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Voorwoord
In het verslagjaar stond het onderwerp ‘Verantwoord ondernemen’ hoog op de agenda.
De ingevolge de Gerechtsdeurwaarderswet van juli 2001 verwachte en beoogde
veranderingen zijn steeds meer zichtbaar.
De op stapel staande rapporten - de evaluatie van de Gerechtsdeurwaarderswet, de
Trendrapportage, de evaluatie van het Btag - waren in het verslagjaar nog niet verschenen,
maar wierpen hun schaduw vooruit.
Ondanks dat wij de inhoud van de rapporten nog niet kenden, heeft de beroepsgroep zichzelf
al een spiegel voorgehouden en grondig gediscussieerd naar aanleiding van de conclusies en
aanbevelingen in het rapport van de commissie Verantwoord Ondernemen.
Als gerechtsdeurwaarder zijn wij ondernemers met een maatschappelijke ambtelijke taak.
Deze ambtelijke taak is en blijft het fundament van onze activiteiten. Dit kan ook inhouden
dat bepaalde commerciële ontwikkelingen worden beperkt.
Onbekend maakt onbemind. De beroepsgroep weet zich meer en meer te profileren en
essentiële waarde van onze activiteiten in het juridische en economische verkeer te
benadrukken. Wij stutten de hoekstenen van de economische samenleving en dwingen de
nakoming van de aangegane verplichtingen af.
Integriteit, onafhankelijkheid, het waard zijn om de functie van gerechtsdeurwaarder te
bekleden waren wederom speerpunten in het verslagjaar. Zowel individueel als gezamenlijk
binnen de KBvG zijn wij bezig onze kwaliteiten verder te borgen.
Dit Jaarverslag 2006 van de KBvG geeft u een globaal beeld van de ontwikkelingen en
aandachtsgebieden die de KBvG in 2006 hebben bezig gehouden.
Frans van der Meer, voorzitter
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De Gerechtsdeurwaarderswet
Met de komst van de Gerechtsdeurwaarderswet in 2001 is de Koninklijke Vereniging van
Gerechtsdeurwaarders (KVG) opgegaan in de Koninklijke Beroepsorganisatie van
Gerechtsdeurwaarders (KBvG).
De wet introduceerde meer marktwerking binnen de beroepsgroep. Daartoe zijn onder meer
de vestigingseisen versoepeld en is vrije prijsvorming met de opdrachtgever toegestaan.
Ook is het financieel- en tuchtrechtelijk toezicht aangescherpt. Het Bureau Financieel
Toezicht (BFT) houdt toezicht op de financiële organisatie van de
gerechtsdeurwaarderskantoren.
De gerechtsdeurwaarders en de toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders -allen verplicht
lid van de KBvG- zijn aan wettelijk tuchtrecht onderworpen. In dit kader zijn bindende
beroeps- en gedragsregels vastgesteld. De tuchtrechtspraak is in handen van de Kamer voor
Gerechtdeurwaarders te Amsterdam.
De KBvG
De KBvG is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie en een openbaar lichaam in de zin van
artikel 134 van de Grondwet. De KBvG heeft tot taak de bevordering van een goede
beroepsuitoefening door de leden en van hun vakbekwaamheid.
De KBvG heeft een bestuur, een ledenraad en een Algemene Ledenvergadering (art. 58
GDW). Voor de uitvoering van de werkzaamheden worden door het bestuur of door de
ledenraad commissies ingesteld.
De KBvG houdt een bureau in stand, dat het bestuur bijstaat in de uitoefening van zijn taken.
Het bestuur
Het bestuur is belast met de algemene leiding van de KBvG en met de uitoefening van de taak
de goede beroepsuitoefening van de leden te bevorderen. Het bestuur geeft leiding aan het
bureau van de KBvG.
De ledenraad benoemt het bestuur voor een termijn van drie jaar. Bestuursleden kunnen na
aftreden voor eenzelfde termijn eenmaal worden herbenoemd. De samenstelling van het
bestuur weerspiegelt zoveel mogelijk de verhouding binnen de algemene ledenvergadering
tussen gerechtsdeurwaarders en toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders. De voorzitter
van het bestuur is gerechtsdeurwaarder.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in november 2006 is officieel afscheid genomen van
de heer Y. Reinders als vice-voorzitter en secretaris van de KBvG. Zijn functie binnen het
bestuur is overgenomen door mevrouw N. Van Bockhooven. Zij is per 30 september 2006
herbenoemd tot bestuurslid.
De heer W.C.H. Sennef, gerechtsdeurwaarder te ‘s –Gravenhage, is per 14 april 2006
benoemd tot lid van het bestuur van de KBvG. De heer Sennef heeft zich over de portefeuille
PR ontfermt.
De heer M.J.C. van Leeuwen, gerechtsdeurwaarder te Rotterdam, is per 1 oktober 2006
benoemd tot lid van het bestuur van de KBvG. De heer Van Leeuwen neemt de portefeuille
Intern waar en meer specifiek de volgende onderwerpen: Waarborgfonds, Verantwoord
ondernemen, Onafhankelijkheid en integriteit van de gerechtsdeurwaarder.
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Het bestuur bestond eind 2006 uit de volgende personen:
F.J.M. (Frans) van der Meer, voorzitter, aftredend per 26 oktober 2008
Mw. N. (Nienke) Van Bockhooven, vice-voorzitter/secretaris, aftredend per 30 september
2009
F. (Frans) Engelage, penningmeester, aftredend per 15 oktober 2007
A.C.C.M.(Jos) Uitdehaag, portefeuillehouder Internationaal, aftredend en herbenoembaar per
15 april 2008
Mr. J.M. (John) Wisseborn, 1e portefeuillehouder Vakbekwaamheid, aftredend per 15 oktober
2007
Mw. mr. C.J.R.F.C.(Cine) van Heijnsbergen, 2e portefeuillehouder Vakbekwaamheid,
aftredend per 15 oktober 2007
Mw. mr. M.H. (Miranda) Maas-Hermans, portefeuillehouder Kantooraangelegenheden,
aftredend en herbenoembaar per 21 mei 2008
W.C.J. (Wietse) Sennef, portefeuillehouder PR, aftredend en herbenoembaar op 14 april 2009
M.J.C. (Michel) van Leeuwen, portefeuillehouder Intern, aftredend en herbenoembaar op 1
oktober 2009.
Het bestuur is in 2006 twaalf keer in vergadering bijeen geweest.
De ledenraad
De ledenraad stelt het algemene beleid van de KBvG vast en kan het bestuur daartoe om
inlichtingen vragen of opdracht geven een onderzoek te starten. De ledenraad stelt
verordeningen vast en brengt adviezen uit aan de Algemene Ledenvergadering over de
begroting en het jaarverslag van de KBvG.
De ledenraad van de KBvG bestaat uit 30 leden en 30 plaatsvervangende leden. Uit ieder
ressort worden zes ledenraadsleden en zes plaatsvervangers gekozen.
Per 31 december 2006 bestond de ledenraad uit de volgende personen:
Ressort Den Haag
Lid:
De heer M. Rave**
Goes
Mevrouw mr. M. Bernardt*
Rotterdam
De heer A. Buik**
Leiden
De heer A. Lodder**
Rotterdam
Mevrouw C.W. Bakhuis-Van Kesteren**
Den Haag
De heer J.G. Willemstein**
Gouda

Plaatsvervangend lid:
Mevrouw W.E.C.A. Lochten**
Sluis
De heer mr. E.J.M. van Hal**
Den Haag
De heer Th.J. Wouters**
Dordrecht
De heer A.M. Maas**
Den Haag
De heer W.G.A. Blume**
Den Haag
De heer M. Colijn**
Dordrecht

Ressort Arnhem
Lid:
De heer mr. A. Legel**
Nijmegen
De heer R.J. Soer**
Groenlo
De heer W.H.G. Legebeke**
Ommen
De heer P. Jansen**

Plaatsvervangend lid:
De heer G.N.F. Jepma**
Almere
De heer J.A. van den Bos**
Arnhem
De heer A.J. van Os**
Nijmegen
De heer M.G. de Jong**
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Enschede
Mevrouw B. Pap*
Harderwijk
De heer G.R. Dijk**
Zwolle

Arnhem
De heer J.F. Vanhommerig**
Enschede
De heer H.G. van Lohuizen**
Kampen

Ressort Leeuwarden
Lid:
Mevrouw J.M.K.J. Bergsma*
Leeuwarden
De heer P. Otter**
Leeuwarden
De heer P. Veltman**
Meppel
De heer J. Klaassen**
Groningen
De heer P.M. Braakman**
Harlingen
Mevrouw D.M. Verlaan*
Meppel

