6,8% (4,6 % +
2,2%) van de huishoudens zes of meer typen achterstallige rekeningen, waar dit
in 2014 11% (5,4% + 5,5%) was. Daarbij ging het in 2014 om 94.000 huishoudens.

144

Daling aantal mensen met betalingsachterstand op hypotheek zet door (22 mei 2017). Geraadpleegd van http://www.creditexpo.nl/daling-aantal-mensen-betalingsachterstand-ophypotheek-zet/.
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Tabel 7: Het aandeel huishoudens achterstallige rekeningen met een financiele oorzaak (2008-2014)
Aandeel binnen de groep huishoudens met minimaal 1 achterstand om
financiële reden in de afgelopen 12 maanden (%)
Totaal aantal achterstallige rekeningen laatste 12 maanden

2014

2011

2010

2009

2008

1

37,0

43,8

53,2

47,7

39,2

2

23,4

21,9

15,6

18,1

14,8

3

15,5

11,8

15,7

14,7

19,4

4

7,3

12,5

7,3

11,4

12,1

5

6,0

4,4

5,4

4,4

7,6

6

5,4

2,2

1,9

2,3

4,6

7 of meer

5,5

3,3

0,9

1,4

2,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Totaal (min. 1 achterstallige rekening
met financiële reden voor achterstalligheid)

Noot. Herdrukt van Panteia (2014)
Jungmann e.a. (2014) constateren een significante samenhang tussen de
achterstallige betaling van huur, energie en de BKR-geregistreerde achterstanden
(waaronder hypotheken, kredieten en roodstand). Dit is het gevolg van het betaalgedrag van burgers. Gerechtsdeurwaarder Marionne van Ravenstein, van het
grote gerechtsdeurwaarderskantoor Janssen & Janssen Incasso & Gerechtsdeurwaarders, meent dat de markt steeds meer ‘trage betalers’ kent (Swelsen, 2015):
schuldenaren die hun schulden steeds later aflossen. Dergelijk uitstelgedrag kan
een kettingreactie teweegbrengen. De rekeningen van de energiemaatschappij
worden bijvoorbeeld niet betaald, de kosten lopen op door boetes, waardoor later
ook de huur niet meer betaald kan worden. Of de rekeningen worden betaald uit
de reserves, met als gevolg dat er later geen geld meer is voor echt onvoorziene
uitgaven. De wanbetaler raakt in een neerwaartse spiraal en de schulden lopen
steeds meer door elkaar. Schulden zijn tegenwoordig dan ook vaak meervoudig
of breed samengesteld. Met als resultaat een ‘problematische schuldsituatie’:
‘De situatie waarin van een natuurlijke persoon redelijkerwijs is te
voorzien dat hij niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn
schulden, of waarin hij heeft opgehouden te betalen. In de praktijk
wordt meestal het uitgangspunt gehanteerd dat je niet in staat bent om
je schulden binnen 36 maanden af te lossen.’ (Madern, 2014, p.12).
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Een problematische schuldensituatie is dus niet afhankelijk is van het type en de
hoogte van de schuld: de term duidt op de situatie waarin iemand onmogelijk kan
betalen. Zo’n situatie is moeilijk op te lossen, niet alleen in juridisch opzicht, maar
ook doordat het om gedrag en motivatie gaat. Joke de Kock, oud-voorzitter van
de NVVK, is van oordeel dat hier sprake is van een sociale, financiële en psychische problematiek, waardoor het soms onmogelijk is om het schuldprobleem concreet op te lossen (NVVK, 2014). Bovendien is volgens Jungmann e.a. (2014) de
groep schuldenaren met onoplosbare schulden kwetsbaar. De al genoemde analyse van 129 dossiers laat zien dat een kwart van de groep schuldenaren (serieuze)
gezondheidsproblemen heeft. 40% van de groep bij wie beslag ligt, heeft per
maand nog geen 90% van een bijstandsuitkering te besteden. De onderzoekers
stellen dat het voor deze groep schuldenaren vrijwel onmogelijk is om zelf hun
schulden af te lossen, zeker als er geen schuldregeling is.
De schuldenproblematiek is de afgelopen jaren waarneembaar heviger geworden:
het aantal burgers met een schuld is toegenomen, het aantal aanvragen voor de
schuldhulpverlening is gestegen terwijl het aantal toekenningen is gedaald, de
schulden zijn in omvang toegenomen, het gaat niet langer alleen om de traditioneel kwetsbare groepen, het betreft vooral vaste privélasten en er is sprake van
onoplosbare schuldensituaties. Er zijn meer burgers met meer schulden en het is
steeds vaker geen kwestie van niet willen, maar van niet kunnen betalen. Dit maakt
dat betalingsconflicten onder grote spanning komen te staan. Hoewel vrij recent
het aantal mensen met betalingsachterstanden licht is gedaald, is de schuldenproblematiek hardnekkiger geworden. En dat kan de relatie tussen deurwaarders en
schuldenaren verder onder druk zetten.

3.1.2 Veranderingen aan de kant van schuldeisers: meer
bevoegdheden

Tegelijkertijd zijn er aan de kant van schuldeisers ook verschillende veranderingen opgetreden die situatie van schuldenaren problematischer maken. Wat is er
de afgelopen jaren allemaal veranderd aan de kant van schuldeisers? Hier gaat het
om twee veranderingen, die met elkaar samenhangen:
1.
Het aantal schuldeisers is toegenomen.
2.
Schuldeisers hebben nieuwe en ingrijpender bevoegdheden gekregen.
1.
Allereerst is het aantal schuldeisers vanaf de crisis toegenomen. Iemand
met schulden heeft gemiddeld zeventien schuldeisers (Nationale ombudsman,
2013b). Hoewel sinds 2013 het gemiddelde aantal schuldeisers per schuldenaar
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redelijk stabiel is gebleven (in 2013 waren dit er 14, in 2014 en 2015 14 en in
2016 15), hebben schuldenaren te maken met meer schuldeisers dan voorheen
(NVVK, 2017). Een schuldenaar heeft bijvoorbeeld te maken met de woningcorporatie (bij huurschuld) én de energiemaatschappij (gas en licht).145 Ook krijgt de
schuldenaar aan de deur niet met één, maar met verschillende deurwaarders te
maken die door en langs elkaar heen werken (zie hierover paragraaf 3.3.4, waar
ik stil sta bij ongecoördineerde beslagleggingen). En niet alleen deurwaarders, alle
schuldeisers kunnen in de praktijk langs elkaar heen werken, wat te maken heeft
met de tweede verandering.
2.
Schuldeisers hebben nieuwe of ingrijpendere bevoegdheden gekregen.
De preferente schuldeisers, die volgens de wet voorrang hebben op de andere
schuldeisers, mogen steeds verdergaande maatregelen nemen, die diep ingrijpen
in de leefwereld van de burger. Ze hebben geen rechterlijk vonnis nodig om over
te gaan tot dwanginvordering en kunnen zelf over een executoriale titel beschikken en beslag leggen (en hebben daarvoor dus geen deurwaarder meer nodig).146
In verschillende onderzoeken zijn de maatregelen van de preferente schuldeisers
in kaart gebracht (Jungmann e.a., 2012; Moerman & Van den Berg, 2008; Nationale ombudsman, 2013b; WRR, 2016). Daarnaast zijn er ook concurrerende
schuldeisers met verregaande bevoegdheden. Hier sta ik stil bij de volgende
schuldeisers:
a.
de Belastingdienst;
b.
het Zorginstituut Nederland;
c.
de uitkeringsinstantie UWV;
d.
hypotheekverstrekkers;
e.
verhuurders, zorgverzekeraars en kinderopvanginstellingen;
f.
het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).147
a.
De Belastingdienst (preferent) mag vanaf 2009 een ‘overheidsinvordering’ toepassen (Nationale ombudsman, 2013b). Dit is een vorm van vereenvou-

145
146
147

Zie ook de Zembla (17 januari 2013). De incasso-industrie.
Op grond van artikel 430 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
Andere instanties met bijzondere bevoegdheden zijn bijvoorbeeld: woningcorporaties (met
een bijzonder voorrecht op huurtoeslag), energiebedrijven (recht op afsluiting van energie
zonder tussenkomst van de rechter), waterschappen (de waterschapslasten op onroerende
zaken hebben een sterke voorrangspositie op de opbrengst van de onroerende zaak en zijn
ook preferent aan de hypotheekverstrekker), DUO (recht om zonder tussenkomst van de
rechter een dwangbevel uit te brengen en beslag te leggen) en het Midden- en Klein Bedrijf,
MKB (retentierecht, waardoor men boven schuldeisers met oudere rechten gaat) (Jungmann
e.a., 2012).
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digd derdenbeslag bij de bank. Het gaat bijvoorbeeld om het rechtstreeks invorderen van belastingschulden. Dat kan ook via een ‘automatische verrekening’: de
schuld wordt verrekend met een lopende belastingteruggave. Ook schulden wegens te veel uitgekeerde toeslagen mogen worden verdisconteerd met lopende
toeslagen (WRR, 2016). Dit gebeurt geheel automatisch, waarbij geen toestemming van de rekeninghouder nodig is. Als verrekening of automatische afschrijving geen succes heeft, mag de Belastingdienst tevens tot loonvordering overgaan.
Deze nieuwe bevoegdheid van de Belastingdienst is ingrijpend, omdat
daarmee ook beslag kan worden gelegd op de kredietruimte van de schuldenaar
(dus niet alleen op het batige saldo op het moment van de vordering, zoals bij een
‘gewoon’ bankbeslag door een deurwaarder). Ook wordt er geen rekening gehouden met de beslagvrije voet en zijn er geen beslagverboden. Bovendien doorkruist
deze overheidsvordering andere betalingsverplichtingen: de overheid gaat hierin
altijd voor. Het gaat om aanzienlijke aantallen: in 2016 deden 10.200 huishoudens
een beroep op de beslagvrije voet na een incasso op hun bankrekening (via de
overheidsinvordering). Dit was 6,8% van het totaal aantal bankbeslagen bij de
Belastingdienst in 2016. In vier van de vijf gevallen werd geconstateerd dat de
schuldenaar te weinig leefgeld overhield en heeft de Belastingdienst het geïnde
bedrag geheel of gedeeltelijk terugbetaald (Nationale ombudsman, 2017b).
b.
Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) is een ander preferente
schuldeiser; het werd in 2014 opgevolgd door het Zorginstituut Nederland. Sinds
1 september 2009 is als gevolg van de Wet Structurele maatregelen wanbetalers
zorgverzekering de ‘wanbetalersregeling zorgverzekering’ van kracht, waardoor
premieachterstanden bij verzekerden ingevorderd mogen worden. Als een burger
voor zijn zorgverzekering een betalingsachterstand van zes maanden heeft, meldt
de verzekeraar dit bij het ZIN en mag dat de zorgpremie direct op het inkomen
van de burger inhouden (‘bronheffing’). Deze bestuursrechtelijke premie is veel
hoger dan de normale premie: 130% van de standaard zorgpremie (Nationale ombudsman, 2013b).
Deze wanbetalersregeling is van toepassing totdat de volledige achterstand is voldaan. In de praktijk leidt dit vaak tot problemen. Vooral mensen die
de premie niet kunnen betalen (de ‘niet-kunners’) komen in het bestuursrechtelijk
traject terecht. Jungmann e.a. (2012) zijn van oordeel dat de hogere bestuursrechtelijke premie het voor een ‘niet-kunner’ alleen maar extra moeilijk maakt om de
betalingsachterstand in te lopen en dat dit niet werkt als prikkel om te betalen. Dit
is vooral het geval wanneer de inning niet via bronheffing, maar via aanmaningen
en dwangbevelen verloopt, waardoor er nog extra incasso- en deurwaarderskosten
bijkomen. De schuldenaar heeft in dat geval gewoon geen geld om te betalen.
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c.
De uitkeringsinstantie UWV is een volgende preferente schuldeiser. Deze
instantie moet te veel verstrekte uitkeringen terugvorderen. Wanneer een burger
het teruggevorderde bedrag niet betaalt, kan het UWV een dwangbevel uitvaardigen, dat het per gewone post mag sturen. Als iemand niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, kan zijn uitkering worden verlaagd of stopgezet. Ook kan het
te veel verstrekte bedrag worden verrekend met een lopende uitkering (Nationale
ombudsman, 2013b).
d.
Hypotheekverstrekkers, instellingen die een hypotheek financieren, zijn
bijzondere schuldeisers. Zij beschikken over een executoriale titel op grond waarvan ze de woningen kunnen veilen of onderhands kunnen verkopen. Ook zij kunnen direct loonbeslag leggen. Tegenwoordig wordt een executieveiling (via een
gerechtsdeurwaarder) steeds vaker voorkomen door een onherroepelijke volmacht tot onderhandse verkoop. Dit houdt in dat structureel wanbetalende eigenaren een zogenaamde ‘onherroepelijke volmacht’ geven aan de hypotheekverstrekker om over te gaan tot onderhandse verkoop van hun woning. In een notariële akte wordt deze volmacht of last vastgelegd, waarna doorgaans een makelaar
de woning kan gaan verkopen. Zo wordt de wettelijke procedure ten koste van de
schuldenaar omzeild. Hoewel het niet in diens belang is, wordt hij gedwongen de
volmacht af te geven. Hiermee heeft de hypotheekverstrekker een zeer grote invloed op de financiële situatie van schuldenaren (hij kan beslag leggen op een
zeer groot gedeelte van het inkomen), wat veel onvrede bij hen teweeg brengt
(Jungmann e.a., 2012). Daarnaast leidt deze constructie tot concurrentie met andere schuldeisers.
e.
Ook verhuurders, zorgverzekeraars en kinderopvanginstellingen kunnen
sinds 2006 als bijzondere schuldeisers ‘beslag leggen op toeslagen’. De Belastingdienst komt tegemoet in de kosten van de huur, de zorg en de kinderopvang.
Dit heeft consequenties. Het beslag op toeslagen leidt er volgens Jungmann e.a.
(2012) toe dat de gewenste stabiele ondergrens voor de schuldenaar onder druk
komt te staan. Dit kan gebeuren als verschillende betalingsverplichtingen elkaar
doorkruisen en er een kettingreactie ontstaat. De verhuurder legt bijvoorbeeld beslag op de huurtoeslag om daarmee een huurschuld te voldoen, met het gevolg dat
de toeslag niet meer voor de lopende huur gebruikt kan worden en er een nieuwe
achterstand ontstaat. Hoewel het volgens de rechtspraak (de jurisprudentie) niet
mogelijk is om beslag te leggen op oude schulden, gebeurt het in de praktijk met
regelmaat dat een schuldeiser ‘uit het verleden’ beslag legt op een toeslag (zoals
de huur- of kindertoeslag) die een schuldenaar nodig heeft om aan zijn huidige
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verplichtingen te kunnen voldoen.148 Dit kan tot een verergering van de schuldensituatie leiden (Jungmann e.a., 2012).
f.
Het Centraal Justitieel Incassobureau. Wanneer iemand zijn boetes voor
verkeersovertredingen niet betaalt, kan hem op grond van de Wet Mulder via een
beschikking een administratieve sanctie worden opgelegd. Als hij die sanctie niet
op tijd voldoet, wordt de boete na de eerste aanmaning verhoogd met 50%; na de
tweede aanmaning kan het gehele bedrag nog worden verdubbeld. Als hij dan nog
niet betaalt, mag het CJIB hem bij wijze van drukmiddel in gijzeling laten nemen.149 Wanbetalers kunnen per boete maximaal zeven dagen worden vastgezet.
In totaal mogen mensen drie keer per jaar in de cel zitten. Het CJIB mag op grond
van de Zorgverzekeringswet ook een preferente bestuursrechtelijke premie vorderen, die dus voorgaat op andere beslagleggingen.
De overheid is een van de belangrijkste schuldeisers geworden en dit maakt de
burger kwetsbaar. Door allerlei nieuwe wet- en regelgeving is haar invorderingsbeleid onoverzichtelijk (Nationale ombudsman, 2012a, 2013b) en doordat de regels regelmatig veranderen, is de rechtszekerheid van de burger steeds minder
gewaarborgd. De situatie is zo complex geworden, dat ze voor burgers onbegrijpelijk is geworden. De Nationale ombudsman (2013b) wijst erop dat het voor burgers veelal onduidelijk is wat de aard van de vordering is (straf- of bestuursrechtelijk?), over welke periode de betaling gaat, wat hun rechten zijn, of er bezwaar
of beroep mogelijk is en of en onder welke voorwaarden er betalingsregelingen
mogelijk zijn. De nieuwe regels zijn te complex voor burgers, zelfs zo, dat burgers
hierdoor onbewust in de schulden terecht kunnen komen (WRR, 2016 en 2017).
De NVVK (2017) roept dan ook op het stelsel sterk te vereenvoudigen en het
toeslagensysteem van de vele haken en ogen te ontdoen.
Hierboven heb ik een aantal verschillende ingrijpende gevolgen voor de schuldenaar genoemd: er wordt rechtstreeks geld van zijn rekening geïncasseerd (ook
bij een huishouden waar al beslag ligt en dat moet rondkomen van de beslagvrije
voet), er wordt geen rekening gehouden met beslagverboden en verschillende
schuldeisers met gelijke bevoegdheden kunnen beslag leggen op een aantal bronnen van inkomsten, waardoor hij onder het bestaansminimum komt. Zijn positie
is zwak en zijn rechten en belangen zijn secundair nu er ‘een wedloop van
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Kamerstukken II 2007-2008, 24 515, nr. 138, p. 13; Rechtbank Almelo 3 maart 2009, LJN
BH 4739.
CJIB (z.d.). Gijzeling. Geraadpleegd van http://www.cjib.nl/Onderwerpen/Strafbeschikking/Gijzeling.
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schuldeisers is ontstaan op de schuldenaar’ (Jungmann e.a., 2012; Nationale ombudsman, 2013b).
Door de bijzondere incassobevoegdheden komt er meer druk op schuldenaren waardoor de contacten sneller escaleren. Deze nieuwe bevoegdheden leiden
verder niet alleen tot spanningen met schuldenaren, maar ook tussen schuldeisers
onderling. De preferente schuldeisers hebben voorrang en komen als eerste in
aanmerking voor de schuld, waarmee ze concurrerende schuldeisers opzij duwen.
Die staan daardoor buiten spel, waarbij er voor hen bijna geen geld meer overblijft. Als de zorgverzekeraar bijvoorbeeld beslag heeft gelegd op iemands loon,
dan is er weinig meer over voor een deurwaarder, die daarbij ook nog met zijn
collega-deurwaarders moet concurreren (zie verder paragraaf 3.3). Vanuit hun
sterke positie winnen de preferente schuldeisers de concurrentieslag en lopen
deurwaarders het risico dat voor hen de ‘slechtste’ schulden overblijven. Ze staan
als laatste in de rij. De vaak toch al minimale vermogens van schuldenaren zijn al
geïnd door de preferente schuldeiser. Ook werkt juist die achtergestelde positie in
de hand dat schuldeisers meer druk op deurwaarders gaan zetten om te incasseren,
wat kan doorwerken in de contacten met schuldenaren (verderop in paragraaf
3.3.4 meer hierover). Maar niet alleen deurwaarders, alle schuldeisers, ook de preferente en de bijzondere, hebben te kampen met incasseringsproblemen, zoals ik
hieronder zal toelichten.

3.1.3 Incasseringsproblemen en hun gevolgen
Voor ik de incasseringsproblemen bespreek, ga ik in op de verschillen tussen vier
soorten schuldeisers (Geurts, 2012):
1.
bedrijven en burgers;
2.
incassobureaus en deurwaarderskantoren (minnelijke incasso);
3.
preferente en bijzondere schuldeisers (zoals de Belastingdienst en het
CJIB);
4.
deurwaarders (gerechtelijke incasso).
Tegenwoordig hebben vrijwel alle schuldeisers problemen met incasseren. Wat
betekent dit in de praktijk, gelet op hun achtergrond en positie?
1.
Bedrijven en burgers
Allereerst ondervinden bedrijven de gevolgen van moeizame incasso’s: wanbetaling kan voor hen ernstige consequenties hebben. Sommige bedrijven moeten hun
deuren sluiten, kunnen niet doorgroeien of zien hun winst in gevaar komen. In de
Betalingsbarometer Nederland 2017 meldt 13,5% van de onderzochte bedrijven
dat zij vanwege betalingsachterstanden inkomsten zijn misgelopen; 14% heeft
zelf betalingen aan hun eigen leveranciers moeten uitstellen. In meer dan de helft
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van de gevallen (52,8%) zijn de betalingsachterstanden het gevolg van liquiditeitsproblemen. Binnenlandse vorderingen werden bijna drie maal zo vaak als buitenlandse als oninbaar afgeschreven, waarbij de klant veelal failliet ging (binnenlandse 0,7% en buitenlandse 0,2%; Atradius, 2017). Eerder moesten Nederlandse
ondernemingen in 2014 3,4 % van hun omzet afschrijven op mensen of bedrijven
die hun rekeningen niet hadden betaald (Intrum Justitia, 2015): een verliespost
van 9,2 miljard euro. Bedrijven en instellingen hebben vanwege de crisis hun incassobeleid aangescherpt (Panteia, 2009): ze nemen eerder een incassobureau in
de arm dat (harde) maatregelen neemt. Er wordt veel nadruk gelegd op de snelle
betaling van facturen. Nederlandse bedrijven geven hun binnenlandse klanten (bedrijven) gemiddeld 22 dagen om een factuur te betalen; voor buitenlandse klanten
is dat gemiddeld 26 dagen (Atridius, 2017). Steeds meer bedrijven richten een
eigen incassoafdeling op (WODC, 2016b).
Ook heeft 62 procent van de werkgevers te maken met personeel met
financiële problemen. Meer dan de helft van hen (57%) vindt werknemers met
schulden een groot risico voor de organisatie (Nibud, 2017). Een bedrijf is al snel
€ 13.000 per jaar kwijt aan een personeelslid dat voltijds werkt, een modaal salaris
verdient en in de financiële problemen zit. Daarbij gaat het onder andere om de
kosten voor de verwerking van loonbeslag.
Daarnaast hebben ook burgers problemen met het innen van onderlinge
vorderingen. Ze lenen regelmatig geld aan elkaar uit (Panteia, 2014). 42 van de
63 huishoudens die terugvallen in inkomen of in financiële problemen zitten, lenen geregeld geld van vrienden en familie (Madern e.a., 2014). De laatste jaren
neemt dit toe: in 2005 leende 6% van de consumenten van familie, vrienden of
kennissen, in 2015 was dit 8% (Nibud, 2015). Intrum Justitia (2016)150 constateert
dat Nederlanders na van de eigen bank (47%), vooral geld lenen van familie
(41%) en vrienden (22%). Het Nibud (2014) vindt het opvallend dat er nauwelijks
afspraken worden gemaakt over de afbetaling van deze lening, hoewel dit vaak
tot problemen leidt. Het Nibud raadt burgers daarom af geld uit te lenen aan mensen met financiële problemen.
Helaas zijn er geen gegevens voorhanden over hoeveel burgers te maken
hebben met oninbare vorderingen en welke bedragen zij daardoor mislopen. We
weten alleen wat we zelf toevallig te horen krijgen. Wie kent niet iemand (een
kennis, goede vriend of familielid) die zijn uitgeleende geld niet terugkrijgt? Niet
terugbetaalde leningen hebben grote gevolgen voor de onderlinge relaties.151
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Er zijn van 21.317 consumenten in 21 Europese landen data verzameld om inzicht te krijgen
in het dagelijks leven van Europese consumenten. Aan het rapport voor Nederland hebben
1.009 consumenten meegedaan.
Ruzie Emile en Peter Jan escaleert: aangifte van bedreiging (21 februari 2017), Algemeen
Dagblad. Geraadpleegd van http://www.ad.nl/show/ruzie-emile-en-peter-jan-escaleertaangifte-van-bedreiging~a853a25c/.
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Mensen lenen elkaar nu eenmaal geld op basis van familiebanden, vriendschap en
vertrouwen. Wanneer dat geld (gewild of ongewild) niet wordt terugbetaald, raakt
dat niet alleen aan principes als rechtvaardigheid, maar ook aan belangrijke waarden als solidariteit, eerlijkheid en verantwoordelijkheid, zeker voor de burger die
zijn geld terug wil. Hoe vaak dit soort betalingsconflicten daadwerkelijk uit de
hand lopen, is onbekend. Wel bekend is dat veel incasso’s zich afspelen ‘in de
schaduw van het recht’ (Koppen e.a., 1997). Voor zover er onderzoek is gedaan
naar agressie en geweld over betalingsconflicten tussen burgers, is dat vooral gericht op het criminele circuit, dat zich met zaken als afpersing bezighoudt. Onderzoek over escalerende betalingsconflicten tussen burgers onderling (zoals familie)
buiten het criminele circuit, ontbreekt. In een onderzoek naar ernstige burenconflicten blijkt het veelal te gaan om wie bijvoorbeeld de schutting moest betalen
(Van Zanten e.a., 2014). Het zijn gevallen zoals bekend uit televisieprogramma’s
als De rijdende rechter en Bonje met de buren. Hierin kwamen verder geen situaties over onderlinge schulden aan de orde. Ander onderzoek concentreert zich op
de gevolgen van financiële problemen binnen een relatie of een gezin, waarbij het
dan gaat om stress, relatiebreuk, een slechter psychisch welzijn van de partners
en het verband tussen problematische gezinssituaties en zelfmoord. Wellicht kan
onderzoek naar huiselijk geweld en ‘interpersonal violence’ informatie geven
over een mogelijk verband met betalingsproblemen (Dongre & Deshmukh, 2012;
Madern, 2014; Witte, 2011; Yip e.a., 2007).
Zo nu en dan zijn er verhalen in het nieuws over geëscaleerde betalingsconflicten tussen burgers, zoals recentelijk rond een betalingsgeschil tussen Emile
Ratelband en Peter Jan Rens. Het zou gaan om een lening van 6000 euro die Rens
niet zou hebben terugbetaald. Ratelband ging met een filmploeg naar diens huis
om de schuld op te eisen, waarna het conflict na een uitzending in RTL Boulevard
escaleerde. Rens beschuldigde Ratelband van agressie tegen zijn dochtertje en
Ratelband deed aangifte van bedreiging tegen Rens’ zwager. Een ander voorbeeld
dat in het nieuws kwam, betreft een 43-jarige man uit Alblasserdam die zijn exvriendin op een avond kwam helpen bij een plan voor de afbetaling van haar
schulden. Daarbij was hij zelf een van haar schuldeisers: hij kreeg nog 500 euro
van haar. Die avond had zij dat geld niet voor hem, waarop hij agressief werd en
haar probeerde te wurgen.152
Onbetaalde vorderingen kunnen dus consequenties hebben voor schuldeisers (zoals een lagere omzet voor bedrijven); ook kunnen ze leiden tot bepaald gedrag
(zoals eigenrichting).
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2.
Incassobureaus en deurwaarderskantoren (minnelijke incasso)
Incassobureaus en deurwaarders houden zich beroepsmatig bezig met incasseringen in de minnelijke fase. Door de economische crisis zijn schuldeisers alerter
geworden op openstaande rekeningen en worden er vaker incassobureaus ingeschakeld. Het aantal incassozaken is toegenomen: in 2013 waren het er 3,2 miljoen, in 2015 ging het om 4,2 miljoen incassozaken (NVI, 2014). De aanhoudende
crisis maakt het incassobureaus moeilijker om vorderingen te innen. De Nederlandse Vereniging voor Incasso-ondernemingen (NVI), de brancheorganisatie van
en voor incassobureaus, liet BNR-Nieuwsradio weten dat in juni 2015 het totaal
van alle onbetaalde rekeningen op de recordhoogte van 7 miljard euro stond; in
2013 was dat nog 6,2 miljard euro.153 Incassovorderingen blijken vaak geen
vruchten af te werpen: in de minnelijke fase heeft in 38% (49 van de in totaal 129
dossiers) van de incassozaken de schuldenaar geen of nauwelijks vermogen (Kramer e.a., 2012). Ander onderzoek laat zien dat incassobureaus die lid zijn van de
NVI, in 2010 voor 15 miljard euro aan oninbare vorderingen in portefeuille hadden (Nijen Twilhaar, 2011).
In 2014 liepen incassobureaus en deurwaarders 7% van hun omzet mis door onbetaalde facturen (Huliselan & Mesters, 2014). Er is sprake van een lichte toename: in 2012 ging het om 2,5% en in 2013 om 2,6%. Deze cijfers vallen nog
mee, maar men gaat ervan uit dat het in de praktijk om een groot probleem gaat.
Verdere cijfers ontbreken helaas.
Tegelijktijdig is er bij deze schuldeisers een ontwikkeling gaande die verband houdt met deze oninbare vorderingen. Incassobureaus zeggen verschillend
om te gaan met incasseringsproblemen. Uit een aantal krantenberichten valt op te
maken dat de problemen aanleiding kunnen zijn voor ‘verzachte’ incassering.
Sommige incassobureaus zeggen althans dat ze zich gedwongen voelen zich aan
te passen aan de ontwikkelingen en de schuldenaren meer tegemoet komen. Intrum Justitia is zo’n bureau dat beweert schuldenaren bij betaling forse kortingen
te bieden. In uitzonderlijke gevallen is het bureau zelfs bereid een gedeelte van de
schuld kwijt te schelden of stelt het een vergelijk voor door 75% procent van de
totale vordering te betalen. Ook zou het vaak bespreekbaar zijn om een schuld in
termijnen te betalen (Driessen, 2014). Het gaat hier echter om krantenberichten
en het is niet duidelijk of dit daadwerkelijk gebeurt.
Keizer e.a. (2013) deden onderzoek naar een nieuwe manier om klanten
psychologisch te beïnvloeden. Het doel van dit onderzoek was om schuldenaren
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http://www.nu.nl/geldzaken/4070158/aantal-openstaande-schulden-hoogste-puntooit.html.

111

effectiever contact op te laten nemen met het incassobureau en de sommatiebrieven niet meer te negeren (Keizer e.a., 2013). Incassade deurwaarders en incasso154
werkte daarbij met kortingskaarten waarmee schuldenaren 50% korting kregen.
Ook kregen ze motivatiekaarten om hen aan te moedigen om contact op te nemen.
De kaarten waren een onderdeel van een methode waarbij iedere schuldenaar en
elke schuld apart worden benaderd. De onderzoekers constateerden een toename
in het aantal klantencontacten en stelden vast dat bij aanmaningen een motiverende brief beter werkt dan een boze. Volgens het onderzoek is met deze ‘maatschappelijk verantwoorde aanpak’ de kans groter dat de rekeningen eerder worden
betaald.
Hoewel er dus een tendens is naar een socialere incasso,155 komt ook de
illegitieme werkwijze van incassobureaus regelmatig in het nieuws en is er de
afgelopen jaren veel ophef geweest over malafide incassobureaus. Zo ontmaskerde het consumentenprogramma Radar op 8 mei 2017 een schimmig incassobureau dat nepfacturen verstuurde. Zowel het Openbaar Ministerie als de Autoriteit Consument en Markt doet momenteel uitgebreid onderzoek naar deze grootschalige fraude.156 Een ander incident dat aandacht trok, betrof de miljoenenfraude van incassobureau Beekman en Partners in Apeldoorn (Naber, 2014). Het
zijn voorbeelden van incassobureaus die zich juist tot een hardere aanpak laten
verleiden. Het zijn met name de ‘louche’ of ‘malafide’ bureaus, die zonder wettelijke status op een oneigenlijke manier burgers tot betaling proberen te dwingen,
al dan niet met gebruik van geweld.
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft in 2015 400 incassobrieven onderzocht; in 20% daarvan werden ten onterechte kosten gerekend
(ACM, 2015). Incassobureaus oefenen geregeld ‘ontoelaatbare druk’ uit op schuldenaren. Het ACM noemt enkele voorbeelden, zoals het dreigen met maatregelen
waartoe ze niet bevoegd zijn, het uitschelden van klanten, het bestoken met
sms’jes of het lastig vallen via sociale netwerken of de werkgever. Daarbij gaat
het om drie concrete problemen: (1) ze confronteren consumenten met onterechte
vorderingen; (2) ze berekenen onterechte kosten of schrijven onduidelijke rekeningen uit en (3) ze zetten hen op ontoelaatbare wijze onder druk om te betalen.157
Een opvallende constatering is dat deze problemen zich ook regelmatig voordoen
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In 2015 is deurwaarderskantoor Incassade deurwaarders en incasso samengegaan met Groenewegen & Partners: Syncasso.
Haidari (2016).
De werkwijze van incassobureaus (8 mei 2017). Geraadpleegd van https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/08-05-2017/de-werkwijze-van-incassobureaus/.
ACM (5 november 2015). Oneerlijke praktijken bij incassobureaus. Geraadpleegd van
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bij leden van de NVI (Zwetsloot, 2015). Uit onderzoek naar malafide incassobureaus van het Verbond van Creditmanagement Bedrijven (2013) komt naar voren
dat bureaus verschillende dwingende, intimiderende en/of onrechtmatige incassomethoden hanteren, zoals de toepassing van hoge tarieven, het verzinnen van allerlei extra kosten (zoals ‘inhaling’ en ‘natrekking’), het volstrekt onrechtmatig
versturen van een conceptdagvaarding of het dreigen met beslag, terwijl dat uitsluitend kan na een vonnis van de rechter (Van Rutten, 2013). Hun slachtoffers
zijn burgers die al problemen hebben en voor wie 100 euro vaak al heel veel geld
is. Ze betalen onder dwang rekeningen met geld dat ze aan de aflossing van andere
achterstanden hadden moeten besteden, waardoor ze nog verder in de problemen
komen (De Vries, 2013). Een voorbeeld van zo’n praktijk biedt ene ‘Big Frank’,
die een incassobureau runt op no-cure-no-pay-basis, wat wil zeggen dat zijn klanten hem pas hoeven te betalen als hij met succes een vordering heeft geïnd. Op
zijn website www.bigfrank.nl is een grote foto te zien van een forsgebouwde man
met de tekst: ‘Als je zeker wilt weten, dat je je geld snel krijgt’.158
Jet Creemers, de voormalig voorzitter van de brancheorganisatie van incassobureaus, de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen
(NVI), heeft enige tijd geleden al gewezen op de malafide praktijken van deze
incassobureaus. Zij gebruikt de term ‘cowboys’ om duidelijk te maken dat deze
bureaus misbruik maken van het groeiend aantal probleemschulden en van het
ontbreken van goede wetgeving. Uit de recente uitzending van Radar blijkt dat de
NVI zich nog steeds grote zorgen maakt over incassogedragingen die tegen de
wet én alle regels van fatsoen indruisen. Volgens Jungmann tast dat de goede
naam aan van incasso-organisaties die het vak wél op een juiste wijze uitoefenen.
Zolang er geen wettelijke kaders zijn die voor alle incassobureaus gelden, blijft
dit voor de NVI een punt van voortdurende zorg.159
Er zijn verschillende initiatieven genomen om iets aan dergelijke malafide incassobureaus te doen. De Partij van de Arbeid en de ChristenUnie hebben in juli 2016
de initiatiefwet Wet aanpak misstanden incassodienstverlening ingediend, die de
wanpraktijken moet bestrijden:
‘Er komt een incassoregister voor incassobureaus, met heldere eisen
aan de oprichting, bedrijfsvoering en vakbekwaamheid van mensen die
incassodienstverlening verrichten. Met strenge boetes en bij meerdere
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overtredingen een three strikes out systeem. Het doel: een eerlijke,
transparante en betrouwbare incassosector’, aldus de ChristenUnie.160

Op 10 mei 2017 stelde Jasper van Dijk (Socialistische Partij) als gevolg van een
uitzending van Radar Kamervragen aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en
werkgelegenheid over de werkwijze van incassobureaus.161 Op 19 januari 2017,
vroegen Recourt, Yücel en Nijboer (van de Partij van de Arbeid) de ministers van
Financiën en van Veiligheid en Justitie hiernaar. Het antwoord was onder andere
dat de Autoriteit Financiële Markten en de Autoriteit Consument en Markt als
toezichthouders incassoproblemen aanpakken door bijvoorbeeld boetes uit te delen en nader onderzoek te doen.162 Al eerder, in 2015 pleitte de Partij van de Arbeid wederom voor een wettelijk keurmerk incassobureaus en richtte de Consumentenbond het Meldpunt incasso op, waar burgers klachten over incassotrajecten kunnen indienen.163 In november 2013 stelden de Partij van de Arbeid en de
Socialistische Partij ook al Kamervragen. Hun vragen gingen over incassobureaus
die zich niet aan de regels houden en zij pleitten voor een wettelijk incassokeurmerk en strengere bestraffing. In december van dat jaar kwam de toenmalig staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven, met een antwoord (Teeven,
2013). Hij wees een wettelijk keurmerk van de hand en refereerde aan het Besluit
Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten. Volgens hem was het nog te
vroeg om daar de effecten van te zien. Op 17 januari 2013 was er een speciale
televisie-uitzending van het consumentenprogramma Meldpunt! Bang voor het
incassobureau en ook daarna bleef het onderwerp in de politieke belangstelling
staan.
De Consumentenbond heeft bovendien een incassoplan overhandigd aan de
Tweede Kamer: de bond wil dat er wettelijke toetredings- of opleidingseisen komen voor incassobureaus. Ook wil de bond dat een toezichthouder de sector gaat
controleren (ANP, 2015).
Het is duidelijk dat het ook voor incassobureaus minder gemakkelijk wordt om
vorderingen te incasseren. Een gevolg hiervan is dat zij hun gedrag aanpassen,
waarbij de ‘harde’ incassobureaus zich schuldig maken aan illegitiem gedrag, wat
averechts werkt en tot nog meer spanningen leidt.
3.
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De preferente en bijzondere schuldeisers zijn de derde groep schuldeisers die een
schuld kunnen incasseren. Het gaat hier voornamelijk om ‘automatische’ vorderingen: de Belastingdienst bijvoorbeeld hoeft geen toestemming van de burger te
hebben om beslag op diens loon te leggen. Toch kennen ook deze schuldeisers
incasseringsproblemen. Een eerste probleem betreft de zogenoemde ‘spookburgers’ (Kempen & Teijmant, 1992): mensen die niet op het adres wonen waarop
ze in de Basisregistratie Personen (BRP) staan geregistreerd en van wie de feitelijke woonplaats onbekend is. Ze staan onder de noemer ‘vertrokken onbekend
waarheen’ (VOW). Hoewel ze bijvoorbeeld nog wel een uitkering van het UWV
ontvangen, zijn ze voor de Belastingdienst onvindbaar. In 2013 waren er 427.304
Nederlanders onvindbaar. Het aantal spoorloze mensen is flink gestegen: de afgelopen jaren kwamen er 32.000 bij (Kroeze e.a., 2011). Deze spookburgers zijn
overigens niet alleen een probleem voor preferente schuldeisers, maar ook voor
andere schuldeisers, zoals deurwaarders.
Bijzondere schuldeisers zoals het Centraal Justitieel Incassobureau
(CJIB) hebben eveneens inningsproblemen. In dit soort gevallen gaat het veelal
om schrijnende situaties waarin pas laat naar voren komt dat de schuldenaar de
boete niet uit onwil, maar uit onmacht niet betaalt. Het effect van gijzeling blijkt
bovendien gering te zijn: slechts één op de tien betrokkenen gaat tijdens de detentie alsnog tot betaling over. Ook het CJIB trad de afgelopen jaren steeds repressiever op om onbetaalde vorderingen te incasseren: de ingrijpende maatregel van
gijzeling werd steeds vaker ingezet, ook bij burgers die niet konden betalen. Uit
eigen cijfers van het CJIB blijkt dat er in 2014 88.169 verzoeken tot gijzeling
werden gedaan, waar dit er in 2010 nog 61.750 waren (Vermanen, 2015). De toename van het aantal gijzelingen werd al in het vorige hoofdstuk beschreven, evenals de recente sterke daling daarvan (Nationale ombudsman, 2015a).
Tot slot de hypotheekverstrekkers, die door toenemende betalingsproblemen en de stagnatie van de woningmarkt steeds vaker gebruik maken van hun
bijzondere bevoegdheden. Ze leggen tegenwoordig vaker loonbeslag waarbij ze
het totale hypotheekbedrag opeisen. Dit heeft tot gevolg dat er niet veel meer
overblijft voor andere schuldeisers (Jungmann e.a., 2012).
4.
Deurwaarders (gerechtelijke incasso)
Wanneer gerechtsdeurwaarders in de gerechtelijke fase incasseren, is een incassotraject reeds vergevorderd. De schuldenaren met wie deurwaarders te maken
krijgen, vormen maar een klein deel van de totale groep schuldenaren. Het eerder
genoemde onderzoek van de WODC laat zien dat slechts 24% van de incassozaken uit het minnelijke traject daadwerkelijk doorgaat naar de gerechtelijke fase.
Uit ditzelfde onderzoek komt naar voren dat 36% van de dossiers bij deurwaarders
via de gerechtelijke fase wordt afgehandeld en dat voor 32% van de dossiers een
executoriale titel wordt verkregen (Kramer e.a., 2012).
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Gerechtsdeurwaarders zijn door de toegenomen bevoegdheden van de
preferente en bijzondere schuldeisers in moeilijk vaarwater terecht gekomen. De
inning via de gerechtelijke procedure staat onder grote druk. Een publicatie van
de Raad Maatschappelijke Ontwikkeling uit 2004, Toegang tot het recht, signaleert dat betalingsproblemen weliswaar tot rechtszaken leiden, maar dat het niet
gemakkelijk is een schuldenaar te dwingen zijn financiële verplichtingen na te
komen wanneer hij maar over weinig geld beschikt (RMO, 2004). De Raad Maatschappelijke Ontwikkeling bericht dat burgers na een onsuccesvolle actie van een
incassobureau meestal niet alsnog een deurwaarder op pad sturen. Ook gaan zij
voor kleine bedragen niet snel meer naar de rechter. Een rol hierbij spelen de verhoogde griffiekosten en de forse kosten van deurwaarderswerkzaamheden, zoals
het uitbrengen van de dagvaardingen of het leggen van beslag. Als er namelijk
geen cent bij de schuldenaar te halen valt, dan komen deze kosten voor rekening
van de schuldeiser. De kans is daardoor groot dat die zich maar neerlegt bij het
feit dat hij zijn geld nooit terug zal krijgen. De groep schuldenaren bij wie de
deurwaarder wel aan de deur komt, is dus het topje van de ijsberg. In het beginstadium kunnen zij de rekeningen al vaak niet betalen, laat staan in een vergevorderd stadium, als de kosten inmiddels zijn opgelopen.
Zelfs deurwaarders die schuldenaren kunnen dwingen tot betalen, hebben
in de praktijk incassoproblemen. Voor een groot deel komt dit doordat schuldenaren gewoonweg niet kunnen betalen. Bij 14% (18 dossiers) van de geanalyseerde incassozaken heeft de schuldenaar geen vermogen en wordt het dossier
afgewikkeld en de vordering afgeschreven. Ook wordt van sommige vorderingen
maar een klein gedeelte geïnd (Kramer e.a., 2012). Voormalig voorzitter John
Wisseborn van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
zegt dat bij een deel van de mensen niets meer is te halen, aangezien andere partijen al beslag hebben gelegd op het loon of de uitkering (Winterman, 2013). Dit
sluit aan bij wat ik in de vorige paragraaf opmerkte: door de nieuwe en ingrijpende
bevoegdheden van sommige andere schuldeisers krijgt de deurwaarder vooral met
de ‘zwakste schulden’ te maken. Een andere reden om vorderingen af te schrijven
zijn adresseringsproblemen zoals VOW (Vertrokken Onbekend Waarheen). In
2006 hebben deurwaarders hierdoor in de minnelijke fase 42.511 zaken en in de
gerechtelijke/executiefase 34.137 zaken moeten sluiten (Van den Berg-Smit,
2013, p. 180).
Helaas zijn er geen concrete cijfers over het aantal oninbare vorderingen.
Wel zijn er cijfers over de dalende omzet en marges van deurwaarderskantoren.
De winst van deurwaarderskantoren is de afgelopen jaren afgenomen waarbij ze
echter niet aangeven wat de invloed van het aantal oninbare vorderingen is geweest (WODC, 2016b):
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Figuur 5: Totale netto-omzet, kosten en winst gerechtsdeurwaarderskantoren (in miljoen euro) exclusief kantoren die hun jaarrekeningen niet of te laat
hebben ingediend.

Noot. Bureau Financieel Toezicht (bewerkt door WODC, 2016b).
De ING (2015) bericht dat in 2013 de omzet van deurwaarders 418 miljoen euro
was, wat een daling van 6% is ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2014 was de
omzet 390 en in 2015 366 miljoen euro.
De vele afgeschreven vorderingen kunnen niet alleen consequenties voor de omzet van deurwaarders hebben, maar ook voor hun handelen. De dagen dat het hun
voor de wind ging, zijn voorbij. Deurwaarders hebben nu meer tijd nodig om een
vordering te innen en moeten er meer kosten voor maken (Economisch Bureau
Nederland, 2016). Hoewel er van ‘een kale kip niets te plukken valt’, moeten ze
toch het vonnis ten uitvoer leggen: ze hebben immers een ministerieplicht. In de
praktijk maken sommige deurwaarders no-pay-no-cure-afspraken, wat betekent
dat ze zonder betaling alvast aan het werk gaan en hun gemaakte kosten pas terugkrijgen als ze de schuld geïnd hebben. De terugbetaling kan echter lang duren,
waardoor ze aanvankelijk meer geld uitgeven dan dat zij ontvangen.164 Ze moeten
dan de kosten voorschieten, zonder te weten of ze die ooit terug zullen krijgen.
Ook deurwaarders merken dat het crisis is: ze moeten meer doen om hetzelfde
resultaat te behalen (Huliselan & Mesters, 2014). Dat kan hen ertoe brengen om
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Sinds 1 december 2013 is er een verbod op Voorfinanciering Out-of-pocketkosten (zie
hoofdstuk 2 De gerechtsdeurwaarder). Dit was tijdens het empirische onderzoek nog niet
ingevoerd.
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koste was kost een vordering te innen, wat aanleiding kan zijn voor hardhandig
optreden: hun inkomsten staan namelijk op het spel.
Het is bekend dat deurwaarders zich soms onrechtmatig gedragen om hun hoofd
boven water te houden; er zijn in het verleden deurwaarders geschorst omdat zij
vanwege risicovolle financiële situaties het geld van hun klanten hadden uitgegeven. Zo kwam in het najaar van 2016 het Bureau Financieel Toezicht er bij een
controle achter dat er een tekort van drie miljoen euro was op de derdenrekening
het deurwaarderskantoor BSR (BFT, 2016). Deurwaarders zouden schuldenaren
illegaal opgehoogde rekeningen hebben laten betalen om op die manier de financiële crisis het hoofd te kunnen bieden (Mos, 2017). Dit leidde begin januari 2017
tot veel ophef. Momenteel loopt het onderzoek nog en het tekort zou nog hoger
kunnen uitvallen.
Ook de intrede van aanbestedingen leidt tot lagere inkomsten voor deurwaarders. Daarbij worden vaak forse tariefkortingen bedongen voor grote aantallen zaken, waardoor de marges veel kleiner zijn geworden. Dit werkt het uitoefenen van druk in de hand (verderop meer hierover) (WODC, 2016b).
Het feit dat vorderingen oninbaar zijn, heeft niet alleen gevolgen voor het handelen van deurwaarders, maar ook voor de samenleving als geheel. In het Meerjarenbeleidsplan van de KBvG staat:
‘Financiële problemen van gerechtsdeurwaarders zijn zeer schadelijk.
Niet alleen voor de gerechtsdeurwaarder en de aan zijn kantoor verbonden medewerkers en opdrachtgevers, maar ook voor het vertrouwen dat
de maatschappij heeft in het ambt. Financiële problemen kunnen ook
leiden tot ongewenst gedrag’ (KBvG, 2016).

Als deurwaarders de vorderingen niet kunnen incasseren, dan betekent dit dat
rechterlijke uitspraken geen gevolg krijgen. Dit zou ertoe kunnen leiden de rechtszekerheid, een belangrijk rechtsstatelijke beginsel, niet meer kan worden nageleefd (RMO, 2004). Bovendien is het voorstelbaar dat een ineffectief optreden
van deurwaarders afbreuk doet aan hun legitimiteit. Wanneer schuldeisende burgers een deurwaarder in de arm nemen maar hun geld niet terugzien, kunnen ze
hun vertrouwen in deze rechtsdienaren verliezen, wat conflicten en zelfs eigenrichting in de hand kan werken, doordat de schuldeisers er mogelijk toe neigen
het heft in eigen hand te nemen en zelf de schuld te gaan innen.

3.1.4 Conclusie
Hoewel de ‘insolvabele’ schuldenaar een eeuwenoud fenomeen is (zie de voorbeelden uit hoofdstuk 1 Inleiding), is dit fenomeen de afgelopen jaren verhevigd.
Door de huidige economische omstandigheden heeft de schuldenproblematiek
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een ernstiger karakter gekregen. Er hebben nog nooit zoveel schuldenaren in de
problematische schulden gezeten. Schuldenaren hebben meer schulden en kunnen
steeds vaker de vorderingen niet meer betalen. Daarnaast hebben schuldeisers
nieuwe en meer bevoegdheden gekregen, wat nog meer druk legt op het vermogen
van schuldenaren. Desalniettemin hebben ook deze schuldeisers incasseringsproblemen, waardoor zij neigen tot hardhandiger optreden om toch te kunnen incasseren. Doordat schuldenaren steeds vaker niet meer kunnen (in plaats van niet
willen) betalen, neemt de onderlinge druk tussen schuldeisers toe, wat leidt tot
grotere spanningen tussen schuldenaren en schuldeisers. De huidige economische
omstandigheden hebben in het bijzonder de verhoudingen tussen deurwaarders en
schuldenaren veranderd en verscherpt en verklaren daarmee voor een deel het toenemende aantal conflicten tussen hen.

3.2

Sociale veranderingen in het gedrag van burgers

De tweede invalshoek betreft de sociale veranderingen in de gedragsregulering.
De overheid probeert ongewenst gedrag van burgers in de hand te houden. De
afgelopen jaren heeft de Nederlandse samenleving ingrijpende ontwikkelingen
doorgemaakt waardoor het gedrag van burgers is veranderd. In deze paragraaf ga
ik onder andere in op individualisering en democratisering. Zijn burgers mondiger
geworden en hebben er meer een kort lontje? Vervolgens sta ik stil bij het gedrag
van een specifieke groep burgers: schuldenaren.

3.2.1 Maatschappelijke achtergronden: de discussie over
normen en waarden
In mei 2015 deed premier Rutte op een VVD-congres een aantal ‘dikke-ik’-uitspraken over normen en waarden: ‘We ergeren ons het meest aan hufterigheid,
egoïsme, mensen die alleen geloven in het Dikke Ik’.165 Rutte riep zijn partijgenoten op om elkaar aan te spreken op dergelijk gedrag en te werken aan een samenleving waarin de waarden van de hardwerkende Nederlander centraal staan
(Van Houten, 2015; Korteweg, 2015). Deze discussie is niet nieuw: de ophef over
de mondige burger met een kort lontje begon al met het debat over normen en
waarden in de periode voor de verkiezingen in 2002, na de moord op Pim Fortuyn
en diverse bedreigingen aan het adres van politici (Bovenkerk, 2005).
Het publieke debat wordt gevoed door wetenschappelijk onderzoek. De
SCP (1998) constateerde een aantal jaar geleden dat er enerzijds sprake is van

165

Deze term komt van filosoof Harry Kunneman (2005).
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steeds informelere omgangsvormen en een ‘horizontalisering’ van de (steeds gelijkwaardigere) relatie tussen overheid en burger en anderzijds van een groeiende
sociale ongelijkheid tussen burgers onderling en een steeds bredere kloof tussen
de wensen van burgers en het aanbod aan publieke voorzieningen. Een aantal jaar
later komt de WRR (2003) met een onderzoek dat beschrijft dat de samenleving
sinds de jaren zestig van de vorige eeuw allerlei ingrijpende ontwikkelingen heeft
doorgemaakt, zoals democratisering, emancipatie, individualisering, een heterogenere bevolking, immigratie, secularisatie en ontzuiling. Dit heeft allerlei consequenties gehad voor de samenleving in haar geheel. De
auteurs zijn kritisch en vinden dat de westerse liberale waarden te ver zijn doorgeschoten. De banden met gezin, kerk en traditionele gemeenschappen zijn verslapt of zelfs verdwenen en burgers hebben steeds meer vrijheid gekregen, zonder
dat de overheid daar iets voor terugvroeg. Er is geen dominante orde meer.
Nog steeds zijn de zorgen over de normen en waarden in Nederland actueel. Begin 2017 heeft Ipsos via een steekproef 1103 stemgerechtigde Nederlanders ondervraagd. Vier op de tien Nederlanders maakt zich tegenwoordig grote
zorgen over de huidige stand van de normen en waarden, 46% maakt zich enige
zorgen, slechts 10% maakt zich geen zorgen en 3% weet het niet/heeft geen mening. Een grote meerderheid (70%) is tevens van mening dat het slechter gaat met
de normen en waarden in vergelijking met vijf jaar geleden. Bovendien denkt
bijna de helft (47%) dat het de komende vijf jaar slechter gesteld is met de normen
en waarden in ons land: slechts een op de tien mensen heeft de verwachting dat
het beter zal gaan (Ipsos, 2017). In 2015 vond de meerderheid nog steeds dat het
slechter ging met de normen en waarden in Nederland (SCP, 2015). Toch werd er
een afname gesignaleerd in de opvatting dat het met de normen en waarden steeds
slechter gaat: in 2005 vond nog 67% dat het slechter ging, tien jaar later is dit
58%.
Hoewel deze maatschappelijke ontwikkelingen vooruitgang betekenden
op het gebied van democratisering en emancipatie, kijk ik hier vooral kritisch naar
de ongewenste gevolgen ervan voor het gedrag van burgers.

3.2.2 Ongewenst gedrag van burgers
Er zijn veel critici die zich hebben uitgelaten over het verval van waarden en normen en de ongewenste gevolgen daarvan voor het gedrag van burgers. De emancipatie zou te ver zijn doorgeschoten. Burgers laten zich niet meer zomaar iets
vertellen, maar zijn assertiever, kritischer en mondiger geworden. De tolerantie
zou zijn afgenomen, wat zich bijvoorbeeld uit in claimgedrag. Het eigen belang
staat voorop en mensen ontkennen hun eigen verantwoordelijkheid. Ze houden
zich niet meer aan algemeen geldende regels, maar maken hun eigen regels en
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wijzen bij problemen naar elkaar. Zo rechtvaardigen ze hun gedrag (Van Stokkom, 2008, 2010, 2013).
Ook zouden burgers ‘korte lontjes’ hebben. Andere uitdrukkingen in dit
verband zijn ‘lange tenen’, ‘een grote mond’ en ‘ikke, ikke, ikke’ (Dekker e.a.,
2009; Jong & Kool, 2003; Steenvoorden e.a., 2009; Van Stokkom, 2010). In 2005
vond 84% van de bevolking de lontjes korter dan ongeveer tien jaar geleden. Maar
liefst 90% van de Nederlanders stoorde zich aan asociaal gedrag zoals gebaren
maken en schelden als uiting van het korte lontje. 42% heeft de indruk dat ze zelf
sneller geïrriteerd reageren in vergelijking met 10 jaar geleden. In 2005 is SIRE
de campagne Korte Lontje gestart. Ook vond men dat iedereen assertiever en intoleranter was geworden, al vond men tegelijkertijd ook dat dit bij anderen meer
het geval was dan bij zichzelf (TNS NIPO, 2005). Helaas zijn er geen recente
cijfers.
Burgers gebruiken ‘het korte lontje’ om hun eigen gedrag te rechtvaardigen. Geweldplegers die in de rechtbank gehoord worden, zeggen dat ze ‘nu eenmaal een
kort lontje hebben’, zoals blijkt uit onderstaand citaat:
‘Tja edelachtbare, ik ben nu eenmaal een jongen met een kort lontje.
Dat wil zeggen; ik kan er ook niets aan doen dat ik snel ontbrand. Zo
ben ik nu eenmaal. Vervelend misschien, maar ja, die dingen gebeuren.’
(Van Oenen, 2011, p. 2).

Het ‘korte lontje’ rechtvaardigt het gedrag. Bovendien: zo erg is het toch allemaal
niet? Het kan toch gebeuren dat je als burger eens uit je slof schiet? Toch kunnen
de gevolgen ernstiger zijn dan op het eerste gezicht lijkt. Van Stokkom (2010)
spreekt van een algehele ‘verhuftering’, waarbij hij twee ontwikkelingen onderscheidt die op elkaar inwerken:
1.
Een maatschappelijke ‘verruwing’, die zich uit in lomp, brutaal en onbeschaafd gedrag. Daarbij is veelal sprake van een ontlading: de bom barst
en men begint te schelden en te kwetsen.
2.
Een maatschappelijke ‘verharding’: de identificatie met anderen brokkelt
af, de sociale afstand wordt groter en burgers stellen zich heerszuchtig,
hardvochtig en gevoelloos op. Dit uit zich volgens Van Stokkom onder
andere in een harde attitude, vermijdingsgedrag en onverschilligheid.
Het verschijnsel ‘kort lontje’ is ernstig, omdat het duidt op een kennelijke algehele
verhuftering die Nederland in haar greep houdt. Het gaat hier om een actueel probleem. Schuilenburg & Van Steden (2016) noemen de hedendaagse trend dat burgers zich zorgen maken over hufterigheid. Van Praag luidde in 2004 nog de noodklok. Hij was van oordeel dat Nederland zich in een negatieve spiraal bevond en
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uitte zijn zorgen over de toegenomen ‘hufterigheid’, die hij als een sociale tijdbom
zag (Boutellier e.a., 2004).
De onrust die nog steeds actueel is, is wellicht nog beter te begrijpen
wanneer we bedenken uit welke hoek dit hufterige gedrag komt. Iedereen weet
dat een bepaald type burger altijd al snel boos werd. Maar nu blijkt dat de groep
burgers met een kort lontje steeds diverser wordt: steeds meer ‘normale’ mensen
schijnen er eentje te hebben. Het verschijnsel verschuift zichtbaar: ook de middenklassen, de hoger opgeleiden en ‘de kakkers’ hebben er last van. In de literatuur worden ze aangeduid met termen als ‘de gemakzuchtige middenklassen’, ‘de
overassertieven‘, de ’ík eerst’-welgestelden’ en de ‘dikke ikken’. Vooral ‘de betweterige en hooghartige kakkers’ zouden zich misdragen en een sterk oordeel
hebben over de boze buitenwereld (Steenvoorden e.a., 2009). In het publieke debat is verder regelmatig sprake van de ‘boze burgers’, die de overheid als hun
vijand zien (Brouwer & Edens, 2008; Van Rossem, 2010). Daarbij zou het gaan
om assertieve, jonge mannen en narcistische persoonlijkheden met een groot ego,
voor wie gezichtsverlies, gekrenkte eigenwaarde (respect en waardigheid) of de
gekwetste mannelijkheid (eergevoel, autonomie en territoriumdrift) funest is (Van
Stokkom, 2010; 2013).
De ernst van het probleem wordt ook zichtbaar als we bekijken wat het
hufterige gedrag nu precies inhoudt. Want waar gaat het om? Eerder noemde ik
lomp, brutaal en onbeschaafd gedrag, zoals schelden en kwetsen. Voor assertieve,
jonge mannen en narcistische persoonlijkheden is verbale agressie veelal een ‘morele krachtmeting’ waarmee ze hun zelfrespect en waardigheid proberen te verdedigen (Van den Brink, 2001; Goffman,1955, 1967). Vuijsje (2003) stelt dat waar
het eerder nog onschuldige scheldwoorden als ‘droplul’ betrof, het gaat om harde
scheldwoorden die met akelige ziektes en racisme te maken hebben, zoals in voetbalstadions. Ook gaat het vaak om zinloos verbaal geweld, openbaar leedvermaak
en allerlei vormen van overlast (Van den Brink, 2004, Van den Brink e.a., 2012).
Dit ongewenste gedrag is vooral verbaal en gericht tegen andere burgers of tegen
de boze buitenwereld, zoals de overheid. Er is ook sprake van ernstigere vormen
van agressie, zoals fysiek geweld (Van den Brink, 2004; Dekker e.a., 2009). Een
speciale categorie daarvan is geweld tegen (publieke) gezagsdragers.

3.2.3 Agressie en geweld tegen publieke gezagsdragers
Het geweld richt zich niet alleen tegen handhavers, ook andere ‘publieke gezagsdragers’ als hulpverleners en dienstverleners zijn het mikpunt van agressie (Peeters e.a., 2012). De agressie tegen hen is een veelbeschreven historisch verschijnsel, waar de samenleving al lang mee te maken heeft. Het doet op het eerste gezicht denken aan het verzet tegen autoriteiten of tegen de bureaucratie. De geschiedenis kent hier verschillende voorbeelden van: het verzet van scholen tegen
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de bemoeizucht van de overheid (1806), het verzet tegen de invoering van de algemene leerplicht (1901) en het Palingoproer (1886), waarbij het volk na een verbod op het spel palingtrekken in opstand kwam tegen de politie. Andere voorbeelden van verzet tegen autoriteiten zijn de bezetting van het Maagdenhuis (1969)
door studenten die inspraak wilden in het universiteitsbestuur en het verzet van
woonwagenbewoners, waardoor woonwagenkampen voor de autoriteiten ‘no-goareas’ werden (Odekerken, 2011). De socioloog Milikowski (1961) was van mening dat het leven onder autoritaire verhoudingen in strijd is met de menselijke
natuur en dat deze vormen van verzet daaruit voortkomen.
In het publieke debat wordt ervan uitgegaan dat de agressie tegen publieke gezagsdragers de afgelopen jaren is toegenomen. In de media verschijnen
regelmatig berichten over politieagenten, treinconducteurs en ambulancebroeders
die daar het slachtoffer van zijn.166 Het betreft een actueel fenomeen: tijdens de
jaarwisseling 2016/2017 zijn weer verschillende hulpverleners belaagd.167 Bovenkerk stelt ‘dat allerlei gebeurtenissen – door de opkomst van Fortuyn in 2001 en
alle politieke onvrede die zijn frontale aanval op de naoorlogse manier van politiek bedrijven losmaakte, en vooral in en rondom de verkiezingsstrijd voor de
Tweede Kamerverkiezingen in 2002 – ertoe hebben geleid dat de bedreigingen
tegen (overheids)functionarissen zijn toegenomen’ (Bovenkerk, 2005, p. 6). Door
deze politieke onvrede neemt de kans toe dat burgers hun gevoelens van onzekerheid en frustratie tegen anderen richten. Ook onderzoek wijst op een toename
(Van Stokkom, 2010). De cijfers van het Korps Nationale Politie van 2014 tonen
een lichte stijging van het aantal geregistreerde incidenten tegen en aangiftes door
politieagenten, ambulancemedewerkers en brandweerlieden.
Deze cijfers moeten echter kritisch worden geïnterpreteerd, aangezien zij ook het
product zijn van mogelijke schommelingen in de aangiftebereidheid: een toename
van het aantal registraties kan ook wijzen op een afgenomen tolerantie. Om een
duidelijker beeld te krijgen is het dus zinvol tevens naar andere cijfers te kijken.
Abraham e.a. (2011) laten zien dat er in de jaren 2007-2011 enerzijds sprake was
van een daling van het aantal slachtoffers van agressie en geweld bij de arbeidsinspectie, de Belastingdienst, de ambulancezorg en het primair onderwijs en anderzijds van een stijging bij sociale diensten; bij de politie, de brandweer en in het
gevangeniswezen waren de cijfers stabiel. Ook een derde bron laat een stabiel
beeld zien. Uit de Monitor Veilige Publieke Taak 2015 blijkt dat het percentage
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Geweld in de trein (10 maart 2015), De Volkskrant; Harde aanpak na incident met ambulancedienst (27 december 2014), BN De Stem; Geweld tegen hulpverleners (13 oktober
2014), Reformatorisch Dagblad; NS-conducteurs zijn gebaat bij alarmknop (9 april 2015),
Algemeen Dagblad; Man bedreigt conducteur in trein met mes (6 april 2015), De Volkskrant; Engelengeduld voor hufters in trein (9 april 2015), De Volkskrant.
Hulpverleners in meerdere steden belaagd op oudejaarsavond (31 december 2016), Nu.nl.
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slachtoffers door derden in de periode van 2007 tot en met 2014 nagenoeg gelijk
is gebleven. Het percentage slachtoffers van intimidatie stijgt echter (TNO, 2015).
Er zijn geen recentere cijfers voorhanden.
Figuur 6: Aantal incidenten tegen en aangiftes door politieagenten, ambulancemedewerkers en brandweerlieden voor de jaren 2011-2014

Noot. Herdruk van Korps Nationale Politie (2014)
Vooral vanuit sociologische perspectief wordt verondersteld dat agressie
en geweld tegen publieke gezagsdragers zouden zijn toegenomen, waarvoor de
verklaring vervolgens in de hierboven genoemde maatschappelijke ontwikkelingen wordt gezocht. De tendens is dat burgers iedere vorm van hiërarchie afwijzen
en zich agressiever en gewelddadiger opstellen door een algehele afname van gezag en hiërarchie (Hofstee, 1992; Peeters e.a., 2012). Volgens critici is er sprake
van een gezagsprobleem of zelfs een gezagscrisis (Jansen e.a., 2012; Kop e.a.,
1997; Moors e.a., 2000; Müller & Zeestraten, 2015; Rood, 2013; Van Stokkom,
2010, 2013; Tyler, 1990, 2003; Tyler & Huo, 2003; Weyers & Hertogh, 2007).
Tonkens (2016) stelt dat er tekenen zijn dat we in een gezagscrisis verkeren, wat
volgens haar blijkt uit het toenemend aantal bedreigingen van politici en bestuurders of de veelvoorkomende agressie tegen hulpverleners (Tonkens, 2016). Müller & Zeestraten (2015) benadrukken dat ‘agressie en geweld tegen publieke gezagsdragers een uiting is van veranderende gezagsverhoudingen, waarin de autoriteit van personeel met een publieke functie niet per definitie wordt geaccepteerd’. Zij verwijzen hierbij naar een proces van informalisering, democratisering
en individualisering, waardoor burgers mondiger zijn geworden en er sprake is
van een gezagscrisis en wantrouwen tegen de overheid en haar personeel (Müller
& Zeestraten, 2015, p. 1).
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Het geweld tegen publieke gezagsdragers wordt gerelateerd aan twee ontwikkelingen in het gedrag van burgers, die ik hieronder nader beschouw:
1.
mondige en veeleisende burgers en
2.
het kortere lontje.
1.
Mondige burgers en eisend gedrag
Mondige burgers staan erom bekend dat ze hoge eisen stellen en veel van gezagsdragers verwachten. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een onderzoek naar agressie en
geweld tegen ambulancepersoneel. Ze spreken ambulancebroeders aan met zinnen of woorden die een bevel uitdrukken, zoals ‘Je moet nu snel...’ en ‘Ik moet
hier snel een ambulance hebben’ (Van Hensbroek, 2009). Tegelijkertijd vinden
ze dat het ambulancepersoneel hen netjes en zorgvuldig moeten aanspreken. Ambulancebroeders vinden dat burgers zich opdringeriger opstellen, een grote mond
hebben en zich ongehinderd bemoeien met hun werk als hulpverlener. Ook hebben de burgers onrealistische verwachtingen, waardoor misverstanden kunnen
ontstaan:
‘burgers denken bijvoorbeeld dat ze recht hebben op hulp bij het zoeken
van woonruimte, dat de hulp altijd eindigt in een rit naar het ziekenhuis
of dat ze zonder afspraak bij een werkcoach in gesprek kunnen’ (Kemper & Ruig, 2009, p. 29).

Als er niet aan hun hoge eisen wordt voldaan, voelen ze zich onrechtvaardig en
verkeerd behandeld, wat aanleiding kan zijn voor buitensporige reacties. Tonkens
(2009) stelt dat we welvarender, hoger opgeleid, gezonder en rijker dan ooit zijn.
Het zijn de emotionele en morele individualisering die het onbehagen van burgers
voeden, die hun onvrede uiten in het beschimpen van buschauffeurs, trambestuurders en ambulancepersoneel (Tonkens, 2009).
Burgers accepteren het gezag niet meer klakkeloos: ze zien gezagsdragers
als gelijken. Ze dulden niet langer een autoritaire, straffende of formele manier
van optreden, zoals een geforceerde toepassing van regels of het zich verbergen
achter regels en voorschriften (Kop e.a., 1997; Müller e.a., 2011). Gezagsdragers
moeten steeds meer hun gezag verdienen, waardoor hun interpersoonlijke vaardigheden steeds belangrijker worden. Tonkens & Rombout (2012) benadrukken
dat het vooral van belang is dat gezagsdragers hun macht op een terughoudende
en morele wijze uitoefenen en daarbij de burger respectvol bejegenen. Het gaat
om de ‘heruitvinding’ van ‘dialogisch gezag’, dat gebaseerd is op persoonlijk be-
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grip, betrokkenheid en goede communicatie. Hierbij past een dialogische opstelling, waarin weinig gebruik wordt gemaakt van traditioneel, bureaucratisch en
expertocratisch168 gedrag (Tonkens, 2016).
Gezagsdragers zijn als het ware gedwongen zich aan te passen aan de
eisen en verwachtingen van de burgers om hun legitimiteit te behouden en zo
agressie en geweld te kunnen voorkomen. Als ‘beloning’ krijgen zij conform gedrag van burgers. Er is veel literatuur over het belang dat burgers hechten aan
gezagsdragers die handelen volgens de eisen van ‘distributieve’, ‘procedurele
rechtvaardigheid’ en ‘interactionele rechtvaardigheid’ (Van den Bos, 2007; Brenninkmeijer, 2006; Felson & Tedeschi, 1992; Homans, 1961; Mikula e.a., 1990;
Sherman, 1993; Tedesch e.a., 1974; Toch & Grant, 1991; Tyler & Fagan, 2008;
Tyler & Huo, 2003).
‘Distributieve rechtvaardigheid’ houdt in dat burgers een overheidsbeslissing over een verdeling tussen verschillende burgers als eerlijk en rechtvaardig
ervaren.
‘Procedurele rechtvaardigheid’ betekent dat ze de regels en procedures
van de overheid als eerlijk en rechtvaardig ervaren. De burger voelt zich gelijk
aan anderen behandeld, heeft het idee dat anderen dezelfde procedures hebben
moeten gevolgd, dat de betrokken instantie hem van juiste en de relevante informatie heeft voorzien en de nodige informatie heeft benut; ook heeft hij het gevoel
dat de belangrijke personen en instanties erbij betrokken zijn, dat er een goede
afweging is gemaakt tussen zijn belang en dat van de gezagsdrager, dat hij goed
is behandeld als hij vragen had en dat hij de kans heeft gekregen om bezwaren te
laten horen (Brenninkmeijer, 2006; Felson & Tedeschi, 1992; Homans, 1961; Mikula e.a., 1990; Sherman, 1993; Tedesch e.a., 1974; Toch & Grant, 1991; Tyler
& Huo, 2003).
‘Interactionele rechtvaardigheid’ houdt in dat de burger zich vriendelijk
en met respect bejegend voelt. Het gaat dus niet alleen om zijn oordeel over eerlijkheid en rechtvaardigheid, maar ook om vriendelijkheid en respect (Van den
Bos, 2007). Aan de orde is dan de vraag of gezagsdragers tijd genoeg voor hem
hebben genomen, hem met respect hebben aangesproken, naar zijn verhaal hebben geluisterd en zijn kant ervan hebben bekeken, hem onbevooroordeeld en oprecht hebben behandeld, hem over belangrijke zaken hebben geïnformeerd en
hebben uitgelegd waarom bepaalde besluiten zijn genomen, begrip hebben getoond voor zijn rechtspositie en duidelijk met hem hebben gecommuniceerd (Van
den Bos, 2007, 2011; Moorman, 1991). Het blijkt dat de burgers soms bezorgder
zijn over de kwaliteit van die bejegening dan over de uitkomst van het besluit zelf
(Bies & Moag, 1986); als zij zich tijdens het contact met de politie of rechtbank

168

Dit is gebaseerd op expertise: op opleiding, training, deskundigheid ofwel testbare, onderzoekbare kennis (Tonkens, 2016, p. 32).
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eerlijk en respectvol behandeld voelen, ervaren ze de procedure als eerlijker en
houden ze zich beter aan de wet en de omgangsregels (Tyler & Fagan, 2008).
De perceptie van onrechtvaardigheid en oneerlijkheid leidt bij burgers niet automatisch tot protest- en klachtgedrag, maar is afhankelijk van verschillende factoren:
a.
de intensiteit van de ervaren onrechtvaardigheid,
b.
hun zelfredzaamheid,
c.
hun persoonlijke onzekerheid ,
d.
hun gevoeligheid voor de waargenomen onrechtvaardigheid (Van den
Bos & Lind, 2002; Kahneman e.a., 1982).
Iemand die zich erg onrechtvaardig behandeld voelt, zal eerder de moeite nemen
om te gaan klagen. Ook iemand die competent is om een klacht in te dienen, zal
de ervaren onrechtvaardigheid eerder daarin omzetten en zo zijn onvrede op een
acceptabele, niet fysiek agressieve manier uiten (Nauta, 2014). Daarnaast is een
licht gevoel van onzekerheid over zichzelf voor burgers vaak al voldoende om
extreem te reageren op ervaren onrechtvaardigheid: ze protesteren of reageren negatief (Van den Bos, 2001; Van den Bos e.a., 2005); dit geldt bijvoorbeeld voor
burgers in een achterstandspositie. Ook als ze gevoelig zijn voor hun aangedane
onrechtvaardigheid, zullen zij sneller protesteren of een klacht indienen, waarbij
ze veelal de schuld buiten zichzelf leggen.
Deze factoren zijn minder juridisch dan psychologisch van aard en maken
inzichtelijk hoe en waardoor burgers reageren op wat zij zien als (on)rechtvaardig
gedrag van een gezagsdrager. De factoren maken duidelijk hoe belangrijk het is
dat een gezagsdrager sociaal en menselijk handelt, waarbij het niet alleen gaat om
de vereiste legitimiteit van zijn gedrag, maar ook en vooral om de vraag of hij
zich behoorlijk gedraagt, volgens de behoorlijkheidsnormen die ik besprak in
hoofdstuk 2 De gerechtsdeurwaarder.
2.
Het korte lontje
Agressie en geweld tegen publieke gezagsdragers zouden ook veroorzaakt worden door het korte lontje van burgers (Peeters e.a., 2012; Van Stokkom, 2010).
Onderzoek naar interactionele en procedurele rechtvaardigheid laat zien dat bij
een geringe aanleiding bij hen de bom kan barsten. Een verzoek of een corrigerende opmerking van een gezagsdrager kan al tot escalatie leiden en juist een ‘gewone’ bejegening is voor sommigen voldoende aanleiding voor een extreme reactie, zoals schelden, ruwe gebaren of heftig agressief gedrag (Anderson & Pearson, 1999; Van Stokkom, 2010; Timmer, 1999).
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Bakker e.a. (2010) brengen profielen van plegers van agressie en geweld
tegen werknemers met een publieke taak in kaart, waarbij zes typen worden onderscheiden. Een hiervan is ‘het korte lontje’. Bij dit type barst de bom aanmerkelijk sneller dan bij de andere typen; het staat bekend om zijn lage frustratiedrempel. De sociale status van ‘het korte lontje’ is divers, al is hij relatief vaak
laagopgeleid, werkend of in opleiding. Verder heeft hij over het algemeen weinig
spijt van zijn gewelddadige gedrag, dat hij wijt aan zijn ‘temperamentvol karakter’. Hij is ‘een explosief type’, dat ‘het hart op de tong heeft’. Om de vlam in
de pan te laten slaan is een geringe aanleiding vaak al genoeg, zoals een starre
reactie en een dominante houding van gezagsdragers. De meest voorkomende
aanleiding voor agressie is als hij wordt aangesproken op zijn, al dan niet overtredende, gedrag. Dit type geweldpleger maakt voornamelijk gebruik van verbaal
geweld, zoals belediging en bedreiging. Met hun onderzoek bevestigen Bakker
e.a. (2010) dat een kort lontje een belangrijke factor is bij agressie en geweld tegen
publieke gezagsdragers.
Het korte lontje is echter maar één van de zes typen geweldplegers. De
andere typen zijn de ‘machteloze gefrustreerde’, de ‘verwarde’, de pleger die ‘geweld als leefstijl’ heeft, de ‘beïnvloedbare jongere’ en de ‘incidentele pleger onder
invloed’.
Bij de ‘machteloze gefrustreerde’ pleger is sprake van een mentale instabiliteit die voortkomt uit persoonlijke frustraties over meervoudige problemen zoals schulden, werkloosheid en mogelijk een alcohol- of drugsverslaving. De pleger heeft het gevoel de situatie niet goed aan te kunnen. Hij is relatief vaak laag
opgeleid, werkloos en heeft veelal schulden.
Bij ‘de verwarde’ pleger is sprake van een psychische stoornis, waardoor
de agressie een onvoorspelbaar karakter heeft. Hij is vaak werkloos en zijn opleidingsniveau loopt uiteen. Bij de verwarde pleger varieert het delict van verbaal
geweld tot zwaar fysiek geweld.
Een pleger met ‘geweld als leefstijl’ heeft veelal een strafblad met daarop
uiteenlopende delicten en beweegt zich in het (licht) criminele circuit. Er is vaak
sprake van meerdere problemen, zoals schulden, werkloosheid en verslaving. Het
vermoeden is dat dit type lijdt aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Zijn
geweld heeft een instrumenteel karakter en varieert van verbaal tot zwaar fysiek
geweld, waarbij sprake is van calculerend gedrag. Dit type gebruikt geregeld wapens.
Bij ‘de beïnvloedbare jongere’ is het geweld dikwijls een signaal van achterliggende problemen en een roep om aandacht. Het gaat regelmatig om ‘first
offenders’. Hij is meestal nog scholier of in opleiding en gewoonlijk lager opgeleid.
De ‘incidentele pleger onder invloed’ maakt zich incidenteel schuldig aan
geweld, als hij bij het uitgaan of bij een evenement onder invloed is van alcohol
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of drugs. Voor hem kan een geringe aanleiding voldoende zijn om tot geweld over
te gaan. De pleger werkt of is in opleiding. Ander onderzoek naar geweld tegen
publieke werknemers vertoont overeenkomstige resultaten (Mullen e.a., 2004;
Raven & Driessen, 2004; Sikkema e.a., 2007).
Agressie en geweld tegen gezagsdragers staan dus in verband met het korte lontje
van de pleger. Andere factoren zijn persoonskenmerken, zijn leefsituatie en het
gedrag van gezagsdragers. Daarnaast zijn ook psychologische factoren van belang, zoals zijn zelfredzaamheid en gevoel voor onrechtvaardigheid.

3.2.4 Ongewenst gedrag door schuldenaren
In deze laatste paragraaf sta ik stil bij de vraag of de algemene veranderingen in
het gedrag van burgers ook zijn te herkennen in het gedrag van schuldenaren in
het bijzonder. Wat is er bijvoorbeeld bekend over schuldenaren rond:
1.
het ontkennen van de eigen verantwoordelijkheid,
2.
de mondigheid die zich uit in klagend en veeleisend gedrag,
3.
de kans om gezichtsverlies te lijden en
4.
hun zelfbeheersing ofwel incasseringsvermogen?
1.
Allereerst de ontkenning van de eigen verantwoordelijkheid. In de literatuur over schuldenaren is dit een frequent thema. Van Geuns & Jungmann (2011)
zien in hun onderzoek een gebrek aan verantwoordelijkheid als mogelijke verklaring voor het mislukken van schuldhulpverleningstrajecten. In 28 van de onderzochte 140 dossiers is sprake van het klantprofiel van ‘de niet-verantwoordelijke’.
Jungmann e.a. (2014) melden dat de ontkenning van de eigen verantwoordelijkheid schuldenaren kan belemmeren in het treffen van een schuldregeling, zoals
blijkt uit onderstaand geval:
‘Een schuldregeling zit er echter voorlopig niet in en misschien wel
nooit, omdat ze de schuld altijd buiten zichzelf neerlegt en blijft volhouden dat het niet aan haar ligt dat ze schulden heeft. Daarnaast twijfel
ik aan haar motivatie. Ze schopt overal tegenaan en laat zich lastig aanspreken op haar eigen verantwoordelijkheid. Ook zou tot nu toe iedereen die zich ermee heeft bemoeid het alleen maar erger hebben gemaakt. Ze vindt het niet normaal dat ze nu al door diverse instellingen
is begeleid, maar steeds niet geholpen wordt. Ook vindt ze dat het mijn
taak is om deze problemen op te lossen’ (Jungmann e.a., 2014, p. 27).

Ook Pool (2013) geeft in haar boek een aantal voorbeelden van schuldenaren die
hun verantwoordelijkheid ontkennen, zoals in de volgende passage:
‘Hij is uitermate consequent. Voor alles wat er is gebeurd in zijn leven
heeft hij een mooie verklaring, en nooit ligt de oorzaak bij hemzelf. Hij
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is in de schulden geraakt door die maat van die neef van die buurman,
doordat ‘de maatschappij’ het hem te makkelijk maakte om er vrolijk
op los te leven en door zijn successievelijke ex-vriendinnen die continu
dure cadeaus van hem verlangden. Geheel buiten zichzelf gelegen factoren’ (Pool, 2013, p. 52).

Het zoeken naar externe oorzaken voor gedrag grijpt terug op de attributietheorie
en het concept ‘externe locus of control’. Iemand met een ‘hoge externe locus of
control’ denkt bijvoorbeeld weinig invloed uit te kunnen oefenen op een situatie
en zal weinig controle ervaren over zijn gedrag (Van Geuns & Jungmann, 2011).
Bij punt 4 kom ik terug op deze controle over het eigen gedrag.
Van de Sande (2011) is van mening dat de ontkenning van de eigen verantwoordelijkheid een kenmerk is van de moderne cultuur en dat schuldenaren
ontslag of ziekte zien als oorzaak van hun schulden. Veel mensen die naar de
schuldhulpverlening stappen, voelen zich niet serieus genomen. Ze vinden dat er
vaak onterecht vanuit wordt gegaan dat ze zelf schuldig zijn aan hun ernstige financiële situatie (Nationale ombudsman, 2012b).
2.
Daarnaast wordt de groep schuldenaren de laatste tijd als mondig gekenmerkt (Van den Berg-Smit, 2013). Zo wordt de stijging van het aantal ingediende
klachten gezien als een gevolg van de toegenomen maatschappelijke mondigheid
en de slechte economische omstandigheden (Marres, 2015).169 De toegenomen
mondigheid richt zich tevens op specifieke gerechtsdeurwaarders. Pool (2013)
schrijft dat burgers bij het noemen van een bepaalde deurwaarder direct gingen
vloeken, fronsen en mopperen. Zijn naam was volgens haar een toverwoord om
boze verhalen voorgeschoteld te krijgen:
‘Over kaffers die eropuit zijn om je kapot te maken, die zonder pardon
je erfstuk verpatsen, die ondanks dat er aan hun voet wordt gehangen
gewoon verder de trap opgaan om de inboedel van een kinderkamer te
noteren. Het is begrijpelijk dat mensen de deurwaarder niet als hun
beste vriend beschouwen, maar de afkeer jegens … (een specifieke
deurwaarder) lijkt extreem’ (Pool, 2013, p. 167).

Ook het WODC (2016a) benadrukt de toegenomen mondigheid van
schuldenaren (inclusief gebruik van internet, email etc.).
3.
Het gedrag van schuldenaren kan ook worden bepaald door de kans op
gezichtsverlies, of wel een gekrenkte eigenwaarde. Verschillende onderzoeken
bevestigen dat de eigenwaarde van schuldenaren op zichzelf al een heikel punt is.
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Zie ook de forse toename van het aantal klachten bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders
(hoofdstuk 2 De gerechtsdeurwaarder).
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De schaarstetheorie benadrukt dat schuldenaren bij wie de basisbehoeften onder
druk staan, weinig geloof hebben in hun eigen kunnen. Vaak is er door de schuldsituatie sprake van een negatief zelfbeeld, waardoor mensen bijvoorbeeld ook het
idee hebben dat zij geen geschikte werknemer zijn. Ze zien weinig perspectief om
iets in hun huidige positie te verbeteren en geven zichzelf vaak de schuld van hun
armoede, wat teruggrijpt op de negatieve attributie en de ‘externe locus of control’
(Nibud, 2014; Witte, 2011). Onderzoek laat zien dat er een relatie is tussen een
lage eigenwaarde en het hebben van schulden. Bij jongeren van 28 jaar en ouder
met een studieschuld blijkt dat mensen met een hogere studieschuld op latere leeftijd last hebben van een relatief laag gevoel van eigenwaarde en ‘mastery’ (het
gevoel grip op het eigen leven te hebben). Er wordt niet vermeld vanaf welk bedrag dit het geval is, maar wel komt naar voren dat hoe hoger het bedrag is, hoe
lager het gevoel van eigenwaarde en ‘mastery’ is (Dwyer e.a., 2011; Madern,
2015).
Ook zou agressie tegen deurwaarders te maken hebben met gezichtsbehoud. Iemand die zijn huis uit wordt gezet, heeft op dat moment niet alleen een
huisvestigingsprobleem, maar heeft ook op een veel dieper niveau grote problemen. Hij verliest namelijk zijn maatschappelijke status en moet incasseren dat er
over hem heengelopen wordt. Bovendien verliest hij zijn status als partner en als
hoofd van het gezin, dat hij niet meer kan voorzien in de meest primaire behoeften
als eten, drinken en onderdak (Bijlsma, 2009). Ook in de studie van Rock (1973)
speelt gezichtsverlies bij schuldenaren een belangrijke rol:
‘The removal of a debtor’s possessions can also be most disturbing. Not
only does it entail an invasion by outsiders of a person’s private places
(Stinchcome, 1963, p.18) it is also a means a denuding of the ‘material
me’ (Rock, 1973, p. 169).

Rock beargumenteert dat het hele incassosysteem gebaseerd is op de identiteit van
de schuldenaar. Met de term ‘secundaire deviantie’ geeft hij aan dat de schuldenaar in de opeenvolgende dwanginteracties met deurwaarders wordt bevestigd
in zijn rol als deviant. Dit doet denken aan de etiketteringstheorie van Becker
(1966), waarin afwijkend of deviant gedrag (zoals agressie en geweld) niet voorkomt uit een handeling, maar volgt op de reactie van anderen op die handeling.
Het gaat veelal om een ‘selffulfilling prophecy’, waarbij de reactie op iemands
gedrag het zelf voorspelde stigma waarmaakt (Blake e.a., 1964). Rock bekritiseert
het incassosysteem en hij stelt dat dat geen ruimte laat voor de schaamtevolle rol
die een schuldenaar beter zou passen.
Het is bekend dat schaamte voor schuldenaren inderdaad een belangrijk
punt is. Vooral bij hoge en oplopende schulden noemen ze het als reden om geen
schuldhulpaanvraag in te dienen (Jungmann e.a., 2014). Geuns & Jungmann
(2011) onderscheiden het profiel van de ‘beschaamde’ schuldenaar. Ook is het
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voorstelbaar dat schaamte een rol speelt als een deurwaarder vanuit de openbare
ruimte aan de deur komt en de buren kunnen zien hoe hij het territorium van de
schuldenaar ‘inneemt’.
4.
Ten slotte de zelfbeheersing ofwel het incasseringsvermogen van schuldenaren. Het staat vast dat deurwaarders rechtstreeks een beroep doen op het incasseringsvermogen van de schuldenaar: de ontmoetingen zijn onvrijwillig en de
ruime bevoegdheden van deurwaarders grijpen diep in op diens leefwereld. De
daadwerkelijke inzet van dwangmiddelen, zoals een ontruiming of een beslaglegging, heeft op hem veel impact en is een gebeurtenis die zijn emoties (woede en
frustratie) op de proef stelt. In de media worden schuldenaren regelmatig afgeschilderd als mensen met een ‘kort lontje’. Ook in politieberichten komt het licht
ontvlambare temperament van schuldenaren terug, zoals in het volgende bericht
op de site van de politie, ‘Verdachte mishandeling deurwaarder thuis opgehaald’,
van 7 juli 2013:
‘Een 19-jarige Terneuzenaar is vanmorgen thuis opgehaald en aangehouden voor het dreigen met geweld tegen een deurwaarder. De inning
van een openstaande boete roept zoveel irritatie op dat hij zijn zelfbeheersing verliest. Omdat de deurwaarder al eerder heeft kennisgemaakt
met het licht ontvlambare temperament van de verdachte laat hij het er
deze keer niet bij zitten en doet [hij] aangifte van bedreiging en vernieling van zijn bril. De verdachte is voorgeleid aan de hulpofficier van
justitie en na verhoor in verzekering gesteld’.170

Het hebben van schulden zou samengaan met een verhoogd risico op agressiviteit
(Dessart & Kuylen, 1986; Madern, 2014). Een geringe zelfbeheersing is een indicator voor agressief gedrag (Caspi & Moffitt, 2011). Witte (2011) legt de relatie
tussen een laag inkomen en de demoralisering van schuldenaren: ze houden minder rekening met maatschappelijk aanvaarde normen en waarden. Hierdoor zien
ze minder gauw af van agressie en geweld, maar reageren ze hun woede en frustratie eerder en minder geremd af. Bovendien spelen er gevoelens van jaloezie
mee: het besef dat anderen wel geld hebben is aanleiding voor verharde verhoudingen. Ook Bakker e.a. (2010) tonen aan dat het hebben van schulden een frequent kenmerk is van geweldplegers. Daarnaast gaat het om karakteristieken als
mentale instabiliteit, het gevoel de situatie niet meer aan te kunnen, een psychische stoornis en eventueel een alcohol- of drugsverslaving (zoals eerder werd beschreven). Hoewel het korte lontje vaak in verband wordt gebracht met de agressie van schuldenaren, biedt de recente literatuur echter een completer inzicht in
de impact van schulden op gedrag. Hierover nu meer.
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Politie (7 juli 2013). Geraadpleegd van http://www.politie.nl/nieuws/2013/juli/7/08-verdachte-mishandeling-deurwaarder-thuis-opgehaald.html.
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De impact van schulden op gedrag
Schulden gaan vaak samen met andere problemen. Uit een dossieranalyse bij
schuldhulpverlenende organisaties blijkt dat op het moment van aanmelding ongeveer de helft van de schuldenaren al gebruik maakt van andere hulpverlening
(zoals maatschappelijk werk, verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg of
maatschappelijke opvang) (Jungmann, 2012). Schulden hebben bovendien naast
materiële vaak ook psychische gevolgen, zoals een verhoogd risico op een slechte
mentale gezondheid, stress, depressiviteit, slapeloosheid en nervositeit (WRR,
2016). Volgens recente inzichten spelen vooral individuele mentale kenmerken
een rol bij het hebben van schulden, die mogelijk ook kunnen verklaren waarom
schuldenaren agressief en gewelddadig reageren. Wat komt er in dit onderzoek
naar voren over de zelfbeheersing van schuldenaren?
Verschillende studies laten een verband zien tussen zelfcontrole en financieel gedrag. Madern (2015) heeft onderzoek gedaan naar de geringe zelfbeheersing bij mensen met schulden, naar hun vermogen om emoties onder controle te
houden en ongewenst gedrag te onderbreken. Zij vond een relatie tussen kenmerken die gericht zijn op de korte termijn, weinig gebrek aan zelfbeheersing en het
hebben van schulden. Een gebrek aan zelfbeheersing wordt gezien als een belangrijke indicator voor schulden. In het bijzonder draagt (geld)stress ertoe bij dat
mensen hun emoties minder goed kunnen controleren. In de eerdergenoemde
schaarstetheorie wordt ervan uitgegaan dat mensen als gevolg van schaarste aan
geld (en schulden) andere denkpatronen ontwikkelen. Ze hebben meer moeite om
hun boosheid te reguleren. Mensen met financiële problemen ervaren continu
stress, kunnen niet meer helder denken, nemen geen verstandige beslissingen,
denken vaak op de korte termijn en overzien de gevolgen van hun handelen niet
meer. Schulden hebben invloed op het probleemoplossend vermogen; ook zouden
armoede en schulden mensen minder intelligent maken. Een verminderd mentaal
vermogen heeft vervolgens weer invloed op uiteenlopende gedragingen zoals geduld, tolerantie en aandacht en ook op het geheugen, zoals afwezigheid en impulsiviteit (Jungmann e.a, 2015; Jungmann, 2017; Westhof & De Ruig, 2015). In de
Schuldpreventiewijzer staat het volgende:
‘Aanmaningen en deurwaarders aan de deur leiden tot stress en kunnen
negatief uitwerken op schoolprestaties van kinderen, re-integratietrajecten of het oplossen van allerhande psychosociale problematiek’
(Jungmann & Van Iperen, 2011).

Ook Mullainathan & Shafir (2014) wijzen erop dat de zelfcontrole onder druk
staat bij iemand wiens basisbehoeften onvoldoende vervuld worden en die onder
schaarste lijdt (en dus schulden heeft). Ze stellen dat zo’n gebrek leidt tot een
verandering van zijn ‘mindset’, waardoor hij problemen op een andere manier
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gaat analyseren en voor negatieve oplossingen kiest. Schuldenaren zijn bijvoorbeeld continu gefocust op het oplossen van hun schulden, terwijl de aandacht voor
andere zaken verdwijnt. Dit leidt tot een tunnelvisie en stress, waardoor hun uitvoerende vermogens afnemen en zij minder gemakkelijk kunnen redeneren, oplossen en plannen. Ze blijven zich bijvoorbeeld richten op de rekeningen die morgen betaald moeten worden en zeggen daarvoor de ziektekostenverzekering op,
maar vergeten dat ze die dekking wel nodig hebben, waardoor ze nog meer in de
problemen komen (Jungmann e.a., 2015). Wanneer je te lang een beroep doet op
je menselijke wilskracht en zelfcontrole, kun je uitgeput raken raakt. Zelfcontrole
vergt veel energie en wanneer we ons te veel moeten beheersen, kan dit tot mentale uitputting leiden: ego depletion (Muraven e.a., 1998). Mensen met een vermijdend karakter en/of weinig zelfbeheersing lopen daarbij een grotere kans op
financiële problemen (Nibud, 2015; WRR, 2016). Wie niet altijd sterk gemotiveerd is, vindt het lastiger vol te houden om bijvoorbeeld geen aankopen te doen.
En met name schuldenaren die al de eindjes aan elkaar moeten knopen en geen
buffer hebben, raken gefocust op het hier en nu en krijgen minder oog voor de
langere termijn (Jungmann e.a., 2014).
Zo’n ontwikkeling heeft een negatieve invloed op het handelen. Zo kunnen mensen het idee hebben dat ze vastzitten in een proces waarin schuldeisers
met incassobevoegdheden bepalen wat er gebeurt (de autonomie staat onder
druk). Ze kunnen in een sociaal isolement terechtkomen en/of voelen zich niet
gezien en erkend door de schuldeisers of ook hun omgeving (de betrokkenheid
staat onder druk). En hoewel ze via hun gedrag zelf de situatie zouden kunnen
veranderen, verliezen ze door alle problemen het geloof in hun eigen kunnen en
zien ze zichzelf niet meer als belangrijkste element in de oplossing (de competentie staat onder druk). Hierdoor komen ze terecht in een negatieve spiraal en dynamiek (Jungmann e.a., 2014).
Recent onderzoek heeft geleid tot een andere aanpak van schulden. Schuldenaren
lopen tegen drempels op en zijn minder zelfredzaam (Nationale ombudsman,
2016). De overheid zou te veel onrealistische verwachtingen hebben van burgers
met problematische schulden en overschat hun financiële zelfredzaamheid, die in
onze maatschappij niet altijd haalbaar is: er is minder te besteden, er zijn te veel
keuzes en de regels zijn te complex. Er wordt nog te weinig rekening gehouden
met psychologische factoren die mensen dwingen om meer schulden te maken.
Voor financiële zelfredzaamheid zijn niet alleen iemands cognitieve capaciteiten
van belang, maar ook en vooral zijn persoonlijkheid. Daarom wordt er bij de aanpak met schulden voor gepleit om meer belang te hechten aan de psychologische
aspecten ervan (zoals de onbewuste en onstuurbare kanten van ons gedrag en de
impact van stress) en minder te kiezen voor puur rationele interventies (Jungmann, 2012; Kahneman, 2011; Tiemeijer e.a., 2009, 2011; WRR, 2016). Zo roept
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de NVVK het nieuwe kabinet op om het stelsel van inkomensvoorzieningen te
vereenvoudigen en schuldeisers te verplichten mee te werken aan het regelen van
schulden (NVVK, 2017).

Context
Schuldenaren blijken dus stress te ervaren en dat kan invloed hebben op het ongewenste gedrag tegenover een gerechtsdeurwaarder. In de hedendaagse context
kan die stress ertoe leiden dat hun ontmoetingen steeds eerder zullen escaleren,
nu de schuldenproblematiek nominaal is toegenomen, vaker onoplosbaar is en het
de laatste tijd vooral ook mensen met een laag inkomen betreft. Deurwaarders
zullen waarschijnlijk vaker te maken krijgen met mensen die niet kunnen betalen,
bij wie bovendien sprake is van multiproblematiek. Daarnaast maakt de overheid
op steeds grotere schaal gebruik van bijzondere incassobevoegdheden, wat tot
meer stress leidt en meer mensen die er moeite mee hebben hun gedrag te reguleren:
‘Veel schuldenaren ervaren (grote) stress door de nabijheid, dwang en
bevoegdheden van crediteuren. Een kleine groep mensen is zo wanhopig dat zij heel extreme oplossingen zoekt. Zo pleegde in februari 2012
in Leiden een man zelfmoord voor een bankfiliaal op de dag dat zijn
huis bij openbare verkoop verkocht zou worden (Omroep West, 2012).
In dezelfde maand probeerde een ander zijn huis op te blazen door een
gasexplosie te veroorzaken vanwege een aangekondigde ontruiming
(Spitsnieuws, 2012). Van diverse gezinsdrama’s waarbij ouders hun
kinderen en zichzelf van het leven beroofden, is bekend dat schulden
(een van) de directe aanleiding(en) waren (Algemeen Dagblad 2007,
Juridisch Dagblad 2008)’ (Jungmann, 2012).

Door de toenemende stress en het daarmee samenhangende ongewenst gedrag
kunnen deurwaarders vaker te maken krijgen met schuldenaren die niet alleen
schelden, maar die ook ernstigere vormen van agressie en geweld gebruiken, zoals
bedreigingen en zelfmoord (met een gasexplosie). In de inleiding noemde ik al
dat de incidenten heviger zijn geworden. In het bijzonder kan ook de hardere opstelling van deurwaarders als gevolg van de marktwerking van invloed zijn op de
grotere hoeveelheid stress die schuldenaren ervaren. In paragraaf 3.3 zal ik hier
uitvoerig op ingaan.

3.2.5 Conclusie
Waar het in de vorige paragraaf vooral ging om incasseren in de zin van ‘het innen
van schulden’, stond in deze paragraaf een andere betekenis van incasseren centraal: ‘het moeten verduren, verdragen of dulden’ centraal (Van Dale, 2015). Ik
ging in op de vraag: ‘Zijn burgers mondiger geworden en hebben meer burgers
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een kort lontje?’ Onderzoek bevestigt inderdaad deze tendens en een algemene
verruwing van de omgangsvormen, wat invloed heeft op sociale interacties. Als
gevolg hiervan is het voor publieke gezagsdragers niet meer zo gemakkelijk om
gedrag te reguleren en dit leidt vaker tot confrontaties. De gedragsveranderingen
zijn ook bij de groep schuldenaren terug te vinden. Als zij ook in hun contacten
met de deurwaarder assertiever zullen gaan reageren, hogere eisen gaan stellen en
zich minder goed kunnen beheersen, wordt verklaarbaar waardoor dwanginteracties (waarbij sprake is van een belangentegenstelling) steeds vaker spanningsvol
kunnen verlopen en uit kunnen monden in agressie en geweld. Bovenal laat de
recente literatuur zien dat het belangrijk is om genuanceerder te kijken naar het
ongewenste dan wel onverstandige gedrag van schuldenaren, zoals het verband
daarvan met een gering incasseringsvermogen (weinig zelfbeheersing). Schulden
hebben onmiskenbaar impact op gedrag en het is daarom belangrijk om aandacht
te hebben voor de grote(re) stress die schuldenaren ervaren door bijvoorbeeld de
toenemende incassodruk, waardoor ontmoetingen met deurwaarders vaker escaleren.

3.3

Professionalisering en marktwerking

De beroepensociologie is een professietheoretische stroming die beroepsuitoefening beschouwt als een proces dat zich afspeelt in de wisselwerking tussen de
beroepsbeoefenaar en zijn omgeving. Ze legt de focus op de ontwikkeling binnen
bepaalde beroepsgroepen en allerlei andere processen die hierbij een rol spelen.
Deze benadering kan helpen voor een beter begrip van de maatschappelijke oorzaken van de veranderingen binnen het gerechtsdeurwaardersambt. De deurwaarder is in zijn functioneren onder druk komen te staan door de introductie van de
marktwerking en bijkomende processen zoals bureaucratisering en commercialisering. Dit heeft invloed op hoe hij zich aan de deur gedraagt in het contact met
schuldenaren. Om te beginnen schets ik eerst de algemene achtergrond van de
toenemende marktwerking in Nederland, waarna ik inzoom op de veranderingen
bij gerechtsdeurwaarders.

3.3.1 Marktwerking in het algemeen
Het themanummer Markten Maken van het tijdschrift Beleid & Maatschappij gaat
in op de achterliggende ideeën van marktwerking (Schrijvers e.a., 2010). Het concept heeft zijn wortels in de theorie van de welvaartseconomie, waarin aangenomen wordt dat de markt de oplossing biedt voor allerlei maatschappelijke problemen. Het gaat daarbij om vier veronderstellingen. Ten eerste hoopt men met
marktwerking de kosten van de overheid te kunnen verlagen. Ten tweede vinden
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haar aanhangers (vooral liberalen) dat te veel bemoeienis van de overheid averechts werkt, omdat dit gunstige ontwikkelingen zoals ondernemerschap, innovatie en de oriëntatie op het buitenland in de weg staat. Ten derde zou het een antwoord zijn op de gefragmentariseerde en geïndividualiseerde samenleving van
geëmancipeerde burgers. Politieke consensus zou daarin onbereikbaar zijn en men
vestigde de hoop daarom op de markt, vanuit de overtuiging dat de maatschappelijke ordening beter aan de markt kan worden overgelaten en dat de burger als
consument wel zijn eigen keuzes kan maken. Ten vierde bleek de theorie van
Keynes (waarin regeringen de economie moesten stimuleren) geen vruchten af te
werpen, terwijl marktwerking volgens haar aanhangers een veel efficiënter middel
is voor de allocatie van goederen en de verwerking van informatie. Ook zou de
markt uitzicht bieden op meer klantvriendelijkheid, meer efficiëntie en minder
bureaucratie. Wat vervolgens zou leiden tot lagere prijzen, meer keuzevrijheid,
meer transparantie en een hogere kwaliteit (Tonkens, 2008; Schrijvers e.a., 2010).
Wat is hiervan terecht gekomen?

De positieve gevolgen
In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw is de overheid gestart met het
marktwerkingsbeleid waarop verschillende marktwerkingsoperaties volgden
(Schrijvers e.a., 2010). De rol van de overheid werd ingeperkt: zij kwam alleen in
actie bij ernstig marktfalen en de overheidsbevoogding was verleden tijd. Ook
werden allerlei publieke diensten die voorheen bij de overheid hoorden, uit handen gegeven. Voorbeelden hiervan zijn de post, telefonie, spoorwegen en energie.
Naast deze verzelfstandiging en privatisering bracht de markwerking ook andere
processen voort, zoals liberalisering (de markt werd vrijgegeven voor andere aanbieders) en regulering (er werden toezichthouders ingesteld om de belangen van
consumenten te beschermen).
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid gaat in Publieke
zaken in de marktsamenleving uitvoerig in op de veranderingen door het marktwerkingsbeleid (WRR, 2012). De marktwerking heeft inderdaad een aantal positieve gevolgen gehad, zoals kwaliteitsverbetering, innovatie en transparantie voor
klanten. In de zorg wordt innovatie gestimuleerd, ondernemers zoeken voortdurend naar nieuwe producten en technieken en de burger heeft de keus uit een gevarieerder aanbod. Ook staat het iedereen vrij de markt te betreden (Bomhoff,
2002).
De meningen over de positieve gevolgen van de marktwerking (in de zorg maar
ook in andere sectoren) zijn de afgelopen jaren echter veranderd. De realiteit is
weerbarstig en de marktwerking heeft ook problemen en onbedoelde gevolgen
opgeleverd.
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De problemen: onbedoelde gevolgen
Schrijvers e.a. (2010) vinden het niet merkwaardig dat de marktwerking in de
praktijk een aantal onbedoelde gevolgen heeft. Zij stellen dat het lastig is om
vooraf te bepalen welke uitwerking een bepaald beleid in de samenleving zal hebben en dat de gevolgen ervan niet altijd voorzien kunnen worden. Een samenleving is immers altijd in verandering en beoogde processen kunnen anders uitpakken. Destijds kreeg de overheid bijvoorbeeld een beperktere rol toegewezen, maar
wist men nog niet dat Nederland te maken zou krijgen met een financiële crisis,
waardoor de overheid de afgelopen jaren juist weer steeds meer op de voorgrond
is getreden, zoals bij haar ingrijpen bij grote banken. Ten tweede merken zij op
dat het lastig is om voordat een bepaald beleid wordt ingevoerd, de publieke belangen helder en scherp af te bakenen. Daarnaast kunnen die belangen met elkaar
in strijd zijn. De onderzoekers stellen dat het marktwerkingsbeleid gebaseerd is
op normatieve beleidstheorieën die geen oog hebben voor de werkelijke effecten
in de huidige samenleving: er is een kloof tussen theorie en praktijk. Zij zijn van
mening dat de marktwerking destijds ‘te ondoordacht en te onvoorbereid’ is doorgevoerd. Het beleid had geen duidelijke doelstelling en visie op mogelijke effecten. De marktwerking komt er in een aantal sectoren helemaal niet goed vanaf
(zoals de zorg, het notariaat, de kinderopvang, de postmarkt, de energie en het
taxi-, spoor-, stad- en streekvervoer). De conclusie is dat marktwerking nog te
veel als doel wordt gezien, dat marktwerking niet vast omlijnd, maar maatwerk
is, dat er geen goed toezicht is en te weinig aandacht voor de vraagzijde van de
markt is (Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven, 2008).171
De eerste concrete problemen van de marktwerkingsoperatie werden al snel in de
jaren negentig zichtbaar. Er waren problemen met de uitvoering, die meer tijd in
beslag bleek te nemen dan beoogd. Ook werden projecten voortijdig beëindigd,
gingen andere projecten niet door of werd er ‘doorgemodderd’ met al bestaande
projecten (Van Damme & Schinkel, 2009). Vooral de voormalige overheidsdiensten zoals Prorail en de Nederlandse Spoorwegen (NS), het Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV), PostNL en de energiesector kwamen in financieel zwaar weer terecht. De grootste vakbond van Nederland, de Federale
Nationale Vakbeweging (FNV), kondigde in 2007 een ‘time out’ aan voor het
marktwerkingsbeleid, aangezien de geprivatiseerde sectoren moeilijkheden ondervonden op het terrein van werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden. Ook was
er veel ophef over de hoge bonussen en topsalarissen van directeuren, die hogere
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kosten veroorzaakten. De verdere marktwerking in het openbaar vervoer werd
stopgezet omdat de belangen van reizigers er niet mee gediend zouden zijn (Tonkens, 2008). Daarnaast ontstonden er problemen over de verantwoordelijkheid
van de overheid en die van private organisaties (WRR, 2012). Door het dynamische en onzekere karakter van de markt kwamen de publieke belangen in het geding, kregen veel verschillende actoren invloed en ontstonden er schaalproblemen. In het onderwijs en de zorg werden eveneens problemen zichtbaar. In het
onderwijs had de marktwerking negatieve gevolgen voor de kwaliteit en de zorg
kreeg te maken met onnodige bureaucratie (SCP, 2012). De burgers zouden de
dupe zijn geworden van de te ver doorgeschoten marktwerking.
Al van meet af aan zijn er veel bedenkingen geweest tegen de marktwerking als concept. Vooral de socialisten waren kritisch over de problemen en de
sectoren waar de marktwerking werd geïntroduceerd of gestimuleerd en over de
idee dat de overheid zich daar niet te veel mee moest bemoeien. Sinds de financiële crisis in 2008 is de discussie veranderd. Waar eerst vertrouwen was in het
zelfsturend vermogen van de markt en minder overheidstoezicht, kwam toen de
(negatieve) gevolgen zichtbaar werden de discussie op gang in de Tweede Kamer,
in gezaghebbende organisaties en instituten, in kranten, tijdschriften en in de wetenschappelijke literatuur. Er werden Kamervragen gesteld, bijvoorbeeld over de
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van werknemers. De discussie over
marktwerking is nog altijd actueel en de kritiek erop neemt nog steeds toe. Die
wordt mede aangewakkerd door de gevolgen van de marktwerking voor verschillende (vrije) beroepen.

