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Rapport van de werkgroep Uitbreiding taken en bevoegdheden 

Gerechtsdeurwaarder, ten behoeve van de Algemene 
Ledenvergadering d.d. 22 April 2015. 

 
1. Inleiding en achtergrond. 

Voor u ligt het rapport van de Werkgroep Uitbreiding taken en bevoegdheden 

Gerechtsdeurwaarder. Het bestuur heeft een werkgroep ingesteld met de concrete opdracht te 

komen tot een inventarisatie van uitbreidende werkzaamheden, primair ingegeven door het 

feit dat het deurwaarderscorps te kampen heeft met een teruglopende omzet en resultaat. 

Vanuit het gegeven dat de gerechtsdeurwaarder een ondernemer is in gebondenheid, is vooral 

nagedacht en inhoud gegeven aan een bredere exploratie van ons ambt. 

 

Hoofdzakelijk externe factoren hebben bijgedragen en zullen ertoe bijdragen dat het inkomen 

van de gerechtsdeurwaarder in toenemende mate onder druk komt te staan. De economische 

recessie is één van de zwaarste oorzaken hiervan. In algemene zin is het aantal incassozaken 

op alle kantoren wel gegroeid alleen de mate waarin dossiers succesvol kunnen worden 

afgesloten daalt en dat raakt het inkomen van de gerechtsdeurwaarder. De verhoging van de 

griffierechten draagt ertoe bij dat met name MKB-opdrachtgevers afzien van een gerechtelijke 

procedure en zich beperken tot een minnelijke interventie van de gerechtsdeurwaarder. 

Inkoopmacht van (volume)aanbieders leidt ertoe dat de tarieven van deurwaarders al jaren 

een neergaande lijn laten zien en na NCNP (no cure no pay) nu ook het verplicht afstaan van 

incassoprovisie of het betalen van een kickback-fee, het rendement op portefeuilles sterk 

negatief beïnvloeden. De tariefontwikkeling in het kader van de jongste CJIB-aanbesteding is 

hier een sprekend voorbeeld van. De digitalisering van de rechtsingang, het verlies van de 

dagvaarding, geeft naar berekening van de KBvG een omzetverlies van € 9 miljoen. Het 

wetsontwerp waarin wordt bepleit dat de beroepsgroep de kosten verbonden aan het 

tuchtrecht voor haar rekening moet nemen geeft daarnaast een aanzienlijke verzwaring van 

lasten. 

 

Ook interne ontwikkelingen binnen de beroepsgroep zetten druk op het inkomen van de 

gerechtsdeurwaarder. De werking van het beslagregister en de voorgenomen aanscherping 

van de beslagverboden dragen ertoe bij dat executiemiddelen weliswaar gerichter worden 

ingezet en dat wordt vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid voluit door de 

werkgroep onderschreven, echter voorzienbaar is dat het aantal executiehandelingen in de 

nabije toekomst zal afnemen. Een toename van door de beroepsorganisatie geïnitieerde 

(beperkende) regels beperkt het ondernemerschap van de gerechtsdeurwaarder en leidt tot 

verhoging van kosten. In toenemende mate ontstaat er een brede onderlaag van debiteuren 

die in een permanente staat zijn geraakt van niet (kunnen) betalen met als resultaat dat met 

het inzetten van reguliere executiemiddelen geen enkel financieel resultaat meer te 

verwachten is. Naar de mening van de werkgroep zou nagedacht moeten worden over 

vervangende prestaties, waaronder arbeid, waardoor debiteuren toch in staat worden gesteld 

om tot een vermindering van hun schuldenpositie te kunnen komen. Dit met de 

gerechtsdeurwaarder in een faciliterende en controlerende rol.  

 

Dit alles vraagt flankerend beleid dat uiteindelijk inhoud geeft aan een duurzame positieve en 

innovatieve impuls betreffende het inkomen van de gerechtsdeurwaarder. Een beleid dat naar 
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de mening van de werkgroep, reeds medio 2000 door de beroepsorganisatie geïnitieerd had 

moeten worden om de positieve inkomenseffecten te kunnen verzilveren op het moment dat 

de negatieve inkomensontwikkeling zich heeft ingezet. 

