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E.W.J. VAN DIJK* Over de meerwaarde van ethiek in het juridisch debat

Twee procedureswaarin de rechtmatigheid van het handelen van een deurwaarderskan-
toor aan de orde kwam, hebben aanleiding gegeven tot een beschouwing van beroeps-
ethiek vanmet name gerechtsdeurwaarders. In dit artikel wordt eenweergave van deze
twee procedures gegeven, afgezet tegen twee belangrijke ethiekstromingen, de plicht-
ethiek en in het bijzonder de deugdethiek. Auteur pleit voor meer bewustwording bij
juridische beroepsbeoefenaars van de rol die ethiek kan spelen bij het oordelen over
professioneel handelen.

1. Inleiding

‘Deurwaarders rekenden jarenlang te hoge kosten’1 en
‘Deurwaarder stuurt veel te hoge nota’s’,2 schreven de
kranten in 2015. Het leidde zelfs tot vragen in de
Tweede Kamer.3 Praktijken die niet op zichzelf leken
te staan. In 2017 kopte De Telegraaf over de declaratie-
praktijken van deurwaarders met ‘Armsten opgelicht’
en Het Financieele Dagblad schreef nog in juli van dit
jaar: ‘Deurwaarders verdienden onterecht miljoenen
via E-Court’.4 Huls constateerde begin dit jaar in het
Nederlands Juristenblad dat het niet goed gaat met de
deurwaardersbranche.5Een aantal kantoren staat onder
verscherpt toezicht van het Bureau Financieel Toezicht
en onlangs ging een gerespecteerd deurwaarderskan-
toor failliet. Huls signaleert dat deurwaarders steeds
meer werk moeten verrichten voor dezelfde vergoe-
ding. Dit dwingt hen in de positie van een ondernemer
die commerciële afwegingen zal moetenmaken en dat
maakt de deurwaarder kwetsbaar voor de verleiding
om op ogenschijnlijk toelaatbare wijze zijn declaraties
op te schroeven. De tuchtrechter, de Kamer voor Ge-
rechtsdeurwaarders,6 en daarna het Gerechtshof
Amsterdam7 haddendus – alswe de verontwaardiging

ende zorg volgendie uit de hiervoor genoemdebericht-
geving spreekt – over iets te oordelen. De lezer aanwie
de hiervoor genoemde berichtgeving in de media is
ontgaan, zal in het arrest van het gerechtshof echter
niet meer dan een triviaal ogende kwestie terugzien
die vooral gaat over afspraken en in rekening te bren-
gen kosten. Ook in de uitspraak van de tuchtrechter
lijkt het ‘zakelijke argument’ te overheersen.
Het gaat mij er niet zozeer om de ‘klachtwaardigheid’
van het optreden van het deurwaarderskantoor in deze
specifieke kwestie nog eens tegen het licht te houden.8

Het gaat mij vooral om de signalering dat er kennelijk
iets aan de hand is, er iets op het spel staat, maar dit
niet of nauwelijks in de uitspraken valt terug te lezen.
Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Partijen hebben
bepaalde argumenten eenvoudigwegniet aangedragen
en als dat wel het geval was, zag wellicht de rechter
geen noodzaak hier in zijn vonnis aandacht aan te be-
steden.Mijn betoog is dat ethiek en in het bijzonder de
beroepsethiek een zinvolle bijdrage kan leveren aan
een debatwaarin het handelen van een beroepsbeoefe-
naar, in dit geval dat van de gerechtsdeurwaarder, ter
discussie staat. Ethiekwordt niet vanzelf ‘all-inclusive’
met uitspraken van rechters of van tuchtcolleges mee-
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geleverd. Dat vergt voor alle betrokken partijen enige
inspanning,maar bij beroepen die er in onze rechtsstaat
toe doen omwille van diezelfde rechtsstaat, is die in-
spanning zeker de moeite waard en in zekere zin ook
noodzaak.
Laten wij eerst eens kijken naar waar de kwestie over
ging waarover het gerechtshof en de tuchtrechter heb-
ben geoordeeld.

2. Waar ging het om in deze kwestie?

Een in Amsterdam gevestigd deurwaarderskantoor
werkte al jaren voor een eveneens inAmsterdamgeves-
tigde woningcorporatie, een woningcorporatie met
zo’n 60 000 wooneenheden. Beide partijen kenden el-
kaar dus goed en daardoor had het deurwaarderskan-
toor een behoorlijke bewegingsvrijheid. Vertrouwen
geeft immers ruimte. Zodra een zaakwerd aangeleverd,
zorgde het deurwaarderskantoor voor de juridische
incasso van de huurachterstand.Was dit niet succesvol
dan werd een gerechtelijke procedure gestart om ver-
volgens, indien nodig, het verkregen vonnis te execu-
teren. In de meeste gevallen zal dat een ontruiming
van de woning van de huurder zijn geweest. De wo-
ningcorporatie kon ‘meekijken’ met de verrichtingen
van het deurwaarderskantoor via een zogenaamd
cliëntportaal op de website van het deurwaarderskan-
toor en kon op diemanier op de hoogte zijn van al haar
activiteiten. Verder kon het deurwaarderskantoor ge-
woon zijn gang gaan.
Op enigmoment besloot dewoningcorporatie evenwel
omdewerkwijze van het deurwaarderskantoor kritisch
tegen het licht te houden. Daarbij constateerde zij een
aantal zaken,waarvan zijmeende dat die onrechtmatig
waren, zowel tegenover haarzelf als tegenover haar
huurders. Haar bevindingen haalden de media, zelfs
de TweedeKamer, en deKoninklijke Beroepsorganisa-
tie van Gerechtsdeurwaarders zag aanleiding om de
kwestie voor te leggen aan de tuchtrechter, de Kamer
voor Gerechtsdeurwaarders.
Wat had het deurwaarderskantoor in de ogen van de
woningcorporatie niet correct gedaan?9 In samenhang
beschouwd, kwam een aantal van de klachten op het
volgende neer. Om tot een effectieve ontruiming te
komenmoet de gerechtsdeurwaarder het vonnis bete-
kenen, de ontruiming aanzeggen en bovendien van de
ontruimingmelding doen bij burgemeester enwethou-
ders vande betreffende gemeente.Doorgaans gebeuren
deze handelingen doormiddel van het uitbrengen van
een exploot, maar dit is niet altijd wettelijk verplicht.
Daar waar het niet wettelijk verplicht is, zou een brief
eveneens kunnen volstaan. In 2013 mocht voor een
exploot al snel € 60 exclusief btw in rekening worden
gebracht.10 Het verwijt aan het deurwaarderskantoor

