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In de zomer is GBKZ geconfronteerd met het faillissement van het voormalig deurwaarders- 
en incassokantoor. Door middel van dit bericht wordt de gemeenteraad door het college 
geïnformeerd over de door GBKZ ondernomen acties sinds de laatste berichtgeving van 10 
september. 
 
De door GBKZ te ondernemen acties zijn erop gericht om:  
1. de invordering door te laten gaan en voorkomen dat het voormalig deurwaarders- en 
incassokantoor nieuwe gelden van belastingdebiteuren ontvangen. Alle debiteuren waarbij 
de vorderingen waren overgedragen aan het voormalig deurwaarders- en incassokantoor, 
zijn door GBKZ geïnformeerd en aangeschreven om niet (meer) rechtstreeks te betalen. 
GBKZ heeft meerdere herinneringen verzonden om de tijdsspanne tussen aanmaning, 
dwangbevel en dwanginvordering op te vangen. Vanaf 7 augustus worden naar verwachting 
de ontvangen gelden doorbetaald door de waarnemend gerechtsdeurwaarder. Vanaf 16 
augustus 2019 worden de ontvangen gelden doorbetaald door de Landelijke Associatie Van 
Gerechtsdeurwaarders (LAVG). Voor het noodzakelijk voortzetten van de invordering en het 
op orde brengen van de administratie hebben de waarnemend gerechtsdeurwaarder en de 
curator hiervoor opdracht gegeven aan LAVG. 
2. een nieuwe overeenkomst aan te gaan met een partij om de lopende en nieuwe 
dossiers onder te brengen. De overeenkomst met het voormalig deurwaarders- en 
incassokantoor is opgezegd per 18 juli 2019. Door middel van een aanbestedingstraject 
hebben twee nieuwe kantoren een offerte uitgebracht. Omdat het voormalig deurwaarders- 
en incassokantoor ook kwijtscheldingverzoeken behandelden, zijn ook deze twee kantoren 
met dit specifieke specialisme aangeschreven. Onder begeleiding van Stichting RIJK is er 
door middel van een uitgangspuntennota het aanbestedingstraject vastgelegd.  
3. bij het nieuwe deurwaarders- en incassokantoor zeker te zijn van het bestaan van 
een Stichting Derdengelden. Bij beide kantoren is bestaan van zo’n stichting zeker en 
daarmee ook het bestaan van een separate derdengeldenrekening gecontroleerd. Tevens is 
afgesproken dat wekelijks vanaf deze rekening wordt doorgestort ongeacht of een vordering 
geheel is voldaan. Hiermee voorkomt GBKZ dat lange tijd een hoog saldo op een 
derdengeldenrekening staat.  
4. het afwikkelen van de (financiële) consequenties van faillissement. Duidelijk is dat 
op dit moment de middelen van de failliet ontoereikend zijn om alle geïncasseerde 
vorderingen door te betalen aan GBKZ. Of de middelen na beëindiging faillissement 
toereikend zullen zijn, is in dit stadium nog niet bekend. GBKZ zal haar vordering ter 
verificatie indienen bij de curator. Het voorstel van de curator is om te wachten met het 
indienen van de vordering totdat de rekening en verantwoording van de waarnemend 
gerechtsdeurwaarder is ontvangen, omdat daaruit zal volgen of sprake is van een vordering 
en ter hoogte van welk bedrag. Het opstellen van die rekening en verantwoording is 
bewerkelijk. De verwachting is dat dit enkele maanden in beslag zal nemen. 
 
Voor de faillissementsuitspraak heeft het college vastgesteld wat op dat moment de 
maximale financiële schade is en heeft haar vervolgacties daarop aangepast. De financiële 
schade voor de gemeente Heemstede blijft op dit moment naar verwachting beperkt tot 
€ 21.000 zoals reeds vastgesteld bij najaarsnota 2019. 
 
Het college volgt de ontwikkelingen nauwlettend en zal de raad over het vervolg blijven 
informeren. 