 

2. De opdracht van de werkgroep 

De werkgroep is aan het werk gegaan met de opdracht te komen tot concrete voorstellen die 

ertoe leiden dat de gerechtsdeurwaarder vanuit zijn ambtelijk en niet ambtelijk functioneren 

komt tot een verruiming van zijn taken die hem krachtens de wet zijn toebedeeld 1, waaronder 

begrepen de nevenwerkzaamheden die eveneens een wettelijke basis hebben 2. De werkgroep 

heeft zich in haar rapport niet willen beperken door de noodzaak dat voorstellen wellicht 

moeten leiden tot nieuwe wettelijke kaders. Evenmin heeft zij zich laten begrenzen door de 

wetenschap dat de realisatie van bepaalde voorstellen een geruime tijd vraagt. Dit rapport 

maakt onderdeel uit van de door de werkgroep Perspectief aan het bestuur en Algemene 

Ledenvergadering aan te bieden beleidsvisie, overeenkomstig de door het bestuur aan die 

werkgroep gegeven opdracht. Gezien de naar de mening van bestuur en werkgroep aanwezige 

urgentie is er voor gekozen voorrang te geven aan de totstandkoming van een visie die 

uiteindelijk leidt tot een bredere (ambtelijke) inzet van de gerechtsdeurwaarder met als doel 

middels innovatieve uitbreiding van taken en bevoegdheden ook in de (nabije) toekomst een 

volwaardig inkomen van de gerechtsdeurwaarder te genereren. 

 

In het kader van haar opdracht heeft de werkgroep zich mede laten leiden door voor de 

gerechtsdeurwaarder op grond van zijn rol in het rechtsbestel gedistilleerde kernwaarden, 

zoals die zijn verwoord door mr. dr. Ineke van den Berg in haar promotieonderzoek “De 

gerechtsdeurwaarder ambtenaar en ondernemer”. 

 

Deze kernwaarden zijn als volgt benoemd: 

 

Verantwoordelijkheid 

De gerechtsdeurwaarder heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor het functioneren van 

de rechtsstaat en voor het vertrouwen van de burger in de rechtsstaat. 

 

Onafhankelijkheid 

De gerechtsdeurwaarder is niet ondergeschikt aan de overheid, rechterlijke macht of 

opdrachtgever. De eisen van de democratische rechtsstaat, de rule-of-law, bepalen wat moet 

en mag. De grondslag van zijn werkzaamheden als ambtenaar ligt in de wet. 

Nevenwerkzaamheden mag de gerechtsdeurwaarder slechts uitoefenen indien dit een goede 

en onafhankelijke vervulling van zijn ambt, danwel het aanzien daarvan, niet schaadt of 

belemmert. 

 

Onpartijdigheid 

De gerechtsdeurwaarder moet onpartijdig te werk gaan. Behalve de belangen van de 

opdrachtgever moet hij ook de belangen van de schuldenaar of andere betrokken partijen 

dienen. 

 

Integriteit 

Vanwege zijn functie moeten burgers vertrouwen kunnen hebben in de kwaliteiten en de 

integriteit van deze juridische beroepsbeoefenaar. Er wordt een zorgvuldige plichtsbetrachting 

en nauwgezetheid van hem verlangd. Waarbij een goede rechtskennis en behoorlijk gedrag, 

gezien de grote belangen die hij moet dienen, belangrijk zijn 3. 

 

Het is van belang deze kernwaarden als uitgangspunt te nemen in het kader van de 

voorstellen die de werkgroep doet.  

                                                
1 art 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet 
2 art 20 van de Gerechtsdeurwaarderswet  
3 verwijzing naar boek I. van den Berg, pag. 238 en 239 
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De werkgroep heeft voorts als leidraad genomen het door de Raad van Europa, 

in samenwerking met de UIHJ ontworpen statuut van 9-10 december 2009, dat als  

uitgangspunt dient voor harmonisatie voor het functioneren van de 

uitvoeringsambtenaar/gerechtsdeurwaarder. 

 

De werkgroep bestaat uit Mark Nouta (voorzitter), Job Leijten, Mark Hafkamp en Hans 

Groenewegen. 

 

In wisselende samenstelling hebben leden van de werkgroep in het kader van de opdracht 

gesproken met de heren D. Steensma en A. Snoeren van Bureau Financieel Toezicht ( BFT), 

de heer L. Netten, President van de UIHJ, de heer M. Windemuller, directeur van de SNG. 