was dat het consequent voor het duurdere alternatief,
het exploot, koos.Hierdoorwerd niet alleen dewoning-
corporatie benadeeld, maar ook de huurders aan wie
deze kosten werden doorbelast, aldus nog steeds de
woningcorporatie. Een andere klacht betrof het in reke-
ning brengen van de kosten van getuigen. Op grond
van artikel 556 lid 2 Rv kan een gerechtsdeurwaarder
zich bij de ontruiming laten bijstaan door één of twee
getuigen. Het Besluit tarieven ambtshandelingen ge-
rechtsdeurwaarders bepaalt in artikel 6 dat de kosten
van de ambtshandeling in dat geval worden verhoogd
met andermaal een bedrag van ruim € 60. De woning-
corporatie vonddat een gerechtsdeurwaarder per geval
moet beoordelen of er voor het inzetten van een getuige
aanleiding is en uit niets bleek dat die beoordeling
steeds was gemaakt.
Voor de woningcorporatie waren al deze klachten re-
den om het samenwerkingsverband te beëindigen. Of
aan deze opzeggingmeer dan alleen juridische redenen
ten grondslag hebben gelegen, valt niet uit de uitspraak
op te maken. Heeft de woningcorporatie bijvoorbeeld
naar voren gebracht dat zij als maatschappelijke orga-
nisatie een bijzondere verantwoordelijkheid heeft,
waarbij zij zorgvuldig om dient te gaan met haar
maatschappelijk kapitaal en de gelden die zij beheert
en heeft zorg te dragen voor het belang van haar
huurders, zelfs als dat een huurder is die de huur niet
tijdig betaalt en om die reden zijn woning moet verla-
ten? Eenwoningcorporatie heeft een ‘publieke verant-
woordelijkheid’ en heeft zij aangegeven dat zij een
dergelijke ‘verantwoordelijkheid’ ook verwacht van
het deurwaarderskantoor waarmee zij samenwerkt?

3. De uitkomst van beide procedures

Als deze vragen al zijn gesteld, dan is het antwoord in
ieder geval niet terug te vinden in de uitspraken van
zowel de tuchtrechter als de civiele rechter. Bij de
rechtbank en daarna ook bij het gerechtshof ging het
vooral over ‘harde’ juridische vraagstukken. Zo had
de woningcorporatie de rechtbank en het gerechtshof
gevraagd om voor recht te verklaren dat het handelen
van het deurwaarderskantoor niet alleen tegenover
haarzelfmaar ook tegenover haar huurders onrechtma-
tig was. Huurders waren echter formeel geen partij in
deze kwestie, dus kon er geen verklaring voor recht
worden uitgesproken dat het deurwaarderskantoor
jegens huurders onrechtmatig had gehandeld.11 De
rechter sprak dan ook alleen een oordeel uit over de
rechtsverhouding tussen de woningcorporatie en het
deurwaarderskantoor. Aan de rechter werden vijf
klachten voorgelegd. Drie daarvanwerden eerder ook
aan de tuchtrechter voorgelegd. Ik zal hierna kort deze

Zie verder het vonnis in eerste aanleg Rb. Amsterdam 29 juli 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:9924, r.o. 3.2.1.9.
De kosten van ambtsverrichtingen zoals deze bij (bijvoorbeeld) de huurder in rekeningmogenworden gebracht, zijn vastgelegd in het Besluit
tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders.
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in rekening gebracht en niet bij dewoningcorporatie (r.o. 4.5 en 4.6). Bovendienwas dewoningcorporatie niet voornemens omdeze bedragen
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drie klachten bespreken alsook hoe beide instanties
over deze klachten hebben geoordeeld.
Wanneer een ontruiming tijdelijk wordt geschorst en
deze weer moet worden hervat – bijvoorbeeld omdat
een schikkingspoging toch niet succesvol bleek – dan
moet de nieuwe ontruimingsdatumuiteraardweer aan
de huurder worden medegedeeld. Wij bespraken al
dat het deurwaarderskantoor voor deze ‘herhaalde
aanzegging’ dus standaard een exploot uitbracht en
de extra kosten in rekening bracht bij hetzij de huurder
hetzij dewoningcorporatie. De tegen deze handelwijze
gerichte klachtwerddoordeKamer voorGerechtsdeur-
waarders ongegrond verklaard met de voor een recht-
sprekende instantie wat wonderlijke redenering dat
‘niet kan worden vastgesteld of de gerechtsdeurwaar-
ders wel of niet het gelijk aan hun zijde hebben’.
Daarnaast vond de kamer dat het handelen van het
deurwaarderskantoor op dit punt sowieso niet tucht-
rechtelijk laakbaar was.12 Een verdere onderbouwing
ontbreekt vervolgens. Ook het gerechtshof wees de
klacht af, maar dan met als reden dat het uitbrengen
van een extra exploot een redelijk doel diende omdat
met de aanzegging door middel van een exploot opti-
maal werd gewaarborgd dat de betrokken huurder
van (dag en uur van) de ontruiming van zijn woning
op de hoogte was. Het gerechtshof oordeelde vervol-
gens dat de hiermee gemoeide kosten aan de woning-
corporatie mochten worden doorberekend. Zoals ge-
zegd gaf het gerechtshof geen antwoord op de vraag
of dit ook richting huurders toelaatbaar was.13

Over de verplichte melding van de ontruiming aan
burgemeester enwethouders oordeelde de tuchtrechter
dat de woningcorporatie zelf bij de huurders zou heb-
ben bedongen dat de kosten van een dergelijk exploot
aan hen zou worden doorbelast. Bij die afspraken wa-
ren de gerechtsdeurwaarders niet betrokken zodat ook
niet kanworden gezegd dat zij tuchtrechtelijk laakbaar
hebben gehandeld. Tegenover de rechter heeft de wo-
ningcorporatie betwist dat dergelijke afspraken met
huurders zouden zijn gemaakt, maar deze ‘correctie’
hielp de woningcorporatie niet. Het gerechtshof ver-
wees namelijk naar een convenant van 20 juni 2006 dat
gesloten is tussen de politie, de gemeente Amsterdam
endeAmsterdamsegerechtsdeurwaarders dat hierover
gaat. Dit convenant spreekt uitsluitend over ‘explo-
ten/aanzeggingen’. Een brief wordt niet ‘aangezegd’
en dus kan het, gelezen naar de letter van het conve-
nant, alleen maar gaan om een exploot zodat het
deurwaarderskantoor in dit geval een exploot mocht
uitbrengen en voorts ook deze kosten in rekening
mocht brengen.14