3.3.2 De marktwerking in verschillende beroepsgroepen
In 1994 ging onder leiding van de commissie Opstelten de ‘Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteitsoperatie’ (MDW) van kabinet Paars I van start
(Kruisheer, 1999). In deze operatie werd de marktwerking geïntroduceerd in verschillende beroepsgroepen, zoals accountants, notarissen, advocaten, makelaars,
apothekers, loodsen, assurantiebemiddelaars, taxichauffeurs en gerechtsdeurwaarders (Cavelaars, 2003). Het doel ervan was een lagere administratieve lastenen regeldruk en een grotere onderlinge concurrentie, wat de verhouding tussen
prijs en kwaliteit zou bevorderen (Van der Winkel, 2009).172

De positieve gevolgen
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De marktwerking heeft ingrijpende gevolgen gehad voor de betrokken beroepsgroepen, waaronder positieve. De liberalisering van deze beroepen ging gepaard
met professionaliseringsprocessen, zoals automatisering, digitalisering, schaalvergroting, commercialisering, concurrentie, standaardisering en bureaucratisering. Dit heeft tot een cultuuromslag geleid. In een kort tijdbestek gingen deze
beroepsgroepen steeds professioneler werken en ontwikkelde en verbeterde men
kennis en vaardigheden. Men werd ‘expert’ of ‘professional’ (Arts e.a., 2001; Van
der Doelen & Van der Vlis, 2007; Laclé e.a., 2007; Kwak, 2001; Mok, 1973).
Daarnaast maakte de standaardisering van werkprocessen en outputafspraken het
werk van professionals transparanter voor burgers. Door het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) is de informatie-asymmetrie tussen professional en cliënt verminderd en hebben klanten toegang tot (voorheen exclusieve) informatie die ze ook elders kunnen inwinnen, zoals op internet, via televisieprogramma’s of bij belangenorganisaties (Niemeijer & Ter Voert, 2007; Van
der Wal, 2007). Maar de marktwerking heeft ook een aantal onbedoelde gevolgen
gehad voor de beroepsgroepen.

De problemen: onbedoelde gevolgen
Marktwerking heeft dus een aantal positieve effecten gehad, maar de invoering
ervan leidde in de praktijk ook tot een aantal problemen, met name in de relatie
met burgers. Dat betreft de volgende processen:
1.
bureaucratisering,
2.
commercialisering & verzakelijking.
1.
Bureaucratisering
Hoewel men had aangenomen dat de markt tot minder bureaucratie zou leiden,
blijkt die in de praktijk juist te zijn toegenomen. Volgens Graeber (2015) heeft de
marktwerking de bureaucratisering gefaciliteerd. Met als gevolg: toenemende arbeidsdeling (differentiatie), hiërarchie en specialistische deskundigheid. Ook
heeft marktwerking concrete gevolgen voor de verhouding tussen beroepsgenoten: waar voorheen sprake was van saamhorigheid en ‘confraterniteit’, heerst nu
onderlinge concurrentie met ‘concullega’s’, zowel buiten als binnen de eigen organisatie. Deze tendens gaat volgens sommigen samen met onnauwkeurig, inconsistent of persoonlijk gekleurd gedrag (Hemels & Van Tuyll-van Serooskerken,
1995). Hoogerwerf (1985) heeft de term ‘bureaucratisme’ bedacht, een begrip met
een negatieve lading, dat duidt op ambtelijke ontsporingen als gevolg van de toegenomen bureaucratisering.
Bureaucratisering of ‘verambtelijking’ zorgt ook voor striktere regels. Er
is veel geschreven over hoe ambtenaren hun werk uitvoeren, in het bijzonder over
hun beleidsvrijheid daarin (Van de Bunt, 1985; Groenedael, 1986; Knegt, 1986;
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Lipsky, 1980; Ringeling, 1978; Vos, 1991, Weber, 1972). Bij bureaucratisering
moeten ze veel meer concrete regels toepassen (Mintzberg, 1979;1983) en zijn ze
onderworpen aan een discipline die hun autonomie en discretionaire ruimte inperkt (Laclé e.a., 2007).
Bureaucratisering heeft bovendien belangrijke consequenties voor de relatie tussen de professional en de burger. De afstand tussen hen wordt groter,
waardoor de professional de realiteit uit het oog kan verliezen. Papierwerk, formaliteiten, regels en procedures komen in de plaats van het menselijke contact
(Van der Lans, 2005). Tonkens (2008) spreekt over ‘overbureaucratisering’ en
‘registratiegekte’. Zij is van oordeel dat het persoonlijke contact met de klant te
lijden heeft onder de overmatige verplichting om verantwoording af te leggen,
gegevens te registreren en overleg te voeren. Lipsky (1980) en Bovens (2003)
stellen dat de vroegere ‘street level bureaucrats’ (die in de frontlinie werkzaam
waren en bij burgers over de vloer kwamen) plaats gemaakt hebben voor ‘screen
level bureaucrats’ (die vanachter hun beeldscherm steeds minder contact hebben
met de burger). Verschillende organisaties zoals telecommaatschappijen en energieleveranciers staan bekend om hun bureaucratie, die aanleiding is voor veel ergernis en frustratie van burgers (Vuijsje, 2003). Diverse onderzoeken laten zien
dat een (toenemende) bureaucratisering tot een scala aan problemen bij burgers
leidt. Burgers hebben te maken met lange telefonische wachttijden, onbereikbare
medewerkers, onpersoonlijke behandeling, onwetendheid en bureaucratische afscherming. Vooral bij de Belastingdienst en gemeenten zouden zich veel problemen voordoen (Nationale ombudsman, 2012b). Een slecht werkende bureaucratie
(onvoldoende deskundigheid en slechte bereikbaarheid) staat bovenaan het rijtje
van de problemen van burgers, gevolgd door de complexiteit van overheidssystemen, van de wetgeving en de veelvuldige verandering daarvan. Daarna volgen
problemen en ergernissen over een gebrek aan inlevingsvermogen en persoonlijk
contact, over bezuinigingen, gebrekkige communicatie, onzorgvuldige informatie
en digitalisering (Nationale ombudsman, 2012c). Er is in deze grote bureaucratische organisaties onvoldoende ruimte voor maatwerk, er is een gebrek aan voortvarendheid bij het nemen van beslissingen en het oplossen van problemen, burgers krijgen onvoldoende informatie over de stand van zaken en vertragingen,
toezeggingen worden niet nagekomen en ingediende verzoeken blijven onbehandeld (Nationale ombudsman, 2015b). Bureaucratie wordt gezien als een van de
grootste problemen in het contact met burgers en het is aanleiding tot spanningen:
tussen zekerheid en onzekerheid, tussen persoonlijke en onpersoonlijke bejegening, tussen doelmatigheid en rechtvaardigheid, tussen efficiency en inspraak en
tussen wat mag en wat feitelijk gebeurt (Brenninkmeijer, 2012b). Het komt dikwijls voor dat burgers urenlang aan de telefoon zitten om bij een energieleverancier een fout in de rekening door te geven. Schuyt (2009) noemt als voorbeeld de
situatie bij apothekers. In opdracht van de brancheorganisatie van apothekers, de
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Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP),
is onderzoek gedaan onder 741 assistenten. Daaruit blijkt dat bijna de helft van
hen wekelijks of dagelijks agressiviteit van patiënten ondervindt en Schuyt stelt
dat bureaucratisering hierin een belangrijke rol speelt. Het is voor apothekers
moeilijk om keer op keer aan hun klanten uit te leggen waarom geneesmiddelen
van merk, verpakking en vorm veranderen. Een ander gevolg van de marktwerking voor apothekers is de onduidelijkheid over de vergoeding van medicijnen,
met agressie als resultaat. Bovendien moeten de klanten vanaf 2015 betalen voor
een uitleggesprek over medicijnen (begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel,
BNG), kosten die de apotheker apart op de bon moet zetten. De gesprekkosten
zijn zes euro (Van Riel, 2015). Vanwege de agressie die dit bij patiënten oproept,
worden sinds 2016 de kosten weer ‘verstopt’ ofwel doorberekend in de kosten
van de medicijnen en niet meer apart op de rekening gezet. Verderop wordt ingegaan op de bureaucratisering bij deurwaarders (paragraaf 3.3.4).
Bureaucratisering heeft dus niet alleen gevolgen voor het gedrag en de werkwijze
van beroepsgroepen en organisaties, maar ook voor hun relatie met de burger. In
de praktijk leidt meer bureaucratie bij hem tot meer frustraties en mogelijke conflicten, die gepaard kunnen gaan met agressie en geweld.
2.
Commercialisering en verzakelijking
De marktwerking heeft tevens geleid tot een toegenomen commercialisering en
verzakelijking. Dit leidt vooral tot problemen bij de van oudsher ‘vrije’ beroepen
(ook wel de ‘klassieke professies’ genoemd). Dat betreft bijvoorbeeld notarissen,
advocaten en artsen, die:

bekend staan als de betere beroepen (de notabelen),

gericht zijn op maatschappelijk welbevinden,

een gildeachtige structuur hebben,

een beperkte toegang kennen,

hoogopgeleide professionals zijn met specialistische kennis,

een eigen overkoepelende vereniging hebben (een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, PBO),

eigen beroepscodes hebben,

een intern tuchtrecht hebben waarvoor ze zelf verantwoordelijk zijn (Arts
e.a., 2001).
Bij deze beroepen doet zich een duidelijk knelpunt voor. Door de verzakelijking
wordt hun oriëntatie steeds bedrijfsmatiger. De zakelijke expertise komt steeds
meer op de voorgrond te staan en hun beoefenaars richten zich meer en meer op
zaken als efficiëntie en winstmaximalisatie (Laclé e.a., 2005). Er wordt een spanning geconstateerd tussen het dienen van publieke en commerciële belangen. De
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beoefenaars van deze beroepen worden steeds meer ondernemer en steeds minder
ambtenaar (Scheepmaker e.a., 2005).
Dit heeft in de praktijk ernstige gevolgen. Vooral de spanning tussen het
publieke en het marktbelang zou de integriteit van professionals in gevaar brengen
en onethisch gedrag in de hand werken. De beroepsethische pijlers van het publiek
belang (zoals onafhankelijkheid, onpartijdigheid, waardigheid en zelfstandigheid)
gaan op gespannen voet staan met ondernemerswaarden zoals concurrentie en
winstgevendheid (Laclé e.a., 2005). Lankhorst & Nelen (2005) zijn van oordeel
dat deze ontwikkelingen de beroepsethiek zodanig onder druk zetten, dat de traditionele reguleringsmechanismen niet meer effectief genoeg lijken om wangedrag te voorkomen of aan het licht te brengen. De maatschappelijke positie van
deze professionals zou hierdoor zo zwak zijn, dat herwaardering nodig is (Tonkens, 2005).
De kritiek op de invoering van de marktwerking bij deze vrije beroepsgroepen is
fel en zou serieus genomen moeten worden. Het gaat hier om de nadelige gevolgen ervan: bureaucratisering, commercialisering en verzakelijking kunnen aanzetten tot onethisch handelen. Daardoor kan de legitimiteit van deze beroepsgroepen ter discussie komen te staan en dat kan leiden tot wantrouwen bij burgers. In
de volgende paragraaf sta ik specifiek stil bij wat de marktwerking betekent voor
de beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders.

3.3.3 Deurwaarders onder de loep
Ook deurwaarders moesten zich voegen naar de liberale gedachtegang, waarin de
wetten van de markt domineren. Om een beter beeld te krijgen van welke veranderingen dat teweeg heeft gebracht, sta ik eerst stil bij hoe het gerechtsdeurwaardersambt van oudsher georganiseerd is.

De geschiedenis van de organisatie van het gerechtsdeurwaardersambt
In deze paragraaf ga ik in op de geschiedenis van het deurwaardersambt. Sinds
wanneer zijn er deurwaarders in Nederland? Wat voor taken hadden ze? De geschiedenis laat zien dat er in deze beroepsgroep lange tijd sprake was van:
1.
een lage sociale status en weinig specialistische kennis,
2.
weinig beroepsopleiding en een lage toetredingsdrempel,
3.
geen collegiaal saamhorigheidsgevoel,
4.
vrijwillige belangenvereniging zonder traditie van zelfregulering en
tuchtrecht.
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1.
Een lage sociale status en weinig specialistische kennis
Het beroep gerechtsdeurwaarder is een ambt dat vanwege zijn taken en bevoegdheden nooit veel aanzien heeft gehad: deurwaarders zijn ‘in het menschdom een
der minst geziene persoonlijkheden’ (Korporaal, 1859, p. 5). Het ambt is eeuwenoud: het bestaat sinds de veertiende eeuw, hoewel indertijd met andere taken dan
nu. Ook voor die tijd liet justitie zich bijstaan door hulpkrachten, wier werk lijkt
op dat van de huidige deurwaarder, al werden ze indertijd anders genoemd zoals
deurbewaarder of bode (hierover straks meer) en hadden ze andere bevoegdheden.
In elk rechtsbestel moet een specifieke instantie de ‘primordiale taken’ vervullen,
zoals de oproep om voor de rechter te verschijnen en het ten uitvoer leggen van
diens beslissingen (Tijhuis, 2009). In de Romeinse tijd waren er al functionarissen
die deurwaarderswerkzaamheden verrichtten. In de middeleeuwen betrof het
dienstbodes, de loopjongens van de advocatuur. Ze waren niet zelfstandig maar
in dienst van de magistraat en uit onderstaand citaat wordt duidelijk dat ze niet
over veel gespecialiseerde kennis hoefden te beschikken:
‘Reeds als jongste bediende kwam hij onder de bekoring van den man
met het oranje lint. De meest elementaire kennis van dien jongsten bediende was te weten welke sigaren de oudste wenschte en met welke
hulpmiddelen hij zijn twaalfuurtje beleggen wilde’ (Korporaal, 1859, p.
8-10).

De wortels van het huidige gerechtsdeurwaardersambt zouden in Frankrijk liggen,
waar in 1301 ‘sergents’ bevoegdheden op het gebied van de tenuitvoerlegging
kregen. Later werden ze ‘huissiers’ genoemd: zij die dienst deden ter terechtzitting. Rond 1462 had in Nederland de Raadkamer deurwaarders, die vanaf 1531
deurwaarders ‘executeur’ en ‘exploiteur’ genoemd werden. Dat gaf aan dat ze het
vonnis ten uitvoer mochten brengen door de openbare verkoop van de roerende
en onroerende goederen van een schuldenaar. Ook het uitbrengen van de dagvaarding behoorde tot hun taak. De naam ‘deurwaarder’ komt van een oude taak van
deurwaarders, toen ze in het begin van de achttiende eeuw de rust en orde op de
terechtzitting moesten handhaven: deurbewaarder (Teekens, 1973). Later werden
ze ook wel ‘bode’, ‘roedrager’, ‘dienaar’ (van de Hoge Hoven), ‘gerechtsbode’ of
‘gezworen bode’ genoemd (Van den Berg-Smit, 2013). Zij droegen een stok in
hun hand:
‘op het eynde beslagen mette Wapene van den Keyser, op peyne dat
indien yemant contrarie dede, daer van arbitralicken gecorrigeert te
worden’ (Tijhuis, 2009, p. 28).

Langzamerhand breidde het takenpakket van de deurwaarder zich uit: hij ging
onderzoek verrichten (hij verzamelde schriftelijk bewijsmateriaal en hoorde getuigen) en dwangmaatregelen nemen. Wanneer schuldenaren een betalingsbevel
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niet opvolgden, kon hij vermogensbestanddelen executeren, nog voordat de wederpartij was gehoord. Ook mocht hij de hoogte van de dwangsom bepalen (Van
den Berg-Smit, 2013; Van Rhee, 1999; Teekens, 1954, 1973). De salariëring was
lange tijd slecht: hij werd betaald door de magistraat. In 1707 mocht hij vier stuivers voor een exploot of per dag rekenen, behalve in zaken van ‘crime of van
excessie’ (daad van geweld): dan was het salaris acht stuivers (Tijhuis, 2009). Dat
was indertijd erg weinig in vergelijking met andere collega’s bij de Hoge Raad en
Gerechtshoven, die in guldens dan wel steekpenningen werden betaald.173 De status van het deurwaardersambt was laag: er viel nauwelijks wat mee te verdienen:
‘Of we zijn onnutte dienstknechten en dan bedanke men ons; of, indien
onze betrekking voor de uitvoering der wetten en de dienst der justitie
noodzakelijk is, dan late de Regeering ons nit onder de macht van tarieven, die geen bestaan opleveren’ (Tijhuis, 2009, p. 51).

Hoewel de vergoedingen later verbeterden, moest een deurwaarder voor zijn levensonderhoud nog lang andere neveninkomsten genereren naast de ‘grijpstuivers’ die hij voor zijn ambtelijke taken ontving. Vanaf 1838 ontstond geleidelijk
de buitenambtelijke praktijk van de minnelijke incassopraktijk (zie ook hoofdstuk
2 De gerechtsdeurwaarder). Langzamerhand kwam er meer ruimte voor andere
activiteiten, zoals de buitengerechtelijke inning van vorderingen (incasso) en het
optreden als procesgemachtigde van schuldeisers in kantongerechtsprocedures.
Hoewel er rond 1900 nog enige ophef was over de vraag of de gerechtsdeurwaarder met zijn ambtelijke status wel als procesgemachtigde kon optreden, besliste
de Hoge Raad dat iedereen, dus ook een ambtenaar, als gemachtigde kon optreden
zolang hij tenminste aan de criteria van lastgeving voldeed (Tijhuis, 2009).
Deurwaarders bekleedden dus in Nederland tot in de negentiende eeuw
een ondergeschikte functie; hun ambt is van oudsher geen klassieke professie
waaraan ze een vanzelfsprekend gezag en vertrouwen konden ontlenen.
2.
Weinig beroepsopleiding en een lage toetredingsdrempel
Jarenlang werden er geen specifieke eisen gesteld aan de opleiding, rechtskennis
en bekwaamheden van deurwaarders (Van den Berg-Smit, 2013). Nederlandse
gerechtsdeurwaarders waren niet hooggeschoold, dit in tegenstelling tot hun vakgenoten in Luxemburg, Frankrijk en de Scandinavische landen (Van der Winkel,
2009). Tot in de veertiende eeuw konden ze niet allemaal lezen en schrijven; dat
moest pas toen door de invloed van het (canonieke) kerkrecht de mondelinge dagvaarding vergezeld werd door een schriftelijke (Van den Berg-Smit, 2013;
Teekens, 1954; Tijhuis, 2009). Ook een specifieke opleiding ontbrak: pas vanaf
1928 bestaat er een officieel staatsexamen en wordt er een examen afgenomen
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door de beroepsvereniging, de Vereniging van Gerechtsdeurwaarders (Artikel 4
lid 1 van het Deurwaardersreglement, 1934; Van den Berg-Smit, 2013; Van Rhee,
1999). In 1971 werd er een driejarige deeltijdopleiding bij de Stichting Vakopleiding Candidaat-Deurwaarder opgericht. Het ging om een drie jaar durende cursus
op zaterdag die een voorbereiding gaf op het af te leggen Staatsexamen, vanaf
1992 met docenten van het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit van Utrecht (Van der Winkel, 2009). Het was overigens geen universitaire opleiding en het programma gaf slechts recht op de titel van kandidaat-deurwaarder, niet op die van deurwaarder (Van den Berg-Smit, 2013). Later werd de
naam vervangen door de mr. dr. M. Teekens stichting (Van der Winkel, e.a.,
2009).
Lange tijd kon iedereen deurwaarder worden: er was geen specifieke kennis voor nodig. Ook werden er lang geen eisen aan zijn leeftijd of ervaring gesteld.
Pas in de negentiende eeuw moest een deurwaarder voor een benoeming aan bepaalde voorwaarden voldoen:
‘Aangezien de gerechtsdeurwaarder een grote verantwoordelijkheid
draagt, werd van hem verwacht dat hij de hoedanigheden bezit die hem
in staat stellen zijn gewichtige (met zijn handelingen zijn veelal grote
belangen gemoeid) en moeilijke (hij komt tijdens zijn werkzaamheden
voor vragen komen te staan, die een directe oplossing eisen waarvoor
hij dient te beschikken over de nodige parate rechtskennis) taak op een
juiste manier te volbrengen’ (Van den Berg-Smit, 2013, p. 40).

Dat betrof in concreto twee eisen: een deurwaarder moest minimaal 25 jaar zijn
(later 23) en bij voorkeur al een tijd bij een notaris of de griffie van rechtbank
hebben gewerkt (Reglement nr. IV; Teekens, 1954, p. 41).
3.
Geen collegiaal saamhorigheidsgevoel
Deurwaarders vormden lange tijd een heterogene beroepsgroep, waarin geen
sprake was van een gevoel van saamhorigheid. In 1990 waren in de branche ongeveer 370 (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders en bijna 1.400 personeelsleden
werkzaam (Opstelten, 1997). De beroepsgroep werd lang te klein gevonden voor
een eigen wet, dit in tegenstelling tot verwante beroepsgroepen zoals het notariaat
en de advocatuur. Deurwaarders waren een ‘ondergeschoven kindje’:
‘Onder de deurwaarders heerst een algemeen gevoel van ongenoegen
over de wijze waarop de wetgeving te hunnen opzichte achterop is geraakt’ (Franse, 1875).

Voorts is het een zeer heterogene beroepsgroep, waarin geen sterk gevoel van
eensgezindheid heerst. Er is van oudsher al veel verdeeldheid en strijd (Teekens,
1973; Van der Winkel, 2009).
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4.
Vrijwillige belangenvereniging zonder traditie van zelfregulering en
tuchtrecht
Deurwaarders hadden lang geen publiekrechtelijke organisatie (PBO), een beroepsorganisatie met publiekrechtelijke verordenende bevoegdheden voor beroepsuitoefening en vakbekwaamheid. Vanaf de negentiende eeuw tot 2001 bestond er een vrijwillige vereniging: de Koninklijke Vereniging Gerechtsdeurwaarders (KVG). Dit was een privaatrechtelijke rechtspersoon met een vrijwillig lidmaatschap. Het was vooral een belangenvereniging; er waren geen verordende
bevoegdheden voor de gehele beroepsgroep. Daardoor konden deurwaarders die
geen lid waren van de KVG, aan toezicht en controle ontsnappen (God, 1999;
Teekens, 1999). De wettelijke basis was lange tijd mager en een goede rechtsbescherming voor deurwaarders ontbrak. Evenmin waren er stevig gefundeerde beroeps- en gedragsregels: de ‘deontologie’ of beroepsethiek diende bij hen tussen
de oren te zitten; ‘noblesse oblige’ (Van den Berg-Smit, 2013; Franse, 1875). Niet
iedereen leefde de deontologische code evenwel na: ‘knevelarij’ en ‘ambtsmisbruik’ kwamen regelmatig voor:
‘Hoewel dat volledig normaal was, leunt het naar moderne normen
dicht aan bij de corruptie en omkoperij: les-pots-de-vin (steekpenningen)’ (Lesage, 1993).

De deurwaarder wordt vaak gezien als een meedogenloze man – een imago dat
hij mede te danken heeft aan de karikaturale Dreverhaven uit Bordewijks roman
Karakter ((Bordewijk, 1938). Het beroep stond jarenlang onder ‘toezicht’ van de
rechtbank, daar deurwaarders immers onder een magistraat werkten (Teekens,
1999). Voor de deurwaarders van de Raadkamer (althans voor de functionarissen
die deze taak uitvoerden) kwam pas op 4 september 1462 een eigen wettelijke
regeling: de Instructie voor den Standhouder ende Luyden van de Kamer van de
Rade. Op 20 augustus 1531 werd de Instructie van den Hove van Holland,
Zeelandt ende Vrieslandt van kracht, waarin de rechten en plichten van deurwaarders als ‘executeur’ en ‘exploiteur’ werden genoemd. Aan het eind van de achttiende eeuw, na de Franse Revolutie, werd de rechtspositie van deurwaarders geregeld volgens de Franse wetten, die ook in Nederland van kracht werden. Op 14
juni 1813 werd het Keizerlijk Decreet ingevoerd, dat tot 1 oktober 1838 van kracht
is geweest. Dat regelde dat deurwaarders door het Hoofd van de Staat werden
benoemd en geld moesten storten in een ‘gemene beurs’, die deels was bedoeld
om te voorzien in de behoeften van bejaarde of zieke deurwaarders en hun weduwen en wezen. Verder werd in 1838 het Reglement IV ingevoerd, dat de tarieven
voor deurwaarders verlaagde (Van den Berg-Smit, 2013; Tijhuis, 2009).
Tot 1934 spraken de regelingen nog niet specifiek over ‘deurwaarders’;
dat kwam pas in 1934, bij de invoering van het Deurwaardersreglement. Het
woord ‘rechtsbedienden’ verviel daarmee (Franse, 1875). Op 27 december 1960
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werd het Gerechtsdeurwaardersreglement van kracht (Tijhuis, 2009). De vergoedingen gingen omhoog, maar deurwaarders konden nog steeds niet bestaan zonder
een eigen incasso- en juridische nevenpraktijk. In 1969 werd de Commissie Gerechtsdeurwaarderswet onder leiding van Teekens ingesteld, omdat het Gerechtsdeurwaardersreglement uit 1960 verouderd was (Van den Berg-Smit, 2013). Hun
rol veranderde: ze waren niet langer een dienaar van rechter, maar werden maatschappelijk onafhankelijke rechtsbeoefenaars, die niet alleen ambtelijke taken uitvoerden, maar ook rechtsbijstand verleenden. De dienst ter terechtzitting werd
niet meer als nuttig beschouwd, zoals blijkt uit een nota van de minister van Justitie uit 1971:
‘De gerechtsdeurwaarder heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld
van een eenvoudige dienaar van de rechter (diensten ter terechtzitting)
en bode van partijen, tot een in feite maatschappelijk onafhankelijke
rechtsbeoefenaar, die in de behoefte aan rechtsbijstand van de justitiabelen in belangrijke mate voorziet en op ambtelijk terrein’ (Nota minister van Justitie, 23 december 1971; Tijhuis, 2009).

Deurwaarders werden voortaan gezien als onafhankelijke, zelfstandig opererende
functionarissen die een evenwichtige afweging konden maken tussen de belangen
van de schuldeisers en die van de schuldenaar (Van den Berg-Smit, 2013;
Teekens, 1973). Vanaf 1970 werd de roep om een eigen gerechtsdeurwaarderswet
steeds luider. Het ontwerp Deurwaarderswet uit 1973 deed voorstellen over hun
veranderde rol en had daarbij de volgende doelstellingen (Van den Berg-Smit,
2013; Teekens, 1973):
a.
het wettelijk erkennen en registreren van de evolutie van het deurwaardersambt in de richting van het ‘vrije beroep’, waarbij de eigen verantwoordelijkheid waargemaakt wordt in een eigen beroepsorganisatie met
eigen vorderingsbevoegdheid,
b.
een eigen tuchtrechtspraak,
c.
een betere bescherming van het deurwaardersambt,
d.
de uitbreiding van de bevoegdheden,
e.
een betere bescherming van de belangen van de schuldenaar.
Het heeft echter lang geduurd voordat het na dit het ontwerp uit 1973 tot een eigen
Gerechtsdeurwaarderswet kwam. In 1980 werd er een motie aangenomen van Nijpels c.s. om de rechtspositie van deurwaarders te regelen (Van den Berg-Smit,
2013).174 Men vond dat de deurwaarder de spil in het formele proces-, beslag- en
executierecht was en dat deze positie niet in een reglement, maar in een wet moest
worden vastgelegd. Er was destijds kritiek op de rol van de KVG, aangezien die
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geen PBO was en geen onafhankelijk tuchtrecht of toezicht wenste. Daarop
volgde in 1983 een tweede motie van Tripels en Van Dam waarin deze punten
werden opgenomen, maar deze motie sneuvelde door meningsverschillen.
Deurwaarders zijn sinds de vorige eeuw langzamerhand steeds zelfstandiger geworden (Van den Berg-Smit, 2013).175 Pas in 1992 werd het wetsontwerp
voor een Gerechtsdeurwaarderswet ingediend, dat nog lange tijd een bron van
meningsverschillen was.176 Het duurde al met al tot 2001 (bijna dertig jaar na het
ontwerp Gerechtsdeurwaarderswet uit 1973) voordat de Gerechtsdeurwaarderswet van kracht werd. In paragraaf 3.3.4 zal ik daar uitvoeriger bij stilstaan.
Tot zover in vogelvlucht de geschiedenis van de organisatie van het deurwaardersambt.177 Hun historische beroepskenmerken maken duidelijk waarom de
deurwaarder niet tot de traditionele vrije beroepen of klassieke professies gerekend wordt. Toch heeft het van oudsher zwakke vak zich geëmancipeerd van
rechtsdienaar tot een op de markt georiënteerd zelfstandig beroep – een ontwikkeling die verband houdt met het beleid van de grotere marktwerking.

3.3.4 Marktwerking bij deurwaarders
Hierboven besprak ik al hoe marktwerking gepaard gaat met processen van bureaucratisering en commercialisering. Dit heeft ook grote invloed op het deurwaardersambt. Hoewel er voor de invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet in
2001 binnen het ambt al verschillende ontwikkelingen in die richting gaande waren (het betrof voorheen ook al zelfstandige ondernemers), heeft deze wet de
marktwerking binnen het ambt sterk gestimuleerd. De Gerechtsdeurwaarderswet
2001 was een gevolg van de liberale invloed van de Marktwerking Deregulering
en Wetgevingsoperatie, de MDW (Tijhuis, 2009). Deze wet wilde de concurrentie
tussen deurwaarders bevorderen, onder andere door hun aantal te vergroten zodat
ze geprikkeld zouden worden om hun productiviteit en kwaliteit te verhogen en
hun kosten te verlagen (Tweede Kamer 24 036, 32.123; Van der Winkel, 2009).
De deurwaarders zelf waren niet positief over deze opzet en zijn dat overigens
nog steeds niet allemaal (verderop meer hierover). In 1997 deed de commissie
Opstelten onderzoek naar de gevolgen van de marktwerking voor deurwaarders.
Hoewel men bang was geweest voor marktverstoring, bleek daar geen sprake van
te zijn (Tijhuis, 2009). De commissie deed tevens enkele aanbevelingen over de
op te richten Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG),
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het beroep van de gerechtsdeurwaarder en het toezicht en tuchtrecht (Opstelten,
1997). Deze werden later gevolgd door het rapport van Nyfer uit 1999, waarna de
marktwerking uiteindelijk een feit werd (Kruisheer, 1999). Wat waren de doelstellingen van de marktwerking voor het beroep van deurwaarder?
De doelstellingen van de Gerechtsdeurwaarderswet uit 2001
De Gerechtsdeurwaarderswet uit 2001 bevatte de volgende acht veranderingen:
1.
De invoering van een titelbescherming. Dit houdt in dat sinds 2001 uitsluitend benoemde en beëdigde deurwaarders deze titel mogen dragen;
zij moeten daarvoor voldoen aan de eisen van het ondernemerschap (Van
der Winkel, 2009).
2.
De invoering van het domeinmonopolie op executoriale en conservatoire
maatregelen en het uitbrengen van exploten.
3.
Een liberalisering van het benoemingsbeleid en een vrijer vestigingsbeleid. De toegang tot het beroep wordt verruimd: een vacature of nieuwe
standplaats is niet langer een wettelijke voorwaarde voor benoeming
(Van der Winkel, 2009). Kandidaten kunnen voortaan zelf het initiatief
tot vestiging nemen en iedere kandidaat-gerechtsdeurwaarder met een
ondernemingsplan waarover een commissie van deskundigen heeft geadviseerd, komt in beginsel voor benoeming in aanmerking. Hiermee wordt
de concurrentie bevorderd (Van der Winkel, 2009).
4.
De invoering van een landelijke bevoegdheid. Voor het invoeren van de
deurwaarderswet in 2001 werkten deurwaarders lange tijd lokaal. Ze waren alleen bevoegd in het arrondissement van de rechtbank waar ze waren
aangesteld en werkten in feite zelfs in een kleiner gebied, het kanton (Van
den Berg-Smit, 2013). Vanaf 2001 zijn ze niet langer meer zijn gebonden
aan de arrondissementsgrenzen: ze kunnen hun ambtelijke taken door
heel Nederland uitvoeren; wel geldt de ministerieplicht slechts voor het
eigen arrondissement. Hierdoor worden deurwaarders elkaars concurrenten (Van der Winkel, 2009).
5.
Het vrijgeven van de opdrachtgevertarieven. Deze vrije tarieven houden
in dat deurwaarders opdrachtgevers geen vaste tarieven meer rekenen; er
kan zelfs over onderhandeld worden. De achterliggende gedachte hiervan
is dat bij vaste prijzen dienstverleners niet onderling hoeven te concurreren, wat ten koste van de kwaliteit en het publiek belang zou kunnen gaan
(Niemeijer & Ter Voert, 2005). Ter bescherming van schuldenaren zijn
de tarieven voor ambtshandelingen wel vastgesteld (Besluit Tarieven
Ambtshandelingen Deurwaarders).
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6.

7.

8.

Het invoeren van gedrags- en beroepsregels. De ambtelijke en niet-ambtelijke taken zijn aan gedragsregels onderworpen (Van den Berg-Smit,
2013).
De vervanging van de beroepsvereniging met een vrijwillig lidmaatschap, de Koninklijke Vereniging Gerechtsdeurwaarders (KVG) door
een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (PBO), de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). De KBvG heeft een
wettelijke positie met regelgevende bevoegdheden (Van der Winkel,
2009).
Tenslotte een aangescherpt tuchtrecht en de instelling van financieel toezicht (Van der Winkel, 2009; Van den Berg-Smit, 2013).178

Als gevolg van de marktwerking (en de Gerechtsdeurwaarderswet in 2001) kwamen er allerlei bijkomende processen op gang, zoals fusies en samenwerkingsverbanden. Het aantal deurwaarderskantoren in 2016 was 245; 35 minder dan in
2011, wat een daling is van 12,5% (Economisch Bureau Nederland, 2016):179
Jongbloed (1999) wijst erop dat het aantal kantoren sinds de jaren negentig is
gedaald, terwijl het aantal werkzame personen in de branche is toegenomen. In
2016 zijn er 10 deurwaarderskantoren waar 50 tot 100 personen werkzaam zijn,
in 2008 waren dit er nog maar 5. Door deze schaalvergroting is de capaciteit vergroot, waarvoor ook veel gebruik is gemaakt van geavanceerde informatie- en
communicatietechnologie (ICT). Dat heeft geleid tot verdere automatisering en
standaardisering, waarmee de expertise steeds gemakkelijker te controleren en te
vervangen is. Dit heeft met name betrekking op standaardhandelingen, waardoor
bepaalde onderdelen van het proces sneller kunnen verlopen. Het (vrijwel) automatisch genereren van exploten (in plaats van het handmatig opstellen) leidt tot
een kortere tijdsduur van onder andere het overbetekenen van diverse beslagen en
het beslag onder derden (WODC, 2016a). Hierdoor stijgt ook de productiviteit en
kan er sneller gecommuniceerd worden, wat kosten bespaart en ruimte geeft voor
andere werkzaamheden (Jongbloed, 1999; Struiksma, 1998). Tevens zou er
sprake zijn van een betere kwaliteit, met name voor opdrachtgevers: de transparantie is groter geworden, dossiers zijn online in te zien en er is een landelijke
dekking met één aanspreekpunt (WODC, 2016b).

178
179

Kamerstukken II 1996-1997, 24 036 en 22 775.
Ter vergelijking: incassobureaus zijn talrijker en gemiddeld kleiner dan deurwaarderskantoren. Het aantal incassobureaus is de afgelopen jaren gestegen van ongeveer 500 in 2007
naar ruim 600 begin 2016. Die groei betreft vooral eenmanszaken; het aantal grotere bedrijven is daarentegen gedaald (Economisch Bureau Nederland, 2016).
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Tabel 8: Aantal gerechtsdeurwaarderkantoren in Nederland, naar personeelsomvang
Jaar

Aantal
kantoren

1 p.

2 pp.

3-5
pp.

5-10
pp.

10-20
pp.

20-50
pp.

50100
pp.

100+
pp.

2007

55

5

25

20

35

30

30

5

5

2008

60

15

20

20

35

30

30

5

5

2009

60

20

15

20

40

25

30

5

5

2010

85

15

25

25

40

35

25

10

5

2011

80

20

20

25

40

35

25

10

5

2012

60

10

15

25

40

35

20

10

10

2013

65

15

20

20

40

35

20

5

10

2014

60

15

20

20

35

35

25

5

10

2015

55

10

15

25

40

30

25

5

5

2016

45

0

15

25

40

25

25

10

5

Noot. Herdruk van CBS Statline (2016)
Als gevolg van de automatisering en de verbeterde beroepsopleiding is
daarnaast de juridische dienstverlening gegroeid: er zijn meer afgestudeerde juristen in dienst genomen en meer juristen zijn benoemd tot deurwaarder (Tijhuis,
2009). In 2003 is er aan de Hogeschool Utrecht een erkende hbo-opleiding voor
gerechtsdeurwaarders gestart: de kandidaat-gerechtsdeurwaardersopleiding (Van
den Berg-Smit, 2013), wat geleid heeft tot gekwalificeerd personeel. Ook de incassopraktijk is sinds het begin van de jaren tachtig turbulent gegroeid, sinds opdrachtgevers uit het midden-en kleinbedrijf en de zorgsector hun weg vonden naar
de gerechtsdeurwaarder (Tijhuis, 2009). Sinds de jaren negentig werkte het ‘louche’ imago van incassobureaus in het voordeel van de deurwaarders, waardoor de
groei van de minnelijke incasso verder toenam (Leeuwarden, 19 november 1998;
Jongbloed, 1999; Tijhuis, 2009).
Gerechtsdeurwaarders specialiseren zich, vooral naar type opdrachtgever, zoals woningbouwverenigingen of zorgverzekeraars. Of men richt zich speciaal op debiteurenbeheer of een bepaald soort consultancy of ambtelijke taken
(WODC, 2016b).
Volgens Buik & Van Vlastuin (2008) heeft de markwerking op grote
schaal voor professionalisering gezorgd, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening op een aanzienlijk hoger niveau is gekomen. De geluiden uit de praktijk
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zijn echter minder positief, met name als het gaat om de gevolgen van de marktwerking voor mensen met schulden (Van den Berg-Smit, 2013). Daar wordt nu
bij stilgestaan.

Problemen van de marktwerking
Door de fusies en samenwerkingsverbanden vond concentratie plaats: kleine gerechtsdeurwaarderskantoren werden steeds meer vervangen door kantoren met
veel werknemers (zoals in tabel 8 naar voren kwam). In vergelijking met de rest
van het bedrijfsleven omvat de deurwaardersbranche relatief weinig kleine bedrijven: 16% van de deurwaarderskantoren heeft meer dan 20 werknemers, terwijl dit
voor het hele Nederlandse bedrijfsleven slechts 2% is (Economisch Bureau Nederland, 2016). Zo is er een aantal grootschalige gerechtsdeurwaarderskantoren
met verschillende vestigingen in Nederland. In 2017 is het grootste deurwaarderskantoor de Groep Gerechtsdeurwaarders Nederland (GGN), met 14 vestigingen
(in 2015 had GGN nog 27 vestigingen); daarna volgt Flanderijn met 13 vestigingen;180 Van Arkel Gerechtsdeurwaarder en Incasso met 8 vestingen, Syncasso met
7 vestigingen en de Landelijke Associatie van Gerechtsdeurwaarders, LAVG en
AGIN hebben elk 4 vestigingen. Deurwaarders hebben in de praktijk ook te maken met een toenemende bureaucratisering, wat geleid heeft tot meer regels en
een afstandelijkere cultuur (Van der Lans, 2005; Ter Voert & Van Ewijk, 2006).
Hoewel door het politieke beleid van de marktwerkring de beroepsgroep
al voor 2001 commerciëler was geworden, heeft de invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet deze tendens versterkt. Dat heeft geleid tot vraagtekens bij de
onafhankelijkheid van de beroepsuitoefening. Kantoren zijn steeds commerciëlere bedrijven geworden, waarin ondernemerswaarden als efficiëntie, effectiviteit en winst de boventoon zijn gaan voeren (Ter Voert & Van Ewijk, 2006). Ook
is de commissie Van der Winkel helder over de gevolgen van de marktwerking
voor schuldenaren:
‘Deze concurrentie is door de wetgever bewust beoogd, en heeft efficiencywinst gebracht, maar leidt tegelijkertijd tot een zekere asymmetrie. De marktwerking dwingt ertoe om het de opdrachtgever naar de
zin te maken, maar kent nauwelijks een prikkel om het belang van de
schuldenaar zorgvuldig in het oog te houden. Concurrentie vindt plaats
op de opdrachtgever en op de recovery rate, en niet op de debiteur of
op de behoorlijkheid en zorgvuldigheid van het handelen. De schuldenaar is slechts het lijdend voorwerp van een exploot (Van der Winkel,
2009, p. 41).

180

Er is ook nog een vestiging in Antwerpen.
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Er wordt dus gesteld dat deurwaarders zich te veel laten leiden door opdrachtgevers en het aantal geslaagde incasseringen en minder door de schuldenaar of de
kwaliteit van hun gedrag. Deze ontwikkeling zou leiden tot een slechtere beroepsuitoefening. Ook is door de samenwerkingsverbanden de concurrentie feller geworden. Voorheen maakten deurwaarders nog onderling afspraken en verdeelden
zij met plaatselijke collega’s de markt:
‘”Vroeger hadden we een afspraak,” vertelt gerechtsdeurwaarder R.
Bongers uit Middelburg ter illustratie. “De collega bleef in Goes of Zierikzee. Wij bleven op Walcheren. In Zeeuws-Vlaanderen kwam je helemaal niet, want dan moest je met de pont de Westerschelde over. Dat
ging jaren goed. Tot de collega in Zierikzee de afspraak schond. Als ik
nu een meneer in Zierikzee moet dagvaarden, dan doe ik dat zelf. Bongers kan nu ook naar Groningen om iemand te dagvaarden.”’ (Klok,
2001).

De winst van de een gaat ten koste van de ander. Deurwaarders geven elkaar nauwelijks nog opdrachten, zijn minder behulpzaam voor elkaar en voelen minder
onderlinge verbondenheid. Van der Winkel e.a. (2009) zijn van mening dat er
geen homogeniteit of gedeeld waardenkader is.
Van den Berg-Smit (2013) is van oordeel dat de snelheid en de hoeveelheid van
de opdrachten steeds belangijker zijn geworden, waardoor er vooral in bulkzaken
minder kwaliteit geleverd kan worden. Er is minder tijd voor voorbereidend werk,
zoals het doornemen van exploten, het bekijken van de situatie en het bedenken
welk beslag gelegd kan worden. Vooral kandidaat-gerechtsdeurwaarders zouden
exploten als ‘omzetgenerator’ moeten ‘wegrijden’; gerechtsdeurwaarders zelf
zouden dit nog maar zelden doen. De ambtelijke handelingen worden vooral door
(kandidaat-)gerechtsdeurwaarders verricht, terwijl op grote kantoren anderen procederen. Kandidaat-gerechtsdeurwaarders zouden steeds vaker en steeds langer
als ‘eeuwige kandidaat in loondienst‘ onder een gerechtsdeurwaarder blijven werken, zonder eigen standplaats en de bevoegdheden als ondernemer (zoals ook al
in hoofdstuk 2 De gerechtsdeurwaarder werd beschreven). De tijdsdruk laat minder ruimte voor een goede afhandeling.
De onafhankelijkheid van deurwaarders komt tevens onder druk te staan door de
dubbele rol van deurwaarders bij de minnelijke en de gerechtelijke incasso (zie
ook hoofdstuk 2 De gerechtsdeurwaarder). In 2002 werd al gediscussieerd over
de onafhankelijkheid van deurwaarders en de verwevenheid van de ambtelijke en
niet-ambtelijke praktijk, waarbij men bang was dat deurwaarders niet meer zelfstandig hun kantoorbeleid konden bepalen (Van den Berg-Smit, 2013). Eveneens
zijn deurwaarderskantoren allianties aangegaan met incassobureaus of hebben
daarin financiële belangen verworven (Ter Voert & Van Ewijk, 2006; Van der
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Winkel e.a., 2009). Dit grijpt terug op de eerdere actuele discussie over derdenparticipatie. De grote samenwerkingsverbanden zijn tegenwoordig vooral gericht
op eigen klanten (Van den Berg-Smit, 2013).
De kritiek is de laatste jaren verscherpt. De grote kantoren zouden incassofabrieken zijn geworden door hun fusies met incassobureaus, die slechts oog
hebben voor financiële resultaten (Executief, 2005). Waar deurwaarders zich
voorheen concentreerden op de ambtelijke praktijk en weinig aan acquisitie deden, staat creditmanagement (debiteurenadministratie) nu voorop. Doordat ze
zich steeds meer zijn gaan richten op incassopraktijken, zijn de eigenlijke ambtelijke en juridische aspecten van hun vak (zoals procederen) naar de achtergrond
verschoven.
De afschaffing van de territoriale begrenzing heeft tevens consequenties voor het
contact met schuldenaren. Vroeger konden deurwaarders nog op de fiets langs
hun klanten (Executief, 2001). De persoonlijke afstand tussen de deurwaarder en
schuldenaren was klein: hij kende zijn klanten en hun financiële situatie. Nu werkt
hij door het hele land, heeft hij niet alleen maar vaste klanten en kent hij de wijken
niet meer (goed) (Van den Berg-Smit, 2013). Hun relaties zijn anoniemer geworden en er is minder onderlinge betrokkenheid: hij is niet altijd meer bekend met
de situatie achter de voordeur. Niet alleen deze landelijke bevoegdheid, maar ook
de gestandaardiseerde processen hebben tot minder maatwerk voor schuldenaren
geleid (WODC, 2016b), wat tevens invloed heeft op het treffen van betalingsregelingen. Deurwaarders waren daar voorheen gemoedelijk in, omdat ze een breder
beeld van de situatie hadden, waardoor er beter een passende oplossing kon worden gevonden. Omdat hij de persoonlijke schuldensituatie van zijn schuldenaren
niet meer kent, kan een deurwaarder niet altijd meer goed afgewogen betalingsregelingen met hen treffen, maatwerk leveren en hun het voordeel van de twijfel
gunnen (Jungmann e.a., 2012). Door de toegenomen schulden heeft ook een betalingsregeling tegenwoordig minder nut:
‘Een huurachterstand van één maand is nog te overzien, maar gaat het
om enkele maanden achterstand dan zouden jaren zijn gemoeid met een
afbetalingsregeling van bijvoorbeeld € 25 of € 50 per maand’ (Jongbloed, 2005, p. 69).

Een schuldenaar heeft niet meer te maken met één plaatselijke gerechtsdeurwaarder, maar kan onder de huidige regelgeving verschillende deurwaarders uit het
hele land aan de deur krijgen (Jongbloed, 2005) en een deurwaarder kan niet meer
met verschillende vorderingen bij één schuldenaar terecht. Vroeger maakte een
schuldenaar nog een betalingsregeling met eenzelfde deurwaarder voor vijf schulden. Tegenwoordig hebben schuldenaren te maken met gemiddeld tien kantoren
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waarmee ze regelingen moeten treffen, waar dit er voorheen maximaal vijf waren
(Nationale ombudsman, 2013b). Dit heeft nadelen voor de schuldenaar:
‘Er is een slachtoffer: de wanbetaler. Hij loopt het risico dat hij ineens
drie deurwaarders op de stoep heeft staan; eentje die de belangen van
Wehkamp behartigt, eentje die de telefoonrekening van KPN komt innen en één die namens de plaatselijke loodgieter geld wil zien. Vroeger
was dat er maar één’ (Van den Berg-Smit, 2013, p. 83).

Deze deurwaarders oefenen stuk voor stuk druk uit wat voor meer druk en stress
leidt bij schuldenaren en dus potentie voor escalatie met zich meebrengt.
Gerechtsdeurwaarders werk(t)en veelal langs elkaar heen, als gevolg van
het ontbreken van een beslagregister, wat tot lastige situaties leidt. Het empirische
onderzoek heeft betrekking op de situatie voor 2016, voordat het Digitaal Beslagregister was ingevoerd. Tot 2016 was er geen informatie over wie waar beslag op
had gelegd: de deurwaarders wisten niet van elkaar wie er al bij de schuldenaar
langs was geweest. De commissie Van der Winkel pleitte daarom al in 2009 voor
een beslagregister.181 Door het ontbreken hiervan werd er ongecoördineerd beslag
gelegd en was het overzicht zoek (Jungmann e.a., 2012; Van der Winkel, 2009).
Door het gebrek aan coördinatie konden de beslagen zich opeenstapelen en kon
zowel het inkomen als de inboedel in beslag genomen worden. Bij een dubbel
beslag waarvan de deurwaarders dit niet van elkaar wisten, kon de schuldenaar
onder de beslagvrije voet uitkomen – die kon namelijk maar van korte duur zijn
als ze het dubbele beslag wel aan elkaar doorgeven. Er trad dan verdringing op,
waardoor de tweede deurwaarder minder kreeg en hij op zoek ging naar een andere manier om te incasseren. Hij kon dan bijvoorbeeld gaan dreigen met een
beslag op de inboedel om een aanvullende betalingsregeling te treffen (Jungmann
e.a., 2012). Aangezien schuldenaren aan hun voordeur steeds vaker te maken kregen met verschillende gerechtsdeurwaarders die langs elkaar heen werkten (waarbij bijvoorbeeld de een beslag legde op het inkomen en de ander op het loon), nam
de spanning toe. Door de voorrangspositie van de preferente schuldeisers bleef er
voor de deurwaarders maar weinig over en is het lastig om de beslagvrije voet te
hanteren. Het kwam dan ook regelmatig voor dat de schuldenaar onder het bestaansminimum uitkwam.
Sinds 2016 is dus het Digitaal Beslagregister ingevoerd en dit zou moeten
bijdragen aan het voorkomen van het ongecoördineerd beslagleggen, waarmee
schuldenaren niet meer onder het bestaansminimum terechtkomen. De onnodige
kosten kunnen worden voorkomen omdat er nu meer informatie beschikbaar is

181

In hoofdstuk 2 De gerechtsdeurwaarder meldde ik dat het Digitaal Beslagregister in januari
2016 is ingevoerd. Mijn empirische onderzoek heeft echter betrekking op de situatie voor
2016, toen dit ongecoördineerde beslagleggen nog plaatsvond.
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om tot een besluit te komen om bijvoorbeeld te dagvaarden of beslag te leggen
(Moerman, 2016b). Het is een grote stap in de goede richting, maar er zit nog een
aantal beperkingen aan dit beslagregister die in hoofdstuk 2 De gerechtsdeurwaarder al zijn benoemd: de Belastingdienst is niet bij het register aangesloten en
het geldt alleen voor beslagen waarvoor een beslagvrije voet geldt (beslag op loon,
uitkering en de voorlopige teruggaaf belastingen) en het beslag op huur-, zorg- en
kinderopvangtoeslag. Een eventueel bankbeslag of beslag op inboedel of auto
werd in 2016 nog niet geregistreerd (WODC, 2016b). In hoeverre dit beslagregister daadwerkelijk leidt tot een minder lastige situatie voor schuldenaren, is tot op
heden nog onduidelijk.
Een andere positieve wending is dat het aantal beslagleggingen door gerechtsdeurwaarders de laatste tijd is gedaald: in 2016 nam dat af met 7% (van
ruim 630.000 naar 590.000).182 Ook is het aantal beslagleggingen van schuldeisers op de uitkering bijna gehalveerd: in 2014 legden schuldeisers in Amsterdam
nog ruim 16.400 keer beslag op een bijstandsuitkering, in 2016 was dat nog maar
9.300 keer. Ook is daar sinds april 2014 het aantal huishoudens met één of meer
beslagleggingen met ruim 36% afgenomen (Gemeente Amsterdam, 2016).
Vanwege de onderlinge concurrentie en de ruimere bevoegdheden van preferente
schuldeisers moeten deurwaarders nu ook rekening houden met hun concullega’s.
Een gevolg is dat ze aan de deur daadkrachtiger zijn geworden, wat zich uit in
agressief beslaggedrag. Jongbloed (2005) stelt zelfs dat beslagleggen ‘een vechtsport’ is geworden. Deurwaarders die een betalingsregeling met een schuldenaar
treffen, lopen het risico dat een andere deurwaarder er met het geld vandoor gaat.
Vandaar dat ze veelal liever direct zelf beslag leggen. Volgens Jongbloed zien
deurwaarders vaak af van een afbetalingsregeling en kiezen ze liever voor de verkoop van beslagen, omdat dat meer zekerheid biedt. Doordat deurwaarders doorgaans op meerdere zaken beslag leggen, stapelen voor de schuldenaar de dwangmaatregelen zich op, die daardoor zijn hele vermogen in bezit genomen ziet worden (Jungmann e.a., 2012).
De commerciële druk bij deurwaarders zou ten koste gaan van de bescherming van mensen met schulden (Nationale ombudsman, 2013d). Door de
toenemende concurrentiestrijd komen die moeilijker in aanmerking voor betalingsregelingen en krijgen zij vaker te maken met meervoudige drastische maatregelen, zoals een beslag op zowel hun inboedel als op hun inkomen, waardoor
ze onder hun bestaansminimum raken. Het betreft hier de aantasting van wezenlijke belangen, waardoor de rechtsbescherming in het geding kan komen.

182

Aantal woningontruimingen door gerechtsdeurwaarders fors gedaald (22 mei 2017). Geraadpleegd van http://www.nu.nl/wonen/4711758/aantal-woningontruimingen-gerechtsdeurwaarders-fors-gedaald.html.
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De relatie met de opdrachtgevers en schuldeisers is eveneens veranderd. Door de
schaalvergroting zijn de opdrachtgevers machtiger geworden. Deurwaarders zijn
van hen afhankelijk geworden en vinden dat vooral de grote opdrachtgevers kantoren tegen elkaar uitspelen (Baarsma & Theeuwes, 2010; Van den Berg-Smit,
2013; WODC, 2016b). Maar met name de vrijgave van de opdrachtgeverstarieven
heeft de druk verhoogd. In theorie is er weliswaar ruimte voor onderhandeling
ontstaan, maar in de praktijk heeft dit geleid tot standaardisering, lagere tarieven
en ongunstige afspraken. Met sommige opdrachtgevers worden resultaatafhankelijke ‘prijsafspraken’ gemaakt (WODC, 2016b). ‘Prijsafspraken’ houden in dat
deurwaarders en opdrachtgevers op voorhand overeenkomen hoe de deurwaarderskosten worden doorbelast: of de deurwaarder die zelf betaalt of in rekening
brengt bij de klant. Hoe hoger het percentage succesvolle inningen, des te hoger
de inkomsten voor de deurwaarder (Van den Berg-Smit, 2013). Of er worden onder druk ongunstige ‘wurgcontracten’ afgesloten, die de deurwaarder wel moet
accepteren en waarin sprake is van een ongelijkwaardige machtsverhouding. De
grote schuldeisers, die standaardvorderingen hebben uitstaan, leggen grote druk
op de deurwaarderstarieven (Huliselan & Mesters, 2014) en zouden forse kortingen bedingen (WODC, 2016b). Bepaalde groepen opdrachtgevers zijn relaties
aangegaan met bepaalde deurwaarderskantoren: ons kent ons (Jongbloed, 2005;
Rodrigues & Schep, 1990). Volgens Jongbloed (2005) weten opdrachtgevers als
het Centraal Justitieel Incassobureau en de Informatie Beheer Groep precies
welke kantoren tegen een zo laag mogelijke prijs werken; zo worden ze tegen
elkaar uitgespeeld. De grote opdrachtgevers (zoals het CJIB, energiebedrijven,
kabel- en telecommunicatiemaatschappijen) hebben zich verbonden aan een klein
aantal grote kantoren die landelijk werken (WODC, 2016b). Dit grijpt terug op de
eerder genoemde aanbestedingen. De laatste jaren gaan steeds meer grote opdrachtgevers vaker over tot het aanbesteden van incassotrajecten, waarbij forse
tariefkortingen worden bedongen voor grote aantallen zaken (WODC, 2016b).
Het CJIB is de grootste opdrachtgever (met ruim 334.000 vorderingen per jaar)
en hierover is al geruime tijd onrust onder gerechtsdeurwaarderskantoren, omdat
het CJIB misbruik zou maken van zijn machtspositie. In een aanbesteding van
november 2016 ging om een bedrag € 0,87 per vordering. Gerechtsdeurwaarderskantoren sleepten hierop het CJIB voor de rechter, omdat ze de voorgestelde aanbestedingen oneerlijk vonden en vreesden dat het overheidsbeleid bij hen tot inkomstenderving zou leiden en fraude in de hand zou werken (Voskuil, 2015).
Verschillende deurwaarderskantoren waren bereid zich voor een minimumtarief
in te schrijven (‘race of the bottom’) (CJIB, 2017a), een aanbesteding die is afgekeurd.
Half mei 2017 is de nieuwste aanbesteding aan het CJIB gegund, zij het
voorlopig, hangende een aantal kort gedingen. Er is sprake van een trendbreuk,
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aangezien de grondslag hiervoor de nieuwe Rijksincassovisie is, waarin brede aandacht is voor een maatschappelijke verantwoorde overheidsincasso.183 In het kader van het Programma Clustering Rijksincasso is de aanbesteding nu persoonsgericht, waarbij de incassering van openstaande vorderingen per schuldenaar gebundeld en geclusterd wordt. Met als doel de schulden van mensen die geen verhaal (meer) bieden of niet direct het hele bedrag kunnen betalen, niet onnodig op
te laten lopen.
Het gaat om executoriale titels van vorderingen van de Dienst Uitvoering Onderwijs, het Zorginstituut Nederland, de uitkeringsinstantie UWV, de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland en het CAK; voor 2017 betreft dat naar schatting
325.000 titels. De aanbesteding is opgedeeld in 20 percelen (overeenstemmend
met de eerdere 19 arrondissementen) en per perceel kan het CJIB met minimaal
14 en maximaal 22 opdrachtnemers werken. Gerechtsdeurwaarders krijgen een
vaste vergoeding voor niet-inbare vorderingen: de maximale vergoeding ligt tussen de 40 en 50 euro (CJIB, 2016; CJIB, 2017a).184 De korte gedingen gaan onder
andere over de prijs voor niet-inbare vorderingen: deze zou arbitrair en niet marktconform zijn (CJIB, 2017b).
Om terug te komen op de relatie tussen deurwaarders en opdrachtgevers: de verhoudingen tussen deurwaarders en opdrachtgevers zijn verhard. Van den BergSmit (2013) meldt dat deurwaarders de (wurg)contracten van bulkaanbieders (zoals het CJIB, de DUO en voorheen de IBG) als dwingend ervaren. De kantoren
moeten met elkaar concurreren, soms onder de prijs werken en een harder executiebeleid hanteren. Verder worden er afspraken gemaakt over te behalen scoringspercentages, waardoor sneller en vaker beslag wordt gelegd. De contractuele druk
om maximaal te incasseren wordt hoger en daarbij worden alle geoorloofde middelen (al dan niet in combinatie met elkaar) ingezet (Van den Berg-Smit, 2013;
Jungmann e.a., 2012). De toegenomen incassodruk prikkelt gerechtsdeurwaarders
om op zoek te gaan naar zo veel mogelijk middelen om de vordering te incasseren.
Ook worden ze partijdiger, wat ten koste gaat van hun ‘intermediaire rol’:
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Pianoo (april 2016). Rijksincasso visie van april 2016. Geraadpleegd van https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/rijksincassovisie-april2016.pdf).
Hierin
staan vier elementen centraal: (1) transparantie richting de burgers (2) afstemming tussen
incasserende organisaties (3) maatwerk waar nodig en (4) voorkomen van (onnodige)
schuldoploop.
Deze informatie is opgevraagd bij het onderzoekbureau Significant, dat zich bezighoudt
met de aanbesteding. Na afloop van de rechterlijke procedures is het mogelijk om meer
informatie te verkrijgen.
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‘Inherent aan het systeem, van de deurwaarder met twee petten, ligt dat
de deurwaarder meer rekening houdt met de belangen van de opdrachtgever. Als hij zich meer zou richten op de belangen en de situatie van
de schuldenaar, betekent dit dat hij minder geld zou vorderen en de opdrachtgever minder tevreden stelt. Doordat de deurwaarder afhankelijk
van de opdrachtgever is, zorgt dit ervoor dat hij onder druk staat om
partijdig en vooringenomen te handelen’ (Van den Berg & Moerman,
2008, p. 7).

Het WODC (2016b) concludeert dat er door de resultaatafhankelijke contracten
en voorfinanciering van opdrachtgevers (gecombineerd met een dalend inningspercentage) risicovolle financiële situaties voor kantoren zijn ontstaan. Ook komt
de onafhankelijkheid van gerechtsdeurwaarders steeds verder in het geding. Het
belang van de opdrachtgever staat voorop, de maatregelen worden ingrijpender
en de druk op schuldenaren neemt toe. De laatste tijd wijzen verschillende onderzoekers erop dat de schuldenaar het slachtoffer is van de marktwerking, omdat
deurwaarders hun aandacht te veel op de opdrachtgevers richten (Van Bockhooven, 2006; Buik, 2005; Jongbloed, 2005). Ook Moerman (2011) is kritisch:
hij stelt dat de in 2001 ingevoerde marktwerking te ver is doorgeschoten en dat
de schuldenaar daarvan de dupe is geworden:
‘Deurwaarders gaan vanwege hun concurrentiepositie ‘no cure, no payafspraken’ aan waardoor ze erg hun best doen om vorderingen te innen.
Dit is nu eenmaal het gevolg van een markt waar opdrachtgevers “voor
een dubbeltje op de eerste rang willen zitten”’ (Moerman, 2011).

Tot zover gaat het om allerlei ontwikkelingen die voor een grotere spanning tussen deurwaarders en schuldenaren kunnen zorgen. Ze laten zien dat de commerciële context dominant is geworden en dat kan in de praktijk aanleiding zijn tot
conflicten en escalatie.

Onethisch gedrag van deurwaarders
Uit bovengenoemde voorbeelden wordt al enigszins duidelijk dat de marktwerking aanleiding kan zijn tot onethisch deurwaardersgedrag. Kruisheer (1999) was
al vanaf het begin erg kritisch over de marktwerking. Volgens hem zou de invoering ervan gepaard moeten gaan met de aanpassing van de beroepsregulering, ter
voorkoming van wanpraktijken. Dit gebeurde weliswaar met de invoering van de
Gerechtsdeurwaarderswet in 2001, maar dat blijkt niet voldoende te zijn. De commissie Van der Winkel (2009) concludeert dat deurwaarders serieuze integriteitsrisico’s lopen. Hun onafhankelijke ambtsvervulling is door de commercialisering
onder druk komen te staan. Baarsma & Theeuwes (2010) deden stevige uitspraken
over de Verordening Onafhankelijkheid van de Gerechtsdeurwaarder, die geen
onafhankelijkheid en onpartijdig zou waarborgen. Dat is met name aan de orde
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bij no-cure-no-pay-constructies en illegale voorfinancieringen. Ook worden er
moeilijk inbare vorderingen doorverkocht aan bedrijven (Ter Voert & Van Ewijk,
2006). De KBvG heeft echter fel gereageerd op het SEO-rapport. Ze liet duidelijk
merken dat ze het niet eens was met de opmerking dat deurwaarders partijdig en
afhankelijk zouden zijn (KBvG, 2010). Nijenhuis (2005) stelt dat de ‘cowboys’
vrij spel hebben gekregen, zodat het voor gerechtsdeurwaarders die zich wel volgens de normen gedragen, moeilijk wordt om dagvaardingen uit te blijven brengen. De toegepaste middelen voldoen evenmin altijd aan de regels: doordat de
druk om te incasseren groter is geworden, worden er soms ook illegitieme middelen ingezet. Zo wordt er bijvoorbeeld gedreigd met een beslag waar (nog) geen
titel voor is of wordt er geen rekening gehouden met de beslagvrije voet. In een
column van het maandblad voor burgerlijke rechtsvordering Executief, ‘Normen
en Waarden’ uit 2003, stond onderstaand stukje over deurwaarders die buiten hun
boekje gaan:
‘Ongepast gedrag beperkt zich echter niet alleen tot gewone burgers. Er
zitten ook hufters tussen de gerechtsdeurwaarders. Wat te denken van
de afbeelding in de kantoorfolder van een Randstedelijke gerechtsdeurwaarder van een spartelende schuldenaar onder de duim van een reusachtige hand. De symboliek is duidelijk. Uitpersen die handel! Daarmee
scoor je bij de opdrachtgever. Geen slappe hap, ben je gek’ (Executief,
2003, p. 3; Van den Berg-Smit, 2013, p. 76).

Buik (2005) schrijft dat deurwaarders hogere kosten in rekening brengen dan
strikt noodzakelijk is en dat hierdoor hun integriteit in het geding komt. En Van
Boockhoven (2006) zegt dat sommige kantoren door de veranderde positie van
deurwaarders op de incassomarkt in de problemen zijn gekomen. Dit heeft geleid
tot faillissementen en negatieve publiciteit. Of er wordt gesjoemeld met derdenrekeningen: er wordt geld vanaf gehaald of de stortingen lopen via de kantoorrekening (Van den Berg-Smit, 2013). Ook elders wordt melding gemaakt van wangedrag. De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (2008b) uit veel kritiek
op het werk van gerechtsdeurwaarder en de gevolgen daarvan voor de schuldenaar. Dat gaat bijvoorbeeld over deurwaarders die het beslag gebruiken als oneigenlijk en disproportioneel drukmiddel of die een onjuiste beslagvrije voet hanteren. Problemen bij het berekenen van de beslagvrije voet worden voorts beschreven door Jungmann e.a. (2012) en Moerman & Bockting (2013). Zo zouden
deurwaarders door de opeenstapeling van beslagen de beslagvrije voet verkeerd
berekenen en vindt er geen correctie plaats op de beslagberekeningen van deurwaarders die als eerste beslag hebben gelegd. Het Bureau Financieel Toezicht
dringt al sinds 2005 aan op de inperking van de voorfinanciering vanwege de financiële risico’s ervan. Na de invoering van het verbod op Voorfinancieringen
nam het aantal voorfinancieringen aanvankelijk af, maar inmiddels neemt dat
weer toe, met alle risico’s van dien (Van den Berg-Smit, 2013). In hoofdstuk 2
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De gerechtsdeurwaarder (paragraaf 2.8) meldde ik al dat het aantal kantoren dat
onder verscherpt toezicht staat, weer gestegen is (Bureau Financieel Toezicht,
2015). Ook noemde ik daar dat enkele gerechtsdeurwaarders uit hun ambt gezet
of berispt waren.
Kortom: de ontwikkelingen als gevolg van de marktwerking (en bijkomende processen) kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor het alledaagse werk van deurwaarders aan de deur:

bureaucratischer handelen (persoonlijke relaties ontbreken),

minder gemakkelijk betalingsregelingen afspreken (een grotere kans op
verergering van de schuldensituatie),

primair in hun eigen belang of in dat van de opdrachtgever handelen (partijdige opstelling tegenover schuldenaren),

onrechtmatig handelen,

een agressiever incassobeleid voeren (toenemende incassodruk voor
schuldenaren).
Snelheid, tijdsdruk en concurrentie domineren. De contacten met schuldenaren
zijn onpersoonlijker geworden, er is minder ruimte voor betalingsregelingen en
door een al te voortvarender optreden van de deurwaarder neemt de spanning voor
schuldenaren toe. En bovenal: de belangen en de rechten van de schuldenaar komen in het geding waardoor bij schuldenaren meer aanleiding ontstaat voor agressief dan wel gewelddadig reageren.

Gerechtsdeurwaarders zelf aan het woord
Tot zover lieten vooral anderen zich uit over de (negatieve) gevolgen van de
marktwerking voor deurwaarders. Maar ook de gerechtsdeurwaarders zelf zijn er
de laatste tijd steeds kritischer over geworden. De gerechtsdeurwaarders die de
enquête van de KBvG (2015) hebben ingevuld, vinden dat de ingevoerde marktwerking is doorgeslagen en moet worden beteugeld. Ze zijn kritisch over ‘nocure-no-pay’ bij ambtshandelingen, over de druk van opdrachtgevers en over het
gebrek aan vrije prijsvorming, nu er door de inkoopmacht van de grote opdrachtgevers geen ruimte meer is voor onderhandeling. Volgens de deurwaarders is er
een reëel inkomen volgens een goed verdienmodel nodig om hun onafhankelijke
taak uit te kunnen voeren en kwaliteit in de dienstverlening te kunnen waarborgen
(Van der Putten, 2015, p. 31).
In het al eerder genoemde onderzoek van Van den Berg-Smit (2013)
kwam naar voren dat deurwaarders de grote agressie toeschrijven aan ontwikkelingen die verband houden met de marktwerking, zoals de verzakelijking van de
verhoudingen en de druk op de gerechtsdeurwaarders, waardoor de positie van de
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schuldenaar uit het oog wordt verloren. Zij noemen hierbij de volgende concrete
voorbeelden:

minder mogelijkheden voor betalingsregelingen, zoals voor zorgpremies
waar bij een betalingsachterstand van zes maanden het bedrag extra
wordt verhoogd,

de ongelijke incassobevoegdheden als gevolg van de preferenties van
vooral de overheid,

het hiermee samenhangende verdringingseffect, waardoor verschillende
gerechtsdeurwaarders tegelijk beslag leggen, terwijl ze dit niet van elkaar
weten. Schuldenaren komen regelmatig onder de beslagvrije voet uit en
hebben onvoldoende geld om van te leven, waardoor er weer nieuwe
schulden ontstaan (Van den Berg-Smit, 2013, p. 94).
Deurwaarders vinden dat deze situatie onmachtige schuldenaren, mensen die niets
meer te verliezen hebben, ‘kweekt’, stelt ze vast. De voorbeelden sluiten ook aan
op de genoemde ontwikkelingen ten gevolge van de ver doorgevoerde markwerking, waarvan ik eerder al het conflictopwekkende effect beschreef.
Ook al eerder kwamen kritische geluiden op het ambt. Buik (2008) laat
in het artikel ‘Drijfveren’ in maandblad Executief gerechtsdeurwaarder Schaap uit
Dordrecht aan het woord:
‘Het ambt van de gerechtsdeurwaarder is uitgehold, omdat het bij velen
alleen nog maar om geld draait’ (Buik, 2008).

Volgens Schaap beheersen prestatiecontracten het werk en zijn concurrentie en
commercie allesbepalend: alles gaat om de omzet. In 2011 antwoordt 42% van de
gerechtsdeurwaarders dat in hun organisatie werknemers prestatienormen moeten
halen (Abraham & Roorda, 2011). De Best (2005) stelt dat de gerechtsdeurwaarder steeds meer de rol van incassant en manager is gaan spelen. Bovendien is het
volgens gerechtsdeurwaarder Bouwhuis in Hoorn slecht gesteld met het ethische
bewustzijn en tasten wurgcontracten de onafhankelijkheid aan. Verder is er veel
kritiek op de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, die veel
strenger zou moeten optreden (Van den Berg-Smit, 2013; Buik, 2008). Gerechtsdeurwaarder Hafkamp in Venlo is eveneens kritisch over de onafhankelijke positie van deurwaarders. Hij heeft het over ‘de uitverkoop van de gerechtsdeurwaarder’ en ‘opdrachtgevers die iets wilden wat in zijn ogen absoluut niet kon en dan
door hem de deur waren gewezen, maar [...] wel welkom waren bij andere kantoren’ (Buik, 2008, p. 178-179).
In het artikel ‘Berichten uit de praktijk. Keten is kwaliteitsverlies’ uit de
Executief van 2003 staat dat er te weinig discussie is over de onafhankelijkheid
van het ambt, de gebrekkige ambtsbediening, de verdwenen solidariteit, het gebrek aan actie bij ledenraadsleden en de vrees voor uitholling van het ambt door
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de commerciële werkwijze en dat er te weinig oog is voor juridische en sociale
aspecten (Van den Berg-Smit, 2013, p. 76; Executief, 2003, p. 48).
De laatste jaren zijn de geluiden serieus en duidelijk, maar jarenlang bleven kritische geluiden achterwege. Zo gaven deurwaarders in 2005 geen gehoor aan de
oproep van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders in het
tijdschrift Executief om hun mening hierover te laten horen. De beroepsgroep reageerde tevens erg lang terughoudend wanneer zij in het publieke debat kritiek
kreeg te verduren over de gevolgen van de marktwerking.

3.3.5 Beeldvorming: de ondernemersrol staat voorop
Deurwaarders hebben de afgelopen jaren met ingrijpende veranderingen te maken
gekregen en, zoal eerder al opgemerkt, kan de verregaande professionalisering
van hun ambt gezien worden als een positieve wending. De marktwerking heeft
echter ook invloed gehad op hun imago. Hoe worden deurwaarders als beroepsgroep gezien? Worden ze inderdaad beschouwd als juridische professionals? Van
den Berg-Smit (2013) en Jongbloed (2005) zijn positief en zien deurwaarders wel
degelijk als juridische professionals. Anderen, zoals Niemeijer & Ter Voert
(2005) en Van der Doelen & Van der Vlis (2007) zijn evenwel kritisch en vinden
dat deurwaarders niet voldoen aan de belangrijkste kenmerken van de juridische
professional. De redenering is als volgt: de moderne gerechtsdeurwaarders is met
zijn hbo-opleiding niet academisch geschoold. Hij beschikt weliswaar over specialistische kennis, maar zijn takenpakket bestaat voor een groot deel uit fysieke
handelingen. Bovenal kent hij met name door de toenemende druk van opdrachtgevers nauwelijks autonomie en heeft hij vanwege wurgcontracten en dergelijke
geen vertrouwensrelatie met hen.
Gerechtsdeurwaarders worden tegenwoordig bekritiseerd vanwege hun
dubbele rol. Voorheen richtte de kritiek zich vooral op hun dubbele rol in de minnelijke en de gerechtelijke incassopraktijk (hoofdstuk 2 De gerechtsdeurwaarder), de laatste jaren gaat de kritiek echter vooral over hoe de markt hun ambtelijke taken domineert. Het gerechtsdeurwaardersambt is hybride geworden en
hierdoor is de balans tussen de rol van ondernemer en de rol van ambtenaar zoek
geraakt. De deurwaarder is steeds meer een op winst gerichte zakenman geworden
(Ter Voert & Van Ewijk, 2006) en zijn financiële ondernemerswaarden zijn
zwaarder gaan wegen dan de publieke waarden die hij als ambtenaar diende. Hij
blijkt zich meer en meer te gedragen als een ‘normale’ ondernemer. Dit heeft de
beroepsgroep kwetsbaar gemaakt en een slecht imago bezorgd (Ter Voert & Van
Ewijk, 2006; Van der Winkel, 2009). Verschillende onderzoeken hebben het negatieve beeld versterkt (Baarsma & Theeuwes, 2010; Ter Voert & Van Ewijk,
2006; Van der Winkel, 2009). Ook berichten over wangedrag hebben het publieke
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vertrouwen in deurwaarders verminderd en hun maatschappelijke status aangetast
(Laclé e.a., 2007; Niemeijer & Ter Voert, 2005).
Deurwaarders zijn zich hiervan bewust. Gerechtsdeurwaarder Michel van
Leeuwen vertelt in het artikel ‘De gerechtsdeurwaarder als spin in het web’ in het
tijdschrift Juist van deurwaarderskantoor Flanderijn het volgende:
‘Gerechtsdeurwaarders gaan veel bewuster met hun imago om dan vijftien jaar geleden, toen er nog geen sprake was van marktwerking en een
landelijk werkgebied. De branche was destijds erg gesloten. Het slechte
imago namen we voor lief’ (Bakhuis, 2013, p. 12).

Onder deurwaarders scoort het imago van de gerechtsdeurwaarder het laagst: ze
geven het het cijfer 5,4. Dit negatieve beeld van het vak raakt hen; ze vinden dat
het ambt ondergewaardeerd wordt en dat het tijd wordt om dat te veranderen.
Daartoe doen ze suggesties, zoals het geven van lezingen op scholen en universiteiten; ook roepen ze de KBvG op om meer in de openbaarheid te treden en de
gerechtsdeurwaarder als ‘merk’ neer te zetten (Van der Putten, 2015). De beroepsgroep heeft de afgelopen jaren verscheidene pogingen gedaan om de negatieve
gevolgen te beperken, waarbij een defensieve positie wordt ingenomen. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders heeft geprobeerd om normenkaders op te stellen om de excessen van de marktwerking tegen te gaan en
een goede beroepsuitoefening te garanderen (Van den Berg-Smit, 2013). Verder
heeft een groep gerechtsdeurwaarders in 2011 het Genootschap van Onafhankelijk Gerechtsdeurwaarders (GVOG) opgericht, met als doel de onafhankelijkheid
van het beroep te waarborgen, door een manifest op te stellen. Zij maakten zich
ernstig zorgen over de onafhankelijkheid van het ambt en de koers die de Ledenraad van de beroepsorganisatie, de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), heeft ingezet voor een nieuwe verordening onafhankelijkheid.185 Het betrof vijfenzeventig gerechtsdeurwaarders die op wilden komen
voor hun eigen belangen, die van kandidaat-gerechtsdeurwaarders en van de organisaties waarin zij werkzaam zijn.186 Het genootschap was voorstander van een
verbod op derdenparticipatie, waardoor buitenstaanders aandelen dreigden te krijgen in deurwaarderskantoren. Zo probeerde men tegenwicht te bieden aan de
spanning tussen professie en profijt. In 2012 is dit initiatief evenwel gestopt omdat
men geen reële mogelijkheden zag om dit doel te bereiken; men wacht nu maar
de beslissingen van de minister af (Manifest Genootschap van Onafhankelijke
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Na notarissen nu ook ruzie bij deurwaarders (6 maart 2012). Geraadpleegd van
http://www.mr-online.nl/opnieuw-ruzie-binnen-een-beroepsorganisatie/.
Nieuwe deurwaardersclub op zoek naar visie (3 juni 2014). Geraadpleegd van
http://www.mr-online.nl/juridisch-nieuws/23745-nieuwe-deurwaardersclub-op-zoek-naarvisie.
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Gerechtsdeurwaarders, 2011).187 Sinds 2014 is voorts de belangenorganisatie
Deurwaardersbelangen actief, met onder andere de Werkgroep Imago en de
Werkgroep Uitbreiding taken en bevoegdheden.188
De daadwerkelijk negatieve gevolgen van de marktwerking zijn kortom onmiskenbaar.

3.3.6 Conclusie
Het gerechtsdeurwaardersambt is van oudsher geen sterke professie en de recente
ontwikkelingen hebben de positie ervan verder verzwakt. Professionalisering en
marktwerking (met bijkomende processen zoals bureaucratisering, commercialisering en concurrentie) hebben de aard ervan veranderd. Marktoriëntatie en onderlinge concurrentie hebben de sociale rol van de gerechtsdeurwaarder onder
druk gezet. Het evenwicht tussen de dienst in het belang van de opdrachtgever en
die in het belang van de schuldenaar is zichtbaar verstoord. Er is sprake van een
vertrouwens- en kwaliteitsprobleem. In de commerciële context is de van oudsher
pacificerende functie van deurwaarders van karakter veranderd: ze lokken met
hun gedragingen zelf conflicten uit in plaats van die te voorkomen. Dit heeft met
name gevolgen voor hun relatie met schuldenaren: hun marktgerichte gedrag
roept onder burgers weerstand op. Dit geeft in de praktijk aanleiding tot meer
conflicten, die vervolgens kunnen escaleren.

3.4

Conflictdynamiek

Conflicten zijn niet allemaal hetzelfde, maar verschillen in ernst en karakter. In
de literatuur over conflicten wordt gesproken over zogenoemde ‘koude’ conflicten, zoals kleine ruzies die zich voordoen bij een meningsverschil. Het conflict is
dan niet duidelijk zichtbaar. Het is voorstelbaar dat er tussen deurwaarders en
schuldenaren allerlei kleine spanningen ontstaan die niet per se uit hoeven te monden in escalatie. Andere conflicten, de ‘warme’, zijn duidelijker zichtbaar en hebben een ander karakter. Daar gaat het wel om heftige situaties en harde confrontaties waarin fysiek geweld kan optreden. Conflicten zijn kortom niet allemaal
even ernstig en kunnen variëren in ‘temperatuur’. Wel kan elk conflict opgevat
worden als een potentiële geweldsituatie. Elk conflict kán uit de hand lopen (Pruitt
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Actiegroep Genootschap van Onafhankelijke Gerechtsdeurwaarders heft zichzelf op (18
oktober 2012). Geraadpleegd van http://www.mr-online.nl/juridisch-nieuws/11111-actiegroep-genootschap-van-onafhankelijke-gerechtsdeurwaarders-heft-zichzelf-op.
https://www.deurwaardersbelangen.nu/files/Algemeen/Jaarverslagen/jaarverslag-deurwaardersbelangen-nu-2014-2015.pdf.
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& Kim, 2004). Wat gebeurt er wanneer conflicten escaleren?

3.4.1 Escalatie
Conflicten escaleren volgens een eigen dynamiek, met de volgende eigenschappen:
1.
Het proces kent verschillende stadia, cycli en fasen.
2.
Het betreft een dynamisch proces.
1.
Allereerst ontstaat escalatie nooit uit het niets. Conflicten kunnen verschillen in ernst en wanneer ze intensiveren, kunnen ze in elkaar overlopen: ze
vormen een continuüm. De literatuur laat zien dat conflicten een aantal opeenvolgende stadia (cycli of fasen) kunnen doorlopen (Alpert e.a., 2004; De Dreu &
Carnevale, 2003; Dijkhuis, 1982; Dobash & Dobash, 1984; Felstiner e.a., 1981;
Ganpat, 2014; Luckenbill, 1977; Pruitt & Kim, 2004). Dit wordt veelal duidelijk
gemaakt aan de hand van de zogenoemde escalatieladder of de conflictspiraal.
Een bekend voorbeeld is de escalatieladder van Glasl (1997), een model dat laat
zien hoe conflicten zich kunnen verhevigen. Escalatie treedt op bij intensivering.
Glasl onderscheidt hierin drie fasen:
a.
In de eerste, relationele fase is het conflict nog niet sterk geëscaleerd. De
relatie tussen de partijen staat nog centraal, maar de gesprekken verharden. Dit wordt ook wel een sluimerend conflict genoemd.
b.
In de tweede, emotionele fase nemen emoties de overhand. De wederzijdse perceptie wordt steeds belangrijker en beïnvloedt elkaar.
c.
In de laatste fase, de strijdfase, is er geen aandacht meer voor de relatie.
Het conflict is destructief en kent geen grenzen meer.
Deze derde fase doet wellicht denken aan oorlogsconflicten, maar het escalatiemodel leent zich ook voor alledaagsere situaties. De Nationale ombudsman
(2012a) gebruikt Glasls model om bijvoorbeeld bij vechtscheidingen de conflicten tussen ouders in kaart te brengen, waarbij via Bureau Jeugdzorg gezinsvoogden worden ingezet. De meeste conflicten beperken zich tot de tweede fase. Andere bevinden zich evenwel in de derde fase, bijvoorbeeld als de ouders niets meer
met elkaar te maken willen hebben of elkaar willen straffen.
Ook in conflicten tussen deurwaarders en schuldenaren zijn deze conflictfasen te onderscheiden. De partijen spreken of treffen elkaar tijdens een incassotraject op verschillende momenten. Ze zien elkaar bijvoorbeeld tijdens de
dagvaarding (de eerste spanningen), de (over-)betekening van beslag (de frustraties lopen op) en een ontruiming (de frustraties lopen uit de hand). Dit sluit aan
op de eerder genoemde incassofasen (hoofdstuk 1 Inleiding: de voorfase, de
schriftelijke fase, de telefonische fase en de-face-to-face-contactfase, zoals de
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dagvaarding en de beslaglegging). Naarmate het incassotraject vordert, worden
de interacties harder: er wordt bijvoorbeeld beslag op de inboedel gelegd of het
huis wordt ontruimd.189
2.
Conflicten intensiveren zich gemakkelijk, aangezien beide partijen geneigd zijn zich erdoor te laten meeslepen. Hier komt het dynamische karakter naar
voren, waarbij interactie een belangrijke rol speelt: een conflict vindt altijd plaats
tussen verschillende partijen (Adang, 2012; Müller & Zeestraten, 2015; Naeyé &
Bleijendaal, 2008; Vynckier e.a., 2012). Hoewel een conflict meestal begint met
een actie van het latere slachtoffer (de provocateur), wordt de escalatie veroorzaakt door de ontmoeting tussen beide partijen (Felson & Steadman, 1983). Het
gaat hier om een patroon van actie en reactie waarin beide partijen kunnen besluiten om zich terug te trekken of om hun wil aan de ander op te leggen, waarbij de
ene partij veelal de superieure positie inneemt en de ander zich hiernaar dient te
gedragen (Athens, 2005; Müller & Zeestraten, 2015).
Escalatie wordt overigens niet alleen bepaald door de provocaties van de
ene partij, maar ook door de reacties van de andere partij daarop. Beide partijen
beïnvloeden met hun handelen het verloop van de interactie en hierdoor kan een
conflict escaleren. Ze zijn beide verantwoordelijk voor de escalatie: het betreft
geen eenzijdig proces met één partij als initiator, die bepaalde verwachtingen of
bedoelingen heeft (Van der Vijver, 1993). Dit wordt aangeduid met de ‘vicieuze
cirkel van beïnvloeding’. Het gaat om zowel acties als reacties: een gedraging van
de ene partij (actie) kan een gedraging van een andere partij uitlokken (reactie).
Zo kwam uit onderzoek van Bakker e.a. (2010) bijvoorbeeld naar voren dat het
type ‘kort lontje’ doorgaans al agressief wordt van een concrete handeling van
een gezagsdrager, zoals een starre reactie, een dominante houding of alleen al de
aanspraak. Geweld is meestal een reactie op de functionele interactie. Deze reactie zelf leidt weer tot een nieuwe gedraging (actie). Dat kan een routineus patroon
van actie en reactie zichtbaar maken. In de praktijk betekent een en ander dat
zowel de deurwaarder als de schuldenaar een aandeel hebben aan de escalatie van
conflicten.
Ook de Transactionele Analyse (TA) kan worden gebruikt om de dynamiek van de escalatie inzichtelijk te maken (Stewart & Joines, 2010; Thunissen
& De Graaf, 2013). Volgens Karpman (1968) nemen de partijen namelijk verschillende rollen aan uit de zogeheten ‘dramadriehoek’, die gebruikt wordt om
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Ook Athens (2005) stelt dat er verschillende stadia voorafgaan aan een fysieke confrontatie,
zoals een verbale confrontatie zonder enige intentie om fysiek geweld aan te wenden. Deze
kan overgaan in explosieve verbale intimidatie, waar evenmin fysiek geweld aan te pas
komt (Müller & Zeestraten, 2015).
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persoonlijke interacties te analyseren, bijvoorbeeld binnen de zorg en de rechterlijke macht (Brenninkmeijer & Grootelaar, 2016). De manier waarop de ene partij
communiceert, heeft invloed op de ander en dat kan leiden tot interactiepatronen
die zich blijven herhalen. Daarin worden de volgende drie rollen onderscheiden:
(1) het slachtoffer (2) de aanklager en (3) de redder.
Kenmerkend voor het slachtoffer is dat hij zich hulpeloos gedraagt en
vanuit onmacht reageert. Hij neemt veelal een passieve houding aan en ontkent
zijn eigen verantwoordelijkheid voor de ontstane problemen. De aanklager benadert het slachtoffer kritisch, wijst hem op diens zwakke plekken en vindt dat hemzelf niets te verwijten valt. De redder geeft ongevraagd en veel hulp, waarbij hij
het vermogen van de ander om voor zichzelf te denken onderschat.
Met deze theorie kan voorspeld worden in welke rol een bepaalde partij
de kans op een conflict vergroot dan wel verkleint (over de-escalatie straks meer
in paragraaf 3.4.2). De partijen kunnen overigens verschillende rollen innemen.
Wanneer bijvoorbeeld de redder zich niet gewaardeerd voelt, kan hij de rol van
slachtoffer of aanklager innemen. De rollen zijn niet alleen inwisselbaar, maar
ook complementair, wat betekent dat ze niet zonder elkaar kunnen. Zo is het niet
zinvol om in relaties altijd maar de rol van redder te kiezen: dat kost veel energie
en kan een destructief patroon veroorzaken. Belangrijk hier is dat tijdens interacties sprake kan zijn van een vaste, negatieve dynamiek (een ‘spel’) dat de rollen
en daarmee het conflict in stand houdt (Brenninkmeijer & Grootelaar, 2016).
Naast deze gedragingen en rollen spelen in het dynamische proces ook
andere factoren een rol. In de sociaalwetenschappelijke theorie wordt bij de escalatie van conflicten veelal gekozen voor een symbolisch interactionistisch perspectief. Daarin gaat het om het gemeenschappelijke handelen van de verschillende partijen die aan de interacties betekenis toekennen en daarmee hun eigen
sociale werkelijkheid creëren. Zo kan alleen al de aanspraak van de deurwaarder
dat de schulden betaald moeten worden, agressie oproepen. Maar ook de beleving
de schuldenaar speelt een rol. Hij ziet de deurwaarder bijvoorbeeld als de boosdoener en heeft een kort lontje, wat een gewelddadige reactie in de hand werkt.
Tijdens de interactie tussen conflicterende partijen bestaat een voortdurende wisselwerking tussen waarneming, beleving en gedrag (Deutsch & Coleman, 2006;
Kennedy & Forde, 1999). Hoe een individu aankijkt tegen een bepaalde situatie
(zijn definitie van de situatie), is bepalend voor het optreden van escalatie
(Crosby, 1976; Davies, 1962). Het gaat hier om betekenisgeving. Schuldenaren
ervaren bijvoorbeeld het gedrag van deurwaarders als storend of hebben bepaalde
verwachtingen over de ontmoeting aan de deur. Deurwaarders hebben eveneens
hun verwachtingen van schuldenaren. Beide partijen hebben tevens bepaalde rolverwachtingen en stereotyperingen van elkaar (Van Stokkom, 2010). De attributietheorie gaat ervan uit dat iedereen verschillende eigenschappen aan personen
of groepen toeschrijft die worden afgeleid uit situationele en gedragskenmerken.
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Op basis van verbale en non-verbale kenmerken vormen de partijen een beeld van
elkaar. Bij deurwaarders en schuldenaren zou dit kunnen betekenen dat er over en
weer vooroordelen zijn (deurwaarders als ‘boeman’ en schuldenaren als ‘onverantwoordelijken’). Menselijke interactie wordt door dit interactieproces gereguleerd (Adang e.a., 2006; Heider, 1958; Kop e.a., 1999).

Voorwaarden voor escalatie
Escalatie tussen verschillende partijen kan voortkomen uit irritaties, ontevredenheid over de bejegening of een gevoel van machteloosheid, uit communicatieproblemen, taalbarrières en misverstanden, bijvoorbeeld als gevolg van cultuurverschillen (Schuyt, 2009). Wanneer zich tijdens conflicten kritieke momenten of
gebeurtenissen – triggers – voordoen, kan het conflict opeens een wending nemen
en escaleren (Adang e.a., 2006). De dispositionele en situationele factoren van de
betrokkenen zijn eveneens van belang. In paragraaf 3.2.3 kwamen bij het onderzoek van Bakker e.a. (2010) naar geweldplegers tegen publieke werknemers al
verschillende persoonskenmerken van geweldplegers aan de orde. Het ging daarbij bijvoorbeeld om weinig zelfbeheersing. Wanneer iemand zijn emoties toch al
moeilijk kan beheersen, is het voor hem in een spanningsvolle situatie extra lastig
om zijn boosheid onder controle te houden (Van den Brink, 2001). Andere factoren waren: mentale instabiliteit, een psychische stoornis en een alcohol- of drugsverslaving. Situationele factoren hebben betrekking op schulden en werkloosheid.
Aan de kant van de gezagsdragers gaat het om diens gemoedstoestand en thuissituatie, waarin ook sprake van spanningen kan zijn (Roeleveld & Bakker, 2010).
Maar ook de context waarbinnen conflicten ontstaan, is van invloed op escalatie,
zoals het reilen en zeilen van een organisatie met veel bureaucratie, grote werkdruk en onprofessioneel gedrag. (Adang e.a., 2006; Biggam e.a., 1997; Brown &
Campbell, 1994; Chatterton 1975; Kop, 1997; Loftus, 2008, 2009; Manning,
1977; Rubinstein 1973, Skogan & Hartnett, 1997; Westley 1970). Wanneer politieagenten bijvoorbeeld veel werkstress ervaren, leidt dit tot gewelddadig gedrag
(Kop & Euwema, 2001). Met name gezichtsverlies (de gevoeligheid voor een
krenking van de eigenwaarde) wordt als de belangrijkste indicator voor escalatie
gezien (Goffmann, 1955). Bovendien spelen derden een rol (Deutsch, 1973). Een
laatste cruciale voorwaarde voor escalatie is dat er geen momenten van de-escalatie zijn. Uit de literatuur wordt duidelijk dat publieke gezagsdragers een belangrijke invloed hebben op het escalatieproces (Bakker e.a., 2010; Bies & Moag,
1986; Van den Bos, 2007; Homans, 1961; Mikula e.a., 1990; Moorman, 1991;
Nationale ombudsman, 2009; Roeleveld & Bakker, 2010; Sherman, 1993; Felson
& Tedeschi, 1993; Tedeschi e.a., 1974; Toch & Grant, 1991; Tyler & Huo, 2003;
Tyler & Fagan, 2008). In de volgende paragraaf ga ik in op welke rol zij spelen
bij de-escalatie.
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3.4.2 De-escalatie door publieke gezagsdragers
Conflicten zijn potentiële geweldsituaties, maar ze eindigen meestal niet met verbaal en fysiek geweld. Wanneer ze niet escaleren, is dit in veel gevallen te danken
aan de-escalatie. De momenten van de-escalatie zijn dus nadere beschouwing
waard. De-escalatie houdt in dat de intensivering oftewel de conflictspiraal wordt
doorbroken en kan door publieke gezagsdragers strategisch worden ingezet om
hun interactie met burgers te beïnvloeden. In 1969 introduceerde Goffman de term
‘strategische interactie’, waarmee hij doelt op hoe iemand tijdens een interactie
vooral zijn eigen belangen zo effectief en efficiënt mogelijk probeert te behartigen. Gezagsdragers kunnen dus doelbewust gebruik maken van de-escalerend gedrag om escalatie te voorkomen. Wat kunnen gezagsdragers daarvoor zoal doen?
Brenninkmeijer (2006) maakt gebruik van het ‘dual concernmodel’, dat
uitgaat van twee dimensies: handelen uit eigen belang en handelen in andermans
belang (zie figuur 7).
In dit model wordt een onderscheid gemaakt tussen vijf verschillende
stijlen van conflicthantering. Ze komen overeen met die van Blake & Mouton
(1964) en Thomas & Killman (1974):
1.
forceren of doordrukken (het eigen belang is groot, andermans belang is
klein),
2.
toegeven (andermans belang is groot, het eigen belang is klein),
3.
samenwerken (het eigen belang is groot, andermans belang is groot),
4.
vermijden of negeren (andermans belang is klein, het eigen belang is
klein),
5.
compromis sluiten of onderhandelen (andermans belang en het eigen belang liggen op een lijn).
Het hangt af van de situatie welke conflictstijl het effectiefste is. Gezagsdragers zien het sluiten van een compromis of onderhandelen doorgaans als de
beste manier om een conflict te voorkomen. De achterliggende gedachte is dat het
bij de-escalatie voor de relatie belangrijk is om te handelen uit andermans belang.
Munduate e.a. (1999) stellen dat het effectiever is als er verschillende stijlen worden gehanteerd. Wanneer gezagsdragers puur zakelijk, uit eigen belang handelen,
werkt dit juist escalatie in de hand.
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Figuur 7: Dual concern model

Noot. Vertaald van Pruitt (1991)
Eerder noemde ik al dat partijen handelen volgens bepaalde actie-reactiepatronen. De manier waarop een gezagsdrager handelt, lokt bij de burger een bepaalde reactie uit en dit beïnvloedt het verdere verloop van de interactie. De driehoek van Karpman (1968) maakt duidelijk dat de negatieve dynamiek in stand
blijft zolang alle partijen ontkennen dat ze een bepaalde rol innemen: niemand is
zich ervan bewust waar zijn eigen handelen toe leidt, waardoor iedereen vast blijft
zitten in de driehoek. Een voorwaarde voor effectieve communicatie en uiteindelijke samenwerking (de-escalatie) is evenwel dat de partijen uit hun rol kunnen
stappen. De gezagsdrager kan dit doen door even afstand te nemen om zicht te
krijgen op welke rol hij inneemt en dit te formuleren. Belangrijk daarbij is dat hij
zich bewust is van zijn eigen verantwoordelijkheid voor het ontstaan van spanningsvolle situaties (Brenninkmeijer & Grootelaar, 2016); het gaat hier om een
proces waarin hij zich bewust wordt hoe hij vaste conflictpatronen kan doorbreken.
Partijen kunnen hun eigen rol veranderen en zo uit de impasse komen
(Ikelaar, 2002). De ‘dramadriehoek’ kan dan veranderen in een zogenaamde ‘winnaarsdriehoek’. De rollen zijn veranderd in die van (1) de overlever (2) de uitdager
en (3) de coach. De overlever is geen slachtoffer meer, maar stelt zich kwetsbaar
op, durft om hulp te vragen en neemt de verantwoordelijkheid voor zijn problemen. De aanklager wordt de uitdager, die eerlijk en openhartig is over mogelijkheden en beperkingen, grenzen aangeeft en meedenkt. De redder neemt de rol van
coach aan, waarbij hij op basis van betrokkenheid anderen de ruimte biedt en hen
helpt om zelf een oplossing voor hun probleem te vinden.
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Figuur 8: Winnaarsdriehoek

Noot. Herdrukt van Ikelaar (2002)
Een laatste belangrijke voorwaarde om escalatie te voorkomen is dat gezagsdragers zowel ‘proper’ als ‘lawful’ gedrag vertonen (Brenninkmeijer, 2006).
‘Proper’ gedrag is een niet-juridische categorie en betreft gedrag dat in
de perceptie van burgers voldoet aan een ethische standaard. Het gaat om gedrag
dat in hun ogen ‘behoorlijk’ is, dus voldoet aan de principes van de distributieve,
procedurele en interactionele rechtvaardigheid (paragraaf 3.2.3), conflicthantering en participatie (Van der Vlugt, 2011). De psychologische perceptie staat hier
centraal.
‘Lawful’ gedrag is wat volgens de regels rechtmatig en legitiem is. Brenninkmeijer (2006) stelt dat wie te veel en te eenzijdig naar rechtmatigheid streeft
(ofwel ‘forceert’ of ‘vecht’), de relationele kant van zijn optreden uit het oog verliest: eenzijdig rechtmatig optreden is volgens hem conflictgedrag. Hij onderscheidt in dit verband vier manieren van optreden: (1) rechtmatig en behoorlijk,
(2) rechtmatig en niet behoorlijk, (3) niet rechtmatig en niet behoorlijk en (4) niet
rechtmatig en wel behoorlijk. Ter voorkoming van escalatie is zowel een behoorlijk als rechtmatig optreden van belang (Brenninkmeijer, 2006, 2007bc).
Tot zover dus de algemene kenmerken van de-escalerend gedrag dat gezagsdragers kunnen inzetten. Hieronder ga ik in op een aantal concrete vormen daarvan:
1.
strategieën of tactieken,
2.
betekenisgeving,
3.
sociale vaardigheden,
4.
‘cues’ (concrete aanwijzingen),
5.
beleid.
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1.
Strategieën of tactieken
In de literatuur is veel geschreven over de de-escalerende strategieën of tactieken
die verschillende gezagsdragers in de praktijk inzetten (Bergman e.a., 2013; Blokland & Soenen, 2004; Verschuren e.a., 2011; Müller & Zeestraten, 2015; Roeleveld & Bakker, 2010). Politiemensen krijgen tijdens hun werk regelmatig te maken met confrontaties waarbij ze gebruikmaken van strategieën zoals ‘blokkeren’
(een grens aangeven), ‘uit te laten razen’ (de emoties van de burger weg laten
ebben) en ‘afleiden’ (Dijkhuis, 1982).190 Müller & Zeestraten (2015) hebben onderzoek gedaan onder trambestuurders, die verschillende strategieën toepassen
om de orde in de tram te handhaven. Dat betreft (a) een aantal algemene strategieën en (b) een aantal strategieën die specifiek bedoeld zijn om agressie te voorkomen.
a.
Een algemene strategie is bijvoorbeeld dat ze hun eigen emoties goed
beheersen en gebruik maken van humor. Ook categoriseren ze de reizigers op grond van hun uiterlijk in mensen van wie ze wel en van wie ze
geen problemen verwachten. Daarnaast houden ze locaties en tijdstippen
in de gaten. Ze beschikken over een ‘mentale plattegrond’ van locaties
(maar ook dagdelen en seizoenen) waar ze ongewenst gedrag kunnen verwachten (Spradley, 1972).191 Door hier rekening mee te houden kunnen
ze escalatie voorkomen.
b.
Daarnaast hebben ze strategieën om agressie te voorkomen. Ze negeren
het bijvoorbeeld (waarbij ze overigens op de werkvloer duidelijk meer
accepteren dan in hun privéleven), interveniëren op afstand (kijken klanten via de spiegel aan, spreken iemand aan via de intercom, laten de tram
niet vertrekken of roepen hulp in, bijvoorbeeld van de politie) en interveniëren van nabij (door fysiek in te grijpen).
2.
Betekenisgeving
Voor de-escalatie speelt niet alleen het bewuste gebruik van strategieën een rol,
ook betekenisgeving is belangrijk. Verschuren e.a. (2011) maken in een vignetten- en enquêteonderzoek duidelijk hoe treinconducteurs betekenis geven aan
agressieve interacties. Ze onderscheiden twee perspectieven die het verloop van
agressieve interacties bepalen. Enerzijds is er een persoonlijk perspectief, waarin
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Zie voor andere strategieën bij politieagenten: Adang e.a., 2006, 2012; Beunders e.a., 2011;
Kleijer-Kool, 2008; Naeyé & Bleijendaal, 2008; Müller e.a., 1998; Naeyé, 2010; Noordegraaf, 2009; Otten e.a., 2001; Punch, 1979; Scarman, 1981; Terpstra & Trommel, 2006;
Timmer, 1999; Van der Torre, 1999; Uildriks, 1996.
Deze term komt van Spradley (1972) waarmee hij duidelijk maakt dat ieder individu een
beeld heeft van de werkelijkheid, waarbij perceptie en cognitie een rol spelen. Een mentale
plattegrond kan gebruikt worden als gedragsleidraad.
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treinpersoneel zich laat leiden door persoonlijke voorkeuren. Sommige conducteurs zien de trein bijvoorbeeld als hun eigen domein, waardoor ze in een geweldsituatie vooral kiezen voor een dominante positie. Hierbij spelen gevoelens van
eigenwaarde, trots, respect en mannelijkheid een rol. Deze groep komt eerder in
aanraking met verbaal en fysiek geweld dan anderen. Anderzijds is er een zakelijk
perspectief, waarin conducteurs zich laten leiden door emotionele distantie. Vanuit dat perspectief zien zij geweldsituaties niet als aantasting van hun eigenwaarde, maar als situaties die tot een vertraagde rit of escalatie leiden.
3.
Sociale vaardigheden
Verder kunnen voor de-escalatie verschillende sociale vaardigheden bewust worden ingezet (Ajzen e.a., 1993; Kop e.a., 1997). Het gaat dan om het kunnen winnen (en behouden) van vertrouwen, een flexibele omgang, het tonen van empathie, de ander serieus nemen en zijn gevoelens accepteren. Daarnaast zijn doelgerichte vaardigheden erg belangrijk, zoals gespreksvoering, waarbij verbale communicatie (toespreken of geruststellen) en non-verbale communicatie (zoals gezichtsuitdrukkingen, gebaren, bewegingen, oogcontact, kleding, manier van praten en houding) een cruciale rol spelen (Adang e.a., 2006; Hoorn, 1991; Kop e.a.,
1997). Gezagsdragers met ‘communicatief gezag’ baseren hun overwicht niet alleen op hun positie en deskundigheid, maar maken ook gebruik van empathie,
dialoog en communicatie (en weinig traditioneel en bureaucratisch gezag), wat
leidt tot gehoorzaamheid bij burgers (Tonkens & Rombout, 2012; Tonkens,
2016). Een concreet middel is de ‘interface’, een stappenplan voor een effectief
contact tussen burgers en overheid, waarvoor de communicatieve en sociale vaardigheden van gezagsdragers onontbeerlijk zijn: (1) persoonlijk contact leggen met
burgers, als antwoord op de verdergaande digitalisering; (2) mensen serieus nemen door naar hen te luisteren (3) mensen eerlijk behandelen, zorgvuldig met hun
gegevens omgegaan en hun rechtsbescherming waarborgen en (4) burgers vertrouwen geven (Brenninkmeijer, 2016).
4.
Concrete aanwijzingen: cues
Voorts zijn er concrete verbale en non-verbale aanwijzingen (‘cues’) voor gezagsdragers om te de-escaleren:
a.
verbale cues,
b.
non-verbale cues,
c.
uiterlijke cues.
a.
Voorbeelden van verbale cues zijn: weifelend taalgebruik vermijden (dus
geen ‘misschien’ of ‘ik denk’), voldoende spreektijd nemen, aan jezelf refereren,
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het vaak openlijk met iemand (on)eens zijn, veel vragen stellen, vaak een conversatie starten en vaak het initiatief nemen om te lachen. Een subtiele, weinig expliciete manier van communiceren voorkomt eveneens weerstand.
b.
Voorbeelden van non-verbale cues zijn: hand- en armgebaren maken, een
open houding hebben, geen relaxte houding hebben maar rechtop staan, weinig
interpersoonlijke afstand, luider spreken, niet te lang wachten met spreken, tijdens
het spreken weinig pauzeren, sneller en lager spreken, een ontspannen stem hebben, geen emotionele ambivalentie tonen (zoals je schouders ophalen) en toenaderingsgedrag vertonen.
c.
Dan zijn er nog uiterlijke cues die gezag helpen uitstralen, zoals fysieke
lengte, aantrekkelijkheid en kleding zoals een uniform (Gifford & Hine, 1994;
Hall e.a., 2005; Laupa, 1994; Marsch e.a., 2009; Mollen & Fransen, 2014; Stel
e.a., 2012).
De bovenstaande voorbeelden van de-escalerend gedrag komen voor een groot
deel overeen met gedragingen die genoemd werden bij de interactionele en procedurele rechtvaardigheid (paragraaf 3.2.3).
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5.
Het gebruiken maken van beleid
Tenslotte kunnen maatregelen binnen een organisatie de-escalerend werken, zoals
het invoeren van een anti-agressiebeleid, met daarin een agressieprotocol (zoals
de bespreking van potentiële veiligheidsrisico’s), een registratiesysteem, agressietrainingen en het regelen van speciale beveiliging (Roeleveld & Bakker, 2010).
Het gaat hier bijvoorbeeld om de acht maatregelen die de overheid hiervoor heeft
opgesteld (zie hoofdstuk 1 Inleiding) zoals een norm stellen, stimuleren om incidenten te melden, incidenten registeren en werknemers trainen, een reactie geven,
aangifte doen, schadevergoeding eisen en nazorg verlenen.192
Tot zover een kleine impressie van wat in de literatuur bekend is over de-escalerend gedrag van publieke gezagsdragers. Maar wat weten we over de-escalatie bij
deurwaarders?

3.4.3 De-escalatie bij deurwaarders
Deurwaarders komen tijdens hun werk regelmatig in potentiële geweldsituaties
terecht en kunnen dan verschillende de-escalerende strategieën toepassen. Maar
of zij dit daadwerkelijk doen, is nog maar de vraag. Deurwaarders noemen zichzelf een ‘schietschijf’ en voelen zich in de steek gelaten door de overheid. Ze
vinden dat bedreiging, weerspannigheid en onttrekking aan het beslag moeten
worden vervolgd, niet alleen om de persoon, maar ook om het instituut van de
gerechtsdeurwaarder te beschermen en zo bij te dragen aan een effectieve rechtshandhaving. Zo wordt voorgesteld om de gerechtsdeurwaarder als civiele officier
dezelfde bescherming te laten genieten als de strafrechtelijk officier. Ze vinden
het bovendien onbegrijpelijk dat hun aangifte niet wordt opgevolgd. Een deurwaarder zegt in een enquête van de KBvG hierover:
‘Waarom zou een schuldenaar luisteren naar de deurwaarder en opvolging geven aan zijn bevel, terwijl het niet doen zonder gevolgen blijft?’
(Van der Putten, 2015, p. 31).

