
e-mail 13 december 2021 

 

Geacht raadslid,  

 

Als gerechtsdeurwaarders leggen wij jaarlijks door heel Nederland bijna 2 miljoen bezoeken af aan 

gezinnen en bedrijven die in (problematische) schulden zitten - of op de drempel daarvan staan. 

Vanuit onze onafhankelijke en onpartijdige positie zoeken wij naar oplossingen voor zowel de 

schuldenaar als de schuldeiser. We staan letterlijk aan de voordeur van uw inwoners met schulden, 

gaan het gesprek met ze aan en kijken naar de mogelijkheden, altijd met de menselijke maat. Soms 

resulteert dat bijvoorbeeld in een betalingsafspraak. Als iemand echt niet kan betalen, verwijzen we 

door naar schuldhulpverlening in uw gemeente. Mensen die wel kunnen maar niet willen betalen, 

ervaren de gevolgen. Dan zet de gerechtsdeurwaarder beslaglegging in gang. 

 

Door dit persoonlijke contact hebben wij scherp en diep inzicht in de schuldenproblematiek van uw 

inwoners. Onze kennis zetten wij graag, in goede samenwerking met het gemeentebestuur, in voor 

het brede maatschappelijke belang. Als gerechtsdeurwaarders onderkennen wij de problematiek 

binnen het schuldendomein en zien wij de worstelingen waar gemeenten mee van doen hebben. 

 

Voor u allen staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Daarna bent u wellicht betrokken bij 

de vorming van een nieuw College van B&W - of bereidt u zich voor op de oppositie. Wat uw rol ook 

wordt: wij reiken u graag een aantal suggesties aan waarmee u de komende bestuursperiode aan het 

werk kunt. Ook stellen wij u graag in verbinding met een lokale gerechtsdeurwaarder, om de 

mogelijkheden verder te verkennen.  

 

1.) Gerechtsdeurwaarders kunnen vroeg schuldensituaties signaleren 

De afgelopen jaren is de gemeente in toenemende mate door de wetgever verantwoordelijk 

gemaakt voor het organiseren van vroegsignalering. Dit vanuit de terechte analyse dat zo vroeg 

mogelijke detectie van mogelijk problematische schulden bijdraagt aan het voorkomen van een 

schuldsituatie die uit de hand loopt.  

 

Gerechtsdeurwaarders staan, zoals al eerder gemeld, door heel Nederland jaarlijks bijna 2 miljoen 

keer aan de voordeur van inwoners. Zij bellen aan, gaan in gesprek, vragen door en nemen ook 

anderszins ter plaatse signalen waar, die betrekking kunnen hebben op de schuldsituatie. Zij kunnen 

met dit overzicht de verbinding leggen tussen de verschillende betrokken partijen en inwoners met 

schulden, zodat het verder oplopen van de schuldenproblematiek, zoals bij de toeslagenaffaire is 

gebeurd, kan worden voorkomen. Nauwere en directere samenwerking tussen gemeenten en 

gerechtsdeurwaarders kan kwetsbare burgers beschermen tegen zo’n schuldenescalatie. Vanwege 

de hoge beroepsstandaard waaraan de gerechtsdeurwaarder wettelijk gebonden is, past deze rol 

goed binnen de privacywetgeving.  

 

2.) Gerechtsdeurwaarders kunnen adresfraude signaleren 

Naast kwetsbare mensen zijn er helaas ook altijd mensen die misbruik maken van de mogelijkheden 

of zelfs misdrijven plegen. Door een vals adres op te geven, kunnen kwaadwillende burgers 

bijvoorbeeld onterecht bijstandsuitkeringen ontvangen of de betaling van gemeentelijke belastingen 



of boetes omzeilen. Ook zijn er situaties te bedenken, waarin iemand door slordigheid verkeerde 

adresgegevens doorgeeft. Zo’n onbewuste fout kan grote gevolgen hebben. 

