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De KB
BvG
De Konin
nklijke Beroeepsorganisatie van Gerecchtsdeurwaaarders (KBvG) is rechtsoppvolger onder algemene
titel van de Koninklijke Verenigin
ng van Gerecchtsdeurwaarders (KVG) en bestaat ssinds de invo
oering van
p 15 juli 200 1.
De Gerechtsdeurwaaarderswet op
G is een rechttspersoon met een wetteelijke taak (R
RWT), een op
penbaar lichaaam in de zin
n van artikel
De KBvG
134 van de Grondweet en een berroepsorganissatie. Alle in Nederland gevestigde
g
geerechtsdeurwaarders
htsdeurwaarrders zijn verrplicht lid van
n de KBvG.
en toegeevoegd kandidaat‐gerech
G heeft tot taaak de bevordering van dde vakbekwaamheid en een
e goede beeroepsuitoeffening van
De KBvG
de leden
n. De KBvG heeft verorde
enende bevooegdheid. De
eze verordeningen wordeen slechts vastgesteld
met betrrekking tot onderwerpen
o
n waarvan dee Gerechtsde
eurwaardersswet regelingg of nadere regeling
r
bij
verorden
ning voorsch
hrijft. De vero
ordeningen bbevatten gee
en verplichtingen of voorrschriften die
e niet strikt
noodzakkelijk zijn voo
or verwezenlijking van heet doel dat met
m de verord
dening worddt beoogd en
n beperken
niet onnodig de marrktwerking. De
D verordeniingen zijn sle
echts verbind
dend voor dee leden van de
d KBvG en
D ledenraad
d van de KBvvG stelt de ve
erordeningen
n vast.
voor haaar organen. De
G heeft een bestuur,
b
een ledenraad een een algem
mene ledenve
ergadering. H
Het Bureau van
v de KBvG
De KBvG
staat hett bestuur bij in de uitoefening van zijjn taken. Hett Bureau is gevestigd in D
Den Haag.
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Het be
estuur va
an de KBv
vG
Taak
Het besttuur is belastt met de alge
emene leidinng van de KBvG en met de bevorderinng van de go
oede
beroepsuitoefening door de lede
en en hun vaakbekwaamh
heid.
Samensttelling
De leden
nraad benoemt het bestu
uur van de KKBvG. Het besstuur bestaat uit een oneeven aantal van ten
minste zzeven leden.
K
bestond op 1 januaari 2014 uit de
d volgende personen:
Het besttuur van de KBvG
 mr. J.M. Wissseborn, voorzitter, gerecchtsdeurwaaarder te Hard
derwijk;
B
, vicevoorzittter/secretaris, gerechtsd
deurwaarderr te Zaandam
m;
 mw. N. van Bockhooven,
er, toegevoeegd kandidaaat‐gerechtsde
eurwaarder uit Amersfoo
ort;
 H.P. Mik, penningmeeste
 mw. C.W. Baakhuis‐Van Kesteren,
K
gerrechtsdeurwaarder te De
en Haag;
 mr. O.J. Boeder, gerechtsdeurwaardeer te Haarlem
m;
 M.A. van Ettten, gerechtssdeurwaardeer te Rotterd
dam;
 mr. O.M. Jan
ns, toegevoegd kandidaaat‐gerechtsde
eurwaarder uit Groningeen;
 mr. J.A. de Swart, gerech
htsdeurwaarrder te Den Haag;
H
 A
A.C.C.M. Uitdehaag, gere
echtsdeurwaaarder te Etten‐Leur.
4 is de tweed
de bestuursttermijn van de
d heer mr. J.M.
J
Wisseboorn geëindigd en heeft
Op 1 novvember 2014
hij afscheid genomen
n van het be
estuur. De vooorzittersham
mer is overge
edragen aan de heer W.W
W.M. van dee
Donk. Op
p 19 juni 201
14 werd hij door
d
de ledennraad benoe
emd tot lid van het bestuuur en tot voorzitter van
de KBvG met ingang van 1 novem
mber 2014.
d eerste besstuurstermijnn af van de heer
h
A.C.C.M
M. Uitdehaag.. De heer Uittdehaag
Op 1 meei 2014 liep de
stelde zich opnieuw kandidaat vo
oor het best uurslidmaatsschap en werd herbenoeemd door de
e ledenraad
de vergaderin
ng van 17 ap
pril 2014.
tijdens d
Op 31 deecember 201
14 bestaat he
et bestuur vaan de KBvG uit
u de volgen
nde personenn:
 W
W.W.M. van
n de Donk, vo
oorzitter, gerrechtsdeurw
waarder te Ein
ndhoven;
 mw. N. van Bockhooven,
B
, vicevoorzittter/secretaris, gerechtsd
deurwaarderr te Zaandam
m;
 H.P. Mik, penningmeeste
er, toegevoeegd kandidaaat‐gerechtsde
eurwaarder uit Amersfoo
ort;
K
gerrechtsdeurwaarder te De
en Haag;
 mw. C.W. Baakhuis‐Van Kesteren,
 mr. O.J. Boeder, gerechtsdeurwaardeer te Haarlem
m;
 M.A. van Ettten, gerechtssdeurwaardeer te Rotterd
dam;
 mr. O.M. Jan
ns, toegevoegd kandidaaat‐gerechtsde
eurwaarder uit Groningeen;
 mr. J.A. de Swart, gerech
htsdeurwaarrder te Den Haag;
H
 A
A.C.C.M. Uitdehaag, gere
echtsdeurwaaarder te Etten‐Leur.
bijeen geweest.
Het besttuur is in 201
14 twaalf maal fysiek en ééén maal telefonisch in vergadering
v
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De led
denraad van
v de KBvG
Taak
De leden
nraad stelt het algemene
e beleid vast van de KBvG
G, oefent toe
ezicht uit op het bestuur en is belast
met het vaststellen van
v de verordeningen vaan de KBvG.
Samensttelling
De leden
nraad bestaaat uit dertig leden en vijfttien plaatsve
ervangend ledenraadsledden. De algem
mene
ledenverrgadering kieest de ledenrraadsleden een hun plaatsvervangers.. De leden vaan de KBvG zijn
z verdeeld
over vierr ressorts. Diit is afhankellijk van de pllaats van vesstiging van de gerechtsdeeurwaarder of
o de plaats
van vestiging van het gerechtsde
eurwaarders kantoor waaar de toegevo
oegd kandidaaat‐
en zes ledenraadsleden ggekozen. Me
et
gerechtssdeurwaardeer werkzaam is. Uit het reessort worde
uitzondeering van hett ressort Arnhem‐Leeuwaarden, uit dit ressort worden twaalf lledenraadsle
eden
gekozen.
In het jaar 2014 eind
digde de term
mijn in de leddenraad voor vijf leden, waaronder
w
dde heer G.N.F. Jepma.
g
naa
ar het ledenrraadslidmaattschap en
Een aanttal plaatsvervangend leden hebben dde overstap gemaakt
de leden
nraad heeft een
e aantal niieuwkomers mogen verw
welkomen.
nraad is in 20
014 zes maall in vergaderring bijeen ge
eweest.
De leden
Tijdens d
de ledenraad
dsvergaderin
ng van 11 sepptember 201
14 werd de heer A.Ch. Booiten opnieuw gekozen
tot voorzzitter van dee ledenraad. De heer A. LLodder werd aangewezen
n als plaatsveervangend voorzitter.
v
De heer S.J.W. van der
d Putten alss secretaris een de heer D.
D Joustra we
erd aangewezzen als
plaatsveervangend seecretaris. Zij worden
w
ex a rtikel 1 en 2 van de Vero
ordening ledeenraad gekozen voor
een term
mijn van een jaar.
nraad heeft in
i het jaar 20
014 de heer A
oemd tot beestuurslid voo
or een
A.C.C.M. Uittdehaag beno
De leden
tweede ttermijn. Op 19 juni 2014
4 is de heer W
W.W.M. van de Donk ben
noemd tot lidd van het bestuur en tot
voorzitteer van de KBvG met ingang van 1 novvember 2014
4.
heeft de ledeenraad zich beziggehoud
b
den met een divers aanta
al onderwerppen. Een aan
ntal worden
In 2014 h
benoemd. Zo heeft de
d ledenraad
d de aanbeveelingen van het
h preadvies ‘Naar een nnieuwe besla
agvrije voet.
weetrapsrake
et.’ aangenom
men. Is het onderwerp
o
vo
oorfinancierring en de vast te stellen
Herziening in een tw
olvabiliteitsratio meermaaals aan de orde
o
geweest. Heeft de leedenraad zicch gebogen
liquiditeitsratio en so
a
en van de coommissie Evaaluatie kwalitteitsnormenn, toezicht en
n toetsing
over de notitie met aanbevelinge
ndere commissie, zo is dee commissie
e
Ook heeeft de ledenraaad doen bijstaan door eeen aantal an
Werkpro
ocessen beslag op inkomsten ingesteeld, ook is een commissie
e ingesteld diie zich bezighoudt met
het opstellen van een uniforme wijze
w
van weerken met he
et digitaal be
eslagregister en is aan he
et einde van
mmissie Mee
erjarenbeleidd ingesteld die zich in hett jaar 2015 zaal bezighoud
den met het
het jaar 2014 de com
nieuwe b
beleidsplan.
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De Alg
gemene Ledenver
L
rgaderin g (ALV)
Taak
beraadslaagtt en beslist zo nodig overr het verslag van de werkkzaamhedenn van het besstuur van de
De ALV b
KBvG, dee financiële verantwoord
v
ding en het aaccountantsvverslag van het afgelopenn jaar en de
conceptb
begroting vo
oor het kome
end jaar.
Op iederre Algemenee Ledenverga
adering worddt door de po
ortefeuilleho
ouders binneen het bestuu
ur en door
de voorzzitter van de ledenraad verslag
v
gedaaan van de we
erkzaamhede
en in het afggelopen halfjaar.
De ALV is in 2014 tw
weemaal in ve
ergadering bbijeen gewee
est.
mei 2014 heefft de ALV, na
a positief advvies verkrege
en te hebben
n van de ledeenraad, de fiinanciële
Op 17 m
verantwoording over het jaar 2013 vastgesteeld en is het bestuur daarmee decharrge verleend
d.
mene Ledenvvergadering heeft twee lledenraadsle
eden (her‐/)g
gekozen en eeen plaatsvervangend
De Algem
lid.
Op 22 no
ovember 201
14 heeft de Algemene
A
Leedenvergade
ering zich geb
bogen over dde begroting voor het
jaar 2015. De ALV is akkoord geggaan met de begroting 20
015, de toelichting op diee begroting, de
eglement 20 15.
heffingen 2015 en heet Heffingsre
heeft vijf ledenraadslede
en (her‐/)gekkozen en vierr plaatsverva
angend ledenn voor de led
denraad.
De ALV h
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Het Bu
ureau va
an de KBv
vG