Ook al eerder werden tekortkomingen op het terrein van de-escalatie vastgesteld.
De Arbeidsinspectie (2011) constateerde dat de meeste deurwaarderskantoren
geen duidelijk anti-agressiebeleid hebben. Bij 27 (90%) van de 30 onderzochte
kantoren werd minstens één tekortkoming vastgesteld, wat ruim boven het landelijk gemiddelde handhavingspercentage van 61% ligt. In 2015 deed de Arbeidsinspectie een vervolgonderzoek, waar de beroepsgroep van de gerechtsdeurwaarders er negatief uit bleek te springen, vergeleken met bijvoorbeeld de gemeente-
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lijke sociale diensten. Dit maal werd bij vier op de vijf gerechtsdeurwaarders geconstateerd dat zij zich niet aan het agressiebeleid hielden: van de 126 grote en
kleine deurwaarderskantoren waar controles waren uitgevoerd, bleken 103 (82%)
de zaken niet op orde te hebben, wat leidde tot 193 eisen en 61 waarschuwingen
in inspectiebrieven. Vijf organisaties waren volgens de inspectie goed op weg: de
daar geconstateerde overtredingen waren vooral van incidentele aard. Maar verder
ontbrak het aan voorlichting en training, was er geen branchespecifieke risicoinventarisatie en -evaluatie en werden incidenten niet altijd gemeld, geregistreerd
of geanalyseerd. De Arbeidsinspectie (2015) concludeerde enkele jaren later dat
de situatie bij deurwaarders ten opzichte van 2011 nauwelijks verbeterd was.
Deurwaarders hebben zelfs begrip voor de agressie van de mensen die ze bezoeken. De Arbeidsinspectie is echter van mening dat agressie niet bij het vak hoort
en benadrukt:
‘Deurwaarderskantoren hebben hun eigen normen voor wat wel en niet
acceptabel is, stellen de inspecteurs vast. “Werkgevers én werknemers
vinden anno 2014 nog steeds dat agressie erbij hoort.” Vaak ontbreken
voorlichting en training om die houding te veranderen. Te vaak laten
organisaties het over aan de werknemer, luidt de kritiek. Al eerder werden de gerechtsdeurwaarders hiervoor op de vingers getikt, “maar de
situatie is nauwelijks verbeterd”’ (Van Meteren, 2015).

Deurwaarders is gevraagd welke invloed het recentste voorval van agressie en
geweld op hen heeft gehad. Daarop antwoordt 69% er vrijwel geen last van te
hebben. Op de vraag welke invloed of gevolgen de andere voorvallen van agressie
en geweld hebben gehad, antwoordt weer het merendeel, 67%, er vrijwel geen last
van te hebben. 15% antwoordt met minder plezier naar het werk te zijn gegaan
(Abraham & Roorda, 2011). 36% meldt risicovolle werksituaties met agressie en
geweld van externen te vermijden en bij 21% komt het wel eens voor dat ze de
regels minder strikt toepassen om lastige situaties met externen te voorkomen
(Abraham & Roorda, 2011). Daarmee wordt zichtbaar dat agressie en geweld van
schuldenaren het alledaagse werk aan de deur kunnen beïnvloeden. Eerder werd
al genoemd dat deurwaarders agressie het negatiefste aspect van hun werk vinden
(Van der Putten, 2015).
Wat doen deurwaarders als zij te maken hebben gekregen met agressie
en geweld? Uit het onderzoek van Abraham e.a. (2011) blijkt dat 43% van hen
het incident heeft gemeld bij de leidinggevende, dat 37% dit niet heeft gedaan,
maar het wel heeft besproken met anderen in de organisatie en dat 20% noch het
een, noch het ander heeft gedaan. De belangrijkste redenen die ze hiervoor noemen is dat ze (1) het voorval niet erg genoeg vonden en niet bang waren geweest
en (2) het bij hun werk vinden horen. In 2011 heeft 11% van de gerechtsdeurwaarders zelf aangifte gedaan van een voorval bij de politie, bij 1% heeft de werkgever dat gedaan, 9% heeft geen aangifte maar wel een melding gedaan, bij 1%
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heeft de werkgever die melding gedaan, terwijl de meerderheid, 76%, noch aangifte noch melding heeft gedaan; de overige 4% weet dit niet meer. De belangrijkste redenen om geen aangifte te doen is ook hier dat ze (1) het voorval niet
ernstig genoeg vonden of niet bang waren geweest en (2) dit soort voorvallen bij
hen werk vinden horen. Daarnaast vinden ze (3) dat aangifte doen onpraktisch is,
veel tijd kost en het werkritme verstoort.
Op de vraag of de voorvallen zijn geregistreerd, antwoordt een minderheid (33%) dat dit inderdaad is gebeurd. 69% zegt geen nazorg nodig te hebben
gehad. Ook zegt 88% van de deurwaarders dat hun organisatie geen actie heeft
genomen richting de dader en 91% heeft zelf of vanuit kantoor geen schade op
hem verhaald.
Hoewel deurwaarders agressie als het negatiefste aspect van hun werk
ervaren en dit ook van invloed is op hun functioneren, onderneemt het merendeel
van hen geen actie als zij ermee te maken hebben gehad. Ze relativeren de ernst
ervan en vinden duidelijk dat het bij hun vak hoort.
Er is helaas geen uitgebreid onderzoek gedaan naar de alledaagse beroepsuitoefening van deurwaarders en zeker niet naar de-escalatie aan de deur. Een uitzondering is de rechtssociologische studie van Rock (1973). Rock kiest daarin voor een
strategisch perspectief, dat laat zien hoe deurwaarders bij potentieel gewelddadige
schuldenaren de situatie onder controle proberen te houden:
‘Through them, a bailiff hopes to render a potentially dangerous debtor
malleable by defining the situation for him in terms amenable to social
control’ (Rock, 1973, p. 168).

Rock beschrijft dat deurwaarders tijdens de executie verschillende strategieën gebruiken en middels hun eigen gedrag agressie en geweld van schuldenaren proberen te voorkomen. Daarbij gaat het om de volgende strategieën:

‘Information control’: deurwaarders bepalen welke informatie zij met
schuldenaren delen.

‘Impression management’: deurwaarders zijn zich bewust van hun eigen
gedrag en gebruiken dat om een bepaalde indruk op schuldenaren te maken. Ze zijn bijvoorbeeld extra vriendelijk tijdens de beginfase van een
incassotraject.

‘Complicated role playing’. Bij deze strategie nemen deurwaarders tegenover de schuldenaar verschillende rollen aan. Rock zegt hierover:
‘In order to avoid the irreparable damage to the bailiff’s career and work
relation, the bailiff try to foster a quasi-parental relationship with their
debtors, warding off friction through the use of a joking manner’. They
may suggest to a debtor that his indignation and surprise are perfectly
reasonable and that they sympathize with it. They argue, however, that
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their function is to act as the impartial agents of a court and the debtor
should take up the matter with the court or the creditor. They are “only
doing their job”’ (Rock, 1973, p. 99-100).

Ook maken deurwaarders tijdens de ontmoeting met een schuldenaar strategisch
gebruik van humor, stellen ze zich onpartijdig op en tonen ze sympathie om de
situatie onder controle te houden. Die doen ze vanuit het besef dat ze in de praktijk
afhankelijk zijn van de schuldenaar en daarom stemmen ze hun gedrag op zijn
gedrag af. Zo wordt zichtbaar dat escalatie niet eenzijdig is, maar de uitkomst is
wederzijdse beïnvloeding en interactie.
Een andere vorm van de-escalatie is dat er tegenwoordig een tendens zichtbaar is
dat kantoren op zoek gaan naar manieren om sociaal verantwoord te incasseren.
Deurwaarders doen meer aan vroegsignalering, waardoor in een vroeg stadium
problematische schuldensituaties voorkomen kunnen worden. Dit kan ook een deescalerende werking hebben. Sommige deurwaarderskantoren hebben bijvoorbeeld contacten met schuldhulpverleningsinstanties, zoals via de verwijsindex
schuldhulpverlening (VISH).193 Op 22 mei 2017 meldt de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders dat het aantal woningontruimingen door
gerechtsdeurwaarders in 2016 fors gedaald is, mede als gevolg van het betere contact dat verhuurders en deurwaarders leggen met huurders. Het lukt steeds vaker
om ontruimingen te voorkomen. Er is meer oog voor de problemen van schuldenaren: alleen brieven sturen is achterhaald – ze worden gebeld, krijgen huisbezoek
of benaderd via de sociale media. Het contact is professioneler, de gesprekstechnieken zijn verbeterd en ook de aantrekkende economie speelt een rol, aldus de
KBvG.194 Het WODC (2016b) wijst eveneens op een aantal recente trends zoals
apps van het deurwaarderskantoor waarmee schuldeisers en schuldenaren informatie kunnen opvragen, de beslagvrije voet en incassokosten kunnen berekenen,
een lijst met veelgestelde vragen (FAQ), online inzage in hun dossier en een communicatieprofiel op basis van eerdere contacten. De apps hebben overigens nogal
wat hiaten en opstartproblemen.

3.5

Conclusie en een opstap naar de empirie

De vraag die ik aan het begin van dit hoofdstuk stelde, was: ‘Waarom zijn er (escalerende) conflicten tussen deurwaarders en schuldenaren en waarom nemen die

193
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Zie hoofdstuk 2 De gerechtsdeurwaarder.
Aantal woningontruimingen door gerechtsdeurwaarders fors gedaald (22 mei 2017). Geraadpleegd van http://www.nu.nl/wonen/4711758/aantal-woningontruimingen-gerechtsdeurwaarders-fors-gedaald.html.
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in aantal toe?’ Spanningen zijn al inherent aan hun relatie, maar de beschreven
ontwikkelingen maken duidelijk waardoor die spanning tussen hen zo kon toenemen. Schuldenaren kunnen hun rekeningen niet meer betalen en hebben te maken
met onoplosbare betalingsproblemen. Door de toenemende druk van schuldeisers
en het hardere optreden van deurwaarders ten gevolge van de marktwerking, is er
minder oog voor de belangen van schuldenaren, die daardoor meer stress ervaren.
Hierdoor zijn ze minder goed in staat hun emoties te reguleren en kunnen ze onverstandig dan wel ongewenst gedrag vertonen, bijvoorbeeld in de vorm van
agressie aan de deur, waarbij sprake kan zijn van ernstig geweld.
De veranderingen aan beide kanten van het interactieproces werken op
elkaar in en versterken het conflictueuze karakter ervan. Conflicten en escalatie
zijn de uitkomst van een interactieproces. Het uitgangspunt daarbij is dat deurwaarders en schuldenaren beiden verantwoordelijk zijn voor escalatie en dat zij
elkaars gedrag kunnen beïnvloeden. Ik zal met name de gedragingen, perceptie
(waarneming en beleving) en dispositionele en situationele factoren van deurwaarders en schuldenaren in mijn empirische analyse betrekken. Daarbij besteed
ik aandacht aan zowel het perspectief van deurwaarders als dat van schuldenaren.
De deurwaarder beschouw ik evenwel als de dominante interactiepartner (provocateur): hij is als gezagsdrager verantwoordelijk en kan zowel een conflict met
een schuldenaar uitlokken (doen escaleren) als in de hand houden (doen de-escaleren). Escalerende conflicten hebben een eigen dynamiek, waarbij ik aandacht
zal schenken aan de verschillende stadia ervan. Op grond daarvan zal ik in het
empirische gedeelte van dit proefschrift de face-to-face-interacties tussen deurwaarders en schuldenaren in kaart brengen aan de hand van 43 praktijkcases. In
het volgende hoofdstuk sta ik nog eerst stil bij de methode van onderzoek.
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Figuur 9: Escalatiemodel van conflicten tussen deurwaarders en schuldenaren
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Deel II: Empirie

Hoofdstuk 4 Een methodologische verantwoording
Het onderzoek bestaat uit zowel een theoretisch (literatuurstudie) als een empirisch deel. In dit hoofdstuk zet ik de methoden en technieken uiteen. Achtereenvolgens beschrijf ik hoe de data zijn verzameld en geanalyseerd waarbij sprake is
van een cyclisch proces. Hoewel de dataverzameling en data-analyse in dit hoofdstuk los worden behandeld, lopen deze fasen in de praktijk door elkaar heen. Het
uitvoeren van een onderzoek is afhankelijk van omstandigheden en gaat niet altijd
zoals gepland. Ik wil hier graag aandacht besteden aan enkele keuzes die ik a
priori heb gemaakt en een verantwoording geven van de keuzes ik gaandeweg het
onderzoek heb gemaakt. Ook bespreek ik enkele tekortkomingen van mijn onderzoek. Het hoofdstuk wordt beëindigd met een leeswijzer voor de hierna volgende
empirische hoofdstukken. Maar eerst ga ik in op de achtergrond van het onderzoeksontwerp.

4.1 Het symbolisch interactionisme en de culturele criminologie
Het onderzoek is gebaseerd op een eigen open onderzoeksontwerp. Daarbij heb
ik me allereerst laten inspireren door het symbolisch interactionisme:
‘A method that is imbued with many interpretative strands and layers,
committed in some measure to reconstructing the actor’s own worldview, not in a lordly way but faithful to the everyday life of the subject’
(Rock, 2001, p. 30).

Deze stroming in de sociale wetenschappen gaat ervan uit dat de samenleving
bestaat uit mensen die interacteren en betekenissen geven aan dingen, verschijnselen en gebeurtenissen. Deze betekenissen zijn van essentieel belang om mensen
en hun sociale realiteit te kunnen begrijpen. Het symbolisch interactionisme
neemt de interactieprocessen tussen mensen als uitgangspunt. Mensen reageren
op elkaar en geven telkens opnieuw betekenis aan elkaars gedrag. Daarbij wordt
verondersteld dat mensen het gedrag van anderen interpreteren en vervolgens daar
hun eigen gedrag op afstemmen. Actie-reactiepatronen spelen hier een belangrijke
rol. Betekenisgeving is een belangrijk kenmerk van kwalitatief onderzoek waarin
de gedragingen worden beschreven met het doel ze te begrijpen en te verklaren
(Boeije & ’t Hart, 2005, p. 260).
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Mijn onderzoek is voornamelijk kwalitatief van aard. Centraal staan de
conflictueuze interacties tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren die ik vanuit beider perspectieven onderzoek. Ik neem vooral hun beider gedragingen en
belevingen onder de loep door de actoren in hun specifieke context te plaatsen.
Verder sluit ik aan bij het gedachtegoed van de culturele criminologie,
waarin de term ‘verstehen’ een belangrijke rol speelt (Siegel e.a., 2008). De term
benadrukt dat het verzamelen van onderzoeksgegevens intense aandacht, grote
alertheid en empathie vereist om te kunnen begrijpen hoe mensen in bepaalde
situaties ageren en reageren (Bouverne-De Bie e.a., 2003). De term, afkomstig
van de socioloog Weber (1925), figureert in een interpreterende sociologie, waarbij de onderzoeker zich inleeft in de wereld van de mensen en groepen die hij
onderzoekt. In mijn geval betekent dit dat ik door de ogen van gerechtsdeurwaarders en schuldenaren probeer te kijken om te ‘verklaren’ (begrijpen) waardoor
conflicten ontstaan en escaleren. Tenslotte is dit onderzoek een eerste aanzet tot
een beschrijvende en interpreterende analyse van de mogelijke escalatie van conflicten tussen deurwaarders en schuldenaren in Nederland.

4.2

Onderzoekseenheid en casestudie

Alvorens ik mijn keuzes heb gemaakt voor de dataverzamelingsmethoden, heb ik
de onderzoekseenheid bepaald om tot de beantwoording van mijn probleemstelling te kunnen komen. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van de vragen: wie? wat?
waar? en wanneer? (Baarda e.a., 2013).
Allereerst rijst de vraag: wie vormen de onderzoekseenheid? Zowel de
gerechtsdeurwaarders als de schuldenaren behoren ertoe. De bedoeling is om zowel gerechtsdeurwaarders als schuldenaren in het onderzoek te betrekken, maar
dat de gerechtsdeurwaarders de dominante onderzoeksgroep vormen (dit wordt
verderop in paragraaf 4.5 toegelicht). Tijdens het onderzoek is besloten om een
derde groep toe te voegen die ook een rol speelt in de interactie tussen deurwaarders en schuldenaren: de schuldhulpverleners met wie zij regelmatig contact hebben.
Wat precies onderzocht wordt, zijn de conflictueuze interacties tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren: de (toenemende) escalatie van conflicten.
Om de conflictueuze interacties tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren in
beeld te kunnen brengen, zijn deze situaties allereerst in hun natuurlijke toestand
bestudeerd (hierover meer in de volgende paragraaf). Daarbij is gekeken naar de
gedragingen en belevingen van beide actoren waarbij de context van deze conflictueuze interacties in beschouwing is genomen. Ik was alert op ontwikkelingen
en veranderingen in de samenleving en in het bijzonder in de wet- en regelgeving
(van bijvoorbeeld gerechtsdeurwaarders maar ook binnen de schuldhulpverle-
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ning). Een andere manier om zicht te kunnen krijgen op de conflictueuze interacties is door gesprekken te voeren met gerechtsdeurwaarders, schuldenaren en
schuldhulpverleningsinstanties.
Waar vonden deze interacties plaats? In dit onderzoek ligt de focus op
face-to-face-ontmoetingen tussen deurwaarders en schuldenaren, dus de interacties aan de deur. Het gaat om alledaagse ontmoetingen die plaatsvinden wanneer
gerechtsdeurwaarders naar het adres van de schuldenaar (of zijn werkgever) gaan
om hun taak uit te kunnen oefenen. Ze komen bijvoorbeeld een dagvaarding uitbrengen, een exploot (over)betekenen of beslag leggen op de inboedel. Niet alleen
is op locatie onderzoek verricht, maar ook in een andere setting (zoals tijdens een
gesprek met verschillende actoren) werd op de thematiek ingegaan.
Deze conflictueuze interacties werden overdag bestudeerd, tijdens de gebruikelijke werkuren van gerechtsdeurwaarders. Bovendien vonden de gesprekken met de respondenten overdag plaats. Specifiek wordt hier in paragraaf 4.3, bij
de dataverzameling, een verdere toelichting op gegeven.

Casestudie
Om een verschijnsel te kunnen begrijpen en verklaren, kan het als ‘case’ (geval)
in zijn natuurlijke situatie bestudeerd worden (Hutjes & Van Buren, 1996). In dit
onderzoek gaat het om de concrete face-to-face-interacties tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren. Op basis van observatie (het meelopen met deurwaarders) heb ik 43 praktijkcases van face-to-face-interacties tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren geselecteerd voor mijn onderzoek. Bij de data-analyse
(4.4) zal ik straks verder ingaan op de cases.

4.3

De dataverzameling

Gerechtsdeurwaarders en schuldenaren zijn mijn belangrijkste onderzoeksgroep.
Vooraf heb ik gekozen voor de observatie als belangrijkste onderzoeksmethode:
zo zou ik de interactie tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren op een natuurlijke manier kunnen waarnemen (Coffey & Atkinson, 1996). Omdat ik niet
alleen naar gedrag wilde kijken, maar juist ook aandacht wilde besteden aan de
betekenis die aan gedrag wordt verleend (om te begrijpen wat veelal aan gedrag
ten grondslag ligt), koos ik voor aanvullende interviews. De observaties aan de
deur geven weliswaar zicht op de natuurlijke interactie, maar de interviewgesprekken geven veel meer informatie over hoe deurwaarders en schuldenaren ten
opzichte van elkaar staan (beleving, perspectief), wat relevant is bij het ontstaan
van eventuele escalatie. Ook heb ik gebruik gemaakt van andere empirische gegevens, zoals opdrachten over agressie en geweld die student-deurwaarders voor
hun opleiding hadden gemaakt. Het betreft dus een eclectische combinatie van
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methoden en gegevens: triangulatie met als doel een zowel inhoudelijke als methodische meerwaarde (’t Hart e.a., 1998, p. 270).
In de volgende subparagrafen beschrijf ik welke verschillende onderzoeksmethoden ik heb toegepast bij de drie onderzoeksgroepen: deurwaarders
(4.3.1), schuldenaren (4.3.2) en derden (4.3.3).

4.3.1 Methoden gerechtsdeurwaarders
De gerechtsdeurwaarder, de gezagsdrager die tijdens zijn beroepsuitoefening in
aanraking komt met ongewenst gedrag van burgers, is de dominante interactiepartner in mijn onderzoek. De dataverzameling is begonnen bij deze eerste onderzoeksgroep waarbij ik gebruik heb gemaakt van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden. Aangezien ik voornamelijk kwalitatieve onderzoeksmethoden heb toegepast, zal ik hiermee beginnen.

Kwalitatief
De kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn achtereenvolgens:
1.
exploratiegesprekken;
2.
observatie (en informele gesprekken);
3.
overige observatie;
4.
telefonische en face-to-face-interviews.
1.
Exploratiegesprekken
Allereerst heb ik in 2010 exploratiegesprekken gevoerd met enkele actoren uit het
veld, zoals een hoogleraar Executie- en beslagrecht en een oud-gerechtsdeurwaarder. Dit waren open gesprekken zonder vooraf opgestelde vragen maar wel met
enkele topics. Het doel van deze gesprekken was om kennis te maken met de wereld van de gerechtsdeurwaarders. Het was tevens een eerste verkenning van het
onderzoeksthema om het onderzoeksontwerp (verder) vorm te kunnen geven en
mijn keuzes te bepalen voor de verdere dataverzamelingsmethoden.
2.
Observatie en informele gesprekken
Voor het helder in kaart brengen van concrete gedragingen van deurwaarders was
observatie de uitgekozen manier. Door met deurwaarders op pad te gaan kon ik
als onderzoeker van dichtbij meemaken wat er zich aan de deur afspeelde en hoe
deurwaarders schuldenaren benaderden en hoe die op hen reageerden (interactie).
In de periode van februari 2011 tot en met oktober 2011 heb ik geobserveerd. In totaal ben ik met zeventien verschillende gerechtsdeurwaarders op pad
geweest. Tijdens deze observatie liep (beter gezegd: reed) ik door heel Nederland
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met hen mee. Ze vonden plaats in alle vier de jaargetijden, met name in de maanden februari, april, juni, juli, augustus, september en oktober. Ik liep meermaals
hele dagen mee, tussen 07.00 ‘s ochtends en 20.00 uur ’s avonds, de gebruikelijke
werktijden van deurwaarders. Een enkele keer begon de dag al eerder, vanwege
een ontruiming of de rijtijd naar de locatie. Het aantal werkzaamheden (zoals het
betekenen van exploten, beslagleggingen of ontruimingen) wisselde per dag. Ook
de routes varieerden: geen dag was hetzelfde. De rondes die werden gereden,
maakten deel uit van het alledaagse werk van deurwaarders.
De selectie van deze respondenten vond plaats via LinkedIn, de gerechtsdeurwaardersopleiding aan de Hogeschool Utrecht en bijeenkomsten die ik bijwoonde. Bovendien werd er een artikel over het onderzoek geplaatst in het vaktijdschrift De gerechtsdeurwaarder (2012) ‘Echt mensenwerk’, met daarin een
oproep aan gerechtsdeurwaarders die graag aan het onderzoek wilden meewerken,
om contact met mij op te nemen. Verder was de ‘sneeuwbalmethode’ een belangrijk middel waarmee ik via-via met steeds meer deurwaarders contact heb gelegd.
Zo droeg een gerechtsdeurwaarder die op de oproep in De Gerechtsdeurwaarder
had gereageerd, andere collega’s aan die ik voor het onderzoek kon benaderen. Ik
ben er echter erg alert op geweest om niet alleen met collega’s (vriendjes) van
elkaar op pad te gaan, zodat ik een gedifferentieerde groep respondenten kon selecteren.
Wie zijn de gerechtsdeurwaarders met wie ik op pad ben geweest? Tabel
9 geeft een overzicht van een aantal kenmerken.
Tabel 9: Kenmerken van de gerechtsdeurwaarders (van het meelopen)
Geslacht
Gerechtsdeurwaarder
Toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder
Kandidaat-gerechtsdeurwaarder
Groot kantoor (> 15 vestigingen)195
Middelgroot kantoor (2 tot 15 vestigingen)
Klein kantoor (1 vestiging)
Generatie ≤ 35 jaar
Generatie > 35 jaar

195

Totaal
14
9

Man
14
8

Vrouw
3
1

6

5

1

2
7

1

1

7
7

2
1

5
5
9
8

In de periode van de dataverzameling waren veel gerechtsdeurwaarderskantoren nog groter
dan nu in 2017 het geval is (zoals ik in het vorige hoofdstuk in paragraaf 3.3.4 heb besproken).

189

In tabel 10 worden deze kenmerken (evenals de exacte leeftijd) nog eens per gerechtsdeurwaarder tegen elkaar uitgezet.
Tabel 10: Gedetailleerde kenmerken van de gerechtsdeurwaarders (van het
meelopen)
Respondenten

Geslacht

Leeftijd

Functie

Aantal jaar
Omwerkzaam in
vang
de branche
kantoor
Deurwaarder 1
man
26
Tk
1,5
groot
Deurwaarder 2
man
44
Gdw
17
groot
Deurwaarder 3
man
30
Tk
2
middel
Deurwaarder 4
man
40
Gdw
14
klein
Deurwaarder 5
man
28
Gdw
11
middel
Deurwaarder 6
man
40
Gdw
16
middel
Deurwaarder 7
man
23
Tk
4
groot
Deurwaarder 8
man
30
Tk
2
groot
Deurwaarder 9
vrouw
40
Gdw
15
klein
Deurwaarder 10
man
42
Kgd
17
groot
Deurwaarder 11
vrouw
38
Kgd
16
klein
Deurwaarder 12
man
30
Tk
1,5
middel
Deurwaarder 13
man
49
Gdw
26
klein
Deurwaarder 14
man
43
Gdw
25
middel
Deurwaarder 15
man
40
Gdw
14
groot
Deurwaarder 16
vrouw
32
Tk
5
klein
Deurwaarder 17
man
50
Gdw
35
groot
Legenda functie: gdw = gerechtsdeurwaarder, tk = toegevoegd kandidaat; omvang kantoor: klein = 1 vestiging, middel = 2-15 vestigingen, groot = meer dan 15 vestigingen

De gerechtsdeurwaarders waren werkzaam door heel Nederland. De routes werden vooral gereden in Deventer, Tiel, Voorschoten, Den Haag, Leiden, Heesch,
Amsterdam Bijlmer, Amsterdam-Noord, Haarlem, Amersfoort, Den Bosch, Dordrecht, Alphen aan den Rijn, Goes, Middelharnis, Bruinisse, Veere, Rotterdam,
Maastricht, Zutphen, Zoetermeer, Noordwijk, Katwijk en Voorschoten. Verder
ben ik niet alleen veel in achterstandswijken, zoals Carnisse (Rotterdam), Crabbehof (Dordrecht) en de Bijlmer (Amsterdam) geweest, maar ook in ‘normale’
wijken of betere buurten die niet bekend staan als probleemwijk.
De opdrachtgevers van de betrokken gerechtsdeurwaarderskantoren waren divers: het betrof grote instellingen zoals zorgverzekeringen, energiemaatschappijen, woningbouwcorporaties, verhuurbedrijven en gemeentelijke instellingen. Het ging daarbij bijvoorbeeld om vorderingen van het Zilveren Kruis, Eneco
en Essent. Andere belangrijke opdrachtgevers waren (semi)-overheidsinstanties
als het Centraal Justitieel Incassobureau en de Dienst Uitvoering Onderwijs; ook
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betrof het opdrachten van het midden- en kleinbedrijf, de vrije beroepen (zoals de
advocatuur), internationale bedrijven, banken, financierings- en creditcardmaatschappijen en postorderbedrijven.
De observatie had tot doel om informatie te verzamelen over het gedrag van gerechtsdeurwaarders in de context van hun alledaagse ontmoetingen met schuldenaren. De deurwaarders waren bekend met het onderwerp van mijn dissertatie:
conflicten en escalatie. Mijn meeloopdagen met hen waren lang, waardoor de kans
op sociaal-wenselijke handelingen in de loop van de dag afnam. De deurwaarders
concentreerden zich meestal gewoon op hun werk en waren gewend om anderen,
zoals stagiaires, mee op pad te nemen.
Tijdens deze dataverzameling heb ik mijn cases verzameld. Het zijn alledaagse praktijkvoorbeelden van de face-to-face-ontmoetingen en geven zicht op
de gedragingen van de deurwaarder aan de deur, de gedragingen van de schuldenaren en op de context daarvan. In het bijzonder heb ik gekeken naar hoe die
conflicten zich ontwikkelden en welke concrete gedragingen aanleiding waren
voor escalatie.
Ik heb vooraf, maar vooral ook tijdens de dataverzameling en -analyse
verschillende observatiecategorieën ontworpen om het gedrag van de deurwaarder te observeren en in kaart te brengen (zie verderop ook paragraaf 4.4). De categorieën hadden betrekking op non-verbaal (zoals oogcontact en lichaamspositie) en op verbaal gedrag (zoals de taal) en breidden zich gedurende de meeloopperiode steeds verder uit. Ook heb ik een onderscheid gemaakt tussen legitiem en
illegitiem gedrag, op basis van wetten, regels en procedures zoals de Gerechtsdeurwaarderswet uit 2001 en de bijbehorende beroeps- en gedragsregels. Bovendien heb ik aandacht besteed aan hun behoorlijke dan wel onbehoorlijke gedrag
op basis van de normen hiervoor uit de behoorlijkheidswijzer van de Nationale
ombudsman (zie voor een uitgebreide beschrijving hiervan hoofdstuk 2 De gerechtsdeurwaarder).
Aangezien het onderzoek kwalitatief van aard is, ging het niet om het
feitelijke aantal deurwaarders dat bepaald gedrag vertoonde. Sommige gedragingen heb ik bij verschillende gerechtsdeurwaarders waargenomen; waar ik een bepaald soort gedrag maar bij één van hen observeerde, heb ik dit in de empirische
rapportage aangegeven.
Tijdens de meeloopdagen met de deurwaarders heb ik eveneens een aantal informele gesprekken met hen gevoerd. We moesten op een dag vaak samen naar een
aantal adressen in soms verschillende plaatsen en tijdens de autorit vertelden ze
over bijvoorbeeld hun relatie met schuldenaren of gaven ze hun visie op hun werk
en op agressie en geweld. Ook ben ik af en toe binnen geweest bij een gerechts-
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deurwaarderskantoor, dat soms het startpunt van de route was (hoewel we daarvoor meestal afspraken op een station in de buurt van het eerste adres van die
dag). Bij die gelegenheden heb ik ook met een aantal kantoormedewerkers gesproken, bijvoorbeeld toen een kandidaat jarig was en er samen taart werd gegeten.
3.
Overige observatie
Verder ben ik tussen 2011 en 2012 enkele malen gaan kijken bij de kandidaatgerechtsdeurwaardersopleiding aan de Hogeschool Utrecht. De studenten daarvan
werken vaak al bij een incassobureau of als incassomedewerker bij een gerechtsdeurwaarderskantoor en in hun vierde studiejaar moeten ze als onderdeel van hun
afstuderen stage lopen bij een gerechtsdeurwaarderskantoor. Om meer zicht te
krijgen op de rechtspositie van de deurwaarder heb ikzelf bij de opleiding verder
enkele theoretische cursussen gevolgd, zoals ‘Rechtssociologie’ en ‘Historie van
het Gerechtsdeurwaardersambt’. Voorts heb ik observaties gedaan bij de tweedejaarscursus ‘Adviseren’, waar gemiddeld zo’n vijfentwintig studenten leren hoe
zij op basis van een juridische analyse advies moeten geven. Ze krijgen daar informatie over hoe ze een schuldenaar mondeling en schriftelijk op zowel juridisch
als sociaal gebied kunnen informeren over zijn rechtspositie en welke stappen hij
kan ondernemen.196 Ook heb ik een aantal waarnemingen gedaan bij de vierdejaarstraining ‘Conflicthantering’, waarin studenten getraind worden in een aantal
gespreksvaardigheden. Doel van dit programmaonderdeel is om hen soorten
agressie te laten herkennen en te leren hoe zij hier professioneel op kunnen reageren, bijvoorbeeld door te communiceren, te adviseren, te onderhandelen en professioneel samen te werken. In totaal ben ik driemaal bij deze training van een
dagdeel geweest: twee maal in 2011 (12 deelnemers en 14 deelnemers) en een
keer in 2012 (14 deelnemers). De schriftelijke opdrachten die de studenten voor
deze training inleverden, zijn eveneens gebruikt als input voor het onderzoek (zie
hieronder bij ‘Bestaand materiaal’).
Daarnaast heb ik verschillende informele gesprekken gevoerd met studenten. In het bijzonder heeft mijn observatie bij de kandidaat-gerechtsdeurwaarders-opleiding mijn onderzoek in de belangstelling gebracht, wat een aantal keren
geleid heeft tot een uitbreiding van mijn respondentennetwerk. Ook hebben die
gesprekken relevante empirische gegevens opgeleverd: de studenten vertelden me
regelmatig over incidenten die zijzelf of hun collega’s op kantoor hadden meegemaakt. Deze respondenten worden in mijn onderzoek aangeduid met de term student-deurwaarders.
Bijgewoond heb ik verder een alumnibijeenkomst (op 8 juni 2011, waar
50 deurwaarders aanwezig waren) en op 20 april 2012 een ‘Agressiebijeenkomst’
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Studiegids Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd, inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder.
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voor leden van Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, waaraan 9 deurwaarders (geen studenten) deelnamen. Mijn doel hiermee was om in
contact te komen met zo veel mogelijk respondenten en informatie te verzamelen.
In totaal waren er meer dan 150 (student)deurwaarders betrokken bij deze observatie.
4.
Telefonische en face-to-face-interviews
Vervolgens heb ik in 2010 en 2011 een aantal telefonische en face-to-face-interviews afgenomen. Dat betrof zeventien deurwaarders: tien mannen en zeven vrouwen. Dit waren anderen dan de bovengenoemde zeventien deurwaarders met wie
ik op pad ben geweest. De geïnterviewde gerechtsdeurwaarders hadden gereageerd op een oproep in een artikel over mijn onderzoek in het tijdschrift De Gerechtsdeurwaarder, ‘Echt mensenwerk’ (2012), of op de oproep die was uitgezet
bij verschillende kantoren en was verspreid via verschillende gerechtsdeurwaarders met wie ik mee op pad ben geweest, via de deurwaardersopleiding en via
SharePoint, een onlinepagina voor informatie-uitwisseling.
De interviews waren vooraf niet gestructureerd; naarmate ik meer interviews had gehouden, heb ik steeds meer gebruik gemaakt van een checklist met
onderwerpen die voortkwamen uit de tussentijdse data-analyse (zie straks paragraaf 3.4). Daarbij ging het om thema’s als:

het werk van deurwaarders;

de relatie met opdrachtgevers, schuldhulpverleners en schuldenaren;

de visie op schuldenaren;

de visie op deurwaarders;

de visie op de marktwerking;

de visie op (het ontstaan van) conflicten, agressie en geweld;

ontwikkelingen in de samenleving;

incidenten;

de visie op de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.
De meeste onderwerpen kwamen vanzelf aan bod wanneer we met elkaar in gesprek waren. Voorop stond dat het gesprek open zou zijn. Een open en ontspannen
sfeer zou immers de drempel weg kunnen nemen om over een wellicht gevoelig
onderwerp als agressie en geweld te praten. De interviews vonden plaats op het
kantoor van de gerechtsdeurwaarders, in een eigen ruimte voor ons tweeën. Doordat we uitgebreid de tijd namen voor een gesprek in een informele sfeer, was er
gelegenheid om dieper op bepaalde onderwerpen in te gaan en stil te staan bij
concrete ervaringen. Dit zette vaak een herinneringsproces in gang aan ervaringen
met agressie en geweld, waarvan in de loop van het gesprek verschillende voor-
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beelden kwamen opborrelen. De diepte-interviews verliepen soepel en de respondenten begonnen veelal vrijuit uit zichzelf te vertellen: er was sprake van interactie en een wederzijds gesprek. Dit triggerde hen om niet alleen antwoord te geven
op mijn vragen, maar ook om een kijkje te geven in hun belevingswereld en te
vertellen wat ze belangrijk vonden. Mijn bijdrage aan het gesprek bestond vooral
uit luisteren en regelmatig doorvragen om te achterhalen hoe ze conflicten en escalatie beleefden. Als mensen bijvoorbeeld in eerste instantie zeiden dat het wel
meeviel met agressie en geweld, vroeg ik naar voorbeelden van wat ze de laatste
jaren zoal hadden meegemaakt en welke impact dat op hen had gehad. Zodoende
kwam er gedetailleerde informatie aan de oppervlakte.

Kwantitatief
Daarnaast is er gebruik gemaakt van twee verschillende kwantitatieve onderzoeksmethoden:
1.
een online-enquête;
2.
bestaand materiaal, waaronder opdrachten van student-deurwaarders.
1.
Online-enquête
Begin september 2015 heb ik via de surveytool ThesisTools een online-enquête
uitgezet onder de groep gerechtsdeurwaarders.197 De vragen gingen over de veranderingen in de afgelopen jaren in hun contact met burgers. Het ging om vijftien
gesloten en open vragen (bijlage 1). De vragenlijst is bewust kort gehouden met
het oog op een zo hoog mogelijke respons. De keuze voor een online-enquête
werd hier eveneens door ingegeven: het zou voor de respondenten namelijk het
minst belastend zijn als ze de enquête thuis of op een zelfgekozen moment zouden
kunnen invullen. Ook kon zo hun anonimiteit gewaarborgd worden, waarmee de
kans op sociaal-wenselijke antwoorden zo klein mogelijk zou worden. Om een zo
groot mogelijke respondentengroep te bereiken is de enquête via verschillende
kanalen uitgezet. Allereerst in week 37 van 2015 via een link in de wekelijks digitale nieuwsbrief van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders Nieuws van de Week (KBvG, 2015a). In week 41 is vervolgens een herinnering gestuurd via de nieuwsbrief (KBvG, 2015b). Ook is de beroepsorganisatie
gevraagd of zij de enquête per mail onder haar leden wilde verspreiden – helaas
wilde ze geen medewerking verlenen.198 Daarnaast is de enquêtelink naar verschillende mogelijke respondenten uit mijn netwerk gestuurd, met de vraag die
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http://www.thesistools.com/web/?id=477150.
Tijdens mijn empirische onderzoek heb ik een aantal keer contact gehad met deze beroepsorganisatie over mijn onderzoek, aangezien ik graag haar hulp kreeg bij bijvoorbeeld het
werven van respondenten. Die toonde aanvankelijk interesse, waardoor ik een oproep over
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ook door te sturen naar collega’s. Verder heb ik de enquêtelink gestuurd naar de
algemene mailadressen van alle grote gerechtsdeurwaarderskantoren in Nederland die ik via internet kon achterhalen.
In totaal hebben 51 gerechtsdeurwaarders de enquête ingevuld. Dat is een
lage respons (hierover later meer in paragraaf 4.4.3). Een mogelijke oorzaak hiervan is dat de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders vlak
daarvoor een grote enquête onder haar leden had uitgezet, over het ambt en de
toekomst van de gerechtsdeurwaarder met daarin ook enkele vragen over agressie
en geweld (KBvG, 2015): de deurwaarders waren op het moment van mijn oproepen mogelijk enquêtemoe. Daarnaast staan ze bekend om hun lage respons bij
onderzoek naar de aard en omvang van agressie en geweld, zoals in het kader van
het project Veilige Publieke Taak: de beroepsgroep werd vanwege een te laag
animo in zowel 2007 en na het laatste onderzoek uit 2011 als onderzochte beroepsgroep verwijderd (Sikkema e.a., 2007; Abraham e.a., 2011).199
Tabel 11 geeft een overzicht van de 51 respondenten van de online-enquête:
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mijn onderzoek kon plaatsen in het vakblad De Gerechtsdeurwaarder. Later reageerde ze
wat terughoudend. De online enquête kon ze niet onder de leden verspreiden, maar men
was bereid om een algemene oproep in het vakblad te plaatsen. Rond het verschaffen van
gegevens over bijvoorbeeld het aantal gerechtsdeurwaarders, was de KBvG erg meewerkend.
Zie ook hoofdstuk 1 Inleiding.
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Tabel 11: Kenmerken van de gerechtsdeurwaarders (respondenten onlineenquête)






















Geslacht
Man
Vrouw
Functie
Gerechtsdeurwaarder
Kandidaat-gerechtsdeurwaarder (loondienst)
Toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder (stagiair)
Overig
Kantoor
Meer dan 10 vestigingen
5-10 vestingen
1-5 vestigingen
Werkzaam in de provincie
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

36
15
24
23
1
3
8
2
41
1
1
2
9
0
1
7
10
3
7
1
9

2.
Bestaand materiaal
Onderzoek van bestaand materiaal (documenten, data en ander vastgelegde ‘sporen’ van gedrag) was een volgende methode om gegevens te verzamelen en te
analyseren (’t Hart e.a., 1998). Voor mijn onderzoek heb ik verschillende bestaande bronnen geanalyseerd:
a.
aangiftes van deurwaarders over agressie en geweld bij de Raad voor de
rechtspraak en de Landelijke Eenheid;
b.
opdrachten van student-deurwaarders;
c.
wetenschappelijke literatuur, rapporten van de Nationale ombudsman,
tuchtrechtzaken bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders, beleidsrapporten, Kamerstukken, de wekelijkse nieuwsbrief van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, krantenartikelen en televisie-uitzendingen;
d.
uitgebreide data van onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Veiligheid
en Justitie naar de aard en omvang van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak;
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e.

berichten via de sociale media, zoals LinkedIn-groepen van gerechtsdeurwaarders/schuldhulpverleners.

a.
Ik heb cijfers opgevraagd over het aantal aangiftes van gerechtsdeurwaarders inzake agressie en geweld, bij de Raad voor de rechtspraak en de Landelijke
Eenheid, die mij na indiening van een WOB-verzoek doorstuurde naar de afdeling
Kennis en Innovatie. Deze data bleken echter niet geregistreerd te worden en waren daardoor niet beschikbaar.
b.
Voor de training ‘Conflicthantering’ aan de Hogeschool Utrecht moesten
de studenten twee schriftelijke opdrachten inleveren. Dat betrof een conflicthanteringstest en persoonlijke verhalen over agressie en geweld, bijvoorbeeld over
het soort agressie dat zij hadden ervaren en hoe zij de situatie toen hadden aangepakt. Via de docente kreeg ik de mailadressen van alle deelnemers, aan wie ik
gevraagd heb of ik hun schriftelijke opdrachten mocht gebruiken voor mijn onderzoek. Zeventien studenten vonden dit geen probleem en stuurden mij hun beide
opdrachten toe, met als resultaat 34 teksten.
c.
Verder heb ik ook voor het empirische gedeelte van mijn onderzoek gebruik gemaakt van allerlei gegevens uit de wetenschappelijke literatuur, rapporten van de Nationale ombudsman, tuchtrechtzaken, beleidsrapporten, Kamerstukken, de wekelijkse nieuwsbrief van de KBvG, krantenartikelen en televisie-uitzendingen. Het gaat hier om materiaal tot en met het jaar 2016. De rapporten van
de Nationale ombudsman gaan specifiek over gerechtsdeurwaarders. Ze zijn geselecteerd door een medewerker. Voorts ben ik steeds alert gebleven op vernieuwingen in de regelgeving voor gerechtsdeurwaarders: op dat gebied gebeurt namelijk van alles.
d.
Na een contact met leden van de projectgroep ‘Veilige Publieke Taak’
heb ik een contract moeten ondertekenen, waarna ik alle gedetailleerde data heb
verkregen uit het onderzoek dat in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Veiligheid en Justitie is gedaan naar de aard en omvang van agressie en geweld tegen werknemers met een
publieke taak. Het gaat hier om het Tabellenboek Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Metingen 2007-2009-2011 (Abraham & Roorda,
2011).
e.
Een laatste informatiebron waren de sociale media. Vanaf 2011 tot 2013
heb ik via onlinenetwerken (zoals de LinkedIn-groepen schuldinfo.nl en deurwaarder) de interne discussies onder gerechtsdeurwaarders gevolgd. Ik meldde
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me aan bij de LinkedIn-groep deurwaarder. Op dit platform bespraken deurwaarders allerlei onderwerpen uit de alledaagse praktijk met elkaar, zoals het wangedrag van (andere) deurwaarders, conflicten met schuldenaren en in hoeverre die
te wijten waren aan het gedrag van de deurwaarder, als mogelijk gevolg van de
marktwerking. In 2013 ben ik uit deze groep verwijderd, omdat ik geen deurwaarder maar een buitenstaander was. Dit was merkwaardig, aangezien anderen die
evenmin gerechtsdeurwaarder zijn, nog wel toegang tot deze groep hebben.

4.3.2 Methoden schuldenaren
De schuldenaren vormen mijn andere belangrijkste onderzoeksgroep. Toen ik
meeliep met de gerechtsdeurwaarders, kon ik al de gedragingen van enkele schuldenaren observeren. Maar omdat ik op dat moment niet met henzelf kon spreken,
ben ik op zoek gegaan naar andere manieren om met hen in contact te komen om
hun belevingen te kunnen doorgronden. Hiervoor heb ik eveneens gebruik gemaakt van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. Ook hier ligt de
nadruk weer op de kwalitatieve methoden en wel de volgende drie:
1. (telefonische) interviews;
2. observatie;
3. face-to-face-gesprekken.

Kwalitatief
1.
(Telefonische) interviews
Het is bekend dat schuldenaren een over het algemeen moeilijk te bereiken doelgroep vormen. In mijn onderzoek heb ik inderdaad ondervonden dat de dataverzameling onder deze groep niet vanzelf ging. Tijdens het meelopen met de deurwaarders werd duidelijk dat het voor de beantwoording van mijn vraagstelling
nodig was om nader contact te zoeken met schuldenaren om te kunnen achterhalen
wat zij beleven en denken en hoe zij het gedrag van deurwaarders interpreteren.
Ik besloot daarom om tijdens de meeloopdagen een brief aan hen af te geven (als
ze open deden) of deze in de brievenbus achter te laten (als ze niet open deden).
Deze brief bevatte een korte oproep om mee te werken aan mijn onderzoek en
vermeldde mijn contactgegevens: een telefoonnummer van de universiteit en het
e-mailadres problemenmetdeurwaarders@gmail.com. Zoals verwacht (je staat op
dat moment aan de zijde van de deurwaarder) leidde dit nauwelijks tot reactie: ik
kreeg slechts één mail van een schuldenaar met een niet Nederlandse achtergrond,
met een persoonlijk verhaal over gerechtsdeurwaarders die haar maar bleven achtervolgen. Ik heb een aantal keer geprobeerd om nader contact met haar op te
nemen (ik had alleen haar e-mailadres), maar dit is niet gelukt.
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Daarna heb ik mijn dataverzamelingsmethoden moeten uitbreiden om deze respondentengroep alsnog in mijn onderzoek te betrekken. Ik hield vooraf al verschillende andere onderzoeksstrategieën achter de hand, mocht mijn poging per
brief mislukken. Om toch ook respondenten onder schuldenaren te kunnen werven heb ik de achtereenvolgens de volgende strategieën toegepast. Allereerst heb
ik via tien schuldhulpverleningsinstanties een andere ingang gezocht om schuldenaren te bereiken. Een groot deel daarvan wilde echter geen medewerking verlenen, vooral omdat zij problemen voorzagen met de privacy van hun klanten. Uiteindelijk waren drie organisaties bereid om mee te werken. Om de kans op reacties zoveel mogelijk te verhogen heb ik via hen in totaal 450 schuldenaren een
brief gestuurd met daarin de vraag om deel te nemen aan mijn onderzoek.
Tabel 12: Aantal verzonden brieven per schuldhulpverleningsinstantie
Schuldhulpverleningsinstantie 1
Schuldhulpverleningsinstantie 2
Schuldhulpverleningsinstantie 3

165 brieven
110 brieven
175 brieven

Schuldhulpverleningsinstantie 1 is gevestigd in Gelderland en richt zich op allerlei groepen schuldenaren. Schuldhulpverleningsinstantie 2 is gevestigd in NoordHolland en richt zich eveneens op alle groepen schuldenaren. Schuldhulpverleningsinstantie 3 is gevestigd op meerdere locaties in Nederland. Het betreft een
landelijke dienstverlener die ruim 30.000 hulpaanvragen door het hele land behandelt en zich voornamelijk op (ex-)ondernemers richt.
Naar aanleiding van deze veelheid aan brieven heeft een tiental mensen telefonisch contact met mij gezocht. Dat gebeurde bijvoorbeeld laat in de avond. Helaas
had de telefoon geen antwoordapparaat, waardoor ze geen bericht konden achterlaten. Het is me daardoor jammer genoeg niet gelukt om contact te leggen met
iedereen die gebeld had (gelukkig had ik wel een nummerherkenning en kon ik
het nummer terugbellen, mits zij niet anoniem hadden gebeld): na vijf keer terugbellen (en waar mogelijk bij hen de voicemail te hebben ingesproken) heb ik mijn
pogingen gestaakt. Naast deze ‘doodlopende’ telefonische reacties kreeg ik zowel
per mail als per telefoon een verwaarloosbaar aantal reacties (slechts drie) van
schuldenaren die uitdrukkelijk meldden dat zij niet aan het onderzoek wilden meewerken. Een reden was: ‘We hebben geen ervaring met gerechtsdeurwaarders’,
waarbij het overigens de vraag was in hoeverre schaamte hier een rol speelde.
Daarnaast hebben drie schuldenaren de envelop ongeopend teruggestuurd en
kreeg ik twee boze reacties. In het eerste geval kwam mijn brief retour met op de
envelop de volgende (handgeschreven) tekst:
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‘Ik ben 53 jaar en heb nog nooit opleiding universiteit gehad. Ik hoop
dat je je hersens gaat gebruiken. Dit is voor [X]. Die woont al 13 jaar
niet meer hier. Ik stuur de post al 13 jaar terug. Ik hoop dat deze idioot
of gewoon lul zijn werk gaat doen. Vriendelijke groet W. weet. Niet’.

Deze man heeft me later opgebeld om zijn excuses aan te bieden. De andere reactie was van een vrouw die boos was omdat zij vond dat haar privacy was aangetast; uiteindelijk bleek dat ze vooral erg geschrokken was van de oproep.
De brieven hebben uiteindelijk geresulteerd in dertig telefonische interviews (later wordt een reflectie gegeven op de respons), waarbij de schuldenaren
zelf het initiatief namen om te reageren. Eén schuldenaar met een migratieachtergrond reageerde in eerste instantie uit beleefdheid en onbegrip op de brief, niet
omdat hij daadwerkelijk zijn medewerking aan het onderzoek wilde verlenen. Hij
sprak geen goed Nederlands, begreep niet wat de bedoeling van de brief was, maar
was door de gang van zaken binnen zijn schuldhulpverleningstraject gewend om
op elke brief te reageren. Nadat ik hem de bedoeling ervan had uitgelegd, wilde
hij graag meewerken. De meeste respondenten lieten weten dat ze de behoefte
hadden om een keer hun kant van het verhaal te laten horen. Het volgende citaat
is tekenend voor de reacties van de schuldenaren die mee wilden werken:
Ik wil graag inzicht geven in de situatie van altijd maar de gedachte
'eigen schuld dikke bult', maar ik denk dat het veel gecompliceerder is.
Daar wil ik wel aan meehelpen (Telefonische interviews, schuldenaar
23).

Tevens heb ik contact opgenomen met twee andere professionals op het terrein
van schuldhulpverlening: van een eetgelegenheid voor mensen die op straat leven
en van de Kredietbank van de gemeente Rotterdam. Via de schuldhulpverlener uit
Rotterdam kreeg ik de mogelijkheid om drie andere respondenten telefonisch te
interviewen. Uiteindelijk zijn er in de periode april 2012 tot juni 2012 in totaal 33
telefonische interviews met schuldenaren afgenomen. Verder heb ik met één respondent ook een face-to-face-interview gehad, omdat zij tijdens het telefoongesprek aangaf daar de voorkeur aan te geven.
Op grond van de informatie die ik tijdens de interviews had verzameld,
stelde ik een checklist op als tool voor de komende gesprekken (zie voor een verdere uitleg paragraaf 3.4):

achtergrondkenmerken;

achtergrond schuldensituatie;

ervaring met (het bezoek van) deurwaarders;

ervaring met schuldhulpverleners;

ervaring met schuldeisers;

problemen met deurwaarders;

conflictopwekkende gedragingen van deurwaarders;
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visie op schuldenaren;
visie op deurwaarders;
visie op (het ontstaan van) agressie en geweld;
incidenten.

Ik heb er bewust voor gekozen om telefonische interviews in plaats van bijvoorbeeld focusgesprekken te houden. Telefonische interviews lenen zich immers
goed voor onderzoek naar gevoelige onderwerpen (zoals in dit geval schulden en
deurwaarders), ook omdat ik zo de anonimiteit van de respondenten kon waarborgen. Aangezien ik vooraf al rekening hield met het beperkte aantal schuldenaren
dat zou willen meewerken aan het onderzoek, koos ik hier voor het houden van
diepte-interviews. Daar was tijd voor en bovenal: zo kon ik per respondent zoveel
mogelijk relevante informatie verkrijgen en dichter bij zijn belevingswereld komen. Ook voorkwam ik zo dat de respondenten elkaar onderling konden gaan beïnvloeden of dat een enkele dominante respondent de inhoudelijke informatie gaat
bepalen, zoals dat in groepsgesprekken kan gebeuren. Bij schuldenaren kan
schaamte bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen, waardoor ze in het bijzijn van
anderen bepaalde vragen niet eerlijk durven te beantwoorden. De keuze voor
diepte-interviews was ook bedoeld om open het gesprek in te gaan, de respondenten hun verhaal te laten vertellen en te ontdekken hoe zij tegen problemen met
deurwaarders aankijken. Ik heb daarbij veel waarde gehecht aan informatie over
de aanleiding van hun mogelijk gewelddadige conflicten met deurwaarders, zoals
persoonlijke omstandigheden, emoties en eerdere ervaringen met deurwaarders.
Voorop stond het doorgronden van het perspectief van de schuldenaar: bottom-up
(Baarda e.a., 2013). Zo kwam aan het licht hoe zij het gedrag van gerechtsdeurwaarders (maar ook van schuldeisers en schuldhulpverleners) beleven en welke
betekenis zij daaraan geven.
Omdat ik niet te veel afstand wilde scheppen maar de diepte in wilde
gaan, ging het niet om vraag-antwoord-gesprekken. Ik heb vooral open vragen
gesteld: het was immers de bedoeling om de schuldenaren hun eigen verhaal te
laten doen. Wel heb ik af en toe gestuurd om een antwoord te krijgen op specifieke
vragen, zoals hoe vaak zij met gerechtsdeurwaarders in aanraking waren geweest
en welke problemen zij met hen hadden ervaren. Het waren laagdrempelige gesprekken met veel interactie, om zo diepgaande verhalen te verzamelen.
2.
Observatie en face-to-face-gesprekken
Net kwam al bij de methoden gerechtsdeurwaarders naar voren dat tijdens het
meelopen met gerechtsdeurwaarders ook de gedragingen van schuldenaren zijn
geobserveerd, tijdens de interactie aan de deur. De observatie die ik hier wil toelichten, is gebruikt om nader in contact te kunnen komen met meer respondenten
en inzicht te verkrijgen in hun belevingswereld. Daarvoor heb ik van februari tot
201

en met december 2012 met verschillende schuldhulpverleners meegelopen: drie
keer met een inloopspreekuur, twee keer met een huisbezoek in het kader van de
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) en twee keer met een intakegesprek voor de schuldsanering.
Tijdens zo’n inloopspreekuur van de hulpverlener kunnen schuldenaren
hun post afgeven, vragen stellen over hun rekeningen of problemen aankaarten,
bijvoorbeeld dat ze niet rond kunnen komen met hun maandelijks geldbedrag. Een
huisbezoek vindt plaats nadat de rechter heeft besloten dat iemand in aanmerking
komt voor een Wsnp-traject. De bewindvoerder gaat dan bij de schuldenaar langs
om uitleg te geven over de werking en de verplichtingen van de Wsnp. Tijdens
het intakegesprek wordt dan het concrete probleem vastgesteld en krijgt de schuldenaar vragen over hoe de schulden zijn ontstaan en hoe het staat met zijn inkomsten, uitgaven, vermogen, opleidingsniveau, schuldensituatie en zijn zelfredzaamheid en motivatie. Op basis daarvan stelt de schuldhulpverlener vervolgens een
plan van aanpak op.
Bij deze bijeenkomsten ben ik de hele tijd aanwezig geweest. De schuldhulpverleners vroegen de schuldenaren vooraf of het goed was dat er een onderzoeker mee zou komen. De bezoeken vonden plaats in het huis van de schuldenaar. Ook bij het inloopspreekuur vroegen de schuldhulpverleners de schuldenaren bij binnenkomst of die het een probleem vonden als ik, als onderzoeker,
aanwezig zou zijn bij het gesprek. Dat bleek in geen van de gevallen zo te zijn.
Bij de intakegesprekken vroeg de schuldhulpverlener eveneens eerst hun toestemming. Na het formele intakegesprek kreeg ik steeds voldoende tijd om informeel
met hen te praten. Eerst vroeg ik of ze enkele vragen wilden beantwoorden. Op
één persoon na wilde iedereen aan mijn onderzoek meewerken. De vragen zijn
niet in vaste volgorde afgenomen, maar wel op basis van terugkerende thema’s.
Zo zijn er bijvoorbeeld vragen gesteld over hun relatie met gerechtsdeurwaarders,
of ze conflicten hadden meegemaakt en welke problemen zij met gerechtsdeurwaarders hadden ervaren (zie ook de checklist van telefonische interviews). Ik
heb met name geprobeerd om de beleving van de schuldenaren te doorgronden
door hun te vragen naar hun ervaringen en hun eigen gedrag tijdens het contact
aan de deur.
In totaal heb ik 21 schuldenaren tijdens hun contactmoment met een
schuldhulpverlener geobserveerd en persoonlijk gesproken.

Kenmerken van de groep schuldenaren
Aangezien niet van alle schuldenaren alle achtergrondkenmerken bekend waren,
vat ik ze hier globaal samen. Zo vroeg ik tijdens de meeloopdagen de schuldenaren niet expliciet naar hun exacte leeftijd of woonplaats. Dat was een bewuste
keuze: het gaat om gevoelige onderwerpen en dit soort vragen zou hun het gevoel
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kunnen geven dat ze niet meer anoniem waren en dat zou kunnen afschrikken.
Een andere overweging was de tijd. Bovendien zouden ze de indruk kunnen krijgen dat het een eenzijdig en gestuurd gesprek zou worden als er in het begin van
het gesprek vooral tijd besteed werd aan feitelijke vragen over algemene gegevens. Of het zou tot desinteresse leiden, terwijl de respondenten hadden laten weten dat ze graag zelf hun verhaal kwijt wilden. Om de drempel zo laag mogelijk
te houden en snel hun vertrouwen te winnen, waren op dat moment sommige achtergrondgegevens minder belangrijk. Het was inderdaad zo dat een groot deel van
de respondenten meteen zijn verhaal ging vertellen. Daarbij werd aandacht besteed aan hun beleving, zoals hun ervaringen met deurwaarders en wat volgens
hen zoal de aanleiding was tot (geëscaleerde) conflicten. Van het merendeel van
de telefonisch afgenomen interviews is wel bekend wat het geslacht, de leeftijd of
etniciteit van de respondenten was. In sommige gevallen hoefde ik daar niet expliciet naar te vragen omdat men zelf al naam en woonplaats noemde of omdat ik
iemands geslacht uit de stem kon afleiden. De woonplaats kon ik in een aantal
gevallen vermoeden op basis van het netnummer van waarop iemand belde.
In tabel 13 een samenvatting van de achtergrondkenmerken van geïnterviewde schuldenaren:
Tabel 13: Achtergrondkenmerken van de schuldenaren met wie gesproken
is
Geslacht
Leeftijd
Afkomst
Schuldsaneringstraject

Contact met deurwaarders

Meerdere deurwaarders op bezoek
gehad

23 mannen, 31 vrouwen.
Vanaf 23 jaar tot in de zestig.
Het merendeel had een Nederlandse achtergrond.200
28 schuldenaren zaten in een schuldsaneringstraject, 3 waren in afwachting daarvan en 2 waren ermee gestopt.
Meer dan de helft van de schuldenaren gaf
aan face-to-face-contact met deurwaarders
te hebben gehad. Slechts een klein aantal
liet weten nog nooit bezoek van een deurwaarder te hebben gehad.
Meer dan de helft van de schuldenaren
had meer dan één deurwaarder op bezoek
gehad.

De telefonische interviews zijn gehouden onder 33 schuldenaren: 15 mannen en
18 vrouwen. Tijdens de meeloopdagen met schuldhulpverleners heb ik gesproken
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Ik heb voor deze terminologie gekozen naar aanleiding van de discussie over het stigmatiserende effect van de term ‘allochtoon’.
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met 21 schuldenaren: 8 mannen en 13 vrouwen (in de groep die ik tijdens de meeloopdagen met de deurwaarders heb geobserveerd, waren de mannen en vrouwen
evenredig vertegenwoordigd). De leeftijd van de geïnterviewden was boven de 23
jaar tot in de zestig (de groep die aan de deur is geobserveerd, was jonger, al vanaf
achttien jaar). Ze kwamen uit alle regio’s, maar het merendeel was afkomstig uit
Noord- en Zuid-Holland, waar schuldhulpverleningsinstantie 2 actief is. De meesten hadden een Nederlandse achtergrond; de groep met een migratieachtergrond
is ondervertegenwoordigd (aan de deur werden beide groepen geobserveerd, daar
was de groep met een migratieachtergrond juist ruimer vertegenwoordigd). De
schuldenaren die ik tijdens de meeloopdagen met de deurwaarders zag, woonden
zowel in probleemwijken als in ‘goede’ buurten en bewoonden appartementen,
flatgebouwen, rijtjeshuizen en vrijstaande huizen (villa’s).
Hoe is de groep schuldenaren te karakteriseren? Voor een deel gaat het om (ex)ondernemers. Zij hebben zakelijke schulden die veelal samengaan met privéschulden. Waar ze eerst een eigen bedrijf hadden met voldoende inkomsten, moeten ze
nu van een minimuminkomen rondkomen. Anderen zijn (alleenstaande) ouderen,
(alleenstaande) vrouwen met (kleine) kinderen, gezinnen, jongeren en studenten.
De groep is kortom zeer divers. De schulden van de niet-ondernemers lopen uiteen van kleine bedragen tot duizenden euro’s. Het gaat bijvoorbeeld om achterstallige betalingen van de huur, ziektekosten, energie, studieleningen, verkeersboetes, alimentatie en echtscheidingskosten.
Vervolgens iets over de oorzaak van de schulden. Schuldenaren hebben
kritiek op andere schuldenaren, ‘de echte wanbetalers’, die volgens hen geen besef van geld hebben, dure aankopen blijven doen en niet willen betalen. Een groot
deel van de mensen met wie ik sprak, zegt gewoonweg niet te kunnen betalen. Ze
vertellen dat ze door allerlei externe omstandigheden in de schulden terecht zijn
gekomen (hierover meer in hoofdstuk 9 Harde interacties). De schuldenaren met
wie ik telefonisch sprak, zijn bezig (geweest) om hun financiële problemen aan te
pakken. Op het moment van deze interviews zaten achtentwintig van hen in een
schuldsaneringstraject, waren drie van hen in afwachting daarvan en de overige
waren ermee gestopt. De personen die ik tijdens de meeloopdagen sprak, volgden
eveneens een schuldsaneringstraject of hadden daar op dat moment een intakegesprek over. De mensen die ik aan de deur observeerde, verschilden sterk in de
mate waarin ze iets aan hun situatie hadden gedaan. Een deel van hen had er nog
nooit iets aan gedaan; bij hen kwam de deurwaarder bijvoorbeeld voor het eerst
over de vloer. Een andere groep had al verschillende (vergeefse) pogingen gedaan
om de schuldproblemen op te lossen, door bijvoorbeeld hulp te zoeken bij een
schuldhulpverlener, familie of een liefdadigheidsinstelling. Ook de manier
waarop zij contact hadden (gehad) met een gerechtsdeurwaarder, wisselde: dat
was zowel schriftelijk als mondeling en persoonlijk. De meesten hadden face-to204

face-contact met een gerechtsdeurwaarder gehad (aan hun deur). Daarnaast had
het merendeel (verspreid over de jaren) één of meer gerechtsdeurwaarders op bezoek gehad. In de empirische hoofdstukken (hoofdstuk 5 tot en met 11) ga ik verder in op deze ervaringen.

Kwantitatief
Het is denkbaar dat ik via de schuldhulpverlening een selecte groep schuldenaren
heb bereikt: mensen die al pogingen hebben ondernomen om iets aan hun financiële problemen te doen en daarvoor al contact hebben gezocht met een instantie.
De groep die diep in de schulden zit maar geen hulp zoekt, is groot. Ik heb geprobeerd deze groep via een online-enquête (uitgezet via het online surveyprogramma ThesisTools) te bereiken. Er zijn internetfora met veel berichten van
schuldenaren die vertellen over hun problematische schuldensituatie en ik heb op
verschillende van deze fora een oproep geplaatst met een link naar een onlineenquête (zoals op de website van Radar-tv, Hotforum en het forum Stop incassobureaus). Helaas is de respons zeer laag gebleven: uiteindelijk hebben maar negen
respondenten de enquête (half) ingevuld, waardoor ik er niets mee kon en besloten
heb de resultaten niet in mijn onderzoek mee te nemen. Ik noem dit hier bewust,
omdat het laat zien hoe lastig schuldenaren te bereiken zijn. Dat geldt wellicht
ook voor gerechtsdeurwaarders en hulpverleners die contact met hen zoeken.

4.3.3 Methoden derden
De overige mensen die ik in mijn onderzoek heb betrokken, zijn professionele
schuldhulpverleners en beleidsmedewerkers, zoals medewerkers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Arbeidsinspectie, de Nationale ombudsman en docenten van de deurwaardersopleiding. Door ook derden
zoals schuldhulpverleners in het onderzoek te betrekken heb ik de informatie afkomstig van schuldenaren en gerechtsdeurwaarders kunnen verifiëren.
Hen heb ik benaderd met een kwalitatieve onderzoeksmethode: het interview.
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Telefonische en face-to-face-interviews
In 2011 en 2012 heb ik met 13 schuldhulpverleners face-to-face-gesprekken gevoerd (3 mannen en 10 vrouwen). Ook heb ik in 2011, 2012 en 2015 verschillende
keren contact gehad met zes medewerkers van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, van het project Veilige Publieke Taak, die onderzoek hebben verricht naar agressie en geweld tegen gerechtsdeurwaarders. In
2012 heb ik tevens gesproken met 3 medewerkers van de Arbeidsinspectie en 3
projectmedewerkers van het bureau de Nationale ombudsman en in 2011 had ik
een telefonisch gesprek met de directrice van de Koninklijke Beroepsorganisatie
van Gerechtsdeurwaarders en met de secretaris van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. Later is er face-to-face-contact geweest met de directrice van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. In 2016 zijn nog actuele gegevens opgevraagd bij de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders en de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. Verder heb ik in 2011 gesproken
met verschillende docenten van de Kandidaat-deurwaardersopleiding, met wie ik
daarna nog verschillende keren informeel contacten heb gehad. Ook heb ik diverse malen gepraat met mensen die werken met schuldenaren.

4.3.4. De rol van de onderzoeker
Als onderzoeker heb ik van binnenuit een beeld kunnen krijgen van wat deurwaarders en schuldenaren meemaken en van hun (geëscaleerde) conflicten. Hoewel je als onderzoeker altijd een zekere invloed uitoefent, heb ik geprobeerd om
een zo onafhankelijk mogelijke positie in te nemen. Het ging bij de observatie niet
om intensieve, maar vooral om extensieve participatie. Mijn rol was die van ofwel
‘observator als participant’ ofwel ‘volledig observator (Baarda e.a., 2013, p. 187;
Mortelmans, 2009). Tijdens de meeloopdagen met de deurwaarders heb ik bewust
op mijn houding gelet. Zo liep ik mee naar de voordeur en stelde de deurwaarder
mij soms voor, waarbij zo nu en dan kort iets over mijn onderzoek werd verteld.
Als ik niet werd geïntroduceerd, leidde dit niet tot vreemde reacties: het gebeurt
immers vaker dat een deurwaarder iemand meeneemt, bijvoorbeeld een stagiaire
of medewerker van de incassoafdeling. Ik stelde me afzijdig op en mengde me
niet in het gesprek: de face-to-face-interacties vonden plaats tussen de gerechtsdeurwaarder en de schuldenaar en vrijwel alle schuldenaren hebben mij tijdens de
ontmoetingen aan de deur verder genegeerd. In één situatie reageerde de schuldenaar wel heel nadrukkelijk op mij en werd hij zelfs persoonlijk en intimiderend,
wat straks in hoofdstuk 10 Escalatie: agressie en geweld terug komt.
Bij één ontmoeting was sprake van intensieve participatie. De deurwaarder vroeg mijn hulp om de inboedel op te schrijven (zie case 32, Zonder schroom),
waarop ik het aantal tafels en stoelen in een eetcafé heb geteld. Zo heb ik ervaren
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hoe het is om als deurwaarder beslag te leggen op iemands goederen. Het blijkt
een intimiderend effect op de schuldenaar te hebben, zoals terugkomt in hoofdstuk
9 Harde interacties.
Ook heb ik bij de observatie bij schuldhulpverleningsinstanties bewust
open kaart gespeeld. Bijna alle schuldenaren waren op de hoogte van mijn rol als
onderzoeker: ze waren hier vooraf over ingelicht en vonden het geen probleem
dat ik bij de gesprekken aanwezig was. Tijdens hun gesprekken met de schuldhulpverleners heb ik me afzijdig gehouden: de interactie vond plaats tussen de
schuldhulpverlener en de schuldenaar. Pas nadat een gesprek was afgerond en de
schuldenaar daarvoor toestemming had gegeven, sprak ik persoonlijk met hem.
Tijdens de interviews was ik betrokken, oprecht geïnteresseerd en alert.
In de gesprekken met de deurwaarders nam ik een open en informele houding aan
en dat bleek ook tijdens de meeloopdagen de beste manier te zijn om goed contact
met hen te krijgen. In deze ontspannen sfeer deden zij hun verhaal: het waren geen
strakke vraag-antwoord-interviews, maar vloeiende gesprekken. Ook in de gesprekken met schuldenaren heb ik geprobeerd hen op hun gemak te stellen en hun
het gevoel te geven dat ik naar hen luisterde. Zo won ik vertrouwen en was er
ruimte voor een open gesprek, waarin zij zich niet schaamden om hun verhaal te
vertellen. Ik heb in die gesprekken actief geluisterd, begrip voor hun situatie getoond en waar mogelijk doorgevraagd naar hun specifieke beleving. Daarbij heb
ik bewust geen oordeel gegeven over hun situatie en zo veel mogelijk aansluiting
bij hun belevingswereld gezocht. In sommige gevallen heb ik gemakkelijke taal
moeten gebruiken. De telefonische gesprekken zijn één op één afgenomen, waardoor de privacy van de respondenten werd gewaarborgd en de kans op sociaalwenselijke antwoorden geminimaliseerd werd. Dat werd ook duidelijk uit het feit
dat sommige schuldenaren zonder enige terughoudendheid vertelden over niet alleen hun schulden, maar ook over hun agressie tegen deurwaarders.
Zowel tijdens de observaties als de interviews heb ik een onderzoekersrol, een
praktijkrol en een persoonlijke rol aangenomen. De onderzoekersrol werd zichtbaar als ik vragen over mijn onderzoeksthema stelde. De praktijkrol vulde ik in
door me tijdens de meeloopdagen onopvallend te kleden (in gemakkelijke, neutraal gekleurde kleren zonder zichtbare merken) en weinig make-up te dragen.
Mijn persoonlijke rol was aan de orde tijdens de informele gesprekken in de auto,
die over allerlei zaken gingen. Ik heb geprobeerd om zo onbevangen en onbevooroordeeld mogelijk te zijn; ik heb geen commentaar gegeven op het gedrag aan de
deur, omdat ik dit niet wilde beïnvloeden. Toch was het onmogelijk om mijn persoonlijke rol in bepaalde gevallen niet door te laten schemeren: tijdens informele
gesprekken komt altijd een stukje van je eigen persoonlijkheid naar boven. Tijdens het veldwerk heb ik op bepaalde momenten moeten schakelen tussen deze
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drie rollen. Dankzij mijn nauwe betrokkenheid bij de deurwaarders en schuldenaren is me duidelijk geworden dat het in dit type onderzoek cruciaal is dat je beschikt over communicatieve en sociale vaardigheden en technieken als inlevingsvermogen, omgevingsbewustzijn, sociabiliteit en sensitiviteit.

4.4

De data-analyse als cyclisch proces

In mijn onderzoek is de kwalitatieve analyse voornamelijk cyclisch verlopen,
waarbij de dataverzameling en -analyse zijn geïntegreerd en elkaar qua informatie
aanvullen (Miles & Huberman, 1984). Hoewel ik in dit hoofdstuk beide fasen in
een afzonderlijke paragraaf behandel, lopen ze in elkaar over. Hierbij heb ik me
laten inspireren door het principe van de grounded theory, waarbij mijn theoretisch denkkader (met daarin een dynamisch perspectief op de escalatie van conflicten tussen deurwaarders en schuldenaren) wordt ontwikkeld tijdens de analyse
van de empirische observatie (Glaser & Strauss, 1967). Mijn voornaamste doel
was overigens niet theorievorming, maar een diepgaander begrip van de ervaringen van deurwaarders en schuldenaren en de escalatie van conflicten. De benadering van de grounded theory leent zich goed voor het beschrijven van verschijnselen en het opsporen van patronen. Ik heb gebruik gemaakt van een combinatie
van inductieve en deductieve analyse, waarvan verderop enkele voorbeelden (Van
Staa & Evers, 2010).
In deze paragraaf bespreek ik eerst hoe ik mijn onderzoeksmateriaal heb
vastgelegd en vervolgens hoe de data-analyse is verlopen.

4.4.1 De fasen van analyseren
De eerste fase betreft het vastleggen van de data en de uitwerking daarvan. Zowel
bij de interviews als bij de observaties maakte ik in eerste instantie gebruik van
de eenvoudige pen-en papiermethode. Toen ik met de deurwaarders meeliep, heb
ik om zo min mogelijk op te vallen geen notities gemaakt tijdens hun ontmoetingen met schuldenaren aan de deur, dat deed ik pas achteraf. Bij andere observaties,
zoals bij de deurwaardersopleiding, heb ik wel (in een klein kladblokje) veldnotities gemaakt die ik naderhand uitwerkte; dat betrof zowel observaties als reflecties. Om zo min mogelijk data te verliezen heb ik de tijd tussen observatie en
registratie zo kort mogelijk gehouden (Mortelmans, 2009). Zo maakte ik bijvoorbeeld op de terugweg in de trein notities (in kernwoorden), die ik later op de computer kon uitwerken tot uitgebreidere verslagen. Bij het noteren van de observaties
(zoals de uitwerking van de praktijksituaties) heb ik geprobeerd mijn waarnemingen zo droog weer te geven en ze niet al meteen te interpreteren (Baarda e.a.,
2013). Zo heb ik ervoor gezorgd dat mijn veldnota’s een beschrijving bevatten
van het geobserveerde gedrag (hier kom ik verderop op terug). Ook tijdens de
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interviews heb ik veel aantekeningen gemaakt (trefwoorden, korte zinnen) die ik
later op dezelfde dag uitwerkte om zo min mogelijk informatie te verliezen. Wanneer ik ideeën had voor de verdere analyse en dataverzameling, heb ik deze ook
genoteerd (Glaser & Strauss, 1967; Mortelmans, 2009).
Uiteindelijk had ik een grote hoeveelheid ruw materiaal tot mijn beschikking die ik vervolgens met het oog op mijn vraagstelling systematisch heb ontleed, herschikt, georganiseerd en geïntegreerd. De data-analyse is een uitgebreid
proces (Van Staa & Evers, 2010). Om tot een analyseerbaar bestand te komen heb
ik gebruik gemaakt van de zogenoemde pen- en papiermethode en het kwalitatief
statistisch onderzoeksprogramma Atlas Ti.
Ik ben begonnen met het ordenen van de teksten over mijn observaties,
de interviews en de schriftelijke opdrachten van de student-deurwaarders. Vervolgens heb ik al het materiaal gecategoriseerd en gecodeerd door alle tekstfragmenten direct na de data-verzameling op papier en later ook in Atlas Ti te labelen:
open coderen. Voor de gesprekken met schuldenaren maakte ik labels als ‘dreigementen schuldeisers’, ‘economisch verdienmodel’, ‘fouten’, ‘uitvoerder’,
‘haast’ en ‘onmenselijkheid’. De meeloopdagen met deurwaarders leidden tot codes als ‘dossiers afboeken’, ‘meerdere deurwaarders’, ‘ervaren druk opdrachtgevers’ en ‘ervaring met agressie’. Dit had een uitgebreide set van codes tot resultaat. Ook heb ik de achtergrondkenmerken van de geïnterviewde deurwaarders en
schuldenaren ondergebracht in tabellen, die verderop in dit hoofdstuk worden gepresenteerd (Wester, 2005).
Vervolgens heb ik een nadere ordering aangebracht, subcodes gemaakt
en codes samengevoegd: axiaal coderen. In de eerste interviews met schuldenaren
kwamen verschillende codes regelmatig terug. Zo heb ik de code ‘ervaring met
deurwaarders’ bij het tekstfragment ‘Ik heb ongeveer wel 12x bezoek gehad van
een deurwaarder’ gespecificeerd met de subcode ‘ervaring met bezoek deurwaarders aan de deur’, waardoor specifieke en gedetailleerde informatie naar voren
kwam. Ook voegde ik codes samen (zoals ‘juridisch jargon onbegrijpelijk’,
‘haast/geen tijd’, ‘doen maar iets/kosten maken’, ‘niet/opeens komen opdagen’,
‘uitzichtloze situatie’, ‘door elkaar heen werken/schuldhulpverlening’, ‘onpersoonlijke bureaucratie’ en ‘onmenselijkheid’) in de overkoepelende code ‘aard
van de problemen met deurwaarders’. Andere voorbeelden van overkoepelende
codes zijn: ‘de achtergrondsituatie’, ‘incidenten’ (casus), ‘emoties’ en ‘bredere
oorzaak (complexiteit)’. Enkele overkoepelende codes bij het meelopen met deurwaarders zijn ‘houding deurwaarder’, ‘houding schuldenaar’ en ‘visie op agressie’.
Tot slot heb ik centrale kernbegrippen geconstrueerd: selectief coderen. Om de
veelheid aan data te reduceren besloot ik om bepaalde passages en codes die niet
van belang bleken voor een antwoord op mijn vraagstelling, buiten de data-ana-
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lyse te houden. Dat ging bijvoorbeeld om gedetailleerde informatie over onbetrouwbare personen bij wie een schuldenaar een lening had afgesloten. Zo bleef
een aantal relevante en centrale hoofdcodes over, die ik heb bekeken op hun onderlinge verband en heb gebruikt bij het opstellen van enkele theoretische concepten. Om de data betekenis te geven heb ik een zekere mate van theoretische
gevoeligheid toegepast (Mortelmans, 2009).
In paragraaf 3.4 beschreef ik dat bij de observatie bij gerechtsdeurwaarders gebruik is gemaakt van observatie-categorieën die vooraf, maar vooral ook in de
loop van onderzoeksproces zijn ontwikkeld. Het was effectief om van tevoren een
leidraad te hebben om hun gedrag in kaart te brengen (zoals legitiem/illegitiem en
behoorlijk/onbehoorlijk), maar dankzij de tussentijdse data-analyse heb ik de conflictopwekkende gedragingen tijdens het onderzoek verder kunnen construeren.
Zo bleek ik bij de observaties aan de deur terug te kunnen grijpen op bestaande
literatuur over het gedrag van gezagsdragers in termen van procedurele en interactionele rechtvaardigheid. Ook kwamen gaandeweg conflictopwekkende gedragingen aan het licht die specifiek lijken te zijn voor gerechtsdeurwaarders. Zo viel
het me op dat deurwaarders vaak hun map tussen zichzelf en de schuldenaren
inhielden, waarop ik deze gedraging als aparte categorie aan de observatielijst heb
toegevoegd: inductie en deductie wisselden elkaar af. De tussentijdse analyse
voorafgaande aan een volgende meeloopdag met een deurwaarder gaf zo richting
aan de verzameling van nieuwe, specifiekere gegevens. De codes bleven gedurende de dataverzameling veranderen, maar uiteindelijk was er sprake van een
vastheid aan codes (verzadiging), die een beginpunt vormden voor de uitwerking
van de resultaten en de definitieve verslaglegging. Ditzelfde gebeurde tijdens de
interviews met schuldenaren – ook hier beïnvloedde de tussentijdse analyse van
de data de verdere verzameling ervan en de uiteindelijke constructie van de theoretische concepten, zoals hieronder nader wordt beschreven.

4.4.2 Onderlinge beïnvloeding
Het analyseren van data is een actief proces en de bewerking ervan is een eclectische bezigheid die de nodige creativiteit van de onderzoeker vraagt. Gaandeweg
heb ik mijn onderzoeksstrategie moeten aanpassen. Doordat dataverzameling en
–analyse in elkaar overliepen, lagen niet alle keuzes op voorhand vast. In eerste
instantie was het mijn bedoeling om me hoofdzakelijk te richten op de gedragingen van gerechtsdeurwaarders. Door met hen mee te lopen en met hen te praten
wilde ik zicht krijgen zowel op hun gedragingen als op de problemen van schuldenaren. Al bij het eerste meelopen met de deurwaarders werd het me echter duidelijk dat ik ook de gedragingen van schuldenaren zou moeten onderzoeken om
een compleet beeld te krijgen van de dynamiek in de escalaties van hun conflicten.
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Aan de deur gaat het immers om actie en reactie van interactiepartners die elkaar
onderling beïnvloeden en de observatie van juist die wisselwerking zou het onderzoek meerwaarde geven. Deze bredere dataverzameling heeft uiteindelijk geleid tot een veel vollediger perspectief, zowel in theoretisch als empirisch opzicht
(Halliday & Schmidt, 2009).
Toen ik mijn onderzoek begon, was er nog geen theorie voorhanden om
de toenemende escalatie tussen deurwaarders en schuldenaren afdoende te analyseren. Ik heb me laten leiden door wat er in de empirie (de praktijk) naar voren
kwam. Zo bleek tijdens de observatie dat de ontwikkelingen in het gerechtsdeurwaardersambt cruciaal zijn voor de gedragingen aan de deur – denk hier aan de
druk die deurwaarders door de markwerking vanuit hun opdrachtgevers ervaren.
Uit de gesprekken met deurwaarders (en later ook met schuldhulpverleners)
kwam naar voren dat daarnaast andere, economische en maatschappelijke ontwikkelingen een rol spelen bij escalatie. Waar mijn theoretische kader zich aanvankelijk beperkte tot het in kaart brengen van de ontwikkelingen aan de kant van
gerechtsdeurwaarders, heb ik er later voor gekozen om ook uitvoerig aandacht te
besteden aan deze twee andere ontwikkelingen.
Uit alle afzonderlijke data (zoals de interviews en de observaties) bleek
de bijzondere samenhang tussen die ontwikkelingen. Zo noemden zowel deurwaarders als schuldenaren conflictopwekkende verschijnselen die verband houden met een van de drie ontwikkelingen, zoals deurwaarders die gehaast zijn,
schuldenaren die geen verantwoordelijkheid nemen en de hoge schulden. Om de
toenemende escalatie te kunnen begrijpen bleek een dynamisch perspectief dus
geschikter te zijn dan een eenzijdige oriëntatie op ontwikkelingen aan de kant van
deurwaarders.
Verder is de wisselwerking tussen de dataverzameling en -analyse aanleiding geweest om een aantal theoretische concepten te ontwerpen. Tijdens de
eerste observaties en gesprekken met schuldenaren werd al snel duidelijk dat geëscaleerde conflicten niet alleen in verband staan met het gedrag van deurwaarders (aan de deur en elders), maar ook en vooral met dat van derden, zoals incassobureaus en schuldhulpverleners. Dat ging dus om data die in eerste instantie
niet in de onderzoeksstrategie pasten, maar die uiteindelijk wel nodig waren voor
het antwoord op de hoofdvraag van mijn onderzoek, daar de conflicten tussen
deurwaarders en schuldenaren niet los konden worden gezien van eerdere gebeurtenissen in de contacten met deze derden. Deze vaststelling heeft geleid tot een
uitbreiding van het theoretische hoofdstuk, waarin niet alleen wordt ingegaan op
economische en (beroeps)sociologische verklaringen, maar ook een escalatiespiraal en een dynamisch perspectief op conflicten worden gepresenteerd. Op basis
hiervan is ook de structuur van de empirische hoofdstuk vastgesteld (zie verderop
de afsluitende leeswijzer).
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Tot slot een voorbeeld van hoe tussentijdse data-analyse bruikbaar kan zijn voor
het vinden van patronen. De data bevestigden in eerste instantie de veronderstelling dat elke confrontatie tussen een gerechtsdeurwaarder en een schuldenaar
uniek is: elke interactie verschilt immers in complexiteit, activiteit en context. Zo
verliep de ene interactie soepeler dan de andere en waar de ene ontmoeting in nog
geen vijf minuten voorbij was, duurde een andere al gauw twintig minuten. Bovendien gedroeg iedere gerechtsdeurwaarder zich anders en was iedere schuldenaar verschillend. Hoewel het a priori niet de bedoeling was om een typologie
van interacties op te stellen herkende ik in de tussentijdse data-analyse toch bepaalde terugkerende patronen in het brede scala van face-to-face-interacties tussen deurwaarders en schuldenaren. Dit heeft geleid tot een typologie op basis van
tegenstellingen en toen duidelijk werd dat de interactietypen alle patronen besloegen, besloot ik de dataverzameling te stoppen (verzadiging). Die typologie behelst
vier soorten conflictueuze interacties, waar ik in het volgende hoofdstuk nader op
inga:
1.
vluchtige interacties;
2.
confronterende interacties;
3.
strategische interacties;
4.
harde interacties.

4.4.3 Kwaliteit van de data
In deze paragraaf ga ik in op de kwaliteit van de data, waarbij ik ook enkele tekortkomingen signaleer in de betrouwbaarheid en de interne validiteit van het onderzoek.

Betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid van kwalitatief onderzoek zegt iets over de mate waarin de
resultaten onafhankelijk zijn van toeval (Baarda e.a., 2013). Toeval kan worden
voorkomen door een verantwoorde keuze van de respondentengroep. In kwalitatief onderzoek is het echter gebruikelijk om te werken met een klein aantal respondenten. Dit type onderzoek leent zich niet om conclusies te trekken over de
verspreiding van een bepaald probleem onder een grotere populatie. Ook in mijn
onderzoek gaat het niet om het achterhalen van verschillen: in dit type kwalitatief
onderzoek kan men immers geen grote onderzoekspopulaties verwachten (Willig,
2013, p. 188). Daar staat tegenover dat kwalitatief onderzoek wel veel kan zeggen
over de ernst van het probleem, dat uitgebreid en nauwkeurig van binnenuit geschreven kan worden. Bovendien kan er ook een verklaring voor het probleem
gegeven worden, doordat er gewerkt wordt met concreet, levendig en betekenisvol materiaal. De analyse van deze empirische gegevens leidt in veel gevallen tot
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gefundeerde en uitgebreide beschrijvingen en tot de verklaring van problemen in
hun eigen context (Bouverne-De Bie e.a., 2003, p. 123).
Aan mijn onderzoek namen echter weinig respondenten deel en daarom
is het belangrijk om te reflecteren op de problemen die hiermee mogelijk samenhangen. Ten eerste de groep schuldenaren. In mijn onderzoek heb ik 450 schuldenaren aangeschreven om mee te werken. Uiteindelijk heb ik met het geringe
aantal van 31 respondenten een telefonisch interview gehouden.201 Het betreft hier
een laag responspercentage, dat overigens lastig te bepalen is, aangezien het niet
duidelijk is of de 450 schuldenaren nog op dat adres woonden en hoe actueel het
adressenbestand van de meewerkende schuldhulpverleningsinstanties was. Daarnaast beheren sommige schuldenaren hun eigen post niet, waardoor ze mogelijk
mijn brieven niet hebben ontvangen. Ook als ze wel reageerden, leverde dat niet
altijd data op, omdat het vervolgens niet lukte hen terug te bellen en contact te
leggen. Achteraf gezien was het zinvol geweest als er een antwoordapparaat was
ingeschakeld, waarop deze respondenten een bericht hadden kunnen achterlaten.
De lage respons is overigens op zich ook een bevinding die te maken heeft met de
huidige schuldenproblematiek zelf. Het is helaas een bekend feit dat veel schuldenaren nauwelijks reageren op de brieven, omdat ze de post vaak helemaal niet
openmaken. Een andere belangrijke oorzaak van de beperkte respons was dat er
geen gebruik kon worden gemaakt van de sneeuwbalmethode, die namelijk niet
geïndiceerd is bij een verzameling die in de sociologische zin geen groep vormt.
Het nadelige effect op het onderzoek van het geringe aantal schuldenaren (34) met
wie ik uiteindelijk heb gesproken, valt op verschillende punten enigszins te relativeren. De gerechtsdeurwaarders zijn de dominante interactiepartner uit mijn onderzoek, waarvan het zwaartepunt bestond uit een casestudie waarvoor observatie
de belangrijkste onderzoeksmethode was. Mijn open opzet heeft het mogelijk gemaakt om naarmate het onderzoek vorderde, andere methoden te kiezen en toe te
voegen. Om de onderzoeksvraag in zijn geheel te kunnen beantwoorden en meer
zicht te krijgen op de rol van schuldenaren, heb ik besloten om ter aanvulling
enkelen van hen te interviewen om tevens een beeld te krijgen van hun gedachtegang en niet alleen van hun geobserveerde gedragingen aan de deur.
Daarnaast heb ik tijdens de meeloopdagen met schuldhulpverleners faceto-face met 21 schuldenaren gesproken. Hoewel het hier niet om diepte-interviews ging, bood ook deze onderzoeksmethode relevante informatie voor de beantwoording van mijn vraagstelling. Voorts heb ik tijdens mijn meeloopdagen
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Als gevolg van het sturen van de brieven. Daarnaast zijn er nog drie andere schuldenaren
telefonisch geïnterviewd, wat voortkwam uit het contact met de schuldhulpverlener van de
Kredietbank van de gemeente Rotterdam.
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met de deurwaarders aan de deur uitvoerig schuldenaren geobserveerd – het waren er honderden. De 34 telefonische interviews betroffen dus slechts een deel van
de groep onderzochte schuldenaren.
Toch is een kritische reflectie op het relatief lage aantal schuldenaren hier op haar
plaats, aangezien dit een probleem zou kunnen opleveren voor de generaliseerbaarheid van de steekproef.202 De literatuur gaat in op de aanvaardbaarheid van
een lage respons, waarbij het belangrijk is om als onderzoeker vooraf na te denken
en heldere keuzes te maken over grootte van de steekproef (Willig, 2014; Baarda
e.a., 2013, p. 101). De veronderstelling was dat het lastig zou zijn om schuldenaren te bereiken en dat dit tot moeilijkheden zou kunnen leiden, maar voorop stond
dat deze groep een poging waard was.
Het bleek inderdaad lastig om respondenten onder de groep schuldenaren
te werven, maar ik had op voorhand mijn onderzoeksstrategie hierop aangepast.
Ik heb de tijd genomen en verschillende pogingen ondernomen en onderzoeksmethoden toegepast om schuldenaren te werven voor de telefonische interviews: methodetriangulatie. Zo heb ik geprobeerd om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten (Van Staa & Evers, 2010). Wat heb ik allemaal gedaan?
Allereerst heb ik brieven achtergelaten bij alle schuldenaren bij wie ik
tijdens de meeloopdagen met de deurwaarder aan huis ben geweest. Omdat hier
slechts één reactie op kwam, heb ik om schuldenaren te kunnen spreken de medewerking gezocht van tien schuldhulpverleningsinstanties. Hierbij stuitte ik al
snel op weerstand: de instanties zagen problemen bij de waarborging van de privacy van hun cliënten. Uiteindelijk waren er gelukkig drie schuldhulpverleningsinstanties bereid om medewerking te verlenen en heb ik zoveel mogelijk respondenten (450) per brief aangeschreven; later heb ik via schuldhulpverleners ook
persoonlijk contact kunnen leggen met schuldenaren. De respons bleef echter ook
bij deze twee pogingen laag. De schuldenaren met wie ik (via de schuldhulpverlener) een afspraak gemaakt had, zeiden helaas af of kwamen niet opdagen. Uiteindelijk heb ik via mijn contact met een schuldhulpverlener van de Kredietbank
van de Gemeente Rotterdam met drie schuldenaren gesproken. Daarnaast heb ik
via een online enquête geprobeerd schuldenaren te werven voor een interview,
wat jammer genoeg geen succes had. Tot slot ben ik op pad gegaan met schuldhulpverleners om in contact te komen met verschillende schuldenaren. Deze laatste methode was het effectiefste: hierdoor heb ik uiteindelijk met 21 schuldenaren
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In de psychologie en de geneeskunde is het gebruikelijk om de power van de steekproef (de
gevolgen van lage responspercentages) van te stellen met behulp van een G*power analyse
(Cohen, 1988, 1992). In de criminologie/rechtssociologie wordt deze statistische toets doorgaans niet gebruikt (feedback Van den Bos, 2017).
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kunnen spreken. Ik heb kortom een veelheid aan methoden toegepast om schuldenaren te werven voor een interview.
Hoewel het aantal van 34 telefonische interviews laag is, heeft deze manier van
dataverzameling genoeg bruikbare gegevens opgeleverd. Een belangrijke oorzaak
hiervan is dat het om diepte-interviews ging. Door met schuldenaren te praten zou
ik daadwerkelijk zicht kunnen krijgen op het perspectief van de schuldenaren
(bottom-up): ik had immers vastgesteld dat alleen de observatie van hun gedrag
onvoldoende relevante data zouden opleveren. Daarbij was het overigens niet
mijn bedoeling om een extern valide steekproef te trekken, omdat het hier niet
ging om de omvang van het verschijnsel en de verschillende subcategorieën hierbinnen. Representativiteit was niet mijn doel: het ging mij om het in kaart brengen
van het perspectief van schuldenaren die conflicten met deurwaarders (hebben)
ervaren.
De verhalen van deze 34 schuldenaren geven een goed beeld van hun
beleving en dienen daarmee het uiteindelijke doel van mijn dataverzameling: het
verkrijgen van diepgaand begrip van de ervaringen van deurwaarders en schuldenaren en van de escalatie van hun conflicten. Daar ik op voorhand al had verwacht
dat ik slechts met een beperkt aantal schuldenaren zou spreken, heb mijn onderzoeksstrategie daar bewust op afgestemd in mijn keuze voor diepte-interviews.203
Zo kon ik ook voldoende aandacht en tijd besteden aan elke respondent. Ik was
met name geïnteresseerd in de persoon van de schuldenaar en de concrete omstandigheden waaronder hij agressief was geworden. In interactieve en intensieve
gesprekken vroeg ik door naar de conflictueuze en geëscaleerde ervaringen met
deurwaarders en naar wat daaraan vooraf ging. Dat nam veel tijd in beslag, aangezien de schuldenaren uitvoerig hun verhaal wilden doen. Mogelijk als gevolg
van mijn doorvragen vertelden schuldenaren open over het waarom van hun
agressie aan de deur. Hierbij noemden ze de concrete gedragingen van de deurwaarders, maar sommigen waren ook kritisch over zichzelf. Elk van deze belevingen gaf zicht op de situatie en de manier waarop schuldenaren hun werkelijkheid definiëren (Baarda e.a., 2013, p. 180). Bovendien waren het stuk voor stuk
interessante verhalen, die inzicht gaven in het proces van intensivering dat voorafgaat aan agressie en geweld. Overigens waren de drie schuldenaren met wie ik
via schuldhulpverlener van de Kredietbank van de gemeente Rotterdam in contact
was gekomen, door hem hierop geselecteerd; hij wist dat deze cliënten veel ervaring hadden met deurwaarders en ook te maken hadden gehad met geweld aan de
deur.
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Het afnemen van diepte-interviews is intensief en kost naast veel tijd ook veel inzet van de
onderzoeker. Deze onderzoeksstrategie is minder bruikbaar voor een grote onderzoeksgroep.
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Het ondervragen van een kleine respondentengroep biedt niet alleen ruimte voor
vergelijkbare verhalen (theoretische of analytische generalisatie), maar ook voor
diversiteit (Baarda e.a., 2013). Aangezien vooraf was besloten om diepte-interviews te houden en iedere respondent een rijke bron van informatie zou zijn, was
het de bedoeling om ruime aandacht te besteden aan de persoon van de schuldenaar en de complexiteit van zijn ervaringen en meningen.
De nadelen van een kleine respondentgroep wegen minder zwaar als de
groep gedifferentieerd is. Ik heb geprobeerd om van alle typen schuldenaren een
paar voorvallen te analyseren. Er is gesproken met mannen en vrouwen, van verschillende leeftijden, uit verschillende regio’s. Ze waren wel of geen ondernemer
en hadden geen, weinig of juist veel ervaring met deurwaarders. Sommigen hadden geweld gebruikt, anderen waren ondanks alle frustraties niet agressief geworden. Een minpunt was dat de schuldenaren met een migratieachtergrond ondervertegenwoordigd waren bij de interviews; wel heb ik deze groep tijdens de meeloopdagen kunnen observeren. Daarnaast zijn alle geïnterviewde schuldenaren via
schuldhulpverleningsinstanties benaderd: 28 respondenten zaten tijdens het gesprek in een schuldhulpverleningstraject, 3 waren in afwachting daarvan en 2 waren ermee gestopt. Allen probeerden (of hadden geprobeerd) dus iets aan hun problematische schuldensituatie te doen en dat is mogelijk een selecte groep. Daardoor zijn de schuldenaren die geen hulp zoeken en moeizaam op brieven reageren,
in de interviews onzichtbaar gebleven, terwijl aangenomen mag worden dat juist
zij veel problematische schulden hebben en daarmee ook veel ervaring met deurwaarders en derden zullen hebben. Dit probleem heb ik geprobeerd te ondervangen door bij de andere, observerende onderzoeksmethoden deze categorie van
‘onzichtbare schuldenaren’ wel in kaart te brengen.
Belangrijker is dat juist het beginsel van verzadiging (saturatie) uiteindelijk de
doorslag heeft gegeven om het bij de 34 interviewgesprekken met schuldenaren
te laten (Willig 2013, p. 217). Tussentijds heb ik de gesprekken uitgewerkt en
geanalyseerd en daaruit kwam op een gegeven moment geen nieuwe informatie
meer naar voren. Uit de data-analyse bleek dat de problemen van schuldenaren
met deurwaarders (en schuldeisers en schuldhulpverleners) sterk met elkaar overeenkwamen. Bij het onderlinge vergelijken van de data (volgens de methode van
constante vergelijking) viel op dat schuldenaren vooral bepaalde gedragingen van
deurwaarders als conflictopwekkend beschouwden. Dat had betrekking op de procedurele en interactionele rechtvaardigheid, waarbij de sociale rol van deurwaarders voorop staat. Toen steeds dezelfde gedragingen werden genoemd en er geen
nieuwe inzichten meer kwamen, werd duidelijk dat de 34 interviewgesprekken
voldoende informatie gaven ter beantwoording van de vraagstelling. De problemen en incidenten met deurwaarders lieten eenzelfde patroon van opstapeling
zien. Overigens is verzadigingsbeginsel ook het gevolg van triangulatie, waardoor
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de groep schuldenaren op verschillende manieren kon worden geanalyseerd. Dat
wil zeggen dat ik zowel deurwaarders als schuldenaren heb geobserveerd alsook
met deurwaarders en schuldhulpverleners heb gesproken om de onderlinge data
te kunnen verifiëren.
Tijdens het onderzoek is ook uit praktische overwegingen besloten om
verder geen schuldenaren meer te werven voor de interviews. Ondanks alle maatregelen bleken de schuldenaren lastig te bereiken en over het algemeen niet bereid
om mee te werken. Op ethische gronden heb ik besloten niet te proberen te respons
te vergroten door schuldenaren ‘incentives’ aan te bieden en hen bijvoorbeeld te
gaan betalen voor een interview (zoals dat wel eens gebeurt in de vorm van sigaretten). Het is een beperking van mijn onderzoek, maar het belangrijkste object
(de ‘hoofdmoot’) daarvan is tenslotte niet de schuldenaar, maar de deurwaarder.
Vervolgens enkele opmerkingen over de onderzochte gerechtsdeurwaarders. In
totaal heb ik zeventien deurwaarders geïnterviewd en ben ik met zeventien deurwaarders verschillende dagen op pad geweest. Op het eerste gezicht lijkt het hier
om een laag aantal respondenten te gaan, maar de empirische data zijn verzameld
onder meer gerechtsdeurwaarders. Zo heb ik verschillende andere deurwaarders
gehoord, gezien of gesproken tijdens het meelopen (collega’s op kantoor, aan de
telefoon), mijn bezoek aan de kandidaat-gerechtsdeurwaardersopleiding en de
alumnibijeenkomst. In totaal gaat het om aanmerkelijk meer deurwaarders dan de
hierboven genoemde 34: meer dan 150 (student)deurwaarders, 34 student-deurwaarders die de opdracht over agressie en geweld hebben gemaakt en 51 deurwaarders die de enquête hebben ingevuld.
Uiteindelijk is besloten om 34 verschillende deurwaarders te observeren
en te interviewen, waarbij ik me wederom heb laten leiden door het principe van
de saturatie. Toen uit de gesprekken geen nieuwe informatie meer naar voren
kwam of de gevonden verbanden elkaar niet tegenspraken, besloot ik deze vorm
van dataverzameling te beëindigen. Ook tijdens de observatie was na verloop van
tijd sprake van verzadiging. Ik liep lange dagen met deurwaarders mee, had dan
veel face-to-face-contact met hen en kon hun gedragingen uitgebreid observeren.
Ook aan de deur herhaalden de gedragingen van deurwaarders en schuldenaren
zich. De typologie van de interacties met de bijbehorende gedragingen kon daardoor na verloop van tijd niet meer worden aangevuld; evenmin was te verwachten
dat meer data nog zouden leiden tot een uitgebreidere typologie.
Bij het selecteren van deze deurwaarders heb ik bewust gelet op een goede afspiegeling van de gehele groep. Ik heb mannelijke en vrouwelijke deurwaarders van
verschillende leeftijden, in verschillende hoedanigheden (kandidaat- of gerechtsdeurwaarder-ondernemer), van verschillende kantoorgroottes, uit verschillende
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regio’s, met weinig tot veel ervaring op straat zowel geobserveerd als geïnterviewd. Hierdoor heb ik de data van een gedifferentieerde groep deurwaarders kunnen analyseren. De deurwaarders die ik interviewde, waren diegenen die graag
wilden praten over agressie en geweld. Dit is opvallend, aangezien uit het empirische onderzoek blijkt dat deurwaarders over het algemeen liever niet stilstaan
bij incidenten. Ze waren echter open en hun verhalen waren illustratief. Ook hier
ging het om diepte-interviews, waarvoor uitgebreid de tijd werd genomen en
waarin ik hen uitvoerig heb ondervraagd. Het was belangrijk om deze gesprekken
niet oppervlakkig te houden, aangezien deurwaarders niet allemaal meteen even
open over agressie en geweld praten met een mentaliteit van: ‘het is part of the
job’. Naarmate het gesprek vorderde, werden hun verhalen intensiever en kwamen
er meer voorbeelden naar boven van incidenten die ze zich in eerste instantie niet
meer konden herinneren (zie straks hoofdstuk 10 Escalatie: agressie en geweld).
Ook de deurwaarders van de meeloopdagen waren van groot belang voor mijn
onderzoek. Ze vonden het geen probleem om iemand aan hun zijde te hebben en
dat ik hun gedragingen nauwgezet kon observeren. Ik mocht met hen mee naar de
deur van de schuldenaar en kon goed zien wat er gebeurde. Ze waren gewend aan
meelopende stagairs, waardoor de meesten het normaal vonden dat er iemand
meeliep; ze lieten zich niet door mij afleiden en deden hun alledaagse werk. Bij
zowel de interviews als het meelopen was de kans op sociaal-wenselijke gedragingen minimaal vanwege de vertrouwdheid en openheid.
Het aantal respondenten van de enquête onder deurwaarders was relatief
laag: slechts 51 deurwaarders hebben de enquête ingevuld. Een belangrijke reden
hiervoor is al genoemd: de deurwaarders hadden net een andere enquête voor een
groot ledenonderzoek van de KBvG ingevuld en waren mogelijk enquêtemoe.
Daarnaast staan ze bekend als een beroepsgroep met een lage respons op enquêtes
over agressie en geweld. Die lage respons is in zekere zin een teken van hoe de
wereld van gerechtsdeurwaarders omgaat met dit onderwerp: men staat er liever
niet bij stil, zoals verderop in hoofdstuk 11 De-escalatie naar voren komt. De
enquête was echter niet mijn belangrijkste onderzoeksmethode: deze vorm van
dataverzameling was niet noodzakelijk voor het beantwoorden van de vraagstelling. Het belang ervan is secundair: de gegevens eruit dienen maar in een enkel
geval ter illustratie.