 

Hoewel gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor de aanpak van adresfraude, past de signalering 

hiervan binnen het takenpakket van gerechtsdeurwaarders, vanwege de vele huisbezoeken die zij al 

afleggen. Zij zijn ervaren in het doorvragen en zijn alert op de omgeving en de gedragingen van de 

mensen en die zij bezoeken.  

 

In een aantal gemeenten (Breda onder andere) hebben gerechtsdeurwaarders de afgelopen jaren 

proefgedraaid als ‘opsporingsambtenaar’ voor adresfraude, naar volle tevredenheid van de 

deelnemende gemeenten. Essentie was dat zodra een onregelmatigheid werd geconstateerd, de 

gemeente geïnformeerd werd. Op die manier hebben de pilotgemeenten vele ten onrechte 

uitgekeerde miljoenen kunnen terugvorderen.  

 

3.) Maatschappelijk schade van huisuitzettingen zoveel mogelijk voorkomen 

Als een inwoner of een gezin in uw gemeente de huur (stelselmatig) niet betaalt of te veel overlast 

creëert, is de ultieme sanctie om die persoon uit zijn woning te zetten. Een uithuiszetting is echter 

een sanctie met grote maatschappelijke gevolgen. Als gerechtsdeurwaarders willen we zulke 

situaties zoveel mogelijk voorkomen.  

 

Vanuit onze onafhankelijke positie tussen schuldenaren en schuldeisers in zoeken we dan ook liever 

eerst naar oplossingen die voor beide partijen werken. Samenwerking met uw gemeente is voor ons 

van groot belang om de maatschappelijke schade van huisuitzettinggen zoveel mogelijk te 

voorkomen. 

 

Structurele samenwerking 

Gerechtsdeurwaarders zijn er om iedereen recht te doen: schuldeisers en mensen met schulden. We 

zijn ons bewust van onze maatschappelijke rol. Gemeenten en gerechtsdeurwaarders weten elkaar 

goed te vinden als het gaat om pilots en kleine initiatieven. We zouden graag een structurele 

samenwerking met uw gemeente tot stand willen brengen op een breed vlak van schuldgerelateerde 

maatschappelijke knelpunten en oplossingen.  

 

Ook VISH (de Verwijsindex Schuldhulpverlening) kan bijdragen aan het oplossen van een van die 

knelpunten. VISH is een online datasysteem waarin gerechtsdeurwaarders informatie met elkaar 

delen over lopende beslagen. Schuldhulpverleners kunnen via dit systeem aangeven of een inwoner 

schuldhulpverlening krijgt, zodat de betrokken gerechtsdeurwaarders hiervan op de hoogte zijn en 

hun ambtshandelingen kunnen opschorten. Wellicht is het de moeite waard om uit te zoeken of uw 

gemeente al is aangesloten op VISH. 

 

We treden graag met u in gesprek over bovenstaande en andere kansen. Benut ze voor uw 

verkiezingsprogramma, voor de collegeonderhandelingen of voor de raadsdebatten over de 

komende bestuursperiode.  

 

Wij staan graag voor u klaar. Voor een persoonlijk gesprek met een gerechtsdeurwaarder bij u in de 

buurt kunt u contact opnemen via kbvg@kbvg.nl 

mailto:kbvg@kbvg.nl


 

Met vriendelijke groet, 
 
Michaël Brouwer 
Voorzitter KBvG 
 

 
Benieuwd wat de KBvG is?  Lees het hier. 

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of 

vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u niet de geadresseerde bent is openbaarmaking, vermenigvuldiging, 

verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht de ontvangst van dit 

bericht aan ons mee te delen en het originele bericht te vernietigen. 

Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. De afzender staat niet in voor de juiste, volledige en 

tijdige overbrenging van dit bericht. Ook kan de afzender geen garantie geven dat dit bericht en eventuele bijlage(n) virusvrij 

zijn. De afzender aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik 

van dit bericht en/of bijlage(n). 
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