 

Vanuit diverse kanten, onder meer vanuit de externe toezichthouder wordt aangegeven dat bij 

ongewijzigd beleid het vrijwel zeker is dat de beroepsgroep halveert. De werkgroep 

onderschrijft deze visie. De conclusie is gerechtvaardigd dat de door de werkgroep bepleite 

beleidsmatige koerswijziging te laat wordt ingezet. Te lang is geacteerd vanuit bestaande 

“zekerheden”. Vanuit dit gegeven dienen er beleidsmatige keuzes te worden gemaakt, die 

moeten leiden tot positieve inkomenseffecten op de korte, middellange en lange termijn. De 

werkgroep rekent het niet tot haar opdracht deze keuzes aan te dragen. Wel ziet zij in het 

kader van beleidsmatige keuzes een aantal scenario’s ontstaan. 

 

1. Consolidatie van het huidige model, noodzaakt de beroepsgroep tot een forse 

inkrimping. Voorzienbaar is dat dit langs de weg van faillissementen, overnames en 

opheffing van deurwaarderskantoren gaat.  

2. De werkgroep acht de mogelijkheid van bestuurlijk en politiek ingrijpen reëel, hetgeen 

ertoe kan leiden dat de huidige (onbezoldigd) ambtenarenstatus verder inhoud wordt 

gegeven en dat naar Duits model de gerechtsdeurwaarder verwordt tot een ambtenaar 

in rijksdienst en onderdeel is van de hiërarchie van het Ministerie van Veiligheid en 

Justitie. Een aaneenschakeling van negatieve incidenten, waar opdrachtgevers de dupe 

van worden, gecombineerd met een negatieve pers tasten het imago en de statuur van 

de gerechtsdeurwaarder aan, dat zo maar tot ingrijpen van de Minister kan leiden. 

3. De “supermarktvariant” houdt in dat de gerechtsdeurwaarder zich gaat bewegen in 

aanverwante bedrijfstakken, zoals financiële dienstverlening maar ook taken en 

verantwoordelijkheden van de notaris kan overnemen. 

4. De gerechtsdeurwaarder als spin in het web leidt tot een verdere uitbouw van de 

ambtelijke en niet ambtelijke bevoegdheden van de gerechtsdeurwaarder. 

 

In dit visiestuk concentreert de werkgroep zich op verdere uitwerking van de scenario’s 3 en 

4.  

 

Uitbreiding taken en bevoegdheden vanuit de niet ambtelijke hoedanigheid 

 

a. Incasso-mediation of geschillenbeslechting: 

Incasso-mediation is een conflictbemiddeling bedoeld om bij hoge betwiste vorderingen 

(B2B en B2C) de onderhandelingen te begeleiden om partijen zelf tot een duurzame 

oplossing te laten komen. Dit is goedkoper dan de tussenkomst van de rechter te 

vragen en leidt tot behoud van de goede klantrelatie. Incasso-mediation is een goed 

alternatief voor het sec uit handen geven van een incasso, daar waar er tussen partijen 

een geschil is gerezen omtrent de omvang of rechtmatigheid van een factuur, zeker in 

situaties waarin partijen hechten aan een verdergaande samenwerking met elkaar. 

Vanuit zijn onafhankelijke en onpartijdige positie is deze verantwoordelijkheid door de 

gerechtsdeurwaarder in te vullen.  
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b. Bewaarneming/Borg 

 

Bewaarneming 

De gerechtsdeurwaarder kan op verzoek van partijen, tegen een overeen te komen 

periodiek tarief, belast worden met de in bewaarneming van een roerende zaak, dat op 

enigerlei wijze onderwerp is van een geschil tussen partijen. 

 

Pay Delay 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kwaliteitsrekening van de gerechtsdeurwaarder bij 

het aangaan van een (digitale) koopovereenkomst of een overeenkomst van uitvoering van 

diensten/werkzaamheden. Voorafgaande aan de levering van de gekochte roerende zaak of 

uitvoering van een werkzaamheid wordt er betaald aan de gerechtsdeurwaarder, die het 

bedrag stort op zijn kwaliteitsrekening. De koper kan dan binnen bijvoorbeeld een termijn 

van 14 dagen de roerende zaak geleverd krijgen of de dienst uitgevoerd krijgen, waarbij 

de verkoper/uitvoerder de zekerheid heeft dat hij betaling krijgt. De gerechtsdeurwaarder 

functioneert als een “third trust party”. Dit voorkomt procedures voor kleine vorderingen of 

slottermijnen. 

