Jaarverslag van de Koninklijke
Beroepsorganisatie van
Gerechtsdeurwaarders

15 juli 2001
tot en met
31 december 2001

-2-

Inhoudsopgave
blz.:
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7

1.

Bestuur
1.1.
Reglement inzake de werkwijze Bestuur KBvG
1.2.
Bestuurscommissie
1.2.1. Commissie Internationale Betrekkingen
1.2.2. Commissie Kwaliteitshandboek
1.2.3. Commissie Fiscale Aspecten
1.2.4. Commissie Wetgeving
1.2.5. Commissie KBvG Verslagstaten
1.2.6. P.R. Commissie
1.2.7. Commissie Electronic Security Officer (ESO)

2.

Ledenraad
2.1.
Bestuur Ledenraad
2.2.
Ledenraadscommissie

8
11
11

3.

Algemene Ledenvergadering
3.1.
Reglement Algemene Ledenvergadering
3.2.
Voorlichtingsbijeenkomst 28 september 2001

12
13
13

4.

Ressorts

14

5.

Ministeriële regelingen, verordeningen en besluiten
5.1.
Verordening Beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders
5.2.
Administratieverordening gerechtsdeurwaarders
5.3.
Verordening Ledenraad KBvG
5.4.
Verordening en Reglement bevordening vakbekwaamheid
5.5.
Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders
5.6.
Besluit opleiding en stage kandidaat-gerechtsdeurwaarders
5.7.
Besluit toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders
5.8.
Besluit ondernemingsplan gerechtsdeurwaarders
5.9.
Regeling kosten ondernemingsplan gerechtsdeurwaarders
5.10. Regeling rente bijzondere rekeningen gerechtsdeurwaarders
5.11. Regeling kennisgeving ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

15
15
15
15
16
16
16
16
17
17
17
17

6.

Toezicht en tuchtrechtspraak
6.1.
Bureau Financieel Toezicht
6.2.
Kamer voor Gerechtsdeurwaarders

18
18
18

7.

EU Betekening

19

-3-

De Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders (KVG) is op 15 juli 2001 van
rechtswege ontbonden op het tijdstip van inwerkingtreding van de Gerechtsdeurwaarderswet1
en is van rechtswege onder algemene titel opgevolgd door de Koninklijke Beroepsorganisatie
van Gerechtsdeurwaarders(KBvG)2.
De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is een openbaar lichaam in de
zin van artikel 134 van de Grondwet. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders en
toegevoegde kandidaat-gerechtsdeurwaarders zijn leden van de KBvG. De KBvG is gevestigd
in Utrecht3.
De KBvG heeft tot taak de bevordering van een goede beroepsuitoefening door de leden en van
hun vakbekwaamheid4.
De KBvG heeft een Bestuur, een Ledenraad en een Algemene Ledenvergadering5.

1

Besluit van 4 juli 2001, Stb. 2001, nr. 327, hierna: ‘GDW’
Art. 93 lid 1 GDW
3
Art. 56 GDW
4
Art. 57 lid 1 GDW
5
Art. 58 GDW
2
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1. Bestuur
De Ledenraad van de KBvG benoemt het Bestuur6.
Het Bestuur van de KBvG bestaat uit een oneven aantal van ten minste zeven leden.
De samenstelling van het Bestuur weerspiegelt zoveel mogelijk de verhouding binnen de
Algemene Ledenvergadering tussen gerechtsdeurwaarders en toegevoegd kandidaatgerechtsdeurwaarders. De voorzitter en zijn plaatsvervanger zijn gerechtsdeurwaarders. De
leden van het Bestuur worden benoemd voor een termijn van drie jaren en kunnen na aftreden
voor een zelfde termijn eenmaal worden herbenoemd7.
Het Bestuur vertegenwoordigt de KBvG. Daartoe zijn ook gezamenlijk bevoegd de voorzitter
of de plaatsvervangend voorzitter en een van de andere leden van het Bestuur.
De Minister van Justitie heeft, op voordracht van de KVG, de personen aangewezen die na
inwerkingtreding van de Gerechtsdeurwaarderswet op 15 juli 2001 als voorzitter en als lid
zitting hadden in het Bestuur van de KBvG, voor een termijn van negentig dagen8.
Bij Besluit van 26 april 20019 werden de volgende personen aangewezen als lid van het Bestuur
van de KBvG per 15 juli 2001:
Mr. A. Flanderijn
W.C.J. Rosmalen
Y. Reinders
M.H. Pieters
Mr. J.M. Wisseborn
Mw. C.E.A. Maathuis
Mw. Mr. C.J.R.F.C. van Heijnsbergen
G. Swagerman
F. Engelage
De Ledenraad van de KBvG heeft in haar vergadering d.d. 23 augustus 2001 de volgende
personen benoemd tot voorzitter, vice-voorzitter en lid van het Bestuur van de KBvG per
15 oktober 2001:
W.C.J. Rosmalen, voorzitter
Y. Reinders, vice-voorzitter/secretaris
M.H. Pieters, penningmeester
Mr. J.M. Wisseborn
Mw. C.E.A. Maathuis
Mw. Mr. C.J.R.F.C. van Heijnsbergen
G. Swagerman
F. Engelage
6

Art. 67 lid 1 GDW
Art. 61 GDW
8
Art. 93 lid 2 GDW
9
nr. 5092824/801
7
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Het Bestuur is in de periode 15 juli tot en met 31 december 2001 5 maal in vergadering bijeen
geweest, voor het eerst op 16 juli 2001, en één maal in telefonische vergadering.

