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W.W.M. (Wilbert) van de Donk, voorzitter KBvG 

 

Bent u klaar voor de  
e-gerechtsdeurwaarder ? 



Pleit 2016 -  de e-gerechtsdeurwaarder 

 Digitalisering tot heden:   

 

 BRP / UWV Polis / DAG 

 VISH en Beslagregister  

 

 KBvG beleidsplan 2016-2020 

  

 e-derdenbeslag  

  

 DEK / digipen 

  

 toekomstvisie: alle burgers via DigId ? 



Pleit 2016 -  Digitalisering tot heden 

 1. Basis Registratie Personen 

- verplichte raadpleging < 14 dagen vóór elke ambtshandeling  

- online- inzage en verwerking in dossiers 

- kosten: € 0,31 verschotten en € 1,29 interne kostprijs,  

 2. UWV Polis (Art. 475g WBvBRv) 

 Een deurwaarder die gerechtigd is tegen een schuldenaar beslag te 

leggen, is bevoegd ten behoeve van het leggen van dit beslag aan 

een door Onze Minister van Justitie aangewezen bestuursorgaan, 

dat belast is met de verwerking van gegevens met betrekking tot 

periodieke betalingen, mededeling te vragen van de naam, het 

adres, de vestigingsplaats en de overige gegevens die door dit 

bestuursorgaan in de administratie worden verwerkt, voor zover die 

vereist zijn voor het vaststellen van de identiteit van degene die de 

periodieke betaling aan de schuldenaar verricht. Het 

bestuursorgaan is verplicht hierop desgevraagd schriftelijk te 

antwoorden. 

   

  
 

 



Pleit 2016 -  Digitalisering tot heden 

 2. UWV Polis (Art. 475g WBvBRv) 

 

 Een deurwaarder die gerechtigd is tegen een schuldenaar beslag te 

leggen, is bevoegd aan degene van wie hij vermoedt dat deze aan 

de schuldenaar periodieke betalingen verricht of schuldig is, te 

vragen of dat zo is. Ieder is verplicht hierop desgevraagd 

schriftelijk te antwoorden. Daarbij moeten de termijn van de 

betalingen en hun omvang na aftrek van de in artikel 475a 

genoemde inhoudingen worden opgegeven alsmede eventuele 

gelegde beslagen…. 

 



Pleit 2016 -  Digitalisering tot heden 

 DAG : art 125 Rv 

 

 Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald in welke 

gevallen de eiser een exploot van dagvaarding elektronisch kan 

indienen. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden 

regels gegeven over de voorwaarden waaronder en de wijze 

waarop een exploot van dagvaarding elektronisch kan worden 

ingediend, alsmede over de betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid 

van het elektronisch indienen van het exploot van dagvaarding. Een 

door de griffie gewaarmerkt afschrift van het elektronisch ingediende 

exploot van dagvaarding, geldt in de procedure als het in het tweede 

lid bedoelde exploot van dagvaarding. 



Stap 1: document markeren: via DAG 

  



Stap 2: dagvaarding samenstellen, dossier 
stelt direct data-bericht samen, dat wordt 

bewaard op de achtergrond 
  



Stap 3: dagvaarding samenstellen 
  



Stap 4: dagvaarding uitbrengen 
  



Stap 5: dagvaarding inscannen (JPG, PDF) 
  



Stap 6: dagvaarding inboeken 
  



Stap 7: dagvaarding signen (bestand wordt 
geconverteerd naar PDF/A, ook in bulk) 

  



Stap 8: certificaat nodig tbv signen 
  



Stap 9: dagvaarding digitaal ondertekend 
  



Stap 10: dagvaarding + databericht worden 
verzonden naar SNG 

  



dagvaarding verzenden kan in Bulk, 
onafhankelijk van de signing.  

  



Stap 11: dagvaarding geselecteerd om te verzenden  
  



Stap 11: dagvaarding bij SNG ontvangen, evt 
uitval wordt vermeld. 

  



Stap 12: retourbericht vanuit SNG dat 
dagvaarding Rechtspraak is ontvangen 

  



Stap 13: dagvaarding via SNG bij  
rechtspraak ontvangen 
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Pleit 2016 -  Digitalisering tot heden: VISH 

  

 VISH staat voor: Verwijs Index Schuld Hulpverlening 

 

•  Basis gelegd in 2006 in convenant NVVK-NVI-KBvG 

•  Pilot Kredietbank Friesland 2010 

•  KBvG en NVVK besluiten systeem verder te ontwikkelen 

•  SNG ontwikkelt samen met NVVK en KBR Verwijsindex  

 Schuldhulpverlening (VISH) 

•  2012: ondertekening convenanten: VISH start in Rotterdam 

•  2015: aangesloten zijn de gemeentes Amsterdam, Rotterdam, 

 Den Haag e.a.  