De klacht over het inschakelen van een getuige trof
wel doel bij de tuchtrechter. In het algemeen zijn ge-
rechtsdeurwaarders vrij te beoordelen of zij het nood-

zakelijk vinden dat er een getuige bij een ontruiming
aanwezig is. Die vrijheid betekentwel, zoals dewoning-
corporatie ook had betoogd, dat zij per individueel
geval een afweging moeten maken over de noodzaak
van de inzet van een getuige. Een afweging die zij in
kwestie niet hadden gemaakt.15 Het gerechtshof was
het op zichzelfmet deze overweging vande tuchtkamer
eens. Desalniettemin achtte het de gegeven rechtvaar-
diging van het deurwaarderskantoor voldoende16 om
juist wel altijd een getuige mee te nemen. Volgens het
gerechtshof mochten daardoor de kosten van een ge-
tuige worden doorbelast.
Bij de tuchtrechter trof dusmaar één klacht doel, terwijl
door de rechtbank en het gerechtshof alle vorderingen
van de woningcorporatie werden afgewezen. De in de
civiele procedure door het deurwaarderskantoor inge-
stelde reconventionele vordering werd, ik noem het
ten overvloede,wel toegewezen. Tijdens de opzegperi-
ode van zesmaanden had dewoningcorporatie name-
lijk geen enkele zaak meer aan het deurwaarderskan-
toor aangeleverd. Daarmee handelde dewoningcorpo-
ratie onrechtmatig, met het gevolg dat de vordering
van het deurwaarderskantoor tot een beloop van
€ 123 000 (er was € 278 715,54 gevorderd) werd toege-
wezen. Het laat in ieder geval zien dat de financiële
belangen groot waren.
Een discussie die toch de nodige ophef heeft veroor-
zaakt, wordt zo, zowel door de civiele rechter als door
de tuchtrechter, vrij zakelijk en als triviaal afgedaan.
Maar doen deze uitspraken recht aan het belangrijke
ambt van deurwaarder? Wordt het deurwaarderskan-
toor hier niet al te snel als gewone ondernemerwegge-
zet? Staat er niet iets op het spel? Ikmeen dat de ethiek
hier behulpzaam kan zijn bij het vinden van een ant-
woord.

4. Ethiek: utilitarisme, plichtethiek en deugd-
ethiek

Willen wij de ethiek aan het woord laten, dan zullen
wij de juridische normals vertrekpuntmoeten verlaten.
Echter niet zonder de voor de jurist geruststellende
constatering dat recht en ethiek ook een aantal duide-
lijke overeenkomsten hebben. Beide spreken over goed
en slecht handelen vanuit een normatief gezichtspunt.
Beide gaan over hoe te handelen of over hoe gehandeld
had moeten worden. Daarbij zal het geldende recht
over het algemeen in de pas lopenmet ethiek. Immers,
in een rechtsstaat mag ervan uit worden gegaan dat
het recht wordt gedragen door de opvattingen over de
moraal van het recht.17

Naast de algemene moraal van het recht is er ook de
beroepsmoraal van juridische beroepsgroepen. Ten
dienste van de hiervoor genoemde rechtsstaat spelen

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 14 april 2015, ECLI:NL:TGDKG:2015:22, r.o. 5.2.12.
Hof Amsterdam 28 maart 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1050, r.o. 3.7.2.13.
Hof Amsterdam 28 maart 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1050, r.o. 3.9.2.14.
Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 14 april 2015, ECLI:NL:TGDKG:2015:22, r.o. 5.4.15.
Zie r.o. 3.11.2, waar het gerechtshof overwoog dat het deurwaarderskantoor ‘in eerste aanleg onweersproken heeft gesteld dat zij een getuige
inzet omdat een gedwongen ontruiming, waarbij roerende zaken van de huurder uit de woning worden verwijderd en op de openbare weg
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gezet, vaak gepaard gaat met heftige emoties van de huurder en niet zelden (later) het verwijt volgt dat roerende zaken en/of waardevolle
spullen zijn verdwenen’.
In het rechtsfilosofische debat is Lon Fuller een bekende exponent van dit thema. Vgl. L.L. Fuller, The morality of law, New Haven/London:
Yale University Press 1969.
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advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders een
belangrijke rol met ieder hun eigen beroepsethiek of
rolmoraal. In de kwestie die voor ons ligt, gaat het om
de beroepsethiek van deurwaarders en dan vooral over
het spanningsveld tussen enerzijds dat wat hoort bij
het eervolle ambt van gerechtsdeurwaarder en ander-
zijds dat de schoorsteen van de deurwaardersonderne-
ming wel moet roken. Wat verdient eer en erkenning
als wij kijken naar het belang en het doel van het ambt
van deurwaarder in al zijn facetten? Wij zullen zien
dat vooral de deugdethiek ons hier een belangrijk in-
zicht kan verschaffen. Echter: ‘De ethicus is niet klaar
als hij een probleem slechts vanuit één gezichtspunt,
of onder één aspect heeft geanalyseerd.’18 Naast de
deugdethiek kan binnen de ethiek nog een aantal ande-
re ethische theorieën onderscheidenwordenmet ieder
hun eigen morele vertrekpunt, die ons zeker ook iets
over onze casus kunnen vertellen.19 De belangrijkste
daarvan is de plichtethiek die bovendien relevant is,
vanwegehaar nauweverbondenheidmet gedragsregels
en daarmeemet het gedragsrecht.20 Ik begin echter kort
met de stroming die bekendstaat als het utilitarisme.
Het utilitarisme stelt dat, als we willen bepalen wat in
morele zin de juiste handelwijze is, wij ons de vraag
moeten stellen wat in het gegeven geval het grootste
geluk voor het grootste aantal mensen oplevert. Vol-
gens Jeremy Bentham (1748-1832) kiest iemand de
juiste handelwijzewanneer hij steeds datgene doetwat
maximale utiliteit of nut oplevert. Daarbij is sprake van
nut wanneer genot of geluk over het geheel genomen
een overwicht heeft over pijn of lijden. Het maximali-
seren van nut is niet alleen een principe voor de ge-
meenschap en dus voor wetgevers, maar ook een
principe voor de mens als individu. Een rechter die
een vordering afwijst omdat hij vreest voor precedent-
werking, of beter: het risico daarvan zwaarder laat
wegen dan het individuele belang van de procespartij
in kwestie, beslist uiteindelijk op basis van een utilita-
ristische afweging. Komt deze keuze in overwegende
mate het collectief geluk ten goede dan is dat vanuit
utilitaristisch perspectief een moreel juiste keuze ge-
weest. Ook de deurwaarder die altijd kiest voor een
exploot omdat dit het collectieve nut, in dit geval
rechtszekerheid, maximaliseert ook al gaat dit ten
koste van de individuele huurder die daarvoor immers
de prijs moet betalen, maakt een utilitaristische afwe-
ging. Dit brengt wel direct het bezwaar aan het licht
dat per definitie aan het utilitarisme kleeft. Dat is dat
de belangen en de rechten van het individu, in ons ge-
val de huurder, al snel het onderspit delven. Dat indi-

viduele ‘belangen’ in het gedrang komen zal meestal
worden geaccepteerd in de grote – vaak ook politie-
ke – afweging.Het bezwaarwordt pas pijnlijkwanneer
individuele ‘rechten’ in het gedrang komen.21