Plaatsvervangend lid:
Mevrouw A.E. Everts**
Meppel
De heer J.C. Bottenberg**
Leeuwarden
De heer M. de Jong*
Zuidbroek
Mevrouw mr. M.C. Molema-Nankman*
Sneek
A.J. Beugeling**
Heerenveen
De heer J. Haringa**
Zuidbroek

Ressort ’s-Hertogenbosch
Lid:
De heer R.J.M. van der Vlies**
Oss
De heer E.B.H. Verdult**
Bergen op Zoom
De heer M.J.M. Vorstenbosch**
‘s-Hertogenbosch
De heer J. Nijenhuis**
Roermond
De heer mr. W.V.J.M. Bonnie*
Kerkrade
De heer L.C.G. van Seggelen**
Helmond

Plaatsvervangend lid:
De heer J.D. Kuik **
Eindhoven
De heer J.K.M. Vissers**
Roosendaal
Mevrouw A.D.J.P. Weeterings-den
Biesen *
Uden
De heer W.W.M. van de Donk**
Eindhoven
Mevrouw W.G.M. van Beurden**
Breda
A.M.M. Megens **
Helmond

Ressort Amsterdam
Lid:
De heer E.G.J. Jorritsma**
Amsterdam
De heer H. Bierenbroodspot*
Amsterdam
De heer M.W. de Ruijter**
Amsterdam
De heer mr. M. Hooijschuur*
Alkmaar
De heer R. Pijnacker**
Zeist
De heer drs. J.G.M. Dekkers*
Haarlem

Plaatsvervangend lid:
Mevrouw M. Hooijberg*
Amsterdam
De heer F.A. Rippen**
Amsterdam
De heer P. van der Mije**
Alkmaar
De heer M.R. Swier **
Amsterdam
De heer G.A. Lasonder**
Hoorn
De heer A.H. Groenewegen**
Amsterdam

**
*

Gerechtsdeurwaarder
Toegevoegd Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder
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Het presidium van de Ledenraad
De voorzitter van de ledenraad, de secretaris, de plaatsvervangend voorzitter ledenraad en de
plaatsvervangend secretaris ledenraad vormen het presidium van de ledenraad. Het presidium
is het dagelijkse bestuur van de ledenraad en heeft onder meer de taak zich te informeren bij
het bestuur en deze informatie over te dragen aan de ledenraadsleden.
In 2006 waren de volgende personen lid van het presidium van de ledenraad:
De heer A. Buik, voorzitter van de ledenraad
De heer M.J.C. van Leeuwen, plaatsvervangend voorzitter van de ledenraad tot zijn
benoeming tot bestuurslid op 1 oktober 2006
De heer mr. W.V.J.M. Bonnie, plaatsvervangend secretaris van de ledenraad en na het vertrek
van de heer Van Leeuwen de plaatsvervangend voorzitter van de ledenraad
De heer mr. M. Hooijschuur, secretaris van de ledenraad
De heer W.H.G. Legebeke, lid van het presidium.
Vergaderingen
De ledenraad is in het verslagjaar op 26 januari, 13 april, 20 mei (gecombineerde LR/ALV),
31 mei (buitengewone vergadering over de EU Betekeningsverordening), 21 september,
2 november (buitengewone vergadering over het rapport Verantwoord Ondernemen) en 11
november 2006 (gecombineerde LR/ALV) in vergadering bijeen geweest.
Verkleining ledenraad?
De vacaturecommissie is eind 2006 gevraagd zich te buigen over een voorstel tot verkleining
van het aantal (plaatsvervangend) ledenraadsleden. De reden voor dit verzoek was dat met het
verminderen van het aantal plaatsvervangend ledenraadsleden, deze beter geïnformeerd en
betrokken kunnen worden bij hetgeen speelt binnen de ledenraad. Ook is het moeilijk om op
een beroepsgroep van 847 leden, een ledenraad met 30 ledenraadsleden en 30
plaatsvervangend ledenraadsleden samen te stellen en te handhaven.
De ressorts
De leden van de KBvG zijn ingedeeld in een van de 5 ressorts: ressort Amsterdam, ressort
Den Haag, ressort Leeuwarden, ressort Den Bosch en Arnhem.
Eén taak van het ressort is ter vorming van de ledenraad zes ledenraadsleden en zes
plaatsvervangers te kiezen.
De besturen van de ressorts organiseerden in 2006 ressortvergaderingen voorafgaand aan de
gecombineerde Ledenraads- en Algemene Ledenvergaderingen, gehouden in het voorjaar en
in het najaar van 2006.
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De commissies
Voor de uitvoering van de werkzaamheden worden door het bestuur of door de ledenraad
commissies en werkgroepen ingesteld.
In het verslagjaar waren de volgende commissies actief binnen de KBvG:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Financiële commissie
Vacaturecommissie
Commissie Kwaliteitshandboek
Commissie Btag
Commissie Internationaal
Werkgroep Europees beslag op bankrekeningen
Commissie Waarborgfonds
Commissie Fiscaal
Commissie Electronic Security Officer (ESO)
Commissie Wisseborn
Commissie Benchmark
Commissie PR
Commissie Verantwoord Ondernemen
Commissie Integriteit en Onafhankelijkheid
Commissie Begeleiders & waarnemers
Werkgroep Position Paper

Het bureau van de KBvG
De KBvG houdt een bureau in stand, dat het bestuur bijstaat in de uitoefening van zijn taken.
Het bestuur geeft algemene leiding aan het bureau en regelt zijn werkzaamheid.
KVG en haar rechtsopvolger, de KBvG, hebben de bureauwerkzaamheden uitbesteed aan Het
Branche Bureau BV te Baarn. Het Branche Bureau (HBB) werkt op commerciële basis,
bereidt bestuurlijke processen voor en begeleidt deze. Bij de uitvoering van de
bureauwerkzaamheden gaat de aandacht mede uit naar de onderliggende secretariële
processen, de (leden)administraties, onderzoek en statistiek. Het bestuur is
eindverantwoordelijk voor de door het secretariaat uitgevoerde werkzaamheden.
Op instigatie van het presidium van de ledenraad startte het bestuur eind 2005 een onderzoek
naar de mogelijke vormen van secretariële ondersteuning van de KBvG. Naar aanleiding van
dat onderzoek concludeerde het bestuur dat het wenselijk is een zelfstandig
secretariaatsbureau van de KBvG in te richten en daarmee afscheid te nemen van HBB.
Deze conclusie was gebaseerd op de wens om met een zelfstandig secretariaatsbureau een
‘eigen gezicht’ van de KBvG te creëren. Daarnaast is het de bedoeling dat het zelfstandige
secretariaatsbureau de bestuursleden ontlast.
Bijkomende omstandigheid was dat de invulling van bepaalde functies door HBB naar de
mening van het bestuur te wensen over liet.
Naar de mening van het bestuur kan de KBvG beter investeren in een eigen bureau, dan te
investeren in medewerkers van HBB. Kennis en ervaring worden opgebouwd binnen de eigen
gelederen en dat is essentieel voor een volwassen beroepsorganisatie. Een eigen bureau heeft
ook een betere uitstraling naar derden.
Het is de bedoeling op 1 januari 2008 een zelfstandig bureau van de KBvG te hebben.
Samenstelling en locatie van het bureau waren nog niet bekend in het verslagjaar.
In dit kader heeft de KBvG in het verslagjaar ook afscheid genomen van de directeur van het
bureau van de KBvG, mr. V.A. Andringa.