1.1. Reglement inzake de werkwijze Bestuur KBvG
Het Bestuur van de KBvG heeft in de vergadering d.d. 22 augustus 2001 nadere regels
vastgesteld betreffende zijn werkwijze en de werkwijze van het Bureau van de KBvG. Deze
nadere regels zijn opgenomen in het Reglement inzake de werkwijze van het Bestuur van de
KBvG.

1.2. Bestuurscommissies
Het Bestuur van de KBvG heeft besloten tot instelling van de volgende Commissies:
1.2.1. Commissie Internationale Betrekkingen
De Commissie Internationale Betrekkingen onderhoudt contacten met relevante buitenlandse en
internationale organisaties zoals de Union Internationale des Huissiers de Justice et officiers
judiciaires (UIHJ) en organisaties van gerechtsdeurwaarders in diverse landen.
De Commissie adviseert het Bestuur bij internationale aangelegenheden en verstrekt informatie
aan buitenlandse geïnteresseerden over het Nederlandse gerechtsdeurwaardersambt. Leden van
de Commissie zijn tevens afgevaardigd namens de KBvG in de UIHJ. De leden van de
Commissie zijn:
W.C.J. Rosmalen
L.C.J. Netten
A.C.C.M. Uitdehaag
N.J.M. Tijhuis
W.G.J. Janssen
1.2.2. Commissie Kwaliteitshandboek
Elk gerechtsdeurwaarderskantoor dient te beschikken over een stelsel van procedures met
betrekking tot de administratieve organisatie (AO) en interne organisatie (IC). Nadere
uitwerking van de algemene normen die opgenomen zijn in de Administratieverordening vindt
plaats in het Kwaliteitshandboek van de KBvG.
De Commissie Kwaliteitshandboek heeft tot doel het maken van een omschrijving van de
Administratieve organisatie en de Interne Controle op gerechtsdeurwaarderskantoren. Leden
van de Commissie zijn:
F. Engelage
G. Swagerman
D. Struiksma
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1.2.3. Commissie Fiscale Aspecten
De Commissie heeft tot taak het onderhouden van contacten en het voeren van overleg met het
Ministerie van Financiën. Leden van de Commissie Fiscale Aspecten zijn:
Y. Reinders
M.G. Tempelman
F.H.M. Bazuin
W.J.M. Dolk
1.2.4. Commissie Wetgeving
Taak van de Commissie Wetgeving is het bestuderen van nationale en internationale
regelgeving en het uitbrengen van voorstellen en adviezen terzake aan het Bestuur. Leden van
de Commissie zijn:
Mr. J.M. Wisseborn
Mw. C.J.R.F.C. van Heijnsbergen
A.C.C.M. Uitdehaag
J. Nijenhuis
G. Swagerman
1.2.5. Commissie KBvG Verslagstaten
Door de KBvG worden in overleg met het Bureau Financieel Toezicht staten voor de indeling
van de balans, de staat van baten en lasten en de wijze van berekening en rapportage van
bewarings- en liquiditeitspositie gegeven. Deze KBvG Verslagstaten worden als bijlage
opgenomen bij de Administratieverordening.
De Commissie heeft tot taak het Bestuur te adviseren en voorstellen te dien inzake deze KBvG
Verslagstaten. Leden van de Commissie zijn:
Y. Reinders
Prof. J.H. Blokdijk RA
P.J. Kienhuis AA
Drs. M.J.Th. Mooijekind RA (BFT)
1.2.6. P.R. Commissie
De P.R. Commissie houdt zich bezig met de interne en externe communicatie van de KBvG.
Leden van de P.R.-Commissie zijn:
Mw. C.E.A. Maathuis
Th.J. Wouters
R.J. Soer
Mw. B. Pap
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1.2.7. Commissie Electronic Security Officer (ESO)
De Commissie ESO adviseert het Bestuur op het gebied van de ontwikkelingen inzake de
elektronische snelweg en de (mogelijke) rol van de gerechtsdeurwaarder. Leden van de
Commissie zijn:
Y. Reinders
D. Struiksma
G. Wind
L.C.J. Netten
A.C.C.M. Uitdehaag
F. Engelage
J.C.M van der Weijden
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2. Ledenraad
De Ledenraad bestaat uit dertig leden. Uit ieder ressort worden zes leden in de Ledenraad
gekozen. De per ressort gekozen leden vormen een afspiegeling van de in dat ressort bestaande
verhouding tussen gerechtsdeurwaarders en toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders. Ieder
ledenraadslid heeft een plaatsvervanger. De (plaatsvervangend) Ledenraadsleden worden door
de Algemene Ledenvergadering gekozen voor een termijn van drie jaren en zij zijn eenmaal
voor eenzelfde termijn herkiesbaar10.
De Ledenraad oefent toezicht uit op het Bestuur11 en heeft de zorg voor de vaststelling van het
algemene beleid van de KBvG12. De Ledenraad is belast met het vaststellen van verordeningen
van de KBvG13, na overleg met het Bestuur over de voorstellen van verordeningen en na advies
van de Algemene Ledenvergadering te hebben ingewonnen14.
De Ledenraad brengt aan de Algemene Ledenvergadering advies uit over het verslag van de
werkzaamheden van het Bestuur van de KBvG en over de financiële verantwoording, de
ontwerp-begroting voor het komende jaar en de daarbij behorende toelichtingen15.
De Minister van Justitie heeft, op voordracht van de KVG, de personen aangewezen die na
inwerkingtreding van de Gerechtsdeurwaarderswet op 15 juli 2001 als lid zitting hadden in de
Ledenraad van de KBvG, voor een termijn van negentig dagen16.
Bij Besluit van 26 april 200117 werden de volgende personen aangewezen als
(plaatsvervangend) lid van de Ledenraad per 15 juli 2001:
Ressort ’s-Gravenhage:
als lid mevrouw C.W. Bakhuis-van Kesteren, als plaatsvervangend lid W.G.A. Blume
als lid A. Buik, als plaatsvervangend lid J.W. Wigt
als lid M.J.C. van Leeuwen, als plaatsvervangend lid F.H.M. Bazuin
als lid H. Peet, als plaatsvervangend lid mr. E.J.M. van Hal
als lid M. Rave, als plaatsvervangend lid mevrouw W.E.C.A. Lochten
als lid F. Schaap, als plaatsvervangend lid M. Colijn