Pleit 2016 -  Digitalisering tot heden: VISH 

 

• Volledig geautomatiseerd  

• Wordt landelijk gebruikt 

• We bevragen VISH op 2 manieren: 

1. Als extra info bij BRP-informatie 

2. Rechtstreekse bevraging  

3. Resultaat:  

 

 

 

│Schuldhulpverlening     : J 

│ 

│SCHULDHULPVERLENING 

│------------------- 

│SHV-ID                 : 0001 

│Naam                    : Kredietbank Rotterdam 

│Behandelaar         : A. Harrad 

│Telefoon                : (010) 49 84970 

│E-mail adres          : voorbeeld@rotterdam.nl 

│e-Vervolgvraag      : N 



2. Digitaal Beslagregister (DBR) 

    



Pleit 2016 -  Digitalisering tot heden: Beslagregister 

 Digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders 

 

 Aanleiding voor het DBR 

 - Noblesse Oblige (2009) 

 - Paritas Passé (2012) 

 Kabinetsbesluit (5 april 2013) 

 - Oprichten centraal beslagregister 

 - Verzoek aan KBvG om ontwerp en kostenbegroting te maken 

 Start 1 april 2014 

 Per 1 januari 2016 verplicht voor alle gerechtsdeurwaarders 

 



     Pleit 2016 -  Digitalisering tot heden: 
Beslagregister 

Wat is het beslagregister ?   

Het digitaal systeem voor de inschrijving van de door het bestuur van de KBvG 
bij Reglement aangewezen beslagen die zijn gelegd door een 
gerechtsdeurwaarder in het kader van de uitoefening van zijn wettelijke taak 
als openbaar ambtenaar (artikel 1 VO DBR). 

 

Wat is het doel van het beslagregister ? 

- te voorkomen dat de schuldeiser, in onwetendheid omtrent de 
beslagpositie van de schuldenaar, proces- of executiekosten maakt, 
althans die kosten zoveel mogelijk te beperken; 

 

- te bevorderen dat de beslagvrije voet van de schuldenaar op de juiste 
wijze wordt vastgesteld en toegepast (artikel 3 VO DBR). 

 

 

 

 



     Pleit 2016 -  Digitalisering tot heden: 
Beslagregister 

Wie heeft toegang ?  

 

 De gerechtsdeurwaarder heeft rechtstreeks toegang tot het 
beslagregister voor zover noodzakelijk voor de inschrijving, wijziging of 
doorhaling van een beslag daarin en de raadpleging daarvan (artikel 9 lid 1 
VO DBR). 

 

 Onverminderd zijn verantwoordelijkheid kan de gerechtsdeurwaarder 
anderen, op zijn kantoor en onder zijn gezag werkzaam, autoriseren tot 
toegang tot het beslagregister, zowel ter inschrijving, wijziging, doorhaling 
als ter raadpleging en voor zover hiertoe noodzakelijk (artikel 9 lid 2 VO 
DBR). 

 



Pleit 2016 -  Digitalisering tot heden: Beslagregister 

Inschrijving in het beslagregister  

 

• De gerechtsdeurwaarder schrijft het door hem gelegde beslag binnen drie 
werkdagen na het gelegde beslag in het beslagregister in. Hij schrijft elke 
wijziging in een beslag, met inachtneming van hetgeen daaromtrent bij 
Reglement nader is bepaald, en de doorhaling daarvan in binnen drie 
werkdagen nadat hij met die wijziging of doorhaling bekend werd (artikel 7 lid 
1 VO DBR). 

 

• Onder wijziging in een beslag is ook begrepen elke wijziging in de hoogte van 
de beslagvrije voet (artikel 7 lid 2 VO DBR). 

 

• Een werkdag is een dag, niet zijnde een zaterdag, zondag, algemeen erkende 
feestdag in de zin van de Algemene termijnenwet of een daarmee 
gelijkgestelde dag als bedoeld in artikel 3, tweede en derde lid, van de 
Algemene termijnenwet (artikel 7 lid 3 VO DBR).  

 



Raadpleging van het beslagregister  

 

• De verplichte raadpleging van het beslagregister voorafgaand aan het 
verrichten van een reeds opgedragen ambtshandeling geldt alleen ten 
aanzien van ambtshandelingen zoals bij Reglement nader bepaald (artikel 8 lid 
1 VO DBR).  

 

Welke ambtshandelingen: 
 

 een op een verhaalsvordering betrekking hebbend exploot van dagvaarding, 
oproeping, of aanzegging die het geding inleidt;  

 

 een executoriaal beslag van de aangewezen soort, met uitzondering van de 
betekening van een exploot van een zodanig beslag (artikel 4 lid 1 Reg. DBR).  
 



Pleit 2016 -  Digitalisering tot heden: Beslagregister 

 Blijken ten laste van de schuldenaar twee of meer beslagen te zijn gelegd, dan 
is de gerechtsdeurwaarder bevoegd de gerechtsdeurwaarder die het oudste 
executoriale beslag heeft gelegd, dan wel met de inning en verdeling van de 
executieopbrengst is belast, nadere inlichtingen te vragen en verstrekt de 
laatste deze onverwijld.  

 

 De inlichtingen strekken niet verder dan nodig om een redelijke schatting van 
de verhaalbaarheid van de vordering te vergemakkelijken (artikel 8 lid 3 VO 
DBR). 