500-Jaarverslag 2006

9

Algemeen en externe betrekkingen
Fundamentele herbezinning van het burgerlijk procesrecht
Tijdens de behandeling van de in 2002 in werking getreden partiële vernieuwing van het
burgerlijk procesrecht bleek in de Tweede Kamer vrijwel algemeen behoefte te bestaan aan
een algehele en fundamentele herbezinning op de grondslagen, beginselen en uitgangspunten
van het civiele procesrecht, uit te voeren in nauwe samenwerking met wetenschap en praktijk.
Dit heeft geresulteerd in een onderzoeksopdracht van de minister van Justitie.
In het najaar van 2001 is een commissie bestaande uit professor W.D.H. Asser, J.B.M.
Vranken en H.A. Groen, op verzoek van de minister begonnen met een fundamentele
herbezinning op het burgerlijk procesrecht. Deze herbezinning is in 2005 afgerond. De
herbezinners hebben onder meer (summier) aandacht geschonken aan het onderscheid tussen
de dagvaarding- en verzoekschriftprocedure, de alternatieve geschillenbeslechting en de aard
en inrichting van het hoger beroep.
De eerste fase van de Fundamentele herbezinning was begin mei 2003 afgesloten met het
interim-rapport “Een nieuwe balans”. De KBvG heeft op dit interimrapport gereageerd met
haar studie “Modernisering rechtsingang in incassozaken`.
De laatste fase van de fundamentele herbezinning is afgerond met het Eindrapport
“Uitgebalanceerd” van de werkgroep Asser c.s. Het eindrapport van de werkgroep verscheen
in het verslagjaar. De in het interimrapport ontwikkelde voorlopige standpunten zijn in het
eindrapport tot uitgangspunt genomen en op de verschillende aandachtsgebieden uitgewerkt
in ruim zeventig concrete aanbevelingen.
Het rapport van de werkgroep Asser inzake de herziening van het burgerlijk procesrecht is in
het verslagjaar gezonden naar alle ledenraadsleden. De volgende conclusies uit het rapport
zijn voor de beroepsgroep vooral van belang:
- Teneinde escalatie door dwangmaatregelen in de voorfase te verminderen dient
voortijdige conservatoire beslaglegging te leiden tot een verplichting tot vergoeding
van de als gevolg daarvan door de beslagene geleden schade (pag. 63 en 64).
- In alle instanties wordt het inleidend processtuk onder verantwoordelijkheid van de
griffie per post bezorgd. Met instemming van partijen kan de griffie het stuk bezorgen
per fax of e-mail (pag. 95-101).
- Voor de kleine vorderingen van particulieren/consumenten tot een waarde die
samenvalt met de (eventueel tot 2000 op te trekken) appèlgrens in kantonzaken
dienen op het gebied van procesinleiding, de termijnen, het bewijsrecht en de
behandeling bijzondere bepalingen te worden opgesteld die de basisprocedure
laagdrempeliger, sneller en informeler maken (pag. 105 -109).
- Er dient een snelle, eenvoudige en zo betaalbaar mogelijke, liefst geautomatiseerde,
betalingsbevelprocedure te komen, waarin de verweerder die dit wenst alle
gelegenheid krijgt om zijn standpunt ten volle uit te dragen. Wij hebben hierbij geen
voorkeur voor een één stap-procedure of een twee stappen-procedure (pag. 109 -113).
De KBvG werkgroep Position Paper heeft in het verslagjaar een begin gemaakt met de eerste
reactie van de KBvG op het rapport van de werkgroep Asser. Deze reactie richt zich vooral op
de afschaffing van de dagvaarding.
Daarnaast is een werkgroep onder leiding van professor A.W. Jongbloed, houder van de
bijzondere leerstoel Executie- en beslagrecht aan de Universiteit van Utrecht, in het
verslagjaar begonnen met een uitgebreide reactie op het eindrapport.
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Waarborgfonds
In het najaar van 2005 besloot de commissie Waarborgfonds de mogelijkheden voor een
collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering nader te onderzoeken. In die verzekering
zou een dekking moeten zitten voor tekorten die kunnen ontstaan op de
derdengeldrekeningen. Daarnaast zou ook een excedentverzekering meegenomen kunnen
worden en een surplusdekking voor de hele beroepsgroep. In het laatste geval kan
bijvoorbeeld worden gedacht aan de afdekking van de aansprakelijkheid bij exceptionele
beslagen zoals die op een boorplatform.
Het besluit van de commissie heeft geresulteerd in 3 besprekingen met een assurantie
tussenpersoon. Deze heeft de opdracht gekregen de mogelijkheden voor de hiervoor
genoemde verzekering nader te onderzoeken. Men is hiervoor in gesprek gegaan met
verschillende verzekeraars. Medio oktober 2006 heeft de commissie een aantal richtpremies
ontvangen. De richtpremies hebben betrekking op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering,
al dan niet uitgebreid met een dekking voor de aansprakelijkheid bij vermogensdelicten en
een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
De ledenraad wilde een mogelijke uitkering loskoppelen van begeleiding voor deurwaarders
in ´zwaar weer´. De commissie en het bestuur willen het één niet los zien van het ander. Dit
heeft uiteindelijk tot het onderzoek naar een collectieve verzekering geleid.
Het is duidelijk geworden dat het in leven roepen van een collectieve verzekering niet
eenvoudig is. Niet in het minst wordt dit veroorzaakt door de diversiteit van de beroepsgroep
en de bijzondere positie van de gerechtsdeurwaarder. Daarnaast heeft de Staat een bijzondere
positie. De Staat is op grond van artikel 480 BW aansprakelijk voor de executieopbrengst. Bij
het denken en praten over een collectieve aansprakelijkheidsverzekering zal dus ook de Staat
betrokken moeten worden.
In het verslagjaar zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden van een collectieve verzekering
nog niet duidelijk geworden. Wij vertrouwen erop dat dit in 2007 wel helder zal worden.
Verantwoord Ondernemen, voorfinanciering, integriteit en onafhankelijkheid
De commissie Verantwoord Ondernemen heeft zich in het verslagjaar over een aantal
vraagstukken gebogen: met name de voorfinanciering, het kopen van vorderingen en de
onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder kwamen aan bod.
Over het rapport Verantwoord Ondernemen van de commissie is vervolgens uitgebreid
gediscussieerd, zowel tijdens de buitengewone ledenraadsvergadering op 2 november 2006
als tijdens het middagdeel van de gecombineerde LR ALV op zaterdag 11 november 2006.
Het Nederlands Debat Instituut begeleidde de discussie ten aanzien van de aanbevelingen in
het rapport.
Het rapport bestond uit twee delen. Zowel de ledenraad als de Algemene Ledenvergadering
hebben de conclusies in het eerste deel van het rapport onderschreven. Dat zijn de volgende
conclusies
• Aan de hand van een checklist wordt door de accountant van het kantoor beoordeeld
of de organisatie van het kantoor zo is opgezet, dat de basisrisico’s worden beheerst
en of aan de basisvoorwaarden voor de continuïteit van het kantoor is voldaan.
Hierbij wordt onder meer gedacht aan een basisoordeel over het goed functioneren
van geautomatiseerde systemen.
• Grote contracten, d.w.z. contracten die meer dan 2,5% van de kantooromzet
uitmaken, worden door zelftoetsing getoetst op mogelijke risico’s voor de
bedrijfsvoering van het kantoor. Hiervoor wordt een checklist opgesteld die het
kantoor voorlegt aan de accountant.
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•

•

•

•

•
•

De accountant rapporteert jaarlijks aan het BFT, als onderdeel van de BFTrapportage, over de uitkomst van de ´checklist basisrisico’s´, hoeveel checklists de
accountant van het kantoor heeft ontvangen en dat hij heeft vastgesteld dat het er
inderdaad niet meer dan dit aantal contracten zijn die meer dan 2,5% van de
kantooromzet uitmaken. Ook rapporteert de accountant aan het BFT dat en hoe bij de
waardering van het onderhanden werk rekening is gehouden met de eventuele
bijzondere contractuele afspraken.
Van verantwoord ondernemen in financiële zin is niet eerder sprake dan bij een
solvabiliteit van 20% en een liquiditeit van 1,1. Gewenst is een solvabiliteit van 30%
en een liquiditeit van 1,2. De accountant neemt de uitkomsten van de berekende
solvabiliteit en liquiditeit op in de jaarlijks in te zenden verantwoording.
De aan de praktijk, het samenwerkingsverband of de vennootschap verbonden
gerechtsdeurwaarders hebben een positief privé-vermogen. Uitsluitend bij startende
ondernemers/ gerechtsdeurwaarders (d.w.z toetreders of nieuw opgezette kantoren in
de eerste 3 jaar na hun toetreding c.q van hun bestaan) wordt een negatief privévermogen niet gezien als onverantwoord. De accountant van het kantoor geeft aan of
hieraan voldaan is.
De bewaarplicht dient - zoals thans ook gebruikelijk is - op opdrachtgeverniveau te
worden vastgesteld. De bewaarplicht wordt vervolgens berekend op de wijze zoals
aangegeven op het formulier “Bewaarplicht kwartaalopgave” (bijlage II van het
rapport).
Het bedrag van de bewaarplicht, berekend op de wijze zoals aangegeven op het
formulier “Bewaarplicht kwartaalopgave”, moet minimal op de derdenrekening
aanwezig staan (bijlage II van het rapport).
Gelden van onbekende debiteuren dienen uiterlijk 3 jaar na datum ontvangst afgestort
te worden in de consignatiekas. De renteregeling is niet van toepassing op deze
gelden.