Het individuwordt hier echter te hulp geschoten door
de plichtethiek waarmee de naam van Immanuel Kant
(1724-1804) is verbonden. Bij Kant is de menselijke
waardigheid van de vrije mens het vertrekpunt. Voor
Kant zijn mensen vrije en gelijke personen en precies
daaraan ontleent hij zijn criterium voor een algemene
moraal. De mens die zich afvraagt ‘wat moet ik doen’
zoekt naar de handeling die onvoorwaardelijk goed is,
die moreel ‘verplicht’ is. Kant wijst op het bijzondere
van de ‘verplichting’, dat wil zeggen: op de ervaring
tot een handeling verplicht te ‘willen’ zijn.22 Deze
plichtservaring ontvouwt zich in, wat Kant noemt, de
‘categorische imperatief’. Eenvoudig te vertalen als een
regel die onvoorwaardelijk en noodzakelijk altijd geldt.
Een eerste formulering van de categorische imperatief
luidt als volgt: ‘Handel alleen volgens die maxime
waarvan je tegelijkertijd kuntwillen dat zij een algeme-
ne wet wordt.’23 Hierbij is een ‘maxime’ een stelregel,
een principe dat je aan je handelen ten grondslag legt.
In het dagelijks leven hanteren wij allerlei maximes,
die alleen niet steeds morele waarde hebben. Bijvoor-
beeld, ‘als regen dreigt neem ik altijd een paraplumee’.
Dreigt er op enig moment regen en handel ik volgens
de mijzelf gestelde maxime, dan is onvermijdelijk en
noodzakelijk dat ik een paraplu meeneem. Maar met
moreel handelen heeft dit nog weinig van doen. Dat
wordt anders als wij Kants categorische imperatief
verder volgen die zegt dat wij alleen vanuit die princi-
pes (maximes) moeten handelen die wij zonder tegen-
strijdigheid kunnen ‘universaliseren’, dus tot een voor
iedereen geldende wet kunnen maken. Het gaat hier
om een zuiver formele redenering. Zodra komt vast te
staan dat een gekozen maxime een ‘tegenstrijdigheid’
oplevert, kan zij niet universaliseerbaar zijn. Kant geeft
het volgende voorbeeld: ‘wanneer ikmeen in geldnood
te verkeren, dan zal ik geld lenen en beloven het terug
te betalen, hoewel ikweet dat dat nooit zal gebeuren’.24

Een dergelijke maxime spreekt zichzelf evident tegen
en is dus ‘tegenstrijdig’. Je kunt immers niet tegelijker-
tijd iets beloven en niet beloven.Wanneer je een derge-
lijke belofte toch tot algemene wet zou verheffen, zou
iedere belofte betekenisloos en zelfs lachwekkend zijn.
Kant toontmet dit voorbeeld dan ook aan dat een valse
belofte moreel gezien verkeerd is, want in strijd met
de categorische imperatief. Met deze toelichting kan
nu ook worden beredeneerd dat als een deurwaarder

Zie P. van Tongeren, ‘Vier typen van ethische theorie. Een encyclopedisch overzicht’, in: A. van Melle & P. van Zilfhout,Woorden & daden.
Een inleiding in de ethiek, Amsterdam: Boom uitgevers 2008, p. 180.

18.

Het utilitarisme, de plichtethiek en de deugdethiek worden heel toegankelijk beschreven in M.J. Sandel, Rechtvaardigheid,Wat is de juiste
keuze, Kampen: Uitgeverij Ten Have 2010 en in A. vanMelle & P. van Zilfhout,Woorden & daden. Een inleiding in de ethiek, Amsterdam: Boom
uitgevers 2008.

19.

Zie noot 27 hierna.20.
Zie overigens voor een treffend voorbeeld op wetgevingsniveau het commentaar van 3 februari 2018 in NRC Handelsbladmet als kop ‘Het
is niet aan de overheid om te bepalen wie donor wordt’ en waarvan de afsluitende zin luidt: ‘Het initiatiefvoorstel van Dijkstra offert het

21.

individuele grondrecht op zelfbeschikking op aan het collectieve doel om tot meer donoren te komen. Hoe begrijpelijk dit ook is, dit is een
te hoge prijs.’ Zie hier in één zin een plichtethische kritiek op een utilitaristische afweging.
Het gaat met andere woorden om het motief, en daarmee niet om de handeling zoals je hem ziet, maar, in de woorden van Kant, om ‘de
innerlijke principes ervan diemen niet ziet’. I. Kant, Fundering voor de metafysica van de zeden, Amsterdam: Boomuitgevers 2008, p. 78 (ingeleid
en vertaald door Thomas Mertens; oorspronkelijke uitgave 1785).

22.

I. Kant 1785/2008, p. 96.23.
Kant 1785/2008, p. 98.24.
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zichzelf de maxime stelt: ‘wanneer een huurder in
geldnood verkeert is het mijn rol als deurwaarder om
te bezien of ik een helpende hand kan bieden, niettemin
belast ik zoveel mogelijk kosten door aan deze huur-
der’, ook deze maxime zichzelf tegenspreekt. Deze te-
gensprekelijkheid kan alleenworden opgehevenwan-
neer demaxime zowordt geformuleerd dat juist wordt
voorkomen dat huurders nog verder in de problemen
worden gebracht. Alleen dan zal voldaan kunnen zijn
aan de categorische imperatief en alleen dan zal de
deurwaarder moreel juist kunnen handelen.
Kant hanteert nog een tweede formulering van zijn
categorische imperatief: ‘Handel zo, dat je het mens-
zijn, zowel in eigen persoon als in de persoon van ieder
ander, altijd tegelijk als doel, nooit louter als middel
gebruikt.’25 Hierin lees je de verplichting terug om
mensen te behandelenmet het respect datwij verschul-
digd zijn aan personen als het tegenovergestelde van
louter dingen.26 Voor Kant betekent respect voor de
menselijke waardigheid dus dat personen als doelen
op zichzelf moeten worden beschouwd.27 Liegen bij-
voorbeeld, is volgensKant in alle gevallen uit den boze,
omdat wanneer je liegt je altijd de ander als middel
gebruikt. Om jouw doel te bereiken heb je immers een
ander nodig die jouw leugen gelooft. Ookdedeurwaar-
der die het aantal ambtshandelingen opschroeft uit
eigen gewin gebruikt de huurder als middel om zijn
doel, winstmaximalisatie, te bereiken.
De plichtethiek vanKant brengt nog altijd een krachtige
en zeer relevante ethiek voort, die belangrijke instru-
menten aanreikt om concrete (beroeps)handelingen
kritisch tegen het licht te kunnen houden. In de ogen
van Kant zou het handelen van het deurwaarderskan-
toor zeker niet zijn morele goedkeuring krijgen als het
gaat om het doorbelasten van kosten aan huurders.
Richting de woningcorporatie zou dat anders kunnen
zijn, mits het deurwaarderskantoor kan terugvallen op
heldere afspraken.Ondanks het grote belang vanKants
ethiek, blijft Kant steken in het toepassen van de forme-
le regel – de categorische imperatief – die vaststelt of
goed is ‘gehandeld’. Voor het naleven van principes is
echter meer nodig. Het verlangt dat niet alleen de
‘handeling’, maar ook de ‘houding’ van de handelende
persoon goed is.
Bij de deugdethiek staat juist die houding of ‘het karak-
ter’ van de handelende persoon centraal. Eenvoudig
gezegd gaat het bij de deugdethiek om de persoon die
zichzelf de vraag stelt ‘hoe goed te leven.’ Of als het
gaat om de professionele beroepsbeoefenaar ‘hoe een
goede professional te zijn’. Hierbij gaat de deugdethiek

ervan uit dat zo’n (professionele) houding zich ontwik-
kelt door het verrichten van elkaar opvolgende goede
handelingen.Deugdethiek is daarmee een versterkende
en aanmoedigende ethiek. Een ethiek die niet veroor-
deelt, maar het goede wil stimuleren. Het gaat er niet
om te voorkomen dat je vals zingt, maar om zo mooi
mogelijk te leren zingen.28 Twee thema’s uit de deugd-
ethiek verdienen hier nadere bespreking. Als eerste het
‘doel’ of het ‘telos’, en als tweede ‘praktischewijsheid’.

