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KAMER VOOR GERECHTSDEURWAARDERS TE AMSTERDAM 4 

Beslissing van 24 januari 2017 zoals bcdoeld in artikel 43 van de 
Gerechtsdeurwaarderswet inzake de klacht met nummer 116.2016 ingesteld door: 

1. RAAlJMAKERS, 
wonende te Helmond, 
klager, 

tegen: 

L.C.G . van SEGGELEN, 
gerechtsdeurwaarder te Hclmond. 
beklaagde. 

1. Ontstaan en loop van de procedure 

Bij brief met bijlagcn, ingekomen op 2 februari 2016 heef! klager cen klacht 
ingcuiend tegen beklaagde, hiema: ue gerechtsdeurwaarder. Bij brief met bijla
gen. ingekomen op 15 maart 2016, heef! de gerechtsdeurwaarder op dc klacht 
gereageerd. Dc klacht is behandeld ter openbare terechtzitting van 13 decem
ber 2016. Klager en de gerechtsdeurwaardcr zijn verschencn. Beide partijcn 
hebhen pleitnota's overgelegd. De uitspraak is bepaald op 24 januari 2017. 

2. De fciten 

a) De gcrechtsdeurwaarder is belast mel de tenuitvoerlegging van een 
dwangbevel tegen klager. 

b) Uit een brief van de gerechtsdeurwaarder aan klager van 2 fcbruari 2016 
blijkt da! de gerechtsdeurwaarder dic dag bij klager aan de deur is geweest. In 
de brief staal onder meer venneld: 
" ( ... ,.) Bijgc=sloten treft u aan ec=n mapovcrl.icht van de bij ons op J...anloor h:gcn u lopcnde 7.aak.. waarbij 

u krachtcns n:cds eerder aan u betekcnd~ vonnis(sen) of 

dwanghcvel(en) gchouden hent tot hClaling van de in dat overzicht gcnocmde hedmg!.!n. 

Met de bewing van dl."le bcdrngen bent lJ lot op hedcn in gebrekt!' gt.!blevcn. Ai$ 

gcvolg da3f'van 7 .... "1.1 ik tol bcslaglcgging op U'~ bczHtingen c.q inbocdclovergaan 

In cen poging dat bcslag te Icggen ben ik va1daag bij u Han de dcur gev.eest, cchter trof ik noch u, noch 

iemand andcrs die u in deze n!ch~gcldig kon "crtcgem\oordigen, aan, (,,' )" 

C) Bij faxbrief van 2 februari 2016 hcef! de zoon van klager bij de 
gerechtsdeurwaarder bezwaar gemaak't tegcn de gang van zaken en het 
aangekondigde politiebeslag. 

d) Klager heef! beeld- en audiobestanden van een op de voordeur gerichte 
bewakingscamera in het geding gebracht met opnames van 2 februari 2016. 
Ter zitting is een gedeelte van de opnames bekeken door de Kamer. Op die 
beelden is door de ruit in de voordeur te zien dat de gerechlsdeurwaarder een 
brief in de brievenbus stopt en weer weg loop!. 
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3. De klacht 