Het rapport Verantwoord Ondernemen bevat in deel II de volgende aanbevelingen
Onafhankelijkheid gerechtsdeurwaarder: een nieuwe commissie wordt ingesteld die de
opdracht krijgt om de onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder nog eens grondig te
bestuderen en zonodig voorstellen te doen voor nieuwe normen, dan wel aanscherping van de
bestaande normen.
Opkopen van vorderingen: het middellijk dan wel onmiddellijk opkopen van vorderingen
door een gerechtsdeurwaarder is niet toegestaan. Dit betekent dat de gerechtsdeurwaarder
geen eigenaar mag worden van de vordering, die hij ter incasso neemt. Met eigendom wordt
hier bedoeld zowel de juridische als de economische eigendom.
Deelnemen in opkopen van vorderingen: daarmee is het ook niet toegestaan dat een
gerechtsdeurwaarder middellijk of onmiddellijk deelneemt in een onderneming die zich
bezighoudt met het kopen van vorderingen.
Voorfinanciering: niet alle gevallen van voorfinanciering zijn maatschappelijk
onverantwoord. Er zijn namelijk vele vormen van voorfinanciering, waaronder
voorfinanciering van ambtelijke verdiensten, voorfinanciering van griffierechten en
verschotten en het voorfinancieren van de hoofdsom. In een aantal gevallen kan
voorfinanciering de financiële positie van het kantoor verstevigen, zonder dat de
derdengelden in gevaar worden gebracht. Van groot belang is dat de ondernemer de ratio’s
kent en dat deze ratio’s te allen tijde gewaarborgd zijn. De volgende definitie voor
voorfinanciering is opgesteld: “Er is sprake van voorfinanciering indien de kosten op
opdrachtgeverniveau uitstijgen boven het saldo van de ontvangen gelden, ontvangen
voorschotten en tussentijdse afdrachten. De algemene ratio’s zoals in het rapport voorgesteld,
moeten te allen tijde in acht worden genomen.
Uit het vorenstaande volgt dat voorfinanciering door meer aan de opdrachtgever af te dragen
dan ontvangen is, onwenselijk is. Het in kaart brengen van situaties waarin voorfinanciering is
toegestaan danwel niet wenselijk is, vereist een verregaande verdieping van het onderwerp en

500-Jaarverslag 2006

12

mogelijk een brede discussie in de beroepsgroep. Een dergelijke verregaande behandeling
hoorde naar de mening van de commissie niet in dit rapport thuis en om deze reden adviseert
de commissie om nadere behandeling door een voor dit doel op te richten commissie te laten
plaatsvinden.
De aanbevelingen in deel II van het rapport worden uitgewerkt door de commissie Integriteit
en Onafhankelijkheid.
Tijdens de discussies gedurende de ledenraadsvergadering en de Algemene Vergadering viel
wel te proeven dat de leden van de KBvG er voorstander van zijn dat de participatie door
(externe) derden in gerechtsdeurwaarderskantoren verder aan banden wordt gelegd dan de
51% / 49% regeling van de huidige richtlijn inzake de onafhankelijkheid van
gerechtsdeurwaarders. Hoe dat vorm gegeven kan worden wordt onderzocht door de
commissie Integriteit en Onafhankelijkheid. Deze commissie zal zich niet alleen buigen over
de beperking van participatie door derden, maar ook over de manier waarop gecontroleerd
moet worden dat de leden zich houden aan de regelgeving.
Intentieverklaring KBvG/NVI/NVVK
De KBvG, de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI) en de Nederlandse
Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) proberen het oplopen van schulden te voorkomen
door vroegtijdig informatie uit te wisselen.
Personen met schulden kunnen zich melden bij de leden van de NVVK met een verzoek om
financiële hulpverlening. Om de kans op een geslaagde hulpverlening te vergroten, hebben de
drie organisaties de intentie uitgesproken dat ze kostenverhogende invorderingen zullen
proberen te voorkomen door onderling informatie uit te wisselen over vorderingen op
personen die zich hebben aangemeld voor financiële hulpverlening.
Een toegankelijk en up to date overzicht van personen die zich hebben aangemeld voor
schuldhulpverlening zou dit mogelijk moeten maken. De aanvragen voor een schuldregeling
bij de NVVK worden hiervoor opgenomen in een voor de drie organisaties toegankelijke
database. Leden van de KBvG en de NVI melden de vorderingen op deze cliënten.
Voorwaarde is natuurlijk wel dat de schuldeiser akkoord gaat met deze melding.
Het is de bedoeling dat de database in het voorjaar van 2007 operationeel wordt. De
intentieverklaring is op 10 oktober 2006 ondertekend in Den Haag.
Incassokosten
Naar aanleiding van de berichtgeving in RTL nieuws van dinsdag 12 december 2006 over de
kostenberekening die incassobureaus hanteren bij het incasseren van vorderingen, zijn er
vragen gesteld door de vaste kamercommissie voor Financiën. Het ministerie van Justitie
heeft aan de KBvG de vraag gesteld of er regelgeving bestaat met betrekking tot de
berekening van incassokosten, hoe de werking in de praktijk is en of de KBvG het
noodzakelijk vindt dat er afspraken worden gemaakt of regelgeving tot stand komt.
Justitie is bericht dat rechters in den lande zeer verschillend oordelen over de
verschuldigdheid van incassokosten en over de hoogte van het toe te wijzen bedrag. De
KBvG is voorstander van uniforme landelijke regelgeving. Als er een uniforme landelijke
regeling komt, dan zal aan deze rechtsonzekerheid en –ongelijkheid een einde komen.
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Commissie van Deskundigen gerechtsdeurwaarders
De Commissie van Deskundigen adviseert de kandidaat-gerechtsdeurwaarder die in het kader
van zijn verzoek tot benoeming tot gerechtsdeurwaarder bij de Commissie een
ondernemingsplan heeft ingediend. De Commissie beoordeelt of het bij haar ingediende plan
voldoet aan de eisen van artikel 6 eerste lid van de Gerechtsdeurwaarderswet . De vragen of
er voldoende financiële middelen zijn en of de bedrijfsvoering na 3 jaar tenminste
kostendekkend zal zijn, zijn hierbij belangrijk en moeten positief beantwoord kunnen worden.
De kandidaat-gerechtsdeurwaarder is benoembaar indien hij onder andere een (positief)
advies van de Commissie van Deskundigen heeft ontvangen over zijn plan.
Het secretariaat van de Commissie wordt gevoerd door het Bureau Financieel Toezicht
(www.bureauft.nl).
Een overzicht van de door de Commissie verstrekte adviezen geeft het volgende beeld (bron:
Jaarverslag 2006 Commissie van Deskundigen gerechtsdeurwaarders):
Plannen: beginvoorraad
Ontvangen adviesaanvragen
Af: niet in behandeling genomen
Af: ingetrokken
Positief advies
Negatief advies
Plannen: eindvoorraad

2006
6
33
39
1
1
33
0
35
4

2005
8
37
45
0
1
36
2
39
6

2004
7
26
33
0
2
23
0
25
8

2003
6
25
31
0
0
24
0
24
7

In het verslagjaar publiceerde de commissie een nieuwe procedure en voorschriften voor het
indienen van een ondernemingsplan. Dit document is op het KBvG-net geplaatst en te
raadplegen via www.bureauft.nl.
Kamer voor Gerechtsdeurwaarders
De gerechtsdeurwaarder is aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van enig handelen of
nalaten in strijd met enige bij of krachtens de Gerechtsdeurwaarderswet gegeven bepaling en
ter zake van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk (toegevoegd kandidaat-)
gerechtsdeurwaarder niet betaamt. De tuchtrechtspraak wordt in eerste aanleg uitgeoefend
door de Kamer voor gerechtsdeurwaarders te Amsterdam.
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De aantallen door de Kamer behandelde zaken in het verslagjaar zijn als volgt (bron: Kamer
voor Gerechtsdeurwaarders):
Nog openstaande zaken
Ingekomen zaken
Ingetrokken zaken

94
607
33

Voorzittersbeslissing
Klacht:
- kennelijk niet-ontvankelijk
- kennelijk ongegrond
- van onvoldoende gewicht
Totaal:

382

Kamerbeslissing-verzet
Verzet:
- ongegrond
- niet-ontvankelijk
- gegrond
Totaal:

54
6
3
63

Kamerbeslissing-klacht
Klacht:
- ongegrond
- niet-ontvankelijk
- gegrond:
gerechtsdeurwaarder:
* geen maatregel
* berisping
* berisping met aanzegging
* geldboete
* schorsing in de uitoefening van het
ambt voor de duur van ten hoogste zes
maanden
* ontzetting uit het ambt
Kandidaat-gerechtsdeurwaarder:
* geen maatregel
* berisping
Totaal:

6
2
27
13
6
2
2
1

2
1

35

BFT
Bij het BFT komen geregeld vragen binnen van gerechtsdeurwaarders over uiteenlopende
onderwerpen. In het verslagjaar is in een samenwerking tussen KBvG en het BFT een
twintigtal veel voorkomende vragen gebundeld. Deze vragen en antwoorden zijn te vinden op
het KBvG-net en op www.bureauft.nl.
Deurwaarder in de klas
Het project '
Deurwaarder in de klas'was in het verslagjaar nog in volle gang. Er kwamen
voortdurend nieuwe verzoeken binnen om een deurwaarder uit te nodigen en hem/haar les te
laten geven aan de leerlingen over het ontstaan en de gevolgen van schulden, over hoe
moeilijk het is om uit de schulden te komen en hoe zij kunnen voorkomen dat ze schulden
maken.
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Lidmaatschappen van de KBvG
De KBvG is lid van de Union Internationale des Huissiers de Justice (UIHJ, zie
www.uihj.com), De Raad voor het Vrije Beroep (RvB) en van de Nederlandse Vereniging van
Procesrecht (NVvP).