10

Art. 63 GDW
Art. 68 GDW
12
Art. 64 GDW
13
Art. 65 GDW
14
Art. 66 GDW
15
Art. 76 GDW
16
Art. 93 lid 2 GDW
17
nr. 5092824/801
11
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Ressort Arnhem:
als lid G.R. Dijk, als plaatsvervangend lid H. Oosting
als lid mr. A. Legel, als plaatsvervangend lid G.N.F. Jepma
als lid mevrouw B. Pap, als plaatsvervangend lid C.J.B.M. Nijhuis
als lid J. Smit, als plaatsvervangend lid A.J. van Os
als lid R.J. Soer, als plaatsvervangend lid J.A. van den Bos
als lid M.G. Tempelman, als plaatsvervangend lid P. Jansen
Ressort Leeuwarden:
als lid J.G. Bakker, als plaatsvervangend lid M.G. Hulsegge
als lid T. Lulofs, als plaatsvervangend lid H.J. Kral
als lid P. Otter, als plaatsvervangend lid J.C. Bottenberg
als lid mr. G. Post, als plaatsvervangend lid A. Rouw
als lid J. Pranger, als plaatsvervangend lid mevrouw A.E. Everts
als lid J.A. Walma, als plaatsvervangend lid J. Bleeker
Ressort ’s-Hertogenbosch:
als lid mr. W.V.J.M. Bonnie, als plaatsvervangend lid mevrouw W.G.M. van Beurden
als lid mevrouw H.H.M. Lammers-Tomassen, als plaatsvervangend lid W.W.M. van de Donk
als lid L.L.C. Muijrers, als plaatsvervangend lid M.J.M. Vorstenbosch
als lid mevrouw mr. G.J.F. van Ooijen, als plaatsvervangend lid mevrouw mr. R.P.H.W. Ritzen
als lid mevrouw mr. E.S.G. Schouten, als plaatsvervangend lid A.C.C.M. Uitdehaag
als lid E.B.H. Verdult, als plaatsvervangend lid J.K.M. Vissers
Ressort Amsterdam:
als lid H. Bierenbroodspot, als plaatsvervangend lid C.H. Boeder
als lid mevrouw N. van Bockhooven, als plaatsvervangend lid W.Th. Schoonebeek
als lid E.G.J. Jorritsma, als plaatsvervangend lid H.J. Baars
als lid R. Pijnacker, als plaatsvervangend lid R. de Klerk
als lid C.W.M. Stam, als plaatsvervangend lid mr. M. Hooijschuur
als lid mevrouw L.C. Vermeer-Lagerveld, als plaatsvervangend lid M.W. de Ruijter
De Algemene Ledenvergadering heeft in haar vergadering d.d. 29 september 2001 de volgende
personen gekozen als (plaatsvervangend) lid van de Ledenraad van de KBvG per 15 oktober
2001:
Ressort ’s-Gravenhage:
als lid mevrouw C.W. Bakhuis-van Kesteren, als plaatsvervangend lid W.G.A. Blume
als lid A. Buik, als plaatsvervangend lid J.W. Wigt
als lid M.J.C. van Leeuwen, als plaatsvervangend lid H. Peet
als lid F.H.M. Bazuin, als plaatsvervangend lid mr. E.J.M. van Hal
als lid M. Rave, als plaatsvervangend lid mevrouw W.E.C.A. Lochten
als lid F. Schaap, als plaatsvervangend lid M. Colijn
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Ressort Arnhem:
als lid G.R. Dijk, als plaatsvervangend lid H. Oosting
als lid mr. A. Legel, als plaatsvervangend lid G.N.F. Jepma
als lid mevrouw B. Pap, als plaatsvervangend lid C.J.B.M. Nijhuis
als lid J. Smit, als plaatsvervangend lid A.J. van Os
als lid R.J. Soer, als plaatsvervangend lid J.A. van den Bos
als lid M.G. Tempelman, als plaatsvervangend lid P. Jansen
Ressort Leeuwarden:
als lid J.G. Bakker, als plaatsvervangend lid M.G. Hulsegge
als lid T. Lulofs, als plaatsvervangend lid H.J. Kral
als lid P. Otter, als plaatsvervangend lid J.C. Bottenberg
als lid mr. G. Post, als plaatsvervangend lid A. Rouw
als lid J. Pranger, als plaatsvervangend lid mevrouw A.E. Everts
als lid J.A. Walma, als plaatsvervangend lid J. Bleeker
Ressort ’s-Hertogenbosch:
als lid mr. W.V.J.M. Bonnie, als plaatsvervangend lid mevrouw W.G.M. van Beurden
als lid mevrouw H.H.M. Lammers-Tomassen, als plaatsvervangend lid W.W.M. van de Donk
als lid L.L.C. Muijrers, als plaatsvervangend lid M.J.M. Vorstenbosch
als lid mevrouw mr. G.J.F. van Ooijen, als plaatsvervangend lid mevrouw mr. R.P.H.W. Ritzen
als lid mevrouw mr. E.S.G. Schouten, als plaatsvervangend lid A.C.C.M. Uitdehaag
als lid E.B.H. Verdult, als plaatsvervangend lid J.K.M. Vissers
Ressort Amsterdam:
als lid H. Bierenbroodspot, als plaatsvervangend lid C.H. Boeder
als lid mevrouw N. van Bockhooven, als plaatsvervangend lid W.Th. Schoonebeek
als lid E.G.J. Jorritsma, als plaatsvervangend lid H.J. Baars
als lid R. Pijnacker, als plaatsvervangend lid R. de Klerk
als lid C.W.M. Stam, als plaatsvervangend lid mr. M. Hooijschuur
als lid mevrouw L.C. Vermeer-Lagerveld, als plaatsvervangend lid M.W. de Ruijter
De Ledenraad is in de periode 15 juli 2001 tot en met 31 december 2001 drie maal in
vergadering bijeen geweest, op 23 augustus, 29 september en 22 november 2001. De
vergaderingen van de Ledenraad zijn openbaar18.