5. Het doel (‘telos’) van het deurwaardersambt

De deugdethiek vindt haar oorsprong bij Aristoteles
(384-322 v.Chr.). Bij Aristoteles draait alles omhet doel,
het ‘telos’ in het Grieks.29Alles kan volgensAristoteles
in termen van doel of bestemming worden gedefi-
nieerd. Zo is het doel of de bestemming van een zaag
‘goed te zagen’, want dat is waarvoor ze bestemd of
‘bedoeld’ is. Dat geldt niet alleen voor voorwerpen,
maar ook voor de mens. Het doel van de mens is dan,
zoals Van Tongeren dit uitdagend benoemt, goed te
‘mensen’.30 Zoals we zeggen dat een ding (een zaag)
‘deugt’ als het goed doetwat hetmoet doen, zo ‘deugt’
een mens als hij optimaal tot bloei komt, als hij geluk-
kig, of beter, als hij ‘gelukt’ is. Gelukmoet dan gelezen
worden als optimale zelfverwerkelijking.De realisering
van het doel, het telos, vindt namelijk plaats door de
vermogens die mensen kenmerken zo goed mogelijk
te verwezenlijken. Daarbij is optimale zelfverwerkelij-
king een doel dat wordt bereikt in de handeling zelf,
wanneer die op de beste manier wordt voltrokken.31

Het gaat dus niet om het einddoel, zoals een meubel-
stuk dat in elkaar gezet moet worden en dat op enig
moment ‘klaar’ is. Bij optimale zelfverwerkelijking is
de handeling of het handelen zelf het doel. ‘Deugd’ is
de benaming voor dit optimale functioneren van de
mens als mens,32 van de professional als professional,
van de deurwaarder als deurwaarder. Ook een deur-
waarder ‘deugt’ als hij goed doetwat een deurwaarder
goed moet doen. Maar wat is dat, dat goed doen? Wat
is met andere woorden het doel (het ‘telos’) van het
ambt van deurwaarder?33Daarvoor moeten wij weten
welke karakteristieken van het deurwaardersambt eer
en waardering verdienen. Welke kwaliteiten behoren
te worden geëerd en beloond?
Een interessante bron om deze vraag te kunnen beant-
woorden blijkt het meerjarenbeleidsplan van de Ko-
ninklijkeBeroepsorganisatie vanGerechtsdeurwaarders
te zijn dat onder de naam ‘Ik zal handhaven’ in 2016
is verschenen. In het rapport valt één zin op die het

Kant 1785/2008, p. 106.25.
Sandel 2010, p. 145.26.
Het zal duidelijk zijn dat de plichtethiek het dichtst bij onze mensenrechten staat. Evenzogoed kan dit gezegd worden van gedragsregels,
regels die veelal zullen voldoen aan de categorische imperatief. Reden waarom gedragsregels vaak worden aangeduid als de deontologie

27.

van het beroep. Zie bijvoorbeeld KBvG, ‘Ik zal handhaven’, Meerjarenbeleidsplan van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeur-
waarders 2016-2020, Den Haag, juli 2016, p. 25, 34 e.v.
Vgl. M. Becker e.a., Deugdethiek en integriteit, Assen: Uitgeverij Van Gorcum 2010, p. 21.28.
Vandaar ook dat de deugdethiek wel een ‘teleologische ethiek’ wordt genoemd.29.
Zie P. van Tongeren, ‘De teleologische traditie: Aristoteles’, in: A. van Melle & P. van Zilfhout, Woorden & daden. Een inleiding in de ethiek,
Amsterdam: Boom uitgevers 2008, p. 38.

30.

Van Tongeren 2008, p. 36.31.
Van Tongeren 2008, p. 27.32.
Aandacht aan het telos van het juridisch beroep wordt besteed in: M.F. Kightlinger, ‘Two and a Half Ethical Theories: Re-examining the
Foundations of the Carnegie Report’, Ohio Northern University Law Review 2012, Volume 39, p. 113-274.

33.
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doel van het deurwaardersambt op een treffendewijze
verwoordt: ‘De gerechtsdeurwaarder is de stok achter
de deur en zorgt ervoor dat degene die gelijk heeft,
ook gelijk krijgt.’34Wat zit er achter deze zin? Het be-
leidsplan geeft antwoord. Belangrijke drijfveren om
gerechtsdeurwaarder te zijn, zijn het persoonlijk contact
met mensen en het bijdragen aan rechtvaardigheid.35

Wat betekent rechtvaardigheid in dit verband? Het
beleidsplan noemt op verschillende plaatsen verschil-
lende punten,36 waarbij het onder meer rechtvaardig-
heid invult als het brengen van rechtszekerheid. Als
openbaar ambtenaar biedt de gerechtsdeurwaarder de
samenleving rechtszekerheid.De gerechtsdeurwaarder
is belastmet civiele rechtshandhaving en rechtsbescher-
ming. De deurwaarder zorgt ervoor dat de beslissing
van de rechter, zo nodig met een zorgvuldige toepas-
sing van dwang, wordt geëerbiedigd en kan worden
afgedwongen.37 Daarmee, zo schrijft het beleidsplan,
heeft de gerechtsdeurwaarder een bijzondere verant-
woordelijkheid als het gaat om het vertrouwen van de
burger in de rechtsstaat.38 Dat laatste punt brengt ons
dan gemakkelijk op het tweede punt dat, om in deugd-
ethische termen te blijven, gewaardeerd en geëerdmoet
worden, en dat is het persoonlijk contact. Het persoon-
lijk contact vertaalt zich in het feit dat de gerechtsdeur-
waarder de enige juridische professional is die gewend
is bij de burger over de vloer te komen en de complexi-
teit van het recht te vertalen naar begrijpelijke informa-
tie. Het beleidsplan wijst erop dat de deurwaarder
hierbij niet alleen eerstelijns juridisch advies kan geven
maar vooral ook kan onderzoeken of een bemiddelings-
poging ter oplossing van het voorliggende probleem
nog zinvol kan zijn.39

Het doel van het ambt van deurwaarder vertelt ons
dus dat de deurwaarder als openbaar ambtenaar tot
taak heeft om te kijken of er voor de huurder die diep
in de problemen zit nog een uitweg is, of bijvoorbeeld
nog een regeling kan worden getroffen. Bij deze ‘be-
roepswaarde’ past niet dat de deurwaarder de huurder
verder op kosten jaagt door allerlei niet wettelijk ver-
plichte exploten door te belasten, iets dat ook het Be-
sluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders
juist tracht te voorkomen. Eenmaxime die aangeeft de
kosten te zullen doorbelasten, spreekt dus niet alleen
zichzelf tegen, zij is ook in strijd met het doel van het

ambt van deurwaarder en blijft dus ook om die reden
verstoken van morele waarde.
Waardevolle, in de zin van te waarderen, kenmerken
van het deurwaardersambt zijn dus ‘openbaar ambte-
naar’, ‘bieden van rechtszekerheid’, ‘zorgvuldige toe-
passing van dwang’ en ‘contact met de burger’. Zijn
wij er dan? Huls zal betogen van niet. Huls stelt vast
dat het met deze waarden verbonden zelfbeeld van de
deurwaarder40miskent dat de deurwaarder als gevolg
van marktwerking primair een ondernemer is gewor-
den die in het belang van zijn opdrachtgevers werkt.41

