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Geachte heer Wisseborn, 

 

In 2013 ontving de Nationale ombudsman 38.033 klachten van burgers en 

bedrijven, een daling van 4% ten opzichte van 2012. Deze klachten geven een 

goed beeld van de relatie tussen de overheid en haar burgers. Van al deze 

klachten hadden er 765 betrekking op gerechtsdeurwaarders, een stijging van 

114% ten opzichte van 2012.  

 

Op woensdag 26 maart biedt de Nationale ombudsman de Tweede Kamer het 

verslag over 2013 aan. De jaarbrieven aan overheidsinstanties maken 

onderdeel uit van het jaarverslag.  

 

Algemeen 

De Nationale ombudsman kent de gerechtsdeurwaarders als een professionele 

beroepsgroep die zich de laatste jaren in toenemende mate heeft ingezet voor 

een beslaglegging die op een behoorlijke manier plaatsvindt. In bijvoorbeeld het 

rapport Paritas passé heeft u een aantal maatschappelijke knelpunten aan de 

orde gesteld, die ook de ombudsman zeer aan het hart gaan. 

 

Graag gaat de Nationale ombudsman met u in gesprek over beslaglegging op 

periodieke inkomsten door gerechtsdeurwaarders. Aanleiding is de zorg-

wekkende stijging die hij in 2013 zag in het aantal klachten over gerechtsdeur-

waarders. Waar het aantal klachten in 2012 nog 356 bedroeg, is dit aantal meer 

dan verdubbeld in 2013.  

 

Beslagvrije voet 

Het grootste deel van de klachten in 2013 ging over de (hoogte van de) 

beslagvrije voet. Dat was de reden om toen een onderzoek te starten. Dit is in 

november 2013 afgerond met het rapport Met voeten getreden. Schendingen 

van de beslagvrije voet door gerechtsdeurwaarders. Hierin werd geconstateerd 

dat een deel van de deurwaarders de beslagvrije voet onvoldoende toepast en 

de communicatie met de beslagene kan verbeteren. 
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In uw brief van 11 februari 2014 gaf u een reactie op ons rapport. U merkt op dat het rapport een 

nadrukkelijk negatieve toonzetting heeft en dat u de indruk heeft dat een zeker effect beoogd is 

waarbij de beroepsgroep als geheel 'weggezet' wordt. De Nationale ombudsman betreurt het dat 

die indruk bij u is ontstaan. Hij erkent dat de beroepsgroep als geheel de laatste jaren heeft 

bijgedragen aan een verbetering van de positie van de schuldenaar. Uw inspanningen voor de 

modernisering van het beslag op roerende zaken en voor de opzet van het beslagregister waar-

deert hij zeer. Ook verwelkomt hij van harte uw initiatief, zoals u in uw brief schrijft, tot instelling 

van een commissie die de werkprocessen rondom beslag op inkomsten gaat evalueren. Hij is 

dan ook benieuwd naar de aanbevelingen die de commissie zal doen ter verbetering van de 

communicatie met schuldenaren of hun raadslieden. 

 

In uw reactie wijst u ook op enkele juridische en feitelijke onvolkomenheden in het rapport. De 

Nationale ombudsman kan zich vinden in uw opmerkingen over de executoriale titel en over de 

vier-weken-termijn (p. 16 van ons rapport). Hij zal aan het rapport een corrigendum toevoegen. 

U vindt dit als bijlage bij deze brief. 

 

Met genoegen stelt de Nationale ombudsman vast dat u en hij het erover eens zijn dat de beslag-

vrije voet gerespecteerd moet worden en dat de vaststelling van de beslagvrije voet te complex 

is, niet alleen voor gerechtsdeurwaarders, maar zeker ook voor burgers. Hij ondersteunt dan ook 

uw initiatief om komende zomer aan de minister van Veiligheid en Justitie een preadvies uit te 

brengen ter verbetering of vereenvoudiging van de beslagvrije voet. Hij zal de ontwikkelingen met 

grote belangstelling volgen. 

 

Agenda voor de toekomst 

Graag wil de Nationale ombudsman met u in gesprek blijven over enkele onderwerpen die u in 

uw reactie noemt. Dit betreft de bescherming van de beslagvrije voet bij huur- en zorgtoeslag en 

de inkomsten van mensen die in het buitenland wonen. 

