COLLEGE TOETSING GERECHTSDEURWAARDERS
VERSLAG 2014
In dit jaarverslag worden de activiteiten van het College Toezicht Gerechtsdeurwaarders (CTG) over
het jaar 2014 beschreven.
College Toetsing Gerechtsdeurwaarders
Op 1 januari 2014 zijn de leden van het College:
Voorzitter
Dhr. mr. A.C.J.J.M. Seuren, oud-gerechtsdeurwaarder;
Leden
Dhr. mr. H.J. Portengen, notaris;
Dhr. prof. dr. A.A. Wentink, emeritus hoogleraar kwaliteitsmanagement;
Dhr. prof.mr. F.R. Salomons, hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht;
Dhr. drs. A.W.H. Hooyman RA, register accountant.
De heer Salomons is per 1 september 2014 gestopt als lid van het College, wegens andere
werkzaamheden die niet te combineren zijn met de werkzaamheden van het College.
De heer Hooyman is per 5 september 2014 gestopt als lid van het College, wegens het directeurschap
(a.i.) van een gerechtsdeurwaarderskantoor.
De heer F.E. Engelage is per 11 september 2014 toegetreden als ad interim lid van het College.
Het College is in 2014 tien keer in vergadering bijeen geweest. De portefeuillehouders Kwaliteit
(mevrouw Bakhuis – van Kesteren en de heer Van Etten) van het bestuur zijn bij een deel van de
vergaderingen aanwezig geweest. Dit betreft het agendapunt ‘Overleg met portefeuillehouders’.
Er is in 2014 een notitie opgesteld over de ingangsdatum van de termijn van de positieve beoordeling
Toetsingsverslagen
Er zijn in 2014 in totaal 126 toetsingsverslagen ingediend, 7 lagen er nog van 2013. Van de 133
verslagen zijn er 128 positief beoordeeld. Er zijn 4 negatieve beoordelingen afgegeven en 1 wordt er
afgehandeld in 2015.
Er is 1 positief beoordelingsverslag ingetrokken.
Auditoren
Twee auditoren hebben in 2014 niet het vereiste aantal toetsingen uitgevoerd. Het college zal
moeten bezien of de erkenning van de beide auditoren zal dienen te worden ingetrokken, dan wel of
een dispensatie zal kunnen worden toegepast.
1 Auditor heeft verzocht om erkenning; deze erkenning heeft plaats gevonden.
Op 17 januari 2014 heeft de auditorendag plaats gevonden, daar is onder andere gesproken over de
wijzigingen van de nieuwe Gerechtsdeurwaarderswet en de gevolgen daarvan voor het CTG en de
auditoren. Ook werd gesproken over de renteberekening, BLOS, de evaluatiecommissie en de
documenten van het CTG.
Commissie Evaluatie
Het bestuur van de KBvG heeft in 2013 besloten tot het inrichten van een evaluatiecommissie. In
2014 is de commissie Evaluatie met haar advies gekomen, waarin een aantal aanbevelingen is
opgenomen. De commissie beveelt onder andere aan om het systeem van toetsing aan de KBvG
Normen voor Kwaliteit te herzien.
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De Ledenraad van de KBvG heeft de aanbevelingen overgenomen en de commissie Evaluatie 2.0 zal
de aanbevelingen uitvoeren in 2015.
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