Validiteit
De validiteit in kwalitatief onderzoek zegt hoe geschikt de manier van werken
(het verzamelen van gegevens, het analyseren daarvan en het formuleren van conclusies) is om juiste, waarheidsgetrouwe uitspraken te doen over het onderzoeksobject (Baarda e.a., 2013, p. 243). De interne validiteit van mijn onderzoek heb
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ik proberen te waarborgen door een consistente werkwijze en expliciete verslaglegging. Destijds heb ik de uitwerking van de observaties tijdens de meeloopdagen met gerechtsdeurwaarders ter controle aan mijn promotor voorgelegd. Daarnaast stond ik de afgelopen jaren onder supervisie van verschillende gekwalificeerde hoogleraren die mij feedback hebben gegeven als extra externe controle
op het onderzoek.
Om mijn analyse voldoende helder te maken heb ik tijdens de dataverwerking verschillende codes opgesteld (zie paragraaf 4.4). Helaas was het niet
mogelijk en uit ethische overwegingen ook onwenselijk om tijdens de meeloopdagen video- en audio-opnames te maken op grond waarvan toekomstige onderzoekers op eenzelfde manier de praktijk zouden kunnen observeren. Hierdoor
moest mijn onderzoek enigszins aan transparantie inboeten. Wel heb ik uitgebreide notities gemaakt om zoveel mogelijk informatie vast te leggen. Verder heb
ik geprobeerd de interne validiteit te vergroten door gebruik te maken van het
computerprogramma Atlas Ti om te kunnen schakelen tussen de empirie, de theorie en de verschillende codes die later zijn samengebracht (codelijsten). Tenslotte
zijn de respondenten bewust geselecteerd (Baarda e.a., 2013) aan de hand van
verschillende onderzoeksmethoden, zoals ik hierboven heb beschreven.
Om de kwaliteit van mijn datamateriaal te waarborgen heb ik de dataverzameling en het analyseproces geëxpliciteerd en de belangrijke keuzes voor en
tijdens het onderzoeksproces verantwoord. Daarbij heb ik zoveel mogelijk geprobeerd om subjectiviteit te voorkomen. In kwantitatief onderzoek kan een helder
onderscheid gemaakt worden tussen de presentatie van de data (resultaten) en de
interpretatie ervan (conclusie/discussie); in kwalitatief onderzoek ligt dat veelal
anders. In mijn geval is sprake van interpretatief onderzoek, waarin de duiding
van de belevingswereld van de respondenten voorop staat. Dit type kwalitatief
onderzoek is vooral beschrijvend van aard en richt zich op interpretaties, ervaringen en betekenissen. Een nadeel hiervan is dat het tijdens de data-analyse lastig
kan zijn om niet de eigen interpretatie door te laten klinken in de te leggen verbanden tussen de verschillende codes. Eerder gaf ik al aan dat ik in mijn veldnotities het geobserveerde gedrag heb beschreven zonder dat te interpreteren. Daarnaast heb ik memo's (als randbemerking) gemaakt wanneer het duidelijk wel om
mijn eigen interpretatie ging. De empirische hoofdstukken zijn voornamelijk beschreven vanuit de belevingswereld van de onderzoeksdeelnemers. Waar het mijn
interpretatie dan wel beschouwing van de resultaten betreft, dan wordt dat expliciet aangegeven, zoals bij case 20 (Onderhandse verkoop), die in de ik-vorm geschreven is. Het interpreteren van de onderzoeksresultaten heeft een duidelijk
doel: het is een nadere beschouwing ervan met het oog op het beantwoorden van
de centrale vraag naar de betekenis van gedrag en beleving voor het ontstaan van
escalatie.
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Bovenal heb ik mijn interpretaties gebaseerd op mijn empirische onderzoeksmateriaal waarbij ik me bij de codering ervan heb laten leiden door mijn
centrale vraagstelling. Hoewel de analyse en interpretatie altijd afhankelijk is van
de persoonlijkheid, de ervaring en de theoretische vorming van de onderzoeker,
heb ik steeds het uitgangspunt gehad om zoveel mogelijk te schrijven vanuit de
belevingswereld van de respondenten (De Pelsmacker & Van Kenhove, 2006). Ik
heb zowel de taal als de interpretatiekaders van de deurwaarders en schuldenaren
in mijn resultaten en conclusies verwerkt. In de empirische hoofdstukken komen
de beschrijvingen van de deurwaarders en schuldenaren zelf terug, doordat ik henzelf hun verhaal heb laten vertellen en dat, waar dat kon, heb ik aangevuld met
citaten en cases. Zo heb ik mijn eigen perspectief zoveel mogelijk losgelaten en
het onderzoek met een open blik uitgevoerd om bias te voorkomen (Mortelmans,
2009).
Ik heb gebruik gemaakt van triangulatie van verschillende onderzoeksmethoden, data en theorieën. Door het gedrag van deurwaarders en schuldenaren
te observeren en met beide interactiepartners hierover te praten en door de opdrachten van student-deurwaarders te analyseren, heb ik ervoor gezorgd dat de
data aansluiten bij de werkelijkheid (Mortelmans, 2009). Zo kon ik de geloofwaardigheid van de data in beeld brengen en nagaan of wat er gezegd werd, wel
met ‘de waarheid’ overeenkwam. Met de methode van constante vergelijking heb
ik tijdens de dataverzameling en -analyse de gegevens naast elkaar gezet, waardoor ik inzicht kreeg in hoe mensen onder verschillende omstandigheden reageren
en ik kon zien of de resultaten inderdaad met elkaar overeenkwamen of juist tegenstrijdigheden vertoonden (Boeije, 2002; Strauss & Corbin, 1998). Tijdens het
coderen van de interviews werden de overeenkomsten tussen de visie van deurwaarders en die van schuldenaren op het ontstaan van escalatie zichtbaar. Ook in
de benoeming van conflictopwekkend gedrag (van zichzelf en van de ander) bleken overeenkomsten te bestaan. Verder heb ik geprobeerd systematische fouten
waar mogelijk te voorkomen door intensief op pad te gaan met deurwaarders,
waardoor de kans op sociaal-wenselijke antwoorden beperkt werd. Daarnaast zijn
de onderzoekgegevens verzameld onder verschillende personen in verschillende
perioden en situaties, zoals bij schuldenaren aan de voordeur, bij de schuldhulpverlening en aan de telefoon. Het gebruik van verschillende criminologische en
(rechts)sociologische theorieën heeft geleid tot een beter en breder inzicht in de
problematiek, waarbij ik de ontwikkeling op zowel micro-, meso- als macroniveau heb bekeken en mijn onderzoeksthema niet alleen vanuit individuen, maar
ook vanuit organisaties en de samenleving als geheel heb kunnen beschouwen.
Bij kwalitatief onderzoek is het niet altijd nodig om expliciet te streven naar externe validiteit, aangezien het verricht wordt in een specifieke onderzoekssituatie
(’t Hart e.a., 1998). De resultaten gelden voor de onderzoekspopulatie en geven
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inzicht in de huidige maatschappelijke problemen. Toch biedt dit type onderzoek
ruimte voor inhoudelijke generalisatie, bijvoorbeeld door de hoofdlijnen van de
onderzochte situatie te vergelijken met mogelijke andere, niet onderzochte of beoogde situaties (’t Hart e.a., 1998). Zo kan kennis van de conflictueuze interactie
tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren van nut zijn voor andere actoren uit
het veld van de schuldhulpverlening die met agressie en geweld te maken kunnen
krijgen, zoals schuldhulpverleners, incassomedewerkers, beleidsmedewerkers en
politieagenten. Mijn typologie kan dan als leidraad dienen voor de analyse van
soortgelijke conflictueuze interacties, tussen bijvoorbeeld andere gezagsdragers
en burgers.
Met de beschrijving van mijn werkwijze probeer ik mijn onderzoek transparant te
hebben gemaakt, zodat het zo nodig kan worden herhaald. Er wordt echter wel
gezegd dat een kwalitatieve analyse in strikte zin niet herhaalbaar is, zeker als het
veldwerk betreft. Kwalitatief onderzoek leent zich niet zo goed voor standaardsituaties, aangezien de omstandigheden niet altijd hetzelfde zijn (Baarda e.a., 2013).
Kwalitatieve studies worden daarom ook wel als uniek en dus niet-reproduceerbaar beschouwd (Mortelmans, 2009). Dit komt door de complexiteit, de veranderlijkheid van sociale verschijnselen en de invloed van de steeds wisselende context op de interpretaties en motieven van mensen (Ritchie en Lewis, 2003). En
zeker binnen het gerechtsdeurwaardersambt en de schuldhulpverlening gaan die
veranderingen snel.
Ter voorbereiding op de komende empirische hoofdstukken sluit ik af
met een leeswijzer.

4.5

Leeswijzer van de resultaten

De opbouw van de empirische hoofdstukken volgt het dynamische karakter van
escalaties, waarin conflicten steeds intenser worden. Het volgende hoofdstuk, De
aanloop en een introductie van de typologie, begint met de beschrijving van de
voorgeschiedenis van conflicten tussen deurwaarders en schuldenaren, waarmee
ik doel op de eerdere gebeurtenissen, de rol van derden daarin en hoe schuldenaren die ervaren hebben. Het gaat daarin om de fase voorafgaand aan het moment
dat de deurwaarder voor de deur van een schuldenaar staat. Daarna introduceer ik
een typologie van de interacties, waarmee ik overstap naar de fase waarin het faceto-face-contact aan de deur plaatsvindt. In de hoofdstukken 6 tot en met 9 ga ik in
op de verschillende types van conflictueuze interacties, waarin ik de actie-reactiepatronen tussen deurwaarders en schuldenaren en de bijbehorende conflictopwekkende gedragingen beschrijf, vooral op grond van de observaties die ik aan
de deur heb gedaan. De cases in dit hoofdstuk dienen hier ter illustratie van de
face-to-face-interacties. Daarna, in hoofdstuk 10 en 11, behandel ik de dynamiek
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van escalatie en de-escalatie, een proces waarin de belevingswereld van schuldenaren en deurwaarders een centrale rol speelt. In de empirische hoofdstukken beschrijf ik allereerst het geobserveerde gedrag en geef ik weer hoe deurwaarders
en schuldenaren hun gedragingen interpreteren en hoe zij erover praten. Vervolgens leg ik in een nadere beschouwing een relatie tussen deze gedragingen en
belevingen en de (toegenomen) escalatie van hun conflicten.
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Hoofdstuk 5 De aanloop en introductie van de
typologie
Op het moment dat een deurwaarder aan de deur van een schuldenaar komt, bevindt een incassotraject zich al in een vergevorderd stadium. De gerechtelijke fase
is ingegaan en tijdens een dagvaarding of een beslaglegging treffen ze elkaar in
persoon. Alvorens ik in de volgende hoofdstukken (hoofdstuk 6 tot en met 9) inga
op de spanningen die optreden tijdens deze face-to-face-interacties aan de deur,
sta ik in dit hoofdstuk stil bij de spanningen die daaraan vooraf gaan tijdens de
voorfase, de schriftelijke fase en de telefonische fase van het traject, in de aanloop.
In dit hoofdstuk gaat het om de vraag: ‘Hoe zijn de spanningen tussen
deurwaarders en schuldenaren aan de deur te verklaren?’ Centraal staat hier het
perspectief van schuldenaren. De persoonlijke gesprekken met schuldenaren, observaties tijdens meeloopdagen met schuldhulpverleners en interviews met hen
bieden kijk op de ervaringen die voor de toenemende spanningen (en mogelijke
escalatie) tussen deurwaarders en schuldenaren aan de deur zorgen. Afsluitend
introduceer ik vier typen van conflictueuze interacties, die in hoofdstuk 6 tot en
met 9 nader besproken worden.

5.1

Derden

In de praktijk volgen de incassofasen elkaar niet altijd chronologisch op en er kan
eveneens spanning ontstaan tijdens en na de face-to-face-ontmoetingen tussen
deurwaarders en schuldenaren. Het kan gebeuren dat een schuldenaar telefonisch
contact heeft met een deurwaarderskantoor, nadat een deurwaarder bij hem op
bezoek is geweest, bijvoorbeeld om een vraag te stellen als iets tijdens het faceto-face-gesprek nog niet duidelijk genoeg was. Op zich maakt het niet uit wanneer
spanningen precies ontstaan – belangrijk hier is dat het gaat om (eerdere) spanningen die de relatie tussen deurwaarders en schuldenaren aan de deur beïnvloeden. Ze vloeien vaak voort uit ervaringen van schuldenaren met derden (zoals
incassobureaus, schuldhulpverleners of medewerkers van deurwaarderskantoren)
en met deurwaarders zelf. In de praktijk staan problemen met deurwaarders vrijwel altijd in een nauw verband met problemen met derden. Zo kwam in hoofdstuk
2 De gerechtsdeurwaarder (paragraaf 2.8) uit de rapporten van de Nationale ombudsman al naar voren dat burgers die spanningen ervaren met deurwaarders, die
in de meeste gevallen ook ervaren met derden, zoals schuldhulpverleningsinstanties of incassobureaus.
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Hieronder ga ik in op de belangrijkste spanningen die de relatie met deurwaarders onder druk zetten. Het gaat om spanningen in:
1.
de voorfase;
2.
de schriftelijke fase;
3.
de telefonische fase.
In de eerste fase gaat het om gedragingen van derden (zoals schuldeisers en
schuldhulpverleners), waar deurwaarders nog geen deel aan (kunnen) hebben. In
de andere twee fasen betreft het uitsluitend de gedragingen van de deurwaarder
en zijn medewerkers.

5.2

De voorfase

De wortels van de interacties tussen deurwaarders en schuldenaren liggen in de
voorfase, de minnelijke incassopraktijk.204 De schuldeiser besluit om een deurwaarder in te schakelen, waardoor de schuldenaar en de deurwaarder elkaar uiteindelijk persoonlijk treffen. In de praktijk is de schuldeiser een belangrijke derde
door wie de schuldenaar veel spanning met de deurwaarder ervaart. Maar ervaringen met schuldhulpverleners en andere instanties dragen eveneens bij aan een
gespannen verloop van het contact met deurwaarders. Ik begin hier met de ervaringen met schuldeisers.

5.2.1 Schuldeisers
Veel schuldenaren hebben een moeizame relatie met hun schuldeiser. Het gaat
hier voornamelijk om financieringsmaatschappijen, woningbouwcoöperaties,
energiebedrijven, telecommunicatiebedrijven, postorderbedrijven, ziektekostenverzekeringen en incassobureaus. Schuldenaren vertellen over slechte ervaringen
met:
1.
niet-integere schuldeisers;
2.
agressieve en intimiderende schuldeisers;
3.
onredelijke schuldeisers.

204

Hiervoor beschreef ik dat een incassotraject niet altijd strikt volgens deze chronologie verloopt: schuldeisers en schuldhulpverleners kunnen ook contact met schuldenaren hebben
wanneer een deurwaarder al is ingeschakeld en de gerechtelijke fase al van start is gegaan.
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1.
Niet-integere schuldeisers. Sommige schuldenaren bekritiseren de integriteit van hun schuldeisers. Het gaat dan om frauderende instanties die een vordering proberen te incasseren die volgens schuldenaren niet terecht is, bijvoorbeeld rond aankopen die ze helemaal niet hebben gedaan. Of het zijn frauderende
instanties die woekerpolissen uitgeven of verzekeringen aanbieden. Zo vertelt een
schuldenaar van boven de 70 jaar dat hij is opgelicht door een instantie die hem
maar bleef bellen en waarbij hij zelf niet wist dat hij telefonisch aankopen had
gedaan. Schuldhulpverleners vertellen dat ouderen vaak het slachtoffer worden
van dit soort oplichting. Schuldenaren vinden het merkwaardig dat zulke oplichters een deurwaarder kunnen inschakelen en vooral dat ze er zelfs in slagen om
een gerechtelijk vonnis te halen. Daarnaast hebben sommige schuldenaren al bij
voorbaat hun twijfels over de eerlijkheid van de rechter. Eén schuldenaar is verontwaardigd over het verloop van de gerechtelijke procedure: hij heeft nooit stukken moeten overhandigen, is niet naar de rechtbank geweest en heeft geen idee
waar de rechter zijn uitspraak op baseert. Ook vindt een schuldhulpverlener dat
gerechtelijke uitspraken niet altijd zorgvuldig tot stand komen. Volgens hem hebben deurwaarders soms nauwe banden met schuldeisers en werkt een bepaald type
deurwaarders vaak samen met een bepaald type schuldeisers, zoals ‘advocaten’.
Daarmee doelt hij niet op de meest betrouwbare personen.
2.
Agressieve en intimiderende schuldeisers. Schuldenaren ervaren soms
agressief of intimiderend gedrag van schuldeisers. Zo blijkt uit een verhaal van
een schuldenaar dat hij wel eens iemand aan zijn deur heeft gehad, die hem met
geweld wilde dwingen om een rekening te betalen. Schuldhulpverleners signaleren steeds meer louche en agressieve schuldeisers, waarbij ze vooral doelen op de
werkwijze van incassobureaus. De brieven van schuldeisers die de hulpverleners
voor schuldenaren beheren, zijn vaak dreigend.
Kijk hoe bijvoorbeeld incassobureaus al aan het begin van het traject
reageren. Die sturen ontzettend onbeschofte brieven. Ik weet wel van
Intrum Justitia dat ze daar echt in heel grote dikke letters neerzetten:
‘Dit is uw laatste kans’. Nou, dat kan wel echt intimiderend zijn en zeker
als je in die positie zit waarin de meesten verkeren (Interviews schuldhulpverleners, schuldhulpverlener 4).

Deze schuldenaar maakt duidelijk dat de toon van een brief al kan intimideren en
spanning kan veroorzaken. Daarnaast worden er ook intimiderende voorvallen
aan de deur genoemd. Zo vertelt een schuldhulpverlener over het agressieve optreden van incassobureaus:
Er zijn er wel bij die met knokploegen komen, dat zijn dan de incassobureaus. Ik hoor hier wel vaker over. Die hebben dan ook geen titel en
die krijgen betaald als ze zorgen dat de betaling wordt gedaan, dus die
hebben er echt iets voor over. Dit horen we wel vaak. Ze komen langs
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en zeggen: ‘We komen anders vanavond hier de boel eens helemaal kort
en klein slaan’. Die deurwaarders die kijken wel uit, die hebben een
titel (Interviews schuldhulpverleners, schuldhulpverlener 1)

Volgens de schuldhulpverleners handelen deze bureaus onfatsoenlijk en gaan ze
te ver. Schuldenaren zelf winden zich op over agressieve strategieën van incassobureaus die blijven bellen of dreigend aan de deur komen. Er gaat onder schuldenaren zelfs een zwarte lijst rond met incassobureaus die bekend staan om hun
intimiderende optreden. Het gedrag van deze bureaus is aanleiding tot heftige
emoties, zoals angst, boosheid en frustratie. Daarbij valt op dat schuldenaren dit
probleem bijna altijd in één adem noemen met hun problematische ervaringen met
deurwaarders.
3.
Onredelijke schuldeisers. Schuldenaren zijn tevens slecht te spreken over
onredelijke schuldeisers die hun afspraken niet nakomen en die vooral niet willen
meewerken aan een oplossing. Een betalingsconflict begint vaak al met veel problemen, omdat de schuldenaar al in een vroeg stadium niet tot een oplossing met
de schuldeiser kan komen. Schuldenaren vinden dat schuldeisers bij een betalingsachterstand te snel besluiten om een incassobureau of deurwaarder in te schakelen. Na twee aanmaningen is er volgens hen vaak al niets meer te regelen. Dit
gebeurt vooral bij onpersoonlijke organisaties zoals energieleveranciers, postorderbedrijven of zorgverzekeraars, met wie het niet lukt om vroegtijdig afspraken
te maken om de betaling in termijnen te voldoen. Ook gebeurt het dat de voorgestelde betalingsregeling onmogelijk na te komen is. Een schuldenaar over het
voorstel van een energiemaatschappij om in termijnen te betalen:
Ik zeg: begin bij het begin. Ik had een rekening bij de energiemaatschappij. Deze was 480 euro. Dus ik heb toen contact met ze opgenomen en gevraagd of ik een regeling met ze kon afspreken, dat ik in termijnen kon betalen. Toen kreeg ik voorgesteld dat ik in vier termijnen
kon betalen, maar dat is dan 100 euro per maand en dat heb ik gewoon
niet. Ik kan heus wel wat geld bij mijn moeder lenen, maar niet zoveel.
Ik heb gewoon weinig over, als ik alle vaste lasten er nog vanaf moet
tellen. Ik heb het nogmaals geprobeerd, al betaal ik bijvoorbeeld een
klein bedrag per maand, maar nee hoor, dat konden ze niet doen, ze
hebben het overlegd en zeiden van we sturen het nu naar een incassobureau op. Maar dan heb je dus dat daar weer extra kosten opkomen.
En dan komen er nog meer extra kosten op, want dan gaat het vervolgens weer naar een deurwaarder. Hier gaat het al mis, bij het begin en
dan gaat het alleen maar erger worden. Want je kan gewoon niet betalen, je wil, je hebt goede wil (Telefonische interviews, schuldenaar 12).

Dit verhaal laat zien dat deze schuldenaar al in een vroeg stadium spanning ervaart, omdat hij niet zelf met de schuldeiser tot een oplossing kan komen. Hij kan
de oorspronkelijke vordering niet betalen en naarmate het incassotraject verder
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vordert, wordt dat voor hem steeds moeilijker, doordat de kosten blijven oplopen.
Uiteindelijk leiden deze ervaringen aan het begin van een incassotraject tot extra
spanning op het moment dat de deurwaarder voor deze vordering aan zijn deur
staat.
Overheidsinstanties kunnen eveneens onredelijke schuldeisers zijn, zoals
het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en de Dienst Uitvoerbaar Onderwijs
(DUO). Ook zij luisteren niet naar de schuldenaren en krijgen het verwijt hardhandig op te treden. Zo vertellen schuldenaren dat het CJIB bij een boete blijft
doorgaan met incasseren, zelfs als dit gijzeling tot gevolg heeft. De DUO stopt
evenmin, zelfs niet na een aantal jaren. Deze organisaties hanteren een strak regime, waarbij ze bij betalingsproblemen meteen harde maatregelen nemen, die
volgens schuldenaren het betalingsprobleem verergeren.
Door het gedrag van schuldeisers ervaren schuldenaren dus al in een
vroeg stadium problemen, wat vaak leidt tot een gevoel van onrechtvaardigheid.

5.2.2 Schuldhulpverleningsinstanties
Ook in de contacten met schuldhulpverleners ondervinden schuldenaren veel problemen die de relatie met deurwaarders onder druk zetten. Het gaat hier om bewindvoerders, curators, hulpverleners van de gemeente (zoals van Werk en Inkomen en de Gemeentelijke Kredietbank) en medewerkers van commerciële partijen
en instellingen voor maatschappelijk werk. Bij veel schuldenaren is sprake van
onwetendheid, bijvoorbeeld over het proces van de incassering en de schuldhulpverlening, waardoor hun kritiek mogelijk niet altijd aansluit bij de werkelijkheid.
Dit hoofdstuk gaat echter in op het perspectief van de schuldenaren: zij zijn aan
het woord, het gaat om hun ervaring en om de problemen die zij als frustrerend
en agressieverhogend ervaren.
Hieronder wordt ingegaan op de problemen die schuldenaren noemen
rond de contacten met schuldhulpverleningsinstanties:
1.
De schuldhulp komt (te) traag op gang.
2.
De schuldhulpverleners zijn onbekwaam.
3.
Ze maken fouten.
4.
Ze werken slecht samen met deurwaarders.
5.
Ze zijn malafide.
1.
De schuldhulp komt (te) traag op gang. Geen enkele schuldenaar met wie
gesproken is, is positief over de voortang van een schuldhulpverleningstraject. De
klacht is vooral dat het allemaal erg lang duurt voordat de schuldhulpverleners
goede afspraken met deurwaarders hebben gemaakt en de zaken uiteindelijk geregeld zijn.
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We krijgen van de schuldhulpverlening dan te horen dat alles nog niet
rond is, want de schuldeisers zijn het er nog niet mee eens. Dat duurt
zo lang en het loopt allemaal door elkaar heen. Het is een ellende...
(Telefonische interviews, schuldenaar 13).

De trage en inefficiënte afwikkeling leidt tot meer problemen voor de schuldenaren, aangezien zij in de tussentijd zelf verantwoordelijk blijven voor hun schulden
en de schuldensituatie alleen maar erger wordt.
2.
Onbekwaamheid. Schuldenaren zijn erg kritisch over hun schuldhulpverleners en hebben weinig vertrouwen in hen. In de gesprekken met schuldenaren
komen veel negatieve verhalen naar boven: de schuldenaren zien de schuldhulpverleners als ‘één pot nat’ en de werkwijze van schuldhulpverleners is hun vaak
evenmin duidelijk. Heldere afspraken ontbreken en ook de kennis van schuldhulpverleners is volgens schuldenaren niet altijd op peil. Door deze onbekwaamheid
krijgen de schuldenaren geen hulp en advies en voelen ze zich veelal aan hun lot
overgelaten. Een schuldhulpverlener vindt dat de praktijk weerbarstig is: de wet
is soms krom en vertoont hiaten, waardoor hij op sommige vragen geen antwoord
heeft. Zo heb ik gemerkt dat in de LinkedIngroep ‘SchuldInfo.nl, Juridische info
voor hulpverleners’ schuldhulpverleners regelmatig collega’s om advies vragen
over hoe ze met een bepaalde schuldensituatie moeten omgaan. Kortom: er is veel
onduidelijkheid en onwetendheid, wat vervolgens weer aanleiding is tot onbegrip,
misverstanden en weerstand bij schuldenaren.
3.
Fouten. Volgens schuldenaren gaat er veel mis bij schuldhulpverleningsinstanties. Ze noemen voorbeelden van schuldhulpverleners die te weinig leefgeld
uitkeren (zodat de betalingsregeling met een deurwaarder niet nagekomen kan
worden), de post kwijtraken of doorsturen (bijvoorbeeld wanneer schuldenaren
zelf hun post niet meer mogen of kunnen beheren) of de vaste lasten niet op tijd
betalen. Ook de organisatie is volgens hen vaak niet op orde en dit frustreert.
4.
Slechte samenwerking met deurwaarders. Schuldenaren vinden dat de samenwerking tussen schuldhulpverleners en deurwaarders te wensen overlaat: dingen worden niet goed op elkaar afgestemd en lopen langs elkaar heen. Deurwaarders zijn er bijvoorbeeld niet altijd van op de hoogte dat een schuldhulpverleningstraject al een tijdje geleden gestart is. Ook gaan er dingen mis doordat deurwaarders niet met schuldhulpverleners communiceren. Sommige schuldenaren
vertellen hoe zij hiervan de dupe zijn: ze krijgen bijvoorbeeld uiteindelijk toch
een deurwaarder achter zich aan omdat de minnelijke regeling niet goed was geregeld. Schuldhulpverleners zelf melden dat ze het moeilijk vinden om tot afspraken te komen met deurwaarders die niet naar hen luisteren en niet altijd hun advies
opvolgen.
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5.
Malafide schuldhulpverleners. Sommige schuldenaren vertellen dat ze
last hebben van louche schuldhulpverleners. Ze moeten maandelijks bijvoorbeeld
45 euro aan budgetcoaches of schuldbemiddelaars betalen om hulp te krijgen bij
hun financiën.205 Dit is voor hen een heikel punt, aangezien ze toch al geldproblemen hebben. Omdat de hulp in de praktijk veelal niet effectief is, leidt die betalingsplicht tot extra frustratie en slechte ervaringen. Volgens sommigen verergeren curators en bewindvoerders de financiële problemen, in plaats van ze effectief
op te lossen en de belangen van de schuldenaren te behartigen. Ze vinden dikwijls
dat er in de praktijk niets gebeurt en dat ze het slachtoffer zijn van dit soort schuldhulpverleners. Pas als ze later met officiële schuldhulpverleners te maken krijgen,
beseffen ze dat hun eerdere hoop op hulp ongegrond was en dat ze te maken hadden met frauderende instanties, waardoor ze nog verder in een neerwaartse financiële spiraal zijn terechtgekomen.

Een spinnenweb
Verschillende schuldenaren zijn kritisch op het gehele incassosysteem in Nederland en vinden dat dit ’systeem’ niet effectief is. Schuldenaren hebben niet alleen
te maken met incasserende instanties, maar vaak ook met instellingen voor maatschappelijke hulpverlening, zoals ketenpartners als het Juridisch Loket en gemeenten. Schuldenaren vinden het een ‘spinnenweb’. Het overzicht is zoek en er
wordt langs elkaar heen gewerkt, zeggen ze. Bovendien richt het systeem zich
volgens hen op wanbetalers en wordt er hardhandig opgetreden. Ze willen wel
betalen, maar dat is niet altijd mogelijk – er zijn niet genoeg afdoende oplossingen
voorhanden. Niet alle instanties kunnen overigens hulp bieden aan schuldenaren,
die zich hierdoor aan hun lot overgelaten voelen.
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Om te voorkomen dat organisaties misbruik maken van mensen met schulden heeft de wetgever in de Wet op het consumentenkrediet geregeld dat het gewone organisaties verboden
is te bemiddelen bij schulden, tenzij er sprake is van gratis schuldbemiddeling. Wel toegestaan is schuldbemiddeling door gemeenten, gemeentelijke kredietbanken of andere door
gemeenten gehouden instellingen die zich krachtens hun doelstelling met schuldbemiddeling bezighouden en door o.a. advocaten, curatoren, bewindvoerders op basis van de Faillissementswet/Wsnp, of curatoren, bewindvoerders op basis van het Burgerlijk Wetboek en
deurwaarders (www.schuldinfo.nl/schuldhulp; ‘Wet op het consumentenkrediet’ (4 juli
1990). Geraadpleegd van http://wetten.overheid.nl/BWBR0004815/2015-01-01#HoofdstukV_Artikel47).
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Als je stopt met werken, dan helpt iedereen je. Nu zeggen ze dat je alles
gewoon zelf kunt oplossen, maar de psychische druk wordt steeds hoger. Maar als je werkt en blank bent, komt niemand je helpen. Ik besef
dat het nu een slechte tijd is, maar het komt veel voor. Had ik een kleurtje gehad, dan kreeg je van alle kanten hulp (Telefonische interviews,
schuldenaar 25).

Deze schuldenaar voelt zich buiten de boot vallen. Ze is werkzaam, heeft problematische schulden, maar komt niet in aanmerking voor speciale regelingen. Daarbij is ze van oordeel dat de instanties een onderscheid maken tussen verschillende
type schuldenaren en dat de hulp selectief is. Door de verschuiving van de verantwoordelijkheden van de landelijke overheid naar de gemeentes komt niet iedereen
meer in aanmerking voor hulp. Waar eerder nog hulp werd geboden, is die nu
door bijvoorbeeld bezuinigingen weggevallen.
Mensen die in de schulden zitten, hebben soms gedragsproblemen of problemen in de huiselijke sfeer, wat ook naar voren komt tijdens de gesprekken. De
schuldenaren met wie gesproken is, hebben het regelmatig over instanties die zich
met dergelijke problemen bezighouden. Sommige schuldenaren hebben moeite
met de werkwijze en de richtlijnen van dit soort instellingen, zoals Bureau Jeugdzorg. Hieronder is het woord aan een schuldenaar die zich opwindt over allerlei
instanties waar ze mee in aanraking is geweest. Tijdens het telefonische interview
vraagt ze om een face-to-face-gesprek om haar verhaal te kunnen doen. Het is een
bijstandsmoeder met een migratieachtergrond en ze heeft ruime ervaring met
deurwaarders. Ze heeft veel contacten met schuldhulpverleners en andere instanties gehad en ze vertelt over haar ‘drive’ om kwetsbare mensen te helpen die daar
de dupe van zijn:
Ik heb er veel werk van gemaakt om dit onrecht eens duidelijk te maken.
Het gaat mij niet om het geld, maar ik vind het belangrijk dat er eens
bekend wordt dat het systeem in Nederland zo is. Dat alles maar erger
wordt. En dan is de deurwaarder nog niet de ergste. Maar je komt eerst
bij bedrijven, nou bijvoorbeeld bij Nuon. Die had ik gebeld dat ik de
rekening niet kon betalen, ik wilde een regeling treffen, maar dat wilde
men dus helemaal niet. Toen hebben ze gezegd dat het al bij het incassobureau lag. Nou, die incassobureaus die houden niet op en dan komt
er uiteindelijk maar weer een deurwaarder over de vloer. En ja, die
leggen dan eerst beslag op je uitkering, dan op je inboedel en dan komen ze je huis leeghalen. En vervolgens, dat vind ik zelf echt het ergste
hoor, dan komt Jeugdzorg nog je kinderen weg halen. En dan zit je daar
zonder huis en zonder kinderen. Ja, dat vind ik gewoon echt niet normaal. Dan heb je die landen, Azië en Afrika, maar dan hoe het er hier
aan toe gaat in Nederland, dat je hier zelfs armoede hebt. Dat is niet
meer normaal. Nee, dat begrijp ik soms echt niet. Dan heb je alleen die
elite, die macht heeft, die ambtenaren en die geloven toch niks. Ik wil
opkomen voor de onderlaag. En ik vind rechtvaardigheid een groot
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goed. Die ambtenaren bovenin luisteren echt niet. Daar gaat het alleen
maar om geld verdienen (Telefonische interviews, schuldenaar 16).

Uit haar verhaal wordt duidelijk dat buiten schuldeisers en schuldhulpverleners
ook andere instanties spanningen veroorzaken. Hieruit valt op te maken dat zij
zich afzet tegen ‘die ambtenaren’, waarbij sprake is van een wij-zijgevoel tegenover de ‘boze’ buitenwereld. Ook bij andere schuldenaren kwam deze weerstand
naar voren. Schuldenaren zeggen vooral hinder te ondervinden van vooroordelen.206
Tot zover wordt zichtbaar dat schuldenaren door contacten met derden al spanning ervaren, nog voordat ze face-to-face-contact hebben met een deurwaarder.

5.3

De schriftelijke fase

De schriftelijke fase heeft betrekking op de schriftelijke contacten tussen een
schuldenaar en een deurwaarder of een medewerker van zijn kantoor. Hier gaat
het voornamelijk om gebeurtenissen die plaatsvinden nadat een schuldeiser een
deurwaarder (als incassant tijdens de minnelijke of de gerechtelijke fase) heeft
ingeschakeld om de vordering te innen. Schuldenaren melden dat er tegenwoordig
regelmatig via e-mail wordt gecorrespondeerd. Dit komt niet alleen door de digitalisering, maar ook omdat telefonische contacten in de praktijk niet altijd gemakkelijk verlopen, zoals verderop blijkt. Centraal in deze paragraaf staan de belangrijkste ervaringen die voor spanning zorgen tijdens de face-to-face-interacties aan
de deur. Daarnaast schenk ik aandacht aan het concrete gedrag van schuldenaren
dat een conflictueus effect kan hebben op de relatie met deurwaarders en dat daarmee meer spanning aan de deur veroorzaakt. Het gaat met name om:
1.
niet-ontvangen brieven;
2.
stroeve communicatie;
3.
onbegrijpelijke of onduidelijke brieven;
4.
dreigende brieven;
5.
onrechtmatige brieven.
1.
Niet-ontvangen brieven. Een grote groep schuldenaren ondervindt problemen met de post. Ze zouden brieven of formulieren (bijvoorbeeld om de beslagvrije voet goed vast te kunnen stellen) nooit ontvangen hebben. Ze vertellen
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Dit komt overeen met de resultaten uit het verslag Een onbegrijpelijke overheid van de
Nationale ombudsman, waarin naar voren komt dat mensen met schulden graag menselijk
behandeld willen worden: ‘Ze voelen zich echter vaak niet serieus genomen, omdat zij in
de omgang met schuldhulpverleners het gevoel krijgen dat er iets met hen mis is omdat zij
schulden hebben gekregen’ (Brenninkmeijer, 2012b, p. 14).
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niets van een zaak af te weten en wanneer er dan ‘opeens’ een deurwaarder aan
de deur staat, zorgt dit voor spanning (zie straks hoofdstuk 7 Confronterende interacties).
2.
Stroeve communicatie. Regelmatig vertellen schuldenaren geen reactie te
krijgen op hun brieven of e-mails. Wanneer ze mailen, omdat er iets niet duidelijk
is of omdat de beslagvrije voet verkeerd is berekend, blijft het probleem veelal
onopgelost. Een schuldenaar vertelt dat ze een klacht heeft ingediend bij een deurwaarderskantoor, maar dat ze hier nooit een reactie op heeft gekregen.207
Niet of te laat reageren heeft consequenties voor het gedrag van schuldenaren en sommigen van hen gaan bij de pakken neerzitten. Het probleem (bijvoorbeeld van een beslagvrije voet) is dan nog niet opgelost, wanneer later de deurwaarder aan de deur staat. Lang niet alle schuldenaren blijken overigens te weten
dat er sprake kan zijn van onrechtmatig gedrag als deurwaarders brieven of mails
niet beantwoorden.
3.
Onbegrijpelijke of onduidelijke brieven. Vooral de weergave van de incassokosten vinden schuldenaren onoverzichtelijk. De brieven worden vervolgens
maar half gelezen, verscheurd of ze verdwijnen in een hoek. Schuldenaren zeggen
dat ze niet precies weten hoe ze de berekende incassokosten kunnen controleren,
waardoor ze zich soms opgelicht voelen. Bovendien vinden ze de brieven vaak
moeilijk te begrijpen, omdat ze grotendeels in juridische taal zijn geschreven. Ze
begrijpen niet altijd wat er van ze verwacht wordt of wat er precies gaat gebeuren.
In hoofdstuk 2 De gerechtsdeurwaarder kwam al aan de orde dat de KBvG hiervoor bijsluiters heeft ontwikkeld. De schuldenaren met wie gesproken is, weten
niet dat er bijsluiters bestaan of hebben deze niet opgemerkt.
4.
Dreigende brieven. De brieven zijn niet alleen onduidelijk, maar schuldenaren ervaren ook de toon ervan als intimiderend. Dit heeft consequenties voor
hun handelen: ze durven de deur niet meer open te doen of raken in paniek.
Ik vind de brieven erg dreigend, dan staat er als er binnen drie dagen
niet betaald is, dat ze beslag komen leggen. En dan krijg je later ook
een brief met de datum erop wanneer ze beslag komen leggen. Dan raak
je helemaal in paniek en spreek je maar een regeling af, die je eigenlijk
helemaal niet kan betalen. Dan ga je maar geld lenen of probeer je op
een andere manier aan geld te komen, maar dan kom je weer steeds
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In de wet is het geregeld dat een deurwaarder adequaat moet reageren op ontvangen brieven. Wanneer daarnaar wordt gevraagd, moet hij de vordering onderbouwen en de kosten
specificeren (‘Overzicht tuchtrechtspraken’. Geraadpleegd van http://www.schuldinfo.nl/index.php?id=68).
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meer in de problemen terecht (Telefonische interviews, schuldenaar
17).

Deze schuldenaar laat zich beïnvloeden door de dreigende brieven en spreekt een
onrealistische regeling af, waardoor de problemen uiteindelijk nog groter zijn geworden. Andere schuldenaren vinden dat de brieven van deurwaarders ‘uit het
niets komen’: zonder een vooraankondiging en dat terwijl de ontvanger erin gesommeerd wordt binnen enkele dagen een groot bedrag te betalen. Daarbij vinden
schuldenaren dat schuldeisers in sommige gevallen wel erg snel een deurwaarder
inschakelen, die na bijvoorbeeld al twee aanmaningen in actie komt (zoals in paragraaf 5.2.1 naar voren kwam).
5.
Onrechtmatige brieven. Schuldenaren vertellen dat in brieven staat: ‘Er
is gesproken met ...’, terwijl ze de gerechtsdeurwaarder helemaal niet hebben gesproken. Uit hun verhalen komt tevens naar voren dat sommige deurwaarders met
bevoegdheden dreigen (zoals het leggen van beslag), maar vervolgens niet komen
opdagen.
Ik kreeg dan telkens weer brieven van bijvoorbeeld X, van ja, we komen
binnen drie dagen langs om beslag te leggen. Dan kreeg ik daarna weer
een brief terug, weer binnen drie dagen. Ik heb nooit iemand gezien. Zo
kreeg ik zeker wel vijf tot zes brieven (Telefonische interviews, schuldenaar 6).

Schuldhulpverleners vertellen dat het regelmatig voorkomt dat deurwaarderskantoren via de incassopoot een brief sturen, waardoor het lijkt of de gerechtsdeurwaarder al in de gerechtelijke fase kan optreden, hoewel er op dat moment nog
helemaal geen titel is en hij niet meer is dan een ‘normaal’ incassobureau. Voor
sommige schuldenaren is het echter onduidelijk dat deurwaarderskantoren soms
als incassobureau (kunnen) optreden en dat ze pas dwangmiddelen mogen inzetten als daar een titel voor is. Bij deze schuldenaren is veel onwetendheid: ze weten
niet wat precies de bevoegdheden van incassobureaus en die van deurwaarders
zijn. Het merendeel van de schuldenaren weet niet dat dergelijke brieven (en het
handelen van deurwaarders) onrechtmatig zijn.208
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In hoofdstuk 2 De gerechtsdeurwaarder werd dergelijk gedrag al benoemd als tuchtrechtelijk laakbaar: het betreft het uitoefenen van oneigenlijke druk. De deurwaarder die niet komt
opdagen, is immers verplicht om de schuldenaar te laten weten dat de verkoop niet doorgaat. Ook kan het gebeuren dat de deurwaarder nog helemaal geen titel heeft tot beslaglegging; hij mag daar dus ook nog niet mee dreigen.
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5.4

De telefonische fase

In de praktijk is er regelmatig telefonisch contact tussen schuldenaren en medewerkers van deurwaarderskantoren of deurwaarders zelf. Ook in dit contact ervaren schuldenaren regelmatig spanningen met deurwaarders als gevolg van:
1.
lastige bereikbaarheid;
2.
de onmogelijkheid om regelingen te treffen;
3.
de onwetendheid van medewerkers;
4.
onmenselijkheid en vooroordelen.
1.
Lastige bereikbaarheid. Het is volgens een grote groep schuldenaren heel
lastig om telefonisch contact met een gerechtsdeurwaarderskantoor te krijgen:
door de beperkte kantoortijden en vooral door de lange wachttijden. Net als bij
grote organisaties zoals energiemaatschappijen of verzekeringsinstanties worden
ze bij deurwaarderskantoren lang in de wacht gezet. Sommige schuldenaren vinden dit erg bezwaarlijk, ook omdat het geld kost;209 dit geldt bijvoorbeeld voor
een schuldenaar wiens telefoonabonnement is afgesloten en die geen telefoonaansluiting meer heeft. Tijdens een inloopspreekuur kunnen sommige schuldenaren
een gerechtsdeurwaarderskantoor bellen, maar vaak lukt het dan niet om daadwerkelijk contact met de deurwaarder of een medewerker te krijgen. Het is massaal en onpersoonlijk.
2.
De onmogelijkheid om regelingen te treffen. Schuldenaren ondervinden
problemen als ze via de telefoon een regeling met het deurwaarderskantoor proberen te treffen. Zelfs als ze daarvoor formulieren hebben ontvangen, kunnen ze
niet tot een regeling komen. De medewerkers gaan niet op hun voorstel in of zeggen dat zij daar niet over kunnen beslissen en dat dit met de deurwaarder zelf
besproken moet worden. Maar zelfs met de deurwaarder zelf aan de telefoon is
het evenmin altijd mogelijk een regeling te treffen, aldus de schuldenaren. Of er
worden hoge bedragen geëist, van bijvoorbeeld 100 euro in de maand, die voor
veel schuldenaren niet te betalen zijn. Een schuldenaar vertelt over de onmogelijkheid om kleine bedragen af te lossen:
Dan bel ik dus op om een regeling te treffen. Maar ze hebben altijd een
minimum dat je tussen 50 en 100 euro per maand moet aflossen. Ik kom
elke maand al 20 euro te kort en houd bijna niks over en heb een gezin
met drie kinderen dat ik moet onderhouden. Het is wel erg lastig om
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Zie ook de discussie op LinkedIn, waar deurwaarders zelf spreken over hun telefonische
wachttijden: geraadpleegd van: https://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid= 3640523&type=member&item=5963291480758976514&trk=groups_items_see_more-0-b-ttl.

234

zo’n bedrag te betalen, er komen elke keer weer kosten bij (Telefonische
interviews, schuldenaar 6).

Schuldenaren vertellen dat zij vaak geen regelingen kunnen treffen met deurwaarders. Deurwaarders luisteren niet of alleen maar naar medewerkers van schuldhulpverleningsinstanties, die als tussenpersoon fungeren. Hierdoor voelen schuldenaren zich niet serieus genomen en in de praktijk leidt dit volgens hen tot nog
hogere schulden.
Schuldhulpverleners merken dat sommige deurwaarders ervan uitgaan
dat de hulpverleners contact opnemen om voor een schuldenaar een regeling af te
spreken, terwijl ze zeggen dat het belangrijk is om naar diens zelfredzaamheid te
kijken. In de praktijk bestaan er volgens schuldhulpverleners grote verschillen
tussen schuldenaren. Voor schuldenaren die weinig capabel zijn, is het inderdaad
nodig dat hulpverleners als bemiddelende partij contact opnemen met een deurwaarder en ze vinden het begrijpelijk dat deurwaarders graag contact willen hebben met hen als bemiddelaar. Maar andere schuldenaren (bijvoorbeeld hoger opgeleiden) zijn volgens schuldhulpverleners wel degelijk zelf in staat om een regeling af te spreken. Als het deze groep schuldenaren onmogelijk wordt gemaakt
zelf tot een regeling met de deurwaarder te komen, wordt er voorbijgegaan aan
hun inzet en vermogen.
3.
Onwetendheid van medewerkers. Wanneer schuldenaren er ondanks de
lastige bereikbaarheid wel in slagen om contact te krijgen met een gerechtsdeurwaarderskantoor, dan verloopt dit voor hen niet altijd bevredigend. Regelmatig
spreken schuldenaren medewerkers die niet kunnen helpen of is er niemand op de
hoogte van (de details) van het dossier. Schuldhulpverleners vertellen dat er onder
schuldenaren erg veel onwetendheid is: veel van hen zijn incapabel en begrijpen
niet alles, terwijl juist deze groep extra behoefte heeft aan advies, hulp en toelichting. Deze schuldenaren begrijpen niet hoe een incassotraject in elkaar zit, wat er
van hen verwacht wordt en hoe en waarom ze de formulieren (bijvoorbeeld voor
de beslagvrije voet) moeten invullen, hoewel dit in de praktijk van groot belang
is voor het succesvolle verloop van een incassotraject. Doordat de medewerkers
aan de telefoon niet altijd alles weten, niet de gevraagde informatie kunnen geven
en maar weinig hulp kunnen bieden, blijven de schuldenaren met veel vraagtekens
zitten. Zeker wanneer deze groep schuldenaren geen contact heeft met een schuldhulpverleningsinstantie, is het volgens schuldhulpverleners van groot belang dat
de medewerkers van deurwaarderskantoren of deurwaarders zelf in deze informatiebehoefte kunnen voorzien. Onwetendheid is immers aanleiding tot onbegrip,
misverstanden en frustratie.
4.
Onmenselijkheid en vooroordelen. De communicatie met het deurwaarderskantoor verloopt niet alleen stroef en onbevredigend, volgens schuldenaren
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zijn de medewerkers tevens erg onmenselijk tegen hen: ze merken dat de bejegeningscultuur hard en bot is. Er is nauwelijks ruimte voor empathie en medeleven,
vinden ze.
Er is nooit ruimte voor het stellen van vragen en als ik contact opneem
met kantoor, dan geldt daar de macht van de wet. Ze gaan je heel slecht
behandelen, we zijn een mens. Er is echt geen respect voor je (Telefonische interviews, schuldenaar 29).
Een keer had ik na mijn ziekenhuisbezoek, ik had een hartinfarct, allemaal brieven van deurwaarders op de mat liggen. Dus ik belde de kantoren op en vertelde over mijn hartinfarct. Toen kreeg ik dus te horen
van ‘Ja, daar hebben we niks mee te maken’. Nou, toen heb ik wel de
hoorn erop gegooid (Telefonische interviews, schuldenaar 3).

Het gaat volgens deze schuldenaren om vooroordelen. Ze vertellen dat wanneer
ze contact opnemen met deurwaarderskantoren om bijvoorbeeld fouten aan te
kaarten (zoals een verkeerd berekende beslagvrije voet of verkeerd berekende incassokosten), ze in veel gevallen als leugenaar worden behandeld. Ter illustratie
een verhaal van een schuldenaar over haar ervaring met het contact met een deurwaarderskantoor:
Ik heb wel een probleem gehad een tijdje geleden. Toen had ik een regeling getroffen en was er beslag gelegd op mijn salaris. Ik had te weinig geld gekregen en kon de regeling dus ook niet afbetalen. De beslagvrije voet was verkeerd uitgerekend. Toen heb ik met het deurwaarderskantoor gebeld en was er wel echt een discussie. Aan de deur heb ik
nooit een discussie gehad. Wel toen ik belde, geloofden ze me niet, ik
spreek gewoon de waarheid dacht ik en ik raakte wel echt erg gepikeerd. Ja, iemand van kantoor vond me toen ook brutaal. Maar ik vind
het niet goed dat ze me dan niet geloven, maar gelukkig is men toen wel
akkoord gegaan en is de beslagvrije voet opnieuw berekend. Men geloofde me niet, omdat ik wel elke keer weer opbelde, want ik kon niet
altijd mijn regelingen nakomen (Telefonische interviews, schuldenaar
17).

Dit citaat laat zien dat schuldenaren zich niet serieus genomen voelen en vinden
dat hun onrecht wordt aangedaan. Ze missen respect en waardigheid en voelen
zich alleen maar als wanbetaler behandeld.

Klaaggedrag
De verhalen van schuldenaren zijn lang en hun problemen met en klachten over
deurwaarderskantoren, schuldhulpverleners, schuldeisers en incassobureaus zijn
talrijk en uiteenlopend. Tenslotte wil ik hier aandacht schenken aan het klaaggedrag van sommige schuldenaren, dat ook naar voren komt uit het onderzoek naar
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bestaand materiaal. Zo zijn er op internetfora talloze berichten te vinden van burgers die klagen over deurwaarders en zelfs over het gehele incassoysteem in Nederland.210 Er is een speciale site ‘Stop incassobureaus’ opgericht, waar burgers
informatie kunnen krijgen maar vooral hun problemen met deurwaarders kunnen
melden en delen:
‘Klachten bundelen is mijn inziens het meest doeltreffende middel om
die Deurwaarders maffia aan te pakken Ik geef u nog maar een keer het
meldpunt klachten deurwaarders, we moeten bundelen mensen, bundelen! [...] Klachtendeurwaarders@nederlandbeter.nl Schaam u niet,
zulke verhalen moeten toch écht het land in! Daarbij hier wordt alles
vertrouwelijk behandeld!’211

Verschillende websites roepen op tot actie, zoals blijkt uit de volgende twee voorbeelden:
‘Een ieder die mislukt in het leven kan een incassobureau beginnen en
na een studie ook beginnen als gerechtsdeurwaarder. Over het algemeen
kantoortjes die hun macht misbruiken vooral ten opzichte van de 'lowlifes' in Nederland. Veel van deze jongens nemen klakkeloos aan wat
een opdrachtgever hun opdraagt of vraagt, er is totaal geen controle en
de communicatie is minderwaardig. Door middel van deze site gaan we
daar tegen vechten. Mail hier naar ons en vertel je verhaal wat jij hebt
meegemaakt met een incassobureau en of gerechtelijke deurwaarder’.212
‘In vele steden zijn groepen die opkomen voor mensen die de deurwaarders aan huis krijgen. Als daar deurwaarders aan huis komen om de
spullen te halen dan komen vele naar die mensen toe en blijven voor de
deur staan en laten de deurwaarders en politie niet toe en ze draaien
gewoon om. Wij willen graag dat deze actie wereldwijd word en vragen
je mee te doen door op deze brief je naam en telefoonnummer aan toe
te voegen en dat je bereid bent als ze je bellen op te komen voor de
armen die uit hun huizen worden gezet en/of hun spullen ontnomen
worden. Als je je naam erbij hebt gezet en je telefoonnummer dan deze
brief een paar keer kopiëren en je vrienden vragen om mee te doen. Als
het kan 10 van je vrienden of kennissen/klasgenoten ect’.213
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Zie de volgende websites: http://www.depers.nl/binnenland/544369/Aanpak; http://www.
hotforum.nl/forum/schulden/545528/deurwaarders-zijn-het-geweld; http://www.klacht.nl.
of specifiek gericht op deurwaarders beu/2/; http://www.meldpuntklachtendeurwaarders.nl/.-geweld-deurwaarders.html;
http://www.hotforum.nl/forum/schulden/545528/
deurwaarders-zijn-het-geweld; http://www.klacht.nl. of specifiek gericht op deurwaarders
beu/2/; http://www.meldpuntklachtendeurwaarders.nl/.
www.xead.nl/aangifte-tegen-de-deurwaarder.
http://sites.google.com/site/nieuwerevolutionairebeweging/antiincassoburoos.
http://www.wordwakkerwereld.nl/viewtopic.php?f=28&t=3670.
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Op een site geeft een burger stevige kritiek: deurwaarders worden ‘tuig’ en ‘het
plukteam van de overheid’ genoemd.214 Er zijn zogenoemde ‘lijsten’ en ‘zwartboeken’ in omloop over ‘slechte’ deurwaarders, die daar bij name worden genoemd (deze lijsten zijn overigens niet alleen gericht tegen deurwaarders, maar
ook tegen incassobureaus). Daarnaast zijn er sites met filmpjes om te laten zien
hoe slecht deurwaarders omgaan met schuldenaren.215 In een filmpje wordt een
deurwaarder bedreigd met een pistool.216 De boosheid is alom aanwezig.

5.5

Conclusie

De spanningen tussen deurwaarders en schuldenaren aan de deur hebben doorgaans hun wortels in de (eerdere) ervaringen uit de voorfase, de schriftelijke fase
en de telefonische fase. Het gaat hier vooral om gedrag van derden en van deurwaarders met wie schriftelijk of telefonisch contact is geweest. In de ogen van
schuldenaren gaan betalingsconflicten al in een vroeg stadium gepaard met gespannen verhoudingen, moeizame contacten en het onvermogen om afdoende oplossingen te vinden. Bij grote organisaties (als incassobureaus, schuldhulpverleningsinstanties, deurwaarderskantoren) zijn vooral de negatieve gevolgen van de
bureaucratisering en marktwerking zichtbaar: lange wachttijden, administratieve
fouten en snelheid in plaats van aandacht en betrokkenheid. Factoren zoals een
slechte samenwerking tussen instanties, de complexiteit van regelgeving en een
inefficiënt werkende organisatie vergroten de spanning. Schuldenaren hebben
hier last van, waardoor onder hen een gevoel van onrechtvaardigheid heerst, wat
aanzet tot frustratie en boosheid. De onmenselijkheid en vooroordelen van derden
wekken conflicten op. Daarbij leidt onder andere de intimiderende bejegening in
brieven tot extra stress en onverstandige keuzes, zoals het afspreken van een onhaalbare betalingsregeling. De moeilijke en daardoor onduidelijke brieven, de onbeantwoorde vragen en de gebrekkige informatievoorziening maken dat schuldenaren niet weten waar ze aan toe zijn, wat ertoe leidt dat ze de brieven in de hoek
gooien, zich niets van het incassotraject aantrekken of geen verdere actie meer
ondernemen. En als dan de deurwaarder uiteindelijk voor de deur staat, kan dat
olie op het vuur zijn. Tegelijkertijd laten de verhalen van schuldenaren zien dat
ze mondig zijn en eisen stellen aan de verschillende instanties, waaronder ook de
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http://boinnk.nl/blog/?p=5658.
Zie bijvoorbeeld de volgende sites met video’s: http://m.gewoon-nieuws.nl/2015/01/zogaan-deurwaarders-om-met-mensen-die-schulden-hebben/#.VnGXu0rhCUl;
https://www.youtube.com/watch?v=MJ7h66VNUcA;
https://www.youtube.com/watch?v=YiuXCWvFAWI;
https://www.youtube.com/watch?v=w83nygMORPI.
https://www.youtube.com/watch?v=n7stCq1tHYc;
http://www.youtube.com/watch?v=UT05vIB3K_Q.
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deurwaarderskantoren. Het gaat dan om klagend gedrag: in hun overwegend negatieve verhalen worden derden (waaronder deurwaarders) veelal gezien als boosdoener.
Door de beleving van schuldenaren in kaart te brengen is zichtbaar geworden welke ervaringen (en daarbij factoren) tot spanningen met deurwaarders
aan de deur leiden. Daarbij doet het er weinig toe wat de problemen precies zijn
en in hoeverre de beleving inderdaad aansluit bij de werkelijkheid of eerder het
gevolg is van onwetendheid. Van belang is dat ze bij schuldenaren leiden tot gevoelens van onrecht en frustratie (het gaat immers om beleving), die vervolgens
aanleiding kunnen zijn tot boze dan wel gewelddadige reacties. Cruciaal hier is
dat tijdens dit soort momenten in het voortraject al spanningen ontstaan die van
invloed zijn op het interactieproces tussen deurwaarders en schuldenaren aan de
deur; ze zijn de aanleiding tot conflicten en escalatie.
Tot zover ging het vooral om de onderliggende spanningen. In de volgende hoofdstukken (hoofdstuk 6 tot en met 9) wordt uitgebreid stilgestaan bij de
face-to-face-interacties waarin die spanning verder oploopt en het tot werkelijke
conflicten komt. Maar eerst een korte toelichting op de vier typen van conflictueuze interacties.

5.6

Vooruitblik op de face-to-face-contactfase

Vanaf de start van de gerechtelijke fase vinden er verschillende face-to-face-interacties plaats tussen deurwaarders en schuldenaren, zoals bij een dagvaarding,
betekening of beslaglegging. De verschillende face-to-face-interacties zijn onderverdeeld in vier typen conflictueuze interacties:
1.
de vluchtige interacties;
2.
de confronterende interacties;
3.
de strategische interacties;
4.
de harde interacties.
Het betreft hier een ideaaltypisch onderscheid en abstract model van vier stadia
in de conflictueuze interacties tussen de gerechtsdeurwaarder en de schuldenaar;
in de praktijk overlappen ze elkaar regelmatig. Ze zijn geconstrueerd op basis van
het gedrag van de dominante interactiepartner: de gerechtsdeurwaarder. Tegelijkertijd geven ze zicht op de aard van het interactiepatroon dat ik analyseer aan de
hand van concrete actie- en reactiepatronen waarin de gerechtsdeurwaarders bepaalde gedragingen bij schuldenaren uitlokken. De basis daarvan is wederkerigheid: actie roept reactie op. De conflictueuze interactietypen kunnen zich ontwikkelen en uitmonden in agressie en geweld.
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In deze paragraaf geef ik een korte toelichting op deze vier typen en beschrijf ik in welke fase van het incassotraject welke typen het meest voorkomen.
De praktijkcases presenteer ik in de volgende hoofdstukken.
1.
De vluchtige interacties. Dit eerste type interactie kent een kort en snel
patroon: de ontmoetingen tussen deurwaarders en schuldenaren zijn een snelle en
functionele aangelegenheid. Het is een eenzijdige zakelijke ontmoeting die doet
denken aan een formeel ritueel. Dit type komt vooral voor tijdens de gerechtelijke
fase, zoals tijdens het eerste face-to-face-contact, de dagvaarding. In hoofdstuk 6
Vluchtige interacties worden de volgende cases beschreven: (1) A4’tjes met beslag, (2) Vakantiepark, (3) Verwilderde tuin, (4) Afgeven en aanpakken, (5) Formaliteit, (6) Doorverwijzen en (7) Wat is een exploot?
2.
De confronterende interacties. Hier staat een gespannen en weerbarstig
interactiepatroon centraal. De ontmoetingen tussen de deurwaarders en schuldenaren zijn een zichtbare confrontatie tussen twee leefwerelden. Dit tweede type
komt vooral voor aan het begin van een incassotraject, tijdens de gerechtelijke of
executiefase, zoals bij de (over)betekeningen van exploten, het vonnis of beslaglegging. In hoofdstuk 7 Confronterende interacties worden de volgende cases beschreven: (8) Twistgesprek, (9) Het Zilveren Kruis, (10) Onterecht, (11) Daar sta
je dan maar weer, (12) Niet netjes, (13) Geen herinnering en (14) Onrecht.
3.
De strategische interacties. Bij dit type interactie is sprake van een onderhandelingspatroon. De ontmoetingen staan in het teken van een belangenstrijd.
De belangen van deurwaarders staan haaks op die van schuldenaren. Dit type doet
zich voor tijdens de executiefase, zoals bij een (aankondiging) van een beslaglegging. Hoofdstuk 8 Strategische interacties geeft aandacht aan de volgende cases:
(15) Bedachtzaam, (16) Met jou valt te praten, (17) Op de koffie, (18) In Turkije,
(19) Ik heb niet het idee dat er hier niks te halen valt, (20) Stapje voor stapje, (21)
Niet gaan zitten, (22) Onderhandse verkoop, (23) Sneaky, (24) Halve waarheid,
(25) Deurwaarder en politie in één, (26) Vreemde bedrijven, (27) Griekenland,
(28) Een wietplantage, (29) Wel of niet (30) Beslag op de auto en (31) Iemand
van P&O.
4.
De harde interacties. Hier gaat het om een hard en dwingend interactiepatroon. De ontmoetingen staan in het teken van het fysieke optreden van deurwaarders. Dit vierde type komt vooral voor in het laatste stadium van een incassotraject: tijdens de executiefase. De cases die in hoofdstuk 9 Harde interacties
terugkomen zijn: (32) Zonder schroom, (33) Multiproblem, (34) Verplichte verhuizing, (35) Zinloos, (36) Uitzichtloze situaties, (37) Schuldsanering maakt niet
uit en (38) De opdrachtgever.
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De resterende cases komen in hoofdstuk 10 Escalatie: agressie en geweld
aan bod. Hier gaat het om de volgende gevallen: (39) Ik doe aangifte van braak,
(40) Je hebt geluk dat ik net wakker ben, (41) Een stok, (42) Woningcorporatie en
(43) Fouten.
In hoofdstuk 6 tot en met 9 beschrijf ik verschillende conflictsituaties tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren aan de deur. Daar geef ik inzicht in de conflictueuze actie-reactiepatronen tussen deze twee interactiepartners en breng ik
het conflictopwekkende gedrag van deurwaarders én schuldenaren concreet in
kaart.
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Hoofdstuk 6 Type 1 Vluchtige interacties
In dit hoofdstuk ligt de focus op het eerste type interacties, de vluchtige interacties. Een vluchtige manier van werken van deurwaarders, het explootje rijden,
staat hier centraal. De vraag die hier wordt beantwoord, is: ‘Hoe verlopen de
vluchtige interacties in de praktijk als de spanningen tussen deurwaarders en
schuldenaren oplopen?’ Dit type interactie kenmerkt zich door een kort en snel
interactiepatroon en vindt voornamelijk plaats in de gerechtelijke fase, aan het
begin van een incassotraject. In de praktijk heeft het merendeel van de ontmoetingen tussen deurwaarders en schuldenaren aan het begin van dat traject een
vluchtig karakter. Het is een snelle en functionele aangelegenheid: ze treffen elkaar niet of zeer kort. De cases hebben vooral betrekking op het (over)betekenen
van exploten (een dagvaarding, vonnis of beslag). In de komende vier hoofdstukken beschrijf ik eerst de gedragingen van de deurwaarders en daarna die van de
schuldenaren. In de conclusie ga ik in op de gevolgen van dat gedrag voor hun
conflicten en de escalatie daarvan. Daarbij besteed ik ook aandacht aan de behoorlijkheid en rechtmatigheid van het gedrag van deurwaarders.

6.1

Gedragingen van deurwaarders: explootje rijden

De term ‘explootje rijden’ wordt door deurwaarders gebruikt ter aanduiding van
de vluchtige manier waarop ze in de praktijk exploten betekenen. Deurwaarders
hebben tijdens een normale werkdag vaak te maken met lange explotenroutes: het
is volgens hen geen uitzondering dat zo’n route uit 180 exploten of meer bestaat.
Dit betekent dat deurwaarders binnen een korte tijd veel exploten moeten zien
‘weg te rijden’. De rol van deurwaarders bij dit eerste type is die van explootjebrenger ofwel (exploot)bode.
Welke deurwaarders houden zich bezig met dit explootje rijden? Dit
vluchtige werk wordt voornamelijk verricht door een specifieke groep deurwaarders: de kandidaat-gerechtsdeurwaarders en de freelance-kandidaat-gerechtsdeurwaarders.217 Zij zijn het meeste ‘op straat’ te vinden218 en zijn dikwijls tevens de
bulkrijders. Het gaat hierbij veelal om standaardwerk, waarbij bulkzaken (afkom-
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In hoofdstuk 2 De gerechtsdeurwaarder kwam al het onderscheid naar voren tussen gerechtsdeurwaarders (ondernemers), kandidaat-gerechtsdeurwaarders (in loondienst) en
freelance-kandidaat-gerechtsdeurwaarders (op oproepbasis).
De gerechtsdeurwaarder-ondernemer houdt zich veelal bezig met netwerken: het onderhouden van de banden met opdrachtgevers.
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stig van grote opdrachtgevers, zoals zorgverzekeringen of energiemaatschappijen) de route bepalen. Er zijn deurwaarders die vijf dagen per week dit soort
bulkroutes ‘rijden’.
Sommige kandidaat-gerechtsdeurwaarders die zich hoofdzakelijk bezighouden met het explootje rijden, hebben hierdoor nauwelijks een band met hun
kantoor.
Sommigen komen helemaal niet meer op kantoor. Ik heb wel een assistent die alle exploten voor mij klaarmaakt en op volgorde legt, maar
dat doe ik zelf nu ik nog vanuit huis werk. Ik zie mijn collega’s niet vaak,
maar ik ken ze allemaal van de telefoon (Meelopen deurwaarders,
deurwaarder 10).

Ze werken voor een kantoor, maar zijn daar vrijwel nooit te vinden. De freelancekandidaat-gerechtsdeurwaarders werken zelfstandig en hebben al helemaal geen
hechte relatie met een kantoor. Een veelgehoord grapje onder deze deurwaarders
is dat ze hun auto hun privékantoor noemen: daar bevinden ze zich tijdens hun
alledaagse beroepsuitoefening immers het vaakst.
De freelancers en een groot deel van de kandidaat-gerechtsdeurwaarders
worden betaald voor het aantal uitgebrachte exploten. Ze werken op basis van
prestatiecontracten en kunnen met hard werken (dat wil zeggen: door veel exploten te betekenen) bonussen verdienen. Werken op straat betekent voor hen dus
financieel gewin. Op sommige kantoren wordt bovendien via zogenoemde explotenlijsten het aantal uitgebrachte exploten per deurwaarder bijgehouden. Zo worden deurwaarders geprikkeld om hun targets te halen. Dit wakkert de onderlinge
concurrentie aan en bevordert een vluchtige manier van werken.
Dan zien ze dus meteen wanneer ze weinig exploten hebben gereden en
dan weten ze dat ze beter hun best moeten doen (Meelopen deurwaarders, deurwaarder 10).

Deze manier van werken wordt mede gestimuleerd doordat vooral de grote kantoren werken met zogenoemde voorgecalculeerde routes. Dat houdt in dat de routes van tevoren door kantoor (van bovenaf) worden ingepland, zodat de rijdende
deurwaarders slechts nog het navigatiesysteem hoeven te volgen. Het kantoor van
een kandidaat-gerechtsdeurwaarder (dat verschillende vestigingen in het land
heeft) heeft hiervoor zelfs een speciale afdeling planning, die de routes digitaal
inplant. Op het eerste gezicht lijkt dit een efficiënte manier van werken, maar de
praktijk wijst anders uit. Deurwaarders hebben regelmatig kritiek op de samenstelling van de routes: ze geven niet altijd de kortste weg aan, waardoor de deurwaarders vaak alsnog hun eigen weg rijden. Bovendien wordt soms niet alleen de
route vastgelegd, maar ook de tijd die de deurwaarder erover zal doen, waardoor
zijn werkzaamheden strak gepland zijn. Hiervan ondervinden deurwaarders regelmatig negatieve gevolgen.
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Bij ons krijgen de deurwaarders die exploten rijden dan een route mee,
waarin twee minuten voor het uitbrengen van een exploot en zes minuten voor het leggen van beslag is berekend. Als je dan een kwartier uitloopt, dan sta je wel onder druk (Observaties Gerechtsdeurwaardersopleiding Hogeschool Utrecht, workshop conflicthantering).

Het alledaagse werk van deurwaarders wordt dus sterk beïnvloed door de marktwerking. Kenmerkend hiervoor zijn bedrijfsmatige factoren, zoals de taakverdeling (de exploten worden op kantoor op volgorde gelegd), de automatisering (de
voorgecalculeerde routes) en de onderlinge concurrentie (als gevolg van de prestatiecontracten en de explotenlijsten). Dit leidt tot een vluchtige manier van werken. Maar welk effect heeft dit op het gedrag van de deurwaarders aan de deur?

6.1.1 Explootjebrenger
Binnen dit eerste, vluchtige interactietype kan een onderscheid gemaakt worden
tussen drie varianten van ‘explootje rijden’:
1.
Vouwen en douwen: onbedoeld. Dit houdt in dat er geen face-to-facecontact met een schuldenaar tot stand komt, maar dat de deurwaarder
daartoe wel een poging doet.
2.
Vouwen en douwen: bedoeld. In dit geval vindt er door het gedrag van de
deurwaarder geen face-to-face-contact met een schuldenaar plaats.
3.
Flitscontact. Er is wel face-to-face-contact met een schuldenaar, maar de
ontmoeting is van korte duur.
Zowel bij de eerste variant (onbedoeld) als bij de tweede (bedoeld) van vouwen
en douwen ontbreekt de fysieke ontmoeting tussen een deurwaarder en een schuldenaar. Er vindt dus geen face-to-face-contact plaats, terwijl er wel een deurwaarder voor de deur van de schuldenaar staat.
Hieronder zoom ik verder in op deze drie soorten gedragingen. In mijn
conclusie zal ik terugkomen op de rechtmatigheid en behoorlijkheid ervan.
1.
Vouwen en douwen: onbedoeld
‘Vouwen en douwen’ is een gebruikelijke term binnen de deurwaarderswereld,
waarmee wordt bedoeld dat deurwaarders weliswaar aan de voordeur van een
schuldenaar staan om een exploot te (over)betekenen, maar dat ze dit exploot opvouwen en vervolgens in de brievenbus douwen (stoppen). In de onbedoelde variant bellen deurwaarders vergeefs aan bij een schuldenaar, waarna zij het afschrift in de brievenbus (moeten) achterlaten.
Hoe gebeurt dit? Sommige deurwaarders nemen aan de deur niet altijd de
tijd om verschillende keren aan te bellen. Vaak bellen ze slechts één keer aan. Ze
hebben haast: hun auto staat ergens snel (en/of fout) geparkeerd. Of er wacht een
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chauffeur op ze: in steden is het namelijk lastig parkeren en als ze met een chauffeur op pad gaan, kunnen ze op één dag veel exploten betekenen. In enkele gevallen bellen sommige deurwaarders wel meer dan één keer aan om zeker te weten
dat de schuldenaar inderdaad niet thuis is en niet toevallig de bel niet heeft gehoord.
Een voorbeeld van een niet geslaagde poging van een deurwaarder om de
schuldenaar face-to-face te ontmoeten, biedt de eerste case. Deze deurwaarder
was op een route waarbij hij bij verschillende schuldenaren beslag op de inboedel
moest gaan leggen. Hij had geen politie ofwel hulpofficier van justitie (en slotenmaker) bij zich, waardoor hij in dit geval geen toegang tot de woning had.
Case 1: A4’tjes met beslag
Veel schuldenaren doen de deur niet open. De deurwaarder komt voor
boedelbeslag. Wanneer er niemand thuis is, laat de deurwaarder een opgevouwen A4’tje achter. Hierop staat geschreven dat de deurwaarder
langs is geweest en dat hij de volgende keer met de politie terugkomt
om beslag te leggen. De naam van de deurwaarder staat er niet op, alleen de naam van het kantoor wordt vermeld (Deurwaarder 11).

Deze case illustreert niet alleen zijn poging om de schuldenaar persoonlijk te treffen, maar geeft tevens zicht op ander gedrag van de deurwaarder. Er wordt in
praktijk niet altijd gebruik gemaakt van officiële enveloppen, waarop staat vermeld dat er een ambtelijk stuk in zit. In dit geval laat de deurwaarder een dun wit
A4’tje achter met daarop een korte tekst geprint: ‘Ik kom de volgende keer met
de politie terug om beslag te leggen’. Verder worden er geen gegevens gemeld
over de precieze objecten waarop beslag wordt gelegd (wat verplicht is in het
officiële proces-verbaal) en ook ontbreekt de naam van de deurwaarder (wat in
ieder geval verplicht is voor officiële exploten; zie hoofdstuk 2 De gerechtsdeurwaarder). De betrokken deurwaarder vertelt mij dat dit de gebruikelijke werkwijze van zijn kantoor is en dat ze altijd een dergelijk papiertje achterlaten bij de
schuldenaar. Uit zijn verhaal wordt duidelijk dat deze mededeling bedoeld is als
een extra stok achter de deur om de schuldenaar de vordering te laten betalen.219
Deze schuldenaar treft de deurwaarder dus niet persoonlijk, maar zal wel de
‘dreigbrief’ in zijn bus vinden. Verderop ga ik in op welke gevolgen dit voor de
schuldenaar heeft.
Dit onbedoelde vouwen en douwen, waarbij de schuldenaar het stuk in zijn brievenbus zal vinden, kan in eerste instantie gezien worden als een bijzaak van het
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Deurwaarders mogen dreigen, mits zij de titel hebben om daadwerkelijk dwangmaatregelen
(zoals beslaglegging) in te zetten.
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werk als deurwaarder. Het is heel gewoon dat een deurwaarder op een dagroute
van meer dan honderd adressen slechts vier schuldenaren te zien krijgt.220 Bij deze
eerste vluchtige variant van zijn werk doet zijn optreden dan ook denken aan die
van een ‘veredelde postbode’.
Het wordt echter een ander verhaal wanneer hij bewust weinig tijd neemt
om de schuldenaar daadwerkelijk te treffen.
2.
Vouwen en douwen: bedoeld
Bij deze bedoelde variant gaat het om een bewuste actie van deurwaarders: ze
doen geen poging om de schuldenaar te ontmoeten en bellen niet bij hem aan. In
dit geval ontwijken ze opzettelijk een confrontatie met de schuldenaar. Dit kwam
een paar keer voor toen ik met hen meeliep, zoals in de tweede case.
Case 2: Vakantiepark
De deurwaarder arriveert bij een vakantiepark. Hij heeft twee exploten
bij zich om te betekenen. Hij rijdt naar de brievenbussen die voor de
slagbomen staan en doet de twee enveloppen in de betreffende brievenbussen. Vervolgens gaat hij verder met zijn route (Deurwaarder 9).

Hier kiest de deurwaarder ervoor om de schuldenaar niet persoonlijk te treffen:
hij doet geen poging om de slagbomen te laten openen en naar de voordeur van
de schuldenaar te rijden. In de derde case doet wederom een deurwaarder het exploot direct in de brievenbus, zonder eerst aan te bellen.
Case 3: Verwilderde tuin
Het laatste adres waar we die dag aankomen, heeft een verwilderde tuin
met overal onkruid en laaghangende takken. Het is vrijwel onmogelijk
om naar de deur te komen. De deurwaarder doet direct het exploot in
de brievenbus (Deurwaarder 15).

Het gedrag van een deurwaarder die bewust niet aanbelt, wordt niet alleen bepaald
door tijdsdruk (hij moet die dag nog veel andere exploten betekenen), maar mogelijk spelen ook de omstandigheden ter plekke een rol: in het eerste geval is een
slagboom een obstakel om snel de voordeur van de schuldenaar te bereiken, in het
tweede geval is het de sfeer van een vervallen huis.
Hoe gaat dit ‘vouwen en douwen: bedoeld’ in zijn werk? Het betreft hier
een snelle handeling waarbij deurwaarders in zeer korte tijd een exploot betekenen (of beter gezegd: bezorgen). Om dit snel te kunnen doen stellen ze vaak thuis
of op kantoor al vooraf de exploten op. Ze vullen er alle belangrijke gegevens al
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In hoofdstuk 2 De gerechtsdeurwaarder vermeldde ik dat in ongeveer de helft van de gevallen de betekening niet in persoon plaatsvindt.
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op in, zoals de datum en de naam van de gedaagde. Vlak voordat ze naar de voordeur van de schuldenaar lopen, zetten ze in de auto de stempel (met de gegevens
van het gerechtsdeurwaarderskantoor) erop. Ze doen het exploot over het algemeen in een nog af te sluiten envelop, waarop staat vermeld dat het om een ambtelijk stuk gaat (met als uitzondering het bovengenoemde A4’tje). Om de envelop
af te sluiten moeten ze eerst het lipje van de afscheurstrook afhalen, zodat de plakrand tevoorschijn komt. Ze doen dit vaak heel snel en voor het gemak stoppen
ze het lipje bij het exploot in de envelop ‘omdat er geen prullenbak aanwezig is’.
Ook deze manier waarop deurwaarders exploten ‘bezorgen’ (in plaats van betekenen), doet denken aan het werk van een ‘normale’ postbezorger, die ook langs
de deur komt om direct, zonder aan te bellen, enveloppen in de brievenbus deponeert. Het gaat hier om een snelle handeling: ze besteden geen tijd aan aanbellen
en wachten totdat iemand de deur opendoet. Daarmee vervalt het persoonlijke
contactmoment dat schuldenaren kunnen aangrijpen om vragen te stellen of bijzondere omstandigheden aan te kaarten. Bovendien wordt zo niet voldaan aan de
bedoeling van de betekening, namelijk dat de deurwaarder de schuldenaar persoonlijk treft (probeert te treffen).
3.
Flitscontact
Anders dan bij de eerste twee contactvormen is er bij het flitscontact wel sprake
van een ontmoeting tussen de deurwaarder en de schuldenaar. Daarnaast hebben
deurwaarders regelmatig een dergelijke snelle ontmoeting met derden, zoals familie of huisgenoten van de schuldenaar, in het geval dat zij het afschrift niet aan
de schuldenaar zelf uitreiken. Ik beperk me hier tot de interactie tussen deurwaarders en schuldenaren. Om wat voor gedragingen van deurwaarders gaat het bij dit
soort flitscontacten?
De eerdergenoemde bulkrijders werken bij dit kortstondige face-to-face-contact
met een schuldenaar volgens een vast stramien. Het is voor hen een routineklus,
die ze op de automatische piloot afhandelen. Ik behandel twee cases ter illustratie.
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Case 4: Afgeven en aanpakken
De deurwaarder heeft nog een exploot voor een inwoner van het psychiatrisch zorgcentrum. Hij moet op een formulier kijken om het kamernummer van de debiteur te achterhalen. Eenmaal bij de kamer aangekomen doet een jongen de deur een heel klein beetje open. De kamer
is donker en er komt een nare lucht naar buiten. De jongen heeft een
hoge schuld. Hij neemt het exploot direct aan en de deurwaarder vertrekt weer (Deurwaarder 7).

Van een ‘echte’ ontmoeting is hier nauwelijks sprake. Het contact staat slechts in
het teken van de formele handeling: het betekenen van een exploot. De deurwaarder doet wat hij volgens de wet moet doen en niet meer dan dat. De gelegenheid
wordt niet aangegrepen om stil te staan bij details van het exploot, er wordt geen
toelichting gegeven of informatie uitgewisseld. Het is een eenzijdige zakelijke
ontmoeting. De ontmoetingen volgen vaker dit patroon, zoals uit onderstaande
case moge blijken.
Case 5: Formaliteit
Deurwaarder: ‘Goedemiddag, deurwaarder X, ik heb een rekening voor
mevrouw Y. Bent u dat?’ (De deurwaarder kijkt de mevrouw niet aan,
maar kijkt op het exploot om de naam te zoeken).
Schuldenaar: ‘Ja, dat klopt’.
Deurwaarder: ‘Oké. U heeft namelijk een rekening openstaan van de
zorgverzekering die u moet betalen’. De deurwaarder noteert de naam
van de vrouw en geeft het exploot aan haar.
De schuldenaar pakt het aan. De deur gaat weer dicht (Deurwaarder 7).

Bij deze flitscontacten krijgt het specifieke gedrag van deurwaarders het karakter
van een ritueel. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen verbaal en nonverbaal gedrag.
Verbaal gedrag
De flitscontacten kenmerken zich door de volgende verbale gedragingen:
1.
een standaardpraatje;
2.
een snelle identificatie;
3.
een snelle controle;
4.
een eenzijdig gesprek;
5.
doorverwijzing.
1.
Het standaardpraatje, veelal in formele taal en vakjargon. De deurwaarder spreekt de schuldenaar vluchtig aan met een standaardtekst, zoals: ‘Ik ben
deurwaarder (X), ik kom een exploot betekenen/dagvaarding uitbrengen. Het gaat
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om een rekening van de zorgverzekering’. Meteen na deze standaardzin overhandigt de deurwaarder het exploot.
2.
Tijdens zo’n flitscontact identificeren deurwaarders zich nauwelijks. De
meesten noemen slechts hun naam, anderen zeggen alleen maar dat ze ‘deurwaarder’ zijn. Ze lieten geen enkele keer een identificatiebewijs zien.
3.
Vervolgens voert de deurwaarder vaak een snelle visuele check uit of de
persoon aan de deur inderdaad degene (gedaagde/schuldenaar) is die hij moet treffen. Er wordt even gekeken of het geslacht en de leeftijd van de persoon in de
deuropening corresponderen met de gegevens op het exploot. De schuldenaar bevestigt vervolgens mondeling dat hij degene is die op het exploot staat vermeld;
daarbij is geen legitimatie of handtekening verplicht. Als hij zegt dat hij persoon
B is, dan noteert de deurwaarder meestal dat hij met persoon B heeft gesproken.
Dit kan tot verwarring leiden. Zo had een deurwaarder een exploot voor een
vrouw, geboren in 1986. Een jonge vrouw met de achternaam op het exploot deed
open, maar het exploot was bedoeld voor haar dochter. Doordat de deurwaarder
al eerder bij dit gezin langs was geweest, wist hij dat de jonge vrouw niet de vrouw
van het exploot was, maar haar moeder. In deze situatie ging het om een familie
met een migratieachtergrond, waarvan de moeder nog erg jong was. Het kan dus
tot fouten leiden als hij de identiteit van de persoon aan de voordeur slechts vluchtig controleert.
4.
Daarna is er sprake van een eenzijdig gesprek. Deurwaarders beperken
zich tot de rol van de zender van de boodschap: ze maken de schuldenaar bekend
dat deze wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen en/of dat er een
dwangbevel tot betaling voor hem is. Bijvoorbeeld in case 5 zegt de deurwaarder:
‘U heeft namelijk een rekening openstaan van de zorgverzekering die u moet betalen’. Het is geen tweezijdig gesprek, maar eenrichtingsverkeer, waarin deurwaarders een schuldenaar weinig ruimte geven om te reageren. Ook wordt er nauwelijks aandacht besteed aan de vraag of de schuldenaar de boodschap wel goed
begrijpt, zoals in onderstaande ontmoeting met een Chinese vrouw.
Case 6: Doorverwijzen
De deurwaarder komt met een dwangbevel aan de deur. Een Chinese
vrouw doet open. Zij spreekt nauwelijks Nederlands. De deurwaarder
legt in gebrekkig Engels uit dat hij een exploot voor haar heeft. De
vrouw laat merken dat ze er niks van snapt. De deurwaarder vertelt dat
ze altijd het kantoor kan bellen. Vervolgens zegt hij dat ze iemand moet
zoeken die de brief voor haar kan vertalen. De deurwaarder gaat weg.
De vrouw zegt in gebrekkig Nederlands: ‘Oké, ik dit nummer bellen,
kantoor, voor aanvragen uitkering…’ (Deurwaarder 2).
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De deurwaarder merkt in dit geval dat de schuldenaar niets heeft begrepen van
wat hij heeft gezegd. Hij doet daar echter verder niets mee en loopt naar zijn auto.
5.
In deze case verwijst de deurwaarder de schuldenaar naar het gerechtsdeurwaarderskantoor. Dit doen deurwaarders vaker als een schuldenaar vragen
heeft (zelfs nog voordat hij de kans krijgt om vragen te stellen): het is een snelle
manier om de interactie te beëindigen. Op dat moment zelf hebben ze geen tijd
maar ook geen zin om uitgebreid op vragen in te gaan. Een aantal deurwaarders
heeft de opvatting dat een schuldenaar met een migratieachtergrond die al jaren
in Nederland woont, de taal moet beheersen. Ook in het voorbeeld van de Chinese
vrouw is de deurwaarder van mening dat zij zelf de verantwoordelijkheid heeft
om goed de Nederlandse taal te leren.

Non-verbaal gedrag
Deurwaarders communiceren niet alleen met woorden (verbaal), ook met hun
non-verbale gedrag brengen ze een boodschap over. Om welke non-verbale gedragingen gaat het hier?
1.
omcirkelen;
2.
bijtijds schrijven;
3.
gering oogcontact.
1.
De verbale doorverwijzing gaat vaak gepaard met typisch non-verbaal
gedrag, het omcirkelen. Als deurwaarders zeggen dat de schuldenaar naar het kantoor kan bellen, ondersteunen ze dit vaak door het telefoonnummer op het exploot
te omcirkelen en het stuk vervolgens aan de schuldenaar te overhandigen. Ze ondersteunen zo hun verbale gedrag met non-verbaal gedrag.
2.
Ook uit het bijtijds schrijven blijkt vluchtig gedrag. Als ze dat nog niet
vooraf thuis of op kantoor hebben gedaan, begint het merendeel van de deurwaarders het exploot al te schrijven direct nadat zij hebben aangebeld, dus nog voordat
de schuldenaar de tijd heeft gehad om de deur open te doen. Ze moeten het exploot
toch schrijven, waarbij het er op dat moment niet toe doet of ze het exploot aan
de schuldenaar kunnen overhandigen of in de brievenbus moeten doen. Zo anticiperen ze op de situatie en doen ze aan timemanagement: ze besparen wat tijd door
alvast de laatste benodigde gegevens op het exploot te noteren, aldus deurwaarders. Dit ‘bijtijds schrijven’ heeft echter consequenties in het geval de schuldenaar
wel aan de voordeur verschijnt. Ten eerste komt het voor dat deurwaarders nog
aan het schrijven zijn als de schuldenaar de deur openmaakt: hun blik is dan nog
gericht op het exploot. Daardoor maken ze geen oogcontact met de schuldenaar
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en blijft een connectie achterwege. Ten tweede gebeurt het dat deurwaarders het
exploot al klaar hebben voordat de schuldenaar de deur opent en dat zij het exploot
in de brievengleuf stoppen, net op het moment dat de schuldenaar aan de deur
verschijnt. Dat leidt bij de deurwaarder soms tot een (non-verbale) schrikreactie.
In een specifiek geval schrikt de deurwaarder wanneer hij de schuldenaar plotseling achter het glas van de voordeur tevoorschijn ziet komen.
3.
Gering oogcontact komt niet alleen voor bij het bijtijds schrijven. Op het
moment dat de schuldenaar de deur opendoet (maar ook daarna), is de blik van
deurwaarders veelal gericht op het exploot. Dit komt deels omdat ze de nodige
informatie paraat moeten hebben: de naam van de schuldenaar, van wie het
dwangbevel komt (de zorgverzekering of energiemaatschappij) en wat het achterstallige bedrag is. Vooral als het gaat om niet-Nederlandse namen die moeilijk
zijn om te onthouden of uit te spreken, houden deurwaarders hun map bij de hand.
Ook bij deze laatste manier van vluchtig handelen doet hun werk enigszins denken
aan dat van pakketbezorgers die even snel een pakket komen afgeven: aanbellen,
vragen wie de persoon aan de deur is, hier al dan niet een aantekening van maken
en daarna snel weer verder gaan.
Deze gedragingen van deurwaarders laten zien dat de taak (werkzaamheid) van
deurwaarders de relatie met de schuldenaar veelal domineert. Dan kom ik nu op
de gedragingen van schuldenaren.

6.2

Gedragingen van schuldenaren

Hoe reageren schuldenaren als deurwaarders (on)bedoeld niet aanbellen, maar het
exploot in de brievenbus achterlaten of een bliksembezoek aan de deur maken en
na het betekenen van het exploot in een flits weer verdwijnen? Ook hier kan een
onderscheid gemaakt worden tussen drie soorten gedrag:
1.
afwezig zijn of doen alsof;
2.
geen actie ondernemen;
3.
volgen.
1.
Afwezig zijn of doen alsof
Uit de vorige paragraaf bleek dat een deurwaarder bij onbedoeld vouwen en douwen in ieder geval één keer aanbelt. Hier kijk ik naar het gedrag van schuldenaren
bij het uitblijven van contact. Het is mogelijk dat schuldenaren niet thuis zijn. De
deurwaarder komt overdag langs, veelal op momenten dat de schuldenaren niet
thuis zijn, omdat ze een boodschap doen of aan het werk zijn. Deze schuldenaren
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vinden het oneerlijk dat zij door hun werk (wat in hun ogen positief is) het contact
met een deurwaarder mislopen.
Sommige schuldenaren ontlopen het face-to-face-contact met deurwaarders bewust. Het gebeurt vaak dat de schuldenaar de deur expres niet openmaakt
of doet alsof hij niet thuis is. Het komt voor dat schuldenaren ieder contact met
een deurwaarder negeren: ze reageren niet op brieven en vermijden het contact
aan de deur. Een groot deel van de schuldenaren beseft dat ze hierdoor zelf hun
schuldensituatie (hebben laten) verergeren, omdat ze uit schaamte lang ‘hun kop
in het zand hebben gestoken’. Dit vermijdingsgedrag komt tevens voort uit andere
emoties, zoals angst, onmacht en onzekerheid. Het is ook een reactie op het (eerdere) gedrag van deurwaarders. Welke acties van deurwaarders kunnen dit gedrag
in de hand werken?
Allereerst openen schuldenaren de deur niet omdat ze bang zijn geworden
door de eerder ontvangen brieven. Wanneer de deurwaarder aanbelt (ze herkennen hem vaak aan zijn map), doet dit hen denken aan de ‘dreigbrieven’, zoals het
eerdergenoemde A4’tje (terugkomen met politie).
Ik heb veel ervaring met deurwaarders, die kwamen voorheen vaak
langs. Ik deed nooit open, want ik was altijd veel te bang. Dan deden ze
een brief in de brievenbus en dan nam ik wel gelijk contact op met het
kantoor. Nu zit ik bij de kredietbank en ik heb gelukkig geen deurwaarders meer die langskomen. Dat scheelt wel een hele hoop angst (Telefonische interviews, schuldenaar 32).

Schuldenaren weten niet altijd goed wat een deurwaarder mag en kan doen. Deze
onwetendheid leidt ook tot angst; ze zijn bang voor wat er allemaal zou kunnen
gebeuren. Sommigen ervaren veel stress tijdens een incassotraject, doordat ze niet
meer kunnen slapen ‘uit angst dat een deurwaarder voor de deur staat die vervolgens alles meeneemt’.
Ten tweede heeft het bezoek van deurwaarders een grote impact op de
schuldenaar omdat ze onaangekondigd langskomen. Er is geen vast tijdstip voor
en vaak zit er veel tijd tussen de aanmaningen en het moment dat ze uiteindelijk
aan de deur staan. Als het eenmaal zover is, kan dit een schrikeffect op schuldenaren hebben:
Het bezoek van een deurwaarder vind ik altijd heel erg eng, want ik
weet nooit wat er op papier staat. Ik kan me ook nergens op voorbereiden omdat ze ook altijd uit het niets komen, zoals vandaag (Telefonische
interviews, schuldenaar 31).

Als er na lange tijd opeens toch een deurwaarder op de stoep staat, kan er bij de
schuldenaar een paniekreactie ontstaan, waardoor ze ‘vluchten’ en de deur niet
open doen.
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Ten derde hebben schuldenaren veelal geen idee wie de deurwaarder aan de deur
is. Het is niet altijd dezelfde en ook deze onzekerheid leidt tot angst:
Op een gegeven moment werd ik ook wel bang. Want je vraagt je af: is
er wel met hem te praten? En is het een etterbak? Op een gegeven moment deed ik gewoon de deur niet meer open. Maar dan kom je erachter
dat dat eigenlijk helemaal niets oplost (Telefonische interviews, schuldenaar 1).

Nu de deurwaarders door de afschaffing van de territoriale begrenzing door heel
Nederland rijden, krijgen schuldenaren geen vaste deurwaarder meer aan de deur.
Weg is de vertrouwensband uit de tijd dat ze elkaar kenden, toen de deurwaarders
nog werkzaam waren nabij hun standplaats.
Ten vierde ervaren sommige schuldenaren grote verschillen in de manier
waarop deurwaarders zich tegenover hen gedragen. Een slechte ervaring met een
‘meedogenloze’ deurwaarder aan de deur verpest het voor de rest. Eén botte deurwaarder kan ervoor zorgen dat ze de deur liever niet meer openmaken.
De verhalen laten zien dat schuldenaren er soms bewust voor kiezen om de deur
niet open te doen, waardoor zij er ook zelf aan bijdragen dat ze de deurwaarder
niet ontmoeten. De redenen die zij hiervoor geven, gaan veelal terug op eerdere
gedragingen van deurwaarders; het ontwijkende gedrag wordt als het ware door
deurwaarders ‘uitgelokt’.
2.
Geen actie ondernemen
Een tweede gedraging van schuldenaren is een reactie op het vouwen en douwen:
bedoeld, waarbij deurwaarders bewust geen face-to-face-contact aangaan en hun
gedrag veelal buiten het zicht van de schuldenaar plaatsvindt. De schuldenaren
vinden dan slechts het exploot (of het A4’tje) in de brievenbus of op de deurmat.
Deze groep schuldenaren heeft er geen idee van dat de deurwaarder niet heeft
aangebeld: ze gaan ervan uit dat ze de bel niet gehoord hebben of dat ze op dat
moment niet thuis waren. Andere schuldenaren zijn wel op de hoogte van de
vluchtige gewoonte van sommige deurwaarders om langs de deur te komen en
niet aan te bellen.
Ik heb weleens gehad dat sommige deurwaarders niet eens aanbellen.
Ik doe wel altijd open, maar soms ben ik boven en dan zie ik dus gewoon
dat de deurwaarder komt en een briefje in de brievenbus doet. Dan ligt
er bijvoorbeeld alleen een dreigbrief op de mat: we komen morgen terug met politie en slotenmaker en de kosten zijn voor uzelf (Telefonische
interviews, schuldenaar 33).

Uit het verhaal van deze schuldenaar komt naar voren dat hij altijd bereid is om
de deur open te doen, maar dat dit soms niet nodig is, omdat er gewoonweg niet
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wordt aangebeld. In dit geval heeft de schuldenaar de deurwaarder zijn gang laten
gaan.
Ook deze tweede vorm van het gedrag van schuldenaren blijkt dus een reactie te
kunnen zijn op het eerdere gedrag van deurwaarders.
3.
Volgen
De derde gedraging van schuldenaren, het volgen, is vooral een reactie op het
zogenoemde flitscontact tussen de deurwaarder en de schuldenaar. Het gedrag van
schuldenaren is net zo vluchtig als dat van de deurwaarder: ze doen de deur schielijk open, pakken het exploot aan en doen gauw de deur weer dicht. Het blijft
veelal bij dit afgeven en aanpakken, zoals in case 4 (Afgeven en aanpakken). Vaak
pakt de schuldenaar het exploot direct aan, waarbij zijn blik gericht is op het exploot en hij de deurwaarder niet aankijkt: het exploot, daar draait het immers allemaal om. In case 5 (Formaliteit) doet de mevrouw de deur bijvoorbeeld maar
net genoeg open om het exploot van de deurwaarder aan te kunnen pakken.
Er is een merkbaar verschil tussen het gedrag van schuldenaren met
‘geen’ en schuldenaren met ‘veel’ ervaring met het bezoek van deurwaarders. De
ervaren schuldenaren weten dat veel deurwaarders binnen enkele minuten alweer
weg zijn; ze beseffen dat tijd en geld het gedrag van deurwaarders bepalen. De
vluchtige ontmoetingen komen bij deze groep schuldenaren vaker voor en ze kijken er niet meer van op. Ze kennen het doen en laten van deurwaarders en gaan
automatisch mee in het onpersoonlijke interactiepatroon. Ze passen hun taal erop
aan: een schuldenaar vertelt dat een deurwaarder altijd met zijn ‘ingestudeerde
praatje’ aan de deur komt en dat hij ‘dan ook maar meedoet’. Daarnaast vertonen
deze schuldenaren veelal een onverschillige houding. Het bezoek van de deurwaarder doet hun niet veel en ze pakken het exploot aan alsof het een ‘gewone’
brief is:
Nou, na een tijdje dan maakt het ook allemaal niks meer uit, dan gaan
je gedachten over deurwaarders meer de kant op van: laat maar. Het
maakt dan toch niks meer uit om hoeveel geld het gaat (Telefonische
interviews, schuldenaar 3).

Voor deze groep ervaren schuldenaren doet het er weinig toe dat deurwaarder
binnen de kortste keren weer verdwenen is nadat hij het exploot heeft afgegeven.
Meer behoefte aan hulp hebben de onervaren schuldenaren: mensen die nauwelijks of geen ervaring hebben met het bezoek van een deurwaarder. Voor ze weten
wat hun overkomt, is de deurwaarder alweer vertrokken. Soms doen ze een poging
om de deurwaarder om uitleg of advies te vragen, maar dan worden ze naar het
kantoor doorverwezen. Tijdens zo’n snel contact is er nauwelijks of geen gelegenheid om te communiceren.
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Schuldenaren hebben er moeite mee om de mededeling van deurwaarders
te begrijpen: ze kijken verbaasd naar het exploot dat ze in hun handen krijgen. Dit
leidt overigens niet alleen bij schuldenaren tot verwarring. In de volgende case
begrijpt een werkgever niet wat een exploot is en al helemaal niet wat hij moet
invullen op het formulier.
Case 7: Wat is een exploot?
We komen bij een psychiatrisch zorgcentrum aan. De conciërge is er
niet en we lopen door het gebouw heen. We komen bij een kleine kamer
waar mensen aan het werk zijn. Een man neemt het exploot aan en
vraagt aan de deurwaarder: ‘Wanneer gaan ze die exploten nou eens
vertalen? Het is gewoon niet te lezen, niemand snapt die taal, helemaal
als je een akte van een notaris krijgt. Het is gewoon onbegrijpelijk.’ De
deurwaarder legt uit dat dit exploot nog wel meevalt en loopt met de
werkgever het exploot even snel door. De man zegt dat het dit keer inderdaad meevalt, maar hij vindt het toch altijd onbegrijpelijk. De werknemers die naast hem zitten, knikken instemmend (Deurwaarder 7).

In eerste instantie wil de deurwaarder het formulier even snel afgeven en weggaan, maar de man zegt dat hij er niets van begrijpt. Een deurwaarder die zonder
uitleg een exploot aan de deur komt brengen, schept zichtbaar verwarring. De
boodschap komt niet over, zeker wanneer schuldenaren de Nederlandse taal niet
beheersen en de deurwaarder aan de deur niet helder communiceert. Schuldenaren
met een migratieachtergrond kijken deurwaarders vaak verbaasd aan.
Sommige schuldenaren vinden de Engelse taalvaardigheid van deurwaarders problematisch.221 Hierdoor kunnen onbegrip en misverstanden ontstaan, zoals in case 6 (Doorverwijzen), waar bij een betekening van een exploot een Chinese vrouw niet snapt wat er gebeurt. Ze zegt de deurwaarder dat ze het nummer
(dat de deurwaarder op het exploot heeft omcirkeld) zal bellen om een uitkering
aan te vragen, terwijl het gaat om het nummer van het gerechtsdeurwaarderskantoor waar ze vragen kan stellen over het exploot. De vrouw probeert hakkelend
en haperend de deurwaarder om hulp te vragen, want ze weet niet wat ze moet
doen. In de praktijk heeft dit weinig nut, omdat de deurwaarder vaak al aanstalten
maakt om weg te gaan.
Ten slotte pakken schuldenaren het exploot ook snel aan, omdat ze zich
schamen. Dit zijn schuldenaren die geschokt reageren als de kinderen thuis zijn
of er bezoek is. Het onaangekondigde bezoek van de deurwaarder maakt inbreuk

221

Aan de kandidaat-gerechtsdeurwaardersopleiding krijgen de studenten geen les in Engelse
taalvaardigheid, wel hebben ze minimaal een mbo-opleiding op niveau 4 met een Centraal
Examen Engels.
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op hun privacy. Ze schamen zich ook als de buren de deurwaarder (of zijn auto)
bij hen voor de deur zien staan.
Ook bij deze derde gedraging wordt zichtbaar dat schuldenaren vluchtig reageren,
met name naar aanleiding van het gedrag van deurwaarders.

Uiteenlopende verwachtingen
Juist als schuldenaren het exploot vluchtig aanpakken of de deur helemaal niet
opendoen, hebben ze vaak veel behoefte aan een heldere uitleg. Nog voordat ze
de deurwaarder ontmoeten, hebben ze veelal moeite om de inhoud van de juridische brieven te begrijpen. Daarom is volgens hen het face-to-face-contact belangrijk. Als de boodschap niet duidelijk en begrijpelijk is, heeft dat ernstige gevolgen
voor hen. Het gaat vaak om dringende zaken en een schuldenaar zegt graag direct
aan de deur te horen wat hij concreet kan ondernemen. Wanneer er een betaling
moet worden gedaan of een betalingsregeling kan worden afgesloten, kan dit volgens schuldenaren veel oplopende schulden voorkomen. Ze verwachten van een
deurwaarder dat hij hen hierbij helpt.
De onervaren schuldenaren hebben soms uiteenlopende (en vaak onrealistische) verwachtingen van het (eerste) bezoek van de deurwaarder aan de deur.
Het moment aan de deur is voor hen vaak een teleurstelling. Ze verwachten dat
ze uitleg en persoonlijk advies krijgen over de inhoud van de brief, de gang van
zaken en de verdere weg. Ook hopen ze dat het contactmoment hun in ieder geval
de kans geeft om hun persoonlijke situatie toe te toelichten. Ze hebben een duidelijke behoefte om hun verhaal te kunnen doen,222 zoals de volgende schuldenaar
vertelt:
Als een deurwaarder aan de deur komt, dan geven ze een brief. Het
liefst hoop je dat ze een gesprek met je aanknopen en dat zo iemand tijd
en moeite neemt om eens te kijken naar de situatie. Dat je kan uitleggen
wat er aan de hand is, want nu kan je er met niemand over praten. Ik
denk maar zo, oké, er zijn mensen die alles kopen. Ik heb altijd gewerkt
en kon het toen gewoon niet meer betalen (Telefonische interviews,
schuldenaar 19).

Ook bij de ervaren schuldenaren bestaat een grote behoefte aan informatie en duidelijkheid:

222

In hoofdstuk 4 Een methodologische verantwoording kwam naar voren dat schuldenaren
graag mee wilden werken aan het onderzoek zodat ze eindelijk hun eigen verhaal konden
doen.
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Ze komen ook altijd zo chagrijnig aan je deur en nemen nooit de tijd
voor je. Ze zijn altijd maar kort en krachtig en vragen moet je maar aan
kantoor stellen. Ik vind dat ze gewoon een briefje moeten toevoegen
zodat wij ook snappen wat ze bedoelen (Telefonische interviews, schuldenaar 31).

De haastige en onpersoonlijke bezoeken van de deurwaarder kunnen in de praktijk
dus tot frustraties en problemen leiden.

6.3

Conclusie: tijd is geld

Het eerste, vluchtige interactietype is een snelle, functionele en formele ontmoeting met een conflictueus karakter. Het contact is afstandelijk en onpersoonlijk.
Dit interactietype wordt voornamelijk bepaald door (beroepssociologische) ontwikkelingen en veranderingen in het gerechtsdeurwaardersambt. Marktgeoriënteerde factoren zoals prestatiecontracten, bonussen, explotenlijsten en voorgecalculeerde routes (met daarin een vastgestelde tijd per ambtshandeling) leiden tot
vluchtig handelen aan de deur. Dit geldt in het bijzonder voor een speciale categorie deurwaarders: de kandidaat-gerechtsdeurwaarders die op basis van prestatiecontracten werken en voor de freelancers, die geen band met kantoor hebben
en vanuit huis werken. Bij deze bulkrijders staat de snelheid voorop en ze werken
onder hoge tijdsdruk. Met als zichtbaar gevolg dat ze exploten in de brievenbus
‘douwen’ of snel afgeven. De exploten moeten in korte tijd worden ‘weggereden’,
waardoor ze weinig tijd hebben (of nemen) om de schuldenaar daadwerkelijk te
spreken. Voor hen geldt het adagium: tijd is geld.
Wat heeft dit voor consequenties voor de spanning tussen deurwaarders
en schuldenaren? Schuldenaren hebben problemen met het vluchtige handelen
van deurwaarders. Dit kan soms legitiem maar in sommige gevallen ook illegitiem
deurwaardersgedrag zijn, zoals het achterlaten van een officieus A4’tje met de
aankondiging van beslaglegging. In de wet is geregeld dat dit via een officieel
stuk moet en dat dit bij een proces-verbaal binnen drie dagen na de betekening
moet gebeuren. Ook het niet aanbellen en direct achterlaten van een exploot in de
brievenbus is illegitiem.223
Bij ander gedrag is het lastiger te bepalen of het legitiem of illegitiem is.
Er is slechts een globale regel die stelt dat een deurwaarder ‘zich moet gedragen
zoals een goed deurwaarder betaamt’ (artikel 1). Het is moeilijk om concreet in te
vullen wat hiermee wordt bedoeld. Bovendien zijn er geen heldere regels waarin

223

In een uitspraak van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders van 24 januari 2017 is een deurwaarder berispt voor het niet aanbellen en direct achterlaten van het exploot in de brievenbus (HR 24 januari 2017, ECLI:NL:HR-2017:116.2016).
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staat dat ze daadwerkelijk moeten aanbellen (vouwen en douwen: bedoeld) of uitleg moeten geven (flitscontact). Hun sociale rol is evenmin concreet vastgelegd.
Dit maakt het niet eenvoudig om een scherp onderscheid te maken tussen legitiem
en illegitiem gedrag. Ook moet een deurwaarder zich altijd kunnen legitimeren
(en een schuldenaar trouwens ook), maar de identificatieplicht wordt niet apart
benoemd in de Gerechtsdeurwaarderswet 2016.
De praktijk laat in ieder geval zien dat het gedrag van deurwaarders niet
altijd behoorlijk is. Er wordt vaak onvoldoende rekening gehouden met de behoorlijkheidsnormen. Een deurwaarder die geen moeite neemt om aan te bellen,
ontneemt een schuldenaar de kans op toelichting en uitleg, waardoor een goede
informatievoorziening ontbreekt. Ook kan zo niet voldaan worden aan de behoorlijkheidsnormen van het bevorderen van een actieve deelname door de burger en
van fair play: er wordt geen tijd genomen om de schuldenaar duidelijk te maken
wanneer de dagvaarding zal zijn en hoe hij in verzet kan komen. Daarnaast kan
een onduidelijke boodschap leiden tot onbegrip of misverstanden bij schuldenaren. Bovendien schiet een deurwaarder die even heel vluchtig bij de schuldenaar
langskomt en geen tijd heeft om te luisteren, tekort in een fatsoenlijke bejegening
van de burger. Binnen de theorie van de procedurele en interactionele rechtvaardigheid wordt aangenomen dat een respectvolle bejegening van burgers van cruciaal belang is voor hoe zij de legitimiteit van gezagsdragers ervaren. Daarbij gaat
het om zaken als persoonlijke aandacht, betrokkenheid en sociale vaardigheden
als luisteren, adviseren en toelichten. Als die legitimiteit ontbreekt, heeft dit consequenties voor de gehoorzaamheid aan gezagsdragers. De empirische gegevens
laten zien dat er niet aan de (al dan niet realistische) verwachtingen en wensen
van schuldenaren tegemoet wordt gekomen. Een deurwaarder die onaangekondigd langskomt, leidt zelfs tot schrik. Het (eerste) face-to-face-contact met een
zichtbare vertegenwoordiger van het gezag blijkt zo bij schuldenaren tot stress en
frustraties te leiden en kan daarmee aanleiding zijn voor onverstandige keuzes.
Dit geldt bijvoorbeeld voor schuldenaren die weinig ervaring hebben met deurwaarders (categorie schuldenaren) en bij wie emoties de overhand krijgen (de impact van schulden op gedrag).
Het gedrag van deurwaarders aan de deur heeft op zich al een aantal conflictopwekkende elementen. Het handelen van deurwaarders van dit eerste type interactie
is te koppelen aan de conflictstijl negeren/vermijden, waarmee deurwaarders tijdens de conflictsituaties zelf spanningen veroorzaken.
Tevens vermijden sommige schuldenaren soms (on)bewust de interactie
(ze zijn niet thuis of doen alsof). Met dit vermijdingsgedrag doet de schuldenaar
alsof er niets aan de hand is. Ook dit veroorzaakt conflicten, als de situatie later
alsnog op een confrontatie uitloopt. Als schuldenaren uit angst of schaamte het
exploot snel aanpakken, is dit vooral een reactie op het gedrag van deurwaarders
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die onaangekondigd langskomen of voornamelijk aandacht hebben voor het exploot; ook eerdere ervaringen met onaardige deurwaarders spelen hier een rol. In
dit eerste hoofdstuk is zichtbaar geworden dat de gedragingen van deurwaarders
en schuldenaren elkaar beïnvloeden en hoe actie-reactiepatronen elkaar in stand
houden.
Het vluchtige handelen van deurwaarders roept frustraties bij schuldenaren op. Hoewel de deurwaarder vaak alweer weg is voordat schuldenaren er erg
in hebben, vergeten ze zijn gedrag niet. Bij dit eerste type interactie gaat het veelal
om een sluimerend conflict.
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Hoofdstuk 7 Type 2: Confronterende interacties
Bij het tweede type interactie werkt het gedrag van deurwaarders confronterend.
De confronterende interacties vinden voornamelijk plaats aan het begin van een
incassotraject, nog voordat de executiefase ingaat. De cases hebben veelal betrekking op het betekenen van een vonnis, waarbij de uitspraak van de rechter definitief is (uitvoerbaar bij voorraad). De schuldenaar moet betalen. In de praktijk gaat
het hier vaak om een eerste echte ontmoeting tussen de deurwaarder en de schuldenaar. Uit het vorige hoofdstuk bleek al dat zij elkaar bij de dagvaarding niet
altijd treffen.
In dit tweede empirische hoofdstuk staat de volgende vraag centraal:
‘Hoe verlopen de confronterende interacties in de praktijk als de spanningen tussen deurwaarders en schuldenaren oplopen?’ Confronterende interacties hebben
een gespannen en weerbarstig patroon. Er is sprake van een zichtbare botsing tussen de dominante principes van enerzijds het rechts- en organisatiesysteem en anderzijds de leefwereld van de burger.