Klager verwijt de gercchtsdeurwaarder dat deze in tegenspraak tot wat er in de brief 
staat verrneld ('"echter trof ik noch u, noeh iemand anders die u in deze rechtsgcldig 
kon vertegenwoordigen, aan".) op 2 februari 2016 niet heeft aangebeld of enige 
andere poging ondemomen hceft am zich ervan te overtuigen of cr iemand aanwezig 
was. Klagcr en zijn vrouw waren op dat moment wei thuis. Toen k1agers vrouw de 
brievenbus hoorde, heeft zij door het raarn gekeken en zag zij nog net dat de 
gereehtsdeurwaarder wcgliep in de riehting van zijn auto. Zij is toen opgestaan en 
naar de brievenbus gelopen en troC de brief aan. Nadat k1ager (die aanvankelijk op 
het toilet was) en zijn nouw de brief hadden besproken, heeft zijo vrouw na 1,5 
minuut de voordeur geopend om te zien of de gereehtsdeurwaarder nog aanwezig 
was . Oc gcreehtsdeurwaarder was reeds weggeredeo. Het is onwaarschijnlijk dat hij 
binnen die 1.5 minuut ook nog naar de overburen is gelopen. Klager heef! direct 
contact opgenomen met het kantoor van de gereehtsdeurwaarder en een en ander 
gemeld. Klager heeft aangegeven dat hij graag de gerechtsdeurwaardcr had willen 
spreken om hem de situatie uit te leggen. Oit gesprek ging al snel de verkeerde kant 
uit umdat de medewerker van de gerechtsdeurwaarder beweerde dat klager hierover 
loog. Hierdoor kwam klager er ook niet aan toe een en ander toe te liehten. Voor aile 
duidelijkheid: 70wel zijn vrouw als klaga hebben dit zelfwaargenomcn. Oaarbij is 
het belangrijk om de situatie uit te leggen omdat anders mogelijk schade ontstaat aan 
het huis van zijn zoon en lof zaken van zijn ZOOI1 worden geconfisqucerd. Om dit te 
voorkomen heef! zijn zoon direct een fax met bijlagen naar het kantoor van de 
gerechtsdeurwaarder gestuurd. Klager vindt het klaehtwaardig dat cen 
gerechtsdcurwaarder, wiens integriteit nimmer tcr discussie zou mogen komen staan, 
beweert dat hij niemand heen aangetroffen en daardoor genoodzaakt was de brief in 
de brievenbus te moeten deponcren. 

4. Het vcnvcer van de gercchtsdcurwaarder 

Ot:! gerechtsdeurwaarder heeti aangevoerd dat hij weI heeft aangebeld . locn er 
vcrvolgens niel werd opengedaan heeft hij de brief in de brievcnbus gcdaan en heeft 
hij een exploot betekend bij de overburen. Tijdens die bezigheid heeft hij gccn enkele 
bewcging waargenomen bij de woning van klagcr in de vonn van het openmaken van 
de \oordeur of anderszins. Zijn auto heeft al die tijd voor de dcur gestaan. Ter zitting 
heef! de gerechtsdeurwaarder verklaard dat hij zichzelf op de camt:!rabeclden wei 
herkent als de persoon die zichtbaar is door het glas van de voordeur. Nadat hij had 
aangebeld is hij even n:Jar 7ijn auto teruggelopen om de brief op te halen, die hij 
vervolgens in de brievenbus heeft gedaan. Oil is de reden dat van het aanbellen niel 
is te zien op de opname. Uil het geluidsfTagment van het opgenomen gesprek mel de 
mcdewerker blijkt niet dat die medewerker heef! gezegd dat k1ager heeft gelogen. 
Deze medewerker was ook niet op de hoogte van de gang van zaken. Als klager even 
geduld had betraeht, had hij hem zelf kunnen spreken, aldus de gereehtsdeurwaarder. 
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5. Bcoordeling van de klacht 

5.1 Op grand van het bepaalde in artikel 34 van de Gereehtsdeurwaarderswct zijn 
gereehtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders onderworpen aan 
tuchtreehtspraak ter zake van enig handcJen of nalaten in strijd met die wet of in 
strijd met hetgeen een bchoorlijk handelcnd gereehtsdeurwaarder betaamt. 

5.2 Ter zitting heeft de Kamer cen gedeclte van de camerabeelden bckeken, die in 
zijn totaliteit van 14:30:07 lopen tot 14:38:43. Daarop is te zien dat op 2 fcbruari 
2016 tussen 14:36:57 en 14:37:01 de gerechtsdeurwaarder komt aanJopen, een brief 
in de brievenbus stopt en wegloopt. Oat er is aangebcJd, is door de Kamer niet 
\\'aargenomen. Vervolgens is te zien dat tussen 14:37:23 en 14.38:32 de echlgenote 
\'an klager het stuk uit de brievenbus pakl, opent, leest en \\'egloopt, en daama blijft 
staan in de hal. Tussen 14:38:32 en 14:38:43 loopt zij naar de deur, opent dele, kijkt 
rondo sluit de deur en loopt weg. 

