COLLEGE TOETSING GERECHTSDEURWAARDERS
JAARVERSLAG 2013
In dit jaarverslag worden de activiteiten van het College Toezicht Gerechtsdeurwaarders (CTG) over
het jaar 2013 beschreven.
College Toetsing Gerechtsdeurwaarders
De leden van het College zijn door de Ledenraad van de KBvG op 14 februari voor een periode van
drie jaar herbenoemd.
De leden van het College zijn:
Voorzitter
Dhr. mr. A.C.J.J.M. Seuren, oud-gerechtsdeurwaarder;
Leden
Dhr. mr. H.J. Portengen, notaris;
Dhr. prof. dr. A.A. Wentink, bijzonder hoogleraar kwaliteitsmanagement;
Dhr. prof.mr. F.R. Salomons, hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht;
Dhr. drs. A.W.H. Hooyman RA, register accountant.
Het College is in 2013 tien keer in vergadering bijeen geweest. Op 28 oktober heeft er een gesprek
plaats gevonden met de huidig en de voormalig portefeuillehouder Ondernemerschap en Kwaliteit.
Op 27 november is er overleg geweest met het bestuur. Overleg met het bestuur zal jaarlijks
plaatsvinden.
Het College heeft (naast het beoordelen van toetsingsverslagen) zich bezig gehouden met de
volgende onderwerpen:
- Hoe moet de tweede ronde van toetsingen worden ingevuld;
- Welke wijzigingen/aanpassingen zouden kunnen worden gemaakt in de documenten die het
College gebruikt;
- Of er een aanbeveling/aanwijzing moet worden gegeven naar aanleiding van het rapport van
het Bft inzake de renteberekening.
Ook heeft het College kennis genomen van en gediscussieerd over diverse binnen gekomen stukken:
 Artikel in de Gerechtsdeurwaarder over de Commissie Renteberekening
 Jaarverslag Bft
 KNB Evaluatie
 Verslag van het bezoek van een van de collegeleden aan de peer review dag van de KNB
 Artikel in het Financieel Dagblad betreffende een polis tegen de gevolgen van cybercrime bij
gerechtsdeurwaarderskantoren
 BLOS update
 Wetsvoorstel wijziging Gerechtsdeurwaarderswet, toegespitst op het nieuwe toezicht
 Uitspraken van tuchtrechter in eerste aanleg en in beroep
 Wetsvoorstel Brede Meldplicht Datalekken
 KBvG Kwaliteitshandboek
Toetsingsverslagen
Op 9 december 2012 werd de eerste periode van toetsen en beoordelingen afgesloten.
Drie toetsingsverslagen werden laat ingediend, waardoor het College deze niet voor 9 december
2012 kon afwikkelen. Deze kantoren beschikten op 9 december 2012 niet over een positief
beoordelingsverslag. Het bestuur van de KBvG heeft deze kantoren per brief aangezegd dat een te
late afronding van een volgende toetsing niet op een zelfde coulante behandeling kan rekenen.
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Eén gerechtsdeurwaarder heeft een beoordelingsverslag ontvangen, waarin is opgenomen dat hij
niet-ontvankelijk is. Hij had een kantoor laten toetsen dat niet in zijn vestigingsplaats lag.
Vier gerechtsdeurwaarders hebben geen toetsingsverslag ingediend.
Het betreft twee gerechtsdeurwaarders die samen één kantoor hebben; een gerechtsdeurwaarder
met een kantoor en een gerechtsdeurwaarder die geen kantoor (meer) exploiteert.
Het bestuur van de KBvG heeft tegen twee gerechtsdeurwaarders een klacht ingediend bij de Kamer
voor Gerechtsdeurwaarders, wegens het ontbreken van een positief beoordelingsverslag.
Tegen de andere twee gerechtsdeurwaarders is er geen klacht ingediend, omdat zij beiden geen
kantoor (meer) houden.
In 2012 zijn twee toetsingsverslagen negatief beoordeeld. Er is een negatieve beoordeling afgegeven,
omdat er onduidelijkheid was over de continuïteit van de onderneming en in een gebrekkige (of het
niet hebben van) een beleid(svisie).
Het eerste kantoor heeft een bezwaarschrift ingediend bij het bestuur van de KBvG. De beslissing op
het bezwaar kwam er kort gezegd op neer dat de gerechtsdeurwaarders alsnog de gelegenheid
kregen de door het College verlangde informatie te verstrekken, hetgeen zij eerder hadden
geweigerd. Nadat de beide gerechtsdeurwaarders conform de beslissing van het bestuur de
bedoelde informatie hadden gegeven, kon het College overgaan tot een positieve beoordeling.
Het tweede kantoor had een verzoek ingediend om dispensatie voor het tijdig behalen van een
positief beoordelingsverslag (na de eerdere negatieve beoordeling), maar heeft na afwijzing van dat
verzoek toch tijdig een nieuw toetsingsverslag ingediend. Deze indiening was echter zo kort voor 9
december 2012 dat de (positieve) beoordeling door het College in 2013 kwam te liggen.
Er zijn in 2013 in totaal 21 toetsingsverslagen ingediend, waarvan er 14 zijn afgehandeld.
7 Toetsingsverslagen worden afgehandeld in 2014.
Auditoren
Vijf auditoren hebben in de periode tot 2013 niet het vereiste aantal toetsingen uitgevoerd. Van vier
van hen is de erkenning ingetrokken, dit zijn de heren Kempkes, Renard, Jochims en Van der Worp.
Aan de heer Kap is dispensatie verleend wegens gezondheidsredenen.
In 2013 heeft er geen auditorendag plaats gevonden.
Commissie Evaluatie
Het bestuur van de KBvG heeft in 2013 besloten tot het inrichten van een evaluatiecommissie.
De opdracht aan de commissie is om advies uit te brengen aan het bestuur omtrent de meest
wenselijke inrichting van het toekomstige stelsel van kwaliteit, de toetsing ervan en het toezicht
erop, in verband met een aantal ontwikkelingen, namelijk het integrale toezicht door het Bft, de
plannen ten aanzien van de kostentoedeling van het toezicht en tuchtrecht aan de KBvG en de
evaluatie van de huidige kwaliteitsnormen. Het advies van de commissie wordt in 2014 verwacht
Renterapport van het Bureau financieel toezicht
Op grond van artikel 8.2 van het Reglement CTG kan het CTG een aanwijzing vaststellen. In 2013
heeft het College daarvan gebruik gemaakt, in verband met het renterapport van het Bft en het
advies van de commissie Renteberekening van de KBvG. De aanwijzing behoort, nadat deze is
vastgelegd en bekendgemaakt, tot de toetsingscriteria en dient te worden gehanteerd. De aanwijzing
luidt als volgt:
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“In het toetsingsverslag dient in elk geval specifieke aandacht te worden gegeven aan de vraag of de
gerechtsdeurwaarder sinds de vorige toetsing geconfronteerd is met klachten en problemen in
verband met de berekening van de door debiteuren verschuldigde rente, de verstrekking van
gespecificeerde berekeningen daarvan aan justitiabelen, alsmede aan de reactie van de
gerechtsdeurwaarder op die klachten en problemen.”
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