7.1

Gedragingen van deurwaarders

De confronterende gedragingen van deurwaarders vloeien voort uit zijn rol als:
1.
gezagsdrager;
2.
bureaucraat.
1.
Allereerst zijn deurwaarders gezagsdragers. De functie en de aard van
hun werk hebben invloed op hoe ze zich aan de deur gedragen. Ze voelen zich
vertegenwoordigers van het gezag en hebben tijdens een incassotraject als eerste
‘incassant’ face-to-face-contact met burgers. Aan de deur confronteren zij die met
hun betalingsachterstand én zijn ze als enige overheidsfunctionaris bevoegd om
hen te dwingen tot betaling. Deurwaarders hebben in de ogen van veel schuldenaren dan ook een negatieve taak. Ze worden vaak gezien als ‘de boodschappers
van slecht nieuws’.
Uiteraard heeft ook de persoonlijkheid van deurwaarders invloed op hun
gedrag. Zo vertelt een docent van de kandidaat-deurwaardersopleiding aan de Hogeschool Utrecht over haar studenten dat die bekend staan om hun eigen mening,
vaak (tussendoor) vragen stellen en niet terugdeinzen voor discussies. Ook bij
ledenraadvergaderingen gaat het er volgens de deurwaarders vaak heftig aan toe
en blijven felle discussies niet uit. Over het algemeen noemen deurwaarders zichzelf ‘rode’ personen: dominant, direct en ‘recht door zee’. Eén deurwaarder heeft
op zijn bureau een bordje staan met de tekst: ‘I’m always right’ en met die instelling staat hij ook aan de deur.
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2.
Daarnaast zijn deurwaarders bureaucraten: ze zijn werkzaam bij een
(sterk) bureaucratisch georganiseerd deurwaarderskantoor. Tijdens hun contacten
met schuldenaren zijn ze afhankelijk van de principes die in een dergelijk organisatieklimaat gelden, zoals een beperkte discretionaire ruimte.
Hieronder beschrijf ik de (confronterende) gedragingen die bij deze rollen horen.

7.1.1 Gezagsdrager
Deurwaarders nemen tijdens het contact met schuldenaren hun rol als gezagsdrager heel serieus, zoals naar voren komt uit hun verbale en non-verbale gedrag.

Verbaal gedrag
Bij deurwaarders aan de deur merkte ik een vijftal soorten verbaal gedrag op, namelijk:
1.
het gebruik van juridische taal;
2.
expliciete communicatie;
3.
doelgerichte vragen stellen;
4.
belerende opmerkingen maken;
5.
het eigen gelijk halen.
1.
Juridisch taalgebruik
Allereerst valt op dat deurwaarders aan de deur specifieke woorden en termen
gebruiken. Ze praten in ‘telegramstijl’: hun zinnen zijn kort en krachtig en bestaan
hoofdzakelijk uit vaktermen, die vooral afkomstig zijn uit het beslag- en executierecht. Voorbeelden hiervan zijn: dwangbevel, exploot, dagvaarding, vonnis, in
naam des Konings en executie. Ook spreken ze in vaste formules als: ‘de schuldeiser, …. (de naam van de schuldeiser, bijvoorbeeld Eneco of Essent)’ en ‘het achterstallige bedrag dat moet worden overgemaakt, is …’. Dat achterstallige bedrag
betreft alle kosten, namelijk de betalingsachterstand plus de incassokosten en de
kosten voor de deurwaarderswerkzaamheden. Deze worden veelal niet toegelicht
en gespecificeerd.
2.
Expliciete communicatie
Ook confronteren deurwaarders de schuldenaar aan de deur direct met hun boodschap, waarop een bevel tot betaling volgt (uitvoerbaar bij voorraad). Hier gaat
het vaak om expliciete communicatie. Deurwaarders vertellen dat er niet betaald
is en dat dit gedrag gevolgen heeft voor de wanbetaler. Ze zijn direct: ze vertellen
meteen waarvoor ze gekomen zijn en ‘winden er geen doekjes om’. Deurwaarders
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doen een gesloten mededeling: de schuldenaar moet betalen, punt uit. In veel gevallen krijgt de schuldenaar geen betalingsregeling aangeboden. Hoe er betaald
moet worden, wordt overigens niet altijd uitgelegd. Veelal wordt er via een jijboodschap gecommuniceerd: ‘Ik ben deurwaarder, ik heb hier een dwangbevel, u
heeft de rekening niet betaald.’ Hiermee wordt een duidelijk wij-zij-onderscheid
gemaakt tussen enerzijds de gezagsdrager, die corrigerend en disciplinerend optreedt, en anderzijds de burger, die moet gehoorzamen.
3.
Doelgerichte vragen stellen
Na de directe boodschap volgen soms doelgerichte vragen. Aan de deur gaat het
alleen om informatie die noodzakelijk is voor het verdere verloop van het incassotraject, zoals de burgerlijke staat van de schuldenaar en zijn inkomen (en dat
van zijn partner). Deurwaarders stellen gerichte, gesloten en directe vragen over
de financiële situatie van de schuldenaar. Ze stellen hem vragen als: ‘Heeft u een
baan?’ ‘Welke auto’s staan op uw naam?’ ‘Is de inboedel van u of van uw partner?’ En zo ja: ‘Bent u getrouwd?’ De vragen volgen elkaar snel op en het gesprek
lijkt op een verhoor. Daarbij gaat het alleen om feitelijke informatie die voor het
incassotraject relevant is (wat tot de taak van de deurwaarder behoort); naar zaken
die hiervoor niet van belang zijn, wordt niet gevraagd.
4.
Belerende opmerkingen maken
Sommige deurwaarders maken geregeld belerende opmerkingen, zoals: ‘Waarom
betaalt u dán niet?’ En: ‘Maar u moet tóch betalen?’ Dit soort uitspraken hebben
een duidelijke boodschap voor de schuldenaar: doe wat u moet doen. Ze doen een
rechtstreeks beroep op de schuldenaar om in actie te komen. Daarmee heeft de
boodschap van deurwaarders een sterk appellerend aspect. Bovendien verlenen de
woorden ‘dan’ en ‘toch’ extra druk aan het appel.
5.
Het eigen gelijk halen
Ten slotte het eigen gelijk halen. Het bordje van de eerdergenoemde deurwaarder
met ‘I’m always right’ erop is weliswaar bedoeld als grapje, maar het typeert de
houding van sommige deurwaarders aan de deur. Daar staat het woord van de
deurwaarder regelmatig tegenover dat van de schuldenaar. Tijdens zo’n confrontatie beroepen deurwaarders zich louter op de wet: de uitspraak van de rechter
staat zwart op wit en zij moeten die ten uitvoer leggen. In de volgende case komt
zo’n situatie voor.
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Case 8: Twistgesprek
We arriveren bij de schuldenaar. De voordeur staat open. We mogen
binnenkomen. De deurwaarder vertelt dat hij een dwangbevel heeft,
aangezien de zorgverzekering niet op tijd is betaald. De schuldenaar
gaat hier direct op in en zegt dat dit onmogelijk is. Hij vertelt dat hij
daar afschriften van heeft liggen. Bovendien vertelt hij dat hij ook nooit
een dagvaarding heeft gezien. De deurwaarder benadrukt dat de rechter
deze uitspraak heeft gedaan en dat ‘het nu eenmaal zo is’. De man wil
graag weten om welke periode het precies gaat. De deurwaarder leest
op wanneer de dagvaarding is uitgebracht, maar heeft geen specificatie
van het betalingsdossier bij zich. Vervolgens gooit de man een doos
papieren over de tafel leeg. Hij gaat met zijn vrouw driftig op zoek naar
de afschriften. Hij verheft zijn stem en zegt dat wat er op het exploot
staat, niet de waarheid is. Uiteindelijk ontstaat er een soort welles-nietes-discussie waarbij de deurwaarder ook zijn stem verheft. Ten slotte
besluit de deurwaarder om later terug te komen. Hij vraagt het telefoonnummer van de man, noteert het en vertrekt (Deurwaarder 8).

In deze case wordt duidelijk dat voor de deurwaarder aan de deur de juridische
waarheid telt. Daarbij doet het er voor hem niet toe wat de schuldenaar van de
zaak vindt: ‘het is nu eenmaal zo’ en hij probeert zo een verdere discussie te vermijden. Deurwaarders houden aan de deur voet bij stuk, omdat ze gewoonweg
een uitspraak van de rechter hebben (de juridische waarheid) die in hun ogen
zwaarder weegt dan de waarheid van de schuldenaar. In deze case gaat het om een
zichtbare confrontatie, waarin het gesprek verhardt.
Ik was liever niet zo fel tegen de man ingegaan. Ik zag dat de man een
halsketting met een bokshandschoentje eraan droeg en vol tatoeages
zat en vond het toch verstandig om rustig te blijven, anders werd de
man nog meer getriggerd om boos te worden. Ik heb eigenlijk helemaal
geen zin om later terug te moeten (Meelopen deurwaarders, deurwaarder 8).

Bij interpretatie van deze case is het te begrijpen dat deurwaarders zich beroepen
op de juridische waarheid: ze zijn immers aan de deur om de uitspraak van de
rechter ten uitvoer te leggen. Het is echter een ander verhaal wanneer ze zwartwitdenken en niet willen luisteren naar de mogelijke tegenspraak van burgers. Dat
kan gevolgen hebben voor hun onpartijdigheid.

Non-verbaal gedrag
Naast de bovengenoemde verbale gedragingen zijn de volgende non-verbale gedragingen bij deurwaarders te onderscheiden:
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1.
2.
3.
4.

het stemgebruik;
de pauzes;
de koele houding;
de map.

1.
Het stemgebruik betreft zowel de intonatie als het volume. Met de intonatie wordt de nadruk op bepaalde woorden of zinsdelen gelegd zoals dán en tóch.
Het woord ‘deurwaarder’ wordt veelal luid en duidelijk uitgesproken. Deurwaarders spreken zinnen vaak met een lage, zware stem uit om hun boodschap kracht
bij te zetten. Ook juridische termen als ‘dwangbevel’ en ‘executie’ worden luid
en duidelijk uitgesproken. Deurwaarders communiceren over het algemeen duidelijk verstaanbaar. Het zijn overigens veelal de mannen die aan de deur een luide
en lage stem gebruiken, waardoor ze overtuigingskracht en fysieke dominantie
uitstralen. Vrouwelijke deurwaarders communiceren veelal vlot en ad rem.
2.
Deurwaarders werken eveneens met korte rustmomenten. Ze lassen regelmatig na het begin van de zin ‘ik ben deurwaarder’ even een pauze in voordat
ze hun zin afmaken.
3.
Aan de deur komen vaak ingrijpende gebeurtenissen ter sprake, zoals het
betekenen van een echtscheidingsverzoek of het innen van de partneralimentatie.
De houding van deurwaarders tegenover dit soort onderwerpen is koel. Waaruit
blijkt dit? Ze stellen zich nuchter op, luisteren niet of nauwelijks naar het persoonlijke verhaal van de schuldenaar en tonen geen empathie. Het verhaal doet er niet
toe: het gaat om een bevel. De emotionele problemen van de schuldenaar worden
puur juridisch benaderd.
4.
Ook de map die de deurwaarders dragen, werkt afstand in de hand. Sommige deurwaarders gebruiken hem bewust om een zekere distantie aan de deur te
scheppen. Ze houden hem duidelijk tussen zichzelf en de schuldenaar in, waardoor ze een scheidslijn creëren en de persoonlijke leefwereld van de schuldenaar
op afstand houden. Ze gebruiken de map als een soort ‘schild’, waarmee ze zich
kunnen verschuilen achter de juridische procedure. De map is tevens het zichtbare
bewijs van de uitspraak van de rechter waar deurwaarders zich op beroepen.
Tot dusver gaat het dus vooral om het confronterend gedrag van deurwaarders,
dat erop gericht is om de schuldenaar te laten beseffen dat hij verplicht is om te
betalen en hem ook tot actie aan te zetten. Dergelijk gedrag is kenmerkend voor
traditionele gezagsuitoefening. In paragraaf 7.2 ga ik in op de reacties die dit gedrag bij schuldenaren oproept.
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7.1.2 Bureaucraat
In hoofdstuk 3 Een overzicht van de literatuur beschreef ik al hoe onpersoonlijke
bureaucratische ontwikkelingen in het huidige gerechtsdeurwaardersambt zijn
gaan domineren. Deurwaarders zijn uitvoerende overheidsfunctionarissen en radertjes in een grote bureaucratische machine. Dat heeft een drietal gevolgen voor
hun gedrag aan de deur bij een schuldenaar:
1.
Ze hebben een beperkte dossierkennis.
2.
Ze zijn weinig oplossingsgericht.
3.
Ze vertonen onverschilligheid.
1.
Een beperkte dossierkennis
Tijdens hun contacten met schuldenaren kennen deurwaarders niet altijd precies
de inhoud, de achtergrond en de details van het betalingsdossier.
Eenmaal terug in de auto geeft de deurwaarder aan dat hij echt geen
idee had welke namen de schuldenaar allemaal noemde. ‘Ze denkt dat
ik haar hele dossier ken, maar ik weet echt niet waar ze het allemaal
over heeft’ (Meelopen deurwaarders, deurwaarder 10).

In dit soort situaties kan deze deurwaarder geen nadere toelichting geven aan de
schuldenaar: hij weet de details niet. Ook in een eerdergenoemd geval (case 8:
Twistgesprek) vraagt de schuldenaar om een specificatie, maar heeft de deurwaarder de gegevens niet in zijn dossier zitten. Hierdoor weet hij niet precies om welke
vordering het gaat: hij heeft alleen het vonnis bij de hand.
Er worden aan de deur en in de gesprekken verschillende oorzaken genoemd waardoor een deurwaarder niet altijd op de hoogte is van alle dossierdetails. Het kan gebeuren dat vorderingen door een ander kantoor worden overgenomen: een kantoor in Maastricht kan bijvoorbeeld een vordering van een kantoor
uit Groningen gaan incasseren, waarbij het nieuwe kantoor niet altijd het complete
betalingsdossier kent. De kennis over een dossier kan ook onvoldoende zijn, doordat een incassomedewerker de zaakhouder van de betalingsdossiers is. Door arbeidsdeling raken taken en kennis versnipperd. De zaakhouder op kantoor weet
dan wel waar de betalingsachterstand over gaat en wat de datum van de aanmaning is, maar deurwaarders aan de deur weten dit niet. Daarbij komt dat deurwaarders niet altijd het gehele dossier meenemen als ze op pad gaan. Ten slotte ontbreken de details soms al in de dossiers zelf en is specifieke informatie niet meer
te achterhalen, doordat er inmiddels al veel tijd overheen is gegaan.
2.

Weinig oplossingsgericht werken
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Tijdens de ontmoetingen aan de deur is het gedrag van sommige deurwaarders
niet of nauwelijks gericht op een oplossing. Ze sporen de schuldenaar veelal hoogstens aan met algemene opmerkingen om zelf in actie te komen, ‘om de dingen
eens goed te regelen’ en ‘om er werk van te maken’. Zelf doen ze niet veel om
mee te denken over een oplossing, blijkens de volgende case.
Case 9: Het Zilveren Kruis
De deurwaarder heeft voor de schuldenaar een exploot van het Zilveren
Kruis. Direct nadat de deurwaarder verteld heeft waarom hij daar is,
wordt de man opstandig. Hij zegt dat hij al diverse keren met het Zilveren Kruis contact heeft gezocht, maar dat het niet werkt. Hij vindt het
verschrikkelijk dat er nu opeens een dwangbevel komt en is boos. De
deurwaarder zegt dat hij de man begrijpt. Vervolgens wordt de man
rustiger. De deurwaarder adviseert de debiteur ‘om er werk van te maken’ en vertrekt (Deurwaarder 2).

Daarbij is het overigens belangrijk om te vermelden dat deurwaarders in dit soort
situaties niet altijd een afdoende oplossing kunnen bieden. Zij staan daar aan de
deur met een uitspraak van de rechter die zij ten uitvoer moeten leggen. Ze zien
het als hun taak om een vonnis te betekenen en een dwangbevel uit te brengen;
als de schuldenaar het niet met een uitspraak eens is, moet hij zelf actie ondernemen, aldus deurwaarders. In de volgende case kan de deurwaarder onmogelijk een
oplossing geven.
Case 10: Onterecht
De deurwaarder komt met een rekening van het kinderdagverblijf van
de twee kinderen van de schuldenaren. De schuldenaren doen open. De
deurwaarder vertelt dat hij dit exploot bij zich heeft. De ouders vertellen
de deurwaarder dat ze ‘het er niet mee eens zijn’. De deurwaarder zegt
dat ze in maart bij de kantonrechter verwacht worden en dat de ouders
het goed recht hebben om in verzet te gaan. Ze hebben de mogelijkheid
om op die dag aan te tonen dat ze het niet met de vordering eens zijn
(Deurwaarder 17).

Deze vrouwelijke deurwaarder biedt de ouders geen concrete individuele en praktische oplossing. Deurwaarders zijn van mening dat ze niets aan de uitspraak van
de rechter kunnen veranderen; dat is aan de burgers zelf om te doen.
3.
Onverschilligheid tonen
De vorige case (Onterecht) geeft tevens zicht op een andere gedraging van deurwaarders, namelijk een onverschillige houding richting de schuldenaren. Deze
houding tonen ze overigens niet altijd (expliciet) aan de schuldenaar. De vrouwelijke deurwaarder in deze case vertelt in de auto dat het niet aan haar is om te
bepalen of de ouders gelijk hebben, maar ze wil hen wel op hun rechten wijzen.
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Ze zegt dat het haar eigenlijk helemaal niet uitmaakt: voor haar doet alleen de
uitspraak van de rechter ertoe. Deurwaarders komen vaak schuldenaren tegen die
het niet met een uitspraak eens zijn en ze vinden het onmogelijk om overal op in
te gaan. Wat voor hen telt, is de opdracht die ze moeten uitvoeren.
De situatie verandert echter als een deurwaarder tegenover de schuldenaar zijn onverschilligheid uit, bijvoorbeeld als aan de deur blijkt dat er ‘bureaucratische’ of ‘systeemfouten’ zijn gemaakt (dit zijn fouten die andere deurwaarders of kantoormedewerkers hebben gemaakt en die onder de verantwoordelijkheid van het deurwaarderskantoor vallen; zie verder 7.2). Daarbij gaat het bijvoorbeeld om verkeerd geadresseerde brieven en rekeningen die via de computer
zijn verstuurd. Doordat het registratiesysteem (GBA) niet altijd zorgvuldig wordt
bijgehouden en de adresgegevens soms niet up-to-date zijn, komen niet alle brieven bij de juiste persoon terecht. Deze slordigheid komt eveneens voort uit automatiserings- en digitaliseringsprocessen. Aan de deur is de onverschillige houding
het gevolg van een beperkt gevoel van verantwoordelijkheid voor de eigen organisatie. Op specifieke vragen en behoeften van een schuldenaar wordt evenmin
altijd ingegaan. Ter illustratie de volgende case.
Case 11: Daar sta je dan maar weer
De deurwaarder heeft een exploot, aangezien de zorgverzekering niet
op tijd betaald is. Een vrouw doet open. Ze zegt dat het om haar man
gaat, hij heeft namelijk schulden. De vrouw vertelt dat ze erg boos is,
aangezien ze al een tijd op een formulier wacht waarop ze moet aangeven hoeveel er verdiend wordt. De deurwaarder zegt dat ze ‘maar contact met het kantoor moet opnemen’. De vrouw zegt vervolgens: ‘Daar
sta je dan maar weer en dan zeg je van “bel maar met kantoor”, maar
ja, jullie zouden die papieren allang toesturen en dat doen jullie niet en
dan krijg je dit weer. En ik kan nu natuurlijk weer niet bellen met kantoor, want dat kan natuurlijk alleen maar ’s ochtends hè?’ Ze kijkt de
deurwaarder fel aan. Ze blijft herhalen dat ‘de deurwaarder daar dan
maar weer staat’. De deurwaarder antwoordt dat ze toch even met kantoor moet bellen en gaat weg (Deurwaarder 1).

In deze case laat de deurwaarder de schuldenaar doorpraten en gaat hij niet in op
de fout (in dit geval de niet-verstuurde formulieren). En ook hier verwijst de deurwaarder de schuldenaar naar het kantoor.224 Sommige deurwaarders voelen zich
niet verantwoordelijk voor dit soort fouten en stralen met hun houding uit dat het
niet hun probleem is. Aan de deur nemen ze afstand van de mogelijke fouten die
de schuldenaar aandraagt.

224

Bij type 1 (Vluchtige interacties) kwam dit doorverwijzen al ter sprake, waar het een onderdeel was van het haastige gedrag van deurwaarders wanneer zij geen tijd hebben om
uitgebreid op problemen in te gaan, omdat ze nog veel andere exploten te betekenen hebben.
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Deze voorbeelden laten zien dat de grote, onpersoonlijke en bureaucratie organisatie waarin ze werken, ertoe kan leiden dat ze onverschillig reageren op systeemfouten. Door de bureaucratische en juridische regels kunnen ze overigens vaak
geen oplossing bieden en door de versnippering van de taken is ook hun kennis
niet altijd op peil. In de volgende paragraaf bekijk ik hoe schuldenaren reageren
op het gedrag van deurwaarders in hun rol van gezagsdrager en bureaucraat.

7.2

Gedragingen van schuldenaren

De reacties van schuldenaren bij confronterende interacties zijn meestal opstandig. Deze schuldenaren zijn mondig en nemen geen blad voor de mond. Aan de
deur uiten ze hun frustratie. Op zich is het bezoek van deurwaarders al een trigger
voor een breed scala aan problemen. Schuldenaren zien (al dan niet voor het eerst)
een vertegenwoordiger van het gezag tegen wie ze hun ongenoegen kunnen uiten.
In hoofdstuk 5 De aanloop en introductie van de typologie beschreef ik hoe er
door het optreden van deurwaarders en derden al in eerdere stadia spanningen en
frustraties kunnen ontstaan, nog voordat de deurwaarder en de schuldenaar elkaar
face-to-face ontmoeten. En vervolgens lokt een specifiek soort gedrag van deurwaarders aan de deur nog meer negatieve emoties uit. Welk gedrag van deurwaarders roept dit op (of versterkt dit) en waar is het ongenoegen dan op gericht?
In de volgende paragraaf bespreek ik eerst de reacties van schuldenaren
op deurwaarders in hun rol van gezagsdrager.

7.2.1 Reacties op gezagsdragend gedrag
Deurwaarders vinden hun confronterende gedrag ‘normaal’: het hoort bij hun
functie en werk. Maar bij schuldenaren leidt dat gedrag tot frustratie. Voor schuldenaren maakt het veel uit hoe deurwaarders de boodschap ‘om te betalen’ komen
vertellen. De expliciete communicatie en de nadruk die deurwaarders op juridische termen leggen, triggeren extra frustratie. Specifieke termen zoals ‘executie’
en ‘dwangbevel’ hebben voor schuldenaren een negatieve connotatie. Sommigen
noemen deze termen ‘geweldvol’: ze zijn krachtig en indrukwekkend. Verder begrijpt niet iedere schuldenaar het woord ‘executie’ goed; sommigen moeten hierbij bijvoorbeeld aan de doodstraf denken.
Met name het (duidelijke) uitspreken van de naam van de schuldeiser aan de deur
leidt tot heftige reacties bij schuldenaren. Ze uiten zich negatief over hem (soms
binnensmonds of mompelend) of kijken met een boze blik weg. Ze vertellen de
deurwaarder dat ze het niet met de schuldeiser eens zijn of dat die niet naar hen
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wil luisteren.225 In de bovengenoemde case (9: Zilveren Kruis) reageert de man
fel. Zodra de deurwaarder het Zilveren Kruis noemt, komt de opgebouwde frustratie naar boven, als de man zegt dat zijn veelvuldige contact met deze verzekeraar nog maar weinig resultaat heeft gehad.
Ook als deurwaarders noemen om wat voor vordering het gaat, maakt dit
veel los bij schuldenaren. Schuldenaren laten de deurwaarder regelmatig weten
dat het om onduidelijke of onterechte vorderingen gaat. Aan de deur blijkt dan dat
er onder schuldenaren veel onwetendheid bestaat over vorderingen. Een schuldenaar begrijpt bijvoorbeeld niet waarom ze Waterschapsbelasting moet betalen;
onbegrip dat tot frustratie leidt. Vooral de vorderingen van de zorgverzekering
geven problemen. De overzichten zijn onduidelijk en nieuwe regelingen, zoals de
invoering van het eigen risico, leiden tot verwarring. Vaak gaat het daarbij om
vorderingen van een tijd terug, waarbij de maandpremie wel voldaan is, maar het
eigen risico of de eigen bijdrage niet, terwijl de schuldenaar ervan overtuigd is dat
hij de rekening wel heeft betaald. Of hij heeft aanmaningen ontvangen voor onterechte verkeersboetes of verkeerde energierekeningen, waardoor in zijn ogen de
vordering niet klopt.
Een ander kritisch moment aan de deur is het wanneer deurwaarders het
achterstallige, nog te betalen bedrag noemen. Schuldenaren reageren vaak fel als
ze dat horen, meestal omdat het een stuk hoger is dan het oorspronkelijke bedrag.
Ze laten merken dat ze niet begrijpen waar dit hoge bedrag ‘ineens’ vandaan komt.
Wanneer ze te horen krijgen dat dit de kosten zijn voor de achterstallige rekening
plus de incasso- en proceskosten (voor dagvaarding), dan veroorzaakt dit nog
steeds heftige reacties.
Kennelijk heeft het een grote impact wanneer een deurwaarder face-toface vertelt wat de kosten zijn, groter dan wanneer dat in een brief staat vermeld:226 de mondelinge mededeling aan de deur dringt goed door. Voor sommige
schuldenaren is het al moeilijk om het oorspronkelijke bedrag van de vordering te
voldoen en wanneer een incassotraject van start is gegaan, lopen de kosten op.
Sommige schuldenaren die hier geen ervaring mee hebben, begrijpen dit niet en
zeggen dat tegen de deurwaarder. Anderen lijken het niet te willen begrijpen: zij
vinden de kosten vooral oneerlijk.
Triest, het is wel wettelijk zo bepaald dat er allerlei kosten bij mogen
komen. Maar soms komt er gewoon al gelijk na twee weken 30 of 60

225
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In hoofdstuk 5 De aanloop en introductie van de typologie beschreef ik dat schuldenaren
problemen hebben met intimiderende schuldeisers, aangezien ze met hen geen betalingsregeling kunnen treffen.
In hoofdstuk 5 De aanloop en introductie van de typologie kwam aan de orde dat schuldenaren deze brief vaak onduidelijk vinden, niet altijd zorgvuldig lezen en in een hoek gooien.
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euro bij. Dat vind ik echt niet goed (Telefonische interviews, schuldenaar 8).

Schuldenaren vinden vooral de opstapeling van extra kosten oneerlijk wanneer ze
‘goede wil’ hebben getoond en werkelijk geprobeerd hebben om de vordering af
te betalen.227
Verder vinden schuldenaren het frustrerend en oneerlijk dat deurwaarders
soms alleen maar met een dwangbevel aan de deur komen. Ze krijgen expliciet en
dwingend medegedeeld dat ze moeten betalen, maar niet altijd de mogelijkheid
om een betalingsregeling te treffen. Ook in situaties waarin zo’n regeling een oplossing voor de schuldenaar zou zijn, gaat de deurwaarder daar niet op in. Volgens
schuldenaren brengt dat hen verder in de problemen.
Er valt geen gesprek met een deurwaarder te voeren. Ze willen nooit
regelingen met je treffen, ook zelfs niet als je een huurachterstand hebt
(Telefonische interviews, schuldenaar 28).

Belerende opmerkingen werken eveneens averechts en roepen weerstand op.
Sommige schuldenaren voelen zich erdoor gekleineerd of ongehoord.
Ook vind ik het lastig als je soms op een bepaalde manier gekleineerd
wordt. Dan vragen ze bijvoorbeeld: ‘Waarom betaalt u dan niet?’ En
als je dan net het hele verhaal hebt uitgelegd, dan hoor je nog: ‘Maar
u moet dan toch betalen.’ Maar je weet ook niet waarvan… (Telefonische interviews, schuldenaar 3).

De manier waarop deurwaarders blijven vertellen dat er betaald moet worden,
leidt eveneens tot frustratie. Ze ‘gaan maar door met pushen’, ook als de schuldenaar probeert uit te leggen waarom hij niet betaalt. Vaak beginnen schuldenaren
aan de deur in geuren en kleuren hun persoonlijke omstandigheden uit de doeken
te doen, zoals in onderstaande case waarin iemand uitgebreid haar verhaal doet:

227

Sinds 1 juli 2012 is de Wet Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten van
toepassing: hierdoor geldt een maximumtarief voor de incassokosten die de schuldeiser in
rekening mag brengen.
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Case 12: Niet netjes
De deurwaarder heeft een exploot waarop twee adressen staan vermeld.
Het is nog even afwachten of de vrouw in dit huis woont of op het andere adres. Het komt vaker voor dat er twee adressen staan vermeld,
bijvoorbeeld wanneer schuldenaren zijn gescheiden.
De vrouw doet open en de deurwaarder mag naar binnen. De deurwaarder legt uit dat hij een overbetekening loonbeslag bij zich heeft. De
vrouw zegt dat ze nooit een brief heeft gehad en duikt gelijk haar post
in. De vrouw vertelt dat er allerlei zaken lopen, dat de beslagvrije voet
niet klopt, haar advocaat bepaalde rekeningen probeert te bevriezen zodat ze eerst de woningcorporatie kan betalen. De vrouw noemt allerlei
namen. De deurwaarder stelt vragen, bijvoorbeeld of ze nog meer schulden heeft en of haar man ook verdient. Vervolgens constateert de deurwaarder dat de beslagvrije voet inderdaad te laag is. De vrouw gaat door
met haar verhaal: ‘Ik werk 36 uur, houd niks over en zit nu bij de voedselbank.’ Ze zegt dat ze alles op orde heeft aangezien ze ‘het niet laat
verslonzen’. Ze vertelt vervolgens dat haar man haar bedreigt, op haar
inrijdt, een pistool op haar hoofd heeft gezet en haar heeft mishandeld.
Ze vindt de woningcorporatie echt belachelijk, die zegt dat ze hier wietplantages houdt. Ze gaat verder: ‘En dan heb ik die man een keer aan
zijn haren naar boven meegesleurd om te laten zien dat dat dus helemaal
niet is. Ja, en dan gingen ze haar weer dreigen dat ze het huis uit moet.
Ja, dat heb ik allemaal meegemaakt. Maar ik woon hier nu en heb nooit
iets van jullie ontvangen. En dan kom ik op mijn werk en dan zie ik dus
gewoon dat jullie beslag op mijn loon hebben gelegd. Ik schaamde me
rot, kan je dat begrijpen, ik schaamde me helemaal kapot. En dan kom
je hier, ik heb je nooit gezien en dan zeg je dat je dagvaarding of exploot
hier hebt afgeleverd, maar ik heb je nooit gezien. En jullie moeten dat
toch officieel komen brengen?’ De deurwaarder zegt ‘dat dit misschien
wel op het andere adres afgeleverd kan zijn (van haar ex-man) aangezien de vrouw gescheiden is en de deurwaarder twee adressen op het
exploot heeft staan.’ De vrouw vindt het overigens niet netjes dat er niet
zorgvuldig met haar adres is omgegaan (ze heeft vanwege de bedreigingen van de man een geheim adres). Ze vertelt de deurwaarder dat het
veel impact heeft gehad dat zij op haar werk van haar werkgever voor
het eerst te horen kreeg dat er loonbeslag was gelegd en niet eerst van
de deurwaarder zelf (Deurwaarder 1).

Hoewel de deurwaarder niet specifiek vraagt naar de omstandigheden van de
vrouw, doet ze haar verhaal in detail. Dit voorbeeld laat zien dat schuldenaren in
de praktijk vaak een sterke behoefte hebben om de deurwaarder te laten weten dat
ze geen ‘echte’ wanbetaler zijn. Vandaar dat ze aan de deur willen laten weten
door welke samenloop van velerlei omstandigheden ze in de schulden zijn geraakt. Het zijn stuk voor stuk verhalen waarin de ongelukkige gebeurtenissen zich
opstapelen: hun bedrijf is failliet gegaan, ze hebben door ziekte hun werk verloren, ze konden de hypotheek niet meer aflossen, ze zijn slachtoffer geworden van
oplichters, verkeerde beleggingsverzekeringen, woekerpolissen of frauderende
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collega’s, ze hebben een ex-partner met schulden of een schuld van een overleden
partner geërfd en hebben tenslotte slechte ervaringen met schuldhulpverleners.
Deze reactie is mogelijk te beschouwen als een vorm van verdediging waarmee
ze gezichtsverlies proberen te voorkomen.
Verschillende schuldenaren raken merkbaar gefrustreerd als de deurwaarder doet of hij gelijk heeft en vasthoudt aan de juridische waarheid. Dit lokt
welles-nietesdiscussies uit, zoals in case 8 (Twistgesprek). Als reactie op het eigen
gelijk van de deurwaarder nemen schuldenaren een koppige houding aan, waarin
ze alleen uitgaan van hun eigen werkelijkheid. De juridische uitspraak van de
rechter waarop de deurwaarder zich baseert, doet er voor hen niet toe. Zo hebben
sommige schuldenaren aan de deur een ‘tunnelvisie’, waarin ze uitsluitend oog
hebben voor hun eigen waarheid en veel moeite doen om de deurwaarder van hun
gelijk te overtuigen. Dit ondersteunen ze met hun gedrag, zoals de man uit case 8
(Twistgesprek), die gepikeerd de doos met post op tafel leeggooit om de factuur
te zoeken die zijn gelijk kan bewijzen. Hij verheft daarbij zijn stem en laat duidelijk merken dat hij het oneens is met de deurwaarder (en de rechter).
Tot zover is zichtbaar geworden dat het confronterende gedrag van de deurwaarder bij schuldenaren tot frustratie leidt. Enerzijds verwijzen de verhalen van schuldenaren naar het ‘normale’ conflictopwekkende gedrag dat bij de functie van de
deurwaarder hoort: hij komt aan de deur om een vordering te innen en dit vertelt
hij ook. Anderzijds ligt in het contact aan de deur soms een sterke nadruk op zijn
corrigerende en disciplinerende gedrag, bijvoorbeeld in de manier waarop hij een
dwangbevel uitbrengt. In beide gevallen leidt dit tot frustratie.

7.2.2 Reacties op bureaucratisch gedrag
Hoe reageren schuldenaren als een deurwaarder als bureaucraat optreedt? Het
werkt extra frustrerend wanneer hij hun vanwege een beperkte dossierkennis geen
(verdere) toelichting kan geven op het betalingsdossier, zeker wanneer de vorderingen voor de schuldenaren niet duidelijk zijn.
Wat ik het grootste gemis vind, is dat ze geen kennis van het dossier
hebben en daardoor kan je dus aan de deur ook niks oplossen’ (Telefonische interviews, schuldenaar 18).

Deze schuldenaar is van oordeel dat deurwaarders geen oplossing kunnen geven
doordat ze onvoldoende kennis hebben van het betalingsdossier. Ook zijn schuldenaren niet altijd op de hoogte van wat deurwaarders nu precies wel en niet kunnen doen. Sommige schuldenaren verwachten dat de deurwaarder bij onterechte
vorderingen het probleem kan oplossen. Het gevolg hiervan kan zijn dat ze het
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niet altijd goed oppakken als de deurwaarder geen concrete oplossing aandraagt,
maar louter adviseert om contact op te nemen met het kantoor of de schuldeiser.
Een groep schuldenaren heeft geen idee wat zij zelf moeten doen om problemen met onduidelijke of onjuiste vorderingen op te lossen. Ze moeten dit zelf
oplossen en niet via de deurwaarder. Velen weten niet dat (en hoe) ze in dat geval
via een officiële verzetsprocedure bezwaar moeten maken. Ze lopen daarbij tegen
veel problemen aan. Ze hebben er wel eens over gehoord, maar weten niet hoe het
werkt. Bovendien kost het extra geld en energie om bezwaar te maken, zaken waar
ze nu net groot gebrek aan hebben. De stress van de financiële problemen heeft
hen vaak al uitgeput. Daartegenover staan schuldenaren die de deurwaarder aan
de deur vertellen over hun eigen al ondernomen vergeefse pogingen om iets aan
de onduidelijke of onterechte vorderingen te doen. Ze vinden het moeilijk om
zicht te krijgen op de juistheid van de vordering, omdat grote organisaties vaak
weinig informatie over de achtergrond van de vordering verschaffen. Zo laat de
man in case 9 (Zilveren Kruis) de deurwaarder weten dat hij al zo vaak contact
heeft opgenomen met de organisatie, zonder dat dat tot resultaat heeft geleid.
Schuldenaren winden zich tijdens de ontmoetingen regelmatig op over de ‘systeemfouten’. Dat gaat om fouten die in eerste instantie geen directe relatie hebben
met het concrete gedrag van de deurwaarder aan de deur, maar om bureaucratische
problemen uit de eerdere telefonische en schriftelijke fase (zie hoofdstuk 5 De
aanloop en introductie van de typologie). Pas als de deurwaarder bij de schuldenaar op de stoep staat, komen deze problemen aan het licht. Schuldenaren melden de deurwaarder regelmatig dat brieven nooit zijn bezorgd of dat formulieren
niet zijn opgestuurd, hoewel dat wel beloofd was. In case 12 (Niet netjes) zegt de
vrouw dat ze nog geen formulier had ontvangen, waardoor de beslagvrije voet
niet goed vastgesteld kon worden. Ze wijst de deurwaarder erop dat die voet hierdoor in eerste instantie te laag was. De deurwaarder staat met een overbetekening
aan haar deur, maar de vrouw meldt nooit eerder een brief of deurwaarder te hebben gezien die iets heeft aangekondigd. Mogelijk is hier iets mis gegaan met het
afgeven. De vrouw uit haar ongenoegen over hoe er met de privacy van haar
adresgegevens wordt omgegaan en over het ontbreken van een eerste aankondiging van het loonbeslag.
Veel schuldenaren zijn niet op de hoogte van de noodzaak om formulieren in te vullen, bijvoorbeeld voor het vaststellen van een beslagvrije voet. Het
ontbreekt hun aan deze kennis, doordat ze geen uitleg aan de deur krijgen door
het confronterende deurwaardersgedrag en het vluchtige gedrag van het vorige
interactietype. Ze weten niet dat het ook in hun eigen belang is om hun inkomen
op te geven, aangezien anders hun belastingvrije voet verkeerd wordt vastgesteld.
Het gebeurt regelmatig dat schuldenaren formulieren niet op tijd, volledig of onjuist invullen. En dat leidt dan aan de deur weer tot boosheid.
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Systeemfouten op zich leiden al tot frustraties bij schuldenaren en dat
wordt nog versterkt als de deurwaarder er onverschillig op reageert. In case 11
(Daar sta je maar weer) zegt de vrouw tegen de deurwaarder: ‘Daar sta je maar
weer.’ Ze is duidelijk boos over het feit dat de deurwaarder niets doet met haar
verhaal. Hij toont geen enkele emotie, laat niet blijken dat hij het vervelend vindt
en biedt geen excuses aan omdat het kantoor lastig te bereiken is. Dat de reactie
van een deurwaarder op de aangekaarte problemen de frustraties vermeerdert,
blijkt uit de volgende case:
Case 13: Geen herinnering
We komen bij een oudere vrouw aan. De vrouw schrikt aan de deur
omdat ze ‘toch echt dacht dat alles afgelost was’. Ze vraagt de deurwaarder naar binnen. We gaan aan de tafel zitten. De deurwaarder legt
de situatie rustig uit. De vrouw heeft ongeveer 150 euro te weinig afgelost. Ze heeft al een dagvaarding en betekening gehad. Ze zegt dat ze
dacht dat ze alles had afgelost. Ze vertelt dat ze een regeling heeft getroffen. Maar nu komt ze erachter dat ze vergeten is om de overige kosten (griffiekosten) nog af te lossen, waar nu extra kosten bovenop komen. De vrouw is helemaal beduusd dat het kantoor geen contact met
haar heeft opgenomen. Ze vertelt dat ze graag had gewild dat kantoor
even had laten weten dat ze die 150 euro vergeten is om over te maken.
‘Dan krijg ik helemaal geen belletje dat ik dat vergeten ben of bijvoorbeeld een mail. Ik ben hier erg teleurgesteld over.’ Ze blijft dit herhalen.
De vrouw gaat door: ‘Waarom heeft kantoor niet gebeld? Waarom heb
ik geen brief gehad? Maar waarom dan?’ De deurwaarder zegt dat het
kantoor dat niet doet. Haar man komt met de formulieren naar beneden.
Alle papieren worden goed nagekeken. De vrouw zegt dat ze het zo erg
vindt dat ze het vergeten is en dat ze dit niet hebben verteld, want nu zit
ze weer met extra kosten aangezien het bedrag nu is opgelopen naar 222
euro. Uiteindelijk wordt er een regeling afgesproken om de komende
twee maanden af te lossen. De deurwaarder vertrekt weer (Deurwaarder
7).

Deze vrouwelijke schuldenaar uit haar onmacht en teleurstelling herhaaldelijk
maar de deurwaarder gaat er niet op in. Ook wanneer schuldenaren aan de deur te
horen krijgen dat ze voor problemen bij kantoor moeten zijn, heeft dit tot gevolg
dat ze zich disrespectvol bejegend voelen, aangezien ze van ‘het kastje naar de
muur worden gestuurd’, zonder dat iemand hen uiteindelijk echt helpt. Dit is helemaal het geval wanneer er ook al problemen zijn ervaren tijdens de telefonische
contacten ((zie hoofdstuk 5 De aanloop en introductie van de typologie).
Onwetendheid is vaak een bron van frustratie, zoals ook uit onderstaande case
blijkt.
Case 14: Onrecht
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De deurwaarder heeft een rekening van Essent. We komen bij een groot
vrijstaand huis aan. Een man doet open. Nadat hij gehoord heeft waarvoor de deurwaarder komt, zegt hij dat hij het niet snapt en dat hij van
niks weet. De man vertelt dat hij keukens repareert, maar dat hij nooit
geld krijgt. Nu stuurt Essent zo’n deurwaarder op hem af die maar even
geld komt halen. ‘Ik onthoud jullie adres wel, want als ik bij mensen
keukens kom maken en zij vervolgens niet betalen, dan kan ik met mijn
klacht nergens terecht.’ De deurwaarder probeert uit te leggen dat het
hier om een civiele regeling gaat. In dat geval kan de man een deurwaarder inschakelen. De man zegt dat hij het niet echt begrijpt. De deurwaarder vertrekt weer (Deurwaarder 14).

Deze man is gepikeerd door een rekening van Essent. Naast het feit dat hij niet
snapt dat hij die moet betalen, is hij ontevreden over het feit dat hij wél moet
betalen, maar dat zijn klanten hem niet betalen. Het is hem onduidelijk hoe alles
precies in zijn werk gaat en hij voelt zich oneerlijk behandeld.
Een andere groep schuldenaren uit niet alleen frustratie, maar klaagt over
van alles en nog wat, zoals over de bezuinigingen bij de gemeente (zoals bleek uit
hoofdstuk 5 De aanloop en introductie van de typologie). De deurwaarder krijgt
dan een klaagzang te horen. Sommigen hebben zelf nooit actie ondernomen om
iets aan de onduidelijke of onterechte vorderingen te doen en hebben alle brieven
terzijde gelegd. Als de deurwaarder dan aan de deur staat, reageren ze opstandig.
De voorbeelden laten zien dat het gedrag van de deurwaarder aan de deur frustraties kan creëren bij schuldenaren. Soms is dat omdat er op dat moment gelegenheid is om systeemfouten of andere problemen uit het voortraject face-to-face ter
sprake te brengen. Maar de cases laten ook zien dat zijn gedrag soms nog meer
kwaad bloed kan zetten, bijvoorbeeld door de manier waarop hij omgaat met gemaakte fouten. Aan onterechte vorderingen valt op het moment aan de deur niets
te doen: de uitspraak van de rechter domineert totdat het tegendeel bewezen is.
Maar ze zijn wel aanleiding tot frustratie en opwinding, zo blijkt uit bovengenoemde situaties. Andere schuldenaren vertonen vooral klagend gedrag, wat mogelijk het gevolg is van het ontkennen van hun eigen verantwoordelijkheid.
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7.3

Conclusie: confronteren

Het tweede, confronterende type interactie heeft een conflictueus en weerbarstig
patroon. De ontmoeting tussen deurwaarder en schuldenaar is een onvermijdelijke
confrontatie van de systeemwereld van de deurwaarder en de leefwereld van de
schuldenaar. Waar deurwaarders handelen vanuit het juridische domein (de tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken), handelen schuldenaren vanuit hun
persoonlijke domein: de leefwereld. Ook bij dit tweede type wordt de interactie
bepaald door zowel het gedrag van deurwaarders als door het gedrag van schuldenaren.
Juist het concrete gedrag van deurwaarders is confronterend voor schuldenaren. De grondslag hiervan ligt in factoren als de functie en de persoonlijkheid
van de deurwaarder. Vanuit hun functie als gezagsdragers staan de deurwaarders
‘boven’ de schuldenaar: ze hebben een belangrijke opdracht (ministerieplicht) en
moeten ervoor zorgen dat er betaald wordt. Deurwaarders zijn niet verplicht om
betalingsregeling te treffen en doen dit veelal niet. Het gaat hier om legitiem gedrag; ze hebben een corrigerende functie. Ze zijn als incassant geroepen om de
schuldenaar zijn plicht te laten nakomen.
Maar in de manier waarop ze dit doen, gaan sommige deurwaarders deze
confrontatie met schuldenaren wel heel direct aan en dat wekt nog meer conflicten
op. Ze spelen als gezagsdrager een traditionele rol en nemen daarbij een dominante houding in: ze praten luid en duidelijk, maken belerende opmerkingen en
communiceren heel expliciet. Daarbij laten ze de schuldenaar merken dat hij ‘deviant’ is en moet betalen. Hierdoor voldoen ze niet altijd aan de behoorlijkheidsnorm van de-escalatie. Bovendien ontbreken transparantie en goede informatievoorziening, wanneer ze de mogelijkheden voor een betalingsregeling niet helder
aangeven.
Naast gezagsdragers zijn deurwaarders bureaucraten. Het is alleszins te
begrijpen dat factoren zoals de grootte en bureaucratische aard van hun organisatie de manier van werken beïnvloeden: er zijn regels en procedures, waardoor het
niet altijd gemakkelijk is om vanaf de werkvloer oplossingen te bieden. Er is een
verregaande ‘bureaucratisering’ merkbaar waarvan schuldenaren de negatieve gevolgen ondervinden. Door de arbeidsdeling zijn sommige deurwaarders niet op
de hoogte van alle dossiers en kunnen ze niet elke vraag van iedere schuldenaar
beantwoorden. Hier kunnen ze niet veel aan doen: ze zijn afhankelijk van de regels. Bij deurwaarders die zich niet van te voren inlezen of geen moeite doen om
de details van het dossier door te nemen, heerst een gebrek aan een goede voorbereiding en professionaliteit en zo veroorzaken ze zelf frustraties bij burgers.
Ook ontbreekt veelal een goede organisatie, zoals blijkt uit verkeerd geadresseerde of bezorgde brieven, verkeerde berekeningen van de beslagvrije voet of
niet-verzonden formulieren vanuit kantoor. Waar ze zich niet verantwoordelijk
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voelen voor gemaakte fouten, duidt dit op een gebrek aan een coulante opstelling.
Met hun onverschillige reacties ontkennen ze de problemen van de schuldenaren.
Ze verwijzen schuldenaren soms eenvoudigweg naar kantoor, wat in sommige
opzichten geen teken is van samenwerking of een fatsoenlijke bejegening. Het
confronterende gedrag van deurwaarders moge weliswaar legitiem zijn, maar het
voldoet niet altijd aan de behoorlijkheidsnormen waarbij eveneens hun sociale rol
weinig ruimte krijgt.
Ook bij dit tweede interactietype is er bij deurwaarders sprake van een
vermijdende conflictstijl waardoor de frustraties niet worden weggenomen: ze
gaan discussies uit de weg en reageren niet op de problemen, zoals in case 12
(Niet netjes) waar de deurwaarder niet ingaat op het verhaal van de vrouw.
Aan de andere kant wordt duidelijk dat schuldenaren zich mondig en assertief kunnen gedragen waarbij overigens ook onwetendheid een belangrijke
frustratiebron is. Ze grijpen de persoonlijke ontmoeting met de deurwaarder aan
om in discussie te gaan. Ze uiten hun frustraties die het gevolg zijn van ‘systeemfouten’ of het gedrag van de deurwaarder, gaan tegen hem in en accepteren zijn
(juridische) waarheid niet klakkeloos. Ook spreken ze zich uit over zijn onverschilligheid, waardoor een conflict over de inhoud (de ‘systeemfouten’) wordt
uitgebreid met een conflict over de relatie (de bejegening door deurwaarders).
Schuldenaren reageren voorts gefrustreerd op procedurele aspecten, zoals hoge
incassokosten en niet-aangeboden betalingsregelingen. Toch kan er ook sprake
zijn van ongerichte frustraties, waarbij er helemaal geen link is met problemen uit
een eerdere fase van het traject of met het concrete gedrag van deurwaarders aan
de deur. Er zijn ook schuldenaren die zich gedragen als verongelijkte partij en de
oorzaak van hun problemen buiten zichzelf leggen: ze klagen.
Waar bij het eerste type, de vluchtige interacties, sprake was van een sluimerend conflict, blijkt bij deze confronterende interacties vooral sprake te zijn
van een waarneembaar (woordelijk) conflict. Het conflictueuze karakter van dit
tweede type interactie is explicieter, aangezien er op het moment aan de deur een
duidelijk ‘probleem’ is om over te discussiëren. De ontmoeting aan de deur geeft
evenwel geen gelegenheid om tot een vruchtbare oplossing te komen. Er is geen
gemeenschappelijke probleemdefinitie en het gaat om een duidelijke tegenstelling
en confrontatie tussen ‘wij’ en ‘zij’, tussen deurwaarders en schuldenaren, waarbij
hun waarheden op elkaar botsen.

278

Hoofdstuk 8 Type 3: Strategische interacties
In dit derde interactietype staat het strategische gedrag van deurwaarders centraal.
Dit soort interacties speelt zich voornamelijk af in de executiefase. Deurwaarders
hebben eerder het vonnis al betekend en al dan niet een bevel tot betaling gedaan.
Nu komen de dwangmiddelen in beeld. De cases hebben betrekking op (de aankondiging van) het beslag, een ontruiming of een openbare executieverkoop. De
strategische interacties worden doelgericht ingezet. Deurwaarders proberen hun
doel te bereiken, maar schuldenaren hebben andere belangen. Beide interactiepartners proberen in een onderhandelingssituatie zo veel mogelijk hun eigen belangen te behartigen. Hoe gedragen deurwaarders zich hier?

8.1

Gedragingen van deurwaarders

Deurwaarders komen met een duidelijk doel aan de deur van een schuldenaar.
Wat werkt het doelgerichte werken van deurwaarders in de hand?
1.
Allereerst zijn deurwaarders openbaar ambtenaar. Ze moeten een algemeen maatschappelijk belang dienen: het handhaven van de rechtsorde. Ze komen
aan de deur met een opdracht, bijvoorbeeld om een beslaglegging uit te voeren.
Dat moeten ze zelfs op grond van hun ministerieplicht, die voor hen veelal een
extra stimulans is om doelgericht te werken.
2.
Daarnaast zijn deurwaarders ondernemer. Ze hebben een eigen economisch belang te behartigen. Door het betalingsdossier op te lossen verwerven zij
inkomsten. Bij dat ondernemerschap hoort ook de concurrentie van ‘concullega’s’.
Om deze twee belangen te kunnen behartigen hebben ze de medewerking van de
schuldenaar nodig: op het moment aan de deur zijn ze (in zekere mate) zelfs van
hem afhankelijk. Bij een succesvolle beslaglegging speelt in veel gevallen diens
toestemming een rol. Als er geen hulpofficier van justitie aanwezig is, dan mogen
deurwaarders niet zonder de toestemming van de schuldenaar naar binnen gaan.
Deurwaarders hebben aan de deur eigen strategieën om hun doelen te bereiken en
de schuldenaar tot medewerking te bewegen. Ze beschikken hier over een groot
strategisch handelingsrepertoire (de strategieën) waaruit ze kunnen putten om de
schuldenaar te beïnvloeden, al zijn ze hier niet allemaal even handig in. Dat laatste
hangt af van een aantal factoren.
Om te beginnen spelen communicatieve en sociale vaardigheden een cruciale rol. Aangezien deurwaarders vaak op straat rijden, hebben ze veel ervaring
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in face-to-face-ontmoetingen met verschillende schuldenaren in diverse situaties.
Een deel van de deurwaarders heeft zich vaardigheden eigengemaakt die bij verschillende strategieën behulpzaam zijn. Daarnaast bepalen persoonlijke stijl, intuïtief vermogen en inventiviteit eveneens hun koers. Ook het organisatieklimaat
heeft een belangrijke invloed op hun strategieën. Zo staan bepaalde kantoren bekend staan om hun ‘softe’ aanpak, vanuit de strategische gedachtegang dat contact
en een zachte manier van incasseren uiteindelijk meer resultaat opleveren dan een
‘harde’ benadering. Dat wil overigens niet zeggen dat sommige deurwaarders zich
niet gewoonweg uit zichzelf menselijk opstellen. In dit hoofdstuk ligt echter het
accent op strategisch ingegeven gedragingen die wel een achterliggend doel hebben.
Bij dit derde type interactie bestaat het gedrag van deurwaarders uit verschillende onderhandelings- en beïnvloedingsstrategieën. Ik licht ze hier eerst globaal toe bij de rol van de deurwaarder als openbaar ambtenaar (8.1.1) en als ondernemer (8.1.2).

8.1.1 Openbaar ambtenaar
Op grond van de ministerieplicht zijn dreigende geweldsituaties geen reden om
van een beslaglegging of ontruiming af te zien (zie hoofdstuk 2 De gerechtsdeurwaarder). Deze paragraaf gaat over hoe deurwaarders hun plicht vervullen bij de
uitvoering van hun maatschappelijk taak. Het is volgens hen zinvol om aandacht
te besteden aan de relatie met schuldenaren. Door een goede band met hen te onderhouden kunnen zij het vonnis ten uitvoer leggen. Hier gaat het meestal om
‘softe’ strategieën, waarmee gedoeld wordt op wat deurwaarders aan de deur bewust doen om de relatie met de schuldenaar goed te houden. Daardoor kunnen ze
hun werk doen en het maatschappelijke belang dienen. Het gaat hier om drie soorten gedrag:
1.
gedrag afstemmen;
2.
een wit voetje halen;
3.
een langetermijnvisie hanteren.
1.
Gedrag afstemmen
Sommige deurwaarders stemmen aan de deur hun concrete gedrag af op de sociale
setting. Op het moment dat de deur opengaat, is het voor hen ‘eerst even aftasten’
hoe ze zich gaan opstellen. Iedere interactie is voor hen namelijk ‘een klein sociaal
systeem’ en ze vertellen over een film die zich op het moment aan de deur snel in
hun hoofd afspeelt. Om in enkele seconden hun opstelling te bepalen letten ze op
allerlei factoren, zoals de stemming, houding of toon van de schuldenaar.
Als deur opengaat, dan gebeuren daar een hele hoop dingen. Een deurwaarder beweegt zich eigenlijk op het meest basale niveau. Hij maakt
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inbreuk in mensenlevens, hij komt dus bij mensen thuis in hun territorium die dat echt niet willen. Dan heb je het al over heel basale gevoelens. Ik heb allemaal door wat er dan gebeurt. Die deur gaat open en
ik kijk hoe de machtsverhoudingen liggen. Het is dan een kwestie van
elkaar uittesten, wie autoriteit heeft. En ik pas me daar dan ook op aan.
Dus ik kijk meelevend als ze heel boos reageren of spreekt de schuldenaar juist met een heel klein stemmetje, dan reageer ik ook met een
klein stemmetje. ‘Zal ik het bedrag noemen?’ Soms is het beter om een
schuld van 5000 euro niet gelijk te melden, maar eerst uit te leggen
waarvoor je komt in plaats van te vertellen dat je die 5000 euro graag
wilt krijgen. Ik ga altijd kijken waar dan de mogelijkheden liggen. Je
kunt beter niet direct zeggen: ‘Ik kom eigenlijk beslag leggen’, want
dan kom je dus al niet meer binnen. Dus je past je aan en probeert dat
uit (Interviews deurwaarders, deurwaarder 11).

Deze deurwaarders ‘levelen’: ze ‘spiegelen’ hun gedrag aan dat van de schuldenaar die voor ze staat. Daarbij maken ze soms effectief gebruik van eigen persoonlijke factoren, zoals hun etnische afkomst. Een deurwaarder met een Surinaamse achtergrond:
Je komt in buurten waar veel buitenlanders [mensen met een migratieachtergrond] wonen. Ik had laatst dat twee Marokkaanse jongeren bij
de deur de deurwaarder stonden op te wachten. Toen zagen ze dat ik
aankwam en stonden ze ervan versteld dat ik het was: ‘Wo echt, ben jij
de deurwaarder, je hebt geluk man, dat jij het bent, want anders…’ In
dit opzicht is het handig dat ik Surinamer ben, want dan kan ik een
beetje met die jongens meepraten, beetje chillen man… Dat werkt wel
(Meelopen deurwaarders, deurwaarder 12).

Deze deurwaarder probeert met zijn gedrag zo veel mogelijk aan te sluiten bij de
mensen die hij moet spreken. Een andere deurwaarder zegt dat hij voor zichzelf
wel een grens moeten stellen om niet te veel in het gedrag van de schuldenaar mee
te gaan.
Je moet wel oppassen met bijvoorbeeld te zeggen: ‘Ja, ik kan wel wat
voor je regelen.’ In andere culturen betekent dit namelijk totaal iets
anders (Deurwaarder bij Observaties deurwaardersopleiding).

Deze deurwaarders zeggen uit ervaring te weten wat ze beter kunnen doen of nalaten bij een bepaald type schuldenaren. Elke schuldenaar kan weer een eigen
‘gebruiksaanwijzing’ hebben. Zo vertellen sommige deurwaarders dat bepaalde
woonwagenbewoners een speciale behandeling vereisen. In onderstaande case
Bedachtzaam gaat de deurwaarder bij een woonwagenbewoonster voorzichtig te
werk: hij communiceert zijn boodschap met zorg en betreedt haar territorium niet.
Case 15: Bedachtzaam
De deurwaarder moet op een groot woonwagenkamp zijn. Hij rijdt met
zijn auto het kamp op. Het is vakantie en slecht weer, dus veel deuren
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zijn dicht en niet iedereen komt meteen kijken. De deurwaarder klopt
eerst op het raam aan de zijkant van de wagen en loopt vervolgens naar
de deur. Er komt een klein, agressief blaffend hondje uit de woonwagen
gerend. Het ruikt er naar wiet. Een vrouw komt haar wagen uit en reageert rustig.
De deurwaarder zegt dat hij niet echt goed nieuws heeft en vertelt heel
voorzichtig wat er aan de hand is: ‘Er is al een aantal maanden niks van
huur betaald. Bovendien moet u waarschijnlijk uw wagen uit vanwege
een reorganisatie’. De deurwaarder zegt dat dit besloten is en hij dit
alleen komt mededelen. ‘Er is nog mogelijkheid om een regeling te treffen,’ zegt hij.
De vrouw reageert nauwelijks. Ze komt vervolgens het trapje van de
woonwagen af en pakt het exploot aan.
De deurwaarder vertrekt weer. Intussen horen we op straat mensen die
de auto hebben zien aankomen. We gaan nog naar andere wagens om
exploten te bezorgen (Deurwaarder 3).

Een andere deurwaarder heeft juist een ‘hechte’ band met bewoners van een groot
woonwagenkamp. Haar kantoor heeft daar regelmatig vorderingen en ze kent de
bewoners goed. Als ze naar het kamp gaat, ze zet haar auto gewoon midden in
‘het hart’ van het kamp:
Dit waarderen ze eigenlijk wel. Ze noemen me altijd Willemijn [zo heet
ze niet] en ze mogen me wel. Ik ben gewoon normaal en parkeer mijn
auto niet om het hoekje. Dat zorgt namelijk wel voor een grotere afstand. Ook doe ik altijd mijn schoenen uit als ik naar binnen ga. Ik heb
hier wel eerst vrienden moeten maken. Ik was een tijdje weg en toen
kwam er een kandidaat. Die heb ik wel eerst een dag meegenomen om
hem te introduceren bij het kamp. Dan weten ze dat hij bij mij hoort en
dan is hij tenminste wel welkom (Meelopen deurwaarders, deurwaarder 17).

Ook mensen met een Turkse en Marokaanse achtergrond hebben eigen gebruiken
waar sommige deurwaarders zich aan aanpassen. Zo doen ze hun schoenen uit
voordat ze de woning betreden. Een vrouwelijke deurwaarder heeft een cursus
gevolgd om te weten wat bij specifieke bevolkingsgroepen ‘normaal’ gedrag is.
Kennis over de gewoonten en gebruiken uit andere culturen vinden deze deurwaarders relevant om hun gedrag op de juiste manier af te kunnen stemmen.
2.
Een wit voetje halen
Een tweede softe strategie is bedoeld om indruk te maken op de schuldenaar.
Sommige deurwaarders doen aan de deur hun best om aardig gevonden te worden.
Een deurwaarder presenteert zich expres als menselijk en vriendelijk: ‘hij is in
debiteurenland de hele tijd aan het slijmen’. Door aardig te zijn probeert hij zich
te onderscheiden van andere deurwaarders. Aan de deur doen sommige deurwaarders positieve mededelingen over zichzelf zoals: ‘Ik ben niet zo bot zoals de
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meeste deurwaarders’, ‘Ik ben altijd wel iemand die luistert naar degene bij wie
ik over de vloer kom’ en ‘Ik ben zo slecht nog niet’. Vaak maken ze eerst even
een praatje met de schuldenaar om diens sympathie op te wekken. Door bewust
moeite te doen om een goede, informele sfeer te creëren, stellen ze de schuldenaar
op zijn gemak.
Het gaat nu steeds meer om de gunfactor. Als je aardig doet en mensen
advies geeft, dan kan je ze helpen om de schuldhulpverlening in te schakelen. Dan krijg jij dadelijk gelukkig wel die 100 euro en die harde collega niet (Interviews deurwaarders, deurwaarder 14).

In de volgende case praat de deurwaarder eerst met de schuldenaar, waardoor hij
gemakkelijk toegang tot de woning krijgt voor zijn beslag op de inboedel.
Case 16: Met jou valt te praten
De deurwaarder komt bij een mevrouw om beslag te leggen. We mogen
binnenkomen. In haar huis staan vrijwel geen waardevolle spullen. De
deurwaarder noteert de inboedel, terwijl hij met de vrouw een praatje
maakt.
Achteraf zegt de vrouw: ‘Jij bent te aardig, met jou valt wel te praten,
andere deurwaarders die hier komen, die doen dat echt niet, hoor! Dat
is echt anders, met jou valt te praten’ (Deurwaarder 17).

Tijdens de gesprekken knikken deurwaarders instemmend, reageren ze op de
schuldenaar met woorden zoals ‘hmm, hmm’ of nemen ze een ontspannen lichaamshouding aan die getuigt van openheid (niet met de handen in elkaar of een
strak gezicht). Ze gebruiken vaak humor om ‘het ijs te breken’. Het gebeurt regelmatig dat deze deurwaarders opmerkingen maken als: ‘Daar ben ik weer!’ en ‘Ja,
ik weet dat u niet op mij zit te wachten, maar toch sta ik hier nu voor u’. Eén
deurwaarder verwijst aan de deur naar de dossiers in zijn map door te zeggen dat
hij bij heel wat andere mensen beslag komt leggen. Hij laat de schuldenaar in de
vorm van een luchtig grapje merken dat beslagleggingen geen uitzondering zijn,
maar aan de lopende band gebeuren. Een andere deurwaarder heeft een ‘vlotte
babbel’, waardoor ze volgens haar snel een connectie met haar schuldenaren heeft.
Deurwaarders besteden niet alleen op een strategische manier aandacht
aan de persoon van de schuldenaar, maar ook aan diens belang. Dit uit zich in het
goedbedoelde advies aan de schuldenaar dat het verstandig is om (nog een keer)
te proberen om in de schuldhulpverlening terecht te komen (zoals in bovenstaand
geval bleek). In de volgende case is de deurwaarder aardig en hulpvaardig:
Case 17: Op de koffie
De deurwaarder komt bij een vrouw aan de deur. Ze laat ons direct binnen en zegt dat haar kinderen liggen te slapen. Hij vertelt dat hij een
beslag roerend bij zich heeft.
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De vrouw begint uitgebreid over haar situatie te vertellen. Ze heeft een
tijd geleden een hypotheek afgesloten via een kennis en die zou dan 500
euro hypotheek betalen en aflossen. Ze moest toen haar geleende ton
aan deze kennis overmaken. Deze kennis had verteld dat ze alles zou
gaan regelen, maar de vrouw vertelt dat ze uiteindelijk is opgelicht. De
kennis heeft helemaal niks afgelost, ze was Jehovagetuige en van de
Hofstadgroep, en zij heeft drie jaar in de gevangenis gezeten.
Een tijd geleden heeft de vrouw een gesprek gehad met de schuldsanering. Toen kwam de bewindvoerder elke dag langs en kwamen er allerlei deurwaarders over de vloer. Nu heeft ze een huurhuis in plaats van
een koophuis; op het loon van haar man wordt al beslag gelegd. Op haar
loon wordt nog geen beslag gelegd.
De deurwaarder en vrouw bespreken dat dit eerst wordt gedaan in plaats
van het boedelbeslag. In het huis staat een groot flatscreen en de deurwaarder vraagt: ‘Waarom koop je geen tv bij de kringloop?’
De vrouw antwoordt dat ze samen met haar man hun hele leven hard
hebben gewerkt, dat ze nu ook allebei fulltime werken en dat ze hier
wat geld aan willen besteden, want ze moeten heel hun leven nog schulden aflossen. De vrouw blijft aan een stuk door vertellen.
De deurwaarder legt uit dat het goed is om toch nog een keer te gaan
proberen om in de schuldsanering terecht te komen. De vrouw vertelt
dat ze blij is dat ze haar verhaal kon vertellen en ze zegt dat ze inderdaad
weer gaat proberen om een regeling te treffen. Ze vertelt dat ze de deurwaarder heel aardig vindt, ‘want de meesten zijn allemaal lompe mensen die niet eens naar je luisteren en er zijn er al heel wat bij mij over
de vloer gekomen’.
Als we weggaan, zegt ze wat over de auto van de deurwaarder: ‘Kom
de volgende keer maar met de fiets, want hier zo’n dure auto in de buurt,
dat kan geen bezoek zijn en dan ziet iedereen dat.’ De deurwaarder en
de vrouw lachen. De vrouw zegt dat haar bewindvoerder gewoon altijd
op de fiets kwam (Deurwaarder 8).

Tijdens deze ontmoeting zit de deurwaarder bij de schuldenaar op de bank en
neemt hij even de tijd voor een gesprek. Om een goede indruk te maken positioneren sommige deurwaarders zich eveneens bewust aan de kant van de schuldenaar. Door zich als tussenpersoon op te stellen distantiëren ze zich van de
schuldeiser. De deurwaarder in case 15 (Bedachtzaam) vertelt de woonwagenbewoonster dat hij zelf niets te maken heeft met het oordeel van de rechter. Dat is
van bovenaf besloten en hij komt het alleen vertellen, aldus de deurwaarder. Een
andere deurwaarder over deze strategie:
Je moet ze wel even voeden, zo af en toe beetje voer geven, dan smelten
ze, ontdooien ze. Bijvoorbeeld door te zeggen: ’Ja, die zorgverzekeringen hebben u erin geluisd’,’Ja, dat verhaal heb ik al een aantal keer
gehoord’. En: ‘Nee, je bent zeker niet de enige’ (Workshop conflicthantering 8 april 2011).
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Met dit voorbeeld wordt duidelijk dat sommige deurwaarders de schuldenaren
naar de mond praten, waardoor ze hun uiteindelijke taak (zoals een beslaglegging)
gemakkelijker kunnen uitvoeren. Of ze krijgen zo meer informatie waar ze iets
mee kunnen, bijvoorbeeld over een rekening waar nog geld op staat.
Deze cases laten zien hoe deurwaarders bewust indruk proberen te maken
in de hoop dat de schuldenaar sneller medewerking zal verlenen. In paragraaf 8.2
(over de gedragingen van schuldenaren) beschrijf ik of dit inderdaad effect heeft.
3.
Langetermijnvisie hanteren
Sommige deurwaarders geven de voorkeur aan een effectieve oplossing van het
betalingsdossier boven een snelle afhandeling ervan.
Ik ga liever langer aan de deur wachten dan die mannetjes die snel
aanbellen. Die zeggen: ‘Ja, bel maar naar kantoor’; zij handelen puur
uit eigen belang. Ik wil dat de zaak opgelost wordt. Ik sta liever langer
te wachten en bel een paar keer aan zodat ze opendoen en ik de betalingskwestie kan bespreken. Dan weet je toch meer of het nou zin heeft
of niet, in plaats van dat je een brief achterlaat (Meelopen deurwaarders, deurwaarder 3).

Volgens deze deurwaarder is het doeltreffender om naar een langetermijnoplossing te zoeken. Dit is het ook geval bij een deurwaarder die tijdens een beslagroute
naar een bekend adres rijdt waar hij eigenlijk niet hoeft te zijn. Het gezin heeft al
jarenlang betalingsregelingen lopen en nu ‘moet er nog maar 100 euro afbetaald
worden,’ aldus de deurwaarder. Hij besluit bij het gezin langs te gaan om zo op
tijd in te kunnen grijpen en om de moeder nog even aan haar jasje te trekken. Maar
ze is niet thuis en de dochter moet van hem doorgeven dat ‘Deurwaarder X’ is
langs geweest. Doordat hij investeert in de schuldenaar, investeert hij direct in het
dossier, is zijn gedachte. Zijn gedrag focust zich op het onderhoud van de relatie,
ten dienste van het resultaat. Volgens hem ‘vang je met stroop meer vliegen’.
Bovendien houdt hij daarbij rekening met de belangen van de schuldenaar.
Enkele deurwaarders geven de schuldenaar eerst nog ruimte om in actie
te komen. Een van hen besluit bijvoorbeeld om de beslaglegging uit te stellen en
de schuldenaar de kans te geven een regeling te treffen.
Als ze de regeling dan niet voor vrijdag afspreken, dan kan je volgende
week gemakkelijker binnenkomen en beslag leggen. Dan krijg je dus
minder weerstand, je houdt de relatie goed en het levert je uiteindelijk
ook meer op. Ik ga ook veel liever de volgende keer met een slotenmaker
erheen, dan dat je nu binnenkomt en sneller op verzet stuit (Meelopen
deurwaarders, deurwaarder 11).

Hij gaat ervanuit dat het zinvol is om in eerste instantie de relatie goed te houden,
zodat dit later vruchten kan afwerpen. Dit gebeurt veelal in de eerste fase van de
ontmoetingen; later gaan ze over op de inhoud en komen ze weer ‘to the point’.
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Als je eenmaal hard begint, met een harde manier van benaderen, dan
is het moeilijk om later terug te buigen, want dan heb je de toon
eigenlijk al gezet. Maar als je ergens voor het eerst binnenkomt door
eerst menselijk te zijn, dan kan je daarna de tweede keer dat je komt,
wel zakelijker zijn. Dan kan je daar nog aan refereren: ‘Ja, de vorige
keer was ik aardig, maar nu moet je toch echt betalen.’ Je kijkt altijd
per geval hoe je je opstelt (Interviews deurwaarders, deurwaarder 14).

Door in het begin van een incassotraject zachter op te treden geeft hij schuldenaren een kans. Wanneer zij die eenmaal hebben verspild, biedt dit vervolgens mogelijkheden om later hardhandig te handelen. Sommige deurwaarders treden harder op naarmate een incassotraject vordert – hoe dat eruit ziet, komt bij het laatste
type interacties ter sprake.
Binnen eenzelfde ontmoeting met een schuldenaar gaat het om ‘tussentijds schakelen’. Sommige deurwaarders gedragen zich aan het begin van de ontmoeting bewust ‘zacht’. Ze scheppen aan de deur de juiste omstandigheden om
over de inhoud te praten: het begin is gemaakt. Deurwaarders zeggen wel: ‘We
zijn zacht op de relatie, hard op de inhoud.’
Bij deze gedragingen wordt zichtbaar dat deurwaarders een zekere discretionaire
ruimte hebben. Ze besluiten de beslaglegging uit te stellen en de schuldenaar de
kans te geven om een regeling treffen, zodat de beslaglegging niet wordt doorgezet. Dit komt volgens deurwaarders eerder voor bij gerechtsdeurwaarders (die eigen baas zijn) dan bij kandidaat-gerechtsdeurwaarders. Ook de ernst van het betalingsdossier en de druk van de opdrachtgever hebben invloed op de keuze die
de deurwaarder maakt (de druk van de opdrachtgever komt uitgebreid aan de orde
in het volgende hoofdstuk, over de harde interacties).
Deze bovengenoemde ‘softe’ gedragingen – gedrag afstemmen, een wit voetje
halen en een langetermijnvisie hanteren – laten zien dat deurwaarders tijdens de
face-to-face-contacten de relatie met de schuldenaar centraal stellen, met het oog
op hun eigen doelen.

8.1.2 Ondernemer
Als ondernemer zijn deurwaarders gemotiveerd hun opdracht te volbrengen. Ze
staan niet voor niets voor de deur van de schuldenaar (aldus deurwaarders) en
sommigen gedragen zich daarnaar: hun gedrevenheid om iets voor elkaar te krijgen is goed zichtbaar in hun concrete gedrag. Ze maken gebruik van tactische
strategieën, waarmee ze bewust anticiperen op het gedrag van de schuldenaar, van
wie ze weten dat die zich niet altijd even open en oprecht gedraagt. Volgens deurwaarders zijn er schuldenaren die bewust liegen. Met hun gedrag spelen ze hierop
in.
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Je hebt niet-kunners, maar je hebt er ook echt een paar oplichters tussen zitten. Dan kom je later erachter dat ze gewoon 20.000 euro op hun
rekening hebben staan en dit eerder nooit zeiden (Meelopen deurwaarders, deurwaarder 5).

Deurwaarders zeggen dat ze alert en scherp moeten blijven. Ze hebben te maken
met een lastige doelgroep, waardoor ze zich niet om de tuin moeten laten leiden.
Ze laten aan de deur verschillende soorten tactisch gedrag zien:
1.
aan de tand voelen;
2.
zich voordoen als onderhandelaar;
3.
aftasten;
4.
manipuleren;
5.
de informatie onder controle houden (‘information control’);
6.
(niet) met de politie komen;
7.
de ‘vriend’ zijn.
1.
Aan de tand voelen
Het is voor deurwaarders relevant om informatie te achterhalen die van belang is
voor het betalingsdossier. In het vorige hoofdstuk beschreef ik dat het gewoonweg
tot hun taak behoort om vragen te stellen over het inkomen en de gezinssituatie
van de schuldenaar. Sommigen proberen op verschillende ‘slinkse’ manieren zinvolle informatie te achterhalen. Om zicht te krijgen op het vermogen van de schuldenaar vragen ze niet rechtstreeks of de schuldenaar een auto op zijn naam heeft
staan, maar hoe hij naar zijn werk gaat: met de auto of met de fiets? Zo kunnen ze
onopvallend nagaan of er beslag op een auto mogelijk is. Of ze vragen tussen neus
en lippen door aan zijn huisgenoten ‘of er misschien gespaard wordt’.
De informatie die deurwaarders proberen te achterhalen, betreft niet altijd
alleen het vermogen van de schuldenaar. Sommige deurwaarders zijn bewust op
zoek naar de achterliggende redenen van wanbetalingen. Zo vraagt de deurwaarder in case 17 (Op de koffie) de vrouw waarom ze de televisie niet bij de kringloop
koopt. Voor deurwaarders is deze informatie van belang voor het verdere verloop
van het incassotraject. Ze kan aanleiding zijn tot een strengere aanpak. In de volgende case komt een deurwaarder via een familielid te weten dat de schuldenaar
een maand lang op vakantie in Turkije is.
Case 18: In Turkije
De deurwaarder heeft een exploot. Het betreft een achterstallige betaling van de zorgverzekeraar. De tante van de schuldenaar doet de deur
open. Ze vertelt dat haar nichtje er niet is, maar een maand in Turkije
zit. De deurwaarder laat het exploot achter (Deurwaarder 1).

In deze situatie laat de deurwaarder merken dat het hem niet bevalt dat de schuldenaar op vakantie is. Als we terug naar de auto lopen, maakt hij hiervan een
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aantekening in het dossier, wat voor de schuldenaar nog een gevolg zal krijgen.
Sommige deurwaarders laten het verdere verloop van het traject door de privésituatie van de schuldenaar beïnvloeden. Vooral bij ‘negatieve’ redenen (niet willen
betalen) wordt hij dan later harder aangepakt (zie straks ook het volgende hoofdstuk, over de harde interacties). Sommige deurwaarders maken als het ware een
natuurlijke selectie, waarbij de ‘niet-willers’ een strengere behandeling krijgen.
2.
Zich voordoen als onderhandelaar
Sommige deurwaarders presenteren zich als een onderhandelaar aan de schuldenaar. Ze vertellen hem dat ze een oplossing zoeken, waarbij hun houding wederkerigheid impliceert: het is een situatie van ‘geven en nemen’. Soms krijgt de
schuldenaar daadwerkelijk de ruimte om een regeling te treffen. Bij dit gedrag
gaat het echter om situaties waarin deurwaarders bewust gebruik maken van hun
onderhandelingspositie en ongemerkt invloed op de schuldenaar proberen uit te
oefenen en hem in een bepaalde richting pogen te duwen. Ze doen bijvoorbeeld
een voorstel tot betaling van 250 of 100 euro per maand, waarbij ze laten merken
dat ze de schuldenaar hiermee tegemoet komen.
Ook gebeurt het dat de deurwaarder vertelt dat hij beslag moet leggen en
daarbij niet meteen de mogelijke alternatieven op tafel legt. Hij heeft een ‘verborgen agenda’, waardoor hij de schuldenaar niet direct laat weten dat er ruimte is
om over een betalingsregeling te onderhandelen zoals in de volgende case.
Case 19: Ik heb niet het idee dat er hier niks te halen valt
De deurwaarder arriveert bij een huis. De man en vrouw zijn thuis:
‘Vliegen jullie nu allemaal uit ofzo? De hele week komen alle deurwaarders al langs!’ De deurwaarder vertelt dat hij beslag komt leggen.
De man en vrouw laten ons binnen. De man vertelt dat hij geen baan
meer heeft. Zijn vrouw heeft nog wel werk, maar ze hebben al verschillende betalingsregelingen aangezien ze meerdere schulden hebben. De
deurwaarder stelt het beslag uit en hij probeert met de man een regeling
af te spreken. De man zegt dat hij geen regeling wil afspreken als hij
deze zelf niet na kan komen.
De deurwaarder zegt dat het huis er netjes uitziet en maakt de opmerking: ‘Ik heb niet het idee dat er hier niks te halen valt.’ De man gaat er
niet direct op in, maar vertelt dat de grijze wolken steeds donkerder
worden. Hij was ziek geweest en hij heeft gewoon geen puf meer om te
strijden en bijvoorbeeld te reageren op berichten van deurwaarders.
‘Het voelt aan net alsof je met een pistool tegen je hoofd staat. De deurwaarders blijven maar komen maar van een kale kip valt toch niets te
plukken en het heeft gewoon geen zin, want ik heb eerst geld nodig,’
zegt hij.
De deurwaarder probeert advies te geven over het aanvragen van uitkeringen, maar de man zegt dat het allemaal niet meer werkt. De man zegt
dat hij niet eens weet hoe het zit en er geen puf meer voor heeft. De man
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moet de regeling voor vrijdag doorgeven. De deurwaarder vertrekt
(Deurwaarder 11).

In eerste instantie wijst de deurwaarder de schuldenaar op de ernst van de situatie
door voet bij stuk te houden. Daarna instrueert hij de man om ‘voor vrijdag de
regeling te treffen’. Tijdens dit onderhandelingsgesprek laat hij de schuldenaar
merken dat ‘hij niet het idee heeft dat er niks te halen valt’. Met deze opmerking
zinspeelt de deurwaarder op een ‘luchtige’ manier op het beslag als pressiemiddel,
wat vermoedelijk invloed heeft op de schuldenaar. Aan de deur wordt een aankondiging van een beslag overigens niet altijd specifiek benoemd.
Bovenstaande laat zien hoe een deurwaarder schuldenaren dwingt tot betalen door strategisch gebruik te maken van zijn intermediaire rol, waarbij hij doet
alsof hij geen partij kiest, terwijl hij ondertussen vooral zijn eigen belang probeert
te behartigen.
3.
Aftasten
Sommige deurwaarders tasten bij iedere schuldenaar opnieuw hun grenzen af. Tot
hoever kunnen ze gaan om een beslaglegging voor elkaar te krijgen? Dit blijkt uit
een situatie waarin een deurwaarder beslag moet leggen op de inboedel.
Case 20: Stapje voor stapje
De deurwaarder belt aan. Voordat de deur opengaat, staat de deurwaarder de inboedel door het raam te noteren. Een vrouw met een Turkse
achtergrond doet open en vertelt dat haar man niet thuis is. Het gaat om
een studieschuld van haar man. De vrouw spreekt slecht Nederlands.
De overbuurvrouw komt eraan. De deurwaarder zegt dat hij beslag
komt leggen. Hij vertelt dat hij graag naar binnen wil om te kijken wat
er in het huis staat.
De vrouw zegt dat ze eerst haar man gaat bellen, hij zit namelijk in
Turkije. Terwijl de vrouw haar man probeert te bellen, loopt de deurwaarder stapje voor stapje de gang binnen. Haar man neemt zijn telefoon niet op. Ondertussen zegt de deurwaarder dat het buiten maar koud
is en even later staat hij in de gang. Dan loopt hij naar de woonkamer,
waar hij rustig zijn gang gaat en de inboedel noteert. Hij gaat door met
het opschrijven van de inboedel.
De vrouw zegt sarcastisch: ‘Ja, jij alles opschrijven, kom maar, alles
opschrijven, jij alles meenemen, wanneer ophalen?’ (Deurwaarder 6).

Het gaat hier overigens niet om de schuldenaar zelf, maar om zijn vrouw (op wie
de schuld overigens wel van toepassing is). Deze deurwaarder praat zich handig
naar binnen, door te zeggen dat het buiten maar koud is. Bijna ‘onopgemerkt’ is
hij (letterlijk en figuurlijk) de drempel overgegaan en staat hij in de woning van
de vrouw. Dan loopt hij naar de woonkamer, waar hij rustig zijn gang gaat en de
inboedel noteert.
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Voor aftastende deurwaarders is het vaak een kwestie van uitproberen en
kijken hoever ze kunnen gaan. Een andere deurwaarder is trots op de behendigheid waarmee hij een schuldenaar zover heeft gekregen om hem mee te helpen:
Je wordt echt helemaal ervaren in hoe je dat doet. Laatst had ik een
keer een man die zelf meereed in zijn Maserati omdat deze in beslag
werd genomen. Dus bij die man was het helemaal niet meer opgekomen
dat hij dit kon weigeren, dat hij dit helemaal niet hoefde te doen. Dat
krijg je dan wel voor elkaar (Interviews deurwaarders, deurwaarder
11).

Om via ‘aftasten’ iets bij een schuldenaar voor elkaar te krijgen beschikken deurwaarders veelal over nuttige sociale en communicatieve vaardigheden.
4.
Manipuleren
Met manipuleren wordt bedoeld dat deurwaarders een actie ondernemen in de
hoop hiermee een bepaalde reactie van een schuldenaar uit te lokken. In het volgende voorbeeld weet een deurwaarder hoe hij met zijn gedrag een schuldenaar
kan manipuleren.
Case 21: Niet gaan zitten
We komen in een café dat ook een coffeeshop is. De man (eigenaar)
voor wie het exploot bedoeld is, is er niet. Er is een boete van de gemeente voor het afval.
Een jongen met een Turkse achtergrond is er wel en vraagt twee keer
of de deurwaarder wil gaan zitten, maar dat doet hij niet. De deurwaarder laat weten dat hij de man wilt spreken. De jongen belt hem op en de
deurwaarder spreekt met hem aan de telefoon. Hij vertelt van welk kantoor hij is. De man krijgt namelijk meerdere deurwaarders over de vloer.
Hij is erg kortaf en zet de jongen onder druk door hem te laten merken
dat het om een serieuze zaak gaat. De schuldenaar moet komen. Even
later komt de man binnen (Deurwaarder 6).

Deze deurwaarder weet precies wat hij moet doen om iets gedaan te krijgen. Eenmaal terug in de auto zegt hij:
Ik ging expres niet zitten, zodat ik duidelijk liet merken dat ik niet alle
tijd had. Als je niet gaat zitten, worden ze zelf ook een beetje opgefokt.
Dan gaan ze ook sneller dingen voor je regelen, zodat je niet zo lang
hoeft te wachten. Merkte je dat niet bij die jongen dat hij ongeduldig
werd en direct maar ging bellen? (Meelopen deurwaarders, deurwaarder 6).

De deurwaarder wil de schuldenaar snel te zien krijgen en dit gebeurt ook. Een
ander voorbeeld betreft een ontmoeting met een schuldenaar rond een garage.
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Case 22: Onderhandse verkoop
De deurwaarder komt bij een garage om beslag te leggen. De man vertelt dat de garage onderhands is verkocht en dat dit is gebeurd via de
belastingdeurwaarder die de executieverkoop op internet had gezet: ‘Iemand heeft toen direct het nummer gebeld en zo is het bedrijf onderhands verkocht’. Vervolgens vertelt de man dat er een rechtszaak is geweest. ‘Er werd op een kladpapier een soort regeling gemaakt waarin
ik minder geld moest betalen en iedereen ook 10.000 euro kreeg voor
moed en goodwill’ (Deurwaarder 6).

Deze deurwaarder is gepikeerd als hij hoort dat het bedrijf al verkocht is, door
onherroepelijke volmacht (zie hoofdstuk 3 Een overzicht van de literatuur, paragraaf 3.1.2). Dit betekent dat hij de opbrengst misloopt. Tijdens het gesprek met
de schuldenaar stuurt de deurwaarder mij naar de auto om een brief te halen. Hierdoor is het niet duidelijk wat hij precies met de schuldenaar heeft besproken. Als
ik eenmaal terug in de garage ben, is de schuldenaar duidelijk aangeslagen en ik
maak uit de sfeer op dat het geen prettig gesprek is geweest.
5.
De informatie onder controle houden (‘information control’)
Met ‘information control’ wordt bedoeld dat sommige deurwaarders bewust informatie achterhouden of die zo formuleren, dat die voor de schuldenaar niet duidelijk is. Het volgende voorbeeld gaat over ‘sneaky’ gedrag van een deurwaarder.
Case 23: Sneaky
De deurwaarder heeft een biljet met de aankondiging van de executieverkoop van het huis. De deurwaarder belt aan. Een man in onderbroek
en T-shirt (met een verslavingsprobleem) doet open. De man komt net
uit bed. Terwijl de man de deur openmaakt, plakt de deurwaarder het
formulier op de voordeur. De man ziet het niet. De deurwaarder vertelt
kort tegen de debiteur dat het nodig is dat de man een regeling treft,
‘want het kan zo niet langer’ (Deurwaarder 14).

Door het aanplakbiljet niet te melden vermijdt de deurwaarder op dat moment
mogelijk een ruzie, maar geeft hij evenmin face-to-face-informatie over de verkoop.
In een ander voorbeeld komt een deurwaarder bij een vrouw aan de deur
en informeert hij haar over de vordering.
Case 24: Halve waarheid
We komen aan bij een vrouw. Zij heeft nog een rekening openstaan van
een boete. De deurwaarder gaat met haar in gesprek en vertelt haar dat
haar termijn bijna is verlopen en dat ze nog maar twee maanden (tot
juli/augustus) heeft om de 200 euro te betalen. Vervolgens spreken ze
een regeling af (Deurwaarder 3).
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Nadat de deurwaarder de schuldenaar heeft meegedeeld dat haar termijn om te
betalen bijna is verlopen, vertelt hij mij in de auto het echte verhaal:
Het verhaal dat ik aan de deur vertelde, klopt eigenlijk niet; de vrouw
heeft eigenlijk nog tot december de tijd. Ik heb deze kortere termijn gezegd want het is beter om strenger te zijn. Dan kunnen ze altijd nog
even opbellen als ze het niet hebben en is daar ruimte voor. Als je anders zegt dat ze nog tijd tot december hebben, dan komt er toch helemaal niks meer van (Meelopen deurwaarders, deurwaarder 3).

De deurwaarder vertelt de schuldenaar bewust niet de gehele waarheid. Door ‘onterechte’ scherpe deadlines te stellen probeert hij schuldenaren uit te lokken tot
de gewenste reactie, namelijk een snellere betaling. Verschillende deurwaarders
gebruiken deze tactiek in de hoop om een betalingsdossier spoedig op te lossen.
De deurwaarder die eerder over het beslag op een Maserati vertelde, heeft de
schuldenaar overigens niet laten weten dat hij niet hoefde te helpen om de auto af
te voeren.
6.
(Niet) met de politie komen
Deurwaarders hebben bij het uitvoeren van werkzaamheden (zoals een beslaglegging en een ontruiming) regelmatig de hulp nodig van de politie (een hulpofficier
van justitie). Aan de deur maken sommige deurwaarders bewust gebruik van die
relatie. Hoe doen ze dit?
Allereerst laten sommige deurwaarders zich tijdens een beslaglegging bewust niet vergezellen door de politie.228
Ik kom wel regelmatig in woonwagenkampen. Hier heb ik eigenlijk
nooit echt problemen. Dan ga ik gewoon alleen, want als je met politie
komt, vinden ze je laf en dan heb je alleen maar bozere reacties. Dan
ga ik daar gewoon heen en dan klop ik gewoon op de woonwagen en
dan komt het wel goed (Meelopen deurwaarders, deurwaarder 1).

Deurwaarders laten een schuldenaar daarbij soms expliciet weten dat ze de politie
thuis hebben gelaten, om zo toegang tot de woning te kunnen krijgen.
Onze band met de politie is altijd wel apart. Ik wil liever niet dat ze
meegaan; je kan beter zonder ze gaan, want het werkt altijd escalerend.
Dan krijg je te horen: ‘Had je niet alleen kunnen komen?’ Dus ik ga
ook liever altijd alleen. Maar soms gebruik ik de politie ook wel als deal
van ja, je kan mij beter nu binnen laten, want de volgende keer komt de
politie. Dus dan moet je wel zorgen dat je alles [wapens en drugs] weglegt. Ik hoef dat niet te zien en als de politie komt, gaat die dan alles
doorzoeken (Interviews deurwaarders, deurwaarder 11).

228

Bij een ontruiming is de aanwezigheid van politie overigens verplicht.
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Deze strategie werkt vooral bij de specifieke groep schuldenaren die zich bezighoudt met illegale praktijken (hierover straks meer).
Andere deurwaarders laten zich juist wel vergezellen door de politie, al
verschilt dat per type schuldenaar en dossier. Het bewust inschakelen van de politie kan er volgens hen voor zorgen dat de schuldenaar gehoorzaamt. Daardoor
kan de ontmoeting effectief verlopen, bijvoorbeeld doordat er onbelemmerd beslag kan worden gelegd. Of het kan verdere escalatie voorkomen. Een deurwaarder over de bijstand van de politie bij ontruimingen:
Ze kennen me allemaal. Ze zijn er altijd direct. We zijn op elkaar ingespeeld, bijvoorbeeld hoe we een huis betreden en ’s ochtends doen we
ook briefing om alles door te spreken hoe we het gaan aanpakken (Meelopen deurwaarders, deurwaarder 6).

Er zijn deurwaarders die korte lijntjes met de politie hebben, zodat ze tijdens de
contacten aan de deur de nodige ondersteuning hebben. Door deze goede band
kunnen ze doelmatig aan de slag gaan. In de praktijk lopen de werkzaamheden
van deurwaarders en politieagenten soms echter door elkaar heen. De ontruiming
wordt dan een twee-in-één-klus: de deurwaarder doet de ontruiming en de politie
gebruikt de gelegenheid om het huis te doorzoeken.
Case 25: Deurwaarder en politie in één
We rijden door naar het derde adres. De schuldenaar is een gedetineerde, maar of hij nog vastzit, is niet bekend. Vandaar dat er een backupauto is ingezet met meer agenten. Wanneer het uit de hand loopt,
kunnen zij worden opgebeld.
De deurwaarder belt aan, klopt aan en roept, maar niemand antwoordt.
Vervolgens wordt het slot opengebroken. Binnen ligt overal post op de
grond. De politiemannen bekijken alles grondig, zoals de foto’s aan de
muur en de brieven. Er komt een buurvrouw aan en de politieman zegt
niks vanwege de privacy. De deurwaarder gaat beneden om naar de berging te kijken (Deurwaarder 13).

In deze case is sprake van een gedetineerde, wiens ontruiming samengaat met een
huiszoeking. Tijdens deze ontruiming onderzoekt de politie zijn post en kasten.
Hoewel deurwaarder en politie een eigen rol hebben, combineren zij hier hun taken.
7.
De ‘vriend’ zijn
Aan de deur krijgen deurwaarders regelmatig te maken met illegale praktijken van
burgers. Sommigen moeten bijvoorbeeld geregeld loonbeslag leggen bij
‘vreemde’ bedrijfjes. Het gaat dan om ontmoetingen met werkgevers (niet de
schuldenaren) van louche uitzendbureaus, waarvan de deurwaarder aanvoelt dat
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het niet helemaal klopt. In de volgende case komen we ergens waar in de tuin een
bord staat met ‘Uitzendbureau Bob’ erop.
Case 26: Vreemde bedrijven
De deurwaarder komt bij het adres aan. Er zit een grote man achter het
bureau. Hij lacht wanneer de deurwaarder binnenkomt. De man vertelt
dat er de laatste tijd zo veel deurwaarders zijn langs geweest.
Een andere man, van de administratie, zegt dat hij er helemaal klaar
mee is: ‘Ik ben wel twee dagen bezig om voor deurwaarders te werken,
ik ben toch niet in dienst van jullie? Ik word er helemaal gek van hier,
en dan, ja, kan ik wel klagen, maar ja, wat heb ik eraan, die mensen van
de Occupy-beweging doen dat wel, maar ja, wat heeft het voor zin? Dan
wordt er weer een commissaris opgericht, maar ja, je verandert er niks
aan.’
De deurwaarder praat met de mannen. Hij zegt dat hij het beslagformulier wel even invult en de man van de administratie ondertekent het. Ze
praten nog even na over de vakantie-uitkering van een werknemer en
even later vertrekt de deurwaarder (Deurwaarder 9).

In deze situatie voelt de deurwaarder aan dat het een ‘vreemd’ bedrijfje is, zo zegt
hij later in de auto. Volgens de deurwaarder is het een bedrijfje van het soort dat
als paddenstoelen uit de grond schiet, maar ook weer zo verdwenen is. Maar tijdens de ontmoeting en voor zijn opdracht doet dit er kennelijk niet toe: het hoort
er voor hem bij. Hoewel eigenlijk de werknemers het formulier moeten invullen229, vult hij zelf ter plekke het formulier in, zodat het alvast geregeld is.
Aan de deur komen sommige deurwaarders regelmatig in aanraking met
schuldenaren die uitkeringsfraude plegen. In de volgende case heeft de schuldenaar een verkeerd adres.
Case 27: Griekenland
De deurwaarder is al vaker bij dit Griekse restaurant geweest. Ze hebben daar veel schulden. We komen binnen. Een man is binnen aan het
werk. De deurwaarder vraagt naar meneer X.
De man zegt dat deze meneer er niet is, aangezien hij weer in Griekenland woont. De man zegt dat hij de brief wel aanneemt en deze naar zijn
broer zal sturen.
De deurwaarder vraagt of het niet beter is dat de man zich dan laat uitschrijven. In het gemeentebestand staat nog dit adres.
De Griekse man antwoordt in slecht Nederlands en zegt dat hij dat niet
weet.
De deurwaarder vertrekt weer (Deurwaarder 8).

229

De werkgevers hebben in feite een aantal dagen om het formulier in te vullen en naar de
deurwaarder terug te sturen (zie hoofdstuk 2 De gerechtsdeurwaarder, over het loonbeslag).
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De deurwaarder zegt dat de man al een tijd in Griekenland woont, maar het adres
in Nederland gebruikt voor een uitkering.
Wietteelt is een andere vorm van criminaliteit die deurwaarders regelmatig tegenkomen. Ze komen in woningen waar het naar wiet ruikt of herkennen
andere symptomen daarvan (natte ramen of bepaalde geluiden). In de volgende
situatie heeft de deurwaarder een sterk vermoeden:
Case 28: Een wietplantage
We komen aan bij een huis waar het naar wiet ruikt. De deurwaarder
denkt dat hier mogelijk een wietplantage is. Er is niemand thuis en de
deurwaarder doet het exploot in de brievenbus (Deurwaarder 1).

Niet alle deurwaarders doen hier altijd melding van, zeker als het alleen maar om
een vermoeden of verdenking gaat. Maar ook als ze zeker weten dat een schuldenaar betrokken is bij illegale praktijken, doen ze niet altijd aangifte. Een deurwaarder legt uit dat hij dit niet doet omdat hij bang is om als verrader te worden
gezien:
Dat geef ik het eigenlijk nooit aan bij de politie, want dan weten ze [de
schuldenaren] meteen dat ik dat heb gedaan. Ik maak er eigenlijk liever
gebruik van. Dan zeg ik gewoon, je kunt me best betalen, want je verdient hier wel wat met die plantjes van je, dus kunnen wij ook een betalingsregeling treffen (Meelopen deurwaarders, deurwaarder 17).

Uit dit verhaal blijkt een tweede reden om bewust geen melding te doen: de deurwaarder kan de criminele activiteit gebruiken om de schuldenaar te beïnvloeden.
Sommige deurwaarders aan de deur maken bewust gebruik van die informatie
over de schuldenaar. Zo kunnen ze hem onder druk zetten en hun eigen, individuele belangen behartigen. Er is dan sprake van een soort ‘ruilsituatie’: voor wat
hoort wat.
Er was een man die al zijn rekeningen niet betaalde en de zorgverzekeraar die kreeg dat geld maar niet. Dan wachtte de man net zo lang met
het betalen van de rekening totdat wij weer aan de deur kwamen. Dan
kon hij ons cash betalen. Dan hoefde hij ook niet aan te geven dat hij
dat geld wel had, want hij kon het altijd direct betalen. Hij kreeg dus
ook een uitkering en dan betaalde hij vervolgens ons weer af (Meelopen
deurwaarders, deurwaarder 1).

Sommige deurwaarders zijn ‘vriendjes’ met woonwagenbewoners. Er is een gedoogbeleid en de rol van deurwaarder is duidelijk voor de schuldenaar. Hij komt
om te incasseren en voelt zich geen politieagent die zich bezighoudt met opsporingsactiviteiten. Dit zegt hij ook tegen de schuldenaar.
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Onderstaande deurwaarder voelt zich duidelijk niet geroepen om aangifte
te doen. Volgens hem hebben deurwaarders geen meldplicht.
Als deurwaarder maakt het niet echt uit waar het geld vandaan komt,
dan is het in ieder geval binnen. Je weet ook niet precies wanneer het
zwart geld is, hè. Maar het is natuurlijk wel apart. Als notaris heb je
een akte en als je dan een paar ton binnen krijgt, dan moet je dat wel
aangeven als je niet snapt waar dat geld vandaan komt. Dit hoeven wij
als deurwaarder niet, wel apart, aangezien je wel de eed aflegt als je
klaar bent. Je legt wel een eed af, maar wij hebben geen meldingsplicht.
Dan ben je wel een openbaar ambtenaar, maar het is dus niet zoals bij
notarissen. Heel veel deurwaarders worden dan ook gewoon gebruikt
om geld wit te wassen, het is namelijk de enige manier om dit goed te
kunnen doen. Gewoon de rekeningen niet betalen en wachten totdat de
deurwaarder komt (Meelopen deurwaarders, deurwaarder 1).

Deze deurwaarder vindt dat het gaat om het incasseren: dat is zijn hoofdtaak en
hij is van mening dat de meldplicht niet voor zijn ambt geldt.230 Het is zijn werk
om het vonnis ten uitvoer te leggen en niet om illegale praktijken aan te geven of
burgers te straffen, aldus de deurwaarder.
De bovengenoemde strategische gedragingen laten zien dat sommige deurwaarders aan de deur als het ware een ‘spel’ spelen om hun eigen doelen zo goed mogelijk te dienen. Ze gaan daarbij bevlogen te werk en spelen bewust verschillende
rollen, zoals die van onderhandelaar of vriend. Schuldenaren kunnen hier verschillend op reageren.

8.2

Gedragingen van schuldenaren

De gedragingen van schuldenaren zijn tweeledig. Aan de ene kant vertonen ze
meewerkend gedrag, aan de andere kant vertonen ze (net als deurwaarders) strategisch gedrag, waarmee ze hun eigen belangen beogen te behartigen. Wat houden
deze twee soorten gedrag van schuldenaren concreet in? Op die vraag zoom ik nu
in.
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In hoofdstuk 2 (De gerechtsdeurwaarder, paragraaf 2.7) beschreef ik dat deurwaarders niet
expliciet onder de meldplicht vallen omdat het toepassingsbereik ruim en open geformuleerd is (Stouten, 2012).
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8.2.1 Meewerkend gedrag
Van de groep schuldenaren die meewerkend gedrag vertoont, heeft een groot deel
weinig tot geen ervaring met een deurwaarder. Ze weten niet hoe een incassotraject verloopt en zijn niet bekend met hoe deurwaarders te werk gaan. Ze vinden
het prettig als een deurwaarder een luisterend oor biedt.
Het betreft ook schuldenaren die eerder negatieve ervaringen met andere
deurwaarders hebben opgedaan; een aardige deurwaarder kan dan vertrouwen
winnen. Een ander deel van de groep ‘ervaren’ schuldenaren werkt uit zichzelf
mee: ze vertellen dat het geen zin heeft om niet te reageren. Of ze vinden het
normaal om te gehoorzamen, waarbij hun meewerkende gedrag waarschijnlijk
vooral een onbewuste handeling is.
In de vorige paragraaf kwamen de ‘softe’ strategieën van deurwaarders
ter sprake. Hoe reageren schuldenaren hierop? Afstemmen, een wit voetje halen
en een langetermijnvisie hanteren, hebben aan de deur een de-escalerende werking. Doordat deurwaarders hun gedrag (zoals hun taalgebruik en omgang) bewust afstemmen op de specifieke schuldenaar, vinden ze aansluiting bij hem. Ze
scheppen als het ware een gemeenschappelijk kader, waarbij ze niet afzijdig ‘boven’ de schuldenaar staan. Het gaat om ‘samen’. Doordat ze zich aardig en vriendelijk gedragen, stellen ze de schuldenaar op zijn gemak. Die reageert dan als
volgt: ‘Ow, ik dacht dat alle deurwaarders bot en onmenselijk waren.’ En: ‘Jij
luistert tenminste wel.’
In case 17 (Op de koffie) is de vrouw positief verrast over de aanpak van
deze deurwaarder: ‘Met jou valt wel te praten,’ zegt ze. Het sympathieke gedrag
van de deurwaarder lokt een zekere instemming van de schuldenaar uit. De vrouw
is blij met zijn advies. Ze zegt dat ze het gevoel heeft dat er eindelijk eens iemand
naar haar luistert en dat hij met haar meedenkt. Ze voelt zich op haar gemak en is
bereid tot medewerking: de deurwaarder mag zonder enig bezwaar naar binnen
komen om beslag te leggen.
Schuldenaren nemen ‘softe’ deurwaarders eerder in vertrouwen. In dezelfde case reageert de vrouw eerlijk en open door de deurwaarder te vertellen dat
er op haar loon nog geen beslag wordt gelegd. Doordat de vrouw de ruimte krijgt
om haar verhaal te vertellen, heeft ze het idee dat haar mening ertoe doet. Mogelijk geeft dit haar het gevoel dat ze een rol heeft in de onderhandeling. Uit het
grapje van de schuldenaar zelf (‘Ben je er nu alweer?’) blijkt eveneens de informele sfeer.
Vooral aan de deur wordt zichtbaar dat sommige schuldenaren zich geaccepteerd, gezien en gehoord voelen. Ze hebben een open houding en laten de
deurwaarder binnen. Hij wint het vertrouwen van deze groep doordat hij zich
vriendelijk en coöperatief opstelt, ook als hij dit om strategische redenen doet.
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Daarnaast kunnen deurwaarders het met hun ‘tactische’ strategieën voor elkaar
krijgen dat een schuldenaar meewerkt. Vooral in de schijnbare onderhandelingssituatie gaan sommige schuldenaren aan de deur (te) snel in op het betalingsvoorstel; ze gaan al akkoord met het eerste voorstel van een deurwaarder om per maand
bijvoorbeeld 100 euro af te lossen. Toch gaat het hier om hoge bedragen die niet
altijd zo gemakkelijk zijn op te brengen. Vaak gaan ze er aan de deur op in, maar
ontdekken ze later dat dit maandelijkse bedrag veel te hoog is, waardoor ze uiteindelijk alsnog in de problemen komen. En dat veroorzaakt later weer meer spanningen met de deurwaarder, aldus de schuldenaren.
Een ander voorbeeld van meewerkend gedrag is de schuldenaar uit case
20 (Stapje voor stapje), die uiteindelijk de deurwaarder maar zijn gang laat gaan
met het leggen van beslag. In case 21 (Niet gaan zitten) belt de jongen meteen de
eigenaar van de coffeeshop. En de man die zelf zijn in beslag genomen Maserati
wegrijdt, werkte volgens de deurwaarder wel erg hartelijk mee.
Bij een coöperatieve schuldenaar speelt mogelijk ook onwetendheid een
rol. De vrouw met een Turkse achtergrond heeft er waarschijnlijk geen idee van
dat ze de deurwaarder mag weigeren en dat hij zich daarnaar moet schikken. En
voor de man van de Maserati is het waarschijnlijk evenmin duidelijk wat deurwaarders nu wel en niet van een schuldenaar mogen vragen.
Naast meewerkend gedrag vertonen schuldenaren aan de deur ook meer
of minder rationeel gedrag. Daar ga ik nu verder op in.

8.2.2 Strategisch gedrag
Op het moment dat de deurwaarder voor de deur staat, staat er voor schuldenaren
veel op het spel. De executiefase is ingegaan en ze weten dat ze niet gemakkelijk
meer ergens onderuit kunnen komen. Er zullen maatregelen genomen worden die
hun situatie kunnen aantasten en dit zet aan tot actie. Hun inboedel gaat in beslag
genomen worden, waardoor iemand zowel in hun territorium (huis) als in hun
persoonlijke leefsituatie (financiën) binnendringt. Het bezoek van deurwaarders
heeft negatieve gevolgen: ze beseffen dat ze erop achteruit zullen gaan. Op het
moment dat de deurwaarder aan de deur staat, proberen ze meer of minder bewust
hun eigen belangen zo goed mogelijk te verdedigen. Daarvan nam ik de volgende
voorbeelden waar:
1.
rationele antwoorden geven;
2.
de deurwaarder om de tuin leiden;
3.
hem emotioneel beïnvloeden;
4.
het eigen territorium verdedigen;
5.
het eigen voordeel halen.
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1.
Rationele antwoorden geven
Aan de deur geven sommige schuldenaren steeds andere, tegenstrijdige antwoorden. In de volgende cases gaat het niet om de schuldenaar zelf, maar om diens
partner. Toch geven deze cases zicht op het gedrag dat deze schuldenaren typeert.
Het eerste voorbeeld is de case (Wel of niet). Hierin vraagt de deurwaarder of de
vrouw aan de deur bij de schuldenaar (haar man) in huis woont.
Case 29: Wel of niet
De deurwaarder komt aan de deur. De vrouw die openmaakt, zegt dat
ze bij de man woont voor wie het exploot is. Vervolgens zegt ze dat ze
er toch niet woont, daarna weer van wel. De deurwaarder laat uiteindelijk het exploot bij de vrouw achter (Deurwaarder 2).