18

Art. 72 GDW
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2.1. Bestuur Ledenraad
De Ledenraad wijst per 1 oktober van elk jaar uit de leden van de Ledenraad voor de periode
van één jaar de (plaatsvervangend) voorzitter en de (plaatsvervangend) secretaris van de
Ledenraad aan. In de vergadering van de Ledenraad op 23 augustus 2001 is een werkgroep
ingesteld inzake de kandidaatstellingen voor het Bestuur van de Ledenraad. Leden van de
werkgroep zijn de heren M.G. Tempelman, C.W.M. Stam en R. Pijnacker.
In de Ledenraadsvergadering op 29 september 2001 is de heer mr. W.V.J.M. Bonnie benoemd
tot plaatsvervangend voorzitter van de Ledenraad, de heer M.G. Tempelman tot secretaris en de
heer M.J.C. van Leeuwen tot plaatsvervangend secretaris van de Ledenraad. In de
Ledenraadsvergadering op 22 november 2001 is de heer F.H.M. Bazuin benoemd tot voorzitter
van de Ledenraad van de KBvG.

2.2. Ledenraadscommissies
De Ledenraad kan zich onder zijn verantwoordelijkheid ter voorbereiding of uitvoering van zijn
taken en van door hem te nemen of genome besluiten doen bijstaan door een of meer uit zijn
leden samengestelde Commissies. De Ledenraad heeft de volgende Commissies samengesteld:
Werkgroep kandidaatstellingen Bestuur KBvG en Ledenraadsleden
In de vergadering van de Ledenraad op 23 augustus 2001 is een werkgroep ingesteld inzake de
kandidaatstellingen voor het Bestuur van de Ledenraad. Leden van de werkgroep zijn de heren
M.G. Tempelman, C.W.M. Stam en R. Pijnacker.
Beleidscommissie
In de vergadering van de Ledenraad op 23 augustus 2001 is een Commissie ingesteld welke
zich ex artikel 64 GDW zal bezighouden met het opstellen van een beleidsplan voor de KBvG.
Leden van de Commissie zijn de heren J.K.M. Vissers, R. Pijnacker, M.W. de Ruijter,
M.J.C. van Leeuwen en M.J.M. Vorstenbosch. De heer F.H.M. Bazuin is in zijn functie van
voorzitter van de Ledenraad toegevoegd aan de Beleidscommissie. De Beleidscommissie is in
de periode 15 juli tot en met 31 december 2001 één maal in vergadering bijeen geweest.
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3. Algemene Ledenvergadering
Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders en toegevoegde kandidaatgerechtsdeurwaarders zijn leden van de KBvG19. De Algemene Ledenvergadering kiest de
(plaatsvervangend) Ledenraadsleden20. De Algemene Ledenvergadering beraadslaagt en beslist
zonodig over het verslag van de werkzaamheden van het Bestuur van de KBvG en over de
financiële verantwoording, de ontwerp-begroting voor het komende jaar en de daarbij
behorende toelichtingen en de door de Ledenraad over deze stukken uitgebrachte adviezen21.
De vergaderingen van de Algemene Ledenvergadering zijn openbaar22.
De Algemene Ledenvergadering is in de periode 15 juli 2001 tot en met 31 december 2001 één
maal in vergadering bijeen geweest op 29 september 2001. De Algemene Ledenvergadering
nam de volgende besluiten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

