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Voorwoord

Na bijna twintig jaar als docent te hebben gewerkt met gerechtsdeurwaarders 
zowel in de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder als in diverse cursussen 
die ik heb mogen geven aan (kandidaat-) gerechtsdeurwaarders in het kader van 
hun permanente educatie, heb ik veel zien veranderen in hun beroepsuitoefening, 
maar ook in hun opleiding. De particuliere opleiding werd via de HBO-opleiding 
sociaal juridische dienstverlening (2003) omgevormd naar een HBO-opleiding 
rechten (2006). De beroepsuitoefening veranderde met name door de invoering 
van de Gerechtsdeurwaarderswet in 2001: door de introductie van marktwerking 
in deze juridische beroepsgroep kwam het ondernemerschap centraal te staan en 
verdween het ambt wat meer op de achtergrond. Deze ontwikkelingen zorgden 
ervoor dat collega’s concurrenten werden en opdrachtgevers veel macht verwier-
ven waardoor de onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder in het geding 
kwam. Bij de schuldenaren kwam niet meer hun ‘eigen’ deurwaarder langs maar 
meerdere gerechtsdeurwaarders, omdat gerechtsdeurwaarders landelijk mochten 
gaan werken en niet meer gebonden waren aan hun arrondissement. Deze ont-
wikkelingen werkten drukverhogend voor de gerechtsdeurwaarders en zorgden 
voor morele dilemma’s. Ze brachten ook de vraag met zich mee of de opleiding 
tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder een andere invulling moest krijgen, zodat het 
belang van het ambt en de rol van de gerechtsdeurwaarder in onze democratische 
rechtsstaat overeind zou blijven staan in een omgeving waar andere waarden dan 
het dienen van het algemeen belang voorop staan.

Deze ontwikkelingen fascineerden mij en daarom wilde ik ze door het schrijven 
van een proefschrift verder onderzoeken. Het onderzoek naar die ontwikkelingen 
bracht met zich mee dat ik lopende dit onderzoek al een aantal veranderingen 
kon voorstellen en aanbrengen in het curriculum van de opleiding. Zo is er meer 
aandacht voor de beroepsuitoefening en de ontwikkelingen die zich daarbinnen 
voordoen: dat betreft bijvoorbeeld aandacht voor de historische ontwikkeling 
van het ambt, het belang van het ambt, en de gevolgen van de invoering van de 
Gerechtsdeurwaarderswet. Er is een ethiekleerlijn aangebracht met aandacht voor de 
kernwaarden van het ambt en de morele dilemma’s die de huidige ontwikkelingen 
met zich meebrengen. De uitkomsten van dit onderzoek naar de ontwikkelingen 
en de gevolgen die dat voor de opleiding zou moeten hebben, zijn dus grotendeels 
al geïmplementeerd. Of dat zorgt voor goed deurwaarderschap zal moeten blijken.
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