K
staat he
et bestuur biij in de uitoefening van zijn taken. Heet Bureau is gevestigd
g
in
Het Bureeau van de KBvG
Den Haaag.
Het Bureeau bestond eind 2014 uit de volgendde medewerrkers:
 mw. mr. K.M
M. Weisfelt, directeur
d
(1 ffte);
 mw. R.A. Baiidjoe‐Ramlall, secretaressse (0,9 fte);
 mw. mr. M.LL. van Gende
eren, juridiscch medewerkker (1 fte);
 mw. M. van Hierden, seccretaresse (00,9 fte);
 mw. F.M. Jan
nssen‐van de
er Schans, finnancieel med
dewerker (0,,7 fte);
 mr. E.N.A. vaan Kuijeren, juridisch meedewerker (1
1 fte);
 mw. W. Kunst LLB, juridisch medeweerker (0,8 fte
e);
 mr. J. Rijsdijkk, juridisch medewerker
m
(1 fte).
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De Fin
nanciële commisssie

dslag voor dee Financiële commissie liigt in artikel 19 Verorden
ning Ledenraaad, waarin is bepaald
De grond
dat de leedenraad zich, onder zijn
n verantwoorrdelijkheid te
er voorbereiding of uitvooering van zijjn taken en
van doorr hem te nem
men of genomen besluiteen, doet bijstaan door ee
en of meer uuit zijn leden
samengeestelde comm
missies. Waa
aronder in ieeder geval ee
en Financiële
e commissie.
nciële commissie bespree
ekt samen m
met de penningmeester het
h financieeel jaarverslag en de
De Finan
begrotin
ng van de KBvvG en voorziiet de ledenrraad in advie
es.
missie bestaaat uit vier led
denraadsledeen en de pen
nningmeeste
er van de KBvvG.
De comm
De sameenstelling van
n de Financië
ële commiss ie is in 2014 gewijzigd en
n bestaat aann het einde van
v het jaar
2014 uit de volgendee leden:
 A
A. Lodder, vo
oorzitter;
 A
A. Ch. Boiten
n;
 mw. G. Everss;
 H.P. Mik, penningmeeste
er;
 M.R. Swier.
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De Vacatureco
ommissie
e