19

De Algemene Ledenvergadering adviseert in positieve zin omtrent de
Administratieverordening;
De Algemene Ledenvergadering adviseert in positieve zin omtrent de Verslagstaten
KBvG (bijlage bij Administratieverordening);
De Algemene Ledenvergadering adviseert in positieve zin omtrent de Verordening
Beroeps- en gedragsregels;
De Algemene Ledenvergadering adviseert in positieve zin omtrent de
Ledenraadsverordening;
De Algemene Ledenvergadering adviseert in positieve zin omtrent de Verordening
bevordering vakbekwaamheid en het Reglement bevordering vakbekwaamheid;
De Algemene Ledenvergadering stelt het Reglement Algemene Ledenvergadering vast;
Exploitatierekening KVG 1 januari 2001 tot en met 15 juli 2001: de Algemene
Ledenvergadering heeft het Bestuur van de KBvG gedéchargeerd.
De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met de begroting van de KBvG 2e
halfjaar 2001;
De Algemene Ledenvergadering stelt de heffing vast voor het 2e halfjaar 2001, conform
voorstel van het Bestuur van de KBvG en middels het differentiatiestelsel;
De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met de begroting van de KBvG 2002;
De Algemene Ledenvergadering stelt de heffing vast voor 2002, conform voorstel van
het Bestuur van de KBvG en middels het differentiatiestelsel;
De Algemene Ledenvergadering kiest de ledenraadsleden en hun plaatsvervangers
volgens de bij de agenda gevoegde voordrachten, met inachtneming van de volgende
wijzigingen:
- de heer F.H.M. Bazuin wordt gekozen als lid en de heer E.J.M. van
Hal als zijn plaatsvervanger;

Art. 56 GDW
Art. 63 lid 2 GDW
21
Art. 76 GDW
22
Art. 75 GDW
20
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-

•

de heer H. Peet wordt gekozen als plaatsvervangend Ledenraadslid.
De heer Peet is plaatsvervanger van de heer M.J.C. van Leeuwen.
De Algemene Vergadering onderschrijft het belang van het beschikken door de KBvG
over cijfers inzake de beroepsgroep en zegt toe medewerking te verlenen bij het
verzamelen van deze cijfers.

3.1 Reglement Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering heeft in de vergadering op 29 september 2001 op voorstel van
het Bestuur nadere regels vastgesteld betreffende haar werkwijze, de wijze van vergaderen, de
besluitvorming en de wijze waarop in de vergaderingen wordt gestemd, de wijze waarop te
behandelen stukken of onderwerpen ter kennis worden gebracht van de leden, alsmede de wijze
waarop haar besluiten aan de leden van de KBvG ter kennis worden gebracht. Deze nadere
regels zijn opgenomen in het Reglement Algemene Ledenvergadering.

3.2. Voorlichtingsbijeenkomst 28 september 2001
Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van 29 september 2001 heeft de KBvG op
vrijdagmiddag 28 september 2001 in The Harbour Congress & Event Center te Zeewolde een
informatiemiddag georganiseerd voor de leden van de KBvG.
Tijdens de informatiemiddag zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen.
•
Europese Betekeningsverordening:
•
Administratieverordening: een toelichting werd gegeven op de bewaarplicht, de
Renteregeling en op de KBvG verslaggevingsstaten.
•
Vakbekwaamheid: een toelichting werd gegeven op de Verordening Vakbekwaamheid en
op het Reglement Vakbekwaamheid.
•
Wet Bescherming Persoonsgegevens: een toelichting werd gegeven op de consequenties
van deze wet voor de gerechtsdeurwaarderspraktijk.
•
Nieuw Rechtsvordering: een toelichting werd gegeven op de aanstaande wijzigingen in
verband met de invoering van het nieuwe Wetboek van Rechtsvordering.
•
Overige onderwerpen: tot slot werden onderwerpen als de beëdiging van toegevoegd
kandidaat-gerechtsdeurwaarders toegelicht en werd eveneens het ondernemingsplan
worden besproken. Aansluitend was er gelegenheid tot het stellen van vragen.
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4. Ressorts
De leden van de KBvG zijn, afhankelijk van de plaats van vestiging van het
gerechtsdeurwaarderskantoor, ingedeeld in één van vijf ressorts.
Per ressort worden 6 Ledenraadsleden en 6 plaatsvervangend Ledenraadsleden gekozen23. De
ressorts komen voorafgaand aan een Ledenraadsvergadering bijeen.
De besturen van de ressorts zijn als volgt samengesteld:
Ressort Den Haag:
Voorzitter: A. Buik
Secretaris: mw. C.W. Bakhuis-van Kesteren
Woordvoerder: M. Rave
Ressort Amsterdam:
Voorzitter: C.W.M. Stam
Secretaris: J.C.M. van der Weijden
Woordvoerder: C.W.M. Stam
Ressort Den Bosch:
Voorzitter: G.J.B.M. Oude Nijhuis én J.H.L. God
Secretaris/penningmeester: J.L.M. Vercoulen
Woordvoerder: W.C.J. Rosmalen
Ressort Arnhem:
Voorzitter: J. Smit
Secretaris: G.R. Dijk
Penningmeester: R.J. Soer
Woordvoerder: J. Smit
Ressort Leeuwarden:
Voorzitter: J.A. Walma
Secretaris/penningmeester: E.G.H.J. Hofstee
Woordvoerder: P. Otter