In eerste instantie zegt de vrouw dat ze daar wel woont, maar direct daarna zegt
ze van niet. De deurwaarder krijgt het idee dat ze probeert te bedenken wat ze het
beste kan antwoorden. De vrouw komt volgens de deurwaarder onrustig over en
twijfelt. Dergelijk gedrag komt hij vaker tegen, vertelt hij.
Een ander voorbeeld betreft een man die de deur opendoet en zegt dat
zijn vrouw niet thuis is. De deurwaarder blijft buiten op de stoep wachten en ziet
een vrouw boven door het raam naar buiten kijken. Hoewel het niet zeker is, is
dat volgens de deurwaarder waarschijnlijk de vrouw in kwestie. Deurwaarders
maken dit soort situaties regelmatig mee en herkennen dit gedrag van schuldenaren. In de volgende case probeert een schuldenaar een ‘geschikt’ antwoord te vinden.
Case 30: Beslag op de auto
De deurwaarder komt bij een man om beslag te leggen. De man heeft
hoge schulden. We mogen naar binnen komen.
Een vrouw zit op de bank. De deurwaarder vraagt of ze getrouwd zijn.
De man zegt dat hij al veel deurwaarders heeft gezien, maar dat hij gewoon geen geld heeft. De man zegt dat hij weer aan het werk is en dat
hij ook zo weer weg moet.
De deurwaarder zegt dat het goed is dat hij de draad weer oppakt.
De man zegt dat alles wat in zijn huis staat, van zijn schoonvader is. Er
staan vier computers en overal lopen katten en ligt ontlasting.
De deurwaarder vraagt naar de auto die voor de deur staat en de man
zegt dat die auto het niet meer doet. De deurwaarder zegt dat hij wel
beslag gaat leggen, waarop de man reageert: ‘Mag ik daar dan niet meer
in rijden?’
Vervolgens zegt de man dat hij de auto nodig heeft voor zijn werk, waar
hij op dat moment direct heen moet.
De deurwaarder zegt dat dat wel kan, maar dat hij alleen het kenteken
noteert. Vervolgens zegt hij dat de man de dingen eens goed moet gaan
regelen en dat hij volgende week wel terugkomt (Deurwaarder 14).
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De man doet verschillende pogingen om onder de beslaglegging uit te komen: hij
zegt eerst dat de auto het niet meer doet en daarna zegt hij dat hij de auto nodig
heeft omdat hij naar zijn werk moet. Met zijn antwoorden probeert hij mogelijk
de consequenties van het beslag te minimaliseren. Waarschijnlijk weet hij niet dat
de auto niet (altijd) meteen wordt meegenomen wanneer er beslag wordt gelegd,
maar dat daarna veelal nog een proces-verbaal en de overbetekening volgen.231
Bij dergelijk calculerend gedrag spelen schuldenaren bewust het ‘spel’
mee door per keer te bekijken wat ze het beste kunnen zeggen om het verlies zo
gering mogelijk te houden. In sommige gevallen weten schuldenaren wat ze kunnen doen om een beslaglegging (op dat moment) te voorkomen. Ze weten bijvoorbeeld dat de deurwaarder geen beslag mag leggen op spullen die niet van hen zijn
of die al door de Belastingdienst in beslag zijn genomen. Aan de deur maken ze
effectief gebruik van deze kennis, waarbij hun beweringen niet altijd op waarheid
berusten. Ook bij deze reactie lijkt onwetendheid het gedrag van de schuldenaren
te beïnvloeden. Doordat een aankondiging niet altijd expliciet wordt genoemd,
krijgen schuldenaren het gevoel dat de beslaglegging al op dat moment kan óf
moet worden ingezet en gaan ze op zoek naar manieren om eronder uit te komen.
2.
De deurwaarder om de tuin leiden
Een andere manier om te proberen de deurwaarder te beïnvloeden is bewuste misleiding. Volgens deurwaarders doen schuldenaren aan de deur soms of ze niet
snappen wat er gezegd wordt. Dat neemt overigens niet weg dat in veel gevallen
(de meeste) schuldenaren werkelijk niet alles begrijpen (zoals in de vorige twee
hoofdstukken al beschreven werd). Zo ook in case 26 (Griekenland) waarin een
man het exploot voor zijn broer aanpakt. Hier gaat het evenmin om de schuldenaar
zelf, maar deze case geeft wel goed zicht op het gedrag van andere schuldenaren.
Deze man zegt dat hij geen goed Nederlands spreekt, waarmee hij aangeeft dat hij
de deurwaarder slecht begrijpt. Voordat de deurwaarder over het te wijzigen huisadres begon (de uitkeringsfraude), gaf de man nog in vlot Nederlands antwoord
en wees niets erop dat hij geen Nederlands verstond. Maar op het moment dat de
deurwaarder duidelijk laat weten dat de schuldenaar zich moet laten uitschrijven,
doet de man waarschijnlijk alsof hij het niet begrijpt, aldus de deurwaarder.
In de volgende case komt een deurwaarder met een loonbeslag bij een
bedrijf.
Case 31: Iemand van P&O

231

Bovendien kan een schuldenaar altijd een voorlopige voorziening Wsnp aanvragen om te
voorkomen dat er beslag wordt gelegd op de auto als die nodig is voor werk.
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De deurwaarder komt aan bij een bedrijf. De secretaresse zit achter de
balie. De deurwaarder heeft een loonbeslag en vraagt om iemand van
Personeel en Organisatie.
De secretaresse zegt dat iedereen van P&O nu in een vergadering zit.
Ze vertelt de deurwaarder dat iedereen in het bedrijf het loonbeslag mag
tekenen en stelt voor om haar handtekening op het formulier te zetten.
Vervolgens vraagt de deurwaarder haar naam, maar hij ziet dit ook op
haar naambordje staan. Ze noemt de naam van degene van wie het loonbeslag is. De deurwaarder vraagt of de vrouw toch nog even kan kijken
of er niet iemand anders is die kan tekenen.
Even later komt iemand het loonbeslag ondertekenen (Deurwaarder
12).

Bij nadere interpretatie van deze case was het waarschijnlijk de bedoeling van de
vrouw om het exploot zelf te ondertekenen, zodat haar baas dat niet onder ogen
zou krijgen. Daarbij speelde mogelijk ook schaamte een rol, maar daarover valt
hier slechts te speculeren.
3.
De deurwaarder emotioneel beïnvloeden
Een andere manier waarop schuldenaren de deurwaarders tijdens onderhandelingsgesprekken proberen te beïnvloeden is door emotionele argumenten aan te
voeren. Op zich is het begrijpelijk dat schuldenaren aan de deur emotioneel reageren als ze te horen krijgen dat er beslag wordt gelegd. Maar er is eveneens een
categorie schuldenaren die aan de deur blijft doorgaan met hun emotionele verhaal. Ze herhalen steeds de boodschap ‘ik heb geen geld om te betalen’, waardoor
er geen (onderhandelings)gesprek is te voeren.
In case 19 (Ik heb niet het idee dat hier niets te halen valt) bijvoorbeeld
houdt de man een monoloog. Hij heeft geen baan meer en heeft verschillende
regelingen lopen. Nadat de deurwaarder heeft opgemerkt dat er wel genoeg waardevolle spullen in huis staan, gaat de schuldenaar verder met zijn verhaal over
‘grijze wolken’ (de toestand wordt met andere woorden steeds donkerder en
zwaarder voor hem) en dat de situatie voelt ‘alsof er een pistool tegen zijn hoofd
wordt gedrukt’. Hij gaat niet in op het voorstel van de deurwaarder, maar blijft in
zijn emoties hangen en doorgaan met zijn verhaal. Via dit emotionele gedrag
maakt hij zijn onderhandelingspositie duidelijk kenbaar: hij wil geen regeling afspreken die hij niet kan nakomen en voelt helemaal niets voor onderhandelen.
Schuldenaren proberen soms ook het medelijden van de deurwaarder te
wekken en hem zo te beïnvloeden. Dit is overigens niet altijd een bewuste strategie, aangezien ze vaak ongewild emotioneel reageren omdat de machtsmiddelen
diep ingrijpen in hun leefsfeer of ze gewoonweg niet kunnen betalen (dit komt in
het volgende hoofdstuk over de harde interacties verder aan de orde). In dit hoofdstuk gaat het echter over hoe schuldenaren dit als strategie inzetten. Soms werpt
dat gedrag zijn vruchten af. De deurwaarder in case 19 (Ik heb niet het idee dat
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hier niets te halen valt) zegt dat de man tot vrijdag de tijd heeft om een regeling
af te spreken. Ook in andere gevallen stelt de deurwaarder de beslaglegging vervolgens uit.
4.
Het eigen territorium verdedigen
Aan de deur verdedigen sommige schuldenaren hun territorium. Ze proberen met
hun gedrag aan de deurwaarder duidelijk te maken hoe de verhoudingen liggen.
Deze schuldenaren zijn bezig om de regie zelf in handen te houden: zij bepalen
de spelregels. Zo reageert de woonwagenbewoonster in case 15 (Bedachtzaam)
rustig maar nors en laat ze de deurwaarder merken ‘wie de baas is’. Zij bepaalt
hoe de ontmoeting verloopt; het is haar woonwagen, waar de blaffende hond onderdeel van uitmaakt. Ze staat eerst lang in de deuropening van de woonwagen en
laat de deurwaarder zijn verhaal doen, terwijl zij luistert en hem bekijkt. Daarna
loopt ze het trapje af en pakt ze het exploot aan. Ze laat hem niet op haar terrein
komen: hij moet zich aanpassen.
In de situatie uit case 20 (Stapje voor stapje) laat de vrouw de deurwaarder evenmin binnen. In eerste instantie bepaalt zij wat er gebeurt en ze besluit eerst haar
man te bellen. Bovendien staat de vrouw samen met haar buurvrouw voor de deur.
Hier speelt mogelijk ook een rol dat de vrouw een Turkse achtergrond
heeft waardoor ze de deurwaarder niet binnen wil laten. Vanuit haar culturele achtergrond wordt het bezoek van een mannelijke deurwaarder aan een vrouw alleen
niet erg op prijs gesteld.
5.
Eigen voordeel halen
Hierboven kwam al aan de orde dat een deurwaarder regelmatig in aanraking
komt met schuldenaren die via het informele circuit aan hun geld komen. Sommige schuldenaren gebruiken zijn bezoek om geld wit te wassen door met zwart
geld af te rekenen. Deze groep schuldenaren maakt gebruik van zijn komst en ze
doen aardig tegen hem omdat ze weten dat ze zo (financieel) voordeel kunnen
halen. Sommige woonwagenbewoners bijvoorbeeld laten de deurwaarder zonder
problemen in het woonwagenkamp binnen. Door zich coöperatief op te stellen
onderhouden ze de band met hem. Hij wordt hierdoor ‘opgenomen’ in de woonwagencultuur en dat schept een vertrouwensrelatie.
Dit gedrag ligt overigens dichtbij het bovengenoemde meewerkende gedrag, maar de nadruk ligt hier op de rationeel ingegeven, strategische kant ervan.
Schuldenaren doen bewust aardig omdat ze weten dat dit voordeel oplevert. Ze
spelen een rol: de deurwaarder gebruikt hen en zij gebruiken de deurwaarder. Als
gevolg hiervan ontstaat een win-winsituatie, waarin ieder door ‘samenwerking’
zijn eigen belangen kan dienen.

302

Met deze vijf vormen van strategisch gedrag van schuldenaren (rationele antwoorden geven, de deurwaarder om de tuin leiden, hem emotioneel beïnvloeden, het
eigen territorium verdedigen en het eigen voordeel halen) wordt zichtbaar dat
schuldenaren niet alleen het gedrag van de deurwaarder, maar zelf ook het gehele
verloop van de interactie kunnen beïnvloeden. Dat blijkt ook schuldenaren te betreffen die al ervaring hebben met deurwaardersbezoek. Ze weten hoe dat in zijn
werk gaat, wat de deurwaarder doet en vraagt en spelen daarop in. Schuldenaren
die zich bezighouden met illegale praktijken, vertonen hier eveneens een specifiek
soort rationeel gedrag: ze hebben zelf ook zwaarwegende belangen te behartigen.
Aan de deur blijken overigens niet alleen schuldenaren, maar ook hun familieleden en kennissen een zelfde soort strategisch gedrag te vertonen, zoals in case 25
(Griekenland) (over de man die doet alsof hij de deurwaarder niet verstaat) en
case 29 (Wel of niet) (over de vrouw die tegenstrijdige antwoorden geeft). In case
16 (Bedachtzaam) komen verschillende woonwagenbewoners kijken wat er aan
de hand is en in case 20 (Stapje voor stapje) verschijnt de buurvrouw van de
vrouw met een Turkse achtergrond meteen wanneer de deurwaarder aan de deur
komt om beslag te leggen.
Sommige schuldenaren krijgen voorts strategische ‘hulp’ van familie,
vrienden of buurtbewoners. Zij doen bij een beslaglegging de deur open om te
zeggen dat niet alle spullen van de schuldenaar zijn of dat hij alleen maar een
kamer met een bed erin (en dus geen waardevolle spullen) heeft. Anderen verwijderen snel de aanplakbiljetten van de voordeur. Sommige schuldenaren schakelen
tijdens een openbare executieverkoop bewust familieleden in die voor een klein
bedrag de in beslag genomen spullen terugkopen:
Ik weet wel dat er sommige deurwaarders zijn die je hele huis komen
leeghalen. Een vriend van me had een achterstand. Na drie maanden
moest hij opeens 1200 euro betalen. Toen hebben ze al zijn spullen op
straat gezet. Maar toen hebben wij gelijk weer alles terug in huis gezet.
Die jongen hebben we toen wel geholpen. Die had een vrouw en kinderen (Telefonische interviews, schuldenaar 27).

Deze voorbeelden laten zien dat schuldenaren elkaar in hun sociale omgeving uit
solidariteit met strategisch gedrag proberen te helpen. Schuldenaren maken niet
alleen aan de deur maar ook elders gebruik van hun vrienden, familie of kennissen.

8.3

Conclusie: het spel wordt gespeeld
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Strategisch gedrag neemt een centrale plaats in als beide interactiepartners elkaar
willen beïnvloeden of met elkaar onderhandelen. Deurwaarders proberen hun eigen doel te bereiken en de schuldenaren proberen hun situatie zo goed mogelijk
te redden. Er is weliswaar sprake van tegenstrijdige belangen, maar ook van een
afhankelijkheidsrelatie tussen hen. Deurwaarders hebben de schuldenaar nodig:
ze moeten een betalingsachterstand incasseren dan wel oplossen. Ze handelen
doelgericht en dit staat in het teken van ‘samenwerken’, zo lang dit het beste resultaat oplevert. Daarbij houden ze voortdurend hun eigen intenties in de gaten.
Ze proberen de schuldenaar voor hun karretje te spannen door gebruik te maken
van strategieën die Rock beschrijft als ‘impressiemanagement’ (gedrag afstemmen en een wit voetje halen), ‘information control’ (informatie achterhouden) en
‘role playing’ (zich als onderhandelaar of ‘vriend’ opstellen). Bovendien anticiperen deurwaarders vooral ‘tactisch’ (met manipuleren) op het beoogde gedrag
van schuldenaren.
Wat heeft dit voor consequenties voor de spanningen tussen deurwaarders en schuldenaren? Vooral de ‘softe’ strategieën hebben een de-escalerende
werking. Veel deurwaardersgedrag van dit type is bedoeld om spanningen te voorkomen; die staan namelijk hun doel in de weg. Conflicthantering maakt een groot
deel uit van de dagelijkse beroepsuitoefening van deurwaarders (hierover meer in
hoofdstuk 11 De-escalatie). Hun gedrag is gericht op samenwerken en het creëren
van een vertrouwensband. Deze benadering grijpt terug op de theorie van de interactionele rechtvaardigheid, waarbij luisteren, aandacht geven en medeleven tonen invloed hebben op de gehoorzaamheid aan gezag. Dat benadrukt het belang
van persoonlijke factoren van de deurwaarders in hun werk op straat, zoals communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden, persoonlijke stijl, intuïtie en de
creativiteit om met verschillende situaties om te kunnen gaan.
De ‘tactische’ gedragingen van deurwaarders worden vooral ingezet als
gedreven deurwaarders hun doel willen bereiken. Een rol hierbij spelen voornamelijk ontwikkelingen en veranderingen in het gerechtsdeurwaardersambt en bijkomende bedrijfseconomische factoren. Als ondernemer zijn deurwaarders afhankelijk van de inkomsten uit hun werk, waar ze heel gedreven in kunnen zijn.
Hoe is het strategisch gedrag van deurwaarders te beoordelen? Over het
algemeen gaat het om legitiem gedrag: ze doen waar ze opdracht toe hebben. Hun
gedragingen zijn echter niet altijd behoorlijk. Sommigen praten zich naar binnen
waarbij de grondrechten niet altijd worden gerespecteerd (schuldenaren mogen
de deurwaarder weigeren). Of ze manipuleren de schuldenaar, wat niet altijd respectvol en eerlijk is (geen fatsoenlijke bejegening). Ze behandelen niet iedere
schuldenaar gelijk (geen fair play) en houden soms informatie achter door de
deadline te verkorten (geen goede informatievoorziening). Het is hun weliswaar
toegestaan om te dreigen met beslaglegging, maar dan moet daar wel titel voor
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zijn. De cases laten zien dat het de schuldenaren niet altijd duidelijk is of er daadwerkelijk een opdracht is tot beslaglegging of dat hier alleen mee wordt gedreigd
(niet-transparant). In dit soort situaties wordt de schuldenaar niet voldoende ingelicht, waardoor hij bewust in onwetendheid wordt gelaten, zodat de deurwaarder druk kan uitoefenen (zoals in het voorbeeld met de Maserati).
Een klein deel van deze onbehoorlijke gedragingen zijn zelfs illegitiem,
zoals in het geval van deurwaarders die weten dat schuldenaren hen gebruiken om
geld wit te wassen. Het is hun niet altijd helder dat deurwaarders een meldplicht
hebben en die is bovendien ook niet scherp afgebakend (zie hoofdstuk 2 De gerechtsdeurwaarder). Toch zijn er argumenten om hen dit soort praktijken te laten
melden. Als ambtenaar hebben ze weliswaar geen opsporingsbevoegdheid (zoals
politieagenten), maar wel aangifteplicht.
Het ‘softe’ deurwaardersgedrag van dit type is op het eerste gezicht te
relateren aan de conflictstijl ‘compromis sluiten en onderhandelen’. Bij het tactische gedrag gaat het echter meer om ‘doordrukken’ en kan het handelen ook conflicten opwekken.
Aan de andere kant zien we dat schuldenaren het spel evengoed meespelen. Ze
proberen op verschillende manieren hun positie te verdedigen, zijn assertief en
liegen over hun eigendom. Bovendien zetten ze vaak hun sociale omgeving strategisch in om de deurwaarder te beïnvloeden. Dat wijst op een zekere mondigheid.
Ze zetten hun strategische gedrag meer of minder rationeel in. Naast de groep
schuldenaren die de deurwaarder welbewust bedreigt, is er ook een groep die door
de stress over alle schulden niet meer helder kan nadenken of vanuit onwetendheid op zoek gaat naar manieren om de eigen positie veilig te stellen.
Op het eerste gezicht lijkt het hier om de-escalerend gedrag te gaan. Aan
de deur worden spanningen voorkomen of komen ze nog niet aan de oppervlakte,
omdat er een (schijnbare) samenwerkingsrelatie wordt gecreëerd. In feite vindt er
getouwtrek plaats. Nog belangijker is dat het hier om een belangenconflict gaat:
deurwaarders proberen hun belang te behartigen en schuldenaren proberen hun
eigen hachje te redden door voor zichzelf op te komen. Beiden willen winnen en
hun eigen doel bereiken. De cases laten zien dat deze strijd vooreerst niet op een
agressieve maar op een meer of mindere rationele manier wordt gevoerd.
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Hoofdstuk 9 Type 4: Harde interacties
Bij dit laatste type interacties staat het daadkrachtige en fysieke optreden van
deurwaarders centraal. Ze treden voortvarend en kordaat op en praten niet meer
met de schuldenaar, maar handelen rechttoe-rechtaan, zijn niet langer terughoudend en voegen de daad bij het woord.
Dit vierde type treffen we vooral aan in het laatste stadium van een incassotraject: de executiefase. Er wordt niet alleen meer gedreigd met dwangmiddelen, maar ze worden daadwerkelijk ingezet. De cases hier hebben betrekking
op een beslag op de inboedel of het uitvoeren van een ontruiming. Overigens treden sommige deurwaarders al vanaf het begin daadkrachtig op.
In dit laatste hoofdstuk sta ik nogmaals stil bij het verloop van de conflictsituaties als de spanningen tussen deurwaarders en schuldenaren oplopen. De
harde interacties kenmerken zich door de spanning tussen het daadkrachtige en
fysieke optreden van deurwaarders en het emotionele effect hiervan op de leefwereld van schuldenaren. Hier gaat het om een hard en dwingend interactiepatroon.

9.1

Gedragingen van deurwaarders

Bij de harde interacties staat een ‘harde’ manier van incasseren centraal. Welke
deurwaarders werken op deze manier? Er zijn drie groepen:
1.
speciale deurwaarders voor de grove klusjes;
2.
deurwaarders die bekend staan om hun ‘harde’ incassogedrag;
3.
deurwaarders die bij ‘harde’ deurwaarderskantoren werken.
Allereerst worden sommige deurwaarders speciaal ingeschakeld voor grove klusjes. Dat zijn freelancers of collega-deurwaarders van een andere vestiging die ‘het
vuile werk’ opknappen. Het gaan dan bijvoorbeeld om conservatoire beslaglegging, het wegtakelen van in beslag genomen auto’s of een ontruiming in een
woonwagenkamp. Een deurwaarder deed vroeger als freelancer alleen maar
‘harde zaken’: ze moest ’s avonds auto’s wegtakelen. Dit wil ze nooit meer doen,
omdat haar hiervoor de ‘harde’ mentaliteit van de tweede groep ontbrak.
Deurwaarders met een harde mentaliteit hebben een harde hand van incasseren. Ze vinden over het algemeen dat het de eigen verantwoordelijkheid van
de schuldenaar is dat hij in ernstige financiële problemen is gekomen. Een student
aan de kandidaat-gerechtsdeurwaardersopleiding heeft zo’n mentaliteit. Tijdens
een workshop conflicthantering vertelt hij dat hij er moeite mee heeft om tegen
lastige schuldenaren te zeggen dat hij de situatie begrijpt of het rot voor hen vindt.
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Hij begrijpt de situatie namelijk niet en wil zich niet anders voordoen om de schuldenaar rustig te houden. De student zegt dat hij niet snel empathie zal tonen, maar
de schuldenaar liever ongezouten laat weten waar het op staat. Een hardhandig
optreden aan de deur is volgens deze categorie deurwaarders nodig omdat de betalingsmoraal slechter wordt, schuldenaren steeds jonger worden, liegen en zich
nauwelijks meer iets aantrekken van grote schuldbedragen. Bij deze groep deurwaarders speelt een sterk gevoel van gerechtigheid mee.
Sommige deurwaarders is deze ‘harde’ stijl van incasseren op het lijf geschreven. Onderstaande deurwaarder heeft er zelfs een voorkeur voor:
Het liefst ontruim ik kraakpanden. Dan ga ik met een bijl, het liefst zonder ME naar binnen toe. Het is dan gewoon een sport en een uitdaging
om zo’n pand binnen te kunnen komen. Dit heb ik al een aantal keer
gedaan. Soms moet ik in een busje wachten en dan gaat er via een speaker de mededeling uit dat iedereen uit het pand moet gaan. Dit weekend
heb ik nog een schip aan de ketting gelegd (Meelopen deurwaarders,
deurwaarder 5).

Deurwaarders weten van elkaar wie er ‘hard’ zijn en praten daar ook over. Een
deurwaarder over haar collega:
Er is een dossier dat luidt als volgt: een 67-jarige man is alleen, hij kan
de huur niet betalen, hij moet echt uit huis, maar hij probeert het te
voorkomen door 1000 euro te betalen. Hij heeft vanuit het gemeentekantoor gebeld, want hij kan niet meer bellen, aangezien zijn abonnement is afgesloten. Zijn stroom en gas ook. De man heeft niks meer en
hij zegt dat hij als enige uitweg zelfmoord ziet. Ik moet eigenlijk dinsdag
voor deze ontruiming naar Zeeland toe, maar dit heeft een collega [X]
overgenomen. Ik moet nu de verkoop doen van een beslag, ik heb drie
jaar geleden namelijk beslag op auto’s gelegd. Ik ben daar wel blij om.
Op kantoor lachen ze allemaal: ‘Ja, [X] gaat er weer een de dood injagen. Daar is hij wel goed in, hij is zo hard!’ (Meelopen deurwaarders,
deurwaarder 10).

Deze collega-deurwaarder staat bekend als een meedogenloze man, die weinig
problemen heeft met het uitvoeren van dergelijke harde besluiten.
Tenslotte hebben bepaalde kantoren de harde manier van incasseren als
beleid. In de praktijk trekt het type deurwaarderskantoor veelal een bepaald type
deurwaarder aan. Deurwaarders met een harde mentaliteit komen bij zo’n kantoor
terecht.
Deze kantoren en deurwaarders nemen aan dat hun harde manier van incasseren goed werkt bij wanbetalers. Ze noemen het een ‘menselijk spel’: ‘Hoe
harder ze roepen, des te sneller mensen betalen.’ Sommige deurwaarders vertellen
dat ze zich bewust zo hard opstellen, omdat het schuldenaren gehoorzaam maakt:
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Je kunt beter hard en afzijdig zijn in plaats van betrokken. Je moet namelijk wel status en gezag behouden (Meelopen deurwaarders, deurwaarder 8).

Bovendien is volgens hen een harde manier van incasseren goed in de concurrentie met beroepsgenoten. Ze grijpen bij een beslaglegging snel in vanuit het idee
dat anders een concullega hun voor zou kunnen zijn en eerder beslag op bijvoorbeeld een auto kan leggen. Tot slot zijn harde deurwaarders om hun stevige aanpak ook in trek bij bepaalde opdrachtgevers.
Sommige deurwaarders stellen zich dus van nature harder op dan andere. Over
het algemeen zijn deurwaarders ook van mening dat zij zich in een bepaalde situatie, met name in de executiefase, van hard (of althans harder) gedrag moeten
(kunnen) bedienen. De situatie wordt immers dwingender naarmate een incassotraject vordert en de relatie met de schuldenaar ondergeschikt wordt aan het optreden.
Waar bij het strategische interactietype sprake was van een (schijnbare)
gelijkwaardige onderhandelingsrelatie, is hier de machtsrelatie asymmetrisch geworden. Deurwaarders handelen als machthebber, pakken door en zijn repressief:
de schuldenaar moet gestraft worden. Daardoor treden deurwaarders ook als geweldpleger op. Hun harde gedrag kan gerelateerd worden aan hun rol als:
1.
machthebber;
2.
geweldpleger.

9.1.1 Machthebber
Niet alle deurwaarders zijn aan de deur altijd terughoudend in machtsvertoon en
het gebruik van machtsmiddelen: sommigen stellen zich duidelijk op als machthebber. Dit blijkt uit zowel hun verbale als hun non-verbale gedrag.

Verbaal gedrag
In de volgende case legt een deurwaarder beslag op de inboedel van een lunchroom.
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Case 32: Zonder schroom
De deurwaarder heeft een boedelbeslag. We komen bij een lunchroom.
Een vrouw is aanwezig in het restaurant, waar op dat moment veel klanten aan het lunchen zijn. Het gaat om de schulden van haar man.
De vrouw belt haar man op, maar die neemt zijn telefoon niet op. Ze is
in paniek en zegt geïrriteerd dat haar man gewoon maar niet reageert.
Terwijl de vrouw aan het bellen is, zegt de deurwaarder dat hij moet
overgaan tot het leggen van beslag. Vervolgens loopt hij door de ruimte
en noteert hij de inboedel, terwijl de klanten aan het eten zijn.
De loodgieter moet ook worden afgerekend en de deurwaarder kijkt de
vrouw aan als zij de loodgieter het geld overhandigt. Nadat de inboedel
is genoteerd, vertrekt de deurwaarder weer (Deurwaarder 7).

In deze case gebruikt de deurwaarder maar weinig woorden. Aan het begin van
de ontmoeting laat hij kort en bondig weten dat hij beslag komt leggen. Ook andere deurwaarders zijn tijdens deze momenten kortaf. Ze houden geen uitgebreid
verhaal en praten er niet omheen.
Deurwaarders laten de schuldenaar (bewust) niet altijd weten dat hij hun
de toegang mag weigeren.232 Aan de deur zetten ze meteen hun dwangmiddelen
in, zonder de schuldenaar uitgebreid uitleg te geven over wat hem te wachten
staat. Ze praten niet, maar handelen. Zij bepalen hoe de machtsverhouding ligt en
nemen direct maatregelen. Ze hebben het voor het zeggen en zijn dwingend.
Dit is bijvoorbeeld zo tijdens huisuitzettingen waarbij deurwaarders direct zeggen wat er gaat gebeuren, zoals: ‘U moet per direct het huis verlaten en
de verhuizers gaan het hele huis leeghalen,’ of: ‘Ik heb een bevel tot ontruiming.
U moet uw woning per direct verlaten’. De mededeling over wat er gaat gebeuren,
heeft de vorm van een bevel. Dit gedrag doet denken aan de expliciete communicatie bij de confronterende interacties, maar het verschil is dat ze hier daadwerkelijk actie ondernemen, zoals het meteen leggen van beslag. Ze zijn ‘to the point’
en voegen de daad bij het woord.

Non-verbaal gedrag
De harde opstelling van de deurwaarders blijkt ook uit hun non-verbale gedrag,
met name uit toon, oogcontact en (lichaams)houding. Hierboven bleek al dat hun
verbale gedrag summier is (ze gebruiken weinig woorden) en ook de toon waarop
ze spreken, is afstandelijk, onvriendelijk en laat geen ruimte voor onderhandeling.

232

In deze situatie was het weigeren van de toegang overigens minder gemakkelijk, omdat de
lunchroom openlijk toegankelijk was.
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Er wordt niet geluisterd naar het verhaal van de schuldenaar en geen empathie
getoond. Het is wat het is.
In bovengenoemde case 32 (Zonder schroom) neemt de deurwaarder een
autoritaire houding aan. Hij legt heel opvallend beslag in een drukbezette lunchroom. Rustig loopt hij door het volle restaurant om de inboedel te bekijken, telt
openlijk het aantal stoelen en tafels en maakt hiervan uitgebreid notities. Het is
lunchtijd en alle klanten kunnen dit expliciete gedrag zien. Ook laat hij mij als
‘getuige’ meetellen en bevestigen hoeveel stoelen en tafels er zijn.
Tijdens deze ontmoeting is er ook een loodgieter in de lunchroom. Terwijl de vrouw contant met hem afrekent, kijkt de deurwaarder haar indringend
aan, waardoor hij haar onder nog meer druk zet: hij laat haar duidelijk voelen dat
hij geld wil zien. Ook een deurwaarder op bezoek in een beruchte probleemwijk
in Rotterdam-Zuid past deze indringende blik toe: hij kijkt de schuldenaren recht
in de ogen. Zo zegt hij te laten zien wie de baas is en hoe de machtsverhoudingen
liggen.
In andere gevallen is er juist geen oogcontact: een deurwaarder bij een
huisuitzetting kijkt de schuldenaar expres niet aan en negeert hem op die manier.
De blik is strak vooruit en er is letterlijk geen oog voor de schuldenaar.
Een volgend non-verbaal aspect is de lichaamshouding. De net genoemde
deurwaarder van de huisuitzetting staat rechtop, met zijn schouders naar achteren
en stevig wijdbeens. Zijn armen heeft hij over elkaar heen gekruist, waardoor hij
een gesloten houding heeft. De deurwaarder uit Rotterdam-Zuid staat erg dichtbij
de schuldenaar, in diens persoonlijke ruimte. Zijn lichaam is naar de schuldenaar
gewend. Andere deurwaarders staan juist weggedraaid: een deurwaarder staat tijdens een ontruiming bewust schuin met zijn rug naar een schuldenaar toe. Zo
neemt hij afstand van hem en is er geen relationele band: hij is er alleen maar om
zijn werk te doen.
Dit verbale en non-verbale gedrag laat zien dat deurwaarders soms niet alleen
bewust gebruik maken van hun gezag, maar ook van hun machtspositie, die ze in
de face-to-face-ontmoeting met de schuldenaar inzetten als dwangmiddel.

9.1.2 Geweldpleger
Hier gaat het om gedrag waarbij de juridische en/of de economische context van
de ontmoeting voorop staat en de maatschappelijke context en de persoonlijke
situatie van de schuldenaar daaraan ondergeschikt zijn geworden. Er zijn hier vier
soorten gedrag te onderscheiden:
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1.
2.
3.
4.

Regel is regel.
Opdracht is opdracht.
De schuldeiser wil geld.
Het eigen belang gaat voor.

1.
Regel is regel
Sommige deurwaarders handelen aan de deur strikt volgens de regels en procedures oftewel de letter van de wet: ‘regels zijn regels’ en ‘de wet is de wet’. Ze
beroepen zich hierbij op hun juridische positie.
Een eerste voorbeeld van een starre naleving van de wet is een situatie
waarin de deurwaarder geen rekening houdt met de persoon van de schuldenaar.
Regelmatig komt hij in aanraking met zwakbegaafden of verslaafden, zogenoemde ‘multiproblem’-schuldenaren. Hij houdt niet altijd rekening met de vraag
of een bepaalde schuldenaar in staat is de executiemaatregel te begrijpen.
Case 33: Multiproblem
We komen bij een oude man en zien door het raam dat hij op bed ligt.
De hele voorkamer staat vol dode plantjes. De deurwaarder heeft een
exploot bij zich van het eigen risico van de zorgverzekering. Er zijn
behoorlijk wat kosten bijgekomen.
De man zegt dat hij het allemaal gewoon niet meer snapt: ‘Ik weet allemaal niet wat er dan gebeurt met al die rekeningen. Mijn huis is ook
onbewoonbaar en de post komt aan en dan weer niet, dus nazoeken kan
ik het ook echt niet.’
De deurwaarder zegt dat het om een eigen risico uit 2006 gaat en het
dus al een aantal jaar geleden is.
De man gaat vervolgens door met zijn verhaal: ‘Ik kan het gewoon allemaal niet meer betalen die schulden, ik zit in een bizarre positie. De
GGD is ermee bezig, want ze zoeken een Officier van Justitie en tot die
tijd dat die zaak loopt, ze komen van de week weer, dan kan ik die
schulden niet aflossen. Het blijft lastig. Maar jullie doen maar, ik weet
niet hoe ik het op moet lossen.’
De deurwaarder vertelt dat de zaak zal blijven lopen en dat de man moet
betalen. Wel adviseert hij de man om naar het BAD te gaan, waar mensen met schulden heen kunnen gaan (Deurwaarder 1).

Deze deurwaarder treft een verwarde schuldenaar aan, maar doet wat de wet voorschrijft: de man moet betalen en daar houdt hij zich aan. Overigens gaat het hier
om een oude vordering, uit 2006 (zie straks punt 4).233
Bovendien houden sommige deurwaarders geen rekening met het onderscheid
tussen de zogenoemde ‘niet-kunners’ en ‘niet-willers’, tussen schuldenaren die

233

Sinds 1 december 2013 is er een verbod op Voorfinanciering Out-of-Pocketkosten (zie
hoofdstuk 2 De gerechtsdeurwaarder).
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vanwege allerlei problemen niet kunnen betalen en schuldenaren bij wie de wil
om te betalen ontbreekt. In de wet is geregeld dat iedereen die zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, een wanbetaler is en (als hij niet vrijwillig betaalt) tot
betaling gedwongen moet worden. De schuldenaar wordt door deurwaarders behandeld volgens de ‘wanbetalersmethode’: als iemand zijn plicht om te betalen
niet nakomt, dan heeft dit consequenties. Ieder wordt gelijk behandeld234 en er
wordt geen aandacht besteed aan de oorzaken van de wanbetaling. Sommige deurwaarders spreken de schuldenaar bot toe met opmerkingen als ‘Gewoon betalen’.
Ze doen dit vanuit de waarden en normen uit het rechtssysteem, de rechtsgelijkheid.
Uit het bovenstaande blijkt dat het gedrag van deurwaarders hard kan zijn. Wat er
in de leefwereld van de schuldenaar gebeurt, doet op dat moment niet ter zake:
het gaat om de niet-nagekomen vordering en de bijbehorende straf. De principes
in het rechtssysteem gaan in die situatie boven morele, maatschappelijke waarden
en/of persoonlijke waarden (de leefwereld van de burger). Het risico daarvan is
dat er weinig terughoudend inbreuk wordt gemaakt op diens levenssfeer, waarmee
sprake is van een vorm van ‘geweld’.
2.
Opdracht is opdracht
Met ‘Opdracht is opdracht’ doel ik op het gedrag van deurwaarders die alleen oog
hebben voor de uitvoering van hun taak en daarbij geen aandacht aan de context
(omstandigheden) besteden. Ze leggen de opdracht blindelings ten uitvoer. Aan
de deur hebben ze een instrumentele taakopvatting. Daarnaast kan ook financieel
gewin een rol spelen. Ze zijn bij de schuldenaar om hun specifieke opdracht te
volbrengen, zoals een ontruiming.
In de volgende case moet een deurwaarder een ontruiming uitvoeren. In het huis
treft hij de moeder met haar dochter aan.

234

In het vorige hoofdstuk, Type 3 Strategische interacties, kwam naar voren dat deurwaarders
in sommige gevallen wel rekening houden met de achtergrond (motivatie) van schuldenaren, als die bijvoorbeeld niet betalen maar wel op vakantie gaan.
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Case 34: Verplichte verhuizing
Er is een ontruiming gepland. De vrouw heeft maandag te horen gekregen dat ze haar huis uit moet en dat woensdag de ontruiming is. Ze heeft
de dag van tevoren nog naar kantoor gebeld. Het ging niet meer lukken
met de betaling.
De deurwaarder vertelt dat het kantoor deze bekendmaking altijd twee
weken van tevoren doet, maar ditmaal is dit niet gebeurd. Aangezien
het volgens hem geen verplichting is, gaat de ontruiming toch door. De
deurwaarder is hier niet heel tevreden over en hij zegt dat het hem wel
een beetje een dubbel gevoel geeft om nu naar die vrouw te moeten.
Daar aangekomen, in een bekende probleemwijk waar heel vaak ontruimingen zijn, staat de politie al voor het huis te wachten. Ze is ditmaal
met twee politieauto’s. De politie heeft een check gedaan en er zijn aanwijzingen dat er wel een opstootje kan komen. Meestal gaat er alleen
een hulpofficier van justitie mee, maar ditmaal zijn er twee agenten en
een korpschef. De slotenmaker en de verhuismannen staan ook op de
straat te wachten.
Even later belt de deurwaarder aan en een vrouw doet open. Haar kleine
dochtertje loopt door het huis. De vrouw zegt dat haar twee jongere
kinderen nog op school zitten. Ze weet dat vandaag de ontruiming is en
was alvast haar spullen aan het wegbrengen naar haar onderbuurvrouw.
Ze zegt dat ze geen hulp heeft, omdat deze vanmiddag pas komt. De
vrouw is erg rustig. Het meisje loopt met een grote zak chips rond de
verhuismannen.
De politiemannen staan ondertussen in het trapgat op de uitkijk. Ze vertellen dat ze bij dit soort klussen altijd erg alert moeten zijn en houden
de boel continu in de gaten: ‘Het moet geen routineklus worden, want
je moet continu alert zijn.’
De deurwaarder is ondertussen alles aan het bekijken.
Een politieagent hoort iemand beneden de flat binnenkomen en gaat
meteen kijken wie het is.
De vrouw vertelt dat haar man weg is: ‘Hij werd agressief en dus heb
ik hem van tevoren al weggestuurd.’
De verhuismannen zetten een nieuw slot op de deur. Dit gaat met veel
lawaai gepaard. Alles wordt in dozen gestopt. De verhuizers helpen mee
met inpakken, kijken welke spullen nog van waarde zijn en slaan die op
in dozen, zodat alles straks de verhuiswagen in kan worden getild.
De vrouw loopt naar buiten en ze heeft met de verhuizers afgesproken
dat ze haar tassen even mag laten staan, want ze zijn toch tot vanmiddag
bezig. Ze wil met haar dochter weggaan.
De deurwaarder zegt dat ze het beste even naar de sociale dienst kan
gaan, want daar kunnen ze haar wel helpen met onderdak. ‘Het Leger
des Heils neemt namelijk geen mensen met kinderen aan.’
De deurwaarder wacht totdat de vrouw haar tas heeft ingepakt en wegloopt, en gaat dan ook weg. Hij geeft de nieuwe sleutel van het slot aan
de verhuizers (Deurwaarder 13).

Hoewel de deurwaarder weet dat maar kort van tevoren is gemeld dat er ontruimd
zal worden en dit hem een dubbel gevoel geeft, zet hij toch door. De vrouw heeft
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laten weten dat ze dit wil voorkomen, maar dat doet er op dat moment niet toe.
De deurwaarder doet zijn werk: het is zijn taak om het huis te ontruimen, de vrouw
met kinderen staan op straat en nazorg is niet zijn verantwoordelijkheid, aldus de
deurwaarder.
Ook bij een aankondiging van een executieverkoop of een boedelbeslag
laten sommige deurwaarders zich niets gelegen liggen aan de persoonlijke omstandigheden van de schuldenaar. Sommige deurwaarders hebben een kortetermijndoelstelling als ze beslag leggen: de uitvoering van de werkzaamheid staat
centraal en ze kijken niet naar het uiteindelijke nut of de effectiviteit ervan. Ter
illustratie het geval van een deurwaarder die bij twee jongens beslag op de inboedel legt.
Case 35: Zinloos
Er wonen twee jongens op hetzelfde adres. Ze hebben allebei heel hoge
schulden. De deurwaarder komt langs om te incasseren. De jongens vertellen dat alles al in beslag is genomen (Deurwaarder 2).

In dit geval gaat het om een kansloze zaak: de jongeren hebben geen waardevolle
spullen in huis staan, ze hebben geen ander eigendommen en verschillende kantoren hebben al beslag op de inboedel gelegd. De deurwaarder is hiervan op de
hoogte, maar legt toch beslag.
In een andere case komt een deurwaarder bij een meisje thuis om beslag
te leggen. Hij treft haar in wanhoop aan.
Case 36: Uitzichtloze situaties
De deurwaarder belt aan. Een jong meisje doet open. De deurwaarder
vertelt dat er een bedrag van 2000 euro openstaat en dat hij beslag komt
leggen.
Het meisje raakt in paniek en laat de deurwaarder binnen. Ze vertelt dat
ze in een huurhuis woont waar ze een kamer huurt. Ze heeft een heel
kleine zolderkamer met alleen een bed en een flatscreen. Ze vertelt dat
ze gewoon geen geld heeft, geen ouders die haar kunnen helpen, een
zus aan wie ze niks heeft en dat allerlei deurwaarders haar achtervolgen.
Ze heeft nog een hele hoop andere schulden. ‘Ik kan het gewoon niet
betalen en ik krijg geen uitkering.’
De deurwaarder vertelt dat hij geen beslag gaat leggen. Hij adviseert
haar om naar de huurcommissie te stappen, aangezien ze erg veel huur
moet betalen voor haar kleine kamer. Hij spreekt met haar een regeling
af van 50 euro per maand. Ten slotte geeft hij haar het advies om naar
het Juridisch Loket te stappen (Deurwaarder 8).

De deurwaarder besluit vervolgens om een regeling van 50 euro in de maand met
haar af te spreken, hoewel hij weet dat dit in deze situatie onhaalbaar is – dit heeft
ze hem immers zelf verteld.
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Een ander voorbeeld betreft een deurwaarder die bij een man en vrouw
voor een rekening van de sportclub komt. De deurwaarder legt beslag op de inboedel, hij ‘schrijft’ alles op, terwijl er geen waardevolle spullen in het huis staan.
Deze voorbeelden laten zien dat sommige deurwaarders doorgaan met incasseren,
terwijl ze zich waarschijnlijk niet aan de regels hebben gehouden235, de schadelijke gevolgen voor de leefwereld van de schuldenaar evident zijn en het voor de
oplossing van het dossier bovendien weinig nut heeft.
In de praktijk brengen deze gedragingen het risico met zich mee dat
schuldenaren nog dieper in de problemen komen (hierover straks meer), waardoor
de handeling de deurwaarder zelf ook weinig zal opleveren. Een voorbeeld daarvan is buitenproportioneel beslag, waarbij per saldo meer kosten worden gemaakt
dan dat de inboedel ooit zal opbrengen (zie ook hoofdstuk 2 De gerechtsdeurwaarder). Het maakt zichtbaar dat sommige deurwaarders er niet van afzien om
een doelloze beslaglegging door te zetten. Daarbij is het in zekere mate aan de
deurwaarder zelf om te bepalen of er voldoende grond is om aan de ministerieplicht te voldoen. Zo niet, dan moet hij dit de rechter en/of de opdrachtgever laten
weten (artikel 6 (weigering opdracht; informatieplicht).236 De praktijk laat zien
dat hij deze discretionaire ruimte niet altijd gebruikt. Deurwaarders die geen ondernemer zijn, zeggen dat ze niet voldoende discretionaire ruimte hebben om zelf
te kunnen bepalen of ze doorgaan met een opdracht. Uit de observaties blijkt dit
overigens ook om deurwaarder-ondernemers te kunnen gaan.
De grote druk van opdrachtgevers speelt vaak een belangrijke rol bij voortvarend
optreden. Daar ga ik nu verder op in.

235

236

In hoofdstuk 2 (De gerechtsdeurwaarder) wordt beschreven dat artikel 14 van de Gerechtsdeurwaarderswet 2016 bepaalt dat een deurwaarder, alvorens hij tot de ontruiming overgaat, aan burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente zo spoedig mogelijk
moet doorgeven wanneer deze zal plaatsvinden. Hierdoor kan de schuldenaar nog op tijd
zijn spullen uit de woning halen en die leeg achterlaten. Het gaat veelal om een termijn van
twee weken.
Verordening beroeps- en gedragsregels. Geraadpleegd van http://wetten.overheid.nl/BWBR0012663/2005-03-01.
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3.
De schuldeiser wil geld
Sommige deurwaarders stellen zich partijdig op, waardoor ze aan de deur niet
fungeren als tussenpersoon (intermediair) tussen enerzijds de schuldeiser en anderzijds de schuldenaar. De schuldenaar heeft weinig in te brengen. De deurwaarder bepaalt wat er gebeurt en laat zich daarbij vooral leiden door de opdrachtgever. Een deurwaarder vertelt dat hij op zondag door een opdrachtgever wordt gebeld met de vraag hoe het met een vordering staat. Opdrachtgevers willen graag
snelle resultaten en kunnen de vorderingen en het dossier online inzien. In het
onderzoek van de WODC (2016b) werd de digitale inzage van opdrachtgevers als
positief gevolg van de marktwerking genoemd. Hier blijkt echter dat deurwaarders dit niet altijd als positief maar eerder als drukverhogend ervaren. Bovendien
stellen sommige opdrachtgevers zich daarbij ook agressief en dwingend op.
Tijdens mijn onderzoek heb ik bij verschillende ontmoetingen aan de
deur gezien hoe doorslaggevend de invloed van een opdrachtgever kan zijn. Deurwaarders krijgen aan de deur regelmatig te horen dat een schuldenaar een hulpverleningstraject aan het regelen is.
Case 37: Schuldsanering maakt niet uit
De deurwaarder komt met een betekening van de huurachterstand bij
een debiteur aan.
De vrouw heeft vorige week al een dagvaarding gehad. Ze vertelt de
deurwaarder dat ze in de schuldsanering zit en dat ze het niet kan betalen. Ze had al eerder gezegd dat ze in de schuldsanering zat, maar nu
komen ze toch weer. ‘Dat mag toch ook niet?’
De deurwaarder zegt dat de schuldeiser gewoon wil dat er betaald gaat
worden. De deurwaarder vertrekt weer (Deurwaarder 9).

Deze deurwaarder vraagt niet door naar de schuldsituatie van de schuldenaar en
doet geen poging om dit uit te zoeken, maar pakt door. Het gedrag van deze deurwaarder is bot en nors en hij toont nauwelijks empathie of interesse. Hij vraagt
niet of de schuldenaar al in een Wsnp-traject of nog in het stadium van een aanvraag zit. Dit brengt een zeker risico met zich mee: als er namelijk al een Wsnptraject loopt, dan heeft dit gevolgen voor het handelen van de deurwaarder, want
een beslaglegging is in dat geval verboden.237
In de volgende case treedt de deurwaarder eveneens voortvarend op en
luistert hij niet naar de schuldenaar.
Case 38: De opdrachtgever

237

Vanaf april 2014 moeten deurwaarders checken of een schuldenaar geregistreerd is in het
Curatele en Bewindregister, maar deze case vond plaats voordat dit register was ingevoerd.
Ook de verwijsindex schuldhulpverlening zal deze informatie toegankelijker moeten maken
(zie hoofdstuk 2 De gerechtsdeurwaarder).

316

We komen aan bij een adres. De vrouw doet open en ze laat ons binnen.
Er is een exploot aangezien er een huurachterstand is (vorige week heeft
ze al een dagvaarding gehad). Ze moet binnen tien dagen betalen, anders wordt ze uit huis gezet. De vrouw vertelt huilend dat haar moeder
pas is overleden en dat ze toen ook contact heeft opgenomen met het
kantoor. Ze heeft al 2000 euro betaald, maar ze moet de overige 700
euro nog betalen. De vrouw vertelt dat ze een overlijdensakte moest
opsturen.
De deurwaarder vindt dit maar raar en zegt dat hij dit nog gaat nazoeken. Hij vraagt wie dat heeft gevraagd. De vrouw is aan het huilen en
zegt dat ze de huur niet kan betalen omdat haar moeder net overleden
is en dat ze niet weet hoe ze het op moet lossen. De deurwaarder vertelt
direct en zakelijk waar het op staat: ze moet echt gaan bellen om de
regeling te treffen, want anders staat ze straks op straat. De boodschap
van deze deurwaarder is dat de opdrachtgever hoe dan ook doorgaat
met een huisuitzetting. Daarbij zegt hij dat een overlijdensakte weinig
oplossing kan bieden: de opdrachtgever heeft het voor het zeggen
(Deurwaarder 17).

Deze deurwaarder maakt de schuldenaar duidelijk dat de opdrachtgever bepaalt
wat er gaat gebeuren: de vrouw moet betalen, want de opdrachtgever wil geld
zien.
Uit beide voorbeelden wordt duidelijk dat sommige deurwaarders zich
bewust achter de opdrachtgever verschuilen. Daarmee kunnen ze de schuldenaar
het idee geven dat ze geen invloed op de situatie hebben en ook maar een bevel
opvolgen. In feite hebben deurwaarders echter een eigen discretionaire ruimte en
is het aan hen om een professionele afweging te maken tussen de belangen van de
schuldeiser en die van de schuldenaar. In voornoemde gevallen blijft zo’n afweging achterwege: de belangen van de opdrachtgever prevaleren. Het gedrag van
deze deurwaarders laat zien dat op het moment aan de deur de economische context (het belang van de opdrachtgever) de maatschappelijke context (belang van
de schuldenaar) domineert.
4.
Het eigen belang gaat voor
Ten slotte handelen sommige deurwaarders vanuit hun eigen belang. Zo verlaat
de deurwaarder in case 34 (Verplichte verhuizing) vroegtijdig de woning. Nog
voordat de ontruiming helemaal is uitgevoerd, gaat hij verder met zijn route:
Een ontruiming kan wel een hele dag duren. Als ze me nodig hebben,
dan kunnen ze mij wel bellen en dan zorg ik dat ik wel weer ter plekke
ben (Meelopen deurwaarders, deurwaarder 13).

Zo’n vroegtijdig vertrek komt vaak voor bij kantoren die veel woningcorporaties
als opdrachtgever hebben. Bij dit soort kantoren is het gebruikelijk dat er twintig
ontruimingen op éénzelfde dag zijn ingepland. Het is dan volgens deurwaarders
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vrijwel onmogelijk om overal steeds aanwezig te blijven. Een ontruiming neemt
veel tijd in beslag: er moeten nog spullen worden opgeruimd en ingepakt. Regelmatig wordt er ook een puinhoop aangetroffen (overal spullen en andere troep op
de grond, zoals ontlasting), aldus de deurwaarders. Om tijd te winnen laten sommigen meteen na binnenkomst het werk over aan de sleutelmaker en de verhuisploeg. Dit gebeurt veelal wanneer de schuldenaren niet thuis zijn, maar ook wanneer een schuldenaar op straat is gezet en hij het huis verlaten heeft.
Een ander voorbeeld waarin naar voren komt dat het eigen belang domineert, is
case 32 (Multiproblem). De vordering is een aantal jaar oud, uit 2006, en volgens
de deurwaarder is deze vordering al ‘voorgefinancierd’.238 Nu komt de deurwaarder na enige jaren239 bij de schuldenaar om de vordering alsnog te innen en de
zaak af te ronden. Deze deurwaarder heeft kennelijk een belang in deze zaak: het
gaat namelijk om gemaakte kosten die hij terug moet verdienen.
Deze harde gedragingen – hard omdat er weinig oog is voor de schuldenaar en
zijn belangen – laten zien dat sommige deurwaarders aan de deur weinig of geen
rekening houden met de schuldenaar en via verbaal en non-verbaal gedrag macht
uitoefenen. Hoe reageren schuldenaren hierop?

9.2

Gedragingen van schuldenaren

Welke gedrag vertonen schuldenaren bij harde interacties? Bij dit laatste type interactie gedragen schuldenaren zich emotioneel. Ze reageren op de volgende manieren:
1.
Ze zijn onderdanig.
2.
Ze maken hun uitzichtloze positie kenbaar (niet kunnen betalen).
3.
Ze nemen een slachtofferrol in.
4.
Ze zijn passief.
1.
Onderdanig gedrag
Hoe reageren schuldenaren als deurwaarders zich als machthebber opstellen? Aan
de deur blijkt dat sommigen onderdanig reageren. De deurwaarder komt binnen,

238

239

Hiermee wordt bedoeld dat het deurwaarderskantoor zelf van tevoren, bij wijze van voorschot, de vordering al aan de opdrachtgever heeft betaald.
De algemene verjaringstermijn is twintig jaar. In sommige gevallen gaat het om vijf jaar,
bijvoorbeeld bij een geldlening, een te vaak of te hoog verstrekte uitkering en de vordering
van een boete. Bij een consumentenkoop en energieschulden is de termijn twee jaar (Geraadpleegd van https://www.schuldinfo.nl/verjaring).
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legt beslag op de inboedel en de schuldenaar laat het gebeuren. Deze groep schuldenaren gaat aan de deur niet tegen de deurwaarder in: ze laten hem zijn gang
gaan.
In welk verbaal gedrag uit zich dat? Schuldenaren praten maar weinig: ze
stellen geen of weinig vragen, gaan niet in op wat de deurwaarder doet en wachten
veelal af wat hij gaat doen. Als hij vragen stelt, beantwoorden ze deze vaak maar
kort. Het non-verbale gedrag beperkt zich in dit geval tot aanzien hoe hij alle
spullen in huis bekijkt en noteert.
Deze onderdanige manier van reageren hangt vaak samen met het type
schuldenaar: dit gedrag wordt vooral vertoond door schuldenaren die voor het
eerst in aanraking komen met een deurwaarder. Angst speelt hier een grote rol. In
case 32 (Zonder schroom) maakt het gedrag van de deurwaarder veel indruk op
de vrouw van de lunchroom. Ze is duidelijk van slag, in paniek en weet niet wat
ze moet doen met het opzichtige gedrag van de deurwaarder.
Voor sommige schuldenaren heeft de werkwijze van deurwaarders bij
een ontruiming iets weg van een ‘overval’. Het bezoek kan voor schuldenaren een
complete verassing zijn. Een schuldenaar vertelt tijdens een intakegesprek met
een schuldhulpverlener over haar ervaring tijdens een ontruiming:
Ik heb een ingrijpende ontmoeting met een deurwaarder gehad. Ik vind
het al vreselijk om elke keer brieven te krijgen, met dreigtaal, en lig elke
nacht wakker. Maar toen ik thuis was, ging de bel en stond er opeens
een deurwaarder met een politieagent voor de deur. Ik stond in badjas
en ik schrok ontzettend. De deurwaarder deed ontzettend bot en voor ik
het wist, stond hij binnen in mijn huis. Hij liep overal doorheen, schreef
alle spullen op waar hij beslag op ging leggen. Ik zei dat ik echt niet
wist wat hij kwam doen. De deurwaarder zei dat hij een brief in de
brievenbus had gestopt, dat ze terug zouden komen voor boedelbeslag.
Ik vertelde hem dat ik echt geen brief had gehad. Ik ben altijd heel eerlijk en ik heb niks gehad. De deurwaarder zei van wel. Ik was helemaal
overrompeld. Ik had echt geen idee wat er allemaal gebeurde. Gelukkig
was de politieagent heel aardig en die stelde mij op mijn gemak. Voordat ik het ook weer doorhad, was de botte deurwaarder weer weg. Hij
zei gewoon van: ‘Ja, ik ben deurwaarder en ik kom beslag leggen.’ Achteraf heb ik heel hard moeten huilen. Ik was er helemaal kapot van. Ik
heb het nu nog heel vers op mijn netvlies staan, het was zo erg. Dit was
voor mij de eerste keer dat ik met een deurwaarder in aanraking ben
geweest. Het was vreselijk (Meeloopdagen schuldhulpverleners schuldhulpverlener, schuldenaar 5).

De schuldenaar begrijpt niet altijd wat er gaat gebeuren, wat de gevolgen van de
beslaglegging of de ontruiming zijn en wat zij kan verwachten. Deze deurwaarder
gaat direct over tot actie en legt de schuldenaar niet nauwkeurig uit wat hij doet.
Zo weet de vrouw in case 34 (Verplichte verhuizing) niet of ze haar spullen nog
terugkrijgt: ze heeft helemaal geen idee wat ermee gaat gebeuren, ze ziet alleen
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maar verhuismannen alles in dozen inpakken. De buurvrouw biedt aan om wat
spullen in haar garage op te slaan. De vrouw is duidelijk van slag, zegt dat haar
jongste dochter nog op school is en graait chaotisch wat spullen bij elkaar om mee
te nemen. Dan loopt ze met haar dochter de straat op. Doordat schuldenaren niet
doorhebben wat er op dat moment gebeurt, ze zijn overrompeld en blijft een felle
reactie achterwege. Onder schuldenaren is veel onwetendheid, zoals in case 33
(Multiproblem), waarin de man een verwarde indruk maakt. Hij beseft niet wat er
gebeurt en heeft er geen vat op. Deze man is een voorbeeld van schuldenaren die
mogelijk door hun problematiek de situatie niet kunnen begrijpen en het overzicht
kwijt zijn. Deze onwetendheid wordt in stand gehouden doordat ze geen uitleg
krijgen en sommige deurwaarders meteen de daad bij het woord voegen. De betreffende deurwaarder maakt inbreuk op de leefsfeer van een burger die bijzondere zorg nodig heeft, waarmee hij de schuldenaar mogelijk ‘geweld’ aandoet.
Een groot deel van de schuldenaren heeft in het verleden heftige ervaringen met een deurwaarder gehad, waardoor zij bang zijn geworden voor een
nieuwe ontmoeting. Een schuldenaar vertelt over een ingrijpende gebeurtenis met
een deurwaarder, waarbij ze weer tranen in haar ogen krijgt. De deurwaarder
kwam beslag leggen en ze was op dat moment erg angstig. De schuldhulpverlener
moet haar tijdens haar verhaal kalmeren, omdat ze nog van altijd slag is. De angst
van het moment waarop de deurwaarder binnenkomt en meteen overgaat tot het
leggen van beslag, blijft bij verschillende schuldenaren nog lang hangen.
Ook wanneer deurwaarders handelen volgens ‘regel is regel’ en ‘opdracht
is opdracht’, reageren sommige schuldenaren onderdanig. Op deze groep schuldenaren heeft het gedrag van de deurwaarder veel impact. Zij voelen zich geïntimideerd door zijn mentaliteit van ‘gewoon betalen’, waarmee hij gehoorzaamheid
afdwingt. In sommige gevallen laten ze zich aan de deur verleiden tot onhaalbare
betalingsregelingen, waar ze achteraf spijt van kunnen hebben. Zo gaat het meisje
in case 36 (Uitzichtloze situatie) in paniek akkoord met een afbetalingsregeling
van 50 euro in de maand.
2.
Het kenbaar maken van hun uitzichtloze positie (niet kunnen betalen)
Wanhopige reacties van schuldenaren komen vaak voor bij een deurwaarder die
zich vooral beroept op een strikte wetsopvolging (de wanbetalersmethode), waarbij iedereen zijn betalingsverplichtingen moet nakomen. Een groot deel van de
schuldenaren vertelt aan de deur dat ze wel willen, maar niet kunnen betalen.
Ze krijgen gewoon de opdracht om iets te vorderen, om geld te vorderen
en niet om mee te denken. Dat kan gewoon niet. Ze willen gewoon niet
meewerken. Onmenselijk. Ze zeggen maar van: ‘Ja, je moet gewoon betalen’ en dan denk ik van, ja, wees gewoon een beetje redelijk. Ik wil
wel, maar kan het niet (Telefonische interviews, schuldenaar 12).
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Dit type schuldenaren (de ‘niet-kunners’) begrijpt dat deurwaarders hardhandig
optreden tegen ‘niet-willers’, maar vindt het oneerlijk dat zijzelf zo hard worden
aangepakt. Ze vertellen de deurwaarder dat ze geen geld hebben, dat ze niet meer
weten wat ze moeten doen, oftewel gewoon niet kunnen betalen: ‘ze zijn aan het
eind van hun Latijn’ en beginnen vaak aan de deur te huilen. Velen vertellen dat
zij sober leven en naar de voedselbank moeten. Ze moeten een gezin onderhouden, van de bijstand of de alimentatie voor hun kinderen leven en zeggen de deurwaarder dat ze geen geld hebben. Dit was het geval in case 34 (Verplichte verhuizing), waarin de vrouw met haar gezin op straat wordt gezet en case 36 (Uitzichtloze situatie), waarin het meisje helemaal geen bezittingen heeft. Een aantal schuldenaren vertelt dat zij de rest van hun leven nodig zullen hebben om de gemaakte
schulden af te betalen. Het gaat veelal om ‘schrijnende gevallen’, waarbij de deurwaarder maar blijft doorgaan met incasseren.
Ik ben van mening dat wat deurwaarders doen, zinloos is en niet door
de beugel kan. Er is absoluut geen enkel besef dat er geen geld is. Als
je dat één keer zegt, maar als je het zo vaak heb verteld dat je gewoon
geen geld hebt vanwege je omstandigheden... Nog blijven ze maar aanmaningen sturen, ze blijven maar sturen ondanks dat ze weten dat er
geen geld is. En ik zeg dat ik bij schuldinstantie X [een schuldhulpverleningsorganisatie] zit, maar dat heeft ook geen enkele zin (Telefonische interviews, schuldenaar 4).
Je ziet maar rekeningen komen van deurwaarders. De rekening wordt
ook alleen maar hoger. Mijn schuld van mijn faillissement is 172.000
euro en is alleen maar opgelopen. Ik heb ook een systeemziekte en een
herseninfarct (Telefonische interviews, schuldenaar 3).

Hierbij stelt een aantal schuldenaren zich afhankelijk op. Een voorbeeld daarvan
is de schuldenaar in case 38 (De opdrachtgever), die een deurwaarder op bezoek
krijgt met de boodschap dat ze haar huur moet betalen. Haar moeder is recent
overleden en ze heeft geen idee hoe ze het op moet lossen nu ze als inwonend
gezinslid voor de huishuur moet opdraaien. Ze heeft geen geld, maar als ze niet
betaalt, staat ze binnenkort op straat. De begrafenis moet nog geregeld worden en
de spullen van haar moeder staan in het huis. Ze laat de deurwaarder weten dat ze
het gevraagde bedrag niet kan betalen en weet niet wat ze nu moet doen. Dergelijke afhankelijke schuldenaren zien de deurwaarder als enige houvast of uitweg.
Ook blijkt dat sommige schuldenaren vaak in een sociaal isolement leven
en zelden iemand over de vloer krijgen. Het is bijvoorbeeld erg vies in huis: overal
liggen spullen op de vloer of er staat nooit een raam of deur open. Deze schuldenaren hebben geen kennissen, familie of vrienden bij wie ze terecht kunnen. In
case 36 (Uitzichtloze situatie) vraagt het meisje de deurwaarder om raad, ze luistert naar hem en gaat alles behalve tegen hem in. Ze stelt zich open voor zijn het
advies en klampt zich eerder aan hem vast dan dat ze zich tegen hem verzet. Deze
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schuldenaren hopen vaak dat de deurwaarder hen kan helpen en een hulpverlenende rol kan spelen.
Sommige schuldenaren reageren eerder terneergeslagen. Ze gooien als
het ware de handdoek in de ring en zijn fatalistisch. Hun opmerkingen zijn negatief, zwaarmoedig en tegen zichzelf gekeerd. Dit blijkt voornamelijk uit hun verbale gedrag, zoals een vrouw die zegt: ‘Het ligt toch aan mij.’ Andere reacties van
dit type: ‘Ik ben er zelf verantwoordelijk voor, nu zit ik met al die schulden’, ‘Ik
heb mijn hele leven nodig om alle schulden af te betalen.’ Ze denken dat er niets
meer te redden valt: ‘Maar jullie doen maar, ik weet niet hoe ik het op moet lossen.’
Bij schuldenaren is de energie tijdens de executiefase vaak inmiddels op.
Sommigen hebben al zo veel stress en woede ervaren, dat ze zich er maar bij
neerleggen dat ze niets meer aan hun situatie kunnen doen. Ze zitten erdoorheen.
Dit blijkt aan de deur bijvoorbeeld uit hun vaak terneergeslagen houding en onverzorgde uiterlijk.
Het is eigenlijk een hele keten van de klant. De zorgverzekering, een
incassobedrijf neemt het over en vervolgens neemt een deurwaarderskantoor het weer over. Ik zie gewoon dat iedereen naar elkaar wijst met
betrekking tot het uitzoeken van het probleem. Je kunt nergens echt terecht met je bewijslast... Die schuld bestond helemaal niet meer op papier. En ja, op een gegeven moment gaat dit zo maar door. Je wordt
overal heen gestuurd en ja, dan val je in een gigantisch gat. Toen heb
ik het ook eenmaal opgegeven, er was geen land meer te bezeilen hiermee. Toen had ik opeens een schuld die was opgelopen naar 700 euro.
Maar toen heb ik het gewoon opgegeven. Ja, is het het wel waard? Alle
moeite, frustratie, agressiviteit, daar heb ik toch geen zin in. En ja, ik
ga nu ook de Wsnp in en dus neem ik die schulden dan maar gewoon
mee (Telefonische interviews, schuldenaar18).

De man heeft weinig energie, kracht en puf meer om in verzet te komen (in hoofdstuk 7 Confronterende interacties ging het nog om officieel verzet tegen bijvoorbeeld onterechte vorderingen). Hij heeft de hoop opgegeven: het lukt hem niet om
een oplossing te vinden, de deurwaarder helpt niet mee en hij heeft geen zin meer
om zich hierover aan de deur op te winden.
Kortom, de uitzichtloze positie wordt vooral kenbaar gemaakt als reactie
op deurwaarders die de betaalplicht strikt volgen. Schuldenaren met dit gedrag
zijn de ‘niet-kunners’; het betreft vaak schrijnende gevallen waarin ze zich afhankelijk opstellen en terneergeslagen zijn.
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3.
Een slachtofferrol innemen
De derde gedraging, de slachtofferrol innemen, hangt deels samen met het voorgaande gedrag. Schuldenaren die niet kunnen betalen, nemen vaak ook min of
meer een slachtofferrol aan. Dat is vooral het geval als ze zich gedupeerd voelen.
In het bovenstaande citaat blijkt dat de man zich een slachtoffer voelt van het
incassosysteem: ‘Ik zie gewoon dat iedereen naar elkaar wijst met betrekking tot
het uitzoeken van het probleem. Je kunt nergens echt terecht met je bewijslast...’
Ook andere schuldenaren voelen zich een slachtoffer, wanneer ze merken dat de
deurwaarder geen rekening houdt met hun belangen en wensen. Ze gedragen zich
aan de deur alsof ze niets kunnen doen. Ze voelen zich de dupe van alles en iedereen, dus ook van de deurwaarder en reageren verongelijkt. Volgens hen heeft de
deurwaarder alleen maar oog voor zijn eigen belangen; die van de schuldenaar
doen er niet toe.
Sommige schuldenaren voelen zich daarnaast het slachtoffer van het
rechtssysteem. Een vrouwelijke schuldenaar werkt en zegt dat ze te veel verdient
om in aanmerking te komen komt voor de Wsnp. Ze heeft veel schulden en kan
die met haar salaris niet afbetalen. Ze voelt zich machteloos wanneer er maar
deurwaarders aan de deur blijven komen.
Alles loopt, dan vind ik het raar dat er dan toch nog deurwaarders aan
je deur komen staan, die hebben dan nog de macht om daartussen te
zitten ondanks dat je bezig bent met de schuldhulpverlening. We krijgen
gewoon nog allerlei deurwaarders aan de deur. De kosten worden ook
alleen maar hoger. Ze leggen gewoon beslag (Telefonische interviews,
schuldenaar 13).

Daarnaast vertellen verschillende schuldenaren dat deurwaarders niet altijd rekening houden met de schuldhulpverlening.
Ik stuur dan ook bewijzen op dat ik bezig ben met schuldhulpverlening.
Ja, dan hoop je toch even op een beetje meer medeleven, maar doen ze
gewoon niet (Telefonische interviews, schuldenaar 12).

In case 37 (Schuldhulpverlening maakt niet uit) begrijpt de schuldenaar niet
waarom de deurwaarder voor haar deur staat. Ze gaat ervan uit dat alles nu loopt
via haar bewindvoerder. Er is veel onduidelijkheid over wie nu precies de zaken
regelt (zie ook hoofdstuk 5 De aanloop en introductie van de typologie). Niet alle
schuldenaren weten overigens dat er uitzonderingen zijn waarbij een deurwaarder
geen beslag mag leggen op de niet-bovenmatige inboedel en het aanvragen van
een voorlopige voorziening Wsnp. Het gaat regelmatig mis tussen de schuldhulpverlener of bewindvoerder, waardoor zaken niet altijd op orde zijn. Waar schuldenaren eerder nog het gevoel hadden dat ze iets aan hun situatie konden doen,
beseffen ze op het moment dat de deurwaarder hardhandig optreedt, dat dat (nauwelijks tot) geen optie meer is.
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4.
Passief reageren
Sommige schuldenaren reageren passief. Het gaat dan veelal om schuldenaren die
regelmatig bezoek van een deurwaarder krijgen of al ervaring hebben met beslagleggingen. Wanneer de deurwaarder aan de deur staat, maakt dit nauwelijks meer
indruk. Dit is het geval in case 35 (Zinloos), waar bij twee jongens alles al in
beslag is genomen. Bij anderen heeft de Belastingdienst (de belastingdeurwaarder) al beslag op de inboedel gelegd en ‘hebben ze toch niets meer’ zoals ze zelf
zeggen.
Deze passieve reactie blijkt ook uit hun verbale gedrag: de schuldenaren
reageren met onverschillige opmerkingen zoals ‘Er staat toch niets waardevols in
het huis’ of ‘Alles is toch al in beslag genomen’. Non-verbaal uit zich dit wanneer
schuldenaren gewoon doorgaan met waar ze mee bezig waren, zoals de afwas of
het klaarmaken van de avondmaaltijd.
Tot zover vormen van gedrag van schuldenaren, waarbij een heftige reactie uitblijft.

9.3

Conclusie: als puntje bij paaltje komt

Bij hard gedrag van deurwaarders staat de juridische of economische context
voorop. De sociale context (met ruimte voor emotie en aandacht voor de persoon
van de schuldenaar, zijn leefwereld en zijn belangen) is ‘uitgeschakeld’. Het is
aanleiding tot verschillende spanningen. Allereerst is er duidelijk een spanning
tussen de wet en de realiteit (context). Deurwaarders moeten hun vonnis ten uitvoer leggen, maar dit is voor hen niet altijd gemakkelijk. Vaak kunnen schuldenaren niet betalen. Dit leidt tot een discrepantie: vanuit het rechtssysteem gezien
moeten schuldenaren betalen, maar in de praktijk kunnen ze dat niet altijd. Daarbij
leggen sommige deurwaarders hun prioriteit bij het juridische domein, waarbij
factoren zoals de wanbetalersmethode, de onmenselijkheid en de ministerieplicht
de spanningen aan de deur doen toenemen. In dit harde interactietype wordt eveneens de spanning tussen de opdrachtgever en de schuldenaar zichtbaar. Verschillende voorbeelden laten zien dat er deurwaarders zijn die door de marktwerking
geneigd zijn vooral in het belang van de opdrachtgever te handelen. Ze houden
zich in die gevallen aan het adagium ‘regel is regel’ en voeren louter de opdracht
uit. Ten slotte hebben sommige deurwaarders een eigen belang dat ze laten prevaleren boven dat van de schuldenaar. Ze zijn ondernemers en moeten hun eigen
inkomsten verdienen. Factoren zoals het doorgaan met incasseren en een buitenproportionele beslaglegging laten de druk aan de deur toenemen. Het sociale domein aan de deur is minder leidend.
In de praktijk heeft het harde gedrag van deze deurwaarders grote gevolgen voor schuldenaren: het grijpt diep in op hun leefsfeer. Enerzijds vertonen
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deurwaarders legitiem gedrag. Het kan rechtmatig zijn als een deurwaarder een
ontruiming door laat gaan, ook al zet hij hiermee een gezin op straat. Maar het
legitieme gedrag van deurwaarders voldoet niet altijd aan de behoorlijkheidsnormen. In dit hoofdstuk passeerden verschillende voorbeelden hiervan de revue, bijvoorbeeld als ze niet aanwezig blijven bij een ontruiming. De waardevolle spullen
moeten worden opgeslagen en de deurwaarders hoeven slechts de regie te voeren;
in de wet is niet concreet vastgelegd dat ze aanwezig moeten blijven bij een ontruiming. Zij stellen hun eigen belang voorop, waardoor ze tekort kunnen schieten
in redelijkheid. Ook hun integriteit komt in het geding, als ze zich als machthebber gedragen en hun machtsmiddelen niet alleen inzetten om een schuldenaar tot
betaling te dwingen, maar ook om hem te imponeren. Bovendien bieden ze niet
altijd voldoende hulp aan een specifieke categorie (zoals zwakbegaafden, mensen
in de schuldhulpverlening en ‘niet-kunners’), waardoor bijzondere zorg en fatsoenlijke bejegening kunnen ontbreken, hoewel ze geen signalerende taak hebben
als ze te maken krijgen met schuldenaren die niet in staat zijn om vorderingen te
begrijpen en in actie te komen. Deurwaarders zijn geen hulpverleners, maar hebben wel een eigen verantwoordelijkheid. Zo kunnen ze vanwege de persoonlijke
omstandigheden van een schuldenaar afzien van bijvoorbeeld een ontruiming en
kunnen ze contact zoeken met de opdrachtgever om het vervolg van de zaak alsnog te bespreken. Ook worden schuldenaren met psychische problemen soms aan
hun lot overgelaten, omdat het recht voorop blijft staan. Tenslotte houden deurwaarders niet altijd rekening met ‘niet-kunners’, waardoor ze geen maatwerk leveren.
Anderzijds zijn sommige harde gedragingen van deurwaarders wel illegitiem. Met een bijl een ontruiming uitvoeren (zie de deurwaarder aan het begin
van dit hoofdstuk) is duidelijk niet legitiem. Sommige deurwaarders leggen disproportioneel beslag of houden geen rekening met een schuldhulpverleningstraject waarbij dit wel gevolgen heeft voor de eventuele vrijstelling van de niet bovenmatige inboedel. Bij dit illegitieme gedrag lichten ze nogal eens de hand met
de behoorlijkheidsnormen en slaan ze geen acht op het belang van de schuldenaar.
Ook in situaties aan de deur die zich daarvoor lenen, overwegen ze niet altijd te
overleggen met de opdrachtgever. Daarnaast verzuimen ze soms de schuldenaar
te vertellen dat hij de algemene voorziening Wsnp kan aanvragen: geen informatieverstrekking. Verder lichten ze niet altijd van tevoren de beslagleggingsprocedure toe, maar ondernemen ze veelal meteen actie: geen goede motivering. Bovendien stellen sommige deurwaarders de belangen van de opdrachtgever voorop
(‘De schuldeiser wil geld’), wat partijdigheid in de hand werkt. Doordat ze bij de
zogenoemde ‘niet-kunners’ doorgaan met incasseren, komen dezen steeds verder
in de schulden en de problemen. Voorts maken ze met dergelijk gedrag onredelijk
veel inbreuk op de levenssfeer van de burger: geen evenredigheid. Tot slot zetten
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ze hun machtsmiddelen niet altijd in met de nodige voorzorg voor diens leefwereld.
Het is natuurlijk niet altijd gemakkelijk om als deurwaarder rekening te
houden met de leefwereld van de schuldenaar. Dit kan vaak gewoonweg niet, omdat het vonnis ten uitvoer moet worden gelegd en ze zijn ook geen hulpverleners.
Het kan aanleiding zijn tot morele dilemma’s. Het is echter een andere kwestie
wanneer deurwaarders zich als machthebber opstellen en zich autoritair gedragen.
Daarmee bevestigen ze het dwingende en onvrijwillige karakter van de ontmoeting en ontbreekt een respectvolle bejegening. De schuldenaar wordt behandeld
als ‘deviant’. Daarnaast grijpt het doorgaan met incasseren diep in op de emoties
van schuldenaren. Dat kan bij hen leiden tot problemen, zoals angst, wanhoop en
onbegrip. De stress die hiermee gepaard gaat, kan van invloed zijn op het maken
van onverstandige keuzes, zoals het instemmen met een onhaalbare betalingsregeling. Een andere groep schuldenaren reageert passief. Ook hier speelt de dynamiek van de negatieve spiraal een rol: ze laten zich negatief uit over zichzelf (negatief zelfbeeld) en zijn minder in staat hun problemen op te lossen. Deze persoonlijke factoren beïnvloeden de manier waarop ze hun emoties reguleren en
dragen bij aan een geringere mate van zelfcontrole.
De harde manier van incasseren doet denken aan de conflictstijl ‘doorduwen’ of ‘forceren’. Het gedrag van dit type is gericht op forceren: de deurwaarder
stelt zijn doel boven de relatie met de schuldenaar: een respectvolle en eerlijke
bejegening van de ander is van ondergeschikt belang en hij houdt geen rekening
met diens eisen en verwachtingen. Noch de interactionele, noch de procedurele
rechtvaardigheid staan tijdens zo’n ontmoeting centraal. Als deurwaarders aan
deze werkzaamheden een sociale dimensie toevoegen (menselijkheid), zal dit op
schuldenaren een minder grote impact hebben.
De harde interacties kenmerken zich kortom door de spanning tussen de
harde manier van incasseren en de emotionele financiële situatie van de schuldenaar. Er is hier sprake van een doorleefd conflict. De schuldenaar heeft zijn
kansen verspeeld, hij beseft wat er aan de hand is en dat er geen weg meer terug
is. Daardoor monden harde interacties nogal eens uit in agressie en geweld, zoals
in het volgende hoofdstuk over escalatie aan de orde zal komen.
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Hoofdstuk 10 Escalatie: agressie en geweld
In de voorgaande hoofdstukken zijn de spanningen beschreven die voor én tijdens
de gerechtelijke en de executiefase tussen deurwaarders en schuldenaren ontstaan;
over escalatie is nog niet uitvoerig gesproken. In dit hoofdstuk wordt de vraag
beantwoord: ‘Waardoor treedt escalatie op?’ Met escalatie bedoel ik dat conflicten uitmonden in situaties waarin gebruik wordt gemaakt van agressie en geweld:
agressie en geweld zijn tekens van escalatie.
Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen. In deel 1 leg ik de relatie tussen de
vier typen conflictueuze interacties en escalatie. Daarna staat in deel 2 de beleving
van deurwaarders en schuldenaren centraal. Hier komen de laatste cases aan bod:
case 39 (Ik doe aangifte van braak), case 40 (Je hebt geluk dat ik net wakker ben),
case 41 (Een stok), case 42 (Woningcorporatie) en case 43 (Fouten).

Deel 1: De vier typen als opstap naar agressie en geweld
10.1 De escalatieladder
Er gaat veel spanning vooraf aan het moment dat deurwaarders en schuldenaren
elkaar eindelijk ontmoeten: tijdens de voorfase, de schriftelijke fase en de telefonische fase (de aanloop). In de praktijk wordt vervolgens zichtbaar hoe tijdens de
face-to-face-contactfase die spanning alsmaar verder oploopt, doordat er bij ieder
type conflictueuze interactie (de vluchtige, de confronterende, de strategische en
de harde interacties) weer nieuwe aanvaringen zijn door concrete gedragingen van
deurwaarders en de reacties van schuldenaren daarop.
In het voorafgaande besprak ik vier typen conflictueuze interacties als
opstap naar agressie en geweld. Het zijn potentiële geweldssituaties: conflicten
kunnen uitmonden in agressie en geweld (escaleren), maar dit hoeft niet. Uit mijn
empirische onderzoek wordt duidelijk dat escalatie in veel gevallen te wijten is
aan toenemende spanningen. Bij geëscaleerde conflicten blijken de spanningen in
de verschillende fasen van het traject te zijn opgelopen en geïntensiveerd: de escalatieladder. Figuur 10 geeft deze gefaseerde intensivering weer.
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Figuur 10: De escalatieladder

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende fasen. In iedere afzonderlijke fase treden problemen op die uiteindelijk aanleiding kunnen zijn voor de
verdere escalatie van de conflictueuze interacties (de conflictsituaties). De voorfase, de schriftelijke fase en de telefonische fase (de aanloop) beschouw ik als fase
1 in het escalatiemodel: het betreft de onderliggende problemen. Hier ontstaan de
eerste verwachtingen en frustraties met derden. Bij het eerste type conflictueuze
interactie, de vluchtige, blijkt het vooral om een sluimerend conflict te gaan. In
fase 2 gaat het om de eerste strubbelingen. Schuldenaren maken zich er druk over
dat de deurwaarder snel weg is en geen tijd neemt (of heeft) om uitleg te geven.
Bij het tweede type interactie, de confronterende, is sprake van een waarneembaar
conflict. Hier gaat het om fase 3: de verharding. Er vindt discussie plaats. Waar
eerder discussie was over inhoudelijke zaken (fouten, onduidelijkheden) verlegt
het conflict zich hier naar de relatie. Bij het derde type interactie, de strategische,
is sprake van een belangenconflict. Hier gaat het om fase 4: het rationele spel.
Schuldenaren proberen op een meer of minder rationele manier onder een beslaglegging uit te komen. Bij het vierde type interactie, de harde, is sprake van een
doorleefd conflict. Dit is fase 5: de laatste strijd. Op dat moment wordt al dan niet
een laatste poging tot verzet gedaan.
Dit escalatiemodel maakt duidelijk hoe conflicten oplopen en er uiteindelijk escalatie kan optreden. Verderop in dit hoofdstuk zal blijken dat aan het
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einde van het incassotraject, bij de harde interacties, inderdaad veel geweld voorkomt, soms zelfs met een fatale afloop. Daar is het alles of niets. Maar ook in een
vroeger stadium, tijdens de vluchtige, confronterende en strategische interacties,
kunnen agressie en geweld optreden.
De vier typen hebben een directe of indirecte relatie met agressie en geweld:
1.
direct: agressie en geweld treden op tijdens de face-to-face-interactie aan
de deur;
2.
indirect: agressie en geweld treden op tijdens een later moment aan de
deur (bijvoorbeeld tijdens een volgende face-to-face-interactie) of elders
(per telefoon/mail).
1.
Direct: agressie en geweld
Hier gaat het om agressie en geweld op het moment van de face-to-face-interactie.
Allereerst de vluchtige interacties. Hoewel deze van korte duur zijn, kan er tijdens
zo’n flitsmoment wel degelijk agressie optreden, bijvoorbeeld omdat er in de aanloop tot deze eerste ontmoeting al veel spanningen en frustraties zijn ontstaan.
Alleen al het bezoek van de deurwaarder kan in zo’n situatie genoeg zijn om de
schuldenaar te laten ‘ontploffen’. In de praktijk blijkt dat het gedrag van de deurwaarder bij de vluchtige ontmoeting dit kan versterken. Een zoveelste deurwaarder die weer naar kantoor verwijst, roept bij een schuldenaar met veel vragen een
boze reactie op. De weerbarstige reacties slaan bij de confronterende interacties
gemakkelijk om in agressie en geweld. Schuldenaren winden zich op over problemen als een verkeerde berekening van de beslagvrije voet of niet ontvangen formulieren (de zogenoemde systeemfouten). Er spelen allerlei frustraties over de
schuldeiser, de maatschappij, de vordering en het systeem. De spanning bij de
schuldenaar kan al groot zijn en als de deurwaarder dan onverschillig doet en geen
oplossing biedt, uit de frustratie zich al snel in de vorm van schelden of vloeken.
De deurwaarder aan de deur is veelal de eerste gezagsvertegenwoordiger die
schuldenaren te zien krijgen. Zijn bezoek ‘triggert’ de frustratie en opgebouwde
spanning uit eerdere ervaringen. En hoewel er op het moment zelf misschien maar
weinig gebeurt, kan de interactie wel degelijk uitmonden in agressie en geweld.
Ook wanneer schuldenaren bij de strategische interacties met rationeel gedrag hun
doel niet bereiken, kunnen ze overgaan tot geweld. De strategische interacties
kunnen een voedingsbodem zijn voor instrumentele agressie, waarmee ze hun eigenbelang proberen te verdedigen. In de volgende case komt een deurwaarder met
een boedelbeslag. Hij treft echter niet de schuldenaar zelf, maar diens broertje
(althans dat beweert de man aan de deur). De deurwaarder vermoedt echter dat
het de schuldenaar zelf is.
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Case 39: Ik doe aangifte van braak
De deurwaarder komt met een boedelbeslag. Een jongen doet open en
hij zegt dat hij de broer van A. is. De deurwaarder vertelt dat er een
uitspraak van de rechter ligt en dat A. nog 500 euro moet betalen. De
broer zegt dat A. het helemaal niet met de uitspraak eens is: ‘A. had
namelijk een regeling getroffen, maar nu is er opeens een zaak aangespannen’. De broer vertelt dat A. al een aantal keer naar kantoor heeft
gebeld. De deurwaarder zegt dat hij ook al een aantal keer heeft geprobeerd om A. te bellen. Vervolgens vraagt de deurwaarder op welk telefoonnummer A. te bereiken is zodat hij wel het goede nummer heeft.
De deurwaarder vraagt of hij de kamer van A. mag zien, maar de broer
zegt dat het niet mag: ‘Bovendien zijn de spullen toch allemaal van zijn
moeder’. De deurwaarder antwoordt dat de jongen inderdaad in zijn
recht staat om de deurwaarder te weigeren om naar binnen te gaan. De
broer zegt ‘dat hij anders aangifte van braak zal gaan doen, want jullie
mogen niet zomaar hier binnen komen’. De deurwaarder legt uit dat hij
de volgende keer met een hOvJ wel binnen mag komen. De broer zegt
‘dat hij dan wel naar het gerechtsdeurwaarderskantoor toe zal komen
en dat de deurwaarder dan wel in moeilijkheden zal komen’. De deurwaarder zegt dat hij hier niet warm of koud van wordt en vertrekt (Deurwaarder 11).

In dit voorbeeld controleert de deurwaarder de identiteit van de jongen niet (zie
ook hoofdstuk 6 Vluchtige interacties). Beide partijen hebben duidelijk andere
belangen. De jongen zit niet te wachten op de deurwaarder en hij laat op intimiderende toon weten dat hij wel maatregelen zal nemen. Zijn dreigement blijft weliswaar nogal impliciet, maar met zijn non-verbale gedrag (serieus en boos kijken)
maakt hij de deurwaarder duidelijk dat hij het meent. In de volgende case probeert
een man met een dreigende toon de deurwaarder te beïnvloeden.
Case 40: Je hebt geluk dat ik net wakker ben
De deurwaarder komt bij het adres aan. Hij heeft een exploot, een achterstallige rekening van de sportschool. De jongen die de deur open
doet, zegt dat de debiteur zijn broertje is. De deurwaarder vertelt dat de
rekening vanaf juni niet meer betaald is. De deurwaarder geeft het exploot aan de jongen zodat hij dit aan zijn broertje kan geven. Voordat
de deurwaarder weggaat, zegt de jongen tegen de deurwaarder: ‘Je hebt
geluk dat ik net wakker ben.’ (Deurwaarder 16).

De jongen zegt dat het om zijn broertje gaat, maar ook deze deurwaarder vermoedt
dat de jongen aan de deur het zelf is. De jongen (gespierd en in fitnesskleding)
staat breed in de deuropening en laat op een intimiderende manier weten dat hij
niet blij is met de komst van de deurwaarder en dat hij niet zit te wachten op nog
een bezoek.
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Een laatste voorbeeld van hoe een schuldenaar voor zijn belang probeert op te
komen, betreft een man van rond de 60 jaar, die een dubbelzinnige opmerking
tegen de deurwaarder maakt.
Case 41: Een stok
De deurwaarder belt aan en een vrouw doet open. Op dat moment komt
haar man net thuis. De deurwaarder vertelt dat hij beslag komt leggen.
De man vraagt of de deurwaarder even komt zitten. De deurwaarder
vraagt of het klopt dat in zijn papieren staat dat de man een Amerikaanse auto en een kleine auto (merk) op zijn naam heeft staan. De man
zegt dat de Amerikaanse auto al een tijd geleden naar de sloop is gegaan. De andere auto heeft hij nodig voor zijn werk. De deurwaarder
probeert een regeling met de man te treffen. De man roept het bedrag
van 450 euro per maand, waarop de vrouw zegt dat ‘dat echt niet gaat
lukken’. De man heeft een bedrijf, maar dat is bijna failliet en de inboedel is van haar. Vervolgens wordt er een regeling van 250 euro per
maand afgesproken, ‘aangezien dit ook tot minder ruzie in huis zal leiden’. Voordat de deurwaarder weggaat, zegt de deurwaarder ‘dat ze het
boedelbeslag altijd als stok achter de deur gebruiken’ (dreigmiddel). De
man zegt vervolgens ‘dat hij ook nog een stok achter de bank heeft liggen’. Ze beginnen allebei te lachen (Deurwaarder 8).

De man zegt op luchtige toon tegen de deurwaarder: ‘Ik heb ook nog een stok
achter de bank liggen’. Hij zegt het in de vorm van een grapje, maar laat merken
dat hij het meent. De deurwaarder lacht maar mee, maar weet dat de man hiermee
een andere bedoeling heeft. Ze lachen allebei niet gemeend.
Tenslotte de harde interacties en hun relatie met agressie en geweld.
Harde interacties kenmerkten zich door een spanning tussen de harde manier van
incasseren en de emotionele lading hiervan voor de schuldenaar. Ze staan in een
nauwe relatie met agressie en geweld. Ze vinden voornamelijk plaats in het eindstadium van een incassotraject, tijdens de executiefase. Dit betekent dat er in de
eerdere incassofasen al verschillende interacties tussen schuldenaar, deurwaarder
en/of derden aan vooraf zijn gegaan. De frustraties over het eerdere gedrag van
de deurwaarder aan de deur of van derden hebben zich kunnen opstapelen. Bijvoorbeeld doordat de telefonische fase stroef verliep, de face-to-face-ontmoetingen afstandelijk en gehaast verliepen of de beslagvrije voet verkeerd berekend
was. Op het moment van de harde interacties kunnen de frustraties zo zijn opgelopen, dat de vlam in de pan slaat. Het gedrag van een deurwaarder, zijn bejegening of de manier waarop hij zijn maatregelen inzet, wakkert in de praktijk veelal
de woede aan, wat uiteindelijk tot escalatie leidt. Dan is het echt genoeg geweest.
In het volgende voorbeeld reageert een schuldenaar tijdens een ontruiming boos.
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Case 42: Woningcorporatie
Deze dag staan er drie ontruimingen gepland. Het is vroeg in de ochtend
wanneer de deurwaarder bij het politiebureau op de hOvJ staat te wachten. Dit keer is er geen check gedaan, dus het is onduidelijk bij wie de
ontruimingen plaatsvinden. We komen bij het eerste adres aan waar de
verhuiswagen, de ontruimingsploeg en de slotenmaker al klaar staan.
Voordat de deurwaarder aanbelt, gaan ze eerst met z’n allen op straat
koffie drinken (ze hebben thermoskannen en bekers meegenomen). De
deurwaarder zegt van tevoren dat het de dag na het paasweekend is en
hij niet meer goed heeft gekeken hoe het in het weekend met de betalingen is gegaan. De deurwaarder belt vervolgens aan en zegt dat hij in
opdracht van meneer X (de opdrachtgever) de ontruiming komt uitvoeren. De man heeft een huurachterstand en heeft zich niet gehouden aan
betaalafspraken. ‘Het is nu dus echt nodig dat de ontruiming wordt uitgevoerd’, aldus de deurwaarder. De man zegt dat hij niet weet wat hem
overkomt: ‘Het is niet normaal, dat die crimineel, meneer X, mij uit
huis zet. Ik heb afgesproken dat ik betalingen zou doen en nu word ik
opeens uit huis gezet. Dit kan toch niet, dat jullie hier komen, het is
gewoon niet zo, ik heb afgesproken en nu komen jullie hier opeens zonder het te melden (…)’. De man is helemaal overstuur en woedend. De
deurwaarder besluit voor de zekerheid om nog even het kantoor te bellen om dit na te vragen. De man wordt boos: ‘Het is toch niet normaal,
ik probeer hier met je te communiceren en dan ga jij gewoon maar bellen met die mensen, je kijkt me niet eens aan, dit kan toch niet, dit is
toch niet normaal!’ Het kantoor bevestigt dat de ontruiming inderdaad
gewoon door moet gaan. De deurwaarder gaat over tot actie en zegt dat
ze even de tijd hebben om hun spullen in te pakken. De verhuismannen
overhandigen wat vuilniszakken aan de man. Zijn vrouw vraagt: ‘Wat
moeten we nu gaan doen dan?’ De man zegt: ‘Ja, we worden zomaar
uit huis gezet, gewoon maar zonder dat het terecht is, dit kan toch niet?
Ik ga mijn moeder bellen, oké?’ De vrouw zegt: ‘Ja, maar ik vind het
goed om gewoon ook op straat te zitten hoor, mij maakt het niet uit’.
Vervolgens vraagt de man of de deurwaarder even naar buiten gaat,
want zijn vrouw moet zich aankleden. De deurwaarder vertelt dat hij
niet naar buiten gaat. De man blijft klagen en begint intimiderend tegen
de deurwaarder te spreken: ‘Ja, die man die daar tegen de muur staat,
die mag ik echt niet, nee die vent moet ik niet, die kan ik echt niet uitstaan!’ De deurwaarder blijft met een zekere koele houding staan, maar
geeft geen commentaar. De man blijft maar doorgaan, zodat de politieagent tussen hen in gaat staan. De man wordt steeds bozer en richt zich
dan ook tot mij: ‘Ah nee, het is toch te gek, een stagiair, een stagairtje,
laat me niet lachen!’ Hij kijkt mij dreigend aan. De deurwaarder besluit
vervolgens om even naar buiten te gaan. Een tijdje later vertrekken de
man en de vrouw. Als de man wegrijdt, doet hij het raam open en wijst
hij met een vinger naar de deurwaarder: ‘Jou krijg ik nog wel, ik pak
jou, wacht maar, ik pak jou!’ (Deurwaarder 5).

In deze case lopen de spanningen aan de deur zichtbaar op. De man heeft problemen met zijn huisbaas, maar zegt dat hij afspraken met hem gemaakt heeft over
333

de betalingen. Wanneer de deurwaarder plotseling aan de deur staat om hem zijn
huis uit te zetten, schiet dit in het verkeerde keelgat. De man is woedend en de
koele, afstandelijke en dominante manier waarop de deurwaarder zich opstelt, is
olie op het vuur. Het resultaat is nog meer weerstand.
Als er bij dit interactietype sprake is van agressie en geweld, gaat het
veelal hard tegen hard: een harde hand van incasseren gaat vaak samen met agressief en gewelddadig gedrag van de schuldenaar (verderop meer hierover).
2.
Toekomstige agressie en geweld
In de meeste gevallen lopen de conflictsituaties niet ter plekke uit op agressie en
geweld, zoals bleek uit de cases uit hoofdstuk 6 tot en met 9. Toch blijken ze wel
aanleiding te kunnen zijn voor toekomstige agressie en geweld:
tijdens andere interacties (telefoon-, brief- of mailcontact);
aan de deur (een later face-to-face-contact).
Bij vluchtige interacties gaat het vooral om onpersoonlijke en snelle ontmoetingen. Ze vinden niet plaats of zijn zo kort, dat er op het moment zelf niet snel
escalatie optreedt. De deurwaarder is vaak al weg voordat de schuldenaren het
doorhebben: er is nauwelijks tijd voor geweld. Toch kunnen die vluchtige ontmoetingen in de praktijk een voedingsbodem voor latere escalatie zijn. Uit gesprekken met schuldenaren blijkt dat de frustraties die op dat moment ontstaan,
een bron van agressie zijn voor later, ander contact met de deurwaarder en zijn
medewerkers, ook per telefoon, mail of brief. Zoals een schuldenaar die boos naar
het kantoor belt, omdat de deurwaarder te gehaast was om een toelichting te geven. Voor schuldenaren die aan de deur worden doorverwezen naar kantoor, is
dat contact niet zelden een volgende bron van frustratie: ze kregen aan de deur al
geen informatie en krijgen vervolgens aan de telefoon een medewerker te spreken
die het dossier niet kent. De frustraties kunnen zich zo opstapelen, dat een schuldenaar zijn emoties niet meer onder controle heeft en de bom barst.
Ook bij strategische en harde interacties kan de situatie uitlopen op agressief gedrag per telefoon, brief, fax of e-mail. Het gaat hier bijvoorbeeld om agressie en geweld met een concreet doel, zoals een schuldenaar die een dreigbrief
stuurt om beslag te voorkomen. Daarbij kan het voor een schuldenaar natuurlijk
ook gemakkelijker en laagdrempeliger zijn om zijn woede via de relatief anonieme telefoon te uiten. Over het algemeen geldt voor bepaalde schuldenaren: als
de agressie niet op het moment zelf, tijdens een face-to-face-ontmoeting, naar
buiten komt, dan gebeurt dit veelal wel bij een andere interactie.
Het kan tevens toekomstig geweld aan de deur betreffen. Als schuldenaren bij de vluchtige interacties hun frustraties niet hebben kunnen uiten (de deurwaarder is al weg voor ze begrijpen wat er gebeurt of ze zien hem helemaal niet),
dan jaagt dit de komende interacties aan en kan er een moment komen waarop
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hun boosheid wel tot uiting komt. Bijvoorbeeld tijdens de confronterende interacties, als de waarheid van de deurwaarder tegenover die van de schuldenaar staat,
kan bij opgelopen spanningen en adrenaline de maat op een later moment echt vol
zijn. Deze twee interactietypen vinden vooral plaats aan het begin van een incassotraject. Vaak volgen er nog andere face-to-face-ontmoetingen, waarop de boze
gevoelens van schuldenaren alsnog naar boven komen. In feite geldt voor ieder
interactietype dat het kan leiden tot toekomstige agressie. Tijdens de strategische
interacties is er bijvoorbeeld nog discussie over een beslaglegging, maar als die
uiteindelijk wordt doorgezet, kan de situatie gewelddadig worden.
Ook op het moment van de harde interacties is er niet altijd meteen sprake
van agressie en geweld. Een schuldenaar krijgt bijvoorbeeld van een hardhandige
deurwaarder te horen dat zijn huis in beslag wordt genomen, waarop hij in eerste
instantie bang of onderdanig reageert. Maar na enige tijd kunnen zijn emoties omslaan in woede, waardoor hij bij tijdens de executieverkoop wel agressief wordt.
Daarbij kan de ervaren stress negatief van invloed zijn op de controle over zijn
emoties.
3.
Frustratie en/of instrumentele agressie
De interactietypes staan eveneens in een nauw verband met bepaalde vormen van
agressie en geweld. Frustratieagressie (ontlading) treedt vooral op bij vluchtige,
confronterende en harde interacties. De schuldenaar reageert basaal en primair,
vanuit een oerdrift, waarbij agressie en geweld een ontladende functie hebben.
Instrumentele agressie speelt vooral bij strategische interacties (maar ook bij
harde interacties). Het geweld is dan doelgericht. In paragraaf 10.2.1 passeren
verschillende voorbeelden hiervan de revue.
Bij geëscaleerde conflicten komen agressie en het geweld voort uit opgebouwde
spanning. Escalatie is veelal cumulatief: de frustraties stapelen zich op en komen
op een gegeven moment tot uitbarsting. Waardoor uiteindelijk de bom barst, hangt
af van het voorafgaande. Escalatie, de opeenstapeling van agressie en geweld,
heeft meestal een voorgeschiedenis en komt zelden uit het niets. Gedrag speelt
hierbij een belangrijke rol. Bij het ontstaan van escalatie zijn echter ook andere
factoren van belang, zowel aan de kant van deurwaarders als van schuldenaren.
Daarom laat ik hieronder een aantal betrokkenen vertellen over hoe zij deze agressie beleven, om zo zicht te krijgen op het ontstaan van escalaties. Eerst komen de
deurwaarders zelf aan het woord.

Deel 2: De belevingen van deurwaarders en schuldenaren
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10.2 Deurwaarders aan het woord
Centraal staat hier de belevingswereld van deurwaarders, die ik als eersten laat
vertellen over hun ervaringen met agressie en geweld.

10.2.1 Alledaagse ervaringen met agressie en geweld aan de deur
Als onderdeel van dit onderzoek is bij een kleine groep deurwaarders (n=51) een
enquête afgenomen, waarin gevraagd werd naar hun ervaringen met agressie en
geweld. 92% van hen (n=47) zegt weleens in aanraking te zijn geweest met agressie en/of geweld. Bij 51% vindt dit maandelijks plaats, bij 6% dagelijks, bij 26%
wekelijks en bij 17% jaarlijks. Verbaal geweld komt vooral maandelijks voor
(51%), fysiek geweld meestal jaarlijks (94%), seksuele intimidatie overwegend
jaarlijks (67%), overige intimidatie jaarlijks (64%) en discriminatie ook voornamelijk jaarlijks (71%). In persoonlijke gesprekken vroeg ik naar hun ervaringen
met agressie en geweld. Wat komt hieruit naar voren?
Als het over agressie en geweld gaat, reageren deurwaarders in de trant
van ‘dat het allemaal wel meevalt’ of ‘dat ze dit niet hebben meegemaakt’. Ook
de volgende deurwaarder zegt dat het allemaal wel meevalt, maar uit zijn verhaal
blijkt toch iets anders.
Ik ben wel bij mijn keel gepakt, gestalkt, twee keer met een pistool bedreigd, achterna gezeten, opzettelijk (bijna) door een ruit geduwd, (mislukte) klappen op mijn nieren gehad enzovoorts (Interviews deurwaarders, deurwaarder 6).

Er wordt snel duidelijk dat incidenten met agressie en geweld zich vaker voordoen
dan (in eerste instantie) wordt toegegeven. Een deurwaarder schrijft in een opdracht over agressie en geweld:
Ik heb met een aantal collega’s gesproken die al zeer lang werkzaam
zijn op het kantoor waar ik momenteel stage loop. Uit deze gesprekken
blijkt dat agressie bij ons, volgens deze collega’s, weinig voorkomt. De
collega’s met wie ik sprak, gaven een aantal voorbeelden van agressie
waar ze mee te maken kregen. Als ik echter kijk naar wat er allemaal
onder agressie valt – schelden, dreigen, manipuleren, kinderen of huisdieren inzetten – dan denk ik dat er zeer vaak sprake is van agressie.
Bij de incassoafdeling wordt eraan de telefoon veelvuldig (dagelijks)
intimiderend en agressief gereageerd door de schuldenaren. Ook aan
de balie is soms sprake van agressief gedrag (Opdracht deurwaardersopleiding workshop Conflicthantering, deurwaarder 15).

De meeste deurwaarders zien frustratieagressie (zoals schelden en vloeken) overigens niet als agressie en geweld (hier kom ik in het volgende hoofdstuk nog op
terug). De ervaringen waarover ze wel vertellen, gaan voor het merendeel over
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incidenten waarbij sprake was instrumentele agressie, zoals intimidatie of bedreigingen tegen henzelf of hun familie. Het komt bijvoorbeeld voor dat als er geen
regeling mogelijk is, schuldenaren dreigen om naar kantoor te komen en daar de
boel in brand te steken. Of dat iemand een poederbrief of dreigende fax naar het
kantoor stuurt om te laten weten dat hij niet op de terugkomst van de deurwaarder
zit te wachten.
Het doen van bedreigingen in de vorm van: als jullie dat doen, dan….
zet ik de gaskraan open, maak ik er een eind aan, gooi ik jullie ramen
in en timmer ik de deurwaarder in elkaar, is spijtig genoeg aan de orde
van de dag (Opdracht deurwaardersopleiding workshop Conflicthantering, deurwaarder 8).

De bedreigingen zijn bedoeld om (het handelen van) deurwaarders te beïnvloeden. Hoewel deurwaarders niet snel vertellen dat ze te maken hebben gehad met
agressie en geweld, gaan de verhalen vooral over heftige of bijzonder indrukwekkende situaties.
Ik kwam bij een man met een Arabische achtergrond thuis die helemaal
agressief werd. Zijn broer deed open maar de man zelf richtte vanuit
het raam boven in zijn ochtendjas de loop van een pistool op mij. Ik heb
toen rustig gehandeld en gezegd: ‘Dan doe ik het beslag wel in de brievenbus’ en vervolgens ben ik – vol angst natuurlijk, maar zonder deze
angst te tonen – naar de auto gelopen (Meelopen deurwaarders, deurwaarder 17).
Ik moest een vonnis uitbrengen. Toen stond daar een man met een groot
samoeraimes zijn nagels schoon te maken (Meelopen deurwaarders,
deurwaarder 6).
Dat was in Groningen op het platteland. Ik kwam niet eens geld halen,
maar iets afgeven bij de boer. Hij stond daar met een hooivork en zei:
‘Ik tel tot tien en dan moet je weg zijn.’ Ik ben bij negen wel snel weggegaan (Meelopen deurwaarders, deurwaarder 3).

Deze deurwaarders hebben oog in oog gestaan met een ‘wapen’. Andere verhalen
over gewelddadige situaties: ze zijn klemgereden, de autoruit is ingeslagen of er
zijn bijtgrage honden op hen afgestuurd. Eveneens genoemd werd een gijzeling,
waarbij de schuldenaar een deurwaarder opsloot in de woonkamer. Dat gaat om
ernstige voorvallen, waaruit blijkt dat deurwaarders wel degelijk te maken hebben
met geëscaleerde situaties.
Een aparte vorm van intimidatie is van seksuele aard. Enkele deurwaarders vertellen over schuldenaren die willen imponeren. Ze proberen de deurwaarder bijvoorbeeld te zoenen of doen hun badjas open:
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Toen stond er een naakte vrouw in de deuropening. Het ging niet alleen
om het betalen in natura, maar ze viel me gelijk aan, ze begon me gelijk
te zoenen (Meelopen deurwaarders, deurwaarder 16).

Een andere vorm van instrumentele agressie is de gezamenlijke intimidatie, waarbij de schuldenaar met vrienden, familie of buren om de deurwaarder heen gaat
staan en hem omsingelt. Dit gebeurt bijvoorbeeld in woonwagenkampen of tijdens een executieverkoop. Ook hebben deurwaarders te maken met fatale vormen
van instrumenteel geweld, zoals schuldenaren die niet alleen dreigen om een gasexplosie te veroorzaken of zelfmoord te plegen, maar dit ook daadwerkelijk doen
en zichzelf bijvoorbeeld ophangen. Het zijn vaak deze incidenten die deurwaarders zich weten te herinneren. Ook horen ze regelmatig over soortgelijke incidenten waarvan ze weten dat er een deurwaarder bij betrokken is. Of het zijn juist
‘rare’ situaties waardoor ze een voorval niet meer vergeten, zoals over een man
die probeert te imponeren met een wel heel apart verhaal:
Het raarst wat ik heb meegemaakt is toch wel een grote dikke man die
vol tatoeages en piercings zat. Daar ging ik naartoe en hij vertelde mij
een heel raar verhaal: ‘Ik werk zelf voor een incassobureau en ik heb
een grote Mercedes met een grote lijkkist achterin. Dan word ik ingehuurd door particulieren en rijd ik naar die schuldenaar toe en geef ik
een brief af met het bedrag met een groot mes erin en of ik zet een lijkkist op de stoep. Vervolgens zei deze man: ‘En trouwens, gister ben ik
in mijn been geschoten, maar het kan me niet verrekken’. Ik vond dit
heel bizar en had er een dubbel gevoel bij (Meelopen deurwaarders,
deurwaarder 7).

Sommige deurwaarders vertellen overigens dat de agressie en het geweld niet alleen afkomstig zijn van schuldenaren, maar ook van andere burgers. Dat betreft
bijvoorbeeld vrienden of huisgenoten van de schuldenaar of mensen die ze op
straat tegenkomen. Hieronder sta ik stil bij de visie van deurwaarders op hoe escalatie ontstaat.

10.2.2 Visie op het ontstaan van escalatie (triggers)
Om een beter antwoord te kunnen geven op de vraag waardoor escalatie ontstaat,
heb ik deurwaarders zelf gevraagd hoe zij hier tegen aankijken. In de online enquête antwoordt meer dan de helft (57%) van hen dat agressie en geweld de laatste
jaren zijn toegenomen. Het feit dat de relatie tussen deurwaarders en schuldenaren
is veranderd, speelt hierbij volgens hen een belangrijke rol. 58% vindt dat relatie
verslechterd is en van hen wijt 79% dat aan de economische omstandigheden,
59% dat aan het gedrag van schuldenare en 21% dat aan het eigen gedrag. De
persoonlijk gesprekken met verschillende deurwaarders geven nog meer zicht op
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de oorzaken van escalatie. Hoe zien ze hun eigen rol bij het ontstaan van agressie
en geweld?