dslag voor dee Vacatureco
ommissie ligtt in artikel 19
9 Verordenin
ng Ledenraadd, waarin is bepaald dat
De grond
de leden
nraad zich, onder zijn verrantwoordeliijkheid ter vo
oorbereiding
g of uitvoerinng van zijn ta
aken en van
door hem
m te nemen of genomen
n besluiten, ddoet bijstaan
n door een off meer uit zijjn leden sam
mengestelde
commisssies. Waaron
nder in ieder geval, naastt een financië
ële commissie, een vacatturecommissie.
missie bestaaat uit vier led
denraadsledeen en een lid
d van het besstuur van dee KBvG. De vo
oorzitter
De comm
van de leedenraad, dee heer A.Ch. Boiten, hantteert de voorzittershame
er van de Vaccaturecomm
missie.
4 van samensstelling gewiijzigd. Zo hee
eft de heer A
A.H. Groenew
wegen zijn
De Vacatturecommisssie is in 2014
commisssielidmaatschap neergele
egd. De heerr J.M. Essebo
oom heeft do
oor het versttrekken van zijn termijn
als lid vaan de ledenraaad zich teru
ug moeten trrekken uit de
e commissie. De heer M.JJ.C. van Leeu
uwen en
mevrouw
w drs. M.J.P.A. de Wilde hebben zitti ng genomen
n in de vacaturecommiss ie.
e 2014 uitt de volgende leden:
De Vacatturecommisssie bestaat eind
 A
A. Ch. Boiten
n, voorzitter;;
 mw. N. van Bockhooven
B
;
 mr. M.J. van Rooij;
 M.J.C. van Leeeuwen;
 mw. drs. M.JJ.P.A. de Wilde.
ehouden met de zoektoccht naar kand
didaten
In het jaar 2014 heefft de vacaturrecommissiee zich bezigge
voor hett voorzitterscchap van de KBvG. Dit dooor het aflop
pen van de tw
weede bestuuurstermijn van
v de heer
mr. J.M. Wisseborn. De vacature
ecommissie hheeft gesprekken gevoerd met de kanndidaten voo
or het
orzitterschapp. Ook liep de eerste term
mijn van de hheer A.C.C.M
M.
bestuursslidmaatschaap en het voo
Uitdehaaag af. Hij stelde zich herb
benoembaarr voor een tw
weede termijn en heeft inn dat kader met
m de
commisssie gesproken.
De Vacatturecommisssie heeft in 2014
2
een Regglement opggesteld ten behoeve van haar werkza
aamheden.
Dit Regleement is doo
or de ledenra
aad op 18 deecember vasttgesteld.
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De com
mmissie Wetgeving

missie Wetgeeving heeft in 2014 een nnieuw lid mo
ogen verwelkkomen, de heeer mr. S.J.W
W. van der
De comm
Putten. D
De heer A.M
M. Wedts de Swart
S
heeft aafscheid gen
nomen van de commissiee Wetgeving. De heer
mr. O.J. Boeder heefft zijn voorzittterschap va n de commisssie Wetgeviing voortgez et.
De comm
missie Wetgeeving is dit ja
aar twee keeer voltallig en
n een aantal malen in subbcommissiess bijeen
geweestt.
de bijeenkom
msten in 2014 zijn de volggende doorlopende wetg
gevingsdossiiers besproken:
Tijdens d
 Beslag op vaakantiegeld
 Bewijsbeslagg
 C
Centraal aan
ndeelhoudersregister
 Europees baankbeslag
 Executiebevoegdheden van
v een conccurrent‐schu
uldeiser met een civiele vvordering
 Herijking Faiillissementsw
wet
 KEI
 Natte/digitale handteken
ning
 Prejudiciële beslissing Ho
oge Raad inzzake incassokkosten
 G
Gedragscodee gerechtsde
eurwaarders ter bescherming persoo
onsgegevens
 Reële executtie/ontruimingen
Verdeling geeinde gelden bij derdenb eslagen
 V
K
– via ee
en subcomm
missie, ‐met bijstand
b
van de door haa r ingeschake
elde
Daarnaaast heeft de KBvG
anssen – een schriftelijke
e inbreng geleverd in de ccassatie (in belang
b
der
cassatieaadvocaat Mrr. M.A.J.G. Ja
wet) pro
ocedure die leidde tot het arrest van 31 oktober 2014
2
(ECLI:N
NL:HR:2014:33068) De Hogge Raad
sprak hieerin uit dat de
d jaarlijkse uitbetaling
u
vvan het vakan
ntiegeld slechts geheel vooor beslag vatbaar is
indien heet maandelijjkse inkomen
n in de maannden waarin het vakantie
egeld werd oopgebouwd, steeds
boven dee beslagvrijee voet uitkwa
am .
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De com
mmissie Voorfina
ancieringg

nraad van dee KBvG heeft begin 2010 de commissie Voorfinan
nciering in heet leven gero
oepen
De leden
om de risico’s van vo
oorfinanciering door gereechtsdeurwaaarders te on
nderzoeken, in kaart te brengen
b
o welke wijze de risico’ss die aan de voorfinancie
ering verbon den zijn,
en na te gaan of en op
beheersbaar gemaakkt kunnen worden.
missie bestaaat eind 2014 uit de volgeende leden:
De comm
 G
G.N.F. Jepmaa, voorzitter;
 M.R. Swier;
 Lodder;
 mw. N. van Bockhooven
B
;
 M.J.C. van Leeeuwen;
 A
A.C.T. Paijmaans.
De comm
missie Voorfiinanciering heeft
h
in deceember 2014 een
e voorlopiig eindrappoort gepresentteerd aan
de leden
nraad. In dit eindrapport
e
worden de oontwikkelinggen besproke
en ten aanzieen van het beperken
van de riisico’s van vo
oorfinanciering. De ledennraad heeft de
d commissie voorfinancciering een aanvullende
a
opdracht gegeven, haar
h
is gevraa
agd een liquiiditeitsratio, een solvabilliteitsratio enn de mogelijke
o
n en de ledennraad hierovver te adviseren.
normering ervan te onderzoeken
anbevelingenn presenteren.
In 2015 zzal zij haar definitieve aa
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De com
mmissie Evaluatie kwalite
eitsnorm
men, toeziicht en to
oetsing