 

Borgbeheer/Borggarantie: 

Daar waar tussen partijen de vrees bestaat dat door een partij in het kader van het 

aangaan van een (huur)overeenkomst betaalde borg, na ommekomst van de 

overeenkomst niet meer door de andere partij kan/zal worden terugbetaald, zou de 

mogelijkheid moeten worden gecreëerd dat borgstortingen op de derdengeldrekening 

kunnen plaatsvinden. 

 

c. Procesverbaal van Constatering 

Het proces-verbaal van constatering dient als ambtshandeling te worden erkend, waardoor 

er bewijskracht aan toegekend dient te worden en vraagt een Btag-tarief. Naar mededeling 

halen de Franse en Belgische deurwaarders zo rond 50% van hun omzet uit de toepassing 

van het proces-verbaal van constatering en wordt dit vanwege de onafhankelijke taak van 

de gerechtsdeurwaarder breed ingezet. Voorbeelden van inzet zijn: 

 Gerechtelijke plaatsopneming in opdracht van de rechterlijke macht 

 Vastleggen van schades bij aanrijdingen in opdracht van verzekeraars 

 Inzet bij stakingen ter vaststelling van het aantal werkwilligen 

 Adresverificatie 

 Identificatieverificatie 

 Procesverbaal van oninbaarheid 

 Onderhandse akte van depot (met in bewaarneming) 

 

d. Financiële dienstverlening 

Voorfinanciering 

De mogelijkheid zou kunnen worden gecreëerd dat de gerechtsdeurwaarder ten 

behoeve van de schuldenaar een voorfinanciering kan plegen op vorderingen en 

wellicht zelfs op roerende zaken. Dit met als doelstelling dat de schuldenaar in staat 

wordt gesteld – vervroegd – geheel of gedeeltelijk van zijn verplichtingen aan de 

schuldeiser af te komen. Er ontstaat een renteverplichting aan de 

gerechtsdeurwaarder. Ook zouden roerende zaken als onderpand ten behoeve van 

voorfinanciering gegeven worden, waarbij de gerechtsdeurwaarder het recht krijgt deze 

verpande roerende zaken uit te winnen. 
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e. Bemiddeling 

Transitiedienstverlening 

Geeft inhoud aan het bemiddelen tussen schuldeisers en kopers van vorderingen, 

aangevuld met cessie en aanzegging aan schuldeisers en de bij de 

gerechtsdeurwaarder aanwezige kennis met betrekking de verhaalbaarheid van een 

debiteuren(portefeuille). De doelgroep is schuldeisers die geen geduld hebben om jaren 

op hun geld te wachten en die tegen een bepaald percentage hun schuld willen 

overdragen (verkopen) aan professionele partijen in de markt. Het verdienmodel 

bestaat uit een percentage van de vordering(en)  

 

f. Fraudebestrijding 

Uitbreiding taken en bevoegdheden uit hoofde van het zijn van onbezoldigd ambtenaar: 

De (semi-)overheid doet talloze controlewerkzaamheden uitvoeren, dit in het kader van 

de naleving van wet- en regelgeving. Deze werkzaamheden worden in algemene zin 

uitgevoerd door ambtenaren, waaronder ambtenaren met een BOA-status 4. Niet alleen 

de overheid maar ook het bedrijfsleven, denk daarbij aan verzekeraars, heeft belang 

bij - het doen - uitvoering geven van controles en nalevingsacties. In toenemende mate 

wordt de discussie gevoerd met betrekking tot de betrouwbaarheid van het 

handelsregister, dit mede in het kader van fraudebestrijding. De controle of een bedrijf 

daadwerkelijk op het ingeschreven adres gevestigd is kan prima een 

uitvoeringsverantwoordelijkheid van de gerechtsdeurwaarder zijn.  

 

 Ziektewet (aanwezigheids)controle  

 Kentekenverificatie 

 Vestigings/woonplaatsverificatie (KvK) 

 

g. Juridische dienstverlening 

Procesgemachtigde op basis van toevoeging 

Voorheen kwam het met regelmaat voor dat gerechtsdeurwaarders op basis van een 

toevoeging cliënten als procesgemachtigde bijstonden. Feitelijk komt dit naar 

inschatting van de werkgroep niet meer voor, de reden die daaraan ten grondslag ligt 

is zo op het eerste gezicht niet aanwijsbaar. Het besluit vergoedingen rechtsbijstand 

2000 spreekt over de rechtsbijstandverlener. De advocaat wordt specifiek in het besluit 

genoemd, de gerechtsdeurwaarder niet.  