De eigen rol van deurwaarders
Het merendeel van de deurwaarders is van mening dat zij zelf veel invloed hebben
op het ontstaan van agressie en geweld. Ze kijken kritisch naar zichzelf en noemen
de volgende triggers:
1.
het eigen gedrag;
2.
persoonlijkheidskenmerken;
3.
het gedrag van collega’s;
4.
de werkwijze van (bureaucratische) deurwaarderskantoren.
1.
Cruciaal bij escalatie is volgens deurwaarders hun eigen gedrag, in het
bijzonder de manier waarop ze schuldenaren bejegenen. Een deurwaarder verwoordt het als volgt: ‘C’est le ton qui fait la musique’. In de praktijk gaat het
vooral om hoe ze iets zeggen en zich daarbij opstellen tegenover de schuldenaar.
De eigen houding zet de toon voor de rest van de interactie.
Deurwaarders die met een bepaalde air langs de deur gaan, roepen het
over zichzelf af (Interview deurwaarders, deurwaarder 4).

Deze deurwaarder impliceert hiermee dat sommigen arrogant en vooringenomen
aan de deur van een schuldenaar staan. Hoe je met een ander omgaat, weerspiegelt
zich in het gedrag van die ander, aldus deurwaarders. Het is belangrijk dat een
deurwaarder de ander aandacht geeft, of dat nu oplossingsgericht of inlevend is.
In de dagelijkse praktijk heb ik maar zeer incidenteel met agressie te
maken. Het ligt denk ik ook aan je eigen opstelling en je mogelijkheid
je te verplaatsen in de gedachtestroom van een ander (Enquête, deurwaarder 2).
Ik zelf heb overheersend een goede relatie met schuldenaren. Ik ervaar
vaak aversie tegen de beroepsgroep vanwege slechte ervaringen met
andere gerechtsdeurwaarders. Ik wijt dit doorgaans aan het gebrek aan
empathisch vermogen (Enquête, deurwaarder 6).

Sommige deurwaarders benadrukken dat het aanspreken in juridisch jargon en het
gebruik van ontactische zinnen aanleiding kunnen zijn voor escalatie. Ze zijn zich
er ook van bewust dat de haastige bezoeken de kans daarop verhogen. Volgens
veel van hen staat tijdgebrek een goed contact met schuldenaren in de weg.
Als ik er tien [exploten] zou moeten doen per dag, kon ik tussen elk
adres kijken wat ik ging afgeven op het volgende adres. Dan kon ik me
voorbereiden, ademhalen, pauzeren zelfs, onvoorstelbaar. Dan kom ik
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ontspannen aan bij die meneer of bij die mevrouw etc. Kalm kan ik natuurlijk beter met vervelende reacties omgaan dan wanneer ik niet kalm
ben (Interviews deurwaarders, deurwaarder 5).

Deze deurwaarder benadrukt dat de tijdsdruk invloed heeft op zijn gesteldheid aan de deur, wat in de praktijk weer gevolgen heeft op hoe
schuldenaren reageren. Zo vertellen verschillende deurwaarders dat als
zij een slecht humeur hebben, dit de interactie met schuldenaren negatief
beïnvloedt. Gedrag dat voortvloeit uit de ondernemersrol van deurwaarders, wordt in het bijzonder als trigger genoemd. Daarbij gaat het met
name om ‘de commerciële jongens’, die het niet zo nauw nemen met de
voorschriften en ‘hun eigen regeltjes maken’.
Nu heeft de overheid ook allerlei regelingen getroffen, maar dit omvat
niet het gehele kader. Je kan er zo omheen werken, via allerlei wegen
(Meelopen deurwaarders, deurwaarder 6).

Met de instelling van ‘ik moet niet, maar ik zal’, wordt het doel heiliger dan de
middelen. Sommigen zeggen bijvoorbeeld: ‘Van schade en schande word je rijk’:
ze zijn gericht op winst en besteden geen aandacht aan de menselijke aspecten
van het ambt. Tijdens de ontmoeting aan de deur gaat het dan niet om de schuldenaar, maar om de commercie, de concurrentie, de winst en de druk van de opdrachtgever, aldus de deurwaarders.
Ze leggen gewoon beslag om de opdrachtgever tevreden te stellen.
Soms valt er echt helemaal niks te halen. Soms heeft het gewoon echt
geen zin, maar ja, sommige opdrachtgevers staan erop dat de deurwaarder beslag legt (Meelopen deurwaarders, deurwaarder 2).

Veel deurwaarders hebben tevens kritiek op de invloed van de marktwerking op
hun gedrag. De volgende deurwaarder uit zijn zorgen over die afhankelijkheid:
Ik heb zo mijn bedenkingen over de onafhankelijkheid van de deurwaarderij. Tegenwoordig is het toch wel anders dan vroeger. Nu zijn er
voorschotten, we hebben namelijk een bepaalde garantieregeling met
X. We hebben een eenjarige garantie dat we zoveel zaken aannemen en
een bepaald bedrag hiervoor betalen. Soms betaalt het kantoor dit dan
uit eigen zak. Zonet hadden we ook zaak van X uit 2006 en die is dus
allang voorgefinancierd door ons kantoor. Officieel mag dit dus niet,
want dan ben je minder onpartijdig als deurwaarderskantoor, want je
hebt er belang bij om het geld te innen. Dan heb je eigenlijk twee petten
op (Meelopen deurwaarders, deurwaarder 11).

Ook andere deurwaarders maken zich zorgen over die afhankelijkheid en wat dat
betekent voor de toekomst van hun ambt. De volgende deurwaarder wordt fel als
hij vertelt over de gevolgen van de marktwerking voor de relatie met schuldenaren:

340

Na 48 jaar in de deurwaarderij te hebben gewerkt moet ik helaas constateren dat het vak naar de kloten (excuseer me voor mijn uitlating!)
is geholpen door de deurwaarders ZELF. Menig deurwaarder heeft
zich boven het volk geplaats in plaats van ertussen te gaan staan. En
bovendien zijn er te veel netwerken en samenwerkingsverbanden van
kantoren ontstaan die om steeds meer omzet vragen, omdat de kosten
niet in de hand gehouden zijn. Ook zijn er te veel wurgcontracten afgesloten, waardoor de omzet wel bij de debiteur geforceerd gehaald moet
worden om het hoofd boven water te houden. Als die deurwaarder zich
dan alleen maar zelf verrijkt over de rug van de debiteur, doet dat natuurlijk geen goed aan de relatie deurwaarder-debiteur. Van deze acties zijn de kleine en onafhankelijke kantoren de dupe (Enquête, deurwaarder 10).

Hij is van oordeel dat commerciële motieven de relatie met schuldenaren onder
druk zetten. De wil van de opdrachtgever verhoogt de druk, zoals in hoofdstuk 9
Harde interacties al naar voren kwam. Sommigen voelen zich met name door
bepaalde opdrachtgevers onder druk gezet, zoals het CJIB. Dat heeft veel macht
en deurwaarders moeten in ruil voor kleine bedragen hun werkzaamheden verrichten. Maar deze deurwaarder zegt dat de deurwaarders het er ook zelf naar gemaakt hebben: ze laten zich onder druk zetten. Een ander legt een direct verband
tussen het marktgerichte gedrag van deurwaarders en escalatie:
Ik denk dat agressie en intimidatie van alle tijden is binnen de deurwaardersbranche. Het aantal incidenten per deurwaarder verschilt
binnen ons kantoor. Hieruit maak ik op dat het vooral de houding en
benadering van de deurwaarder zijn die bepalen hoe de relatie met de
schuldenaar is (en wordt ervaren). Een deurwaarder die zich het kaas
van het brood laat eten en altijd kiest voor de weg met de minste weerstand, heeft vanzelfsprekend minder incidenten en een beter gevoel bij
de relatie. De resultaten zullen uitblijven. Het resultaat is wel belangrijker geworden door de marktwerking (Enquête, deurwaarder 32).

Hoewel agressie en geweld volgens hem altijd al voorkwamen, heeft de marktwerking een negatieve invloed op de houding en opstelling van deurwaarders; in
de praktijk is het soms zelfs een stimulans tot illegitiem gedrag. Genoemde voorbeelden die escalatie in de hand werken: onnodig gemaakte kosten, verkeerd in
rekening gebrachte incassokosten en buitenproportioneel of zinloos beslag.
Weet je nog, die deurwaarder met die wielklem? Dat was die X, die
werkte volgens mij in Rotterdam. Volgens mij legt hij nog steeds wel
wielklemmen. Er gebeuren rare dingen tegenwoordig. Hoe collega’s
het soms doen, dat is niet echt zoals het bedoeld is (Meelopen deurwaarders, deurwaarder 2).
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Ter sprake komen eveneens andere, wel legitieme gedragingen die het gevolg zijn
van de marktwerking. Het gaat dan om ongecoördineerde beslagleggingen (waarbij verschillende deurwaarders langs elkaar heen werken) en om de onpersoonlijkere relatie doordat de territoriale grenzen zijn afgeschaft.
Tevens heeft een debiteur na 2002 met meerdere deurwaarders te maken. Dit is het effect van vrije marktwerking. Niks mis mee, maar we
moet wel realistisch blijven. Een bijstandsmoeder kan niet aan vijf
deurwaarders € 100,00 per maand betalen (Enquête, deurwaarder 14).

Een veelgenoemde trigger in het gedrag van deurwaarders is dat sommigen blijven doorgaan met incasseren, hoewel de schuldenaar niet kan betalen. Ze houden
dan geen rekening met de economische omstandigheden en dat leidt aan de deur
tot spanningsvolle situaties.
Er wordt nog steeds te weinig gekeken naar afloscapaciteit. Ik kom vaak
bij cliënten die met deurwaarders regelingen hebben moeten treffen
(boodschap: dat is het minimumbedrag) die niet realistisch zijn, waardoor hun schuldpositie ernstiger wordt. Heel blij met beslagregister,
hopelijk sluiten deurwaarders zich snel aan (Enquête, deurwaarder
22).

Deurwaarders beseffen dat dergelijk gedrag (dat zowel illegitiem en legitiem als
behoorlijk en onbehoorlijk is) in de praktijk tot boze en woedende reacties van
schuldenaren leidt. Ze zijn van oordeel dat andere deurwaarders het voor hen verpesten en dat die met hun wanpraktijken de legitimiteit en het toch al slechte
image van de gehele beroepsgroep schaden.
2.
Naast gedrag noemen deurwaarders ook persoonskenmerken (zoals leeftijd, geslacht, uiterlijk en karakter) als triggers voor escalatie. Volgens sommigen
is er een relatie tussen escalatie en het (mannelijke) geslacht van de deurwaarder:
Een vrouwelijke collega van mij wordt nooit aangevallen. Op haar wil
zelfs de ‘verschrikkelijkste’ debiteur een goede indruk proberen te maken. Zij staat wel eens bij een ontruiming samen met de politie ter
plaatse. De politie wordt verbaal of fysiek aangevallen, met haar wordt
geflirt. Terwijl zij de ontruiming komt doen (Interview deurwaarders,
deurwaarder 5).

Mannen zouden zich hardhandiger opstellen, waar vrouwen subtieler zijn – een
verschil dat zowel mannen als vrouwen beamen.
Leeftijd is volgens sommigen een andere factor. Vooral de oude generatie vindt
dat de jonge garde (kandidaten en stagiaires) escalatie uitlokt. De ouderen zijn
van oordeel dat de jongeren steeds meer worden gedreven door de financiële voordelen van het deurwaardersambt, waar zijzelf dat nog uit passie vervullen. Een
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docent aan de kandidaat-deurwaardersopleiding bevestigt de tendens dat de afgelopen jaren zich steeds meer studenten aanmelden omdat ze geld willen verdienen.
Vanuit deze extrinsieke motivatie heeft deze groep deurwaarders volgens de oude
garde minder feeling met de maatschappij en de schuldenaar, wat vervolgens
blijkt uit hoe ze zich tegenover hem gedragen. Dit hangt volgens de ouderen tevens samen met het feit dat de jonge generatie minder ervaringskennis heeft en
dus minder goed met dreigende situaties om kan gaan. Veel kandidaten gaan al
vroeg de straat op, nog voordat ze opleiding hebben afgerond, en staan dus met
minder kennis van zaken aan de deur. Ze zijn vaak nog wat onwennig.
Bij de betekening van het vonnis sloeg de debiteur de map van de deurwaarder uit zijn handen. Zijn reactie was de map oppakken en weglopen. Daarna heeft hij het afschrift in gesloten enveloppe in de brievenbus gedaan. De deurwaarder heeft daarna in de auto zijn begeleider
gebeld en erover gesproken. Hij vond het best beangstigend, omdat het
in zijn tweede maand van zijn stage gebeurde (Opdracht deurwaardersopleiding workshop Conflicthantering, deurwaarder 16).

Deurwaarders vertellen dat jongeren, zoals stagiaires, niet kunnen teruggrijpen op
eerdere situaties, waardoor ze minder goed weten hoe ze in bepaalde situaties
moeten handelen. Het feit dat de kandidaten tegenwoordig verschillen in hun
maatschappelijke afkomst, heeft volgens sommigen ook invloed op hun optreden:
Vroeger kwamen deurwaarders veel meer uit het gezagsdragerswereldje, die hadden veel meer levenservaring. Dat is er nu veel minder
(Meelopen deurwaarders, deurwaarder 9).

Tegelijkertijd is de jonge generatie kritisch over de oude. De ouderen zouden eraan hebben meegewerkt om van het deurwaardersambt een commerciële onderneming te maken en zijn daardoor juist winstgericht. Jongeren vertellen dat (oudere) deurwaarders die ondernemer zijn, nauwelijks meer langs de deur van schuldenaren gaan, waardoor escalatie bij deze groep dus minder vaak voor zal komen.
Het is duidelijk dat beide groepen naar elkaar wijzen.
Voorts wordt het karakter genoemd als mogelijke trigger voor escalatie.
Sommigen kunnen de types die agressie en geweld meemaken, ‘er zo uithalen’.
Het maakt erg veel uit hoe je aan de deur staat, met welke houding. Er
zijn collega´s en kantoren die het over zichzelf afroepen (Enquête, deurwaarder 38).

De kennis over wie agressie en geweld uitlokt, baseren ze op wat ze horen op
vergaderingen en op kantoor. Het betreft deurwaarders die zich aan de deur niet
laten afschrikken door agressie en geweld en geen stapje terugdoen, waardoor het
conflict verder escaleert. Uit de verhalen blijkt dat een aantal deurwaarders zich
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niet snel laat wegjagen. Ze doen bijvoorbeeld eerder een extra poging om hun
exploot toch te bezorgen, dan dat zij opgeven.
Ik mocht een brief dus echt niet geven aan de schuldenaar. Toen hij
even in de tuin was, ben ik toch sneaky teruggelopen en heb ik het snel
in de brievenbus gegooid. Je zag die man via het raam uit de tuin heel
hard mijn kant op komen, dus toen ben ik wel echt even hard gaan rennen (Interview deurwaarders, deurwaarder 14).
Er was een man met een zaag. Ik kwam op het terrein van die man, het
was iemand van een bekende motorclub. Hij woonde in een bungalowpark en hij had de slagboom er al afgehaald. Deze man had ontzettende
ruzie met zijn baas, maar moest dus betalen. Ik was daar voor beslag,
maar had al het idee van dat gaat niet lukken. Ik ging later weer een
keer terug. Daarna kregen we een stuk of dertig dreigfaxen op kantoor
met mijn naam en de naam van ons kantoor erbij. Later was de executieverkoop, toen stond de schuldenaar daar met zijn moeder. Ik stond
eerst op zijn erf, maar hij zei: ‘Van mij erf af’. Pas bij de tweede keer
ging ik van zijn erf af, want dan moet je dat pas doen. Toen kwam hij
met een kettingzaag op me afrennen en dus ik bleef maar staan, want
z’n moeder was erbij. Dus die zei gelukkig van: ‘Doe eens normaal,
man!’ Dus toen is alles wel goed gegaan. Ik heb geen aangifte gedaan
(Meelopen deurwaarders, deurwaarder 11).

Ze zoeken liever de confrontatie op dan dat ze die uit de weg gaan. Of het zijn
deurwaarders met een ‘fel’ karakter die uiteindelijk agressie en geweld meemaken. Ze zijn bijvoorbeeld snel op hun teentjes getrapt en hebben zelf een kort
lontje. In de praktijk blijkt het incasseringsvermogen van iedere deurwaarder te
verschillen. Een deurwaarder vertelt over een incident waarbij hij even zijn geduld
verloor:
Ik had laatst een voorval. Ik stond in een portiek en belde aan. Een
Marokkaanse man werd helemaal boos en sloeg de map uit mijn hand.
Toen werd ik zo boos, dat hij helemaal door het lint ging. Toen begon
ik die man ook helemaal uit te schelden. Dan is er wat geknapt (Interview deurwaarders, deurwaarder 15).

De deurwaarder verhief zijn stem en ging tegen de schuldenaar in. Andere deurwaarders vertellen dat als ze ooit een klap mochten krijgen, ze terug zullen slaan.
Tenslotte zeggen deurwaarders dat hun uiterlijk een rol speelt bij escalatie. Als ze
formele kleding dragen (zoals een pak of een stropdas), dan schept dat een grote
afstand tot de schuldenaar: ze zijn dan niet one of them. Als ik met een deurwaarder meerijd, geeft hij zijn mening over collega’s die in pak lopen en volgens hem
daardoor agressie uitlokken. Zelf zegt hij liever in normale kleding bij de schuldenaar langs te gaan – een stropdas vindt hij overigens een trigger, omdat de
schuldenaar eraan kan trekken. Maar de meningen over het provocerende effect
van een formeel pak zijn verdeeld (in het volgende hoofdstuk kom ik hierop terug).
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Volgens sommigen maakt het wel degelijk uit of je in een dure auto rijdt.
Er wordt verteld over collega’s die in een BMW, een Rolls-Royce of een cabrio
rondrijden, wat tot weerstand leidt als schuldenaren zo’n auto voor de deur zien
staan. Het zet aan tot opmerkingen als ‘Zakkenvuller’ of ‘Ik weet wel waar jij die
mooie Mercedes van rijdt’.
3.
Een derde trigger van de kant van deurwaarders heeft te maken met het
gedrag van collega’s. Een grote groep deurwaarders is zich ervan bewust dat onprettige ervaringen met andere medewerkers van het deurwaarderskantoor escalatie kunnen veroorzaken. Zo kan de bejegening van collega’s op kantoor van de
incassoafdeling, bijvoorbeeld de zaakbehandelaar, zorgen voor escalatie aan de
deur. Deurwaarders krijgen dan aan de deur van de schuldenaar te horen dat een
collega op kantoor zich onfatsoenlijk, onvriendelijk of onmenselijk heeft gedragen en vertellen dat zij vervolgens op straat ‘de klappen mogen opvangen’: zij
ontmoeten de schuldenaar immers uiteindelijk face-to-face. Deze deurwaarders
ergeren zich aan het gedrag van hun collega’s. Zo vertelt een deurwaarder het
volgende over een ongemanierde baliemedewerker op zijn kantoor:
Een schuldenaar kwam een betaling doen en toen zei hij tegen de baliemedewerker: ‘Ik hoop niet dat jij ooit in deze positie terecht komt’.
Toen zei de baliemedewerker het volgende: ‘Nee, dat denk ik niet, zo
ver zou ik het nooit laten komen’. Deze baliemedewerker was iemand
van 18 jaar, maar het is natuurlijk niet echt slim om dat te zeggen, want
je weet nooit in wat voor situatie iemand zit (Meelopen deurwaarders,
deurwaarder 9).

Veel kantoormedewerkers hebben volgens de deurwaarders geen notie van de situatie achter de voordeur van een schuldenaar. De volgende deurwaarder over zijn
ervaring als incassomedewerker:
Ik wist toen ook echt niet wat ik kon aantreffen. Ik werkte alleen nog
maar op kantoor en toen ging ik een keer mee en toen kwam ik er wel
achter hoe mensen erbij zitten, ik had echt geen flauw besef (Agressiebijeenkomst).

Volgens deurwaarders hebben medewerkers op kantoor daardoor vaak geen idee
welk effect hun gedrag aan de telefoon buiten heeft.
4.
De vierde trigger betreft de bureaucratische manier van werken op gerechtsdeurwaarderskantoren. Deurwaarders zeggen dat er escalatie kan ontstaan
doordat kantoren grote organisaties zijn geworden, waar fouten onvermijdelijk
zijn. Er gaan zaken mis en dat gaat de schuldenaar (of diens familie) niet in de
koude kleren zitten. De volgende deurwaarder vertelt hoe een man getergd raakt
door de gang van zaken op kantoor:
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Nadat het deurwaarderskantoor een nieuw computersysteem was gaan
gebruiken, bleek al snel dat bedragen (voor en na titel) niet meer correct in het systeem stonden. Ik had een (al) tamelijk gefrustreerde broer
van een meisje aan de lijn die een financieel overzicht eiste van haar
situatie (een DUO-zaak), omdat ze al jaren aan het betalen was. Ik
stuurde een overzicht via de mail, waarop hij vrijwel direct een volledige betaling liet volgen (bleek later). Het dossier kwam een week later
op de agenda en de computer (?) stuurde een herinneringsbrief. De man
belde en ontplofte bijna en viel ontzettend uit en gebruikte zeer beledigende taal. Ik heb hem kunnen kalmeren zonder al te veel de schuld aan
het systeem te geven (dat zou al te gemakkelijk zijn) en excuses aangeboden voor deze gang van zaken. Ik voelde me niet (persoonlijk) schuldig, maar vond het wel een vervelende zaak voor deze man. Soms is het
inderdaad zo dat je een fout in een systeem met de beste wil van de
wereld niet voor kan blijven. Ik werd hier dus emotioneel en fysiek niet
door geraakt. Maar ik kan me zo’n frustrerende situatie wel zeer goed
voorstellen. Ik zou misschien ook een beetje ontploffen als het mij of
mijn kinderen overkwam (Opdracht deurwaardersopleiding workshop
Conflicthantering, deurwaarder 15).

Hoewel deurwaarders zich bewust zijn van hun grote invloed op het escaleren van
situaties, wordt duidelijk dat ze veel naar hun collega’s (deurwaarders en medewerkers) wijzen. Maar ook aan de kant van de schuldenaar zien ze belangrijke
triggers tot escalatie.

Triggers aan de kant van de schuldenaar
Deurwaarders noemen de volgende triggers van de kant van schuldenaren:
1.
de houding;
2.
de categorie schuldenaren;
3.
de situationele omstandigheden.
1.
Een eerste factor waardoor escalatie kan optreden, heeft volgens veel
deurwaarders te maken met de houding van sommige schuldenaren. Het gaat dan
om een schuldenaar die ‘zomaar’ uit het niets agressief en gewelddadig reageert
en met wie nauwelijks een fatsoenlijk gesprek is te voeren. Deurwaarders vertellen dat ze soms met een schuldenaar te maken hebben die zich gewoonweg niet
coöperatief opstelt en niets van de deurwaarder wil weten. Volgens hen betreft het
veelal mensen die hun eigen verantwoordelijkheid ontkennen en voor wie met
name de deurwaarder en de schuldeiser de grote boosdoeners zijn.
Debiteuren hebben vaak een bepaalde houding, zoeken de schuld vaak
buiten zichzelf, wonen in een wijk waar het normaal is dat men de middelvinger tegen de politie opsteekt, men houdt daar wel van een relletje
(Enquête deurwaarder 5).
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Dit is de houding van de persoon tegenover wat hem of haar allemaal
wordt ‘aangedaan’. Vaak zie je dat de mensen nooit toegeven dat zij
iets fout gedaan hebben, het is altijd de ander, de CZ, de Essent, de
Tele2, iedereen behalve zij heeft schuld aan hun situatie (Interview
deurwaarders, deurwaarder 5).

De deurwaarder ondervindt voorts dat de burgers mondiger zijn geworden. Ze
sturen tegenwoordig over van alles en nog wat klachten naar het kantoor. Een van
de deurwaarders zit in de KBvG- klachtencommissie en behandelt op zijn kantoor
de klachten over bijvoorbeeld een verkeerde beslagvrije voet of een botte bejegening. Hij vindt dat de mensen wel over van alles kunnen klagen: als deurwaarder
kom je immers nooit iets leuks doen. De secretaris van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders is van mening dat sommige schuldenaren te pas en te onpas klagen.
Hij zegt dat er jaarlijks veel klachten van schuldenaren binnenkomen die niet allemaal serieus worden genomen.240
De toegenomen mondigheid van de burger heeft ook een positieve kant:
schuldenaren weten hoe ze via internet en Google informatie kunnen vinden.
Maar de deurwaarders die hier aan het woord komen, laten merken dat die mondigheid vooral een negatief effect heeft op de ontmoetingen aan de deur.
Schuldenaren zijn een stuk mondiger geworden, door het toenemen van
internetgebruik menen debiteuren ook vaker de wijsheid in pacht te
hebben, terwijl dit niet zo is (informatie wordt in hun voordeel gelezen).
Daarnaast merk ik dat in het algeheel de beleefdheid vanuit debiteuren
afneemt. Men meent maar alles te kunnen zeggen, wat uiteraard niet zo
is (Enquête, deurwaarder 43)
Ik word niet belemmerd door agressie of geweld, maar krijg steeds
meer mijn bedenkingen bij het gedrag dat sommige mensen bezigen.
Een vervelende ontwikkeling en vervlakking van de samenleving. Maar
dat ervaar ik niet alleen in mijn werk, maar ook in het verkeer en in
diverse andere situaties (Enquête, deurwaarder 41).

Sommige deurwaarders vinden ook dat de mentaliteit van de schuldenaar is veranderd: volgens hen heeft die minder besef van geld.
De mentaliteit van de schuldenaren is veranderd. Velen hebben schulden waardoor het schaamtegevoel dat men vroeger vaak had, steeds
minder wordt. Vaak zegt men: ‘Van een kale kip valt niet te plukken’.
Vroeger schrokken veel mensen als de deurwaarder kwam, m.i. is dat
tegenwoordig veel minder (Enquête, deurwaarder 31).

Een andere deurwaarder is hier uitgesproken kritisch over:

240

Gesprek met de secretaris van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders, 2011.
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Ik zie ook een trend. In Barendrecht waren ze bezig met een uitkering,
daar waren ze vrij gemakkelijk in. Toen ze dat scherper hadden gemaakt, toen zag je dat iedereen wel naar Rotterdam trok. Schuldenaren
weten precies wanneer ze recht op geld hebben. Bij DUO denken ze dat
het een uitkering is, maar het is voor studeren en ook daarnaast een
lening, maar die betalen ze dus nooit meer terug. Daarnaast werken ze
en ze krijgen dat geld dan nog elke maand binnen. Ze krijgen nog meer
per maand dan de medewerkers die hier aan de balie werken en dan
kom je een vordering incasseren en dan verdwijnen ze opeens weer
naar dat eiland (Meelopen deurwaarders, deurwaarder 2).

Deurwaarders vinden de wereld op straat vaak hard. In de Randstad of in probleemwijken leidt hun bezoek aan de deur soms tot een territoriumgevecht (zie
hoofdstuk 8 Strategische interacties en ook het citaat over het uittesten van de
autoriteit). Deze groep schuldenaren reageert asociaal en tegendraads. Sommige
schuldenaren gedragen zich alsof ze niets te verliezen hebben:
Maar je ziet ook wel die mentaliteit, die is gewoon niks meer. Ik vraag
me soms wel af waar dat nu heen gaat. Dan zie je bijvoorbeeld die
jeugd, die heeft gewoon geen besef meer van geld. Maar ook – ik ben
geen racist, maar wij werken voornamelijk in Rotterdam met DUO- zaken – krijg je Antillianen. Ik ging ergens beslag leggen, nou, die vrouw
begon gewoon door te gaan met koken. Maar als je dan eenmaal beslag
legt op hun uitkering, dan hebben ze geen plichten meer maar rechten.
En iedereen neemt ze in bescherming. Dan moet je oppassen (Interview
deurwaarders, deurwaarder 2).

Het zijn schuldenaren tegen wie de deurwaarder niets kan doen. Wanneer hij zijn
werk doet, zoals bij een beslaglegging of ontruiming, gaat dit bij deze schuldenaren veelal niet zonder slag of stoot, zoals hieronder blijkt.
2.
Deurwaarders noemen bepaalde categorieën schuldenaren die aan de
deur agressief en gewelddadig reageren. Welke zijn dit? Volgens hen komen
schuldenaren met een migratieachtergrond voor elkaar op en komen boeren in
verzet. Andere specifiek genoemde groepen die zich verzetten, zijn jongeren, ouderen, woonwagenbewoners, leden van motorclubs, mensen in een echtscheidingsprocedure of in de gevangenis. Mensen uit de sociale onderlaag reageren
vooral primair, maar ook in de maatschappelijke bovenlaag kan de sfeer opeens
omslaan wanneer er beslag wordt gelegd op de boedel, twee leaseauto’s of andere
(emotioneel) waardevolle bezittingen.
Een vrouw vond het niet erg dat er beslag op haar bezittingen werd
gelegd, maar toen ik haar wasmachine in beslag nam, waar ze lang
voor gespaard had, werd ze helemaal gek. Toen ik naar buiten liep,
gooide ze een salontafel door het raam (Meelopen deurwaarders, deurwaarder 13).
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Deurwaarders zien ook een verband tussen de categorie schuldenaar en het type
agressie: schuldenaren uit de bovenlaag hebben ‘een dun vernisrandje’, terwijl bij
schuldenaren die niet kúnnen betalen (‘de hopeloze gevallen’), het verzet aan de
deur vooral voortkomt uit onmacht.
Hebben de zwaksten in de samenleving het steeds moeilijker, neemt de
complexiteit van de maatschappij toe en dat roept bij velen weerstand
en onmacht op, onmacht die zich uit in agressief gedrag (Enquête, deurwaarder 16).

Het zijn veelal deze schuldenaren die zelfmoord plegen of het huis opblazen, omdat ze dat als enige uitweg zien. Bij een verslaafde of een psychisch gestoorde
schuldenaar komen agressie en geweld veelal uit het niets. De reactie is onvoorspelbaar, ook omdat de zogenoemde escalatiespiraal ontbreekt.
3.
Een derde trigger voor escalatie heeft volgens deurwaarders te maken met
de situationele omstandigheden van de schuldenaar. In het bijzonder gaat het dan
om een situatie waarin hij al veel deurwaarders op bezoek heeft gehad of verschillende beslagleggingen heeft meegemaakt.
Is hij al vaker aan de telefoon slecht behandeld, toen hij in een eerder
stadium de opdrachtgever van mij aan de lijn had of collega's van mij
aan te telefoon op kantoor? Als hij ‘zo iemand’ een aantal keer gesproken heeft en daar al boos over is geworden, dan kan hij eindelijk iemand
op zijn gezicht slaan wanneer ik fysiek aan de deur verschijn. Dan reageert hij zich dus af op mij. Ik ben de eerste persoon die hij ook daadwerkelijk voor zich heeft staan, ongewapend nog wel. Hij kan dus naar
hartenlust zijn gang gaan. Ik ben maar alleen. Hij heeft de hele wijk
naast zich staan. Ik sta op zijn territorium (Interview deurwaarders,
deurwaarder 5).

Het ligt er dus aan of een schuldenaar al (negatieve) ervaringen met deurwaarders
heeft opgedaan, hoe die zich hebben gedragen, hoe hij dit heeft beleefd en of hij
zich hierover opwindt. Het gaat hier om het perspectief van de schuldenaar en hoe
hij de situatie interpreteert.
Met de beschrijving van deze triggers wordt duidelijk dat deurwaarders van mening zijn dat escalatie niet eenzijdig is, maar van twee kanten komt: zijzelf én de
schuldenaren hebben er een aandeel aan. Dan komen nu de schuldenaren zelf aan
het woord.

10.3 Schuldenaren aan het woord
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In deze paragraaf staat de belevingswereld van schuldenaren centraal. In mijn gesprekken met hen kwamen nu en dan verhalen naar boven over situaties waarin
zij agressie en geweld gebruikten tegen een deurwaarder. Wat zeggen zij over het
ontstaan van escalatie?

10.3.1 Visie op het ontstaan van escalatie (triggers)
Schuldenaren noemen verschillende triggers waardoor conflicten met deurwaarders uit de hand kunnen lopen. Allereerst vertellen ze over bepaald gedrag van
deurwaarders waardoor volgens hen de situatie escaleert. Ik illustreer dat waar
mogelijk met praktijkvoorbeelden.
Triggers aan de kant van deurwaarders
De triggers aan de kant van deurwaarders staan volgens schuldenaren in verband
met twee soorten rechtvaardigheid:
1.
de interactionele rechtvaardigheid;
2.
de procedurele rechtvaardigheid.
1.
Interactionele rechtvaardigheid. De belangrijkste trigger voor escalatie
is volgens schuldenaren de manier waarop de deurwaarder hen bejegent (wat
overeenstemt met wat de deurwaarders zelf zeggen). Schuldenaren vinden dat de
deurwaarders zich zouden moeten houden aan de regel ‘behandel anderen zoals
je zelf behandeld wilt worden’. Ze noemen verschillende voorbeelden van een
bejegening die conflicten oproept: een haastig bezoek, geen uitleg geven, geen
oplossing bieden, niet luisteren en geen gelegenheid geven een verhaal te doen.
Een schuldenaar vertelt over haar slechte ervaringen met deurwaarders, waardoor
ze een negatieve kijk op hen heeft gekregen: ze hebben geen geduld, luisteren of
denken nooit mee en hebben nooit eens de tijd om naar de situatie achter de schulden te kijken. Veel genoemd wordt hun onmenselijkheid: ze leven niet mee, zijn
niet vriendelijk en tonen aan de deur geen respect. Vooral die onmenselijkheid is
voor menig schuldenaar de druppel die de emmer doet overlopen.
Het onmenselijke gedrag van de deurwaarder, dat vind ik wel heel
slecht, want je bent al genoeg gestraft. En als er dan zo’n deurwaarder
aan de deur komt, met een grote bek, dan trek je dat niet. Ik ben altijd
wel woedend, maar ja, als je dan achteraf terugkijkt, dan kijk je wel
nuchterder terug (Telefonische interviews, schuldenaar 1).

Deze schuldenaar voelt zich door de bejegening van de deurwaarder extra gestraft.
Daarnaast vertellen sommige schuldenaren dat ze zich kwetsbaar voelen en zich
schamen.
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Ik denk dat het allemaal een pot nat is. Op een of andere manier gaat
er op een gegeven moment een intern alarmbelletje rinkelen. Ze staan
dan aan je deur en dan krijg je zo erge spanning: dan ben je gelijk
gespannen. Ik ben gewoon niet zo goed met die mensen. Je geeft je op
dat moment bloot. Je hebt al een schaamtegevoel, maar dan krijg je ook
nog lik op stuk. Dat is dan ook wel te begrijpen dat wij zo reageren.
Dan snap je ook wel hoe ik vaak heb gereageerd (Telefonische interviews, schuldenaar 24).

Als de deurwaarder aan de deur geen oog voor hen heeft, afstandelijk is en meteen
aankondigt dat er betaald moet, leidt dit bij de schuldenaren tot ‘gezichtsverlies’.
Ze voelen zich niet gezien of gehoord. Het gaat hier om onbehoorlijk gedrag.
De verhalen van schuldenaren maken duidelijk dat de deurwaarder hen
in de praktijk nogal eens agressief en gewelddadig bejegent. Dit is naar hun zeggen vooral het geval bij een bepaald soort deurwaarder en deurwaarderskantoor.
Deurwaarders en kantoren die bekend staan om hun brute en wrede gedrag, worden met naam en toenaam genoemd. Onder schuldenaren gaat van hen een ‘zwarte
lijst’ rond: veel schuldenaren weten precies van wie ze zo’n bejegening kunnen
verwachten (net zoals ze dit van incassobureaus weten, zoals ik beschreef in
hoofdstuk 5 De aanloop en introductie van de typologie). Het betreft deurwaarders die zich volgens schuldenaren dominant en autoritair gedragen en indringend
of hard praten (zoals bij de harde interacties naar voren kwam). Sommige schuldenaren vertellen over een deurwaarder die bedreigingen uit, intimideert of hen
uitscheldt. Een schuldenaar met een migratieachtergrond heeft zo’n vervelende
ervaring. Hij zag de deurwaarder bij een ontruiming het babybedje uit het huis
halen:
Ik was er helemaal niet blij mee. Ik was erg woedend en gefrustreerd.
Maar ze waren me ook aan het bedreigen, ze maakten me bang, zelfs
toen ik hun vroeg om mij te helpen. Ik gilde, maar ze probeerden me te
kalmeren (Telefonische interviews, schuldenaar 5).

Deze man laat weten dat hij door het gedrag van de deurwaarder in paniek raakte
en uit onmacht boos werd. Deze gebeurtenis heeft hem emotioneel erg aangegrepen en als hij erover vertelt, trilt zijn stem nog steeds. Dit voorbeeld laat zien dat
schuldenaren stress kunnen ervaren als gevolg van het optreden van de deurwaarder.
Uit de verhalen van schuldenaren blijkt dat er aan de deur soms vervelende machtspelletjes worden gespeeld. In het volgende voorbeeld is het woord
aan een vrouwelijke schuldenaar die in de Wsnp zit. Volgens haar zijn haar schulden verdubbeld nu door bezuinigingen haar financiële ondersteuning is weggevallen.
Ze zijn onlangs bij mij binnen geweest. Vroeger had ik veel meer last
van deurwaarders, maar dit was weer de eerste sinds ik in de Wsnp zit.
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Toen vroegen ze of ze binnen mochten komen. Ze waren met zijn tweeën,
nee, niet de politie, maar ik denk een stagiair of zo. Ik zei: ‘Ja hoor’.
Toen kwamen ze binnen en zeiden ze: ‘Ja, we komen beslag leggen’. Ik
zei: ‘Prima, begin maar met schrijven. Als je dan toch binnen bent, dan
doe je dat maar’. Maar ze waren er al na één maand niet betalen. Bovendien stonden ze opeens voor de voordeur. Toen begon die deurwaarder te zeggen van ‘Zal ik je matsen? Dan schrijf ik alleen de hond op’.
Ze dachten zeker van dat ik dan wel zou betalen, maar die hond was
helemaal niet van mij, die is van een vriend van me die dakloos is. Ik
zei toen: ‘Als je beslag op de hond gaat leggen, dan gooi ik je door het
raam naar buiten toe’. Daar gingen ze toen wel om lachen. Dat gaat
natuurlijk niet gebeuren. Maar ze doen wel intimiderend, dat doen ze
gewoon expres. Ze hebben toen alles weggestreept, maar de hond erop
gezet. Bovendien zeiden ze: ‘Als je niet betaalt, dan kan je een gevangenisstraf riskeren’ (Telefonische interviews, schuldenaar 26).

De schuldenaar ervaart het gedrag van de deurwaarder als intimiderend en aanvallend. Ze wordt boos, omdat ze het gevoel heeft dat de deurwaarder en zijn
metgezel er plezier in hebben om te zeggen dat hij dan maar de hond zal opschrijven. Zijn opmerking komt bedreigend over, ook omdat hij zegt dat ze een gevangenisstraf riskeert. Verderop, bij de procedurele rechtvaardigheid, ga ik nader op
deze case in.
Kortom: een grote groep schuldenaren wil dat de deurwaarder hen correct bejegent en reageert dan navenant. Deze schuldenaren vinden soms dat de deurwaarder zelf in eerste instantie onfatsoenlijk of zelfs agressief en gewelddadig tegen
hen is geweest en zien hun eigen agressie als een reactie op het gedrag van de
deurwaarder.
2.
Procedurele rechtvaardigheid. Schuldenaren die agressief reageren op
een deurwaarder, hebben vooral problemen met de dwangmiddelen of procedures
die hij in hun ogen oneerlijk inzet. In de gesprekken dragen ze daar voorbeelden
aan, zoals uit het niets beslagleggen, ongecoördineerd beslagleggen, tegelijkertijd
beslag leggen op het loon, de de uitkering en inboedel, onredelijke hoge kosten
voor de incasso, beslaglegging of dagvaarding en het beslag op huisdieren. De
vrouw in de Wsnp uit bovenstaand voorbeeld wordt boos omdat de deurwaarder
beslag komt leggen, terwijl zij een wettelijke schuldregeling heeft. Ze is boos omdat ze geen regeling meer met deurwaarders kan treffen, noch aan de deur noch
aan de telefoon, helemaal omdat het gaat om een huurachterstand en het belang
van een dak boven haar hoofd te hebben. En hoewel ze geprobeerd heeft de vordering af te betalen, lopen de kosten op.
Ook een andere schuldenaar vertelt over hoe zijn schulden alsmaar opliepen omdat hij ze niet kon afbetalen. Volgens hem luisterden deurwaarders niet
naar hem en moest alles gaan zoals zij dat wilden: hij kreeg bijvoorbeeld geen tijd
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om geld van vrienden te lenen en vindt dat de deurwaarders hem langzaamaan
kapotmaken. Tijdens de verkoop van zijn huis is hij boos tegen een deurwaarder
uitgevallen.
Schuldenaren vinden een ‘doordrukkende’ deurwaarder erg onrechtvaardig, zeker als ze wel willen, maar niet kunnen betalen. Ze hebben het over ‘deurwaarders die doorgaan tot aan het gaatje’, hoewel ze op verschillende manieren
proberen hun schulden af te lossen. Maar de deurwaarder gaat star door met het
inzetten van de dwangmiddelen, waardoor hun situatie verergert (zoals bij de
harde interacties). Dit is voor velen de druppel.
Hoe deurwaarders dwangmaatregelen gebruiken
Volgens schuldenaren is hun agressieve gedrag niet alleen een reactie op het werk
van de deurwaarder: een beslaglegging of ontruiming op zich leidt niet zomaar tot
geweld. Belangrijker vinden ze de manier waarop de deurwaarder zijn werk doet.
Doorslaggevend is voor hen hoe hij hen aan de deur bejegent en gebruik maakt
van de regels en procedures. Daarbij doet het er voor hen op dat moment niet echt
toe of zijn gedrag legitiem of illegitiem is – dat weten ze vaak niet eens. Voorop
staat de perceptie van wat zij als onrechtvaardig of oneerlijk ervaren, of dat gedrag
nu legitiem of behoorlijk is of niet. Het gevoel oneerlijk behandeld te worden is
voor hen een concrete aanleiding voor agressieve reacties.
Ook als het gedrag van de deurwaarder voor een groot deel legitiem is,
kunnen schuldenaren zich onrechtvaardig of oneerlijk behandeld voelen. Dat is
het geval als er (met titel) gedreigd wordt met dwangmiddelen. In de praktijk kan
zowel legitiem als illegitiem gedrag aanleiding geven tot agressie en geweld.
Schuldenaren weten vaak niet precies wanneer de deurwaarder zich aan de regels
houdt en het is uit hun verhalen soms lastig op te maken of dat wel of niet het
geval was. In bovenstaand voorbeeld zegt de deurwaarder dat hij alleen beslag op
de hond kan leggen. Dit is toegestaan als er een titel tot beslaglegging is en het
niet slechts als drukmiddel wordt gebruikt. Hoewel de vrouw zegt van niets te
weten, is er misschien wel een titel geweest en zou het dus om legitiem gedrag
gaan. Ook mogen deurwaarders onder specifieke voorwaarden tijdens de Wsnp
wel beslag leggen, hoewel de vrouw denkt dat het niet mag. Uit haar verhaal wordt
echter niet precies duidelijk of dat hier inderdaad het geval was. Aangezien zij
zegt dat het om een huurachterstand gaat, zou er in dit geval geen gevangenisstraf
(vervangende hechtenis) toegepast kunnen worden, omdat dit veelal gebeurt bij
onbetaalde boetes en een gerechtelijke uitspraak hierover. Huurachterstanden leiden gewoonlijk tot ontruimingen. In deze case zou er dus sprake kunnen zijn van
illegitiem deurwaardersgedrag.
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Ook komt het regelmatig voor dat een deurwaarder illegitiem gedrag vertoont dat schuldenaren oneerlijk en onrechtvaardig vinden, maar dat zij uit onwetendheid niet beseffen dat hij niet volgens de wet handelt (zie ook hoofdstuk 5 De
aanloop en introductie van de typologie). Schuldenaren weten niet altijd wat de
deurwaarder wel en niet mag doen. Schuldhulpverleners vinden dit ongemerkt
illegitieme gedrag van deurwaarders een groot probleem. Ze geven voorbeelden
van deurwaarders die bewust belangrijke informatie achterhouden, te hoge incassokosten berekenen of ongeoorloofd dreigen met dwangmiddelen waar nog geen
titel voor is. Doordat schuldenaren niet weten dat dit niet mag, laten ze zich hierdoor intimideren. Een schuldhulpverlener zegt dat dit soort gevallen aanleiding
zijn tot ‘professionele conflicten‘ tussen deurwaarders en schuldhulpverleners.
Hij vertelt dat hij de betrokken deurwaarder duidelijk maakt dat diens gedrag illegitiem is en dat dit gevolgen heeft. Zo heeft hij al een aantal keer een deurwaarder voor het blok gezet met de mededeling dat hij een kort geding zou aanspannen,
mocht de deurwaarder zijn gedrag niet aanpassen.
Uit de verhalen van schuldenaren blijkt dat in hun ogen het concrete gedrag van
de deurwaarder de directe aanleiding is om tegen hem uit te vallen, met name in
het geval van een ervaren onmenselijke bejegening en oneerlijke toepassing van
regels en procedures. Een deel van hen is zelf ook kritisch op de eigen rol bij het
ontstaan van escalatie.

Eigen bepalende rol
Een kleine groep schuldenaren vindt dat deurwaarders met hun gedrag aan de deur
agressie en geweld uitlokken, maar dat dit niet meteen hoeft te betekenen dat de
situatie daadwerkelijk uit de hand loopt. Er zijn ook schuldenaren die benadrukken dat ook zijzelf hier een rol in spelen. Ze noemen hierbij de volgende triggers,
die in de praktijk veelal met elkaar samenhangen:
1.
de houding;
2.
de situationele omstandigheden;
3.
het karakter.
1.
Schuldenaren onderstrepen dat hun eigen houding invloed heeft op de
agressiviteit van hun reactie. Net als de deurwaarders vertelt het merendeel van
hen voornamelijk over agressieve anderen, schuldenaren die gewelddadig worden
omdat ze geen verantwoordelijkheid nemen voor hun daden. Verteld wordt dat
deze groep afgesproken regelingen niet nakomt, niet reageert op brieven en daardoor in de problemen komt met deurwaarders. Het is ook de groep schuldenaren
van notoire wanbetalers, die geen besef van geld heeft en dure aankopen blijft
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doen. In de ogen van deze kritische schuldenaren komt agressieve en gewelddadige gedrag vooral voor bij wanbetalers die alle schuld in de schoenen schuiven
van de deurwaarder, die het gewoon nooit goed kan doen en die ervan beschuldigd
wordt dat hij geld verdient over de rug van zielige mensen.
Maar ja, alles gaat nu naar de deurwaarders. Het is bij de beesten af.
Ook wat er laatst op televisie was van de schuldhulpverlening, in Tilburg, daar zitten altijd deurwaarders bij die alles opeisen. Ja, ze krijgen
alles, hij had heel veel geld (Telefonische interviews, schuldenaar 13).

Het is een categorie schuldenaren die niet alleen hekel heeft aan elke deurwaarder,
maar ook aan schuldeisers als woningcorporaties en energiebedrijven. Ze hebben
het idee dat ambtenaren van mensen met schulden profiteren, een negatieve houding die veelal teruggaat op eerdere ervaringen. Waarmee ik op de tweede trigger
kom.
2.
Een tweede trigger betreft de persoonlijke en situationele omstandigheden van schuldenaren. Veel van hen ervaren al vroeg in een incassotraject veel
stress: ze hebben door hun geldzorgen vaak slapeloze nachten en zijn het overzicht kwijt. Ze raken in paniek en weten geen uitweg meer. Dit gevoel heeft veel
impact op hun leefwereld en is een bron van grote spanning en druk. Er is veelal
sprake van eerdere negatieve ervaringen met deurwaarders of kantoormedewerkers en andere derden, zoals schuldeisers, schuldhulpverleners en incassobureaus
(zie ook hoofdstuk 5 De aanloop en introductie van de typologie). Deze spanningen en eerdere frustraties beïnvloeden het verloop van de ontmoeting met de deurwaarder: als hij aan de deur komt, worden ze opnieuw beleefd. Uit de verhalen
van schuldenaren blijkt dat bij geëscaleerde conflicten deze herbeleving kan leiden tot escalatie, waarbij het nauwelijks uitmaakt wat de deurwaarder aan de deur
concreet doet. Dit blijkt uit het volgende verhaal van een 51-jarige vrouw wier
bedrijf failliet is verklaard. Ze schaamde zich heel lang, maar zocht uiteindelijk
hulp bij de schuldhulpverlening.
Tijdens de executieverkoop van mijn huis ben ik wel schofterig behandeld. Dit was voornamelijk aan de telefoon. Het dossier lag opeens al
bij de notaris. Toen stond er opeens een bord in de tuin en kwam er een
deurwaarder. Ik was helemaal wanhopig en heel erg boos, dus ik ging
tekeer tegen die deurwaarder. Ik was heel opstandig maar die deurwaarder bleef wel beleefd. Als ik toen een pistool had gehad, dan had
ik hem wel van de wereld geschoten. Achteraf denk je altijd van ja, die
man doet wel zijn werk. Maar op dat moment gaat er door je hoofd van:
waarom ik? Dus ik was zo boos op die man, maar die deurwaarder deed
wel heel rustig. Je voelt je gewoon zo radeloos (Telefonische interviews,
schuldenaar 1).
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In haar verhaal is sprake van eerdere frustraties, van een slechte bejegening aan
de telefoon en een onverwacht snel verloop van de procedure; het was niet zozeer
het gedrag van de deurwaarder aan de deur waardoor de schuldenaar haar boosheid niet onder controle kon houden.
Schuldenaren kunnen ook agressief reageren als gevolg van een uitzichtloze financiële situatie waarin ze wel willen betalen, maar dat gewoonweg niet kunnen.
Aan de deur slaan hun emoties dan snel om in onbeheerste agressie en geweld.
De volgende schuldenaar had een eigen bedrijf dat failliet is gegaan.
Ook heb ik eens een heel slechte ervaring gehad met X in Amsterdam.
Aan hem ben ik nog 10.000 euro schuldig. Toen had ik vier maanden
een huurachterstand. Ik was er zelf niet bij, maar oude buren van mijn
kantoor belden me op. Om elf uur ging ik altijd open, maar om tien uur
werd ik gebeld en toen kwam ik daar aan en was alles al leeggehaald.
Alle computers, alles was al naar buiten gehaald. Toen heb ik wel gescholden, maar ik ben een vrij rustig persoon, dus ik ben niet gaan
vechten of zo. Ik was wel zó boos. Ze hadden het wel van tevoren aangekondigd, maar ik had de dag van de ontruiming 800 euro betaald.
Dat vonden ze blijkbaar niet genoeg voor een regeling, want ze wilden
het hele bedrag. Ik kon het gewoon niet meer betalen... Ze gaan door
tot aan het gaatje. Ik vind het bezoek van een deurwaarder, dat frustreert. Ik ben een vrij rustig persoon en zou niet snel ruzie zoeken, want
hij doet ook maar zijn werk. Ik heb wel gescholden, maar geen echte
ruzie (Telefonische interviews, schuldenaar 29).

De man vertelt dat hij zich eraan stoort dat op het deurwaarderskantoor ‘de macht
van de wet’ geldt en dat hij heel onmenselijk wordt behandeld. Hij heeft nog
steeds enorme schulden, maar kan geen regelingen treffen. Hij vindt het een bijzonder lastige situatie, omdat hij gewoon niet kan betalen en de deurwaarders
blijven maar doorgaan met beslagleggen. Bij de ontruiming nemen de emoties de
overhand. Op zo’n moment is er bij menig schuldenaar sprake van een enorme
impuls die hij niet meer kan beheersen. De maat is vol en de frustraties ontladen
zich in een heel primaire reactie.
Schuldenaren die niets begrijpen van de brieven of de uitleg van de deurwaarder, raken vaak in paniek. Ze kunnen het niet volgen en hebben geen idee
hoe alles werkt. Uit de gesprekken (zie ook de vorige hoofdstukken) kwam herhaaldelijk naar voren dat hun onwetendheid, onbegrip en onmacht een aanleiding
kunnen zijn voor (frustratie)agressie.
Deze verhalen van schuldenaren maken duidelijk dat er bij schuldenaren sprake
is van stress als gevolg van allerlei gebeurtenissen, zoals hun problematische fi-
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nanciële situatie en de problemen die zij bijvoorbeeld tijdens telefonische contacten hebben ondervonden. Die stress blijkt er ook voor te zorgen dat zij hun boosheid minder goed onder controle kunnen houden.
3.
Een derde veelgehoorde trigger is het eigen karakter: schuldenaren zeggen dat hun karakter of persoonlijkheid bepaalt of ze al dan niet agressief reageren
op een deurwaarder.
Ik heb altijd wel vaak ruzie gehad. Een keer heb ik toen een man beslag
kwam leggen, die videorecorder van de tafel afgerukt en naar hem toe
gesmeten. Hij begon met scheldpartijen en dreigementen en dan pik ik
dat niet. Die had ik al een keer eerder gezien, daarna niet meer. Die
dacht waarschijnlijk ook: dat is er weer zo’n eentje. Die heeft geen aangifte gedaan (Telefonische interviews, schuldenaar 28).

De volgende schuldenaar zegt dat hij ‘zo’n persoon’ is:
Ik ben gewoon zo’n persoontje, van mij kunnen ze krijgen wat ze willen.
Ik ben geen bang persoon, anderen worden bang van deurwaarders,
maar ik ga dus juist tegen ze in. Ik heb een hoop kids en dan is het goed
om het goede voorbeeld te geven, maar soms heb je het in situaties gewoon niet in de hand. Dan hoeft het niet met de deurwaarder of met de
persoon te maken te hebben, maar dan gaat het gewoon even helemaal
uit de hand lopen.
Maar ik vind: van een officiële instantie mag je wel wat meer verwachten. Dan denk ik van: ze kunnen wel gewoon normaal doen. Ik raak dan
verhit en ja, ik ben zo’n persoon en mijn stem is nu eenmaal hard en als
ik boos ben, wordt hij nog harder. En ja, dat heeft wel tot veel problemen in het verleden geleid: dat levert dan zo’n ‘killing mood’ op. Gelukkig is het nog nooit zo echt uit de hand gelopen. Wel dat ik mijn stem
verhef, de deur dicht smijt of zo, maar gelukkig hebben ze ook nog nooit
zo gereageerd met politie of wat dan ook. Ja, ik ben soms wel verder
gegaan...Conflicten met deurwaarders zijn zo vaak voorgekomen, door
de persoon die ik ben gewoon, maar ook door de manier van handelen
van de deurwaarder. En zoals ik al zei: ze gaan gewoon net zo lang
door totdat je overstag gaat (Telefonische interviews, schuldenaar 24).

Deze man vindt het niet vreemd dat hij agressief en gewelddadig heeft gereageerd.
Uit zijn verhaal wordt duidelijk dat het in de praktijk vooral een samenspel is
tussen het gedrag van de deurwaarder (die zich bijvoorbeeld niet ‘netjes’ gedraagt) en de reactie van de schuldenaar daarop. Volgens hem ligt het echter wel
aan de persoon van de schuldenaar in hoeverre die agressief reageert. Zelf zegt hij
dat hij nu eenmaal zo in elkaar zit. Ook andere schuldenaren zijn van mening dat
mensen met een opvliegend karakter zich eerder agressief en gewelddadig opstellen.
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Andere schuldenaren vertellen dat zij juist geen agressie en geweld hebben gebruikt in situaties die daar in hun ogen wel echt aanleiding toe gaven. Zelfbeheersing speelt hierbij volgens hen een belangrijke rol. Ze zijn van mening dat
het gebruik van geweld niets oplost.
Tegenwoordig is het gewoon heel anders. Als je slim kan praten, dan
kom je altijd wel verder. Als je jezelf kan beheersen, dan heb je alle
hulp. Als je je niet in kan houden, dan heb je daar toch altijd jezelf mee.
Want na een belletje staan ze later gelijk met de politie voor je deur
(Telefonische interviews, schuldenaar 27).
Ik ben nog nooit agressief geweest, nee, dat heeft geen zin en zo ben ik
ook helemaal niet (Telefonische interviews, schuldenaar 3).

Een andere schuldenaar vergelijkt zichzelf met haar man. Aan de deur kreeg ze te
maken met een deurwaarder die in haar ogen heel erg onbeschoft deed. Ze hield
zich in, maar als ze haar man was geweest, dan had dit heel anders kunnen aflopen.
Nou, ik had laatst een deurwaarder, een tijdje terug voor een boete.
Toen wist ik zeker dat ik die boete voor verkeerd parkeren gewoon had
betaald, dus ik zei dat tegen hem. De deurwaarder zei dat ik toch maar
het stuk aan moest pakken. Ik dacht toen, dat ga ik dus echt niet doen
hè. Ik bleef gewoon bij mijn standpunt en zei dat ik de vordering al had
betaald. Toen gooide de deurwaarder dus gewoon dat exploot bij me
naar binnen! Hoe onbeschoft. Ik heb het toen maar zo gelaten, maar ik
weet zeker: als mijn man daar had gestaan, dan was hij dus echt wel
agressief geworden (Meeloopdagen schuldhulpverleners, schuldhulpverlener 4, schuldenaar 1).

De voorbeelden laten zien dat deze schuldenaren vinden dat het van het type
schuldenaar afhangt of die zich agressief of gewelddadig tegen een deurwaarder
opstelt. Tegelijkertijd komt uit de gesprekken naar voren dat er ook schuldenaren
zijn die in het dagelijks leven niet snel ruzie hebben of kwaad worden, maar met
een deurwaarder aan de deur opeens wel agressief en gewelddadig reageren doordat de situatie hen aanvliegt. Op het moment van een executieverkoop of beslaglegging komen dan allerlei emoties naar boven en verliezen ze zichzelf. Later kijken ze er nuchterder op terug. Vooral vrouwen vertellen over hoe zij hun boosheid
even niet onder controle konden houden. Ook hier wordt zichtbaar dat deze schuldenaren veel stress ervaren en dat de problematische situatie ervoor zorgt dat ze
hun emoties in dit stadium van de executiefase niet meer goed kunnen beheersen
(dit grijpt terug op de vorige trigger).
De verhalen van schuldenaren gaan vooral over frustratieagressie. Slechts één
schuldenaar zegt dat ze weleens instrumenteel agressief is geweest tegen een deurwaarder en ging dreigen met geweld. Tegenwoordig komen er geen deurwaarders
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meer aan haar deur en verloopt alle communicatie via de post: ze durven naar haar
zeggen niet meer langs te komen.

Recapitulatie
De ervaringen van beide interactiepartners geven zicht op de vraag waardoor de
conflictsituaties aan de deur uitmonden in agressie en geweld. Over het algemeen
komen de verhalen van deurwaarders en schuldenaren overeen. Deurwaarders
zeggen dat vooral een bepaalde categorie schuldenaren agressief en gewelddadig
reageert en schuldenaren bevestigen dit, waarbij ze aangeven dat het in de aard
van het beestje zit. In het licht van de schaarstetheorie en wat die zegt over hoe
schuldenaren naar zichzelf kijken, valt dit laatste enigszins te relativeren. Als gevolg van hun lage zelfbeeld bestaat het risico dat zij zichzelf bepaalde negatieve
kenmerken toeschrijven en zichzelf bijvoorbeeld gaan zien als ‘zo’n agressief persoon’. Ook deurwaarders verklaren het agressieve gedrag van bepaalde schuldenaren uit het korte lontje dat die nu eenmaal hebben.
Ook waar schuldenaren vertellen dat bepaalde types deurwaarders agressie en geweld over zich afroepen, wordt dit door deurwaarders zelf beaamd. Een
verschil is echter dat deurwaarders bij escalatie vooral voorbeelden van instrumentele agressie noemen: het betreft volgens hen veelal schuldenaren die door
middel van agressie een concreet doel willen bereiken. Schuldenaren daarentegen
geven bij escalatie vooral voorbeelden van frustratieagressie. Dat is niet merkwaardig, aangezien de groep schuldenaren met wie ik heb gesproken, zichzelf
heeft geselecteerd: ze hebben zelf contact opgenomen om over agressie en geweld
te praten en frustratieagressie leent zich goed als legitimatie voor escalatiegedrag.
Zowel deurwaarders als schuldenaren beseffen dat ze beiden invloed hebben op het verloop van een interactieproces (concreet: de escalatie), maar ze wijzen daarbij vooral naar anderen. Deurwaarders hebben kritiek op collega’s die
zich onfatsoenlijk gedragen (zoals de ‘commerciële jongens’ of kantoormedewerkers), terwijl schuldenaren commentaar hebben op wanbetalers die zelf hun problemen veroorzaken. En schuldenaren die vertellen zelf geweld te hebben gebruikt, verwijzen naar het gedrag van deurwaarders. Daarbij kan ook van invloed
zijn dat zowel deurwaarders als schuldenaren een rechtvaardiging zoeken voor
agressie en geweld.
Uit de ervaringen van deurwaarders en schuldenaren is af te leiden dat de
agressie van de kant van schuldenaren een veelzijdig karakter heeft. In eerste instantie kan hun gedrag gezien worden als een antwoord op het onmenselijke gedrag van deurwaarders. Daarnaast kan het opgevat worden als een manier om een
boodschap over te brengen over bijvoorbeeld gemaakte fouten of onbegrepen pro-
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cedures. Agressie en geweld kunnen echter ook beschouwd worden als een weloverwogen middel dat wordt toegepast om het eigen hachje te redden: de deurwaarder wordt verjaagd om bijvoorbeeld een beslaglegging te voorkomen.
Hoewel de triggers van deurwaarders en schuldenaren hierboven apart van elkaar
zijn besproken, is het in de praktijk niet altijd gemakkelijk om een onderscheid te
maken tussen actie en reactie. Beide interactiepartners aan de deur beïnvloeden
(triggeren) elkaars gedrag, waaruit de dynamiek van escalatie blijkt.

10.4 Triggers en observaties
Tot zover ging het om wat deurwaarders en schuldenaren zelf hebben verteld. De
genoemde triggers zijn grotendeels al in de vorige hoofdstukken beschreven als
vormen van conflictopwekkend gedrag. In deze paragraaf sta ik nog kort stil bij
enkele geobserveerde situaties waarin de bovengenoemde triggers terugkomen.
Zo noemen deurwaarders dat de factor leeftijd van invloed kan zijn op escalatie.
Dat is het geval in onderstaande praktijksituatie, waarin een jonge kandidaat-deurwaarder niet goed weet wat hij moet doen. Hier gaat het echter niet om de schuldenaar.
Case 43: Fouten
De deurwaarder komt bij een portiekflat aan. Hij drukt op de bel. Vaak
is er geen naambordje en is het niet helemaal duidelijk of de debiteur
daar ook woont. Een man geeft antwoord door de intercom. De deurwaarder zegt dat hij deurwaarder is en op zoek is naar meneer X. Een
paar seconde later stormt de man de hoofdingang van de flat uit. De
man is boos en vertelt agressief dat meneer X hier al jaren niet meer
woont en dat er elke dag wel weer een andere deurwaarder op de stoep
staat. Hij vertelt dat hij er helemaal gek van wordt. De man trekt het
exploot uit de handen van de deurwaarder en verfrommelt het. Vervolgens gooit hij het papier tegen de deurwaarder aan. Ondertussen is hij
aan het schelden (Deurwaarder 14).

Deze deurwaarder weet niet weet wat hem overkomt en hij is duidelijk aangeslagen. Op dat moment gaat alles zo snel, dat hij geen tijd heeft om te reageren op
de man die de portiekdeur al achter zich dichttrekt. Later vertelt de deurwaarder
mij dat dit de eerste keer was dat zoiets hem gebeurde en dat hij geen idee had
hoe hij moest reageren. In deze situatie werkte het in zijn voordeel, omdat de man
niet doorging. In de praktijk kan deze onervarenheid echter juist nadelig zijn, wanneer strategische de-escalatie nodig is (hierover verderop meer in hoofdstuk 11
De-escalatie).
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Over het algemeen hebben oudere deurwaarders meer ervaring en weten
ze hoe bepaalde schuldenaren in bepaalde situaties reageren. Een deurwaarder die
al jaren in het vak zit, laat zien dat hij weet hoe hij zich moet opstellen. Ook een
rol daarbij speelt zijn vrijheid van het eigen baas zijn. Zo kan hij (vaker) zelf bepalen hoe lang hij bij de schuldenaar is, hoeft hij geen grote aantallen exploten
per dag af te leveren of zich te verantwoorden op kantoor; dit in tegenstelling tot
de kandidaten die het druk hebben met het betekenen van exploten en verder weinig tijd hebben. Het blijft hier echter bij speculaties en er zijn geen afdoende uitspraken over te doen.
Mijn observaties bevestigen dat het vooral gaat om iemands persoonlijke
stijl, karakter en (als belangrijkste) manier van bejegenen. Dit sluit aan bij wat
beide partijen als sterkste trigger voor escalatie noemen: de houding. In hoofdstuk
9 Harde interacties ging ik al in op het type van de ‘harde’ deurwaarder, die weinig inlevingsvermogen heeft of vindt dat schuldenaren stevig moeten worden aangepakt (wat escalatie in de hand werkt). Aan de deur stellen schuldenaren de deurwaarder soms vragen als ‘Je bent toch niet van deurwaarderskantoor X?’, waarmee ze refereren aan de slechte ervaringen die ze met de (agressieve) deurwaarder
van dat kantoor hebben. Mijn observaties bevestigen dat het per type deurwaarder
verschilt in hoeverre hij agressie en geweld uitlokt. Bij de kandidaat-gerechtsdeurwaardersopleiding valt het type dat agressie en geweld uitlokt, de docenten
direct op. Tijdens een workshop conflicthantering wordt geoefend met ‘lastige’
en ‘agressieve’ schuldenaren en hoe je als deurwaarder aan de deur met hen moet
omgaan. In een rollenspel speelt een acteur een schuldenaar die de deurwaarder
lichtelijk begint te treiteren. Hoewel er nauwelijks iets gebeurt, wordt de student
agressief tegen ‘de schuldenaar’. Naderhand vertelt hij dat hij van zichzelf weet
dat hij een driftig persoon is, maar dat dit nu eenmaal in hem zit en dat hij dit niet
kan onderdrukken. Na de les spreekt de docent de student hierover aan, omdat ze
zich zorgen maakt over hoe hij zich later, ‘in het echt’, als deurwaarder aan de
deur zal gaan gedragen.
Sommige deurwaarders laten zich aan de deur niet terugschrikken door
agressie en geweld. In case 39 (Ik doe aangifte van braak) zegt de deurwaarder
dat hij niet warm of koud wordt van de opmerking van de schuldenaar. Die zegt
dat hij aangifte van braak gaat doen, maar de deurwaarder legt met een koele opmerking uit dat hij de volgende keer met hOvJ wel gewoon naar binnen mag. In
case 40 (Je hebt geluk dat ik net wakker ben) negeert de deurwaarder de opmerking van de schuldenaar dat hij blij moet zijn dat die net wakker is. En in case 42
(Woningcorporatie) blijft de deurwaarder lang staan en schenkt hij geen aandacht
aan de boze man. Zo negeren deze deurwaarders in de praktijk beginnend gewelddadig gedrag: ze gaan er niet op of tegen in. Deze nonchalante houding kan evenwel het agressieve gedrag van de schuldenaar versterken. Als die zijn probleem
duidelijk probeert te maken en de deurwaarder daar bewust geen acht op slaat,
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kan dat een schuldenaar ertoe drijven een tandje bij te zetten met het doel ‘om wel
gehoord te worden’. Dat kan ook gebeuren als deurwaarders bij dreigende oververhitting het gesprek afkappen en voor verdere discussie naar het kantoor verwijzen, zoals uit de cases over confronterende interacties bleek. Ze houden de
conflictspiraal daarmee in stand (in het volgende hoofdstuk meer over de-escalatie).
Opmerkelijk veel deurwaarders parkeren hun (luxe) auto vlakbij het huis
van de schuldenaar. Dat valt op, zeker in een probleemwijk en het geeft aanleiding
tot gevatte uitspraken van schuldenaren. Hoewel ze weten dat hun dure auto weerstand oproept, kiezen veel deurwaarders er bewust voor om hierin rond te rijden.
Als ik meerijd, vertellen ze dat hun auto een ‘heilig’ ding is, dat ze beschouwen
als hun kantoor. Omdat ze er bijna de hele dag inzitten, kiezen ze voor een mooie
auto. Maar weinig deurwaarders met wie ik op pad ben geweest, gaan in een pak
naar hun werk. Dit is slechts bij bepaalde kantoren het beleid.
Tenslotte iets over de categorie schuldenaren uit de cases die agressief en
gewelddadig reageert. Wie zijn dat? In case 40 (Je hebt geluk dat ik net wakker
ben) gaat het om een sportschooltype en in case 41 (Een stok) gaat het om een
ondernemer die op het punt staat failliet te worden verklaard. Omdat het hier maar
om enkele schuldenaren gaat, valt er verder weinig algemeens over te zeggen.

10.5 Conclusie: conflictdynamiek
Over het algemeen intensiveert bij escalatie de situatie tussen deurwaarders en
schuldenaren zich. In een vroeg stadium zijn frustraties en problemen herkenbare
signalen die zich opstapelen en op een zeker moment omslaan in agressief en gewelddadig gedrag (zoals weergegeven in de escalatieladder). Escalatie ontstaat
niet uit het niets: er is meestal een voorgeschiedenis. Het moment waarop escalatie optreedt, verschilt. Uit de dynamiek ervan blijkt dat er in de praktijk vaak geen
eenduidige oorzaken van zijn aan te wijzen. Escalatie is veelal multifactorieel: er
grijpen verschillende triggers op elkaar in en het betreft het gedrag van zowel
deurwaarders, schuldenaren als derden; gedragingen die elkaar beïnvloeden.
In dit hoofdstuk is wederom een scala aan factoren naar voren gekomen die ten
grondslag liggen aan escalatie. Bij deurwaarders gaat het onder andere om hoe ze
iets zeggen, niet luisteren, geen respect tonen, juridisch jargon gebruiken, haastig
langskomen, commercieel (te) gedreven zijn, buitenproportioneel beslagleggen of
fel of juist slordig zijn als gevolg van hun werken in een bureaucratische organisatie. Bij schuldenaren gaat het onder andere om hoe ze hun eigen verantwoordelijkheid ontkennen, hun mondigheid, hun beperkte besef van geld, hun onvermogen om te betalen en de geringe controle over hun emotie als gevolg van stress.
Deze factoren laten zien dat verschillende maatschappelijke ontwikkelingen aan
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beide kanten van het interactieproces van invloed zijn op de dynamiek van conflict en escalatie.
Bovendien komt uit de verhalen naar voren dat niet alleen het gedrag op
zich van invloed kan zijn op escalatie, maar ook dat de manier waarop beide partijen elkaars gedrag interpreteren, kan leiden tot agressieve of gewelddadige reacties. Bij escalatie gaat het immers om een interactieproces.
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Hoofdstuk 11 De-escalatie
In de praktijk escaleren conflicten tussen deurwaarders en schuldenaren meestal
niet. Belangrijk daarin zijn de momenten van de-escalatie. Bij de-escalatie wordt
de conflictspiraal doorbroken, waardoor intensivering uitblijft. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor deurwaarders: als gezagsdragers hebben zij immers een
grote invloed op het verloop van de interactie. Zij zijn verantwoordelijk voor het
vertrouwen van burgers. In dit hoofdstuk ligt de focus op de-escalatie vanuit het
deurwaardersperspectief. De volgende vraag wordt beantwoord: ‘Hoe de-escaleren deurwaarders(kantoren) in de praktijk?’ De-escalatie wordt gezien als strategisch gedrag dat bewust wordt ingezet. Centraal staat hier de-escalatie bij de faceto-face-ontmoetingen aan de deur met de schuldenaren.

11.1 De-escalatie aan de deur
Aan de deur maken deurwaarders regelmatig gebruik van de-escalerend gedrag.
Zij zijn van mening dat zij de schuldenaren nodig hebben om hun doel te bereiken
en hebben zelf ook belang bij het uitblijven van verzet. Conflicthantering is een
belangrijk onderdeel van hun dagelijkse beroep. Dat belang dienen ze met de
‘softe’ strategieën uit hoofdstuk 8 (Strategische interacties), waarbij de relatie
met de schuldenaar op het moment aan de deur voorop staat. Daartoe zetten ze de
volgende gedragsvormen in: gedragsafstemming, een wit voetje proberen te halen, een langetermijnvisie hanteren, informatie achterhouden, zich (niet) door de
politie laten vergezellen of zich als onderhandelaar of vriend opstellen. Deze gedragsvormen kwamen overeen met de strategieën die Rock onderscheidt om een
situatie onder controle te houden: impressiemanagement, informatiecontrole en
role playing.
Aan de orde in deze paragraaf komen de strategieën die deurwaarders in
het bijzonder inzetten om escalatie voor te zijn. Deurwaarders vertellen over hun
ervaringen en de verschillende manieren waarop zij agressie en geweld aan de
deur proberen te voorkomen en zo tegelijkertijd hun veiligheid proberen te waarborgen. Hier kan een onderscheid gemaakt worden tussen:
1.
preventieve strategieën: manieren om al voor een face-to-face-interactie
escalatie te voorkomen;
2.
minimaliserende strategieën: manieren om tijdens de face-to-face-interactie met een schuldenaar de conflictspiraal te doorbreken en verdere escalatie af te wenden.
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11.1.1 Preventieve strategieën: vooraf al escalatie voorkomen
Allereerst bespreek ik hier de preventieve strategieën die deurwaarders inzetten
nog voordat het face-to-face-contact met de schuldenaar plaatsvindt. Het gaat achtereenvolgens om:
1.
het plannen van de face-to-face-contacten;
2.
het rekening houden met persoonlijke kenmerken;
3.
het meenemen van anderen;
4.
het volledig vermijden van de interactie.
1.
Allereerst houden sommige deurwaarders rekening met het plannen van
hun bezoek aan de deur. Deurwaarders beschikken over een ‘mentale plattegrond’
(zie hoofdstuk 3 Een overzicht van de literatuur, paragraaf 3.5.1), waarmee ze op
basis van tijdstippen, seizoenen en locaties risico’s kunnen berekenen. Als ze weten wanneer escalatie vaker optreedt, kunnen ze het moment van het face-to-facecontact hierop afstemmen. Een deurwaarder vertelt dat het praktisch is om vroeg
in de ochtend bij verslaafde schuldenaren langs te gaan, omdat die dan nog niet
veel drank of drugs tot zich hebben genomen. Andere deurwaarders vertellen rekening te houden met het seizoen: ze proberen beslagleggingen te vermijden op
heel warme zomerdagen of rond nationale evenementen, zoals het Europees Kampioenschap. Ook houden ze rekening met de locatie. In volksbuurten waar de bewoners regelmatig in de middag met z’n allen op straat zitten (veelal met een
alcoholische versnapering), is het volgens hen verstandiger om in de ochtend
langs te gaan, want dan is het nog rustig in de wijk.
2.
Persoonskenmerken worden eveneens bewust ingezet om escalatie te
voorkomen. Deurwaarders vertellen rekening te houden met hun ‘uiterlijke cues’,
zoals kleding. Een deurwaarder draagt tijdens zijn werk een roze hawaïshirt en
roze suède schoenen. Hij zegt dat hij liever zo langs schuldenaren gaat dan in een
pak. Hoewel het een opzichtige outfit is (zoals hij zelf zegt), vindt hij het vooral
belangrijk dat zijn kledingstijl bij hem als persoon past. Hij voelt zich zo op zijn
gemak en daardoor is hij ook gemakkelijk in de omgang met schuldenaren. Overigens leidde zijn kledingstijl niet tot gevatte opmerkingen van schuldenaren,
bleek uit mijn observaties.
Verschillende deurwaarders vertellen dat het voor hen belangrijk is om
‘goed in je vel te zitten’, dat werkt op zichzelf al de-escalerend. Sommige deurwaarders dragen bewust een pak, omdat ze daarmee gezag uitstralen en gehoorzaamheid afdwingen. De meningen over het de-escalerende effect van een pak
zijn overigens verdeeld: in het vorige hoofdstuk kwam naar voren dat het ook juist
afstand kan scheppen. Er zijn tevens deurwaarders die soms bewust gebruik maken van hun geslacht om escalatie te voorkomen. Zo kwam eerder al ter sprake
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dat mannelijke deurwaarders meer agressie zouden uitlokken, wat een reden kan
zijn om soms bewust een vrouw op een schuldenaar af te sturen.
Als vrouw krijg je wel meer voor elkaar. Dan stuurt de baas mij bijvoorbeeld naar iemand toe, want dan weet hij dat ik het beter kan doen
omdat ik meer voor elkaar krijg. Ook heb ik altijd het genoegen dat ik
naar bepaalde debiteuren moet gaan die grote herdershonden hebben.
Ik heb zelf een hond, dus ik kan dan wel inschatten hoe ik daar mee om
moet gaan, maar ik heb eerlijk gezegd altijd wel hondenkoekjes in mijn
zak zitten (Meelopen deurwaarder, deurwaarder 4).

Zwangere vrouwen blijken in het bijzonder een grotere ‘aaibaarheidsfactor’ te
hebben. Een zwangere deurwaarder merkte dat ze opvallend gemakkelijk bij
schuldenaren binnen kon komen en beslag kon leggen.
3.
Een derde manier om vooraf te de-escaleren is om anderen mee te nemen
naar de schuldenaar. Sommige deurwaarders nemen als hulp de politie mee (zie
ook hoofdstuk 8 Strategische interacties). Ook bij ‘vuurgevaarlijke’ schuldenaren
zorgen ze voor extra back-up van de politie. Daarnaast gaan ze weleens samen
met een collega, bijvoorbeeld een stagiaire. Een deurwaarder vertelt dat ze eens
in de zoveel tijd iemand van de incasso-afdeling mee de straat op neemt. Zo houdt
ze situaties in de hand en het is volgens haar bovendien goed voor de manier
waarop incasso-medewerkers schuldenaren bejegenen. In het vorige hoofdstuk
kwam in dat verband naar voren dat deurwaarders zich erg storen aan kantoorcollega’s die geen idee hebben hoe de wereld op straat eruit ziet en die schuldenaren
onmenselijk behandelen. Het meenemen van een collega kan in dit opzicht dus
een dubbele de-escalerende werking hebben.
4.
Ten slotte wordt ter voorkoming van escalatie de face-to-face-interactie
met een schuldenaar soms bewust vermeden. Dit gebeurt op verschillende manieren:
a.
de exploten per post versturen;
b.
de vorderingen uit eigen zak betalen;
c.
de opdracht teruggeven of helemaal geen werk voor een opdrachtgever
doen.
a.
Een eerste manier is om de exploten via de post te laten bezorgen in plaats
van ze persoonlijk bij de schuldenaar af te geven.
In de loop der jaren hebben wij een aantal ervaringen met vervelende
personen opgedaan en wij hebben besloten om exploten voor deze
adressen per post te versturen onder vermelding van in het verleden
geuite dreigementen. Alle deurwaarders op ons kantoor kennen deze
zwarte lijst. De meeste deurwaarders sturen de exploten voor deze
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adressen inderdaad per post. Er zijn echter enkele deurwaarders die
toch naar deze adressen gaan omdat ze nieuwsgierig zijn (Opdracht
deurwaardersopleiding workshop Conflicthantering, deurwaarder 10)

Deurwaarders zeggen uit ervaring te weten dat persoonlijke ontmoetingen met
een bepaalde groep schuldenaren uit de hand kunnen lopen en daarom gaan ze uit
voorzorg de confrontatie niet aan.
b.
Een tweede manier om een interactie te vermijden is de betaling van de
vorderingen uit eigen zak. Dit houdt in dat het deurwaarderskantoor opdraait voor
de schulden van de schuldenaar of dat het dossier niet wordt afgehandeld.
Twee maanden geleden stond ik bij een zeer vervelende mijnheer, tien
straten verder dan waar ik woon, die aangaf (hij was door jaren schulden zeer gefrustreerd inmiddels en wou ook nog eens zijn eigen huis –
‘zijn kasteel’ – verdedigen) dat ik ‘hier niks moest proberen achter te
laten’ en ‘Waag het niet om het toch per post te sturen, want dan heb je
een probleem’. Ik heb precies gedaan wat hij zei en ik zag onlangs in
het dossier dat er nog niemand achter gekomen is dat het stuk niet is
betekend (Interviews, deurwaarder 5).

Er wordt gezegd dat het in de praktijk meestal om kleine bedragen gaat, maar
concrete bedragen worden niet genoemd. Uit de vermijdende houding van deze
deurwaarder blijkt dat intimiderend gedrag van schuldenaar kan lonen. Deurwaarders wegen dus ook het (grote) risico van een gevaarlijke ontmoeting met een
agressieve schuldenaar en de (vele) tijd die alles kost, af tegen het te innen (kleine)
bedrag.
c.
Sommige deurwaarders zeggen dat zij wel eens besluiten om geen werk
voor een bepaalde opdrachtgever te doen of een bepaalde opdracht niet uit te
voeren. In bijzondere situaties kan dat. Een vrouwelijke deurwaarder vertelt over
een ontruiming bij een ernstig zieke schuldenaar. Ze besloot toen om de opdrachtgever hierover te berichten en de ontruiming niet uit te voeren. Hier gaat het om
situaties waarin de medemenselijkheid voorop staat. Ikzelf observeerde hoe een
deurwaarder bij een heel oude vordering besloot niet naar de schuldenaar te gaan.
In de praktijk is het echter niet altijd gemakkelijk om een opdracht te weigeren.
Veel deurwaarders zijn niet alleen afhankelijk van hun baas, maar ook van de
opdrachtgever (zie ook hoofdstuk 9 Harde interacties). Verder zijn er deurwaarders die een opdrachtgever maar dubieus en onbetrouwbaar vinden en het daarom
laten zitten. Zo vertelt een deurwaarder over woningcorporaties die ‘bizarre dingen doen’ en huurders uitproberen en oplichten. Deze deurwaarders weigeren dus
al bij voorbaat de opdrachten van een bepaalde opdrachtgever en werken niet met
hem samen.
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Tot zover de mogelijke preventieve strategieën van een deurwaarder voordat hij
aan de deur van een schuldenaar staat. Daarnaast zijn er ook verschillende manieren om tijdens het face-to-face-contact aan de deur escalatie te voorkomen. Het
gaat dan bijvoorbeeld om het raambeslag (zie case 20, Stapje voor stapje, hoewel
in dat geval de schuldenaar wel thuis bleek te zijn). Door zo’n beslaglegging van
buitenaf hoeft de deurwaarder niet bij iemand naar binnen te gaan, omdat hij al
via het raam de goederen inspecteert en op de beslaglijst noteert. De belangrijkste
raadgever van deurwaarders is toch wel hun eigen intuïtie. Door hun ervaring op
straat weten ze wanneer het ‘mis’ is. Sommigen zeggen dat zij door hun ervaring
bepaalde ‘tentakels’ hebben gekregen waarmee ze kunnen aanvoelen wanneer een
situatie kan gaan escaleren.
Ik ben erg mensgericht. Ik handel altijd met mijn intuïtie, ik ben gelukkig hiermee gezegend. Zo kijk ik altijd naar de lichaamstaal maar ook
naar verbaal gedrag en daar speel ik op in (Interviews deurwaarders,
deurwaarder 13).

In hoofdstuk 8 Strategische interacties kwam al aan de orde dat sommige deurwaarders iedere interactie opvatten als een klein sociaal systeem. Al vooraf beoordelen ze de situatie om in te schatten wat ze moeten doen in geval van escalatie
en ze letten daarvoor op de verschillende kenmerken van de schuldenaar.
Je hebt als deurwaarder een heel basale houding, een basale reactie.
Het is een reactie van overleven. Als je een klap krijgt, dan ga je al
gelijk na hoe je die dan kan afweren. Je kijkt altijd eerst even naar de
wijk, welke mensen de deur opendoen. Dan schat je gelijk in of je die
aankan. Is hij groter, is hij kleiner, geeft hij een stevigere hand, kan ik
hem aan met mijn kracht? Dan weet ik gelijk of ik hem aankan (Interviews deurwaarders, deurwaarder 14).

Deze deurwaarder beoordeelt het risico op escalatie en bedenkt wat hij in zo’n
geval kan doen. Deurwaarders zijn aan de deur altijd alert op gevaar en ze nemen
zo nodig voorzorgsmaatregelen. Ze proberen op verschillende manieren hun eigen
fysieke veiligheid te waarborgen. Ze checken de bel: staat deze niet onder stroom?
Hangt er geen gaslucht? Ook beoordelen ze hun positie bij de deur en houden ze
een ‘vluchtroute’ open. Bij een beslaglegging stellen ze zich ergens op waar de
schuldenaar niet tussen hen en de uitgang in kan gaan staan. Zo kunnen ze snel
weg wanneer de situatie dreigend wordt, bijvoorbeeld wanneer de schuldenaar
hen wil gijzelen of opsluiten. Ze gaan ergens staan waar ze geen gemakkelijk
doelwit zijn. Als ze aanbellen, zorgen ze dat ze schuin naast de deur staan, zodat
ze zich niet direct in het vizier van de schuldenaar en buiten het schootveld van
een mogelijk pistool door de brievenbus bevinden. Als ze in een portiekflat beslag
moeten leggen, gaan ze niet met hun rug naar de trap staan, zodat ze niet naar
beneden geduwd kunnen worden. Ze staan niet direct onder een portiek, zodat de
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schuldenaar ze geen bloembak of iets anders op hun hoofd kan gooien. Sommigen
nemen ook voorzorgsmaatregelen als ze hun auto parkeren: niet direct voor de
deur of achteruit ingeparkeerd, zodat ze snel weg kunnen.
Een collega van mij reed vier jaar geleden een beslagroute in Friesland
en moest in een portiekflat beslag op de roerende zaken van de debiteur
leggen. Hij kende het dossier, maar er was nooit feitelijk contact geweest met de debiteur. Hij wist dus niet wat hij kon verwachten en ging
nietsvermoedend naar de juiste etage en belde aan bij de deur van de
debiteur. De debiteur opende de deur en liet deze met een ketting op
een kier staan. Mijn collega legitimeerde zich en deelde het doel van
zijn komst mee, waarop de debiteur zei: ‘Wacht even, ik ben zo terug’.
Hierbij keek hij vreemd uit zijn ogen en mijn collega kreeg een raar
gevoel hierbij. Hij vertrouwde het niet en is weggegaan.
Op het moment dat hij een trap naar beneden was gegaan, hoorde en
zag hij de debiteur achter zich aan komen met een groot mes in zijn
handen. Mijn collega rende hard naar de centrale deur, opende deze,
greep zijn sleutels uit zijn broekzak (die hij altijd in dezelfde broekzak
heeft) en opende op afstand zijn auto. Hij bereikte als eerste zijn auto
en deed deze van binnenuit op slot zodat de debiteur niet binnen kon
komen. Doordat mijn collega de auto vooruit had ingeparkeerd, kon hij
niet ineens wegrijden. Hij reed achteruit om vervolgens voorwaarts
weg te kunnen rijden, maar de debiteur stond voor zijn auto. Hij stopte,
waarna de debiteur zijn autoband lek stak. Toen is mijn collega toch
weggereden en is verderop bijgekomen van de schrik.
De debiteur is opgepakt en heeft tegenover de politie verklaard dat hij
mijn collega wel zou hebben gestoken met het mes indien hij de kans
had gehad. Tbs bleek de juiste straf voor hem. Het is mijns inziens duidelijk dat dit onder instrumentele agressie valt nu de debiteur mijn collega bang wilde maken en wilde voorkomen dat hij beslag zou leggen
op zijn roerende zaken. Zijn gedrag heeft effect gehad doordat mijn collega angstig was voor fysiek leed en logischerwijs heeft afgezien van
het beslag (Opdracht deurwaardersopleiding workshop Conflicthantering, deurwaarder 6).

Een andere deurwaarder vertelt onderweg dat hij vanwege zijn werk met schuldenaren expres geen witte uitvoering van zijn auto, een BMW, heeft gekozen. Als
deurwaarders langs gaan bij schuldenaren die eerder al agressief of gewelddadig
zijn geweest, houden ze contact met kantoor zodat dat actie kan ondernemen,
mocht er iets gebeuren – dit doen ze door hun telefoon in hun zak te stoppen,
terwijl iemand op kantoor meeluistert. Zo weet men daar hoe de interactie verloopt en kan men de politie inschakelen als de situatie uit de hand loopt. Tenslotte
hebben sommige deurwaarders speciale ‘bescherming’ bij zich: de een heeft een
knuppel in de achterbak van de auto liggen, een andere draagt soms een kogelvrij
vest en weer een andere deurwaarder heeft pepperspray in haar tas.
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De-escalatie kan ook plaatsvinden als de spanningen al zijn opgelopen en de deurwaarder iets moet doen om verdere escalatie te voorkomen. Dan kan hij gebruik
maken van de volgende, minimaliserende strategieën.

11.1.2 Minimaliserende strategieën
In veel gevallen krijgen deurwaarders aan de deur al meteen te maken met oplopende spanningen. Vooraf de-escaleren is niet altijd voldoende om weerstand te
voorkomen; het is volgens hen dan nodig om tijdens riskante face-to-face-interacties nadere de-escalerende strategieën in te zetten. Het gaat hier om de volgende
minimaliserende strategieën:
1.
sociale vaardigheden inzetten;
2.
stoom laten afblazen;
3.
van stijl wisselen;
4.
grenzen stellen;
5.
vermijden.

1.

Allereerst zijn de sociale vaardigheden belangrijk. Tijdens een ontmoeting heeft het tonen van empathie een belangrijk de-escalerend effect.
Hierbij is respect altijd van belang. Het is altijd belangrijk om te luisteren, om eerst je bakens uit te zetten (Agressiebijeenkomst).

Menselijkheid is cruciaal om tijdig verdere escalatie te voorkomen. Volgens deurwaarders is het van belang om in een specifieke situatie de tijd te nemen om de
schuldenaar uitleg te geven. Ze vertellen dat heel veel schuldenaren veel zaken
niet begrijpen. Door hier bewust op in te spelen zegt de deurwaarder de frustratie
te verminderen en zo agressie en geweld een halt toe te roepen.
Mijn taak was het overbetekenen van een beslag op een uitkering aan
een debiteur. Ik kende de vrouw in kwestie niet, ik was nooit eerder aan
dat adres geweest. Ik arriveerde op maandagochtend bij haar huis en
belde aan. Er werd opengedaan door een vrouw die er netjes en verzorgd uit zag. Ik stelde mij voor en vertelde haar wat ik kwam doen.
Nog voordat ik uitgepraat was, liepen de tranen de vrouw al over haar
wangen. Ze begon hevig te huilen en sloeg eenmaal met haar hand tegen de deur. Daarna richtte de vrouw zich tegen mij en begon ze te
schreeuwen dat het allemaal schandalig was en dat ‘wij’ haar kapot
wilden maken. Ik kon op dat moment niet anders dan de vrouw uit laten
razen. Gelukkig duurde dit niet heel lang, waarna haar woede plaats
maakte voor verdriet. Ze begon opnieuw te huilen, alleen ditmaal een
stuk rustiger. Ik probeerde haar enigszins te troosten door te proberen
uit te leggen wat er daadwerkelijk was gebeurd en wat voor haar nu de
gevolgen waren. Ik vond het vervelend voor haar dat ik niets aan de
situatie kon veranderen, omdat ik zag dat zij het echt moeilijk had. De
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vrouw liet mij het woord voeren en ik kon haar alles goed uitleggen
zonder dat zij mij verder in de rede viel. Na mijn uitleg begreep de
vrouw goed wat de situatie was. Ze vertelde mij dat ze bijna niet kon
lezen en schrijven en daarom in de problemen was geraakt. Gelukkig
begreep zij toen dat het toch echt niet mijn schuld was dat zij in de
schulden was geraakt en bood zij haar excuses aan voor haar reactie
van daarvoor. Omdat ik de situatie zo schrijnend vond en toevallig die
dag tijd over had, heb ik vervolgens de vrouw geholpen om haar stapel
post (vluchtig) door te nemen en de meest spoedeisende brieven eruit te
filteren. Daarna heb ik een aantal gegevens van o.a. de gemeente en het
maatschappelijk werk opgezocht en deze aan haar gegeven, zodat zij
daarnaartoe kon gaan voor verdere hulp. Toen ik vertrok, was de vrouw
mij zo ontzettend dankbaar, dat het leek alsof zij inmiddels vergeten
was dat er beslag op haar uitkering was gelegd. Ze bleef mij bedanken
en als ik in de buurt was, moest ik zeker nog een keer bij haar langskomen (Opdracht deurwaardersopleiding workshop Conflicthantering,
deurwaarder 1).

Dit is een verhaal van een student die voor een opdracht over conflicthantering
iets moest vertellen over haar ervaring met de-escalatie. Het illustreert de ervaringen van andere deurwaarders. Sommigen vertellen bijvoorbeeld dat ze de tijd nemen om de schuldenaar op weg te helpen met een telefoonnummer of de naam
van een hulpverleningsinstantie. Dit kan de schuldenaar tot rust brengen.
Deurwaarders zeggen dat ze aan de deur proberen om rustig en kalm te
blijven wanneer de emoties hoog beginnen op te lopen. Een deurwaarder zegt dat
hij vaak het gevoel heeft dat hij aan het slijmen is (zoals in hoofdstuk 8 Strategische interacties bij een wit voetje halen ook al werd opgemerkt). Aan de deur
praat hij schuldenaren vaak naar de mond.
Ik voel het zelf – zoals gezegd – zo dat ik me de hele dag een weg door
debiteurenland zit te slijmen aan de deur. Als je tussen vijf zigeuners
staat, vriendelijke mensen overigens doorgaans, ga je niet proberen
hoe ze reageren op de opmerking ‘Waar rij jij nu die grote Mercedes
van?’ Ook op andere adressen ga ik niet bijdehand opmerken ‘Ja, wat
is hier niet aan te begrijpen? Je hebt 1500 euro aan premies niet betaald, bent tien keer gesommeerd en nu slepen ze je voor de rechter,
man!’ Nee, nee, ik zeg natuurlijk: ‘Ja, het is ook allemaal zo vreselijk
duur tegenwoordig’. Dat heeft de debiteur en zijn halve gezin me namelijk net ook al tien keer verteld. Daar ga ik niet tegenin. Hallo! En
dan? Bij het betekenen van de dagvaarding al vriendjes proberen te
worden met de debiteur, want ik moet ook nog terug met het vonnis.
Dan bij het vonnis al aankondigen dat er beslag gelegd gaat worden.
‘Jee, ziet u wel, hebben ze zoals ik u zei toch beslag gelegd’. ‘Oh, ik zie
dat ik dat ook nog zelf heb moeten doen, zie ik nu’. Ja, ja, dat weet ik al
lang voordat ik aanbel. De hele dag spelletjes spelen, meepraten, naar
de mond praten. Tja (Interviews, deurwaarder 5).
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Humor of een relativerende opmerking kan eveneens veel goed doen om een situatie te de-escaleren.
Soms hoor ik voordat ik aanbel dat er al geschreeuwd wordt. Ik ben dan
alerter en begin vaak met ‘Volgens mij is mijn timing niet zo goed’ of
iets dergelijks (Interview deurwaarders, deurwaarder 4).

Ook opmerkingen zoals uit hoofdstuk 8 (‘Daar ben ik weer’, ‘Ja, ik weet dat u
niet op mij zit te wachten, maar toch sta ik hier nu voor u’) kunnen het tij keren.

2.

Deurwaarders maken aan de deur daarnaast bewust gebruik van de strategie stoom laten afblazen. Dit houdt in dat ze de schuldenaar eerst de ruimte
geven om even uit te razen. Een deurwaarder vertelt dat hij luistert en de emoties
ruimte geeft door ‘mee te veren’.
Er kan zo een gek komen, dan kan je het niet in de hand houden. Maar
als deurwaarder kan je agressie wel heel bewust proberen te voorkomen. Als iemand helemaal boos opendoet, dan is het voor mij een uitdaging om daarop in te praten en te zorgen dat degene ontdooit en dat
het ‘brandje wordt geblust’. Daar krijg ik dan later wel een goed gevoel
over (Meelopen deurwaarders, deurwaarder 2).

Hij merkt de gevoelens van de schuldenaar op en spiegelt ze aan hem terug.
Daarna buigt hij ze om, zodat het gesprek weer over de inhoud gaat. Hij zegt
bijvoorbeeld: ‘Ik begrijp je situatie waarin je nu zit, ik begrijp dat dit een nare
situatie is, maar we moeten het toch even hebben over…’.

3.

Een derde strategie is om tijdens een ontmoeting de stijl aan te passen.
In hun deurwaardersopleiding krijgen de studenten les in de verschillende conflicthanteringsstijlen: toegeven, exploreren/confronteren, vermijden/negeren en
een compromis sluiten/onderhandelen (Blake & Mouton, 1964; Killman, 1947).
In een opdracht bij de workshop Conflicthantering moeten ze opschrijven hoe ze
in verschillende situaties hebben gehandeld. Ze vertellen dat het niet altijd zinvol
is om door te drukken, maar dat het soms handiger is om toe te geven. In sommige
gevallen betekent dit dat zij hun voornemen moeten bijstellen en er bijvoorbeeld
beter voor kunnen kiezen om een beslaglegging uit te stellen of een betalingsregeling af te spreken.

4.

Een vierde strategie is om op tijd grenzen te stellen. Een student schrijft
het volgende hierover:
Ik belde aan bij een debiteur en deelde mee wie ik was en waarvoor ik
kwam. Hij begon al meteen te schreeuwen ‘dat ik al de zoveelste deurwaarder was’ en ‘dat we zijn leven kapot maakten’. Ik moest me maar
schamen voor mijn vak en hij begreep niet dat ik voldoening uit mijn
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werk kon halen. Hij gaf me het advies om niet weer te komen, want dan
zou het niet goed met me aflopen. Ik heb het gesprek afgekapt en heb
mijn grenzen duidelijk gesteld. Ik heb hem laten kiezen, dat ik of zou
weggaan (waardoor er dus niets zou veranderen in de situatie) of dat
ik even binnen zou komen en we de situatie rustig konden bespreken.
Hij keek me bedenkelijk aan en liet me binnen. Op dat moment twijfelde
ik even, maar ik ben toch naar binnen gegaan. Hij nam plaats op de
bank en barstte in tranen uit. Hij bood zijn excuses aan en wilde toch
wel graag een regeling treffen en beloofde meteen dat hij die echt zou
nakomen. Ik ben akkoord gegaan en inmiddels is de eerste termijnbetaling door ons ontvangen (Opdracht deurwaardersopleiding workshop
Conflicthantering, deurwaarder 15).

Deze deurwaarder vertelt dat hij de schuldenaar duidelijk maakt dat er iets moet
gebeuren. Door deze manier van handelen kon hij de situatie aan de deur de-escaleren. Verschillende deurwaarders nemen aan de deur de regie in handen en
leggen de keus bij de schuldenaar: óf die werkt mee óf de deurwaarder gaat weg
en dan wordt er uiteindelijk niets opgelost. Een andere deurwaarder zegt dat hij
een eigen grens heeft: als een schuldenaar die overschrijdt, dan gaat hij weg:
Nou, mijn vader is heel ziek en als iemand dan gaat schelden met kanker, nou dan triggert dat mij gelijk. Dan zeg ik: ‘Hier is het exploot’ en
dan houdt het voor mij op. Dan ga ik niet door met mijn gesprek, dan
ga ik weg en kap ik het gesprek af (Agressiebijeenkomst).

5.

Een laatste de-escalatiestrategie is vermijding. Dat houdt in dat de deurwaarder bewust niet ingaat op het agressieve en gewelddadige gedrag van schuldenaren. In de vorige hoofdstukken kwamen er al verschillende vormen van vermijding aan de orde, zoals discussies uit de weg gaan, de problemen niet oplossen,
geen ‘echt’ contact aan de deur maken en snel weg zijn. Daar bleek dat dit gedrag
in de praktijk een veelal averechts effect heeft en juist escalatie uitlokt. Deurwaarders vertonen vooral bij (beginnend) agressief en gewelddadig gedrag van een
schuldenaar een nonchalante houding, door een koele opmerking te maken of hem
te negeren. Dit werkt escalerend, zoals in het vorige hoofdstuk bleek bij cases 40
(Je hebt geluk dat ik net wakker ben) en 42 (Woningcorporatie), waarin de deurwaarder bewust geen aandacht schenkt aan een agressieve opmerking en de woede
van de betrokken schuldenaren.
Uit de verhalen komt echter naar voren dat vermijding soms wel degelijk
een de-escalerend effect heeft. Een deurwaarder vertelt over zijn collega:
Laatst kwam X ergens. ‘Ik schiet je door je kop,’ zei de debiteur. Toen
zei hij: ’Ja, doe maar.’ Toen zei de debiteur niks meer (Meelopen deurwaarders, deurwaarder 9).

Sommige deurwaarders doen aan de deur alsof ze niet begrijpen wat er aan de
hand is. Ze stellen zich naïef op of laten de dreigementen langs zich heen gaan.
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Laatst was ik op een woonwagenkamp en toen kwam er een man op me
aflopen en die zei: ‘Zo, jij durft wel, wijffie’. ‘Hoezo?’ vroeg ik toen.
Toen zei hij als volgt: ’Anderen zijn bang om hier te komen’. Dus toen
vroeg ik hem: ‘Is dat nodig dan?’ Toen moest hij gewoon lachen (Opdracht deurwaardersopleiding workshop Conflicthantering, deurwaarder 11).

Een andere deurwaarder heeft de volgende ervaring met een dreigend moment aan
de deur:
Vandaag 12 november had ik als laatste handeling het betekenen van
een beslag op de uitkering aan een echtpaar. Ik loop het pad op naar
de voordeur en hoor ontzettend hard geschreeuw. Het was een mannenstem en deze was aan het schelden, de gordijnen waren dicht, dus ik
kon niet beoordelen of het uit dat huis of van de buurman kwam. Bij de
deur aangekomen, bel ik – enigszins al in een verhoogde staat van alertheid – aan. Direct daarna weer schelden en schreeuwen, maar nu duidelijk aanwijsbaar richting mij: ´Hé klootzak, wat moet je hier, rot op,
anders kom ik even naar je toe!´ en nog wat meer van dat soort teksten.
De deur gaat niet open, maar ik weet dat er iemand is, dus ik loop iets
terug om te kijken of de gordijnen geopend zijn. Op dat moment gooit
hij iets tegen de gordijnen en begint hij weer te schelden. Daar sta je
dan, je weet dat er iemand is, die kennelijk niet blij is met mijn komst,
maar ik moet het beslag betekenen. Dus terug naar de deur en ik klop
ditmaal op de deur. Als hij nu niet open doet, dan stop ik het exploot in
de envelop en gooi ik het in de brievenbus, denk ik bij mijzelf. Net op
het moment dat ik de envelop aan het schrijven ben, doet een rustige
uitziende jongeman open en stappen er direct nog twee mannen naar
buiten. Deze twee mannen bemoeien zich niet met het gesprek, maar
blijven een beetje achter mij en naast mij bewegen. Op dat moment hoor
ik weer diezelfde man schreeuwen en schelden, waarop de jongeman
aangaf dat die vent gek was en ik maar niet op hem moest letten. Achteraf bleek de jongeman de zoon van de debiteur te zijn en de anderen
zijn vrienden. Hierop heb ik hem de exploten gegeven en ben ik weggegaan. In de auto was ik bezig met het evalueren van dat moment. Het
viel mij op dat ik een verhoogde status van alertheid had: toen hij iets
tegen de gordijnen aan gooide, vond ik dat duidelijk niet leuk en ik
voelde mij ongemakkelijk toen de mannen om mij heen liepen, maar ook
dat ik daar niets van had gezegd. Voor mijn gevoel was het een spelletje
(Opdracht deurwaardersopleiding workshop Conflicthantering, deurwaarder 18).

Deze deurwaarder komt in aanraking met een agressieve man, maar gaat daar niet
op in. Hij is erg alert en na een tijdje wordt de situatie minder dreigend. Als negeren of vermijden niet de-escalerend werkt, is weggaan soms de enige optie. In
case 42 (Woningcorporatie) merkt de deurwaarder dat het geen effect heeft dat
hij de boze reacties van de schuldenaar blijft negeren. Na een tijdje gaat hij even
buiten staan, uit het zicht van de schuldenaar. Een andere deurwaarder vertelt dat
hij gevlucht is.
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Ik had laatst een man die zo boos werd, dat hij zei: ‘Ik loop nu naar de
schuur en haal een blok hout en als ik terugkom en jij bent hier nog,
dan bewerk ik je’. Toen ben ik maar heel snel gevlucht en toen ik wegreed, zag ik hem middenin een woonwijk met zo’n groot stuk hout
zwaaien (Interview deurwaarders, deurwaarder 16).

Uit de gesprekken met deurwaarders komt naar voren dat ze met behulp van allerlei microgedragingen vooraf en tijdens het face-to-face-contact aan de deur escalatie kunnen voorkomen. Maar de-escalatie wordt ook vanuit deurwaarderskantoren ingezet.

11.2 De-escalatie vanuit kantoor
Verschillende deurwaarderskantoren passen de-escalerende maatregelen toe. De
focus ligt hier wederom op de maatregelen ter voorkoming van escalatie tijdens
het face-to-face-contact aan de deur van de schuldenaar.241 Het betreft hier de
volgende maatregelen:
1.
gele stickers plakken;
2.
een budgetconsulent inschakelen;
3.
deurwaarders ‘light’ naar de deur laten gaan;
4.
freelancers inschakelen;
5.
alleen gemakkelijke dossiers aannemen.
1.
Kantoormedewerkers plakken op het betalingsdossier ter waarschuwing
gele stickers, met daarop de mededeling dat er bij een vorig contact aan de deur
een vervelend incident heeft plaatsgevonden. Zo kan de deurwaarder zich voorbereiden op de ontmoeting en weet hij dat hij alert moet zijn op een mogelijk
gewelddadige schuldenaar.
2.
Sommige kantoren hebben een budgetconsulent ingeschakeld die vooraf
de adressen bezoekt van bijvoorbeeld mensen voor wie ontruiming dreigt. Deze
samenwerking is niet alleen bedoeld om escalatie te voorkomen, maar ook en in
het bijzonder om dossiers op te lossen (en ter voorkoming van problematische
schuldensituaties).
3.
Enkele kantoren hebben speciale medewerkers in de buitendienst, de zogenoemde ‘deurwaarders light’. Dat zijn medewerkers die geen deurwaardersop-
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Andere maatregelen tegen agressie en geweld op kantoor zijn bijvoorbeeld het inschakelen
van bewaking en een met glas afgesloten balie.
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leiding hebben gevolgd en veelal voorafgaand aan een ontruiming (vanwege bijvoorbeeld een huurachterstand) bij een schuldenaar langsgaan. Ze lijken daarmee
op budgetconsulenten.
Deze mensen gaan op huisbezoek, in de fase van de executie. Ze gaan
kijken bij het huis hoe het eruit ziet. Ook gaan ze naar binnen om te
vertellen dat er volgende week ontruimd wordt om dit de mensen alvast
kenbaar te maken. Eveneens noteren ze hoe het huis eruit ziet, bijvoorbeeld hoeveel de inboedel waard is. Dan hoeft er geen deurwaarder op
pad te gaan en dit is dus goedkoper. Dit gebeurt niet overal bij alle
kantoren, want hier is geen geld voor (Meelopen deurwaarders, deurwaarder 8).