missie Evaluaatie kwaliteittsnormen, tooezicht en to
oetsing is eind 2013 in heet leven gero
oepen. Na
De comm
twee jaaar werken meet de Verord
dening KBvG Normen voo
or Kwaliteit en
e het CTG w
wordt geëvalueerd naar
aanleidin
ng van de op
pgedane erva
aringen. Ondderdeel daarvan zijn mog
gelijke aanpaassingen van een aantal
bepalinggen in de regglementen te
en aanzien vaan de norme
en voor kwaliiteit. Een anddere belangrrijke
ontwikkeeling is dat de
d beroepsgrroep aan de vvooravond staat
s
van de invoering va n het integra
ale toezicht
door hett Bureau finaancieel toeziccht. De kosteen van het to
oezicht door het BFT worrden neergelegd bij de
juridisch
he beroepsgrroepen. Een eerste schattting is dat met
m het integrale toezichtt door het BFFT in eerste
instantiee omstreeks EUR 400.000
0 is gemoeidd. Afgezien vaan de kosten
n van het toeekomstige toezicht, kost
het huidige toezicht de leden van
n de KBvG onngeveer EUR
R 100.000 euro per jaar, nnaast de kossten die de
organisaaties kwijt zijn aan de toe
etsing door dde auditoren en de kosten van de inzeet van mede
ewerkers
van de kkantoren zelff. De grote vrraag is ook oop welke man
nier het BFT het integralee toezicht za
al inrichten
en hoe d
dat zich verhoudt tot het door de KBvvG ingerichte
e systeem va
an kwaliteitsccontrole. De
eze feiten en
ontwikkeelingen zijn aanleiding
a
ge
eweest voor het bestuurr om de commissie Evaluaatie kwaliteitsnormen,
toetsing en toezicht in te richten
n.
De sameenstelling van
n de commisssie is gewijz igd in 2014. Eind 2014 be
estaat de co mmissie uit de volgendee
leden:
K
vooorzitter;
 mw. C.W. Baakhuis‐Van Kesteren,
 M.A. van Ettten;
 R. Harteminkk;
 M.J.C. van Leeeuwen;
 mr. J.N. Reijn
n.
missie heeft in 2014 een rapport en aadvies uitgeb
bracht aan de ledenraad.. Zij heeft daarin
De comm
aanbevo
olen dat het wenselijk
w
is dat
d het systeeem van toettsing aan de KBvG Normeen voor Kwa
aliteit wordt
herzien. Het oordeell of het lid va
an de KBvG vvoldoet komtt primair te liggen bij de auditors. De
e commissie
beveelt aaan dat ten behoeve
b
van
n de beoordeeling van de toetsingsverrslagen van dde auditors een
e
commisssie wordt inggesteld. Deze
e commissie zal na margiinale beoord
deling van heet toetsingsverslag het
bestuur van de KBvG
G te adviseren om over tee gaan tot offwel een possitieve ofwel een negatie
eve
beoordeeling. Ook wo
ord de aanbe
eveling gedaaan om een bezwaar‐
b
en beroepsregleement op te stellen
voor klacchten over de
d beoordelin
ng van toets ingsverslage
en en de besluitvorming ddaarover doo
or het
bestuur van de KBvG
G.
Tot slot d
doet de com
mmissie de aa
anbeveling ddat de KBvG in
i overleg tre
eedt met hett BFT om te
bewerksstelligen dat zo min moge
elijk overlap plaats vindt tussen de kw
waliteitstoettsing door de
e auditors
en het kw
waliteitstoezzicht door he
et BFT en eenn convenantt af te sluiten
n met het BFTT met betrekking tot
informattievoorzienin
ng, met het doel
d om optiimaal uitvoering te kunnen geven aa n beider taak.
De comm
missie zal zich in de kome
ende tijd richhten op de uitwerking
u
va
an de door haaar voorgesttelde
aanbeveelingen.
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De com
mmissie Werkpro
ocessen b
beslag op
p inkomssten

nleiding van het rapport van de Natioonale ombud
dsman Met voeten
v
getredden en een toezegging
t
Naar aan
bestuur aan de Staatsseccretaris van V
van het b
Veiligheid en
n Justitie hee
eft de ledenrraad tijdens haar
h
vergadering van 20 september
s
2014 de comm
missie Werkprocessen beslag op inkoomsten ingesteld.
De comm
missie Werkp
processen be
eslag op inkoomsten bestaaat uit de volgende ledenn:
 mr. O.M. Jan
ns, voorzitterr;
 A
A. Ch. Boiten
n;
 M.A. van Ettten;
ma;
 mr. J. Feikem
 R.C.M. Treffeers;
 mw. drs. M.JJ.A.P. de Wilde.
nraad heeft de
d commissie de taakopddracht gevraaagd om de praktische
p
knnelpunten va
an het
De leden
werkpro
oces rondom het beslag op
o inkomstenn in kaart te brengen, me
ede tegen heet licht van de
d (op
handen zijnde) wijziggingen in de berekening van de beslaagvrije voet. Ook is gevraaagd om voorstellen te
mmunicatie r ichting schuldenaar en diens (sociaall) raadsman,, mede in
doen terr verbeteringg van de com
relatie to
ot de aanbevvelingen van de schrijverrs van het pre
eadvies. Tot slot, het onttwerpen van
n een
modelfo
ormulier ‘Bep
paling beslaggvrije voet’.
Tijdens d
de ledenraad
dsvergaderin
ng van 18 deccember 2014
4 heeft de co
ommissie haaar voorlopige
aanbeveelingen gepreesenteerd. In
n 2015 zal zijj haar definittieve aanbevvelingen pressenteren.
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De com
mmissie Voorzien
ningenfo
onds

nraad heeft
In 2012 iis door de ledenraad bessloten tot dee inrichting vaan een voorzzieningenfonnds. De leden
in haar b
beleid vastgeesteld dat de
e KBvG een leeidende rol dient
d
te nemen in het vooorkomen dat het
aanzien van het amb
bt van gerech
htsdeurwaarrders schade ondervindt door faillisseementen van
n
d inrichting
gerechtssdeurwaardeerondernemiingen en onttzettingen uit het ambt. Dat was de rreden voor de
van een voorzieningeenfonds.
orzieningenffonds is het aaanzien van het ambt te beschermenn en zo, waarr mogelijk,
Het doell van het Voo
deconfittures te voorrkomen.
f
steeun worden verstrekt op
p grond van dde categorieën
Uit het vvoorzieningenfonds kan financiële
genoemd in het reglement van het
h fonds. In 2014 zijn tw
wee waarnem
mingen gefinaancierd vanu
uit het
ningenfonds.. De kosten daarvan beddroegen in 20
014 € 85.761
1.
Voorzien
De comm
missie Voorzieningenfonds bestaat u it twee bestuursleden, waaronder
w
dee penningme
eester, en
een ledeenraadslid vaan de KBvG. De
D commissiie bestaat eind 2014 uit de
d volgendee leden:
 mw. C.W. Baakhuis‐van Kesteren;
A. Lodder;
 A
 H.P. Mik, voo
orzitter.
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Het Co
ollege To
oetsing Gerechtsd
deurwaarrders