De potentie is op zich bescheiden en het vraagt het terugwinnen van vroegere 

specialisaties van de gerechtsdeurwaarder, waarbij gedacht kan worden aan 

arbeidszaken. Als doelgroep moeten particulieren en het MKB gezien worden. 

 

h. Ketenintegratie griffie gerechten 

Duidelijk is dat de beroepsgroep goed in staat is gecompliceerde 

automatiseringsvraagstukken op tijd en binnen budget uit te voeren. Vergelijk de 

trajecten van het digitaal beslagregister met die van het KEI project en het wordt 

pijnlijk duidelijk welke bedragen door de overheid bespaard kunnen worden door de 

deurwaarder verantwoordelijk te maken voor het automatiseren van de procesinleiding, 

de verstekverlening en de vervaardiging van verstekvonnissen. Het filtermodel gaf de 

deurwaarder een mogelijkheid een grotere rol te spelen bij de procesindeling. Dat dit 

model niet door de overheid is overgenomen behoeft niet het einde te betekenen van 

pogingen van de beroepsgroep delen van de rechtsgang onder zich te nemen en 

efficiënt te automatiseren. Hierdoor kan de spilfunctie van de deurwaarder voor langere 

tijd in de wetgeving verankerd worden. 

 

 

 

 

                                                
4 Memorandum 2012-6 van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van 

Veiligheid en Justitie 
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i. Boedelbeheer 

Curator 

In de faillissementswet wordt niet aangegeven wie tot curator kan worden benoemd en 

aan welke eisen voor benoeming moet worden voldaan. Een curator wordt door de 

Rechtbank aangesteld. Hierbij worden de Recofa-uitgangspunten gehanteerd 5. Deze 

Recofa-uitgangspunten werken geen nadere criteria uit ten aanzien van degenen die tot 

curator willen worden aangesteld, maar geen advocaat zijn. Ingevolge de 

Gerechtsdeurwaarderswet 6 is het een gerechtsdeurwaarder toegestaan om in een 

faillissement als curator op te treden. In de praktijk komt dit echter niet voor. Gezien 

zijn financieel/juridische achtergrond, de bekendheid met inventarisatie en 

beschrijving, ervaring met rechercheren en het achterhalen van verhaalsmogelijkheden 

en in geval van faillissementsfraude het inzetten van conservatoire beslagmaatregelen, 

is de gerechtsdeurwaarder bij uitstek toegerust om als curator in MKB-faillissementen 

op te treden. 

 

Boedel beschrijving/Executeur Testamentair 

Inherent aan het huidige tijdsbeeld is het feit dat er ook mensen overlijden die in een 

schuldenpositie hebben gezeten, dit met alle gevolgen van dien voor de nabestaanden. 

Mensen die een nalatenschap beneficiair aanvaarden en de omvang van de boedel 

willen laten vaststellen zouden zich ook tot een gerechtsdeurwaarder kunnen wenden. 

Erfgenamen die beneficiar aanvaarden mogen geen daden verrichten waaruit 

aanvaarding van de nalatenschap kan worden afgeleid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

het leeghalen van een huurwoning en het afvoeren of verkopen van de boedel. De 

gerechtsdeurwaarder kan hierin een rol vervullen. Daarnaast zou de 

gerechtsdeurwaarder als professionele executeur testamentair kunnen worden 

aangesteld.  

 

Uitbreiding taken en bevoegdheden vanuit de ambtelijke hoedanigheid:  

 

j. Exclusieve incassobevoegdheid 

Exclusieve incassobevoegdheid 

Naar wisselende uitingen heeft het deurwaarderscorps rond de 15 tot 20% van de 

totale incassomarkt in handen. De constatering is gerechtvaardigd dat de concurrentie 

op dit stuk zich eerder toespitst op de deurwaarderskantoren onderling in plaats van op 

de regionaal en internationaal opererende incassobureaus. Voor het berekenen van een 

marktaandeel zijn totaalcijfers. Helaas zijn dergelijke cijfers voor de markt van 

buitengerechtelijke incasso er niet. De NVI vermoedt dat 80% van het totaal aantal 

incassodossiers dat door bedrijven ter minnelijke incasso uit handen wordt gegeven (de 

uitbestede incasso) wordt behandeld door NVI leden. Als deze veronderstelling juist is, 

hebben de gerechtsdeurwaarder en de niet NVI incassobureaus tezamen de overige 

20% van het marktaandeel in handen 7. Op dit moment is in voorbereiding een 

wetsontwerp “aanpak malafide incassobureaus” waarin vestigings- opleidings- en 

controlevereisten zullen worden benoemd. Ten behoeve van de gerechtsdeurwaarders 

is dit een gunstige ontwikkeling, omdat er bij implementatie van genoemde regelgeving 

een level-playingfield met betrekking tot de aanbieders van incasso ontstaat. 