Internationale betrekkingen
Regionale samenwerking en UIHJ EuroNord
De KBvG heeft in het verslagjaar het initiatief genomen tot een structureel overleg te komen
tussen de nationale beroepsorganisaties van Nederland, België, Frankrijk, Luxemburg,
Engeland, Schotland en Duitsland, allen lid van de Union Internationale des Huissiers de
Justice. Er zijn immers veel raakvlakken tussen deze landen en regulier overleg over de
ontwikkelingen binnen deze landen kan tot gezamenlijk voordeel kan leiden, zowel op
nationaal als op Europees niveau. Hierbij denken we aan onderwerpen als de positie van de
gerechtsdeurwaarder, de integriteit en onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder en het
belang van zijn werkzaamheden.
Ook de UIHJ wil meer regionaal gaan werken. Ten behoeve hiervan zijn diverse commissies
en samenwerkingsverbanden opgericht. Door één van deze commissies wordt een
elektronische bibliotheek opgezet (die bijvoorbeeld literatuur over beslaglegging in Estland
bevat) en er zal aandacht worden besteed aan dossiervorming (uitbreiding en aanvulling van
de dossiers per land over wetgeving en gebruiken, uitbreiding van statistische gegevens van
de aangesloten landen).
Europese wetgeving
De KBvG volgt de Europese regelgeving op de voet. Met name de volgende wetgeving had in
het verslagjaar de aandacht:
Europese Betalingsbevelprocedure
De behandeling van de Europese Betalingsprocedure in het Europees Parlement heeft
plaatsgevonden en het wachten is op de definitieve tekst. Daarna zal het Ministerie de
uitvoeringswetgeving formuleren.
Europees Bankbeslag
Een Groenboek over het Europees beslag op bankrekeningen heeft in het verslagjaar het licht
gezien. De KBvG stelt, naast een reactie van de UIHJ, een reactie op het Groenboek op.
Daartoe is een werkgroep ingesteld.
Bezoeken buitenlandse delegaties
In het verslagjaar hebben verschillende delegaties Nederland bezocht. Voor hen worden
presentaties en bezoeken aan gerechtsdeurwaarderskantoren georganiseerd. Soms is er ook
ruimte voor een bezoek aan Madurodam.
Daarnaast is de KBvG actief in een aantal landen. Op de eerste plaats zijn dat Bulgarije en
Macedonië. Voor Bulgarije gaat de aandacht voornamelijk uit naar het Nederlandse stelsel
van tuchtrecht en financieel toezicht. Het BFT speelt hier een actieve rol in de
informatievoorziening. Daarnaast hebben bijvoorbeeld Albanië en Kroatië belangstelling voor
het Nederlandse statuut.
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Interne betrekkingen en PR
Themabijeenkomst
In het kader van de PE-verplichting van de leden, vindt de KBvG het van belang zelf ook
bijeenkomsten te organiseren die bijdragen aan de bevordering van de vakbekwaamheid.
De KBvG organiseert in dat kader ieder jaar op de dag voorafgaand aan de Algemene
Ledenvergadering een themabijeenkomst. De themabijeenkomst op 19 mei 2006 stond in het
teken van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De heer Krouwel, directeur MVO van
de Rabobank en de heer J. Delva, verslaggever van de Nationale Kamer van
Gerechtsdeurwaarders in België verzorgden inleidingen om de achtergronden en de waarde
van maatschappelijk verantwoord ondernemen toe te lichten. Vervolgens werd een informeel
stellingenspel gespeeld, onder begeleiding van MVO Nederland.
Persberichten
De KBvG publiceerde in 2006 de volgende persberichten
Registratie van wanbetalers via websites (21-03-2006)
Volgens de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is de registratie van
wanbetalers via websites niet in overeenstemming met privacywetgeving. Waar
gerechtsdeurwaarders zich aan allerlei regels houden om de privacy van cliënten te kunnen
waarborgen, kan er via websites eenvoudig inbreuk worden gemaakt op de bescherming van
persoonsgegevens.
De afgelopen maanden zijn er regelmatig berichten in de media geweest over websites die
zich richten op registratie van wanbetalers. Voorbeelden hiervan zijn www.nietbetalers.nl en
www.incassoregister.nl. Op deze websites kunnen particulieren en bedrijven vermeende
wanbetalers registreren. Bij incassoregister.nl worden bedrijven die volgens een derde
weigeren te betalen onder druk gezet om alsnog te betalen door te dreigen met plaatsing op
een zwarte lijst. Volgens de KBvG kunnen onterechte registraties voor veel schade zorgen en
de privacy van personen behoorlijk aantasten.
De KBvG heeft haar leden, alle gerechtsdeurwaarders in Nederland, afgeraden om op welke
wijze dan ook medewerking te verlenen aan activiteiten van websites die wanbetalers
registreren. Bestuursvoorzitter Frans van der Meer: “Gerechtsdeurwaarders hebben een
geheimhoudingsplicht die niet strookt met de openbare registratie van wanbetalers. Om deze
reden is het niet juist als een gerechtsdeurwaarder meewerkt aan activiteiten zoals het
aanleveren van gegevens van debiteuren aan derden.”
Inmiddels heeft de KBvG het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) van haar
standpunt op de hoogte gesteld.
Grotere rol gerechtsdeurwaarders bij minnelijke schuldhulpverlening (27-06-2006)
De beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft met belangstelling kennis
genomen van het proefschrift “De WSNP: bedoelde en onbedoelde effecten op het minnelijk
traject” van Nadja Jungmann. Mevrouw Jungmann promoveerde maandag 26 juni jl. aan de
Universiteit van Leiden.
Nadja Jungmann stelt in haar proefschrift dat er een noodzaak bestaat tot professionalisering
en toezicht op de schuldhulpverlening in het minnelijke traject: een slagingspercentage van
slechts 9% is te gering. Zij argumenteert dat er voor professionalisering van de
schuldhulpverlening in het minnelijke traject vijf voorwaarden zijn: er moet sprake zijn van
een (koepel)organisatie, er moet een landelijk dekkend netwerk zijn, er moet een gedeeld
normen en waardenstelsel zijn, er moet een deskundige opleiding zijn en er moet een vorm
van tuchtrecht bestaan.
Mevrouw Jungmann sluit haar proefschrift af met de aanbeveling dat de
gerechtsdeurwaarders een prominentere rol kunnen spelen in het minnelijke traject. Dit zou
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op korte termijn te realiseren zijn. Want -zo stelt mevrouw Jungmann- de tijd om het
minnelijke traject te redden is kort.
Tenslotte noemt zij nog twee voordelen van het vergroten van de rol van de
gerechtsdeurwaarders in het minnelijke traject: crediteuren kunnen erop vertrouwen dat de
afhandeling op neutrale basis plaatsvindt en dat sprake is van gelijkberechtiging.
De KBvG onderschrijft de aanbeveling van mevrouw Jungmann. Naast het feit dat de
beroepsgroep voldoet aan de door haar genoemde voorwaarden, valt door onderbrenging van
het minnelijk traject bij de gerechtsdeurwaarders het gehele traject bovendien onder één
ministerie en daarmee is veel meer sprake van uniformering.
Overigens concludeerden ook de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de
Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) eerder dit jaar dat er een
grotere rol voor de gerechtsdeurwaarders kan zijn weggelegd bij de minnelijke
schuldhulpverlening. Zo zijn er door de NVB plannen geformuleerd voor een zogenaamd
“schuldregelingsbeslag”, dat een minnelijke oplossing beoogt te bieden die dezelfde
zekerheden en waarborgen biedt als nu de WSNP.
Deurwaarder doet alarmbellen rinkelen (11-09-2006)
Het huisbezoek van een deurwaarder levert aantoonbaar resultaat op. Dat blijkt uit de cijfers
van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtdeurwaarders (KBvG). Voor het tweede
achtereenvolgende jaar heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de ambtelijke verrichtingen
van de gerechtsdeurwaarders (rapport “resultaten van een onderzoek naar de verrichting van
ambtshandelingen door gerechtsdeurwaarders in 2005” Capgemini Nederland B.V. Utrecht,
28 augustus 2006).
De omvang van het rapport is kort, krachtig én representatief. Met een aantal kerncijfers meet
de Beroepsorganisatie de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen en probeert het effect
ervan in beleid om te zetten. Het rapport geeft een duidelijk beeld van de feitelijke
werkzaamheden. De gerechtsdeurwaarders leggen jaarlijks ruim 2,5 miljoen huisbezoeken af.
Na jaren van forse stijgingen stabiliseert dit cijfer: het aantal bezoeken is gelijk gebleven aan
het aantal huisbezoeken in 2004. Een direct effect van de verbeterde economische situatie.
Iedere werkdag wordt er gemiddeld dus zo’n 10.000 x aangebeld. In een overgroot deel van
deze huisbezoeken gaat het om een bedrag aan geld dat geïncasseerd moet worden.
Uit het rapport blijkt verder dat de gerechtsdeurwaarders in 2005 met 650.000 dagvaardingen
op pad zijn geweest. Een dagvaarding is de formele oproep om voor de rechter te verschijnen.
Bij meer dan de helft van deze onaangekondigde bezoeken was er iemand thuis en werd het
exploot aan deze persoon gelaten.
Treft de deurwaarder niemand aan dan gaan de officiële stukken in een gesloten envelop. Bij
zo’n bezoek bekijkt de gerechtsdeurwaarder de situatie ter plaatse en vergaart op die manier
nuttige informatie. Uit de gepresenteerde cijfers blijkt dat 100.000 dagvaardingen via een
deurwaarder uiteindelijk niet naar de rechter hoeven. Dat kan omdat bijvoorbeeld de
deurwaarder constateert dat het adres niet juist is, de woning of het bedrijf leeg staat, nog vóór
de zittingsdatum het geschil is opgelost bijvoorbeeld door volledige betaling. Een simpele
rekensom wijst uit dat hiermee jaarlijks tientallen miljoenen onnodige proceskosten kunnen
worden voorkomen. Bovendien legt de deurwaarder aan de deur helder uit welke
mogelijkheden partijen hebben om verweer te voeren en wat te doen om de kosten beperkt te
houden.
Het bezoek van een deurwaarder kost geld. Ieder willekeurig bezoek kost gemiddeld al zo’n _
70,00. Die bedragen zijn door de overheid vastgesteld. Dat mensen het dure bezoek van de
deurwaarder nog steeds op waarde weten te schatten blijkt ook uit een nog ander resultaat van
het onderzoek: in 2005 zijn 50.000 ontruimingen aangekondigd door de deurwaarders.
Uiteindelijk zijn hiervan 32.000 ontruimingen niet doorgegaan omdat de huurachterstanden
direct zijn voldaan of betalingsregelingen zijn getroffen.
Het bezoek van de deurwaarder is geen vrijblijvend bezoek en het onderzoek toont aan dat
partijen zich van die ernst bewust zijn. De deurwaarder rinkelt letterlijk de alarmbel.