 

 Indien blijkt dat ten aanzien van de schuldenaar gegevens zijn geregistreerd 
waaruit redelijkerwijs voorzienbaar is dat de vordering waarop de opgedragen 
ambtshandeling betrekking heeft bij onveranderde omstandigheden niet 
binnen drie jaren na die raadpleging op de schuldenaar zal kunnen worden 
verhaald, informeert de gerechtsdeurwaarder de opdrachtgever aantoonbaar 
omtrent dit vooruitzicht. 



     Pleit 2016 -  Digitalisering tot heden: 
Beslagregister 

 Wenst de opdrachtgever dat de ambtshandeling wordt verricht, dan kan 
de gerechtsdeurwaarder de ambtshandeling slechts uitvoeren indien de 
opdrachtgever aantoonbaar heeft bevestigd dat hij bij zijn oorspronkelijk 
verzoek volhardt (artikel 8 lid 4 VO DBR).  

 Raadpleging is  
 -  real-time en  
 -  veiligheid en privicacy geborgd via SNG 
 
 -  aansluiting rijks- en lager overheden: ‘verdere ontwikkeling van het 
beslagregister is noodzakelijk om uiteindelijk de centrale basisregistratie 
te worden van alle beslagen in Nederland. Het beslagregister werkt alleen 
optimaal als alle andere invorderaars verplicht worden om zich aan te 
sluiten.’ 

 



     Pleit 2016 -  Beleidsplan KBvG 

 De missie van SNG is vanuit de KBvG: het beschikbaar maken van 

privacygevoelige informatie, voor gerechtsdeurwaarders, partijen in 

het publieke domein en aanpalende organisaties. Doel hierachter is 

om het digitale knooppunt te worden voor de gegevensverstrekking 

omtrent de rechtshandhaving. Aandachtspunten: 

 

– KEI:  

– E-derdenbeslag: het digitaal leggen van het derdenbeslag. 

– Fraudebestrijding  

– Digimelding: is nauw verbonden met fraudebestrijding en ziet 
op het centraal terugmelden van issues naar het BPR en NHR. 

– DBR 2.0 en verder 

– EAPO 

– Registers 



     Pleit 2016 -  Beleidsplan KBvG 

 Beleidsthema: digitalisering en innovatie 

 De juridische wereld heeft meer moeite de overstap naar de digitale 

communicatie te maken omdat, anders dan in andere omgevingen, 

de communicatie zeer sterk gebonden is door de juridische 

zekerheid zoals de integriteit van de boodschap, identificatie van 

verzender en ontvanger, vertrouwelijkheid en termijnen. 

 Uit onderzoek van de KBvG blijkt dat de gerechtsdeurwaarder een 

verdere digitalisering en innovatie omarmt mits de noodzakelijke 

waarborgen gegarandeerd zijn. Dat wil zeggen dat de KBvG in haar 

beleid nastreeft de digitale toepassingen te initiëren en optimaal in 

te zetten. .. 

 Digitale exploten voorzien van een digitale handtekening is daarbij 

een logisch volgende stap. 

 



     Pleit 2016 -  Beleidsplan KBvG 

 “Faciliteer digitale kennisgeving en communicatie” 

 Het is daarbij van belang om: 

– Persoonlijk contact en informatievoorziening bij de 
betekening en kennisgeving centraal te laten staan; 

– Digitale betekening mogelijk te maken voor de  
gerechtsdeurwaarder, waarbij hij zelf beslist of digitale 
betekening volstaat, of dat persoonlijke uitreiking nodig is 
(als dit niet wettelijk is bepaald); 

– Te zorgen voor de mogelijkheid om een exploot te kunnen 
afgeven met een digitale handtekening. 



     Pleit 2016 -  E-derdenbeslag 

 Via het e-Beslagennetwerk van SNG kan een gerechtsdeurwaarder 

elektronisch derdenbeslag leggen.  

 

 Het e-Derdenbeslag bestaat uit een (pdf) bestand dat door de 

gerechtsdeurwaarder met zijn beroepscertificaat is ondertekend 

en een bestand met gegevens dat door de derde geautomatiseerd 

in de eigen administratie verwerkt kan worden. 

 

 (thans) enthousiaste derden, m.n. ABN AMRO bank en Randstad. 

 

 Beoogd eind 2016: S2S koppeling via GDW-applicatie 



     Pleit 2016 -  E-derdenbeslag 

 Via het e-Beslagennetwerk van SNG kan een gerechtsdeurwaarder 

elektronisch derdenbeslag leggen.  

 

 Het e-Derdenbeslag bestaat uit een (pdf) bestand dat door de 

gerechtsdeurwaarder met zijn beroepscertificaat is ondertekend en 

een bestand met gegevens dat door de derde geautomatiseerd in 

de eigen administratie verwerkt kan worden. 

 

 (thans) enthousiaste derden, m.n. ABN AMRO bank en Randstad. 

 

 Beoogd eind 2016:  



     Pleit 2016 -  varia 

 De Digitale Pen 

http://www.xtandit.nl/cases/janssen-en-janssen/


 

VRAGEN ? 
 

 