 

Tot slot 

Binnenkort komt er een nieuwe Nationale ombudsman. Hij of zij gaat met u over deze onder-

werpen in gesprek op een nader te bepalen datum. Deze jaarbrief wordt ook aan de minister van 

Justitie en Veiligheid en aan de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie gestuurd. Tevens 

wordt de brief op de website van de Nationale ombudsman gepubliceerd. Mocht u nog vragen 

hebben, dan ben ik graag bereid tot een nadere toelichting.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

de Nationale ombudsman, 

 

 

 

mr. F.J.W.M. van Dooren, 

waarnemend ombudsman 

 



 

 

Bijlage 1: Aantal klachten over gerechtsdeurwaarders 

 

De Nationale ombudsman heeft in zijn vorige jaarverslagen alleen verslag gedaan over de 

schriftelijk ontvangen verzoeken. Van de mondelinge verzoeken (de telefoontjes) werd alleen 

het totale aantal genoemd. Nu de ombudsman ook mondeling ingediende klachten in 

behandeling neemt, wordt in dit en komende jaarverslagen ook over de mondelinge verzoeken 

gerapporteerd. Dit komt de transparantie ten goede omdat dit een completer beeld geeft van de 

werkzaamheden van de Nationale ombudsman. 

 

 

 2012 2013 

Aantal ontvangen klachten 356 765 

Aantal behandelde klachten 339 754 

Wijze van behandelen   

1. Adviseren en informeren
1
 293 678 

2. Interventies 24 57 

3. Bemiddelingen 0 0 

4. Onderzoeken met rapport 3 3 

- Gegrond 1 3 

- Deels gegrond 1 0 

- Niet gegrond 1 0 

- Geen oordeel 0 0 

5. Onderzoeken met brief 2 0 

6. Tussentijds opgelost of beëindigd 17 16 

                                                           
1
 Bij vragen en klachten over de overheid wordt bekeken hoe deze het beste behandeld kunnen worden. Sommige 

klachten over de overheid kan de ombudsman niet in onderzoek nemen omdat niet is voldaan aan bepaalde 

vereisten. Zo neemt hij geen klachten in onderzoek als de klacht betrekking heeft op een beslissing van een 

overheidsinstantie waartegen bezwaar of beroep kan worden ingesteld. Een ander vereiste is dat de klacht eerst 

moet zijn voorgelegd aan de overheidsinstantie zelf. In al die gevallen helpt de ombudsman de burger op weg door 

te vertellen waar de burger terecht kan, de klacht of het bezwaar door te sturen of door een adequate toelichting of 

informatie te geven. Ten slotte wordt een aantal klachten niet in onderzoek genomen omdat de ombudsman deze 

op voorhand (‘kennelijk’) ongegrond acht. In een aanzienlijk aantal zaken valt pas na bestudering van de stukken – 

bijvoorbeeld een intern klachtdossier - te zeggen of de ombudsman iets voor de betrokken burger kan betekenen. 

Soms vindt eerst een intakegesprek op het kantoor van de ombudsman plaats om de wensen van de klager en de 

mogelijkheden van de ombudsman te kunnen vaststellen. Sommige zaken zijn behoorlijk complex en 

arbeidsintensief. 



 

Bijlage 2: Corrigendum bij rapport 2013/150 

 

In het rapport "Met voeten getreden. Schendingen van de beslagvrije voet door 

gerechtsdeurwaarders." (2013/150) zijn twee onjuistheden vermeld: 

 

Bladzijde 16, vierde alinea, tweede en derde regel: 

 

"Nadat de deurwaarder een vonnis of een dwangbevel heeft betekend aan betrokken 

en dit onherroepelijk is geworden, kan de executie beginnen." 

 

Een executoriale titel (vonnis of dwangbevel) hoeft niet onherroepelijk te zijn om deze te kunnen 

executeren (bijvoorbeeld door het leggen van beslag). 

 

 

Bladzijde 16, vierde alinea, achtste en negende regel: 

 

"Hierin verzoekt hij de werkgever om…..en binnen vier weken aan de deurwaarder te 

retourneren." 

 

Dit moet zijn: na vier weken (Artikel 476a, lid 1 van het Wetboek van burgerlijke 

rechtsvordering) 

 