23

Art. 63 GDW
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5. Ministeriële regelingen, verordeningen en besluiten
Gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Gerechtsdeurwaarderswet op 15 juli 2001 zijn de
volgende regelingen en besluiten in werking getreden24:
5.1 Verordening Beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders25
De KBvG heeft als taak de bevordering van een goede beroepsuitoefening door de leden en de
bevordering van hun vakbekwaamheid. Bij verordening zijn beroeps- en gedragsregels
vastgesteld. Om de beroeps- en gedragsregels gelijktijdig met de inwerkingtreding van de
Gerechtsdeurwaarderwet in te voeren, is de verordening voor de eerste maal als Ministeriële
regeling vastgesteld26.
5.2. Administratieverordening gerechtsdeurwaarders27
De gerechtsdeurwaarder is verplicht zowel ten aanzien van zijn werkzaamheden als zodanig, als
ten aanzien van zijn kantoorvermogen een administratie te voeren, waaruit te allen tijde op
eenvoudige wijze zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
In de Administratieverordening zijn regels gesteld met betrekking tot de wijze waarop de
kantoor- en privé-administratie van de gerechtsdeurwaarder worden ingericht en bijgehouden.
Om de Administratieverordening gelijktijdig met de inwerkingtreding van de
Gerechtsdeurwaarderwet in te voeren, is de verordening voor de eerste maal als ministeriële
regeling vastgesteld
5.3. Verordening Ledenraad KBvG28
In de Verordening Ledenraad KBvG zijn nadere regels gesteld betreffende de benoeming en het
aftreden van Ledenraadsleden, de werkzaamheid van de Ledenraad, de wijze van vergaderen,
de besluitvorming en de wijze waarop in de vergadering wordt gestemd, alsmede de wijze
waarop aan de leden van de KBvG kennis wordt gegeven van de door de Ledenraad genomen
besluiten. Om de Verordening Ledenraad KBvG gelijktijdig met de inwerkingtreding van de
Gerechtsdeurwaarderwet in te voeren, is de verordening voor de eerste maal als Ministeriële
regeling vastgesteld

24

Art. 94 GDW
Besluit van 9 juli 2001, nr. 5107255/801, art. 57 lid 2 GDW,
26
art. 94 GDW
27
Besluit van 9 juli 2001, nr. 5107248/801, art. 17 lid 5 GDW
28
Besluit van 9 juli 2001, nr. 5107254/801, art. 73 lid 1 GDW
25
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5.4. Verordening en Reglement bevordering vakbekwaamheid
De KBvG heeft tot taak de bevordering van een goede beroepsuitoefening door de leden en van
hun vakbekwaamheid29. Bij verordening zijn regels gesteld betreffende de bevordering van de
vakbekwaamheid van de leden. Ieder lid van de KBvG is verplicht zich zodanig te scholen en
bij te scholen op juridisch en vakinhoudelijk gebied, op het gebied van het kantoormanagement
en op het gebied van juridische dienstverlening en alle overige gebieden die de
vakbekwaamheid kunnen bevorderen, dat hij beschikt over de kennis die noodzakelijk is voor
een goede beroepsuitoefening.
Aan deze verplichting is in beginsel voldaan als een lid van de KBvG binnen een
aaneensluitende periode van twee kalenderjaren een door het Bestuur van de KBvG vast te
stellen minimum aantal opleidingspunten heeft behaald.
De Algemene Ledenvergadering adviseerde op 29 september 2001 in positieve zin met
betrekking tot de Verordening en het Reglement Vakbekwaamheid. De Ledenraad van de
KBvG stelde de verordening en het reglement in haar vergadering op 22 november 2001 vast.
5.5. Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders30
Het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarder is gebaseerd op de
Gerechtsdeurwaarderswet en de Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het besluit regelt
een drietal onderwerpen: de afbakening van ambtshandelingen van de gerechtsdeurwaarder, de
vaststelling van de vaste schuldenaarstarieven die mede dienen tot dekking van de rechtstreeks
met de ambtshandeling samenhangende voorbereidende, uitvoerende en afrondende
werkzaamheden die voor een goede verrichting van die ambtshandeling noodzakelijk zijn en de
bedragen die de gerechtsdeurwaarder bij wijze van voorschot mag vragen voor het verrichten
van de ambtshandeling.
5.6. Besluit opleiding en stage kandidaat-gerechtsdeurwaarders31
Een kandidaat-gerechtsdeurwaarder is hij die met goed gevolg een door de Minister van Justitie
erkende opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder heeft doorlopen. Het Besluit opleiding en
stage kandidaat-gerechtsdeurwaarder stelt nadere regels met betrekking tot de aanvraag van een
erkenning en de besluitvorming daarover en de inrichting van de stage en de rechten en
verplichtingen van de stagiair en de gerechtsdeurwaarder op wiens kantoor hij werkzaam is.
5.7. Besluit toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders32
Een gerechtsdeurwaarder kan, met goedkeuring van de Minister van Justitie, een kandidaatgerechtsdeurwaarder die op zijn kantoor werkzaam is, aanwijzen als toegevoegd kandidaatgerechtsdeurwaarder. Het Besluit toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder stelt regels met
betrekking tot de termijn waarvoor de goedkeuring geldt en het aantal toegevoegd kandidaat-