Kunnen wij ‘ondernemerschap’ aan het rijtje waarden
toevoegen? Ja, en in zekere zin is dit ook noodzakelijk,
of zelfs onvermijdelijk. De deurwaarder is immers on-
dernemer of hij wil of niet. Ondernemer zijn en tegelij-
kertijd openbaar ambtenaar, belast met een grote pu-
blieke verantwoordelijkheid, is geen eenvoudige opga-
ve. De ministerieplicht wacht, de tarieven liggen voor
een deel vast en tegelijkertijd moet de schoorsteen ro-
ken. Het vinden van een juiste balans vergt moed en
verstandigheid. Deugdethisch spreken wij dan over
morele verstandigheid of praktische wijsheid.42

6. Praktische wijsheid

Optimale zelfverwerkelijking, men spreekt ook wel
over ‘excellent handelen’, is zoeken naar de beste
houding. De beste houding is volgens de deugdethiek
een houding die in zekere zin een midden is. Van
Tongeren verwoordt dit midden als volgt. De deugd-
zame is degene die kiest voor de juiste handeling, op
het juistemoment, op de juiste plaats, ten opzichte van
de juiste personen, om de juiste reden en op de juiste
wijze. Daarvoor zal hij steeds het midden houden tus-
sen de extremen van te vaak en te weinig, te vroeg en
te laat, te lang en te kort, ten aanzien van te veel en ten
aanzien van te weinigmensen, te uitbundig en te inge-
togen enzovoort.43 Ter illustratie: moed of dapperheid
is het midden tussen enerzijds lafheid en anderzijds
overmoed.44 Dit is geen compromis of middelmatig-
heid, maar juist een vorm van excellent handelen. Het
juiste midden is in die zin een uiterste, namelijk het
beste.
Wat steeds het juiste midden is, valt niet in zijn alge-
meenheid te zeggen.Wat goed is, wat de juiste houding
is, zal steeds weer afhangen van, zo zou ook de jurist

KBvG 2016, p. 1.34.
KBvG 2016, p. 14.35.
Zo kan gewezen worden op het belangrijkste instrument van de deurwaarder, het exploot, dat, zoals het beleidsplan schrijft, bij uitstek de
bestewaarborg is dat (proces)stukken de geadresseerde bereiken en dat vanwege het grote belang hiervan de uitbrenging daarvan in handen
van de gerechtsdeurwaarder moet blijven (KBvG 2016, p. 23).

36.

KBvG 2016, p. 32.37.
KBvG 2016, p. 12.38.
KBvG 2016, p. 23.39.
Om precies te zijn verwijst Huls hier naar het feit dat 93% van de gerechtsdeurwaarders de betekening van gerechtelijke en buitengerechte-
lijke stukken als het belangrijkste onderdeel van hun ambt ziet, dat de deurwaarder de enige professional is die bij de burger over de vloer
komt en dat daarom voor de deurwaarder integriteit en neutraliteit belangrijke kernwaarden zijn. Huls, NJB 2018, afl. 5, p. 355.

40.

In vergelijkbare zin ook M. ter Voert, Juridische beroepen in de toekomst. Ontwikkelingen binnen advocatuur, notariaat en gerechtsdeurwaarderij
(Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum), DenHaag:WODC 2016 en E. Niemeijer &M. ter Voert, ‘Vertrouwen onder druk.
Vrije juridische beroepen tussen professie en commercie’, JV 2005, afl. 3, p. 64-76.

41.

Praktischewijsheidwordtwel de hoogste deugd genoemd,maar is in feite een van de vier kardinale deugdenmoed,maat, rechtvaardigheid
en verstandigheid. Zie voor een toepassing hiervan bij rechters: M.J. Becker, ‘Ethiek en kwaliteit van de rechtspraak’, Trema 2012, afl. 1,

42.

p. 7.
Van Tongeren 2008, p. 43.43.
Aristoteles, Ethica, Groningen: Historische Uitgeverij 2015, 1107b 1, p. 66.44.
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zeggen, de concrete omstandigheden van het voorlig-
gende geval. Goed weten te handelen betekent vooral:
goed weten te doordenken en bepalen wat in een be-
paalde situatie een handeling of een houding goed
maakt. Dit kunnen bepalen vereist praktischewijsheid.
In hun boek Practical Wisdom proberen Schwartz en
Sharpe ‘praktischewijsheid’ handen en voeten te geven.
Zij vatten praktische wijsheid samen in zes onderde-
len.45 Vrij vertaald naar de deurwaarderspraktijk, zou
dit de volgende aanwijzingen op kunnen leveren:
1. Een wijs persoon kent het doel of het ‘telos’ van

zijn beroep en weet dus wat er op het spel staat.
De deurwaarder kent dus de hiervoor beschreven
waarden en wil het juiste doen om deze te verwe-
zenlijken. Zo weet hij, om een voorbeeld te noe-
men, dat hij weliswaar ‘op verzoek van’ zijn op-
drachtgever optreedt, maar niet ‘námens’ zijn op-
drachtgever, nu hij nadrukkelijk de Staat vertegen-
woordigt.46

2. Een wijs persoon weet hoe te improviseren, hoe
tegenstrijdige doelen met elkaar te verenigen en
regels en principes te interpreteren in het licht van
de specifieke omstandigheden van het geval. Een
deurwaarder zal zich steeds de vraag willen stel-
len of een schuldenaar gebaat is bij ruimte of dat
hem juist de duimschroeven moeten worden
aangedraaid. Huls spreekt in dit verband over
‘maatschappelijk verantwoord incasseren’.47

3. Een wijs persoon is oplettend, hij weet de sociale
context te lezen van de situatiewaarmee hij wordt
geconfronteerd en weet door de regels heen te
kijken. Een deurwaarder zou oog moeten hebben
voor het feit dat bij een huurder die zijn huur niet
meer betaalt, meestalmeer aan de hand is en deze
dikwijls hulp nodig zal hebben.48

4. Een wijs persoon is empathisch. Hij weet zich in
de ander te verplaatsen, de situatie te zien zoals
de ander hem ervaart en daarmee te begrijpenwat
de ander voelt. Daardoor kan hij beslissingen ne-
mendie passen binnen de behoefte enmogelijkhe-
den van zowel zijn opdrachtgever49 als van de
huurder wiens woning ontruimd moet worden.
Het pleidooi vanHuls dat deKoninklijke Beroeps-
organisatie vanGerechtsdeurwaardersmeer voor
het voetlicht zou moeten brengen dat vonnissen
niet blind moeten worden geëxecuteerd, maar op
een maatschappelijk verantwoorde manier, sluit
hier fraai bij aan. Demenselijkemaat, zo steltHuls,
moet vanaf het allereerste begin van de transactie

tot en met de allerlaatste afhandelingsactiviteit in
acht worden genomen.50

5. Een wijs persoon ziet en begrijpt de signalen die
emoties proberen af te geven en weet hoe hij de
emoties tot bondgenoot van een redelijke, dat wil
zeggen: op de rede gebaseerde, oplossing kan
maken. Wat gewaardeerd wordt in het ambt van
deurwaarder is zijn contactmet de burger en deze
‘aanwijzing’ sluit hierbij maximaal aan.