 

De Wereldbank zou graag zien dat het minnelijk en gerechtelijk traject door één en 

dezelfde persoon uitgevoerd zou worden, de gerechtsdeurwaarder. In sommige Oost-

Europese landen gebeurt dit al en daar zijn de incassobureaus afgeschaft. De 

Wereldbank ziet dit als het meest effectieve model. Sterker, de organisatie pleit er voor 

dat de gerechtsdeurwaarder de spil wordt in het totale traject van het innen van 

                                                
5 Leo Netten “op weg naar een herwaardering van het beslag- en executierecht”. De Gerechtsdeurwaarder 2013/2 

pag. 24-26 
6 Rapport Recofa-uitgangspunten bij de benoeming van curatoren en bewindvoerder in faillissementen en surseances 

van betaling d.d. 15 maart 2013 R.A. Boon c.s. 
7 art. 20 lid 1, 2 en 3b GDW 
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vorderingen 8. Maar ook het Statuut van de Raad van Europa/UIHJ geeft houvast voor 

deze denkrichting. In art 34 is het begrip schuldinvordering expliciet opgenomen. De 

Europese Commissie voor Efficiëntie in Justitie (Commission européenne pour 

l efficacité de la justice, CEPEJ) heeft incasso (schuldinvordering) als één van de 

kerntaken van de gerechtsdeurwaarder genoemd. 

 

Het opleidingsniveau, de inrichting van de kantoororganisatie waar in de financiële 

administratie, de regelgeving en kwaliteitscontrole vanuit de beroepsorganisatie en tot 

slot het door de externe toezichthouder uitgevoerde – integrale – toezicht geeft de 

schuldeiser een hoge mate van zekerheid dat door de schuldenaar betaalde gelden ook 

daadwerkelijk in zijn bezit komen. De gerechtsdeurwaarder is derhalve uitermate 

geëquipeerd, dat met uitsluiting van andere aanbieders, om inhoud te geven aan een 

exclusieve incassobevoegdheid. 

 

k. Exclusieve executiebevoegdheid 

Er dient een permanent streven te zijn naar de volledige exclusieve 

executiebevoegdheid van de gerechtsdeurwaarder, dit enerzijds ter vervanging van de 

belastingdeurwaarder die uitsluitend bevoegd is in gevallen waarin de ontvanger als 

eisende partij namens de Staat optreedt en anderzijds ter vervanging van de 

deurwaarders van gemeenten en waterschappen in het kader van publiekrechtelijke 

incasso. Het statuut van de Raad van Europa geeft aanknopingspunten dat de 

executiebevoegdheid enkel en alleen aan de gerechtsdeurwaarder toekomt. Het 

opleidingsniveau, het kwalitatieve normenkader en het externe integrale toezicht 

pleiten voor een autonome monopolistische executiebevoegdheid van de 

gerechtsdeurwaarder.  

 

 

l. Executieverkoop inbeslaggenomen Onroerende Zaken 

Gelijk als in omringende landen, moet de gerechtsdeurwaarder de bevoegdheid hebben 

tot verkoop van inbeslaggenomen onroerende zaken te kunnen overgaan. Deze 

bevoegdheid staat expliciet in het Statuut van de Raad van Europa en verdient de 

voorkeur buiten de (omslachtige) handelwijze die thans als RV is opgenomen. 

 

 

Met het aandragen van alternatieve taken en verantwoordelijkheden voor de 

gerechtsdeurwaarder heeft de werkgroep zich bewust niet willen laten beperken door 

voorzienbare obstakels en beperkingen, waaronder die van wetswijziging. Wel heeft de 

werkgroep inhoud willen geven aan een concrete denkrichting die ertoe leidt dat na een 

verkregen akkoord door de algemene ledenvergadering, het bestuur een leidraad heeft 

waarlangs men kan acteren richting de politiek, ministeries en overige stakeholders. 

 

 

 

 

Utrecht, 31 maart 2015 

 

Werkgroep Uitbreiding Taken en Bevoegdheden Gerechtsdeurwaarder 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 Buitengewoon Opsporingsambtenaar 


