
Hilversum, 23 april 2018

Geachte ledenraad,

In de kwestie E-court staat de oproeping per exploot centraal. Daarbij is het aan de orde of daarvoor de BRP mocht worden 
bevraagd en of de explootkosten aan de schuldenaar mochten worden doorbelast. Kennelijk is dat in volle omvang door 
GGN gedaan. De KBvG stelt zich op het standpunt dat de BRP bevraging wel is toegestaan maar de doorbelasting aan 
schuldenaren niet. Dat die doorbelasting niet namens de gerechtsdeurwaarders zou  hebben plaatsgevonden maar door 
de schuldeisers, is een drogredenering. We weten allemaal in wiens belang die kosten zijn opgevoerd. Ook weten we maar 
al te goed dat opdrachtgevers dergelijke kosten niet vergoeden, zeker niet als de oproeping per brief gratis kan en vooral 
niet bij de geringe hoofdsommen waar het hier meestal om handelt. Een schadelijke beeldvorming die inmiddels iedere 
gerechtsdeurwaarder in Nederland raakt en zich niet beperkt tot de kantoren die de oproepingsexploten hebben ingezet.

Vanwege die doorbelasting staat de beroepsgroep inmiddels in de schijnwerpers als zakkenvullers en graaiers want het zou 
gaan om miljoenen. De minister heeft naar aanleiding van de kamervragen met betrekking tot de oproepingen duidelijke 
antwoorden gegeven. De artikelen in de media die de kamervragen hebben uitgelokt en de daarop volgende antwoorden, 
ook weer gevolgd door vele meldingen in de diverse media, stellen ons ambt in een zwaar negatief daglicht. Het aanzien 
van de hele beroepsgroep wordt door deze kwestie ernstig geschaad, niet alleen bij het publiek maar ook in onze relatie 
tot het ministerie en de politiek.

De benadeelde schuldenaren hebben recht op een restitutie zonder stroperige juridische procedures. Daarom roepen wij u 
op om het bestuur van de KBvG te bewegen tot het instellen van een externe onderzoekscommissie. Deze commissie moet 
ten eerste inventariseren wat de gevolgen, financieel en anderszins, zijn voor de betrokken schuldenaren. Ten tweede 
dient de commissie te adviseren over mogelijke oplossingen in de richting van deze schuldenaren. Om transparantie en 
onafhankelijkheid te borgen bestaat deze onderzoekscommissie bij voorkeur voor de meerderheid uit deskundigen buiten 
onze beroepsgroep.

Enige jaren geleden heeft in de rente kwestie, waarbij deurwaarders te hoge rente bedragen in rekening hebben gebracht 
aan schuldenaren, een dergelijke onderzoekscommissie voor goede resultaten gezorgd.

Gezien de maatschappelijke discussie verzoeken wij u om deze oproep op uw eerstvolgende vergadering te behandelen. 
Vervolgens vernemen wij graag een spoedige reactie van de ledenraad. Vanwege de hoge prioriteit willen wij niet de 
uitkomst via de notulen afwachten.
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