6. Een wijs persoon, zo stellen Schwartz en Sharpe
tot slot, heeft ervaring en weet op basis van die
ervaring welke beslissingen verstandig zijn. Uit
ervaring weet de deurwaarder dat het maken van
duidelijke afspraken een hoop discussie kan
voorkomen en dat hij de inzet van het exploot en
inwelke gevallen hetmogelijk is deze kosten door
te belasten aan de betreffende huurder, voorafmet
de opdrachtgever dient te bespreken.

Kunnen wij dan op basis van het voorgaande nog iets
zeggen over de casus waarover het gerechtshof en de
tuchtrechter hadden te oordelen?

7. Uitspraken geven geen ethische vrijgeleide

Zowel de uitspraak van het gerechtshof als de uitspraak
van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders gaat over
‘het handelen’ van het deurwaarderskantoor en is het
resultaat van een juridisch normatieve beoordeling.
Voor het gerechtshof stond de vraag centraal of het
deurwaarderskantoor zich heeft gehouden aan de
zorgvuldigheidsnorm van artikel 7:401 BW die volgt
uit de overeenkomst van opdracht. De Kamer voor
Gerechtsdeurwaarders diende te toetsen aan de norm
van artikel 34 Gerechtsdeurwaarderswet, te weten of
sprake is van ‘enig handelen of nalaten in strijd met
enige bij of krachtens deze wet gegeven bepaling en
ter zake van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk
gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaar-
der niet betaamt’.51 De ethiek kent haar eigen domein
en stelt vragen vanuit haar eigen normatieve gezichts-
punt. Dat ismogelijk vanuit de verschillende besproken
theorieën die elkaar soms aanvullenmaar elkaar soms
ook bekritiseren. Zonder ethiek zou de regel er slechts
zijn om te worden ingevuld of uitgevoerd, een excuus
om niet te hoeven nadenken. Dat risico kleeft ook aan
uitspraken van (tucht)rechters wanneer betrokkenen
hun praktische wijsheid ‘aan de kant zouden zetten’
omdat de (tucht)rechter immers al gesproken heeft.
Ook hierin schuilt het gevaar van een excuus dat niet
meer hoeft te worden nagedacht.

B. Schwartz & K. Sharpe, Practical Wisdom. The right way to do the right thing, New York: Penguin Group (USA) Inc 2010, p. 25-26.45.
Zo volgt uit de toelichting bij de kernwaarden ‘onafhankelijk en onpartijdig’. Vgl. KBvG 2016, p. 34.46.
Huls, NJB 2018, afl. 5, p. 355.47.
Men leze het artikel ‘Die auto staat wél op uw naam. Goeiedag’,NRCHandelsblad 2 juni 2018, over het lot van iemandwier autowas gestolen
maar desalniettemin jarenlangwerd achtervolgd door brieven en aanmaningen omdat de auto nog altijd op haar naam stond. Een oplettende
deurwaarder zou hier een uitstekende rol gespeeld kunnen hebben.

48.

Ook ten opzichte van de opdrachtgever zijn heldere afspraken van groot belang. Het komt nog al te vaak voor dat een vonnis wordt door-
gestuurd naar de deurwaarder met het verzoek het vonnis te executeren, de deurwaarder de opdracht aanneemt en aan de slag gaat terwijl
over de inhoud en precieze bedoeling van de opdracht eigenlijk nooit concreet is gesproken.

49.

Huls, NJB 2018, afl. 5, p. 355.50.
Over tuchtrecht zie het geheel aan het tuchtrecht gewijde nummer van AA 2016, afl. 7/8, en verder bijvoorbeeld J.S.L.A.W.B. Roes, ‘Wat is
tuchtrecht’, WPNR 2008, afl. 6778, p. 922 en Beleidsuitgangspunten wettelijk geregeld tuchtrecht (rapport van de werkgroep tuchtrecht), Den

51.

Haag: 2006, p. 14 en ook R. Sanders, Orde en discipline. Een onderzoek naar de ontwikkeling en reikwijdte van het advocatentuchtrecht, Den Haag:
Boom juridisch 2017, p. 15.
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Wat hiervoor ter tafel is gekomen, zou bijvoorbeeld de
volgende reflectie kunnen opleveren.
Zo zou de uitspraak van het gerechtshof kunnen wor-
den bekritiseerd omdat in het arrest louter formeel ju-
ridische argumenten zijn terug te lezen: ‘de huurder is
geen partij’, ‘het exploot is gerechtvaardigd omdat dit
de opvatting is van de beroepsgroep’, ‘omdat er een
convenant is dat over “exploten/aanzeggingen”
spreekt’, enzovoort. Het beeld dat deze uitspraak
hiermee oproept wordt uiteraard niet alleen veroor-
zaakt door de rechter die immers vooral lijdelijk is. Het
ligt ook aan de argumenten die de raadslieden wel of
juist niet op tafel hebben gelegd. Naast het feit dat het
gaat over de ‘ordinaire’ afwikkeling van contractuele
afspraken, staat onmiskenbaar ook het doel van het
deurwaardersambt op het spel. Ook al is dat uit hoofde
van een overeenkomst van opdracht, het gaat nog
steeds omhandelen binnen het kader van een openbaar
ambt,waarvandewoningcorporatie bepaalde verwach-
tingen mocht hebben en waarvan het deurwaarders-
kantoor met hand en tand mocht verdedigen waarom
zij meende ten volle binnen het doel of het ‘telos’ van
zijn ambt te hebben gehandeld. Bovendien zijn het juist
de in de wet vastgelegde normen als ‘zorgvuldigheid’
en ‘betamelijkheid’ die wijzen op gevoel voor verhou-
ding. Deze normen zijn eigenlijk heel deugdethisch.
Zij geven ruimte aan morele verstandigheid en omdat
sprake is van een wettelijke norm zou zelfs gesteld
kunnenwordendat zijmorele verstandigheid gebieden.
De – retorische – vraag lijkt dan terecht of de motive-
ring van het gerechtshof anders had geluid als het doel
of het ‘telos’ van het deurwaardersambt voldoende
voor het voetlicht was gebracht.
Ook de uitspraak van de tuchtrechter kan vanuit een-
zelfde perspectief worden bekritiseerd. Daarbij zijn
overwegingen als ‘[n]iet kan worden vastgesteld of de
gerechtsdeurwaarders wel of niet het gelijk aan hun
zijde hebben’ in zichzelf al onbevredigend. Het doel
van tuchtrechtspraak is immers niet alleen dat het
veroordeelt maar vooral ook dat het vormt.52 Dat het
de beroepsgroep kan helpen bij vergelijkbare situaties
in de toekomst. Het doel van het ambt van deurwaar-
der krijgt juist ook invulling in de tuchtrechtspraak.
Een paar relevante voorbeelden. Uit de tuchtrecht-
spraak volgt dat als een ambtshandeling bij één exploot
kán worden gedaan dit ook bij één exploot moet wor-
den gedaan. Afwijken mag, als de kosten ervan maar
niet aan de schuldenaar worden doorberekend.53 Het
staat de deurwaarder vrij een hogere prijs dan de tarie-
venvanhet Besluit tarieven ambtshandelingengerechts-
deurwaarders af te spreken met zijn opdrachtgever,
maar dat betekent nog niet dat hij die hogere prijs ook
zou mogen verhalen op de schuldenaar. Een schulde-
naar heeft immers geen invloed op deze kosten en is
volledig afhankelijk van de afspraken die de deurwaar-
der en zijn opdrachtgever maken, zo vertelt ons een