Taak
eurwaarders voert in opd
dracht van de
e KBvG beooordelingen uiit in het
Het Colleege Toetsingg Gerechtsde
kader vaan de Verordening KBvG Normen vooor Kwaliteit. Dit gebeurt door
d
een sysstematisch,
onafhankelijk en ged
documenteerd proces waaarvoor doorr het college auditoren z ijn aangesteld. Bij de
toetsing is het Reglement KBvG Normen
N
vooor Kwaliteit de leidraad.
De, in op
pdracht van de
d gerechtsd
deurwaarderrs door de au
uditoren uit te voeren, tooetsingen wo
orden
vastgelegd in toetsin
ngsverslagen, die ter beooordeling mo
oeten worden
n voorgelegdd aan het College.
Samensttelling
De sameenstelling van
n het College
e Toetsing Geerechtsdeurwaarders is in het jaar 20014 gewijzigd. De heer
prof. mr. F.R. Salomo
ons heeft zich vanwege aandere werkzaamheden die niet te coombineren zijn
z met de
ekken. De heeer drs. A.W.H.
werkzaamheden binnen het College, uit het CCollege terug moeten tre
Hooymaan RA heeft zich
z op 5 september 20144 teruggetro
okken als lid van
v het Colleege eveneen
ns, vanwege
ombineren werkzaamhe
w
eden met de werkzaamhe
eden binnen het College . Op 11 september 2014
4
niet te co
is de heeer F. Engelagge toegetrede
en als lid (a.ii.) van het Co
ollege.
o 31 decem
mber 2014 ui t de volgend
de personen::
Het Colleege bestaat op
 mr. A.C.J.J.M
M. Seuren, vo
oorzitter, oudd‐gerechtsde
eurwaarder te
t Oss;
 F. Engelage, ad interim, gerechtsdeu
g
urwaarder te Winschoten
n;
 mr. H.J. Porttengen, notaris;
 prof. dr. T. Wentink,
W
eme
eritus bijzon der hoogleraaar Universitteit van Tilbuurg.
eurwaarders is in 2014 tie
en keer bijee
en geweest.
Het Colleege Toetsingg Gerechtsde
26 toetsingsvverslagen on
ntvangen. Va
anuit het jaarr 2013 restee
erde een
In het jaar 2014 heefft het CTG 12
n het totaal vvan 133 te be
eoordelen ve
erslagen zijn 128 verslagen positief
zeventall toetsingsveerslagen. Van
t
slag wordt behandeld in
beoordeeeld. In 2014 zijn 4 negatieve beoordeelingen afgegeven en 1 toetsingsvers
2015.
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De Stichting Le
eerstoel Beslag‐ e
en Executtierecht
Taak
De Stichtting Leerstoeel Executie‐ en
e beslagreccht is opgericcht in maart 2007. Het dooel van de Sttichting is
het bevo
orderen van het onderwiijs en onderzzoek op het gebied
g
van Burgerlijke
B
Reechtsvordering, meer
speciaal het executiee‐ en beslagrrecht in de ruuimste zin vaan het woord
d. Dit in het kkader van de
e
v de univerrsiteit waar dde leerstoel is gevestigd. Prof. mr. A. W. Jongbloe
ed is in 2002
universittaire taken van
benoemd tot bijzond
der hoogleraar; hij hield zzijn oratie, met
m als titel "Bijzondere
"
bbeslagen" op
p 25
septemb
ber 2002. Meet ingang van
n 1 decembeer 2011 is de heer Jongbloed profileriingshooglera
aar
Executiee‐ en beslagreecht aan de universiteit vvan Utrecht.. Zijn oratie heeft
h
hij gehoouden op 27
7 september
2012 en had als titel: "Naar een Europees ex ecutie‐ en be
eslagrecht”.
Samensttelling
De Stichtting bestond
d in 2014 uit de volgendee personen:
 mw. mr. M.LL.J.V. van Em
mden‐Geenenn, voorzitter;;
 JJ. Nijenhuis, secretaris;
 mw. N. van Bockhooven,
B
, penningmeeester;
 mr. J.A.W.M. Vogels;
 mw. drs. M.JJ.P.A. de Wilde.
De Stichtting Leerstoeel heeft in 20
014 twee keeer vergaderd
d. De vergaderingen van de Stichting stonden in
het teken van het symposium da
at door de Sttichting is geo
organiseerd in 2014.

Sympossium
Op 21 no
ovember 201
14 heeft de Stichting
S
haaar tweede syymposium ge
eorganiseerdd. Onderwerp
p van het
symposium was: ”Dee nieuwe EEX
X‐Verordeninng”. Sprekerss op het sym
mposium warren prof. mr. P. Vlas,
da, P. Gielen en prof. mr . A.W. Jongb
bloed.
prof. mr. L. Strikwerd
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Intern
nationale
e betrekk
kingen
De KBvG
G is lid van dee internation
nale koepelo rganisatie, de Union Inte
ernationale ddes Huissierss de Justice
(www.uiihj.com). De heer L.C.J. Netten,
N
gerecchtsdeurwaaarder te Tilbu
urg is voorzittter van de UIHJ.
U
G, direct en via
v UIHJ, is in 2014 betrokkken geweesst bij verschilllende “legall reform” pro
ojecten in
De KBvG
onder m
meer Albanië,, Georgië, Moldavië, Servvie en Kosovo.
In Georggië zal nieuw
we wetgevingg op het gebi ed van beslaag en executiierecht wordden geïntroduceerd,
waarbij u
uitdrukkelijkk is gekeken naar
n
het Nedderlandse be
eslag‐ en executierecht een de Nederla
andse
organisaatie van tenu
uitvoerlegging. Hetzelfde geldt in Servvie. Dit land zal in 2015 pprofessional standards
introducceren, gebaseeerd op de door
d
de KBvG
G ontwikkeld
de normen vo
oor kwaliteitt. Dit geldt evveneens
voor de versterking van
v het toezicht in Serviëë. In Kosovo was de KBvG
G actief bij d e organisatie
e en trainingg
van het Department for International Legal CCooperation,, onderdeel van
v het Kosoovaarse ministerie van
justitie.
Op verzo
oek van de UIHJ
U zal de KB
BvG een leid ende rol spe
elen in de org
ganisatie vann een (Europ
pees)
platform
m van toezich
hthouders. De bedoeling van dit platfform is om, op
o Europees niveau te ko
omen tot
uitwisseling van info
ormatie en ke
ennis op het gebied van toezicht
t
en tuchtrecht.
t
O
Ook het BFT zal
z hierin
participeeren.
Jos Uitdeehaag is tijdeens de Conse
eil Permanennt van de UIH
HJ gekozen tot rapporteuur general vo
oor het
driejaarlijkse congres van de UIH
HJ in juni 20115 in Madrid..
mber is, in Washington
W
tijdens een veergadering van de Wereld Bank, doorr de UIHJ, de
e World
In novem
Code on Enforcemen
nt gepresentteerd. Een seet van internationale basisregels voorr het ontwikkelen van
beslag‐een executiereecht in overe
eenstemmingg met de “Ru
ule of Law”. De
D KBvG wass actief betro
okken bij
de ontwikkeling van dit documen
nt.
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Verorrdening Onafhank
O
kelijkheid
d van de gerechtssdeurwaaarder

