gerechtsdeurwaarders
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Drukte bij de tuchtrechter voor deurwaarders
Als toezichthouder BFT misstanden constateert
kan hij een klacht indienen bij de Kamer voor
Gerechtsdeurwaarders (KvG) in Amsterdam. De
tuchtrechter mag vervolgens berispen, schorsen,
beboeten of ontzetten uit het ambt. De vonnissen
van de KvG, die zijn geanonimiseerd, geven een
inzicht in de aard en ernst van de financiële misstanden bij gerechtsdeurwaarders.
Zo berispte de tuchtrechter in december 2002 drie
deurwaarders. Hun kantoor was jarenlang verliesgevend, en kampte onder meer met een negatieve
bewaringspositie. “Door het niet naleven van de
voorschriften, kan het vertrouwen van het publiek

32

012.deurwaarder 32

dat gelden aan de gerechtsdeurwaarder heeft
toevertrouwd, zijn geschonden”, constateerde de
rechter.
In januari 2003 schorste de KvG een deurwaarder
voor een maand, onder meer omdat hij geld van
klanten te laat of niet doorbetaalde. Bovendien
verkeerden de organisatie en de administratie in
wanorde, en was de bewaringspositie en liquiditeit
negatief. Afspraken met het BFT om de situatie te
verbeteren, werden niet nagekomen.
Negen maanden later werd een gerechtsdeurwaarder berispt voor een waslijst aan klachten,
waaronder een negatieve bewaringspositie en kan-

toorvermogen en een financiële administratie, die
niet aan de eisen voldeed.
Een hilarisch vonnis viel in juli 2003. Toen
schorste de tuchtrechter een ex-deurwaarder
voor zes maanden. De gestrafte deurwaarder betaalde de geïncasseerde gelden te laat of niet aan
zijn klanten. Bovendien werkte hij het onderzoek
van toezichthouder BFT tegen. Veel effect had de
schorsing niet. De deurwaarder had zich al uit het
ambt teruggetrokken. De per aangetekende brief
verstuurde oproep om toch voor de tuchtrechter
te verschijnen, kwam retour met de mededeling
‘vertrokken’.
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notarissen, die vorig jaar in opspraak raakten. “Een intensiever toezicht is noodzakelijk, ook bij deurwaarders. Het moet beter en
scherper. Het Bureau Financieel Toezicht,
waar ik vorig jaar ben wezen praten over de
problematiek, is echter beperkt in zijn mogelijkheden. Het is niet zo’n groot bureau.”
Wolfsen acht het politiek haalbaar om meer
geld te reserveren voor beter toezicht. “Er
staat verschrikkelijk veel geld op derdengeldrekeningen. Dus een effectief toezicht is
van groot maatschappelijk belang.”
Wolfsen wijst erop dat de wet op het
notarisambt uit 1999 momenteel wordt geevalueerd door de commissie Hammerstein.
“Het zou goed zijn om ook de deurwaarderswet uit 2001 na vijf jaar te evalueren.”
Ook kamerlid en voormalig advocaat
Jan de Wit (SP) is bezorgd over de geconstateerde misstanden. “Deurwaarders moeten
met hun vingers van het geld van klanten
afblijven. Wat is gebeurd bij TVK is de
grootste zonde, om een christelijke term te

TRUUS VAN GOG

VVD: ‘DE CONTROLE IS
ONTOEREIKEND EN DE
SANCTIES ZIJN TE SLAP’

Directeur Paul Hadewegg Scheffer van het Bureau Financieel Toezicht: ‘Honderd procent afdekken kan ik niet’

nu zijn opgelost.”
Uit een uitspraak van de tuchtrechter
blijkt dat KBvG-voorzitter Van der Meer
minister van Justitie Piet Hein Donner in
augustus 2003 op de hoogte bracht van de
problemen bij Bouwhuis. Van der Meer weet
dus heel goed dat het misbruik van derdengelden niet alleen bij TVK voorkomt. In een
reactie zegt Van der Meer niet van de details
bij Bouwhuis op de hoogte te zijn. “Bovendien is dat een ander geval, omdat de problemen daar nu opgelost zijn.”

Beperkingen toezicht
Dat TVK geen geïsoleerd geval is, wordt
bevestigd door directeur Paul Hadewegg
Scheffer van toezichthouder BFT. “Dergelijke zaken gebeuren inderdaad vaker. De
deurwaarderij is een beroepsgroep waar
zorgen om zijn. Derdengeldrekeningen zijn
een zacht gegeven. Deurwaarders mogen er
niet aankomen. Maar ja, het zijn ook maar

mensen. Het kan wel eens gaan glijden.”
Overigens keurt hij de bedrijfsvoering bij
TVK in zeer scherpe bewoordingen af.
Hadewegg Scheffer berust in de beperkingen van zijn toezicht. “Het is een kwestie
van risicoafweging. En wat je ervoor over
hebt. Het bedrijfsleven wil dat de overheid
administratieve kosten beperkt. Als wij elk
jaar langsgaan bij alle deurwaarders, betekent dat hogere kosten voor hen. Bovendien
heb ik dan meer onderzoekers nodig. Wie
gaat dat betalen? Wij hebben de zaken nu
redelijk in beeld, maar honderd procent afdekken kan ik niet. Voor ons en het ministerie van Justitie zijn zaken als bij TVK geen
aanleiding het toezicht te verscherpen.”
Kamerleden, die deel uitmaken van de
vaste kamercommissie voor Justitie, zijn
echter minder overtuigd dat die aanleiding
niet bestaat. De misstanden doen kamerlid
en voormalig rechter Aleid Wolfsen (PvdA)
denken aan vergelijkbare problemen bij
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gebruiken. Niet te vergeven. Je vraagt je af
hoe zoiets zo makkelijk kan gebeuren. En of
het toezicht wel effectief is. Zeker als je
hoort dat het vaker voorkomt.”
De Wit wijt dergelijke schandalen onder
meer aan de opkomst van de commercie in
de beroepsgroep. “Je moet je afvragen of dat
niet leidt tot verloedering. Het gaat niet alleen over gerechtsdeurwaarders. Je leest
steeds meer over rotzooiende curatoren en
klachten over notarissen en advocaten. Tegelijk is de sociale advocatuur aan het inzinken. Het is een bedenkelijke situatie aan het
worden in het recht.”
Kamerlid Frans Weekers (VVD) zegt
“shocked” te zijn. De voormalige advocaat
stelt niet alleen vraagtekens bij het toezicht,
maar ook bij de strafmaat. “De deurwaarders
van TVK worden slechts één maand geschorst. Dat kán toch niet. Als een werknemer van een gewoon bedrijf met zijn vingers
in de kas zit, wordt hij ontslagen. Niet alleen
de controle blijkt dus ontoereikend, ook zijn
de sancties te slap. Ik wil minister Donner
van Justitie om opheldering vragen.” Kamerlid Nicolien van Vroonhoven van het
CDA - de partij van Donner - was onbereikbaar voor commentaar.
Sommige deurwaarders zijn verheugd
over de aandacht. “Het is goed dat dergelijke
misstanden eens openbaar worden”, aldus
een deurwaarder van een klein kantoor uit
de Randstad die anoniem wil blijven. “Rotte
appels doen ons imago geen goed.”
■ MATHIJS.SMIT @reedbusiness.nl
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