Ze worden vaak al in een vroeg stadium op bezoek bij de schuldenaar gestuurd
om hem alvast op de ontruiming voor te bereiden. Dan maken ze meteen een risico-inschatting van hoe die bij de uiteindelijke ontruiming zal reageren, om eventuele weerstand vroegtijdig te kunnen voorzien; het is ook een vorm van vroege
signalering. In de praktijk blijkt dit daarnaast een manier te zijn om zelfmoorden
te voorkomen, bijvoorbeeld schuldenaren die op de dag van de ontruiming een
gasexplosie veroorzaken.
4.
Voor ‘grove’ klusjes worden ook freelancers ingezet. In hoofdstuk 9
Harde interacties kwam naar voren dat dit aan de deur conflicten opwekt. Desalniettemin zien deurwaarders het als een vorm van de-escalatie, vooral met het oog
op toekomstige ontmoetingen. De achterliggende gedachte is dat freelancers geen
band met de schuldenaar hebben. Zij leggen ter plekke beslag of moeten een auto
wegtakelen. Wanneer de (echte) deurwaarder later terugkomt om de goederen
mee te nemen of een ontruiming uit te voeren, is onbekend wie die eerdere, ‘harde’
deurwaarder was. Dit werkt doordat sommige schuldenaren goed onthouden wie
ze precies aan de deur hebben gehad en met welke kantoren ze slechte ervaringen
hebben; ook schuldenaren hanteren een (al eerder genoemde) ‘zwarte lijst’.
5.
Tenslotte zijn sommige kantoren selectief in de dossiers die zij aannemen.
Sommige kantoren, zo wordt verteld, nemen alleen maar gemakkelijke dossiers
aan – dossiers van schuldenaren die wel kunnen betalen. De dossiers van schuldenaren die bij gebrek aan vermogen niet kunnen betalen, blijven dan buiten
beeld. Dit leidt aan de deur minder snel tot frictie.
De maatregelen die de revue zijn gepasseerd, laten zien dat deurwaarders in de
praktijk een eigen weg hebben gevonden om aan de deur de-escalerend op te treden. Daarmee waarborgen ze hun eigen veiligheid. Uit mijn gesprekken met hen
blijkt dat er vanuit kantoor (van ‘boven’) in feite niet veel (officiële) de-escalerende maatregelen worden genomen.
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11.3 Beperkingen op het terrein van de-escalatie
In de realiteit kunnen deurwaarders aan de deur de de-escalerende strategieën niet
altijd effectief gebruiken. Dit komt onder andere doordat daar te weinig tijd voor
is of doordat schuldenaren gewoonweg niet naar hen luisteren. Bovendien komt
uit de gesprekken naar voren dat er geen eenduidig anti-agressiebeleid is. Slechts
enkele deurwaarders melden dat hun kantoor een agressieprotocol heeft: een plan
van aanpak van wat te doen bij agressie en geweld. Eén deurwaarder vertelt dat
bij haar op kantoor wel iets gedaan wordt tegen agressie en geweld:
Een geval van instrumentele agressie overkwam een collega-deurwaarder. Hij stond aan de deur bij een schuldenaar voor een beslagbezoek.
De man begon te duwen en te dreigen en op een bepaald moment stond
hij in een soort ongewilde duw-trekomhelzing met onze deurwaarder.
Toen de man zich realiseerde dat de hele buurt kon meekijken, kalmeerde hij. Hij nodigde de deurwaarder uit om binnen te komen. Die
besloot naar binnen te gaan omdat de situatie redelijk onder controle
leek. Daar zaten de vrouw en een vriend en werd een betalingsregeling
afgesproken. Bij het naar buiten gaan liep de man mee tot aan de auto
van de deurwaarder en deelde hem op dreigende toon mee dat hij hem
wel wist te vinden! De collega vond dit zodanig bedreigend en was behoorlijk bang geweest (ook al tijdens de eerste worsteling), dat hij meteen naar het politiebureau ging om aangifte te doen. Daar namen ze
het allemaal kalmpjes op, maar ze stonden wel binnen tien minuten bij
de man voor de deur. Die was echter niet meer thuis. Op ons kantoor is
er over de zaak gesproken. Er is vervolgens een brief gestuurd naar de
man met een verzoek om schadevergoeding. Deze is prompt betaald
(Opdracht deurwaardersopleiding workshop Conflicthantering, deurwaarder 15).

Uit dit verhaal komt naar voren dat dit kantoor aandacht heeft besteed aan de aangifte, expliciet op de dader heeft gereageerd en een schadevergoeding heeft geclaimd. Het merendeel van de deurwaarderskantoren heeft echter geen helder omschreven agressieprotocol; in veel gevallen ontbreekt zo’n protocol geheel. Veel
deurwaarders weten domweg niet of hun kantoor een agressieprotocol heeft.
Een echt agressieplan hebben we naar mijn weten binnen … niet. Wel
wordt erop gehamerd dat we altijd onze eigen veiligheid in acht moeten
nemen en dat we agressie niet met agressie moeten bestrijden. Ons
wordt aangeraden om voor zover mogelijk kalm te blijven en als de situatie te bedreigend wordt, kunnen we het beste vertrekken. Het exploot
kunnen we wel opsturen, daarover hoeven we ons geen zorgen te maken
(Opdracht deurwaardersopleiding workshop Conflicthantering, deurwaarder 4).

Bij andere kantoren staat het agressieprotocol nog in de kinderschoenen. Een
deurwaarder meldt dat er al een tijdje een concept-protocol ligt, maar dat dit nog
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nader ingevuld moet worden. Er zijn plannen en afspraken, maar die hebben nog
geen plek gekregen op de werkvloer: de invoering van de maatregelen blijft achterwege. Niet alle kantoren registreren de incidenten en wanneer die optreden, is
er veelal geen afdoende nazorg.
Ook is er, zeggen deurwaarders, in de opleiding lang geen aandacht besteed aan agressietrainingen.242 Het was jarenlang een academische studie, waarin
de theorie centraal stond. Na de deurwaardersopleiding is er volgens hen evenmin
ruimte voor dergelijke trainingen en wat er gedaan wordt, moet op eigen initiatief
gebeuren.

Obstakels
Tot zover is beschreven wat deurwaarders zelf vertellen over hun beperkingen op
het terrein van de-escalatie. Uit de gesprekken wordt duidelijk dat verschillende
factoren een effectieve de-escalatie in de weg kunnen staan:
1.
onwetendheid;
2.
een kritische visie op het agressiebeleid van overheid en politiek;
3.
praktische en technische bezwaren tegen mogelijke maatregelen;
4.
de deurwaarderscultuur rond agressie.
1.
Allereerst heerst er onder deurwaarders veel onwetendheid. Eerder
noemde ik dat deurwaarders niet altijd weten of hun kantoor een anti-agressiebeleid heeft. Ze beseffen niet allemaal dat hun kantoor de verantwoordelijkheid
heeft om agressie en geweld te voorkomen.243 Het merendeel van de deurwaarders
met wie ik gesproken heb, was niet op de hoogte van het overheidsproject Veilige
Publieke Taak, dat concrete maatregelen aandraagt voor een effectief veiligheidsbeleid. Ze wisten nog vrijwel niets af van dit beleid en dat zij daar als publieke
ambtenaren onder vallen. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders heeft hier weinig over gecommuniceerd.
Ook een medewerker van de Arbeidsinspectie bevestigt de onbekendheid van
deurwaarders met deze maatregelen.244 Deurwaarderskantoren hebben lang niets
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Op het moment is er slechts één workshop waarin studenten zich conflictvaardigheden kunnen eigen maken; het betreft een dagdeel met de twee verplichte opdrachten. Dit is weinig,
zeker in vergelijking met hoe er bij de politie professionele weerbaarheidstrainingen en
cursussen zelfverdediging worden gegeven; daar zit agressiebeheersing standaard in de opleiding.
In het kader van de Arbowet zijn werkgevers verplicht zorg te dragen voor de veiligheid en
gezondheid van hun werknemers.
Gesprek met de projectleider van het onderzoek naar maatregelen tegen agressie van de
Arbeidsinspectie, 16 maart 2012.
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gedaan om agressie en geweld aan te pakken. Volgens haar was het inspectieonderzoek van de Arbeidsinspectie (2011) naar de maatregelen van deurwaarders(kantoren) tegen agressie en geweld wel een ‘eyeopener’ en ze vermoedt dat
de kantoren er sindsdien werk van zijn gaan maken. In ieder geval heeft het onderzoek geleid tot een zekere bewustwording, want daar ontbreekt het binnen deze
beroepsgroep nog aan, aldus deze medewerker. De afgelopen jaren heeft het programma Veilige Publieke Taak inmiddels onder deurwaarders meer naamsbekendheid gekregen.
2.
Maar ook als deurwaarders al gehoord hebben over het anti-agressiebeleid van de overheid, dan zijn ze daar meestal uitgesproken kritisch over. Ze hebben weinig vertrouwen in de aanpak van de overheid, de politie en het Openbaar
Ministerie op dit terrein. Dit verklaart wellicht hun lage respons in het onderzoek
van Veilige Publieke Taak, waardoor ze zelfs uit de onderzoeksgroep zijn gehaald. De relatie tussen deurwaarders en de politiek ligt voor veel van hen (erg)
gevoelig. Ze vinden het beeld dat zowel de politiek als de publieke opinie (via de
media) van hun beroepsgroep heeft, erg negatief en voelen zich door de politiek
onder vuur genomen en tegelijkertijd voelen ze zich ‘het ondergeschoven kindje’.
Daarbij wijzen ze naar de politie en andere beroepsgroepen die wel gesteund worden door de overheid.
Verbaal geweld komt regelmatig voor en wordt ook gezien als een belemmering in de uitoefening. De gerechtsdeurwaarder dient veel agressie te incasseren zonder dat hier vanuit justitie directe bijstand op
wordt geleverd (Enquête, deurwaarder 1).

De bevinding dat deurwaarders zich niet door de overheid gesteund voelen, kwam
ook al in het ledenonderzoek van de KBvG (2015) naar voren.
3.
Daarnaast vinden deurwaarders dat er veel praktische of technische bezwaren aan de maatregelen kleven. Bij de Raad voor de rechtspraak en de Landelijke Eenheid is navraag gedaan naar het aantal aangiftes van deurwaarders rond
agressie en geweld. Deze cijfers worden echter niet apart geregistreerd, ook omdat
het hier niet om grote aantallen gaat.245 In de praktijk is voor deurwaarders aangifte doen veelal lastig: het neemt veel tijd in beslag en ze hebben het al zo druk.
Bovendien levert het volgens hen vaak niets op. Eerdere slechte ervaringen met
aangiftes weerhoudt hen ervan het weer te doen.
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Begin 2017 heb ik hierover contact opgenomen met de Raad voor de rechtspraak en de
Landelijke Eenheid.
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In al die jaren heb ik tot nu toe één keer aangifte gedaan bij de politie.
Dat ging als volgt. Ik had een beslagpoging bij me voor een Marokkaanse man, die nimmer de deur opendeed als je beneden in de portiek
aanbelde. Tegelijk met mij kwamen een man en vrouw met de auto aan
die in de portiek woonden. Zij hebben mij binnengelaten en ik ben naar
vier hoog gelopen. Nadat ik daar had aangebeld, deed de man open.
Hij schijnt dus in de ochtend of de dag ervoor contact te hebben gehad
met kantoor en had gedreigd met diverse dingen. De zaakbehandelaar
had mij hiervan niet op de hoogte gesteld. Waar het vervolgens in het
kort op neer kwam, is dat deze man mij bijna van de trap af heeft geduwd en daarnaast de mededeling gaf dat hij wist in welke auto ik reed
en mij vanaf kantoor naar huis zou achtervolgen en mij en mijn familie
kapot zou maken. Daarnaast zei hij dat hij, als wij in Amerika hadden
gewoond, mij wat anders zou hebben aangedaan en vervolgens haalde
hij zijn wijsvinger langs zijn strot.
Deze vordering is afgewezen omdat het mijn woord tegen het zijne was.
Ik had de politie het kenteken van de auto gegeven van de mensen die
mij de portiek binnen lieten en alles moeten hebben gehoord, aangezien
het gehele tafereel zich afspeelde in de hal van de flat. Daar is uiteindelijk niets mee gedaan (Interviews deurwaarder, deurwaarder 15).

Dit verhaal van deze deurwaarder maakt duidelijk dat in de praktijk wel de wil
bestaat om aangifte te doen, maar dat dit niet altijd effect heeft. Vooral de bewijslast is een lastig punt. Deurwaarders komen in de meeste gevallen alleen aan de
deur van een schuldenaar en als er een incident is, zijn er geen getuigen. De zaak
is hierdoor lastig op te lossen en loopt dood.
Ook zou de politie niet altijd zorgvuldig met incidenten omgaan. De hierboven genoemde medewerker van de Arbeidsinspectie vertelt bijvoorbeeld over
een rechtszaak rond de aangifte van een deurwaarder over geweld en agressie,
waarin de rechter uiteindelijk oordeelde dat dit bij het beroep hoort. Volgens haar
leidt dit tot een vicieuze cirkel.
Als de politie de aangifte al niet serieus neemt, waarom zouden deurwaarders dan wel aangifte doen? (Interview medewerker Arbeidsinspectie).

Een volgend praktisch bezwaar tegen het doen van aangifte is de angst voor represailles. Een deurwaarder brengt dat cynisch onder woorden:
Tuurlijk. Maak je nogmaals bekend bij de debiteur, zet dan ook meteen
het adres erbij in de aangifte. Hij vond je al zo leuk, versterk dat effect
nog door een strafrechtelijke aangifte! Goed plan. Als er de doodstraf
op zou staan, hoe hij tegen je gedaan heeft, had het misschien nut, maar
nu maak je het alleen nog en nog erger en hoef je nooit, maar dan ook
nooit meer in zijn straat te komen (Interviews deurwaarders, deurwaarder 5).
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Aangezien het veelal om een-op-een-contacten gaat, weten schuldenaren direct
welke deurwaarder aangifte heeft gedaan.
Deurwaarders zouden in dit verband graag de status krijgen van Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA).246 Daarmee krijgt volgens hen de eerdere
getuigenverklaring (waarin het woord van de deurwaarder tegenover dat van de
schuldenaar staat) de status van een proces-verbaal, dat dezelfde bewijskracht
heeft als dat van een politieagent. Als BOA zou hun positie sterker worden. Ook
zouden ze anoniem aangifte willen kunnen doen, waardoor er daadwerkelijk iets
met de incidenten gedaan kan worden.
De registratie van incidenten is verder niet altijd gemakkelijk. Het kost
veel tijd om alle gegevens in te voeren. Op kantoor is er door de hectiek van de
dag weinig tijd om over incidenten te praten. Een deurwaarder oppert het idee om
een vertrouwenspersoon in te schakelen, waardoor het wellicht laagdrempeliger
wordt om over dit soort ervaringen te praten. Daarnaast is de cultuur daar niet naar
(zie ook verderop, bij punt 4). De Arbeidsinspectie constateert dat een aantal
(grote) kantoren tegenwoordig uit verschillende afdelingen bestaat, zoals het management en de werkvloer. Er is dan veel discrepantie, waardoor het veel afstemming kost om beleid te maken. Op papier is aan alles gedacht, maar de praktijk is
weer een ander verhaal. Kleine kantoren hebben soms echter alleen overleg bij
het koffieapparaat, waardoor een agressiebeleid lastig te construeren is. Veel
werkgevers hebben geen idee wat hun personeel meemaakt op de werkvloer, wat
er gebeurt. De medewerker van de Arbeidsinspectie vertelt dat sommige kantoren
wel technische maatregelen hebben genomen (zoals camera’s en alarmknoppen),
maar dat het nog helemaal niet duidelijk is wat er concreet moet gebeuren als er
daadwerkelijk agressie optreedt. Soms zijn er wel agressieprotocollen, maar worden de incidenten gewoon niet geregistreerd. Ook houden niet alle medewerkers
van deurwaarderskantoren zich aan de veiligheidsmaatregelen. Dit bleek onder
andere uit het hierboven aangehaalde verhaal over een man die al eerder agressief
was geweest, maar dat de zaakbehandelaar dit niet aan de deurwaarder had doorgegeven. Het komt in de praktijk vaker voor dat de maatregelen niet door iedereen
serieus worden opgepakt en dat er nonchalant mee omgegaan wordt.
Een andere maatregel stuit eveneens op technische bezwaren. Vanuit het
Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelatiesis in 2013 een camera-
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Buitengewoon opsporingsambtenaren helpen bij het toezicht op de lokale orde en veiligheid. Sinds 1 april 2010 zijn BOA’s landelijk opsporingsbevoegd. In overleg met de zogeheten lokale driehoek (officier van justitie, burgemeester en politiechef) mogen zij buiten
het gebied van hun werkgever optreden. Wel moeten de partijen hun samenwerking schriftelijk vastleggen in een samenwerkingsconvenant (Buitengewoon Opsporingsambtenaar.
Geraadpleegd van https://www.politie.nl/themas/buitengewoon-opsporingsambtenaar.
html).
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pilot van start gegaan. Het doel daarvan was om bewijslast te hebben bij een strafrechtelijke procedure. De KBvG heeft meegedaan aan deze pilot, waarvoor overigens slechts vier deurwaarders zich opgaven. Een vrouwelijke deurwaarder
heeft hiervan een verslag ingediend bij de KBvG, met daarin:
Ik heb geen echte gedragsveranderingen gemerkt tijdens het dragen
van de camera: de enige reacties die ik kreeg, waren in de trant van
‘Als ik maar niet op televisie kom’ of anderszins herkenbaar. Ik liep
meer tegen wat praktische problemen op: kabelbreuk, waardoor ik een
andere camera moest krijgen. De volgende was niet ‘aanstuurbaar’ via
de polsband, dus die heb ik langere tijd gewoon ‘aan’ gehouden. Daarnaast was het dragen van zo'n camera goed te doen als je een winterjas
draagt – die is wat steviger. Toen ik dus mijn jas uitdeed omdat het
heerlijk weer was, trok de camera mijn truitje steeds verder naar beneden – als die al bleef zitten. Tja, mensen zullen dan wellicht sneller de
deur open doen, maar niet echt de bedoeling dat ik daardoor ‘inkijk’
heb;-) Ik heb sinds het beter weer is, de camera dan ook niet meer gedragen (Verslag, deurwaarder 4).

Door deze bezwaren zijn deurwaarders niet gemotiveerd om dergelijke de-escalerende maatregelen in te voeren. Er is weinig draagvlak om eraan mee te doen,
zoals blijkt uit de camerapilot, waarvoor maar vier deurwaarders interesse hadden.
Ook bij het onderzoek vanuit de overheid naar agressie en geweld (Veilige Publieke Taak) was de respons onder deurwaarders zelfs zo laag, dat zij als aparte
beroepsgroep uit het onderzoek zijn gehaald. Tot slot hebben enige deurwaarders
een tijd geleden geprobeerd om een werkgroep op te richten rond het programma
Veilige Publieke Taak. Hier was evenmin veel animo voor.
4.
Tenslotte kan de manier waarop deurwaarders zelf met agressie en geweld omgaan, enigszins verklaren waardoor er nog geen eenduidig anti-agressiebeleid is. Hun cultuur tegenover agressie en geweld is hard en koel. Dit blijkt uit
hoe ze tegen agressie en geweld aankijken. Ze maken zich er niet zo druk over.
Weliswaar blijkt uit de enquête dat 92% van hen ermee in aanraking is geweest,
maar hiervan zegt 52% (n=24) dit geen probleem te vinden.
Ik vind dat er veel te veel gedoe over agressie is. Het lijkt wel alsof als
iemand een keer boos wordt, je je daar vreselijk bij moet gaan voelen.
Ik vind dat er veel te overtrokken wordt gereageerd door overheid en
overheidsinstanties. In de dagelijkse praktijk heb ik maar zeer incidenteel met agressie te maken. Het ligt denk ik ook aan je eigen opstelling
en je mogelijkheid je te verplaatsen in de gedachtestroom van een ander
(Enquête, deurwaarder 2).

Niet alle deurwaarders vinden een beleid dan ook nodig. Vooral deze groep vindt
dat ze agressie en geweld voor een groot deel door hun eigen optreden kunnen
voorkomen en dus zelf in de hand hebben. Deurwaarders vinden overigens een
382

groot deel van de agressie helemaal niet erg. Ze hebben begrip voor het schelden
en het vloeken: de schuldenaar is nu eenmaal emotioneel, baalt stevig of moet zijn
ei kwijt, aldus deurwaarders. Volgens hen gaat het meestal om een eerste ‘schrikreactie’.
Ik heb gelukkig vrijwel geen last van agressie. Soms reageert men onbeschoft of wordt er gescholden, maar dit is meestal direct om te buigen
naar normaal gedrag en excuses volgen vrijwel direct. Emoties lopen
soms hoog op en dat is begrijpelijk. Ik vind dat geen storende factor en
ervaar dat ook niet als hinderlijk, mits proportioneel en tijdelijk (Enquête, deurwaarder 39).

En als de schuldenaar dan (direct of later) zijn excuses aanbiedt, voor hen de kous
af is.
Ik heb weleens verbale agressie meegemaakt van een man die net zijn
lening had afgelost. Toen kwam ik aan de deur met een vordering. Op
dat moment ging de man helemaal door het lint. De volgende dag kwam
de man naar het kantoor om zijn excuses aan te bieden en dus ook dit
verhaal erachter te vertellen (Meelopen deurwaarders, deurwaarder
15).

Vooral frustratieagressie is een kwestie van wennen. Deurwaarders maken het
vaak mee en kijken er al gauw niet meer raar van op.
Veel deurwaarders zien verbale agressie (zoals schelden en vloeken) helemaal niet eens als agressie. Ze vertellen dat schuldenaren vaak wel ‘praatjes’
hebben over geweld, maar dat het meestal daarbij blijft. Er wordt wel gedreigd,
maar de gevolgactie blijft uit.
Ze staan dan te schreeuwen: ‘Ik maak je dood!’, ‘Ik leg een bom onder
je auto!’. Dan lach je er eigenlijk om, maar soms kijk ik nog wel even
voor de zekerheid onder mijn auto (Meelopen deurwaarders, deurwaarder 4).

Daardoor nemen ze dergelijke opmerkingen niet altijd serieus en beschouwen ze
die niet echt als agressie en geweld. Deze nonchalante houding verklaart waarom
ze vinden dat het allemaal wel meevalt, zoals ook in hoofdstuk 10 (Escalatie:
agressie en geweld) naar voren kwam. De meest voorkomende agressie (de frustratieagressie) zien ze als alleen maar wat gevloek en gescheld, hoewel het soms
wel om gerichte bedreigingen gaat. Toch zeggen deurwaarders dat ze dit niet als
agressie zien. Zoals in case 42 (Woningcorporatie, uit het vorige hoofdstuk): als
de deurwaarder een ontruiming uitvoert, probeert de schuldenaar hem te intimideren. Wanneer de schuldenaar vervolgens wegrijdt, draait hij het raampje open,
wijst hij met zijn vinger naar de deurwaarder en zegt hij: ‘Jou krijg ik nog wel, ik
pak jou, wacht maar, ik pak jou!’ Eenmaal terug in de auto zegt de deurwaarder
dat hij dit niet als agressie en geweld ziet. Het gedrag van de schuldenaar heeft
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geen indruk op hem gemaakt. De lat voor wat deurwaarders als agressie en geweld
beschouwen, ligt kennelijk hoog. Een deurwaarder zegt dat de manier waarop zij
agressie en geweld beleven, erg verschilt van hoe anderen dat doen.
Ik reed laatst met een chauffeur. De schuldenaar deed niet open en ik
had nog een exploot af te leveren verderop in de straat. Ik ging daar
vervolgens naartoe lopen. Toen ik terug kwam, zag ik een Marokkaanse
man helemaal door het lint gaan tegen de chauffeur. De chauffeur zat
in de auto en de man had natuurlijk de exploten van X (naam deurwaarderskantoor) zien liggen, dus de chauffeur was de sjaak. De man stond
te schreeuwen en te schelden. Ik dacht dat is natuurlijk mijn zaak, dus
ik liep erop af en vertelde dat ik de deurwaarder was. De schuldenaar
ging door met schreeuwen en dreigen en hij stak zijn middelvinger op.
De schuldenaar zei dat hij respect wilde, dat hij respect verdiende en
dat ik hem zo moest behandelen. Gelukkig heb ik het gesprek neutraal
kunnen maken. Ik zei tegen de chauffeur: ‘Nu moet je doorrijden’. Toen
vroeg die chauffeur nog: ‘Gaan we dan naar het adres hier om de
hoek?’ Ik zei: ‘Nee, die doen we wel morgen, we rijden nu door!’ Later
bleek de chauffeur nog helemaal van slag te zijn, hij kon het niet aan.
Het had zoveel impact op hem gehad. Een week later vroeg ik hem er
nog naar en hij was nog helemaal van slag. De chauffeur zat op dat
bewuste moment helemaal te trillen en trok het niet. Dan zie je wel dat
een deurwaarder wel heel anders omgaat met agressie. Dit was namelijk gewoon ‘opgelost’ (Interview deurwaarders, deurwaarder 14).

Deurwaarders vertellen dat er jarenlang een taboe is geweest op het bespreken en
het melden van agressie en geweld. Er werd gewoon niet over gepraat, het paste
niet binnen de cultuur. Vooral aan het begin van mijn onderzoek merkte ik daar
de gevolgen van. De laatste jaren is dat aan het veranderen, maar toch blijft het
voor de meesten een gevoelig onderwerp. De instelling is dat het nu eenmaal bij
het beroep hoort: het is ‘part of the job’. Dit komt ook aan de orde in het gesprek
met de medewerker van de Arbeidsinspectie, die van oordeel is zo’n houding tot
abnormale beroepsdeformatie leidt.
Mij viel op dat de meeste deurwaarders in de auto of op kantoor luchtig
doen over agressie en geweld: ze praten incidenten weg of doen lacherig over
geëscaleerde situaties aan de deur. Hun houding is weinig serieus, zij zijn heel erg
nuchter en tonen weinig emotie.
Ik gebruik zelf het afweermechanisme ontkenning. Ik zal zelf niet zo snel
toegeven dat ik onder de indruk ben van iets wat mij overkomen is, ook
al ben ik dat wel. Dit komt deels doordat ik een nuchter persoon ben.
Verder ben ik niet zo emotioneel aangelegd, dus ik zal niet zo snel gaan
huilen of me afhankelijk gedragen. Ook weet ik dat ik zal rationaliseren,
om een verklaring te zoeken voor hetgeen gebeurd is. De schuld bij een
ander leggen is dan vaak een gemakkelijkere uitkomst dan accepteren
dat zoiets kan gebeuren (Opdracht deurwaardersopleiding workshop
Conflicthantering, deurwaarder 5).
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Deze nuchterheid blijkt ook uit het verhaal van een deurwaarder die tijdens een
ontruiming met de slotenmaker en de hulpofficier van justitie voor de deur van
een schuldenaar stond, waarbij het huis in brand vloog. Hijzelf hield daar geen
letsel aan over, maar de schuldenaar overleed en de slotenmaker verloor een stuk
oor. De deurwaarder is vrijwel direct na dit voorval weer aan het werk gegaan en
heeft geen psychologische hulp gezocht. Deurwaarders staan niet lang stil bij dit
soort incidenten: dat heeft geen zin en bovendien past dat niet in de deurwaarderscultuur van stug doorgaan. Een van hen vergelijkt de incidenten met een klein
auto-ongeval: ‘Er is een blikschade, maar daarna gaat het leven weer door’. Ze
vertellen dat ze ‘de knop omzetten’ en bewust niet stilstaan bij wat er allemaal
aan deur kan gebeuren. Ze willen niet dat de angst gaat domineren, want dit beïnvloedt hun werk op straat. Een onstandvastige houding leidt alleen maar tot gevaarlijke situaties en angst is de slechtste raadgever, zeggen ze.
De instelling om door te gaan is typerend voor deze beroepsgroep. Het is
vorm van ‘coping’, een manier om om te kunnen gaan met agressie en geweld,
zoals ze zelf vertellen. Deurwaarders bouwen uit zelfbescherming een soort pantser om zich heen. De term ‘afstomping’ is onder hen bekend. Door het harde leven
op straat wordt wat ze meemaken, na een tijdje gewoon. Ze nemen de gewoonten
en gebruiken van de straat soms mee naar huis. Hun partners vinden dat ze hard
worden en brutale of grove taal gaan gebruiken. Over de incidenten die ze aan de
deur ervaren, spreken ze thuis expres niet. Ze zijn er bang voor dat hun partners
weten wat ze allemaal meemaken, ze hebben kinderen. Incidenten worden weggestopt en verdrongen – wat mogelijk ook een reden is waardoor ze zich alleen
de rare incidenten weten te herinneren (zie hoofdstuk 10 Escalatie: agressie en
geweld).
Hoewel veel deurwaarders zelfs extreme incidenten wegpraten, relativeren of verdringen, doen die geëscaleerde situaties wel degelijk iets met hen. Sommige incidenten gaan bij enkele deurwaarders niet in de koude kleren zitten. Zoals
deze deurwaarder, die een paar heftige incidenten heeft meegemaakt:
Ze waren zo heftig, dat ik gewoon van een trauma c.q trauma's spreek.
Ik had toen meteen moeten stoppen met de functie, met het werk. Meteen. Ze zeggen wel eens dat je meteen weer op het paard moet gaan
zitten als je eraf gegooid wordt. Maar als je drie keer door een krokodil
gebeten bent, ga je toch gewoon niet meer naar die dierentuin waar alle
hekken open staan? Of moet je daar naartoe terug om je weer te laten
bijten? Wat is daar de ratio van? (Interviews, deurwaarder 5).

Een andere deurwaarder vertelt over zijn collega:
Een minitrauma daarentegen ligt meer voor de hand, hetgeen ik herken
in een verhaal van een collega van mij. Hij is tijdens een beslagroute
met een groot mes achtervolgd door een debiteur die in een portiekflat
woonde. Inmiddels is dit vier jaar geleden, maar nog altijd bekruipt
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mijn collega een angstig gevoel op het moment dat hij weer beslag op
roerende zaken moet leggen in een portiekflat (Opdracht deurwaardersopleiding workshop Conflicthantering, deurwaarder 15).

Ze vertellen dat er bij deurwaarders regelmatig burn-outs en post-traumatischestress-stoornissen (PTSS) voorkomen. Een vrouwelijke ex-deurwaarder heeft besloten om uit het vak te stappen, omdat het haar emotioneel te zwaar werd. Slechts
enkele deurwaarders kijken achteraf wel met wisselende gevoelens terug op incidenten die ze hebben meegemaakt. Een vrouwelijke deurwaarder heeft een heftig
incident meegemaakt, maar heeft tot haar huidige spijt indertijd geen aangifte gedaan. Nu voelt ze zich sterker in haar schoenen staan en beseft ze eerder wanneer
er over haar grenzen heen wordt gegaan.
Kortom: bij deurwaarders heerst rond agressie en geweld een geheel eigen cultuur, die effectieve de-escalatie in de weg kan staan. Die cultuur kan hun het gevoel geven dat ze helemaal geen anti-agressiebeleid nodig hebben. Ze beweren
dat het met de agressie en het geweld wel meevalt, maar dat kan ook wijzen op
bagatellisering, wat een manier kan zijn om er mee om te gaan.

Fysiek onbeschermd
Deurwaarders vinden dat ze in de praktijk fysiek ‘onbeschermd’ zijn. Daarbij vergelijken ze zichzelf met de politie, die wel kogelvrije vesten of wapens draagt,
wat volgens hen de-escalerend werkt. Ook in andere landen hebben deurwaarders
‘wapens’.247
In Amerika wordt een dagvaarding door de (gewapende) sheriff uitgereikt. Zelden commentaar. ‘Yes Sir, thank you Sir’ (Interviews deurwaarders, deurwaarder 5).

Het merendeel van de deurwaarders gaat alleen op pad en ze vinden dat dit hen
kwetsbaar maakt. Als ze exploten moeten (over)betekenen, zijn ze alleen.248 De
samenwerking met de politie is niet altijd goed, doordat die niet altijd bijstand kan
verlenen vanwege bezuinigingen, krapte of stakingen.249 In hoofdstuk 2 De gerechtsdeurwaarder kwam al aan de orde dat de politie haar taken overigens ook
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Hoofdstuk 3 Een overzicht van de literatuur meldde dat deurwaarders vroeger een stok in
hun hand hadden.
Over het algemeen is het gebruikelijk dat pas bij een beslag op de inboedel de assistentie
van de politie wordt ingeschakeld; bij ontruimingen is dat zelfs verplicht.
Begin september 2015 heeft de rechter in een kort geding bepaald dat de politie mag stoppen met de ondersteuning van deurwaarders als onderdeel van de acties voor een betere
cao. Dit geding werd aangespannen door minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie
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niet altijd goed uitvoert: men vergeet bijvoorbeeld te checken of er sprake is van
een ‘gevaarlijke’ schuldenaar (zoals in case 42, Woningcorporatie). Daardoor
wordt het gevaar niet altijd op tijd onderkend en het risico ingeperkt.
In deze laatste paragraaf is naar voren gekomen dat de-escalerend gedrag niet altijd effectief wordt ingezet en kan worden ingezet. Er wordt niet altijd voldaan
aan de randvoorwaarden die de veiligheid van deurwaarders voldoende kunnen
waarborgen. Daardoor bestaat het risico dat escalatie niet altijd wordt voorkomen,
waar dit misschien wel had gekund.

11.4 Conclusie
Deurwaarders maken in de praktijk regelmatig gebruik van de-escalerend gedrag.
Ze zetten dat gedrag strategisch in, waardoor ze het verloop van de interactie met
een schuldenaar beïnvloeden. Ze passen het gedrag vooral toe voor en tijdens een
face-to-face-interactie met een schuldenaar. Overigens zijn ze zich niet altijd bewust van welk gedrag de-escalerend werkt. Waar zij bijvoorbeeld vermijding zien
als manier om te de-escaleren, kan dit bij een schuldenaar juist tot escalatie leiden
(zoals dat bij de observaties naar voren is gekomen). Er is als het ware een discrepantie tussen hun beleving en die van de schuldenaren; tussen wat ze denken en
wat in de praktijk zo is. Nu worden er nogal verregaande maatregelen genomen
om agressie en geweld te voorkomen, zoals het stopzetten van de incassering, met
als risico dat er inbreuk wordt gemaakt op een rechtvaardige en eerlijke rechtsgang. Het ontbreken van een eenduidig anti-agressiebeleid en heldere normen
kunnen de-escalatie veelal in de weg staan. Ook op het terrein van training in het
omgaan met conflicten zijn er nog belemmeringen. Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat de deurwaarderscultuur (hoe zij aankijken tegen agressie en geweld)
niet altijd bijdraagt aan een effectieve de-escalatie.
Een eerste stap tot effectievere de-escalatie is om met duidelijke normen
te komen over wat er wel en niet getolereerd wordt. Daarnaast is er mijns inziens
voor de deurwaarders als beroepsgroep nog een belangrijke en actieve rol weggelegd om vanaf hun kant van het communicatieproces de-escalerende interacties te
optimaliseren (in het volgende hoofdstuk meer).

(Zie verder: Ook gerechtshof staat politie-staking bij deurwaarders toe (22 september
2015). Geraadpleegd van http://nos.nl/artikel/2059087-ook-gerechtshof-staat-politie-staking-bij-deurwaarders-toe.html). Dit kwam in hoofdstuk 2 De gerechtsdeurwaarder ook al
even ter sprake.
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Hoofdstuk 12 Conclusies, nadere beschouwing en
een blik op de toekomst
In dit empirische onderzoek is aandacht besteed aan de conflictueuze interacties
tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren, in het bijzonder aan hoe deze tijdens de face-to-face-ontmoetingen escaleren. De centrale vragen waren:
‘Waarom zijn er (escalerende) conflicten tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren en waarom nemen die in aantal toe?’ Deze vragen werden beantwoord
aan de hand van vier onderzoeksvragen:
1.
Hoe zijn de spanningen tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren te
verklaren?
2.
Hoe verloopt de interactie tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren
in gevallen waarin spanningen oplopen?
3.
Waardoor treedt escalatie op?
4.
Wat kunnen gerechtsdeurwaarders doen en laten om escalatie te voorkomen?
In dit hoofdstuk komen allereerst de belangrijkste bevindingen van mijn onderzoek aan de orde en geef ik per deelvraag een antwoord.

12.1 Hoe zijn de spanningen tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren te verklaren?
Gerechtsdeurwaarders worden aan de deur geconfronteerd met spanningen die
kunnen escaleren. Ze behoren zelfs tot de beroepsgroepen die het vaakst in aanraking komen met ongewenst gedrag van burgers. Om te beginnen zijn de spanningen tussen deurwaarders en schuldenaren van alle tijden. De relatie heeft op
zichzelf een conflictueus karakter. In hoofdstuk 1 Inleiding is ingegaan op de conflictueuze relatie tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren waaraan een inhoudelijk belangenconflict ten grondslag ligt. De belangen van schuldenaren en
gerechtsdeurwaarders verschillen: voor burgers domineren de belangen van de
leefwereld, terwijl voor deurwaarders de belangen van het rechtssysteem voorop
staan. Dat kan in de praktijk botsen. Het gaat daarbij om gedwongen ontmoetingen, waarin de gerechtsdeurwaarder een gezagsdrager is die over dwangmiddelen
beschikt waarmee hij schuldenaren kan straffen. Schuldenaren zitten niet altijd op
zo’n boeman te wachten en al helemaal niet op zijn repressieve optreden.
In hoofdstuk 2 De gerechtsdeurwaarder zijn de spanningen tussen deze twee partijen beschreven vanuit het conflictpotentieel dat inherent is aan het beroep van
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gerechtsdeurwaarder. Zijn dubbele positie in de minnelijke en gerechtelijke incassopraktijk brengt spanningen met zich mee. Dit is verwarrend en kan aanleiding tot conflicten zijn. Zijn ingrijpende dwangmaatregelen geven op zich al veel
spanning, zijn bevoegdheden strekken ver en kunnen inbreuk maken op de leefwereld van burgers. Bovendien gaan zijn werkzaamheden gepaard met hoge kosten, wat eveneens tot weerstand leidt.
Er zijn kritische kanttekeningen te plaatsen bij de huidige wet- en regelgeving voor de gerechtsdeurwaarder. De beslagverboden zijn verouderd, er zijn
geen concrete richtlijnen dat hij aanwezig moet blijven bij een ontruiming en de
procedures voor het afvoeren van een inboedel zijn niet eenduidig. De regels en
richtlijnen zijn evenmin altijd helder genoeg afgebakend, waardoor misverstanden en spanningen met schuldenaren kunnen ontstaan. Vooral voor zijn sociale
rol bestaan nog geen duidelijke gedragsregels en zijn de normen nog open. In de
wet is wel de juridische positie van zijn ambt geregeld (hij moet dagvaardingen
uitbrengen en exploten betekenen), maar daar is niets vastgelegd over zijn taken
in het persoonlijke contact met schuldenaren, zoals het geven van advies en toelichtingen. Uit het empirische deel van mijn onderzoek is echter gebleken dat de
sociale rol van deurwaarders voor schuldenaren van grote waarde is en veel spanningen kan voorkomen. Wanneer een deurwaarder op de stoep staat, willen schuldenaren dat deze de tijd voor hen neemt om bijvoorbeeld uitleg te geven en te
vertellen wat ze precies moeten doen, in plaats van alleen maar even het exploot
af te geven (hoofdstuk 6 Vluchtige interacties).
Ook waarborgt het huidige regulerend kader niet altijd het rechtmatige en
behoorlijke optreden van de gerechtsdeurwaarder aan de deur, wat eigenrichting
in de hand kan werken. Dat het optreden van deurwaarders tot problemen bij
schuldenaren leidt, blijkt eveneens uit het aantal klachten over gerechtsdeurwaarders, bijvoorbeeld bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en de Nationale ombudsman.
Maar het gaat niet alleen om de inherente spanning van het contact tussen deurwaarders en schuldenaren: de spanningen blijken ook te zijn toegenomen. Agressie en geweld zouden zijn toegenomen; zo is het aantal klachten dat de laatste
jaren bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders binnenkomt, fors gegroeid. In
hoofdstuk 3 Een overzicht van de literatuur is vanuit drie theoretische perspectieven zicht gegeven op recente maatschappelijke veranderingen die de toegenomen
spanningen kunnen verklaren: (1) de economische (2) de sociologische en (3) de
beroepensociologische benadering. Met name de volgende drie ontwikkelingen
blijken de toch al de conflictueuze relatie tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren verder onder druk te hebben gezet:
1.
de verheviging van de schuldenproblematiek en nieuwe en ingrijpende
bevoegdheden van schuldeisers;
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2.
3.

de toegenomen individualisering en mondigheid van de burgers;
de (te) ver doorgevoerde marktwerking.

De financiële crisis heeft ertoe geleid dat de gerechtsdeurwaarders steeds moeizamer vorderingen kunnen incasseren. Wanbetaling is steeds vaker geen kwestie
van niet willen betalen, maar van dat niet kunnen. Zo beschreef ik in hoofdstuk 9
Harde interacties het gedrag van schuldenaren – zoals in case 34 (Verplichte verhuizing) en case 36 (Uitzichtloze situatie) – die de deurwaarder aan de deur vertellen dat ze niet kunnen betalen en geen idee meer hebben hoe ze het moeten
aanpakken om de betaling te voldoen: ze zitten in een uitzichtloze positie. Tegelijkertijd is het incassodomein veranderd doordat allerlei schuldeisers, in het bijzonder de overheid, nieuwe en ingrijpendere bevoegdheden hebben gekregen, wat
leidt tot een onderlinge strijd tussen de schuldeisers. Dit treft in het bijzonder de
gerechtsdeurwaarder, die zijn eigen inkomsten moet genereren én zijn ministerieplicht moet vervullen (hij moet de opdracht ten uitvoer leggen) en steeds vaker de
‘slechtste schulden’ incasseert, die hem extra moeite en inspanning kosten. Met
het gevolg dat zijn optreden tegen schuldenaren repressiever wordt, waardoor hun
relatie onder nog meer spanning komt te staan. Schuldenaren ervaren in de praktijk dan ook een toenemende druk vanuit schuldeisers en deurwaarders die hen
achtervolgen en blijven doorgaan met incasseren (hoofdstuk 5 De aanloop en introductie van de typologie en hoofdstuk 9 Harde interacties).
Daarnaast is het sociale gedrag van burgers veranderd. Ze zijn mondiger
geworden en klagen. Zo ervaren schuldenaren talrijke problemen met derden, zoals intimiderende schuldeisers en schuldhulpverleners; blijkens de gesprekken
zijn de problemen eindeloos (hoofdstuk 5 De aanloop en introductie van de typologie). Ook hebben schuldenaren bepaalde verwachtingen van de gerechtsdeurwaarder en stellen zij eisen aan zijn gedrag (hoofdstuk 6 Vluchtige interacties).
Sommige schuldenaren laten expliciet weten hoe ze over gemaakte fouten denken
en zien anderen als boosdoener (hoofdstuk 7 Confronterende interacties). Anderen proberen onder een beslaglegging uit te komen (hoofdstuk 8 Strategische interacties). Het zogenoemde korte lontje dat vaak genoemd wordt als oorzaak van
agressie en geweld, is echter een te oppervlakkige verklaring voor de toegenomen
spanningen. Vooral van invloed blijkt de groeiende stress onder schuldenaren te
zijn, onder andere als gevolg van onduidelijke en onterechte vorderingen, de complexiteit van de regelgeving en bovenal de toenemende incassodruk. Deze stress
zorgt ervoor dat ze aan de deur moeite hebben met het reguleren van hun emoties
(hoofdstuk 5 De aanloop en introductie van de typologie, hoofdstuk 9 Harde interacties en hoofdstuk 10 Escalatie: agressie en geweld).
Verder zijn er in het beroep van de gerechtsdeurwaarder allerlei ingrijpende veranderingen opgetreden die de relatie met schuldenaren verder onder
spanning hebben gezet. Gerechtsdeurwaarderskantoren zijn grote bureaucratische
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organisaties geworden, waar door digitaliserings- en automatiseringsprocessen
systeemfouten kunnen optreden en de relaties anoniemer worden (hoofdstuk 7
Confronterende interacties). Met name het principe van de marktwerking blijkt
te ver zijn doorgeschoten, aangezien het de gerechtsdeurwaarders extra prikkelt
om vooral in het belang van de opdrachtgever te handelen en door de concurrentie
met andere deurwaarders en andere schuldeisers gedrevener op te treden. Sommige deurwaarders stellen zich partijdig op, waardoor de opdrachtgever – die geld
wil zien – een belangrijke invloed heeft op de ontmoeting aan de deur, zoals naar
voren komt in case 37 (Schuldsanering maakt niet uit) en case 38 (De opdrachtgever). Hierdoor krijgen schuldenaren minder snel betalingsregelingen aangeboden of wordt eerder besloten tot beslaglegging. De marktwerking gaat ten koste
van de relatie met schuldenaren, wat tot verharding leidt (hoofdstuk 9 Harde interacties).
Om de spanningen tussen de gerechtsdeurwaarder en schuldenaren te
kunnen verklaren is niet alleen gekeken naar hun gedrag aan de deur, maar tevens
naar de context daarvan. Hoofdstuk 5 De aanloop en introductie van de typologie
maakt duidelijk dat ook derden veel invloed hebben op het verloop van het interactieproces. Eerdere slechte ervaringen van schuldenaren met onmenselijk of onfatsoenlijk gedrag van bijvoorbeeld kantoormedewerkers, schuldhulpverleners of
incassobureaus kunnen de spanning aan de deur opvoeren. Een rol hierbij speelt
ook de relatie van de deurwaarder met de (machtige) schuldeiser en met de politie,
die in geval van nood niet altijd beschikbaar is (hoofdstuk 10 Escalatie: agressie
en geweld en hoofdstuk 11 De-escalatie).

12.2 Hoe verloopt de interactie tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren in gevallen waarin spanningen oplopen?
De tweede onderzoeksvraag luidde: ‘Hoe verloopt de interactie tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren in situaties waarin de spanningen oplopen?’ De
praktijkcases bieden voorbeelden van deze conflictsituaties en zijn beschreven in
concrete actie-reactiepatronen. Bij alle uiteenlopende verschillen zijn in de faceto-face-interacties vier verschillende conflictpatronen te herkennen, waarvoor de
volgende typologie is gepresenteerd:
1.
de vluchtige interacties;
2.
de confronterende interacties;
3.
de strategische interacties;
4.
de harde interacties.
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Elk van deze vier typen heeft een eigen conflictueus karakter en beschrijft het
doen en laten aan de deur: hoe de interactie verloopt, hoe het conflict zich ontwikkelt en welke gedragingen van deurwaarders en schuldenaren daarop van invloed zijn. Het eerste type conflict (zie hoofdstuk 6 Vluchtige interacties) betreft
gehaaste ontmoetingen. Het contact tussen de deurwaarder en de schuldenaar is
onpersoonlijk en zij ontmoeten elkaar niet ‘echt’. Voor de deurwaarder is tijd
geld, wat leidt tot de praktijk van het ‘explootje rijden’. Tijdens dit soort ontmoetingen is nauwelijks ruimte voor menselijke waarden zoals luisteren en persoonlijke aandacht. De vluchtige acties van de gerechtsdeurwaarder leiden tot vluchtige reacties van schuldenaren. Maar hoewel zij dus meegaan in dit vluchtige gedrag, werd ook duidelijk dat ze iets anders van het contact verwachten en wensen.
In de praktijk is het vluchtige gedrag van de deurwaarder (dat zowel onrechtmatig
als onbehoorlijk kan zijn) aanleiding tot frustratie bij schuldenaren. De spanningen beginnen op te lopen.
Het tweede type (hoofdstuk 7 Confronterende interacties) betreft de situatie waarin het conflict oploopt als gevolg van de botsing tussen de dominante
waarden van het rechtssysteem (het domein van de deurwaarder) en de dominante
waarden van de leefwereld van schuldenaren. De manier waarop de gerechtsdeurwaarder zich aan de deur als gezagsdrager (disciplinerend, corrigerend en bureaucratisch) opstelt, werkt conflicten in de hand. Zijn gedrag van dit type is vaak
legitiem, maar het voldoet niet altijd aan de behoorlijkheidsnormen. Aan de deur
leidt het tot opstandige reacties van schuldenaren: ze uiten hun frustratie en gaan
klagen, hoewel dat overigens los kan staan van het gedrag van de deurwaarder.
Bij veel van hen is sprake van onbegrip en onbekendheid met de (complexe) regels en richtlijnen. Het inhoudelijke conflict verandert in een relationeel conflict
en mondt uit in eenzijdige discussies.
Het derde type (hoofdstuk 8 Strategische interacties) betreft de situaties
waarin de partijen gaan onderhandelen en elkaar gaan uittesten. De gerechtsdeurwaarder dient het algemene belang en zet hiertoe doelgericht ‘softe’ strategieën
in. De relatie met de schuldenaar staat weliswaar voorop, maar het gedrag van de
deurwaarder staat in het teken van de afhandeling van een actie zoals een beslaglegging. Hij anticipeert tactisch op de reactie van de schuldenaren door een rol te
spelen of doelbewust informatie achter te houden. Het gaat hier om legitiem gedrag, maar het nadert de randen van behoorlijkheid en wekt daardoor conflicten
op. De schuldenaar van zijn kant probeert met meer of minder rationeel gedrag de
situatie zoveel mogelijk in eigen hand te houden. Hun geworstel doet de spanningen aan de deur verder oplopen.
In hoofdstuk 9 Harde interacties gaat het tenslotte om de frictie tussen
het daadkrachtige en fysieke optreden van de gerechtsdeurwaarder en de emotionele impact hiervan op schuldenaren. De spanningen lopen op omdat hij aan de
deur hard optreedt en gebruik maakt van zijn machtspositie en dwangmiddelen.
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De juridische en de economische context domineren. Zijn conflictopwekkende
gedragingen kunnen grotendeels onrechtmatig en onbehoorlijk zijn. De druk op
de schuldenaren neemt toe en het harde optreden heeft op de meesten van hen een
grote impact. Hier gaat het om een doorleefd conflict: ze ondergaan het met lede
ogen óf ze komen voor het laatst in verzet.
Deze vier typen laten zien hoe belangrijk het concrete gedrag van gerechtsdeurwaarders én schuldenaren is bij conflicten waarin de spanningen oplopen. Tijdens
de face-to-face-interacties reageren de twee partijen op elkaar en versterken actiereactiepatronen de dynamiek van het conflict. Duidelijk wordt dat de gerechtsdeurwaarder een cruciale invloed heeft op het verloop van dit interactieproces met
een schuldenaar. De manier waarop hij zich gedraagt, leidt tot concrete reacties
van schuldenaren: actie roept reactie op. Zijn gedrag kan conflicten opwekken en
de kans op escalatie vergroten.

12.3 Waardoor treedt escalatie op?
In de derde onderzoeksvraag wordt de relatie gelegd met escalatie: ‘Waardoor
treedt escalatie op?’ Escalatie komt niet uit het niets, maar heeft een voorgeschiedenis en ontwikkelt zich vanuit een eigen dynamiek. In hoofdstuk 10 Escalatie:
agressie en geweld werd zichtbaar dat er bij escalatie veelal sprake is van een
conflictspiraal, waarin de spanning oploopt en uitmondt in agressie en geweld.
Escalatie is daarmee meestal een eindstadium van spanningen en conflicten die al
veel langer spelen, zoals ook blijkt uit onderstaande fasen:
fase 1: ‘de onderliggende problemen’
fase 2: ‘de eerste strubbelingen’
fase 3: ‘de verharding’
fase 4: ‘het rationele spel’
fase 5: ‘de laatste strijd’

de face-to-face-interacties tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren

Fase 1. De ervaringen in de voorfase, de schriftelijke fase en de telefonische fase
zijn de voedingsbodem voor (escalerende) conflicten tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren (hoofdstuk 5 De aanloop en introductie van de typologie).
Schuldenaren hebben tal van problemen, niet alleen met schuldeisers (zoals zorgverzekeringen, energiemaatschappijen), maar ook met schuldhulpverleners en incassobureaus. Instanties werken langs elkaar heen, maken fouten en informeren
de schuldenaar niet of onvoldoende, waardoor hij zich niet gezien, gehoord, begrepen en zich onmenselijk bejegend voelt. Met als gevolg frustraties en een verminderd vermogen om hun emoties te reguleren.
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Fase 2 tot en met 5. Tijdens de vier typen conflictueuze face-to-face-interacties tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren lopen de spanningen verder op. In fase 2 gaat het om een sluimerend conflict en de onbevredigde behoefte
van schuldenaren aan uitleg en advies (hoofdstuk 6 Vluchtige interacties). Er is
sprake van haastige ontmoetingen waarbij geen aandacht is voor de schuldenaar.
De eerste strubbelingen aan de deur ontstaan. In fase 3 gaat de inhoudelijke discussie over in een conflict over de relatie (hoofdstuk 7 Confronterende interacties). De deurwaarder komt niet meer met een oplossing, maar zoekt de confrontatie, waardoor het conflict zich verhardt (waarneembaar conflict). In fase 4 gaat
het om een belangenconflict en proberen de partijen op een meer of mindere rationele, manier hun belangen te behartigen (hoofdstuk 8 Strategische interacties).
Fase 5 betreft een doorleefd conflict, waarbij de deurwaarder hardhandig doorpakt
en de schuldenaren dit moeten doorstaan (hoofdstuk 9 Harde interacties).
Bij escalatie is sprake van een cumulatief proces, waarin spanningen oplopen en
conflicten ontstaan (zoals bij case 42 Woningcorporatie). Het escalatiemodel laat
zien dat de spanningen in de vijfde fase het verst zijn opgelopen. Hoe meer ‘negatieve’ ervaringen schuldenaren met derden en andere gerechtsdeurwaarders
hebben opgedaan, des te groter is de kans op escalatie (er wordt namelijk langer
een flink beroep gedaan op de zelfbeheersing van de schuldenaar). Tijdens de
‘harde interacties’ (wanneer een incassotraject al ver is gevorderd) heeft de escalatie dan ook vaak een ernstig karakter. Over het algemeen gaat het dan om frustratieagressie (aanvlieging), maar het kan ook gaan om instrumentele agressie
(doelgericht geweld), zoals schuldenaren die hun huis opblazen als de deurwaarder komt ontruimen. Maar ook eerder in een incassotraject kan escalatie optreden,
bijvoorbeeld al tijdens de confronterende interacties wanneer de discussie over
systeemfouten uit de hand loopt.
Het moment van de escalatie hangt af van de dynamiek van het interactieproces.
Mijn onderzoek toont aan dat escalatie bovenal multifactorieel is: in de praktijk
werken de volgende factoren op elkaar in:

het gedrag van gerechtsdeurwaarders, schuldenaren én derden;

de perceptie en beleving van de partijen in een conflict;

hun persoonlijke en dispositionele kenmerken;

triggers (kritieke momenten);

het ontbreken van momenten van de-escalatie.
In de empirische hoofdstukken zijn hiervan verschillende voorbeelden de revue
gepasseerd. Allereerst het geobserveerde gedrag van deurwaarders, zoals de
haastige bezoeken waarbij ze niet aanbellen maar het exploot in de brievenbus
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achterlaten (‘vouwen en douwen: bedoeld’) of snel een exploot afgeven (‘flitscontact’), waarbij er geen tijd en aandacht voor de schuldenaar is (hoofdstuk 6
Vluchtige interacties). Ook gaat het om deurwaarders die alleen gebruik maken
van juridisch jargon of zich vooral disciplinerend opstellen en bijvoorbeeld geen
mogelijkheid bieden om een betalingsregeling te treffen. Eveneens betreft het bureaucratisch gedrag, zoals een gebrek aan dossierkennis of een onverschillige houding tegenover gemaakte fouten (hoofdstuk 7 Confronterende interacties). Andere gedragingen die conflicten in de hand kunnen werken, zijn de bevlogenheid
aan de deur (hoofdstuk 8 Strategische interacties) en hardhandig optreden, waarbij het belang van de opdrachtgever wordt doorgeduwd (hoofdstuk 9 Harde interacties). Hieraan liggen verschillende ontwikkelingen ten grondslag die in het theoretische hoofdstuk zijn beschreven: bedrijfseconomische aspecten zoals de prestatiecontracten, voorgecalculeerde routes en bulkzaken (waar met name de kandidaat-gerechtsdeurwaarders mee te maken hebben) en de toenemende invloed
van de opdrachtgever, bijvoorbeeld door onderlinge prijsafspraken. Ook deurwaarders zelf bevestigen dat escalatie eveneens uitgelokt kan worden door hun
eigen gedrag (de houding ‘hoe ze iets zeggen’), persoonlijkheidskenmerken (een
fel karakter en de confrontatie liever opzoeken dan uit de weg gaan), het gedrag
van onmenselijke collega’s en de slordigheden, systeemfouten en bureaucratische
werkwijze binnen deurwaarderskantoren. Daarnaast doet de training van deurwaarders ertoe: zo gaan veel kandidaten al vroeg, nog voordat ze opleiding hebben afgerond, de straat op en staan ze met nog maar weinig kennis van zaken en
vooral ervaring voor de deur. Ze zijn vaak nog onwennig, wat ook tijdens de observaties (case 43 Fouten) zichtbaar werd. Genoemd wordt daarnaast ook het gedrag van de ‘commerciële jongens’, die vooral gericht zijn op geld verdienen en
nauwelijks aandacht besteden aan de schuldenaar en zijn omstandigheden.
Ook schuldenaren noemen de bejegening van deurwaarders als trigger
voor escalatie, waarbij het gaat om onmenselijkheid, niet luisteren, geen oplossing
bieden of het uiten van bedreigingen. Het oneerlijk inzetten van dwangmiddelen
of procedures is een directe aanleiding tot escalatie, zoals het opzettelijke boedelbeslag op de hond in plaats van op de meubels van een schuldenaar. Andere genoemde gedragingen hier zijn de ongecoördineerde beslagleggingen en de te hoge
incassokosten. Het zwaarst bij het ontstaan van escalatie weegt voor schuldenaren
evenwel het ontbreken van juist de sociale rol (sociale vaardigheden) (hoofdstuk
10 Escalatie: agressie en geweld).
Vervolgens het geobserveerde gedrag van schuldenaren, zoals de deur snel weer
dichtdoen, boos uitvallen tegen de deurwaarder over de schuldeiser, klagen over
systeemfouten waarbij ze de ander als boosdoener zien, de deurwaarder proberen
te misleiden, zich als slachtoffer opstellen of passief reageren. Aan deze gedra-
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gingen liggen verschillende factoren ten grondslag, zoals onwetendheid (schuldenaren snappen niet wat ze moeten doen doordat ze geen uitleg krijgen en onbekend zijn met wat een deurwaarder wel en niet mag doen), de toegenomen mondigheid en de geldzorgen en stress waardoor ze minder goed in staat zijn om hun
emoties te reguleren. Verder zien sommige schuldenaren ook hun eigen houding,
omstandigheden en karakter (waarbij de een sneller agressief zal reageren dan de
ander) als aanleiding voor escalatie. Deurwaarders noemen hier onder andere de
houding van schuldenaren (die geen besef van geld hebben of met wie geen ‘normaal’ gesprek valt te voeren) en bepaalde categorieën schuldenaren, zoals die met
een ‘dun vernisrandje’. Ook de schuldenaar die zijn rekeningen niet kan betalen
en geen uitweg meer ziet, kan volgens deurwaarders zijn heil zoeken in agressie
en geweld (zie ook bijlage 3 voor een overzicht van alle conflictopwekkende gedragingen van deurwaarders en schuldenaren).
Voorts kunnen de emoties hoog oplopen op kritieke momenten, bijvoorbeeld bij
een onaangekondigde ontruiming of beslaglegging. Ook blijven problemen veelal
onopgelost door onbevredigde contacten met derden, zoals medewerkers van het
deurwaarderskantoor (hoofdstuk 5 Introductie van de typologie en de aanloop).
De frustraties van schuldenaren nemen evenmin af als de deurwaarder hen bij
vragen naar het kantoor verwijzen en ze zich van het kastje naar de muur gestuurd
voelen (hoofdstuk 7 Confronterende interacties). Tegelijkertijd ontbreken aan de
kant van deurwaarders de voorwaarden voor effectieve de-escalatie, zoals onwetendheid over mogelijke maatregelen en de heersende deurwaarderscultuur rond
agressie en geweld, die als ‘part of the job’ worden beschouwd (hoofdstuk 11 Deescalatie).

12.4 Wat kunnen gerechtsdeurwaarders doen en laten
om escalatie te voorkomen?
De laatste onderzoeksvraag was vooral praktisch van aard en luidde: ‘Wat kunnen
gerechtsdeurwaarders doen en laten om escalatie te voorkomen?’ Inmiddels is
duidelijk geworden dat het gedrag van de gerechtsdeurwaarder tijdens het faceto-face-contact cruciaal kan zijn voor het ontstaan én voor het voorkomen van
escalatie. Hij kan een sociale rol spelen en schuldenaren humaan bejegenen, door
tijd voor hen te nemen, naar hen te luisteren, gemelde fouten serieus te nemen en
oplossingen te zoeken en zo mogelijk te bieden. Belangrijk hiervoor is dat hij al
in een vroeg stadium uitvoerig wordt getraind in zijn sociale en communicatieve
vaardigheden.
In concreto kan hij het volgende doen om escalatie te voorkomen: zijn
kennis van het betalingsdossier verbeteren, laagdrempelig en begrijpelijk over de
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incasso communiceren (mondeling en schriftelijk), genuanceerd duidelijk maken
wat er van de schuldenaar verwacht wordt, (toegankelijke) betalingsregelingen
mogelijk maken, zijn handelingen gedegen afstemmen met de schuldhulpverlening en hierover communiceren, de wil van de opdrachtgever niet heilig verklaren
maar in perspectief plaatsen en waar mogelijk rekening houden met schuldenaren
die niet kunnen betalen. Daarbij is legitiem gedrag net zo belangrijk als behoorlijk
gedrag.
Om escalatie te voorkomen zal de deurwaarder ook bepaalde conflictopwekkende gedragingen moeten nalaten of aanpassen. Bovenal gaat het dan om
gedrag dat uitsluitend in het teken van de marktprincipes staat: partijdig gedrag
dat het eigen belang of dat van de opdrachtgever centraal stelt. De deurwaarder
heeft van oudsher een bemiddelende functie: als hij zijn gedrag daar opnieuw op
afstemt en weer meer rekening gaat houden met de belangen van schuldenaren,
kan hij veel escalatie voorkomen.
Verder kunnen deurwaarders aan de deur effectief de-escalatietechnieken
gaan toepassen om (een verdere intensivering van) conflicten te voorkomen. Sommige kantoren nemen helemaal geen maatregelen of maatregelen die averechts
kunnen uitpakken, zoals het negeren van agressie. Er worden in de praktijk ook
nog wel eens drastische maatregelen genomen waardoor de rechtsgang in het geding kan raken, zoals in het geval van deurwaarderkantoren die de vorderingen
uit eigen zak betalen om het face-to-face-contact met een agressieve schuldenaar
te vermijden. Het is zinvol om een balans te vinden tussen de-escalatie en de verantwoordelijkheid voor het handhaven van de eerlijke rechtsorde. Maar er kunnen
nog meer praktische de-escalatiemaatregelen worden getroffen, bijvoorbeeld met
de eis dat een gerechtsdeurwaarder de-escalerende gesprekstechnieken beheerst,
zoals motiverende gespreksvoering. Andere suggesties: op alle kantoren een eenduidig anti-agressiebeleid voeren met daarin voldoende aandacht voor de registratie van incidenten (ook schelden is agressie!) en aangifte doen. Hier ligt een centrale taak voor de KBvG. Door signalen al vroegtijdig te herkennen kan er bijtijds
worden ingegrepen, kunnen verdere frustraties worden voorkomen en kan het
conflict in de kiem worden gesmoord. Verder kan het uitdragen van de norm dat
agressie en geweld niet getolereerd worden, ertoe bijdragen dat de schuldenaar
een duidelijke grens gesteld wordt. Hiervoor is een mentaliteitsverandering nodig.

12.5 Gerechtsdeurwaarders: zelf partij in een conflict
De gerechtsdeurwaarder beweegt zich van oudsher op het snijvlak van recht en
samenleving. Hij heeft de belangrijke verantwoordelijkheid om deze twee werelden samen te brengen. In de alledaagse beroepsuitoefening blijkt echter dat zijn
juridische functie veelal voorop staat: als gerechtsdienaar is hij het sluitstuk van
het rechtssysteem, omdat hij immers vonnissen ten uitvoer moet leggen. Daarvoor
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treedt hij in de praktijk soms corrigerend, voortvarend en hardhandig op. Schuldenaren moeten nu eenmaal betalen en schuldeisers hebben recht op betaling, zo
is de gedachte. Maar het is eveneens duidelijk geworden dat het voor schuldenaren zeer waardevol is dat hij zijn taak van poortwachter van het rechtssysteem
gedegen uitvoert. Vaak is hij de eerste gezagsdrager met wie zij aan de deur faceto-face-contact hebben en aan wie ze om uitleg kunnen vragen. Juist hier blijkt
het te wringen.
De tendens is dat de private belangen tegenwoordig ten koste gaan van
de maatschappelijke belangen. De gerechtsdeurwaarder is een ondernemer die
geld moet verdienen en die te maken heeft met concurrerende vakgenoten en andere partijen op de markt. Dat manifesteert zich in zijn gedrag aan de deur bij
schuldenaren. Natuurlijk hebben ook andere beroepsgroepen te maken met marktwerking, bureaucratisering en een steeds hoger tempo. Maar met name de deurwaarder is hierdoor in een lastig pakket gebracht, zoals ook moge blijken uit de
forse toename van het aantal klachten in vergelijking met bijvoorbeeld de beroepsgroep van notarissen. Hij heeft tijdens zijn ontmoetingen aan de deur niet
altijd meer aandacht en tijd voor persoonlijk contact en door de marktwerking
heeft zijn werk andere kwaliteiten gekregen. Traditionele waarden zoals verantwoordelijkheid, onpartijdigheid, integriteit en onafhankelijkheid zijn niet altijd te
rijmen met de wetten van de markt. Daardoor is het voor hem niet meer altijd
gemakkelijk om vast te houden aan zijn van oudsher sociale rol.
Mijn empirische onderzoek maakt duidelijk dat zijn gedrag soms onrechtmatig en onbehoorlijk is (zoals beschreven in hoofdstuk 6 tot en met 10), waarmee
hij conflicten met schuldenaren opwekt en niet langer helpt om de conflicten tussen schuldenaren en schuldeisers op te lossen. De deurwaarder is nu zelf partij in
een conflict. In de commerciële context is de van oudsher pacificerende functie
van deurwaarders naar de achtergrond verdwenen en lokken ze met hun gedragingen nu zelf conflicten uit in plaats van die te voorkomen.

12.6 Verbinden: persoonlijk contact, menselijkheid &
respect
Vanuit zijn pacificerende functie is de gerechtsdeurwaarder verantwoordelijk
voor het handhaven van de (rechts)vrede. Het is voor hem een nieuwe uitdaging
om te kijken hoe hij opnieuw invulling kan geven aan zijn sociale rol als ambtenaar en ondernemer met oog voor de menselijke maat (het citaat van Wisseborn
in hoofdstuk 1 indachtig), waarin het gaat om waarden in plaats van om regels.
Een noodzakelijke verandering is dat de gerechtsdeurwaarder teruggaat
naar de oorsprong van zijn beroep: het voorkomen van eigenrichting en escalatie.
De manier waarop sommige gerechtsdeurwaarders nu handelen (onder andere

399

door disciplinerend op te treden met daarbij een sterke focus op de wanbetalersmethode, zich te commercieel op te stellen of onevenredige macht uit te oefenen)
past blijkens mijn empirische onderzoek niet meer bij de huidige tijd. Schuldenaren willen een deurwaarder die menselijk is en aandacht en tijd heeft voor uitleg.
Zij hebben er behoefte aan om gezien en geholpen te worden. Het is van belang
dat deurwaarders zich ontwikkelen in de richting van moderne gezagsdragers, zoals Tonkens en Rombout (2012) die beschrijven: met ruimte voor empathie, dialoog en communicatie.
Het uitgangspunt is om te proberen de schuld op een ‘sociale manier te incasseren’, dat wil zeggen met aandacht voor de persoon van de schuldenaar, meer persoonlijk contact, een respectvolle bejegening en een vroegtijdige aanpak van problemen. Bij dit optreden past een sterke(re) nadruk op de beroepsethiek, een gezonde mate van zelfreflectie en een geïntegreerde samenwerking met andere instanties.

12.7 Nadere beschouwing
Het is niet vreemd dat er zich conflicten (en escalaties) tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren voordoen. De gerechtsdeurwaarder is meestal niet geliefd
en doordat de schulden per persoon toenemen, wordt het steeds moeilijker om
rekeningen te betalen en dus te incasseren. Bij nadere beschouwing verklaren met
name de ontwikkelingen in het deurwaardersambt de escalatie van relaties. De
marktwerking en bijkomende processen zoals bureaucratisering, commercialisering en een toenemende concurrentie springen daarbij in het oog. Al deze factoren
maken het extra belangrijk om als onderzoeker met een open blik naar je onderzoeksthema te kijken.
Het is daarbij niet alleen belangrijk om aandacht te hebben voor wat er in
de gehele samenleving speelt, maar ook voor wat er leeft bij de actoren. Via een
bottom-up benadering heb ik de belevingen, visies en waarnemingen van deurwaarders en schuldenaren in kaart gebracht en hier en daar aangevuld met de visie
van schuldhulpverleners. Ik heb veel direct betrokkenen uitgebreid geciteerd, zodat de problemen vanuit het perspectief van beide interactiepartners aan bod kwamen. Door de combinatie van de gekozen onderzoeksmethoden geeft deze studie
een redelijk compleet beeld. In mijn empirische onderzoek is immers voortdurend
de aansluiting met de praktijk gezocht. De wetenschappelijke inzichten eruit kunnen bijdragen aan de bewustwording van gerechtsdeurwaarders én van alle andere
professionals op het gebied van schulden, armoede en incasso. Ook kunnen de
resultaten van mijn onderzoek van belang zijn voor beleidsontwikkeling op dit
terrein. Het besteedt aandacht aan vraagstukken die op het moment in de belangstelling staan. Het raakt maatschappelijke knelpunten waarvoor we nog geschikte
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oplossingen moeten vinden. In het publieke debat en het overheidsbeleid heerst
nog altijd een eenzijdig beeld van agressie en geweld tegen bepaalde beroepsgroepen. Dit onderzoek maakt duidelijk dat escalatie altijd plaatsvindt in de interactie
tussen alle betrokken partijen. Het is daarom realistischer om te spreken van de
agressie en het geweld tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren. Toch is aan
de deur de deurwaarder de dominante interactiepartner: hij kan met zijn gedrag
(actie) ander gedrag (reactie) uitlokken, waarbij het vervolgens ook gaat om hoe
schuldenaren op hem reageren. Dat vereist wel dat deurwaarders kritisch naar hun
eigen gedrag en opvattingen kijken en zich bewust worden van hun eigen rol.
Voor een effectieve aanpak is een brede, veelomvattende en preventieve benadering nodig. Daarbij blijkt vooral aandacht voor de sociale rol van deurwaarders
belangrijk te zijn. Op dit terrein liggen dan ook de kansen om het ambt te optimaliseren.

Recht en samenleving
Dat samenleving en recht elkaar voortdurend beïnvloeden, bleek ook tijdens dit
onderzoek. Al vanaf de start ervan deden zich continu nieuwe ontwikkelingen
voor. Sinds juli 2016 (deels januari 2017) is de nieuwe Gerechtsdeurwaarderswet
van kracht geworden: freelancers zijn afgeschaft en het Bureau houdt extern toezicht op de integriteit en kwaliteit van deurwaarders. Andere wijzingen zijn de
Vereenvoudiging digitalisering van het procesrecht, de Wet Basisregistratie Personen, het verbod op Voorfinanciering Out-of-pocketkosten, de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen, het Besluit Vergoeding
voor Buitengerechtelijke Incassokosten en de invoering van het Beslagregister en
het Centraal Curatele- en Bewindregister. Van belang zijn ook de komst van het
wettelijk breed moratorium, de verwijsindex schuldhulpverlening (VISH) en de
komende invoering van de Vereenvoudiging van de Beslagvrije Voet in januari
2018.
De empirische resultaten uit dit onderzoek ondersteunen het belang van deze
nieuwe wijzigingen: het Centraal Curatele- en Bewindregister of de verwijsindex
schuldhulpverlening kunnen eraan bijdragen dat deurwaarders voortaan weten of
een schuldenaar in de schuldsanering zit (case 37, Schuldsanering maakt niet uit).
Doordat freelancers (de voormalige toegevoegd-kandidaat gerechtsdeurwaarders), de hoge incassokosten (het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke
Incassokosten) en bovenal het ongecoördineerde beslagleggen (Beslagregister)
waarschijnlijk verleden tijd zijn, zal de kans op conflicten en escalaties mogelijk
afnemen.
De afgelopen jaren hebben zich ook verschillende positieve veranderingen voorgedaan. Zo is binnen de incassowereld een trend waar te nemen die
ruimte biedt aan sociaal verantwoord incasseren; op beurzen als de Creditexpo
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wordt daar veel over gesproken en ook grote kantoren zijn hier (aan de oppervlakte) mee bezig. Op 19 mei 2017 kondigde het grote incassobureau Intrum Justitia aan te stoppen met dreigende en juridische taal in aanmaningen en voortaan
alleen nog maar vriendelijke brieven te verzenden. De dreiging met hoge kosten
en de rechter verdwijnt uit de aanmaningen, er wordt een blad met veelgestelde
vragen toegevoegd en er komt uitleg over de werkwijze. Bovendien mogen wanbetalers zelf (tot een bepaalde hoogte, het moet wel redelijk blijven) een regeling
kiezen die ze online kunnen afsluiten (Bremmer, 2017). De eerste geluiden van
incassobureaus maar ook deurwaarderskantoren met een socialere manier van
werken zijn tevens al hoorbaar, waarbij de aandacht verschuift van het innen van
vorderingen naar het voorkomen ervan. De focus wordt verlegd naar preventie en
tijdige signalering, zoals duidelijk werd in hoofdstuk 11 De-escalatie, waar bleek
dat sommige deurwaarderskantoren een budgetconsulent inschakelen of eerst een
‘deurwaarder light’ naar de schuldenaar sturen.
Ook andere instanties, zoals NUON en woningcorporaties, zouden meer
doen aan een dergelijke vroege signalering.250 Recent onderzoek van de Inspectie
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2017) meldt dat vrijwel alle gemeenten in
Nederland hier al invulling aan geven; wel zijn er nog problemen met de opstart
en de effectiviteit ervan. Ook zijn er nieuwe initiatieven om kwetsbare schuldenaren te helpen, zoals de Amerikaanse methode Mobility Mentoring, die inzichten
uit hersenonderzoek combineert met coaching bij re-integratie, schuldhulp, huisvesting en opleiding. Met mensen met meerdere problemen, zoals schulden en
opvoeding, worden gesprekken gevoerd waarin in kaart wordt gebracht welke
problemen stress opleveren in het gedrag (Jungmann, 2017).
De schuldenproblematiek heeft ruime aandacht vanuit de politiek.251 In het Masterplan Schulden en Armoede van de Socialistische Partij staat:
‘De overheid wil problematische schulden voorkomen en oplossen
maar zorgt er zelf te vaak voor dat mensen verder in de schulden raken.
Door bijvoorbeeld het verrekenen van toeslagen, het niet respecteren
van de beslagvrije voet en meerdere incasso’s die elkaar doorkruisen.
Dat kan en moet beter georganiseerd worden door het instellen van een
overheidsincassodienst ter bescherming van het bestaansminimum,
meer betalingsregelingen en alle overheidsdiensten te laten meewerken
aan schuldenregelingen.’ (SP, 2016).
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http://www.deurwaarderscollectiefnederland.nl/index.php?option=com_content&view=
article&id=939:pilot-vroegsignalering-mensen-met-betaalachterstanden&catid=34:regelen-wetgeving&Itemid=57.
Rijksoverheid (25 januari 2017). Klijnsma: 4 miljoen euro voor strijd tegen armoede en
schulden. Geraadpleegd van https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/01/25/
klijnsma-4-miljoen-voor-strijd-tegen-armoede-en-schulden.
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Er is momenteel veel kritiek op hoe schuldeisers bijdragen aan een problematische schuldensituatie en daarbij wordt ook gekeken naar wat hieraan gedaan kan
worden. Dit kwam onlangs bijvoorbeeld tot uiting in de aanbesteding van het
CJIB, waaraan de nieuwe Rijksincassovisie ten grondslag ligt (hoofdstuk 3 Een
overzicht van de literatuur). Begin 2017 heeft Staatssecretaris Jetta Klijnsma van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid een subsidie toegekend aan het samenwerkingsverband van verschillende organisaties (Divosa, de Vereniging Nederlandse
Gemeenten, de NVVK, Sociaal Werk Nederland en de Landelijke Cliëntenraad)
voor de verdere ontwikkeling van een landelijke aanpak met aandacht voor het
verbeteren van registraties en inzicht in cliëntenstromen.252 Tot en met 2018 is 7,5
miljoen euro beschikbaar gesteld voor de verdere ontwikkeling van het schuldenbeleid.253
Er liggen momenteel nog nieuwe wetsvoorstellen voor de modernisering
van de beslagverboden en de regulering van malafide incassobureaus. Sinds 2012
hebben deurwaarders, de schuldhulpverlening en incasso daarnaast de uitdrukkelijke aandacht van de Nationale ombudsman; daarbij is met name oog voor de
bescherming van schuldenaren rond de beslagvrije voet, gijzeling en de incassodruk vanuit de overheid. Begin 2017 riep de Nationale ombudsman, Reinier van
Zutphen, staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op om
de beslagvrije voet ook bij het bankbeslag toe te passen. Hier wordt nog overleg
over gevoerd.254
Ook op het terrein van de-escalatie bij deurwaarders is de afgelopen jaren
verbetering gekomen. In het Meerjarenbeleidsplan van de KBvG (2016) wordt
specifiek aandacht besteed aan het voorkomen van agressie tegen gerechtsdeurwaarders door te zorgen voor herkenbaarheid. De afgelopen jaren schenkt de
KBvG meer aandacht aan het voorkomen van agressie en geweld in het kader van
het overheidsbeleid. Er worden bijvoorbeeld verschillende overleggen gevoerd.
In 2016 is door de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders de
Arbocatalogus Agressie en RIE als onderdeel van de aanpak van agressie en geweld aan deurwaarders ter beschikking gesteld. Ook is inmiddels een klankbordgroep samengesteld uit werknemers van deurwaarderskantoren. Het plan is om
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Als gevolg van de motie Koser Kaya/Karabulut over de grootte van de in-, door- en uitstroom in de schuldhulpverlening heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hier onderzoek naar laten doen (Kamerstukken II, 2015-2016, 24 515, nr. 362; Van
Putten & Schoot Uiterkamp, 2017).
https://www.gemeente.nu/sociaal/schuldhulp/vroegsignalering-schulden-gemeenten-nogbeginfase/.
De Nationale ombudsman (25 januari 2017). Ombudsman: bescherm de beslagvrije voet
ook bij bankbeslag. Geraadpleegd van https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/
2017/ombudsman-bescherm-de-beslagvrije-voet-ook-bij-bankbeslag.
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hun bevindingen aan te bieden aan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en om in de toekomst meer aandacht te besteden aan aangiftes (KBvG, 2017).
En op het jaarlijkse congres aan de Hogeschool Utrecht op 7 juni 2017 werd een
workshop aangeboden voor het omgaan met agressie.
Dat zijn allemaal goede, van harte toe te juichen initiatieven om de problematiek van schulden, armoede en incasso het hoofd te bieden en daarmee ook
de kans op escalatie aan te pakken. Vooral mijn empirische resultaten kunnen de
verdere intensivering van de ‘sociale manier van incasseren’ aanmoedigen. Maar
we zijn er nog lang niet en er moet nog veel verbeterd worden. Daarbij kan vervolgonderzoek uitkomst bieden.

Beperkingen van het onderzoek
Hoewel de empirische gegevens uit dit onderzoek belangrijk zijn, vallen er ook
enkele kanttekeningen bij te plaatsen. Voordat ik aanbevelingen doe voor vervolgonderzoek, ga ik hier kort in op enkele beperkingen van dit onderzoek.
Ten eerste zijn er enkele vraagtekens te plaatsen bij het lage aantal onderzoeksdeelnemers. In hoofdstuk 4 (Een methodologische verantwoording) heb
ik hier al kritisch op gereflecteerd, vandaar dat ik dit hier slechts kort benoem.
Vooralsnog duiden mijn empirische gegevens erop dat de ontwikkelingen in het
deurwaarderambt inzicht kunnen geven in het ontstaan van escalatie. Er kwam
immers een scala aan escalerend en de-escalerend gedrag van deurwaarders aan
de deur naar voren, dat bovenal geïnterpreteerd kon worden in het licht van de
marktwerking.
Tenslotte heeft het empirische onderzoek betrekking op een specifieke periode,
waardoor er geen vergelijking kon worden gemaakt met de concrete gedragingen
van deurwaarders aan de deur van vóór de marktwerking. Op basis van de gesprekken met deurwaarders, schuldhulpverleners en schuldenaren kon deze vergelijking wel gemaakt worden.

Aanbevelingen voor verder onderzoek
De misstanden bij deurwaarders staan recent weer sterk in de aandacht. Eerder
noemde ik al de wanpraktijken van het deurwaarderskantoor BSR dat in financiële
problemen verkeerde. Een ander opmerkelijk incident in de deurwaarderswereld
dateert van februari 2017. Een deurwaarder uit Limburg zou zich regelmatig in
natura hebben laten uitbetalen. Het deurwaarderskantoor waarvoor hij als freelancer werkte (hij reed exploten en had nauwelijks een band met kantoor), heeft hem
meteen ontslagen. Op 19 februari 2017 wijdde Undercover in Nederland een speciale televisie-uitzending aan deze zaak waarin slachtoffers hun verhaal doen: de
deurwaarder had hun meermaals voorgesteld om in ruil voor seks schulden kwijt
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te schelden. Er zijn aangiften gedaan en de politie heeft de man aangehouden
(Hendrikx, 2017).255 Ook kwam er begin januari 2017 een klacht bij de Kamer
voor Gerechtsdeurwaarders binnen over een deurwaarder die zich schuldig had
gemaakt aan ‘vouwen en douwen: bedoeld’. Hij deed het exploot direct in de brievenbus en belde niet aan. Hij werd hiervoor berispt.256
Dit zijn enkele voorbeelden van deurwaarders die over de schreef gingen,
waarvoor de commerciële druk of marktwerkingsprincipes (zoals het werken met
freelancers) aanleiding kan zijn geweest. De opvatting dat de negatieve gevolgen
van de marktwerking verzacht moeten worden, wordt intussen breed gedeeld, ook
door deurwaarders zelf. De marktwerking heeft nadelen, niet alleen voor schuldenaren maar ook voor gerechtsdeurwaarders en andere professionals binnen het
incassodomein. Een mogelijke oplossing voor deze problemen is nog niet voorhanden. Het kan wellicht een idee zijn om via een bottom-up benadering op zoek
te gaan naar een mogelijke aanpak, door bijvoorbeeld van de deurwaarders zelf te
horen welke ideeën zij hebben als alternatief voor of antwoord op de marktwerking. Daarbij kan speciale aandacht besteed worden aan het verdienmodel.
Verschillende onderzoeken bevestigen al de positieve effecten van sociaal incasseren (Haidari, 2016; Keizer e.a., 2012). Toekomstig onderzoek zou zich
daarom kunnen richten op concrete en laagdrempelige maatregelen om sociaal
incasseren breed bij deurwaarderskantoren in te voeren. Uitgangspunt daarvan is
het gesprek met de betrokken actoren, onder wie schuldhulpverleners, incassomedewerkers, schuldeisers, deurwaarders en de schuldenaren zelf. Door globale
richtlijnen te ontwikkelen voor een sociaal verantwoord deurwaarderschap hoeft
niet elk kantoor apart het wiel uit te vinden. Tevens kan verkennend onderzoek
gedaan worden naar methoden voor een vroegtijdige probleemsignalering, op basis waarvan ook hier concrete en laagdrempelige maatregelen kunnen worden
voorgesteld. Daarnaast kan onderzocht worden hoe deurwaarderskantoren de verschillende categorieën schuldenaren meer maatwerk kunnen leveren. Verder zouden er op dit gebied betrouwbare en praktische instrumenten (zoals apps) ontwikkeld kunnen worden, maar persoonlijk contact staat voorop.
In dit onderzoek heb ik me vooral geconcentreerd op de relatie tussen
deurwaarders en schuldenaren, waarbij ik ook zijdelings een blik heb geworpen
op de relatie tussen en met schuldhulpverleners en opdrachtgevers. Een vervolgonderzoek met een bredere scope zou zich kunnen richten op de voorfase. Zo kan
er gekeken worden naar de (problematische) omstandigheden waaronder rechters
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Deurwaarder aangehouden die vrouwen optie bood 'in natura' te betalen (22 mei 2017).
Geraadpleegd van http://www.nu.nl/binnenland/4712838/deurwaarder-aangehouden-vrouwen-optie-bood-in-natura-betalen.html.
HR 24 januari 2017, ECLI:NL:HR-2017:116.2016.
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hun uitspraken doen, bijvoorbeeld bij verstek of op basis van onvolledige of onjuiste informatie. Het zou interessant zijn om uit te zoeken onder welke omstandigheden gerechtsdeurwaarders een executoriale titel verkrijgen. Daarbij kan speciale aandacht worden besteed aan de samenwerking tussen (bepaalde) opdrachtgevers en (bepaalde) deurwaarderskantoren.

12.8 Een blik op de toekomst
Nederland is door het dal van de financiële crisis gegaan en kruipt geleidelijk weer
omhoog. In het eerste kwartaal van 2017 is de Nederlandse economie met 3,4%
gegroeid ten opzichte van een jaar eerder; die groei was sinds 2008 niet meer zo
hoog als nu (CBS, 2017). Het aantal mensen dat aanklopt bij de schuldhulpverlening, blijft relatief stabiel, de gemiddelde schuld vertoont weinig verandering en
het aantal huizenbezitters met problematische schulden daalt (NVVK, 2017). Het
aantal woningontruimingen is sinds 2016 zelfs fors gedaald257 en de voorzitter
van de KBvG, Wilbert van den Donk, ziet de toekomst dan ook met vertrouwen
tegemoet. De verwachting dat alles nu weer beter zal en kan worden, werpt een
ander licht op de conflicten tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren. Het is
belangrijk dat deurwaarders in de toekomst hun sociale rol opnieuw gaan invullen
en weer verbinding zoeken met schuldenaren. Hoewel het gerechtsdeurwaardersambt officieel een juridisch beroep is, moeten zij zich als sociale gezagsdragers
gaan gedragen. Sommige gerechtsdeurwaarders zijn echter te veel zakenman geworden en dit is jammer voor een beroepsgroep die zich dagelijks tussen de mensen beweegt en met hen en voor hen werkt. Daar past een sociale functie met
aandacht voor menselijkheid veel beter bij.
Gelukkig is de dagvaarding nog niet afgeschaft, maar met de plannen uit
het Programma Kwaliteit en Innovatie van de rechtspraak (KEI) zal dit wellicht
niet lang meer duren. Het is verstandig om hier nog eens kritisch naar te kijken en
te beseffen dat dit voor de schuldenaar niet goed zal uitpakken. Deurwaarders
komen nu persoonlijk bij hem aan de deur en zijn bij uitstek geschikt om de exploten mondeling toe te lichten en hem van uitleg te voorzien. Dat persoonlijke
moment aan de deur is juist voor de (kwetsbare) schuldenaar belangrijk. Hij heeft
behoefte aan uitleg, advies en toelichting omdat hij vaak noch de brieven, noch
het traject begrijpt. Hij heeft kortom iemand nodig die hem helpt om door de bomen het bos weer te zien. Een ander heeft gewoonweg behoefte aan medeleven of
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wil in ieder geval even gezien en gehoord worden. Met name deurwaarders kunnen een belangrijke rol spelen bij het oplossen van de huidige schuldenproblematiek. Dit onderzoek is bedoeld als stimulans voor een goed, dat wil zeggen legitiem en behoorlijk face-to-face-contact tussen deurwaarders en schuldenaren aan
de deur. Juist op het gebied van schulden is menselijke interactie uiterst waardevol, onontbeerlijk zelfs.
Hoe ziet de rol van deurwaarders anno 2018 eruit? Ze moeten kunnen praten en
luisteren, zich kunnen inleven, mensenkennis hebben, behulpzaam zijn, geduld
hebben, geen vooroordelen hebben, handelen op basis van gelijkwaardigheid én
– zeker niet minder belangrijk – het algemene belang willen dienen. Deurwaarders
zijn alleskunners.
Daarbij kunnen ze in de toekomst wellicht een andere naam aannemen
die hun sociale functie benadrukt. Ze zouden de rol van mediator kunnen krijgen,258 waarbij zij steeds meer samenwerken met andere ketenpartners, in het bijzonder met schuldhulpverleners.259 Dit past bij de trend om mediators in te zetten
om conflicten op te lossen, of het nu gaat om arbeidsconflicten, echtscheidingen
of burenruzies.260 Centraal bij mediation staat de wil om er in een dialoog samen
met elkaar uit te komen, zonder tussenkomst van de rechter. Dit zou ook de kosten
doen afnemen. De gerechtsdeurwaarder in de rol van mediator zou in gesprek
kunnen gaan met schuldenaren en schuldeisers, waarin ze met respect met elkaar
praten en naar elkaar luisteren en aandacht voor elkaars emotie hebben. Soms is
het zinvoller om een laagdrempelige oplossing voor een betalingsgeschil te zoeken dan de zaak met harde hand via het recht aan te pakken.261 Daarbij past een
rol van deurwaarder als coach (in plaats van redder of aanklager), die schuldenaren in hun eigen kracht zet en zelf ook in zijn eigen kracht blijft. Als de sociale
functie van het ambt weer tot leven komt, biedt het beroep ruimte voor deze rol.
Het onderzoek is begonnen met het in kaart brengen van een probleem: conflicten
en escalatie. Als ik er nu ter afsluiting met een positieve blik op terugkijk, zie ik
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Deze tendens is ook zichtbaar bij rechters, die niet alleen recht spreken en dat juridisch
uitvoeren, maar ook een rol als mediator vervullen bij het bijeenhouden van de samenleving.
Dit sluit enigszins aan bij de ideeën van Huls (2016). Hij is echter van oordeel dat gerechtsdeurwaarders zich als schuldhulpverleners moeten gaan gedragen en ondergebracht kunnen
worden in een publiekrechtelijk orgaan, het Bureau Schulddienstverlening (BSD).
Het wetsvoorstel ‘Wet bevordering mediation’ van 13 juni 2016 is momenteel in consultatie. Het stelt verschillende maatregelen voor om mediation een volwaardige juridische status te geven bij de oplossing van geschillen (Wet bevordering mediation. Geraadpleegd van
https://www.internetconsultatie.nl/wetmediation).
Huls (2016) betoogt tevens dat de rol van de rechter beperkt kan worden bij schuldsanering
en bij de activiteiten van de schuldhulpverlening.
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nieuwe inzichten, kansen en mogelijkheden. Wanneer de beroepsgroep van de
gerechtsdeurwaarders daar open voor staat, ligt er een nieuwe weg voor ons.
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Bijlagen

Bijlage 1: Enquête deurwaarders
ThesisTools

De relatie tussen deurwaarders en schuldenaren

1.
Wat is uw geslacht?*
Vrouw

Man

2.
Wat is uw leeftijd?*

3.
Wat is uw functie?*
Gerechtsdeurwaarder
Kandidaat-gerechtsdeurwaarder (loondienst)
Kandidaat-gerechtsdeurwaarder (freelancebasis)
Toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder (stagiair)
Overig

4.
Hoe lang bent u werkzaam binnen uw vakgebied?*

464

5.
Hoeveel vestigingen heeft uw kantoor?*
0-5
5-10
10-25
>25

6.
In welke omgeving bent u het meest werkzaam?*
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

465

.7.
Vindt u dat er een verandering is opgetreden in de relatie tussen deurwaarders
en schuldenaren?*

Ja
Nee (ga naar vraag 11)

8.
De relatie tussen deurwaarders en schuldenaren is de laatste jaren

Verslechterd
Verbeterd (ga naar vraag 10)
Gelijk gebleven (ga naar vraag 11)
Anders, namelijk (ga naar vraag 11)

9.
Waardoor is de relatie tussen deurwaarders en schuldenaren verslechterd?
(meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Gedrag van de schuldenaar
Gedrag van de deurwaarder
Economische omstandigheden
Anders, namelijk

466

10.
Waardoor is de relatie tussen deurwaarders en schuldenaren verbeterd? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Gedrag van de schuldenaar
Gedrag van de deurwaarder
Economische omstandigheden
Anders, namelijk

11.
Komt u weleens tijdens uw beroepsuitoefening in aanraking met agressie en/of
geweld?*
Ja
Nee (ga naar vraag 15)

12.
Agressie en geweld is de laatste jaren

Toegenomen
Afgenomen
Gelijk gebleven
Weet niet

467

13.
Hieronder staan vijf soorten agressie en geweld. Wilt u per soort aangeven met
welke regelmaat u daar in de afgelopen twaalf maanden in uw werk mee te maken heeft gehad?
Dagelijks

Wekelijks

Maandelijks

Jaarlijks

Niet regelmatig

Verbaal geweld
Fysiek geweld
Seksuele intimidatie
Overige intimidatie
Discriminatie

14.
In welke mate wordt u door ervaringen met agressie en geweld in uw dagelijkse
beroepsuitoefening belemmerd?
Zeer ernstig
Ernstig
Matig
Licht
Geen probleem

15.
Heeft u nog toevoegingen/opmerkingen?

468
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Bijlage 2: Overzicht cases
Type 1: Vluchtige interacties (hoofdstuk 6)
1.
A4’tjes met beslag
2.
Vakantiepark
3.
Verwilderde tuin
4.
Afgeven en aanpakken
5.
Formaliteit
6.
Doorverwijzen
7.
Wat is een exploot?
Type 2: Confronterende interacties (hoofdstuk 7)
8.
Twistgesprek
9.
Het Zilveren Kruis
10.
Onterecht
11.
Daar sta je dan maar weer
12.
Niet netjes
13.
Geen herinnering
14.
Onrecht
Type 3: Strategische interacties (hoofdstuk 8)
15.
Bedachtzaam
16.
Met jou valt te praten
17.
Op de koffie
18.
In Turkije
19.
Ik heb niet het idee dat er hier niks te halen valt
20.
Stapje voor stapje
21.
Niet gaan zitten
22.
Onderhandse verkoop
23.
Sneaky
24.
Halve waarheid
25.
Deurwaarder en politie in een
26.
Vreemde bedrijven
27.
Griekenland
28.
Een wietplantage
29.
Wel of niet
30.
Beslag op de auto
31.
Iemand van P&O

470

Type 4: Harde interacties (hoofdstuk 9)
32.
Zonder schroom
33.
Multiproblem
34.
Verplichte verhuizing
35.
Zinloos
36.
Uitzichtloze situaties
37.
Schuldsanering maakt niet uit
38.
De opdrachtgever
Agressie en geweld (hoofdstuk 10)
39.
Ik doe aangifte van braak
40.
Je hebt geluk dat ik net wakker ben
41.
Een stok
42.
Woningcorporatie
43.
Fouten
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Bijlage 3: Schema conflictueuze interacties deurwaarder-schuldenaar
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Type interacties

Kernwoord

Rol deurwaarder

Fase

Vluchtige interacties

Formaliteit

Explootjebrenger,
bode

Vnl. in de gerechtelijke
fase:
dagvaarding, betekening

Tijd is geld

Confronterende interacties
Confronteren

Afhandeling van
de taak

Confrontatie
Juridische domein

A. Gezagsdrager
B. Bureaucraat

Vnl. in de executiefase:
betekening vonnis
(uitvoerbaar bij voorraad)

Gedrag deurwaarder – actie
Verbaal en non-verbaal
Actie
1. vouwen en douwen: onbedoeld
2. vouwen en douwen: bedoeld
3. flitscontact
Verbaal gedrag:
1. standaardpraatje
2. snelle identificatie
3. snelle controle
4. eenzijdig gesprek
5. doorverwijzing
Non-verbaal gedrag:
1. omcirkelen
2. bijtijds schrijven
3. gering oogcontact
A. Gezagsdrager
Verbaal gedrag:
1. juridische taal
2. expliciete communicatie
3. doelgerichte vragen
4. belerende opmerkingen
Non-verbaal gedrag:
1. stemgebruik
2. pauzes
3. koele houding
4. de map
B. Bureaucraat
1. beperkte dossierkennis
2. weinig oplossingsgericht
3. onverschilligheid
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Gedrag schuldenaar – reactie

Conflict

1. afwezig zijn of doen alsof
2. geen actie ondernemen
3. volgen

Sluimerend conflict
Eerste frustraties
Vluchtig interactiepatroon

Opstandig gedrag:
1. frustraties uiten
2. klagen

Waarneembaar conflict
Geen gezamenlijke probleemdefinitie
Gespannen en weerbarstig interactiepatroon

Strategische interacties

Beïnvloeden
Relatie

A. Openbaar ambtenaar
B. Ondernemer

Vnl. in de executiefase:
(dreigen met) gebruik van
dwangmiddelen

Het spel wordt gespeeld

Harde interacties

Daadkrachtig &
fysiek optreden

Als puntje bij paaltje
komt
Juridische en economische context

A. Machthebber
B. Geweldpleger

Vnl. in de executiefase:
inzet van dwangmiddelen

A. ’Softe’ strategieën:
1. gedrag afstemmen
2. een wit voetje halen
3. een langetermijnvisie hanteren
B. Tactische strategieën:
1. aan de tand voelen
2. zich voordoen als onderhandelaar
3. aftasten
4. manipuleren
5. information control
6. (niet) met de politie komen
7. de ‘vriend’ zijn
A. Machthebber:
Verbaal gedrag:
1. weinig woorden
2. direct tot actie overgaan
Non-verbaal gedrag:
1. toon
2. oogcontact
3. lichaamshouding
B. Geweldpleger:
1. regel is regel
2. opdracht is opdracht
3. de opdrachtgever wil geld
4. eigen belang eerst
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Meewerkend gedrag

Belangenconflict

Rationeel gedrag:
1. rationeel antwoorden
2. om de tuin leiden
3. emotionele beïnvloeding
4. territorium verdedigen
5. eigen voordeel nastreven

Win-verlies

1. onderdanigheid
2. uitzichtloze positie kenbaar maken
(niet kunnen betalen)
3. slachtofferrol
4. passiviteit

Doorleefd conflict

Strategisch interactiepatroon

Rechttoe, rechtaan
Hard en dwingend interactiepatroon

474

Summary: ‘The displeasure of debt collection:
bailiffs and debtors’
This thesis focuses on the displeasure of debt collection. Along with the collection
of debts, emotions are ‘collected’: have to endure. In the process of debt collection, these emotions are encountered by both the bailiff and the debtor and can
lead to conflictive interactions.
The main research questions of this thesis are: ‘What is the reason escalating conflicts occur between bailiffs and debtors and why does the incidence increase?’
The following four secondary research questions will be answered:
1.
How can we explain the tension/friction between the bailiff and debtor?
2.
How are the conflictive interaction characterized?
3.
Why are they escalating?
4.
How can escalation be avoided by the bailiff?
In this thesis, a practical empirical approach is used. A total of 43 cases of faceto-face interactions between bailiffs and debtors are described. The backgrounds
of the conflictive interactions are analyzed using qualitative and quantitative research methods. These methods include a participant observation study of bailiffs
and debtors, interviewing bailiffs and debtors, and conducting surveys among
bailiffs. The main point of view is bottom-up, in which a special focus is addressed to the perceptions and behaviors of the bailiff and debtor, viewed by the
concept of ‘verstehen’ and ‘cultural criminology’. Finally, the perspective of third
parties is described, e.g. debt counselors.

Conflictive interactions per se
The relation between the bailiff and the debtor is conflictive due to the conflict of
interest of both actors. The main interest for the debtors is focused on his or her
daily life, while the bailiffs’ interests lie within the judicial system. These differences in interest can lead to friction, especially when these actors encounter each
other involuntarily.
The bailiff is a judicial officer who can use government coercion in order
to punish the debtor, while the debtor has a subordinate position where he has to
undergo the repressive actions of the bailiff. The bailiff’s coercing methods may
infringe the debtors’ daily life.
Furthermore, friction between these two actors is aggravated by the dual
position of the bailiff in his amicable and legal collection practice. This position
can be confusing and oppressive and lead to friction. The collection practice is
475

also accompanied by increase of costs for the debtor and the increase of the
amounts of debt, which may lead to friction on itself.
Critical notes can be raised regarding the current laws (de Gerechtsdeurwaarderswet 2016 and the disciplinary law) and disciplinary regulations on the bailiff’s
work. For example, the seizures of household goods which are forbidden and outdated and there are no clear guidelines regarding the presence of the bailiff during
evictions. The existing professional and behavioral rules are often not clearly defined, which can lead to tension and misunderstanding between bailiffs and debtors. Especially for the bailiffs’ social role, no clear rules of conduct are stated. His
legal role, in contrary, is clearly defined by law (e.g. he is obligated to serve a
judgment, to summoning (a ‘warrant’ has been drawn up) to abide by this verdict
and to enforce the verdict. The empirical part of this thesis however shows that
the bailiffs’ social role is of great essence for debtors and that friction can be
avoided by improving this role.
Also the current laws and disciplinary regulations are not always a guarantee for lawful and proper behavior of the bailiff during the face-to-face interactions with debtors. This could generate conflicts, like vigilantism.

The increase of tension/friction
The following current societal developments lead to an increase of the friction
between bailiffs and debtors, in particular:
1.
the intensification of the debt problems and new and profound powers of
creditors,
2.
the increased individualization of citizens and their more outspoken behavior,
3.
the dominance of the free market process for bailiffs.
The financial crisis has led to difficulties in debt collection. There is a strong
problem of indebtedness of debtors. Default of payment is more a matter of inability than a matter of unwillingness. At the same time, creditors have new and
more profound powers to collect debt, which even leads to conflicts between creditors. The combination of these inter-creditor conflicts and more profound powers
has an obvious impact on the bailiff’s work. Thereby, the bailiff has to generate
his own income (he is an entrepreneur) and he needs to carry out the executions.
Today more often the bailiff has to deal with ‘the last debts’, and therefore this
legal collection practice take more effort. This leads to even more repressive actions of the bailiff and ultimately leads to even more friction between the bailiff
and the debtor.
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Furthermore, the social behavior of citizens has changed over time. Citizens tend
to be more outspoken and tend to have a short(er) fuse. Debtors have specific
needs and expectations from the bailiff and his behavior. With a more outspoken
behavior of debtors, they will be able to react obstinate in their power to improve
their often strained position. Their smaller resilience increases their resistance
against the bailiff. More importantly, the financial troubles and financial stress of
debtors has even more effect on their way to regulate their emotions. The financial
stress can lead to an impaired control of their emotions and can cause anger, anxiety, and violence.
Also, extensive changes have been made in the profession of the bailiff,
leading to increased friction between the bailiff and the debtor. In the bailiff’s
profession, digitalization, automation and maximizing of scale within bailiff firms
have led to a more anonymous and impersonal role of the bailiff. Direct competition between bailiffs has led to a more impersonal approach towards debtors. The
bailiff firms have become large bureaucratic organizations driven by market
forces like performance based agreements. These market forces seem to have
gone a bit too far since bailiffs are now more focused on working for the interest
of the creditor instead of the interest of the debtor. This will eventually lead to a
disadvantage for the debtor since no payment arrangements are made, less tailormade solutions and bailiffs will easier decide to seize household goods. The increased market forces and alteration in the behavior and actions of the bailiff has
a negative impact on the relation between the bailiff and the debtors.

The interaction typology
There are four distinct types of face-to-face interactions between the bailiff and
debtor:
1.
volatile interactions,
2.
confronting interactions,
3.
strategic interactions,
4.
Strong/firm interactions.
The first type occurs in case of rushed or hasty encounters. The contact between
the bailiff and debtor can be described as impersonal and there is not a real connection during these rushed meetings. The bailiff operates like time is money,
which leads to ‘explootje rijden’ (‘riding summons’). Such impersonal contact
moments leave no room for standard human values, such as listening and giving
personal attention to the debtor. The volatile behavior of the bailiff leads to volatile reactions of debtors. The debtors adjust to this volatile behavior, but they ac-
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tually long for a different approach. Therefore, the bailiff’s volatile behavior (being both unlawful as improper) can lead to frustration of the debtor; a dormant
conflict arises.
The second type of face-to-face interactions leading to a conflict arises
when the dominant values of the legal system (the bailiff’s domain) collide with
the dominant values of the debtor’s life. The bailiff’s dominant behavior as authority figure (e.g. disciplined, corrective, and bureaucratic) at the debtor’s door
can lead to conflicts. This behavior is often legitimate but certainly not always
appropriate. It can lead to rebellious reactions from debtors. They will be frustrated and can start to complain as a reaction. Besides frustration, due to the bailiff’s behavior, debtors often deal with incomprehension and unfamiliarity regarding the (complex) rules and guidelines. The personal conflict changes to a relational conflict and, finally, to a one-sided discussion.
In the third typology, both parties will negotiate and test each other. The
bailiff’s strategy is a goal oriented ‘soft’ approach in order to serve the common
interest. Although keeping the relation with the debtor peaceful, the bailiff’s actions are focused on getting the job done (e.g. the seizure of household goods).
He plays a role and anticipates on the debtor’s reaction. He can even willingly
withhold information to serve his own goal. This behavior is indeed legitimate,
but it surely approaches the boundaries of appropriate behavior. This can lead to
conflicts. The debtor on the other hand, tries to control the situation by means of
rational behavior. The changing behavior of both actors and testing each other
increases the tension on the doorstep.
Finally, the fourth type describes the friction between the strong and firm
approach by the bailiff on one hand and the emotional impact on the debtor on the
other hand. The friction leads to an increased tension between the actors, with the
bailiff’s strong behavior using his dominant position and coercion. The legal and
economical context dominates these types of interactions. The bailiff’s dominant,
and even conflict provoking, behavior can be unlawful and inappropriate. This
behavior has an immense impact on debtors and increases the pressure. This can
be described as a ‘worn-out’ conflict: the debtors are faced with two final options:
accepting the imposed measures with sorrow or to fight one last time.

Escalation
Each of the four interaction types has its own conflictive character and describes
the behavior at the door: the way the interaction processes progresses, the way the
conflict arises, and what behavior of bailiffs and debtors is affecting it. These four
types show the importance of the bailiff’s and debtor’s behavior when the tension
increases. The two actors act and react during the face-to-face interactions, influencing the dynamics of the conflict.
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The tension created by third parties before the actual face-to-face interactions take
place is of no lesser importance. The face-to-face interactions are succeeded by
the pre-phase, writing-phase and telephone-phase. Previous bad experiences with
inappropriate or inhuman behavior during these phases by office workers, counselors, or debt collecting agencies can increase the tension at the door. The tension
at the door can also be influenced by the bailiff’s relationship with the (powerful)
creditor and the police, who are not always available in case of need.
In case of escalation, often a ‘spiral of conflict’ (an intense circle of action and
reaction) can be appreciated, in which the tension increases over time and ends in
aggression and violence. Conflicts can intensify during the collection process, like
the following phases illustrate:

During these phases, it is obvious that the conflicts escalate at the end of the collection process, since the frustrations intensify over time. Therefore, incidents
happening at the final phase are the most serious ones. In practice, however, it
differs during what phase escalations actually occur. Even at an early stage, escalation can occur, like aggression due to frustration. Escalation does not necessarily
need to occur at the door (i.e. during the face-to-face contact) but can also occur
during contact moments by phone or by letter.
Escalation is more the result of a cumulative process in which the following factors interact:
1.
the behavior of bailiffs, debtors, and third parties (e.g. creditors),
2.
the perception and experience of all parties involved in a conflict,
3.
their personal en dispositional characteristics,
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4.
5.

triggers (critical moments),
the absence of de-escalating moments.

De-escalation
There is an important role for the bailiff in breaking the ‘spiral of conflict’: deescalation. The bailiff can adjust his behavior in order to effectuate de-escalation.
Concretely, this involves preventive (prevent escalation before a face-to-face interaction) and minimizing strategies (prevent further escalation during a face-toface interaction). Measures to prevent escalation can also be taken by bailiff firms.
Improvements in preventing escalation can be made. Instead of avoiding face-toface interaction, and possibly risking a fair (legal) process, escalation of conflicts
needs to be recognized as early as possible. Furthermore, de-escalation is currently obstructed by the culture of the bailiff’s profession (the perception of aggression and violence). A change in the culture of bailiff’s (e.g. mentality) is necessary to overcome this issue.

Conclusion
This empirical research shows that the current bailiff’s behavior can be unlawful
and inappropriate (e.g. not wanting to listen or to offer a solution) which can lead
to (escalating) conflicts instead of resolve conflicts between debtors and creditors.
This behavior can lead to frustration, ignorance, and misunderstanding by debtors
and provoke conflictive reactions. The bailiff’s traditional pacifying function is
hereby omitted. The bailiff’s role as dominant interaction partner is decisive for
the course of the interaction process (action is reaction).

Recommendations
In particular, re-introduction of the social role of the bailiff shows promise for the
future. This social role includes personal attention, taking the debtor seriously,
fair treatment, open communication, and showing respect and confidence in each
other. Synergy is key. Regarding dealing with conflict, aggression, and violence,
bailiffs need to take proactive measures and focus on de-escalation. It is crucial
that bailiffs themselves understand the essence of the proposed change. To
achieve the suggested changes, bailiffs should be trained at an early stage. Training should focus on social and communication skills.
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