d KBvG com
mmissie Aanppassing Verordening Onafhankelijkheeid om de in 2010 in
In 2012 aadviseerde de
werking getreden veerordening Onafhankelijk
O
kheid van de gerechtsdeu
urwaarder o p onderdelen te
owel de miniister van Justitie als de
wijzigen. Aanleiding voor de instelling van deeze commissie was dat zo
nttekeningen
n maakten bij de Verordeening Onafhankelijkheid van de gereechtsdeurwaa
arder.
NMa kan
nraad stelde de aangepaste verordenning vast op 20 decembe
er 2012. Op 227 decemberr 2012 zond
De leden
de KBvG de aangepaaste verorden
ning aan de sstaatssecretaaris van Veiliigheid en Jusstitie met he
et verzoek
dkeuring over te gaan. De
e staatssecreetaris berichttte de KBvG op 17 juni 20013 niet tot
tot goed
goedkeu
uring van de verordeningg te zullen ovvergaan.
G besloot verrvolgens bero
oep in te ste llen tegen daat besluit van de staatsseecretaris. Da
at beroep is
De KBvG
op 26 juli 2013 ingessteld bij de re
echtbank Deen Haag. Het beroep werd op 24 septtember 2014
4 behandeld
in een zitting van de sector bestu
uursrecht va n de rechtbaank Rotterda
am. De recht bank verlenggde
vervolgeens begin novvember 2014
4 de termijn van uitspraaak, waarmee
e de uitspraaak niet meer in het
verslagjaaar (2014) is gedaan.
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Het prreadvies
Naar eeen nieuwe beslagvrije
b
voet. Vereeenvoudigingg in een tw
weetrapsrakket
Al geruim
me tijd klinkeen geluiden dat
d de regeliing van de beslagvrije vo
oet te wensenn overlaat. Omdat
O
de
berekening van de beslagvrije vo
oet soms tam
melijk ingewikkeld is, valt voor de justtitiabele (c.q
q. degene
die dezee bijstaat) nieet eenvoudigg te controlerren of de gemaakte bere
ekening kloptt. Daar komtt bij dat er
diverse w
websites zijn
n die een rekenprogramm
ma kennen, maar
m
die kom
men niet altijjd tot hetzelffde bedrag
van de b
beslagvrije vo
oet. Dit alles is voor het bbestuur van de KBvG aan
nleiding geweeest om het onderwerp
serieus tte laten bestuderen opda
at meer duiddelijkheid ontstaat. Een aantal
a
deskunndigen van binnen
b
en
buiten de beroepsgrroep is gevraagd te adviseeren en hun advies is uittgemond in hhet eind 2014
nteerde preaadvies Naar een
e nieuwe beslagvrije voet,
v
waarvan het eerstee exemplaar is uitgereikt
gepresen
aan de SStaatssecretaaris van Veiliggheid en Jus titie.
14 heeft de Staatssecreta
S
aris van Sociale Zaken en
n Werkgelegeenheid in een
Op 12 deecember 201
Kamerbrrief laten weeten het besttaansminimuum van de be
eslagvrije voe
et beter te w
willen besche
ermen door
te komen tot een eenvoudiger en transparannter systeem
m. Het preadvvies Naar eenn nieuwe beslagvrije
voet vorrmt voor het kabinet het vertrekpuntt in het onde
erzoek om tot de gewensste vereenvoudiging te
komen.
Het preaadvies Naar een
e nieuwe beslagvrije
b
vvoet is na Openbare explo
oten en ambbtelijke publicaties
(2011) en Herzieningg van het besslagverbod r oerende zakken (2012) he
et derde pre advies van de
d KBvG.

