Gerechtsdeurwaarder Wilbert van de Donk voorzitter van de KBvG per 1 november 2014
De ledenraad van de KBvG heeft donderdag 19 juni gerechtsdeurwaarder W.W.M. (Wilbert) van de
Donk uit drie kandidaten gekozen tot voorzitter van de KBvG met ingang van 1 november 2014.
Van de Donk volgt per die datum mr. J.M. Wisseborn op, die dan zes jaar voorzitter is geweest van
de KBvG.
De voorzittersverkiezing kenmerkte zich door een heuse verkiezingsstrijd tussen de drie kandidaten.
Dondermiddag presenteerden zij zich aan de ledenraad en had de ledenraad gelegenheid de
kandidaten te vragen naar hun beweegredenen zich te kandideren en hun visie op de ontwikkeling
van het ambt van gerechtsdeurwaarder.
Van de Donk (48) werd vervolgens gekozen tot voorzitter. Van de Donk is sinds november 2004
gerechtsdeurwaarder in Eindhoven, is als directeur‐aandeelhouder verbonden aan het
gerechtsdeurwaarderskantoor Janssen en Janssen en heeft ruime ervaring met werkzaamheden voor
de KBvG. Hij werd in 2007 lid van de commissie Van der Winkel, die in opdracht van de toenmalige
staatssecretaris van Justitie het functioneren van de KBvG evalueerde. Dat onderzoek resulteerde in
het rapport Noblesse Oblige, waarin 39 aanbevelingen werden gedaan aan de KBvG. Van de Donk
wilde zelf graag ook aan de slag gaan met die aanbevelingen. Hij kandideerde zich voor het bestuur
van de KBvG en was van december 2008 tot april 2013 bestuurslid van de KBvG met de portefeuille
Ondernemerschap en Kwaliteit. Van de Donk stond onder meer aan de wieg van de KBvG
Verordening Normen voor kwaliteit en was voorzitter van de werkgroep die de rapporten over de
bewaarplicht, de liquiditeits‐ en solvabiliteitsnormen opstelde.
Van de Donk –tenslotte‐ over het voorzitterschap: “Het is goed de verhoudingen juist neer te zetten:
het is niet de voorzitter van de KBvG die de toekomst van de KBvG bepaalt. De voorzitter drukt
onmiskenbaar zijn stempel, maar de ledenraad bepaalt uiteindelijk het beleid. Ik reken het tot mijn
taak om als voorzitter op elk denkbaar gebied te faciliteren om de besluitvorming gedegen en
weldoordacht te kunnen nemen, en vervolgens met niet aflatende inzet dat beleid uit te voeren.”
NOOT VOOR DE REDACTIE
Over de KBvG
De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is een openbaar lichaam in de
zin van artikel 134 van de Grondwet. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders en
toegevoegd kandidaat‐gerechtsdeurwaarders zijn verplicht lid van de KBvG. De KBvG heeft tot taak
de bevordering van de vakbekwaamheid van de leden en van een goede beroepsuitoefening. Het
Bureau van de KBvG is gevestigd in Den Haag.
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