500-Jaarverslag 2006

18

KBvG, NVI en NVVK tekenen intentieverklaring tegen het oplopen van schulden (11
november 2006)
De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), de Nederlandse
Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI) en de Nederlandse Vereniging voor
Volkskrediet (NVVK) gaan samen het oplopen van schulden proberen te voorkomen door
vroegtijdig informatie uit te wisselen. Dit is de kernboodschap van de op 10 oktober 2006 in
Den Haag ondertekende intentieverklaring.
De KBvG, de NVI en de NVVK merken dat de hoeveelheid schulden stijgt (Jaarverslag
NVVK 2005: stijging aanvragen schuldregeling van 39.000 in 2004 naar 43.000 in 2005).
Ook neemt de hoeveelheid mensen die hun betalingsverplichtingen niet nakomen toe.
Daardoor stijgen de (gerechtelijke en buitengerechtelijke) invorderingen die leden van de
KBvG en de NVI uitvoeren ook.
Personen met schulden kunnen zich melden bij de leden van de NVVK met een verzoek om
financiële hulpverlening. Om de kans op een geslaagde hulpverlening te vergroten, spreken de
drie organisaties de intentie uit dat ze kostenverhogende invorderingen zullen proberen te
voorkomen door onderling informatie uit te wisselen over vorderingen op personen die zich
hebben aangemeld voor financiële hulpverlening.
Een toegankelijk en up to date overzicht van personen die zich hebben aangemeld voor
schuldhulpverlening maakt dit mogelijk. De aanvragen voor een schuldregeling bij de NVVK
worden hiervoor opgenomen in een voor de drie organisaties toegankelijke database. Leden
van de KBvG en de NVI melden de vorderingen op deze cliënten.
Voorwaarde is wel dat de schuldeiser akkoord gaat met deze melding.
Het is de bedoeling dat de database in het voorjaar van 2007 operationeel wordt. Dan kan
deze unieke samenwerking van start gaan. De gezamenlijke intentieverklaring over deze
samenwerking en de database is op 10 oktober 2006 ondertekend in Den Haag.

Kantooraangelegenheden
Kwaliteitshandboek
Er wordt vanuit gegaan dat de KBvG een kwaliteitshandboek opstelt. Kijkt u bijvoorbeeld
naar de toelichting op de administratieverordening:
Elk kantoor dient te beschikken over een stelsel van procedures met betrekking tot de
administratieve organisatie en interne controle AO / IC…..
(Nadere uitwerking kan plaatsvinden bij reglement én in het kwaliteitshandboek van de
KBvG.)
De commissie Kwaliteitshandboek probeert een set van normen op te stellen dat zowel door
bestuur als ledenraad en ALV wordt gedragen. De laatste normenset die was voorgelegd heeft
tot een heleboel vragen geleid en duidelijk gemaakt dat het erg gecompliceerd is om tot een
basisset te komen.
Meer specifiek moet het kwaliteitshandboek invulling geven aan:
- Een toereikende administratieve organisatie (Art. 1)
- Een stelsel van controlemaatregelen waardoor alle opdrachten direct worden vastgelegd etc.
(Art. 2: zie toelichting)
- Een sluitend systeem van interne controle op de kasorganisatie (art. 5)
- Een zodanig geautomatiseerd proces dat betrouwbaarheid en continuïteit zijn gewaarborgd
(art. 8)
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Deze begrippen komen ook voor in het rapport Verantwoord Ondernemen. Feitelijk is de
beroepsgroep continu bezig met kwaliteitszorg. Kwaliteit en integriteit gaan gezamenlijk op.
Het Kwaliteitshandboek zal aansluiten bij het rapport van de commissie Verantwoord
Ondernemen, maar ook bij de aanbevelingen zoals die zijn gedaan door het Ministerie van
Justitie op de eerste conceptversie van het Kwaliteitshandboek van de KBvG.
Naar de mening van de KBvG werkt een kwaliteitszorgsysteem overigens alleen wanneer de
leden verplicht zijn eraan deel te nemen en wanneer getoetst kan worden of eraan wordt
voldaan.
KBvG Monitor
Om de KBvG in staat te stellen aan de hand van cijfermateriaal de vinger aan de pols van de
beroepsgroep te houden en derden informatie te verschaffen over de beroepsgroep, staat de
KBvG vooralsnog slechts één middel open: de jaarlijkse monitor, waaraan de leden niet
verplicht zijn deel te nemen.
Het door Cap Gemini BV opgestelde rapport “resultaten van een onderzoek naar de
verrichting van ambtshandelingen door gerechtsdeurwaarders in 2005” werd in augustus 2006
gepubliceerd. Aan de resultaat van de monitor werd aandacht besteed in het persbericht
“Deurwaarder doet alarmbellen rinkelen (zie onder Interne Betrekkingen en PR).
Agressie tegen gerechtsdeurwaarders
In december 2006 vond overleg plaats met de politie Hollands Midden, over de mogelijkheid
van een landelijke en uniforme aanpak door de politie van aangiftes van agressie tegen
gerechtsdeurwaarders. Iedere aangifte door een gerechtsdeurwaarder moet serieus en efficiënt
behandeld worden door de politie. Het doel is hiertoe een convenant te tekenen met de politie.
Om dit doel te bereiken is een enquête onder de leden uitgezet. Aan de hand van de resultaten
wordt in kaart gebracht hoe vaak agressie voorkomt, over welke vormen van agressie wij het
hebben en op welke manier is omgegaan met uw (eventuele) aangifte.