29

Art. 57 lid 1 GDW
Besluit van 4 juli 2001, stb. 2001, nr. 325, artt. 2 lid 2 en 21 GDW
31
Besluit van 4 juli 2001, stb. 2001, nr. 326, artt. 25 lid 2 en 4 en 27, lid 2 GDW
32
Besluit van 4 juli 2001, stb. 2001, nr. 324, art. 26 lid 4 GDW
30
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gerechtsdeurwaarders dat gelijktijdig onder verantwoordelijkheid van één gerechtsdeurwaarder
werkzaam kan zijn.
5.8. Besluit ondernemingsplan gerechtsdeurwaarders33
Een van de vereisten om benoembaar te zijn tot gerechtsdeurwaarder34 is dat de verzoeker in
het bezit is van een ondernemingsplan. Het Besluit ondernemingsplan gerechtsdeurwaarders
stelt nadere regels omtrent het ondernemingsplan en de samenstelling en de werkwijze van de
Commissie van Deskundigen.
De Minister van Justitie zendt een afschrift van het verzoek tot benoeming aan het Bestuur van
de KBvG met het verzoek hem in kennis te stellen van eventuele aan het Bestuur bekende feiten
of omstandigheden, welke naar het oordeel van het Bestuur tot weigering van het verzoek
zouden kunnen leiden35.
5.9. Regeling kosten ondernemingsplan gerechtsdeurwaarders36
De Regeling kosten ondernemingsplan gerechtsdeurwaarders stelt regels houdende de voor
advisering door de Commissie van Deskundigen over het ondernemingsplan in rekening te
brengen kosten.
5.10. Regeling rente bijzondere rekeningen gerechtsdeurwaarders37
De gerechtsdeurwaarder is verplicht een of meer bijzondere rekeningen aan te houden, die
uitsluitend bestemd zijn voor gelden, die hij in verband met zijn werkzaamheden als zodanig
ten behoeve van derden onder zich neemt. Gelden die aan de gerechtsdeurwaarder in verband
met zijn werkzaamheden als zodanig ten behoeve van derden worden toevertrouwd, moeten op
die rekening worden gestort38. De Regeling rente bijzondere rekening gerechtsdeurwaarders
geeft voorschriften betreffende de berekening en uitkering van de rente, toegevoegd aan de
bijzondere rekeningen van gerechtsdeurwaarders.
5.11. Regeling kennisgeving ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders39
Met de inwerkingtreding van de Gerechtsdeurwaarderswet is de Wet tot wijziging van de
Gerechtsdeurwaarderswet ter nadere regeling van de gevolgen van ambtshandelingen van
gerechtsdeurwaarders die in strijd zijn met de volkenrechtelijke verplichtingen van de Staat in
werking getreden40. De Regeling kennisgeving ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders stelt
regels met betrekking tot de wijze van kennisgeving van ambtshandelingen van
gerechtsdeurwaarders die in strijd zijn met de volkenrechtelijke verplichtingen van de Staat.

33

Besluit van 4 juli 2001, stb. 2001, nr. 323, art. 6 lid 5 GDW
Art. 5 GDW
35
Art. 7 lid 2 GDW
36
Art. 6 lid 5 sub c GDW jo 12 lid 2 Besluit ondernemingsplan gerechtsdeurwaarders
37
9 juli 2001/nr. 5107251/801
38
Art. 19 lid 1 GDW
39
9 juli 2001/nr. 5107250/801
40
Stb. 2001, 71
34

- 18 -

6. Toezicht en tuchtrechtspraak41
6.1. Bureau Financieel Toezicht
Het toezicht op de naleving door de gerechtsdeurwaarder van de bepalingen met betrekking tot
zijn kantoor- en privé-administratie, de bepalingen in de Administratieverordening en de
bepalingen met betrekking tot de derdenrekening(en) wordt uitgeoefend door het Bureau
Financieel toezicht. Indien het Bureau bij de uitoefening van het toezicht feiten of
omstandigheden blijkt die naar zijn oordeel grond opleveren tot het opleggen van een
tuchtmaatregel, brengt het Bureau zijn bevindingen, desgeraden in de vorm van een klacht, ter
kennis van de voorzitter van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.
Het adres van het Bureau Financieel Toezicht is: Postbus 14052, 3508 SC Utrecht.
6.2. Kamer voor Gerechtsdeurwaarders
De gerechtsdeurwaarder is aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van enig handelen of
nalaten in strijd met enige bij of krachtens deze wet gegeven bepaling en ter zaken van enig
handelen of nalaten dat een behoorlijk gerechtsdeurwaarder onderscheidenlijk kandidaatgerechtsdeurwaarder niet betaamt.
De tuchtrechtspraak wordt in eerste aanleg uitgeoefend door de Kamer voor
Gerechtsdeurwaarders, gevestigd te Amsterdam. De tuchtrechtspraak wordt in hoger beroep
uitgeoefend door het gerechtshof te Amsterdam.