andere uitspraak.54 Verder achtte de Kamer voor Ge-
rechtsdeurwaarders het niet terecht dat een gerechts-
deurwaarder de kosten van de betekening voor reke-
ning van klager heeft gebracht, nu de betekening
plaatsvond nadat een betalingsregeling was getroffen
en geen sprake was van een verzuim in de nakoming
daarvan.55 Samenmetde gedragsregel dat dedeurwaar-
der geen onnodige kosten mag maken,56 geeft deze
rechtspraak de belangrijke waarde ‘het contact met de
burger’ handen en voeten. Deze rechtspraakwaarborgt
immers dat dedeurwaarder een ‘te ontruimenhuurder’
een laatste hand kan blijven reiken en faciliteert daar-
mee tegelijkertijd ‘praktisch wijs’ te kunnen handelen.
Daar past niet bij dat de huurder op hetzelfdemoment
door diezelfde deurwaardermet allerlei ‘extra’ (beteke-
nings)kosten wordt geconfronteerd. Terloops lijkt
hiermee zelfs een antwoord gevormd te kunnen wor-
den op de vraag of een deurwaarder de kosten van een
herhaalde aanzegging bij exploot mag doorbelasten
aan de huurder.Het is nu immers geen grote stapmeer
naar de conclusie dat niets aan het uitbrengen van een
tweede exploot in de weg staat, zolang de kosten
daarvanmaar niet aan de huurderwordendoorbelast.57

8. Tot slot

Juristen zijn gewend dat alles draait om de relevante
feiten en om de toepassing van rechtsregels in relatie
tot die feiten. Langs deze vertrouwde lijn van feit en
recht zijn ook het gerechtshof en de tuchtrechter tot
hun oordeel gekomen. Daar is over het algemeen niets
mismee, integendeel, ditwordt ook vandeze rechtspre-
kende instanties gevraagd. Maar in de hier besproken
zaken was iets aan de hand. De betekenis en kwaliteit
van een belangrijk ambt binnen onze rechtsstaat stond
op het spel. Vanuit dit besef ontbrak er iets in deze
uitspraken.Het handelen vanhet deurwaarderskantoor
raakte rechtstreeks de beroepsethiek,maar toch bleven
de uitspraken vooral ‘juridisch’. Op zichzelf lijkt dit
voor zich te spreken, maar zoals feiten niet van hun
betekenis gescheiden kunnen worden, kan het recht
niet los gezien worden van zijn moraal. Deze verbin-
dingen zijn niet altijd direct zichtbaar. Die volgen, an-
ders gezegd, niet altijd direct uit de toepasselijke
rechtsregel. Noch in artikel 7:401 BW noch in artikel
34 Gerechtsdeurwaarderswet wordt met zoveel woor-
den iets gezegd over de betekenis en de kwaliteit van
het ambt van deurwaarder in het perspectief van onze
rechtsstaat. Maar die verbindingen kunnen wel zicht-
baarworden gemaakt en daarbij kan de ethiek behulp-
zaam zijn. De kracht van de ethiek is dan dat zij vanuit
verschillende perspectieven – ik besprak in het bijzon-
der de plichtethiek en vooral ook de deugdethiek – de
morele betekenis zichtbaar kan maken die in de rele-
vante feiten en het toepasselijke recht besloten ligt. Het
resultaat van een dergelijk onderzoek kan productief

Naadloos past hierbij: J. Soeharno, ‘Een nieuw panopticon. Over het doel van tuchtrecht’, AA 2016, afl. 7/8, p. 494-498.52.
Zie heel duidelijk: Hof Amsterdam 31 augustus 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BN5956, r.o. 7.2. In kwestie ging het overigens om twee ver-
schillende exploten die wel beide in rekening gebracht mochten worden.

53.

Zie Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 7 augustus 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:YB0875, r.o. 2.2.54.
Zie Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 19 februari 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:YB0932, r.o. 4.1.55.
Artikel 10 Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders.56.
Een kleine – zeker niet representatieve – rondgang bij mij bekende deurwaarders leert dat zij ook dienovereenkomstig handelen.57.
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worden gemaakt wanneer het de argumenten in het
juridische debat handen en voeten kan geven. Op deze
wijze daagt de ethiek advocaten uit om in dat juridisch
debat namens de beklaagde deurwaarder krachtiger
te onderbouwen dat hij binnen het doel en de kwaliteit
van zijn ambt heeft gehandeld en niet slechts binnen
de randvoorwaarden van de overeenkomst. Zijdens
dewoningcorporatie kan ermetmeer nadruk op gewe-
zen worden wat zij nu precies bij de dienstverlening
van de deurwaarder heeft gemist en wat zij gelet op
het doel en de kwaliteit van het ambt van deurwaarder
wel degelijk mocht verwachten. Tegelijkertijd zorgt
een rijker debat ervoor dat de op zichzelf lijdelijke
rechter de betekenis en kwaliteit van handelen van de
deurwaarder in zijn oordeel ook werkelijk kan betrek-
ken, ofschoon diezelfde rechter zelfs nog ruimte zou
kunnen zien om de uitkomst van zijn ethische delibe-
ratie in zijn beslissingmee te nemen als algemene erva-
ringsregel of feit van algemene bekendheid.58 Er is dus
alle ruimte, reden en noodzaak de ethiek gelegenheid
te bieden zich binnen het juridisch (proces)domein
meer te laten horen.

Artikel 149 lid 2 Rv bepaalt: ‘Feiten of omstandigheden van algemene bekendheid, alsmede algemene ervaringsregels mogen door de
rechter aan zijn beslissing ten grondslagworden gelegd, ongeacht of zij zijn gesteld, en behoeven geen bewijs.’ Zie hieroverW.H. van Boom,
H. Pluut & J.I. van der Rest, ‘Feiten van algemene bekendheid en ervaringsregels – een empirisch vervolg’,NTBR 2017/26, afl. 6, p. 176-183.

58.
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