Vakbekwaamheid
KBvG memo’s en richtlijnen
In het kader van het bevorderen van de vakbekwaamheid stelt de KBvG memo’s op die het
standpunt van de KBvG met betrekking tot een bepaald onderwerp weergeven.
De KBvG heeft tot en met het verslagjaar memo’s opgesteld over:
• ontruiming en de afvoer van aan de openbare weg geplaatste goederen
• het in rekening brengen van nasalaris
• de onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder
• de informatieverschaffing door de eerste beslaglegger
• de omzetbelastinggevolgen van de werkzaamheden van gerechtsdeurwaarders en de
saldomethode voor de berekening van de bewaarplicht.
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Ontruiming
Het memo Ontruiming en de afvoer van aan de openbare weg geplaatste goederen,
dateert uit oktober 2003, maar is in het verslagjaar aangepast onder invloed van verschillende
ontwikkelingen.
Een duidelijke rol van de gemeente bij een ontruiming wordt door de KBvG van groot belang
geacht om misstanden bij ontruiming van een woning te voorkomen. Regelmatig zijn er
geschillen tussen woningeigenaren, gemeente en gerechtsdeurwaarders over wie zorg moet
dragen voor verwijdering van inboedel van de openbare weg.
Naar de mening van de KBvG zijn er zeer goede argumenten aan te voeren op grond waarvan
de gemeente de aangewezen partij is om zorg te dragen voor de afvoer en de opslag van de
ontruimde en op straat geplaatste goederen.
Deze argumenten zijn:
- de gemeente is een onafhankelijke partij;
- de gemeente heeft het wettelijke instrumentarium om bij wijze van bestuursdwang
voor afvoer en opslag zorg te dragen en eveneens om de zich na verloop van tijd
(maximaal 13 weken) van de inboedelgoederen te ontdoen (art. 5:30 AWB);
- de gemeente heeft vaak ook het praktische instrumentarium voor afvoer en opslag
(loodsen, mankracht, vuilstort);
- de gemeente kan de kosten van de afvoer en de opslag verhalen op de overtreder (de
huurder, maar ingevolge de uitspraken van de RvSt ook de verhuurder);
- de gemeente heeft een zorgplicht ten opzichte van de burger. Dat blijkt ook wel uit
het feit dat, anders dan bij andere vormen van executie, juist bij de ontruiming van
een woning een aanzegging moet plaatsvinden aan Burgemeester en Wethouders van
de gemeente (art. 14 Gdw). Die bepaling is niet alleen opgenomen met het oog op
bescherming van de openbare orde.
Het is van groot belang dat er op dit punt éénduidige rechtspleging komt. Het past een
ontwikkelde maatschappij niet dat er op een zo’n ernstig punt in de civiele executie
onduidelijkheid bestaat over de afvoer en opslag van de inboedel. Daarvoor zijn de betrokken
belangen en de ingrijpendheid van het executiemiddel te ernstig.
In het verslagjaar antwoordde de minister van Justitie op de Kamervragen die gesteld waren
over ontruiming en de afvoer van aan de openbare weg geplaatste goederen.
De reactie van de minister was naar de mening van de KBvG onbevredigend. De minister
onderkent de praktische problemen voor executanten bij gedwongen ontruiming, maar zijn
titel daartoe ontslaat hem niet van het naleven van publiekrechtelijke voorschriften, zoals
APV bepalingen, na te leven. De minister zegt bekend te zijn met de geschillen die ter plekke
over het hoofd van de ontruimde partij ontstaan, maar ziet geen aanleiding de gemeente een
praktische rol toe te kennen bij de afvoer van de ontruimde goederen. Reden voor de KBvG
het dossier opnieuw aan te kaarten bij Justitie.
Nasalaris
Op 9 maart 2006 heeft het Gerechtshof Amsterdam in navolging van het Gerechtshof
’s-Hertogenbosch geoordeeld dat het in rekening brengen van nasalaris niet is toegestaan
zonder rechtsgeldige titel. Het Gerechtshof gaf aan dat met het oog op de rechtszekerheid de
executant die vergoeding van het nasalaris wenst, de procedure van artikel 237 lid 4 Rv dient
te volgen. Dit betekent dat voor iedere zaak waarin nasalaris is gewenst, een apart bevelschrift
dient te worden gehaald. Blijkens deze arresten mag dus alleen nasalaris worden berekend
wanneer daartoe een bevelschrift is gekregen. Dat is in het verslagjaar ook nog eens expliciet
onder de aandacht gebracht van de leden van de KBvG.
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Indienen van klachten door de KBvG
In het kader van haar wettelijk opgedragen taak, heeft de KBvG tegen enkele van haar leden
een klacht ingediend. De klachten variëren in zwaarte: soms is het de KBvG er ‘slechts’ om te
doen duidelijkheid te verkrijgen over de uitleg van een artikel in de beroeps en gedragsregels.
Als voorbeeld dient de klacht die de KBvG had ingediend tegen een van de leden over
handelingen die waren verricht tijdens de schorsing van dit lid. Hoewel de KBvG zich
grotendeels kon vinden in de uitspraak van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders hierover en
de aan de gerechtsdeurwaarder opgelegde maatregel, heeft het bestuur besloten hoger beroep
in te stellen tegen één onderdeel van de beslissing.
In een arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 13 april 2006 heeft het Hof een toelichting
gegeven op ongeoorloofde werkzaamheden van geschorste gerechtsdeurwaarders. In casu
werd het een gerechtsdeurwaarder verweten dat hij gedurende de periode dat hij geschorst is
geweest, zijn ambtstitel heeft gebruikt, doordat zijn naam op het briefpapier van het kantoor is
blijven staan. De gerechtsdeurwaarder bestreed dat hij zijn ambtstitel gebruikt zou hebben
tijdens de schorsing, hij was immers als persoon geschorst en niet zijn kantoor. In zijn optiek
mocht het kantoor gewoon gebruik blijven maken van het normale briefpapier, dit was ook
besproken met de waarnemer.
Het Hof oordeelt dat artikel 50 van de Gerechtsdeurwaarderswet met zich mee brengt dat
gedurende de periode van schorsing van de gerechtsdeurwaarder op generlei wijze tot
uitdrukking dient te komen dat de gerechtsdeurwaarder werkzaam is in deze hoedanigheid.
Hieruit volgt dat uit het briefpapier niet mag blijken, noch dat de schijn gewekt mag worden,
dat de gerechtsdeurwaarder als zodanig werkzaam, althans in functie is. Bij justitiabelen mag
niet de schijn worden gewekt dat de gerechtsdeurwaarder in functie is gebleven.
De vraag is hoe ver een gerechtsdeurwaarder moet gaan om te voorkomen dat de schijn wordt
gewekt dat de gerechtsdeurwaarder in functie is gebleven. Dient bijvoorbeeld ook
lichtreclame aan de gevel te worden verwijderd? Of dient een vermelding in een
informatiegids te worden aangepast? Het Hof geeft zelf al aan dat vele bepalingen van de
gerechtsdeurwaarderwet nog zullen moeten worden uitgelegd. Het kan dus voorkomen dat
zich situaties voordoen waarin het voor een gerechtsdeurwaarder niet onmiddellijk duidelijk
is waar de grenzen van de wet precies liggen. Om deze reden werd de gerechtsdeurwaarder
dan ook geen maatregel opgelegd.
Permanente educatie
Nadat de KBvG en Justitie hadden bewerkstelligd dat de Gerechtsdeurwaarderswet een
bevoegdheid tot subdelegatie bevatte, konden de verordening en het Reglement bevordering
Vakbekwaamheid vastgesteld worden en ingevoerd worden. Dat is gebeurd op 1 maart 2005.
Vanaf dat moment zijn de leden van de KBvG verplicht gedurende een periode van twee jaar
een minimaal aantal KBvG opleidingspunten te behalen. Indien aan deze verplichting niet
wordt voldaan, dient de KBvG een klacht in tegen het betreffende lid bij de Kamer voor
Gerechtsdeurwaarders.
Het bestuur heeft het aantal te behalen opleidingspunten voor de periode 2005-2006
vastgesteld op 25. De eerste twee-jaren periode waarbinnen een minimaal aantal KBvG
Opleidingspunten moeten worden behaald is afgelopen op 31 december 2006.
Een ruime meerderheid van de leden heeft het belang ingezien van permanente educatie en
heeft voldoende KBvG Opleidingspunten behaald. Tegen degenen die niet voldoende KBvG
Opleidingspunten hebben behaald en die geen dispensatie hebben gekregen, wordt een klacht
ingediend door de KBvG.
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In het verslagjaar is de Verordening bevordering Vakbekwaamheid op de volgende punten
aangepast:
• er is nu ondubbelzinnig vastgelegd dat opleidingspunten niet kunnen worden
aangevraagd als de cursus al heeft plaatsgevonden
• er is in artikel 2 lid 4 een mogelijkheid opgenomen om bezwaar bij het bestuur aan te
tekenen tegen toekenning of afwijzing van punten
• de zin ‘Aan één uur volledig onderwijs wordt één opleidingspunt toegekend’ wordt
gewijzigd in ‘Als hoofdregel geldt dat aan één uur volledig juridisch en/of
vakinhoudelijk onderwijs één opleidingspunt wordt toegekend’.
Het bestuur heeft besloten dat de leden van de KBvG over de periode januari 2007 tot en met
december 2008 minimaal 30 KBvG Opleidingspunten moeten behalen.
De opleiding tot kandidaat gerechtsdeurwaarder
Het niveau van de opleiding tot kandidaat gerechtsdeurwaarder is van groot belang voor een
kwalitatief goede en integere ambtsuitoefening. De opleiding vormt de basis voor een goede
beroepsuitoefening. Ook in 2006 werd door de KBvG en door individuele (bestuurs)leden van
de KBvG veel tijd en aandacht gestoken in het op een kwalitatief goed niveau brengen en
houden van de opleiding.
Geldvordering Online
Geldvordering Online (GOL) is een project van de Raad voor de Rechtspraak, waaraan de
KBvG en Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders intensief medewerking verlenen.
De Raad voor de Rechtspraak ambieert een systeem waarbij een schuldeiser zelf via een
internet-applicatie (GOL) een vordering aan de rechter kan voorleggen. Dat gebeurt door
interventie van een gerechtsdeurwaarder. De vordering wordt doorgeleid naar het
administratieve systeem van een ‘centrale griffie’. Daarnaast worden de gegevens die de
schuldeiser in GOL invoert vertaald in een conceptdagvaarding, die door de door de
schuldeiser gekozen gerechtsdeurwaarder wordt betekend. Voordat dit gebeurt worden enkele
controles uitgevoerd (adres en verhaal). Uitgangspunt hierbij is dat de communicatie tussen
schuldeiser, griffie en gerechtsdeurwaarder elektronisch plaatsvindt via GOL.
In het kader van GOL wordt tevens een Centraal Loket Gerechtsdeurwaarders (CLG)
ingericht. Dit loket fungeert als de gezamenlijke backoffice van de aan GOL deelnemende
kantoren. CLG draagt zorg voor de verzending van de (voorschot) e-factuur aan de
schuldeiser en zorgt voor betaling van gelden aan de gerechtsdeurwaarder. Het CLG zal ook
een aantal verificaties (GBA, verhaal) uitvoeren voordat de dagvaarding wordt doorgeleid
naar de gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder kan ermee volstaan de dagvaarding te
betekenen.
De KBvG zal een convenant met de Raad voor de Rechtspraak sluiten met betrekking tot de
uitvoering van de afspraken in het kader van GOL.
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Overzicht wet- en regelgeving
Gerechtsdeurwaarderswet
• Besluit tijdstip inwerkingtreding Gerechtsdeurwaarderswet
• Veegwet 2002
• Besluit inwerkingtreding Veegwet 2002
• Reparatiewet I Justitie 2004
• Reparatieverordening I KBvG
Beroeps- en gedragsregels
Gedragscode gerechtsdeurwaarders ter bescherming persoonsgegevens
• Goedkeuring gedragscode door CBP
Administratieverordening
• Vragen en antwoorden KBvG verslagstaten
• Renteregeling
• Ministerie van Financiën inzake omzetbelastinggevolgen werkzaamheden
gerechtsdeurwaarders
Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag)
• Regeling wijziging Btag 2005
• Vragen en antwoorden Btag
Verordening Ledenraad
Reglement Algemene Ledenvergadering
Verordening bevordering vakbekwaamheid en Reglement
Besluit opleiding en stage
Besluit toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders
Besluit ondernemingsplan gerechtsdeurwaarder
• Procedure en voorschriften indienen ondernemingsplan
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
• Regeling kennisgeving ambtshandelingen
Richtlijn onafhankelijkheid gerechtsdeurwaarders
Memo KBvG inzake ontruiming
Memo KBvG inzake nasalaris