Stand vvan zaken ee
erder uitgebrachte preeadviezen
Naar aan
nleiding van het eerste preadvies
p
Op enbare explo
oten en amb
btelijke publiicaties is op 5 juni 2014
een wetssvoorstel naar de Tweed
de Kamer gesstuurd.
wetswijzigingg gaan
Ook het preadvies Herziening van het beslaggverbod roerende zaken zal tot een w
leiden. O
Op 16 decem
mber 2014 is een concepttwetsvoorste
el in consulta
atie gegaan.
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Het be
eslagregiister
Het Beslagregister geerechtsdeurw
waarders woordt ontwikkkeld door de KBvG. Het iss een register waarin allee
beslagen
n die gelegd zijn door gerrechtsdeurw
waarders worrden geregisttreerd.
n het beslagrregister is priimair het vooorkomen van
n kosten doo
or onnodige procedures, door het
Doel van
inzichtelijk maken vaan de gelegde beslagen pper debiteur en het bewa
aken van de beslagvrije voet.
v
v
om alle door he
en gelegde beslagen en m
mutaties mett betrekking
Gerechtssdeurwaardeers worden verplicht
tot deze beslagen aaan het registe
er te meldenn. Gerechtsdeurwaarderss kunnen hett register aan
nvullen
oor middel va
an beveiligdee communicaatie.
en/of raadplegen do
hebben geen
n toegang tot het registeer.
Derden h
wikkeling van het beslagre
egister vindtt plaats in driie fasen.
De ontw
FFase 1: vooro
onderzoek en maken vann het functio
oneel ontwerrp;
FFase 2: de bo
ouw van het register op bbasis van het vooronderzzoek;
FFase 3: de uitrol en de im
mplementatiee.
n om zorg te dragen voorr de realisatie van het
Nadat Ambrero van de KBvG de opdracht ha d ontvangen
ase. In de oppstartfase zijn de
beslagreegister, is de opstartfase gestart en aaansluitend de realisatiefa
voorbereeidende werrkzaamheden
n getroffen vvoor het duid
delijk in beeld brengen vvan wat de
ontwikkeelaars dienen te ontwikkkelen. In de rrealisatiefase
e was het uitgangspunt oom in een kort
tijdsbesttek een werkkend proof of
o concept opp te leveren. In deze periode is gebruuik gemaakt van
v
verschillende klankb
bordgroepen ter verkrijgi ng van feedb
back.
De impleementatiefasse werd in ga
ang gezet naadat zowel de
e KBvG als de SNG akkooord gingen met
m de
ontwikkeelde function
naliteiten. Zo
owel Ambrerro als de SNG
G staan softw
wareleverancciers bij met het
implemeenteren van het beslagre
egister. Aan hhet eind van oktober 201
14 zijn de eerrste testberichten
uitgewissseld.
eslagregisterr ingesteld. Deze
D
bestaat uit een aanttal leden van
n de
In 2014 iis de KBvG‐commissie Be
ledenraaad van de KB
BvG. Deze commissie heeeft als taak het opstellen van een veroordening en het daarbij
behoren
nde reglemen
nt. Ook denkkt zij mee oveer de inrichting van de werkprocesse
w
en ten aanzie
en van het
beslagreegister en in de
d communiicatie richtin g de leden.
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Prejud
diciële vrraag inza
ake de bu
uitengere
echtelijke
e kosten
Op 13 ju
uni 2014 is do
oor de Hoge Raad (ECLI:N
NL:HR:2014:1405) uitspraak gedaan oop de prejud
diciële vraag
die gesteeld was:
“Dient art. 6:96 lid 6 BW aldus te
e worden uit gelegd dat na
n het verzen
nden van de daarin genoemde
veertiendagenbrief vergoeding
v
van
v buitengeerechtelijke incassokosten is verschulldigd, dus zonder dat de
d (veertienndagen)brief nog een nad
dere incassohhandeling ve
erricht?”
crediteur na het verzzenden van die
uik gemaakt van de moggelijkheid tot het indiene n van schrifttelijke
In deze zzaak heeft dee KBvG gebru
vragen.
p
vvraag zo dat art. 6:96 lid 6 BW zo mo et worden uitgelegd dat
De Hogee Raad beanttwoordt de prejudiciële
de consu
ument‐schuldenaar de in
n het Besluit genormeerd
de incassokosten verschuuldigd wordtt indien hij,
nadat dee schuldeiserr hem de vee
ertiendagenbbrief heeft ge
estuurd, zijn schuld niet binnen veertien dagen
voldoet. Daartoe zijn
n geen naderre incassoha ndelingen vaan de zijde van de schulddeiser vereistt. Weliswaarr
is op een
n enkele plaaats in de parlementaire sstukken verm
meld dat de schuldeiser
s
nna het sturen
n van de
veertiendagenbrief toch
t
nog nad
dere handelinngen moet verrichten.
v
Maar
M mede geelet op de ovverige
mentaire stu
ukken, is hierrmee kennelijk niet bedo
oeld dat dit eeen vereiste is voor de
inhoud vvan de parlem
verschuldigdheid van
n de door he
et Besluit gennormeerde kosten,
k
doch slechts dat iin de praktijkk bij het
n van betalin
ng na het verrstrijken van de veertiendagentermijn veelal nogg handelingen door de
uitblijven
schuldeiser moeten worden verrricht om de vvordering (m
met inbegrip van
v de reedss verschuldiggde
incassokkosten) daadwerkelijk te kunnen incaasseren.
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Vorde
ering tot cassatie in belangg der wett inzake vakantie
v
egeld
Bij arrestt van 6 juni 2014
2
gaf de Hoge
H
Raad ggelegenheid tot
t het indienen van schrriftelijke opm
merkingen
over de vvraag “aan de
d hand van welke regel of regels bep
paald moet worden
w
in hooeverre een eens per
jaar uit tte betalen vaakantiegelduitkering aan een beslagle
egger moet worden
w
uitbeetaald dan wel
w onder dee
beslagvrrije voet van art. 475b e.vv. valt, indienn beslag ligt op het loon of de uitkeriing waarvan het
vakantieegeld deel uittmaakt.” De Sociale Verzzekeringsban
nk (SVB) en de
d KBvG hebbben overeen
nkomstig hett
bepaaldee in art. 393 lid 2 Rv schrriftelijke opm
merkingen ge
emaakt.
mee kwam een einde
Op 31 okktober 2014 (ECLI:NL:HR:2014:3068) deed de Hoge Raad uitspraak. Hierm
aan een langlopend verschil van inzicht tusseen de SVB en
n de KBvG. Hoewel het foormeel een procedure
p
et betrof, heeeft de Hoge Raad
R
de gele
egenheid gebboden tot he
et indienen
tot cassaatie in het beelang der we
van schrriftelijke opm
merkingen. Dat
D was een nnovum. Op deze
d
manier hebben beidde partijen een
e bijdrage
kunnen leveren om de
d voorliggende rechtsvrraag in deze langslepende kwestie beeantwoord te krijgen.
n beperkingen gesteld aa n het beslagg op vakantie
egeld. De Hogge Raad heeft namelijk
In het arrrest worden
geoordeeeld dat op in
nkomen dat slechts doorr de jaarlijkse
e uitbetaling van het vakaantiegeld bo
oven de
beslagvrrije voet per maand uitko
omt, geen (voolledig) beslaag mogelijk is. In r.o. 2.4..5. verwoord
dt de Hoge
Raad hett aldus: ‘‘Hett beslag op vakantiegeld
v
is ongeldig indien
i
en voo
or zover het inkomen (in
nclusief de
aanspraaak op vakanttiegeld) in de
e maand waaarin het desb
betreffende gedeelte
g
vann het vakantiegeld werd
opgebou
uwd, benedeen de beslagvvrije voet bleeef, ongeach
ht of in die maand beslagg lag.’’
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De intternetcon
nsultaties
Wetsvo
oorstel verb
beterde werrking Vorm erkung bij beslag
b
Onderw
werp
Het voorrontwerp heeft als uitgan
ngspunt het bestrijden van een prakttijkprobleem
m. In de prakttijk blijkt
namelijkk dat het doeel van de Vorrmerkung woordt doorkru
uist, wanneerr schuldeiserrs, om hun vordering
veilig te stellen, ondeer de koper een
e beslag oop de koopso
om leggen. De
D levering vaan het registtergoed
ot stilstand ko
omt. Het vooorontwerp maakt
m
het
wordt daaarmee tegeengehouden waardoor dee levering to
mogelijkk dat betalingg mogelijk is in weerwil vvan het geleggd beslag onder de kope r. Daarbij wo
ordt bij de
inschrijvving van de koop verplich
ht melding geemaakt van de
d notaris bij wie de aktee van leverin
ng wordt
verleden
n, zo is men verzekerd
v
va
an een effecttief beslag on
nder de nota
aris.
De reacttie van de KB
BvG
Naar de mening van de KBvG is de
d in 2003 inngevoerde Vo
ormerkung vooral
v
een la pmiddel gew
weest en
nbreuk gemaakt op het syysteem van hhet beslagrecht. Daarom
m is het beterr om de Vorm
merkung af
wordt in
te schafffen en het syysteem te he
erzien. Het vooorontwerp wil een in de
e praktijk on voorzien gevvolg van de
Vormerkkung bestrijd
den. De KBvG
G heeft het vvoorontwerp voorzien van commentaaar om zo aa
an te geven
waar de regeling ond
duidelijk is of een verderre uitwerkingg behoeft.

