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Excellenties, 
 
De KBvG heeft kennisgenomen van het wetsvoorstel, behorende bij de 
internetconsultatie “Wet uitbreiding taakstrafverbod”. De KBvG onderschrijft de 
doelstelling van het voorstel, namelijk dat het onaanvaardbaar is om plegers van 

geweld tegen personen die zich bij uitstek dienstbaar aan de samenleving opstellen, 
te bestraffen door middel van een taakstraf. 
 
Met deze reactie vragen wij uw aandacht voor een specifieke groep ambtsdragers die 
belast is met de uitvoering van een publieke taak, namelijk gerechtsdeurwaarders. 
 
De gerechtsdeurwaarder: dienstbaar aan de rechtsstaat 
Afgelopen zomer werd de Nederlandse rechtsstaat opgeschrikt door de zeer ernstige 
mishandeling van een gerechtsdeurwaarder in Nieuwleusen. Aan deze poging tot 
doodslag werd door de rechtbank Zwolle opvolging werd gegeven met een vierjarige 
gevangenisstraf. Hoewel dergelijke zware delicten gericht tegen 
gerechtsdeurwaarders gelukkig een zeldzaamheid zijn, staat dit geweld tegen onze 
beroepsgroep niet op zichzelf.  
 
Gerechtsdeurwaarders vervullen een sleutelrol binnen de gerechtelijke procedure. Zij 
zien erop toe dat uitspraken van de rechter worden opgevolgd. Daarmee zijn zij 
essentieel voor het vertrouwen in de rechtsstaat: burgers die na een gerechtelijke 
procedure een vonnis in handen hebben, moeten ervan kunnen uitgaan dat het recht 
ook ten uitvoer kan worden gelegd.  



   

 
De KBvG is dan ook van mening, dat de beroepsgroep die met de uitvoering van deze 
taak is belast, haar taak in alle veiligheid moet kunnen uitvoeren. 
 
Aangiftemogelijkheden 
Te vaak ontvangt de beroepsorganisatie signalen, dat aangiften van geweld door 
gerechtsdeurwaarders terzijde worden gelegd. Bij de aangifte is vaak moeilijk over te 
brengen dat sprake is van agressie en/of geweld tegen een functionaris met een 
publieke taak, die om die reden directe opvolging zou moeten krijgen. Deze gang van 
zaken baart de KBvG grote zorgen. Wij willen uw ministerie dan ook vriendelijk 
verzoeken de taak en positie van de gerechtsdeurwaarder onder de aandacht te 
brengen bij de politiekorpsen, en hen erop te wijzen dat bij de aangifte gebruik dient 
te worden gemaakt van de specifieke VPT (Veilige Publieke Taak)-code waardoor de 
opvolging wordt bevorderd. 
 
Bewijskracht verklaring gerechtsdeurwaarder  
Eén van de taakstellingen van de gerechtsdeurwaarder is het opmaken van het 
zogeheten ‘proces-verbaal van constatering’, waarin een situatie neutraal wordt 
vastgelegd om in een civiele procedure tot bewijs te kunnen dienen. Het ligt om die 
reden voor de hand aan de verklaring van een gerechtsdeurwaarder, evenals aan de 
verklaring van een politieambtenaar, bijzondere bewijskracht toe te kennen, in het 
bijzonder met het oog op de situatie dat een gerechtsdeurwaarder bij de uitoefening 
van zijn ambtelijke taak slachtoffer is geworden van geweld. 
 
Uitbreiding taakstrafverbod ook bij geweld tegen gerechtsdeurwaarders 
Gerechtsdeurwaarders zijn essentieel voor het functioneren van de Nederlandse 
rechtsstaat. Zij lopen bij de uitoefening van hun beroep dagelijks risico’s, die niet 
verbonden zouden mogen zijn aan deze dienstbare taak.  De KBvG doet dan ook een 
vriendelijk verzoek om ervoor te zorgdragen, dat de bestraffing van geweld tegen 
gerechtsdeurwaarders onder de reikwijdte van de uitbreiding van het 
taakstrafverbod wordt gebracht. 
 
De KBvG is uiteraard ten zeerste bereid om, indien gewenst, een nadere toelichting 

te geven. Wij geven toestemming om deze reactie te publiceren.  

Hoogachtend,  

Namens de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders  
 
 
 

 
 