500-Jaarverslag 2006

24

Personalia
Aantal leden per 31 december 2006:
Leden gerechtsdeurwaarders
Leden toegevoegd kandidaten
Stagiaires

392
376
79

Totaal

847

Benoemd tot gerechtsdeurwaarder in 2006
M.T. van den Borg
M.M. Schaddelee
Mw. M.L. Vet-Feenstra
P. ten Zijthoff
Mr. G.A. Westra
Mr. R.A.J. van Hemert
A.H.P.M. van der Vleuten
J. Klaassen
Mr. drs. H.J.M. van der Manden
Mr. P.M.F. Tabor
W.S.M. van Laerhoven
Mw. E. van den Dobbelsteen
H.J.A.M. van de Waardt
Mr. F.J. Bronwasser
A. Lodder
W. ter Avest
A.A.G.J.P. van Dongen
Mw. mr. B.M.M. ter Kuile
Mr. O.J. Boeder
Drs. J.G.M. Dekkers
J.M.H.C. Haenen
Mw. C.P.F.M. Kamphuis-Hendriks
R. van Schendel
Th.J.C.M. Kos
Mw. A.D.J.P. Weeteringsden Biesen
J.C. de Bruijn
E.A. Dragstra
Mw. W. van Unen

Heerenveen
Gouda
Zaanstad
Emmen
Rotterdam
Rotterdam
Velsen
Groningen
Amersfoort
Almere
Eindhoven
Zoetermeer
Den Bosch
Schiedam
Rotterdam
Groningen
Oosterhout
Leiden
Haarlem
Heemstede
Maastricht
Almelo
Hilversum
Amsterdam
Uden

09-01-2006
09-01-2006
09-01-2006
01-02-2006
02-02-2006
23-02-2006
05-04-2006
26-04-2006
26-04-2006
15-06-2006
15-06-2006
15-06-2006
01-08-2006
01-08-2006
01-08-2006
21-08-2006
21-08-2006
21-08-2006
15-11-2006
25-10-2006
25-10-2006
30-10-2006
25-10-2006
20-11-2006
27-11-2006

Gorinchem
Hengelo (O)
Tiel

29-11-2006
29-11-2006
29-11-2006

Benoemd tot waarnemend-gerechtsdeurwaarder in 2006
H. Meinema
J. Haringa
Y. Reinders
Mw. J.M. Schoondermark
W.H.M. Heeremans
M.S.C. Roos
F.H.M. Bazuin
Mr. K.M. Brontsema
J.J. Oostdijck
J.A. Harmelink
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Menterwolde (Zuidbroek)
Menterwolde (Zuidbroek)
Hoorn
Den Bosch
Amsterdam
Spijkenisse
Beverwijk
Assen
Zwolle
Zwolle

01-02-2006
01-03-2006
13-05-2006
15-05-2006
01-06-2006
01-07-2006
01-08-2006
01-09-2006
15-11-2006
01-11-2006
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Wijziging vestigingsplaats in 2006
oud
J. Hiemstra
Appingedam/Apeldoorn
Mr. R.R. Bouwman
Apeldoorn/Appingedam
W. van Alphen
Gorinchem/Dordrecht
R.L.E. Winkel
Groningen/Smallingerland
W.H.M. Heeremans
Alphen a/d Rijn/Den Haag

nieuw
01-02-2006
01-02-2006
01-09-2006
01-11-2006
01-12-2006

Gedefungeerd in 2006
Mw. Drs. U.G.A. van Lith
M. van der Velden
F.G. Brandwagt
J.H.J. Scholte
J.A. Walma
G.H.J. Touber
G. ten Cate
Mr. J. Wats
F.J.W.C.M. Lautenslager
R. Krebbers
W.J.M. Dolk
C.H. Boeder
H.A. Bos

Eindhoven
Amsterdam
Emmen
Menterwolde (Zuidbroek)
Menterwolde (Zuidbroek)
Amsterdam
Winschoten
Spijkenisse
Den Bosch
Rotterdam
Schiedam
Haarlem
Zwolle

15-01-2006
15-01-2006
01-02-2006
01-02-2006
01-03-2006
15-04-2006
01-05-2006
01-07-2006
01-08-2006
01-08-2006
01-08-2006
15-11-2006
15-11-2006

Den Helder
Zwolle
Nijmegen

11-06-2006
02-07-2006
18-09-2006

Overleden in 2006
H. Vermeer
A. Flonk
W. Mink

500-Jaarverslag 2006

26

Adressen
KBvG:
Wilhelminalaan 3
3743 DB BAARN
Postbus 12
3740 AA BAARN
T: 035 – 542 75 13
F: 035 – 542 76 13
www.kbvg.nl
UIHJ:
Secrétariat U.I.H.J.
44, rue de Douai – 75009 PARIS
FRANKRIJK
T: 00 33 149 70 12 87
www.uihj.com
Bureau Financieel Toezicht:
Postbus 14052
3508 SC UTRECHT
T: 030 – 251 69 84
F: 030 -254 37 85
www.bureauft.nl
Kamer voor Gerechtsdeurwaarders:
Postbus 84500
1080 BN AMSTERDAM
T: 020 – 541 28 25
F: 020 – 541 21 80
Commissie van Deskundigen:
Postbus 14052
3508 SC UTRECHT
T: 030 – 251 69 84
F: 030 -254 37 85
www.bureauft.nl
Ministerie van Justitie:
Directie Toegang Rechtsbestel (DTR)
Schedeldoekshaven 100
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG
T: 070 – 370 79 11
F: 070 – 370 79 57
www.minjus.nl
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