5,3 flet is gezien hettijdsverloop van 4 seeonden niet aannemelijk dat er is 
aangebcJd. Immers met het aanbeJlcn en even wachten is in de regel meer tijd 
gernoeid dan die 4 seconden. Uit de beclden blijkt ook niet dat de 
Gercchtsdeurwaarder in de (6) minuten voorafgaand aan het bewuste fragmenl heeft 
aangebeld. De Kanler acht het daarom niet aannemelijk dat is aangcheld. Dit 
hctekent dat de gerechtsdeurwaardcr onjuist heeft vcrklaard. De Kamer kan niet 
andcrs dan op grond van de geblcken gang van zaken de klacht gegrond verklarcn. 
Omdat een gerechlsdeurwaarder naar waarheid dient te verklaren aeht de Kamer 
oplegging van na te noemen maatregel gepast. 

5.4 llet t",eede klachtonderdeel is ongcgrond. Uit het geluidsfragment blijkt dat het 
gesprck met de medewerker ongevccr 5 minuten en 30 seconden heeft geduurd. nadat 
de telefoniste klagcr heeft aangehoord en na opvragen van het dossiemummer heeft 
doorverbonden met de medewerker. Oaarna is voomamefijk klager aan het woord. 
Nadat ~Jager heeft aangegeven wal zijn grieven zijn en zc6>t: "ik vraag mij af",at is 
hier laos wat moet ik hieraan doen", zegt de medewerker: "in icder gcval kunt u cen 
betalingsregcJing treffen". Nadat kluger zijn zegjc heeft gedaan en zegt: "dan vraag 
iJ... mij afwat is hier 1005, wat moet ik hieraan doen" antwoordt de medewerker: .. U 
heeft een eerdere betekening niet ontvangen? Op 31 juni 2015 is ook een 
gerechtsdeurwaarder langs geweest". Dc medewerker deelt verder mede dat de 
gerechtsdeurwaarder toen een dwangbc\cl heeft achtergelaten dat in persoon is 
betekend aan de echt- en huisgenote. Klager zegt vervolgens: "met aile respect. 
Hoevcel \\'Uarde moet ik hieraan hechten," De medewerker antwoordt: "Dal kan ik 
ook van uw verhaal zeggen meneer. !Jet is uw woord legen dat van de heel' \an 
Seggclen. Kijk er zijn vee I mensen die zeggen dat er ruet is aangebeld en ik weet 
ncrgens van." Het woord liegen is niet gebezigd. Dat klager dit zo ervaart kan Zijll, 
maar dat betekent nog ruet dat hier sprake is van aan de gerechtsdeurwaarder toe te 
r~kencn klachtwaardig handelen. 

5.5 Op grond van het voorgaande wordt beslist als voigt. 
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BESLISSING 

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders: 

- verklaart de k1acht deels gegrond; 

- legt voor het gegronde deel van de klaeht aan de gerechtsdeurwaarder de maatre
gel van berisping op. 

Aldus gegeven door ffir. J.H.C. Schouten, plaatsvervangend-voorzitter, mI. L. van 
Berkum en ffir. J.J.L. Boudewijn, leden, en uitgesproken ler open bare terechlzitting 
van 24 januari 20 17 in tegenwoordigheid van de secretaris. 

/ , 

Tegen deze beslissing kan binnen dertig dagen na dagtekening van verzending van 
het afschrift van de beslissing hoger beroep worden ingesteld bij het Gercchtshof Ie 
Amsterdam, Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam. 