41

Artt. 30 e.v. GDW

- 19 -

7. EU Betekening
Op 31 mei 2001 is de Verordening (EG) inzake de betekening en de kennisgeving in de
lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken42 in
werking getreden. Op grond van deze verordening is de KBvG aangewezen als Centrale
Instantie van Nederland.
De KBvG heeft in haar hoedanigheid van Centrale Instantie de volgende taken:
1. het verschaffen van informatie;
2. oplossingen zoeken voor problemen die zich bij de verzending van stukken ter
betekening of kennisgeving kunnen voordoen;
3. in buitengewone omstandigheden, op verzoek van een verzendende instantie, aan de
bevoegde ontvangende instantie een aanvraag voor betekening of kennisgeving doen
toekomen.
Ad 1) Verschaffen van informatie
Dagelijks krijgt de KBvG vragen over de EU Betekeningsverordening van leden en externen.
Dit zijn vragen ten aanzien van de Verordening zelf, zoals over vormvereisten, welke taal
gebruikt moet worden, welk formulier en wanneer stukken geweigerd mogen worden, vragen
over het territoriaal bereik van de Verordening en vragen inzake de te volgen procedure.
Daarnaast zijn er vragen over Centrale Instanties in het buitenland, worden vragen gesteld over
de in rekening te brengen kosten en over kosten die aan de gerechtsdeurwaarders in rekening
worden gebracht.
Eveneens ontvangt de KBvG vragen van Verzendende Instanties, Centrale Instanties en andere
Instanties uit het buitenland over onder andere de te volgen procedure om stukken te laten
betekenen in Nederland.
Ter bevordering van een goede informatieverschaffing houdt de KBvG op haar website een
dossier bij ten aanzien van de Europese betekeningsverordening. Tevens is op de website in
drie talen de procedure beschreven voor het betekenen van stukken in Nederland, afkomstig
vanuit andere lidstaten. Op de website is eveneens een zoekmachine geplaatst waarmee men in
drie talen een bevoegde gerechtsdeurwaarder in of nabij de plaats van betekening kan vinden.
Ad 2) Oplossen van problemen die zich voordoen bij verzending van stukken
De problemen met betrekking tot de EU Betekeningsverordening die aan de KBvG zijn
voorgelegd betreffen voornamelijk retour gezonden stukken en de betaling van facturen van
Nederlandse gerechtsdeurwaarders. Indien het een structureel probleem betreft, wordt dit
voorgelegd aan Justitie. Met name het probleem rondom de niet betaling van facturen door
Duitse verzendende instanties en het fenomeen rechtshulp vraagt veel aandacht. Hiertoe wordt
eveneens overleg gevoerd met Centrale Instanties in het buitenland.

42

Nr. 1348/2000
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Ad 3) Afhandelen van verzoeken tot betekening of kennisgeving van stukken
In de inleiding bij de mededelingen van de lidstaten staat vermeld dat zolang de ontvangende
instanties niet officieel door de EU zijn gepubliceerd, verzoeken tot betekening of kennisgeving
van stukken ook naar de Centrale Instantie van de aangezochte lidstaat mogen worden gestuurd.
Van deze optie is massaal gebruikt gemaakt. Het merendeel van de verzoeken werd rechtstreeks
aan de KBvG gezonden door de Verzendende Instantie. Ook ontving de KBvG van
verschillende Arrondissementsparketten in Nederland verzoeken tot betekening doorgestuurd.
Dit betrof verzoeken die wel middels het juiste aanvraagformulier zijn gedaan, maar naar de
oude bevoegde instantie waren gestuurd, dan wel verzoeken die nog op de voet van het Haagse
betekeningsverdrag waren gedaan.
Begin oktober 2001 zijn de ontvangende instanties officieel bekend gemaakt door de Europese
Unie. Dit betekent dat verzoeken niet langer naar de Centrale Instantie mogen worden gestuurd,
tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. De KBvG heeft besloten enige weken een
overgangsperiode in acht te nemen waarin betekeningsverzoeken van Verzendende Instanties
nog wel werden doorgestuurd, maar waarbij deze Instanties geïnformeerd werden over de
veranderde situatie en het feit dat verzoeken voortaan rechtstreeks naar de ontvangende
Instanties moeten worden gestuurd. Na genoemde overgangsperiode werden alle aan de KBvG
toegestuurde verzoeken tot betekening retour gezonden, tenzij er sprake was van bijzondere
omstandigheden.
De KBvG heeft via een mailing alle arrondissementsparketten en de Internationale Coördinatie
Centra over de nieuwe situatie geïnformeerd.
Het feit dat de Ontvangende Instanties bekend zijn gemaakt heeft ertoe geleid dat de stroom
verzoeken aan de KBvG verminderde. Wel is het aantal telefonische en schriftelijke aanvragen
om adresgegevens van een bevoegde gerechtsdeurwaarder gestegen.
In de periode van 31 mei tot en met 31 december 2001 heeft de KBvG 1480 verzoeken
binnengekregen en afgehandeld.
Voor de verwerking van de ingediende verzoeken is een draaiboek opgezet waarin de gehele
procedure van ontvangst, doorsturen dan wel retourneren van betekeningsverzoeken staat
beschreven, alsmede onder welke voorwaarden dit moet gebeuren.
De KBvG maakt de verplichte verklaringen van doorzending dan wel van terugzending op, en
doet deze verklaringen vergezellen van een standaardbrief waarin de Verzendende Instantie zo
volledig mogelijk wordt geïnformeerd over de reden waarom een verzoek wordt teruggestuurd,
of over de verdere procedure wanneer een verzoek is doorgezonden naar een bevoegde
deurwaarder.
Van alle ontvangen verzoeken worden dossiers aangemaakt. De KBvG wordt regelmatig
benaderd met vragen van gerechtsdeurwaarders en van Verzendende Instanties over in
behandeling genomen betekeningsverzoeken.
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Gebleken is dat het werken volgens een vaste procedure zijn vruchten afwerpt. De meeste
Verzendende Instanties sturen, na één keer een verzoek teruggezonden te hebben gekregen, een
volgende keer wel een correct verzoek aan de KBvG, of nemen rechtstreeks contact op met een
deurwaarder in Nederland.