Hoger b
beroep en cassatie
c
in civiele
c
zake n digitaal
Onderw
werp
Met betrekking tot het
h programm
ma KEI is eerrder reeds ee
en voorontw
werp geweestt voor de pro
ocedure in
eerste aaanleg. Met dit
d voorontwerp wordt heetzelfde gedaan voor de procedure i n hoger bero
oep en
cassatie.. Het doel is het procesre
echt in hogerr beroep zow
wel te vereen
nvoudigen alls te digitaliseren. Het
stuk waaar het hoger beroep mee
e wordt aanggebracht worrdt in het voorontwerp aaangeduid als het
hogerbeeroepschrift. De procedure wordt in bbeginsel digittaal aanhang
gig gemaakt bij de rechtsspraak. De
eiser krijjgt de mogelijkheid om zelf zorg te d ragen voor de
d bezorging van de proccesinleiding bij
b de
wederpaartij. In begin
nsel is daarin
n geen rol weeggelegd voo
or de gerechttsdeurwaardder. Verder komen
k
in
het voorrontwerp de doorwerking van de bassisprocedure
e aanbod, eve
enals meer rregievoering door de
rechter, de modernissering van te
erminologie een de hantering van vastte termijnen .
De reacttie van de KB
BvG
Al eerdeer is door de KBvG het sta
andpunt ingeenomen dat indien partijjen reeds gesstructureerd
d met elkaar
twistten, de dagvaarrding in het hoger
h
beroepp en in cassaatie zou kunn
nen worden ggemist. In de
e reactie
van de K
KBvG is nader ingegaan op
o de terminoologie, de inconsequente
e digitaliserinng, de besch
herming van
de consu
ument en enkele bijzondere categoriieën waarbij het van bela
ang is dat nieet zomaar ve
erstek kan
worden verleend. In de reactie van
v de KBvG wordt ten slotte afgeslotten met een artikelsgewijs
commen
ntaar op het voorontwerp.
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Invoerin
ngswet vere
eenvoudiging en digitaalisering prrocesrecht
Onderw
werp
Voor hett voorontwerp is in het kader
k
van hett programma KEI een intternetconsul tatie geweest van het
wetsvoo
orstel voor dee eerste aanleg en van heet wetsvoorsstel voor hett hoger bero ep en cassattie. Het
voorontw
werp van het wetsvoorsttel voor de innvoeringswe
et, zorgt voorr de aanpasssing van de andere
a
onderdeelen van het Wetboek van Burgerlijkee Rechtsvord
dering aan de
e KEI‐wetgevving. Aangepast wordt
de wetgeeving van heet bewijsrech
ht zoals is oppgenomen in de Boeken 2 tot en met 4 van het Wetboek
W
van
Burgerlijjke Rechtsvo
ordering en verder
v
wordtt ook de overrige wetgeving aangepasst. Het vooro
ontwerp
voorziet in de termin
nologische wijzigingen,
w
dde vormvrije betekening, de heffing vvan de griffie
erechten en
overige verbeeteringen.
enkele o
De reacttie van de KB
BvG
Gepleit iis voor het laaten samenvallen van de volledige be
eschikbaarhe
eid van een ssystem‐to‐syystem
ng met het moment
m
van inwerkingtre
i
eding van de KEI‐wetgeviing. Verder w
wordt artikellsgewijs
koppelin
commen
ntaar gegeveen op de voorstellen tot w
wijziging van
n het Wetboe
ek van Burgeerlijke Rechtssvordering,
het Burggerlijk Wetbo
oek, de Gerechtsdeurwaaarderswet en
n de Wet griffierechten bburgerlijke za
aken. In het
commen
ntaar wordt onder
o
andere nader ingeegaan op hett verloop van
n het executiiekortgedingg, de
bezorgin
ng in scheidin
ngszaken, de
e vorm van h et exploot bij
b artikel 112
2 Wetboek vaan Burgerlijkke
Rechtsvo
ordering resp
pectievelijk artikel
a
113 W
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordeering, het onggewenst
verschuldigd zijn van
n een derde van
v het griff ierecht na de
e tijdige intre
ekking van dde zaak en de
e
terminollogie van hett ‘oproepen’.

Besluit digitaliserin
ng burgerlijjk procesreccht en besttuursprocessrecht
werp
Onderw
Het voorrontwerp van het besluitt digitaliserinng burgerlijk procesrecht en bestuurssprocesrechtt werkt de
KEI‐wetggeving bij AM
MvB nader uiit. Het vooroontwerp steltt voorwaarde
en aan het ddigitale systeem van
zowel dee rechterlijkee instanties als
a de gebrui ker van het digitale syste
eem. Daarbijj richt het vo
oorontwerp
zich op d
de digitale prrocesvoeringg, de verwerkking van persoonsgegeve
ens, de toegaang tot het digitale
d
dossier, de authenticcatie en de autorisatie.
a
De reacttie van de KB
BvG
In de zeeer uitgebreid
de reactie van de KBvG iss het besluit van artikelsg
gewijs comm
mentaar voorrzien. Bij het
commen
ntaar is ook het
h concept van
v de nota van toelichting betrokke
en. In de reacctie wordt ve
erzocht dat
een system‐to‐system koppelingg samenvalt m
met de inwerkingtreding van de KEI‐w
wetgeving. Gesteld
G
wordt daat het niet reealistisch is dat
d binnen zees maanden alle softwareleverancierrs een dergelijke
koppelin
ng tot stand kunnen
k
bren
ngen op alle ggerechtsdeu
urwaarderska
antoren. Daaarom heeft de
d KBvG een
voorstel gedaan voor enkele tusssenoplossinggen. Ook zijn
n zorgen geuit over de efffecten van het
fasegew
wijs inwerkingg treden van de KEI‐wetggeving. Daarn
naast zou het de voorkeuur hebben da
at het
voorontw
werp ook vo
oorziet in een
n oplossing vvoor het moggelijke scenario van het laangdurig fale
en van het
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h
bedenkiingen geuit over
o
het geopperde ideee dat de rechtbank zelf
systeem. Verder heeeft de KBvG haar
arkt gaat beddienen door het
h beschikb
baar stellen vvan een digittaal
de schuldeisers op de incassoma
del voor onb
betwiste geld
dvorderingenn. Andere pu
unten uit de reactie zijn oonder meer het
h
invulmod
verbeterren van het oproepingsb
o
ericht door dde gerechtsd
deurwaarderr, het op eenn juiste wijze omgaan
met een geheim adres in het exp
ploot, de auttonomie van partijen, de identificatiee met een
e zaken.
organisaatiecertificaat, het verweer voeren dooor laaggelettterden en voorts nog ennkele andere
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De kla
achten, in
ngediend
d door de
e KBvG

Als publiiekrechtelijke beroepsorganisatie he eft de KBvG de wettelijke taak de gooede beroepssuitoefening
en de vaakbekwaamh
heid van de le
eden te bevoorderen. Een
n van de middelen die dee KBvG daartoe ter
beschikkking staat is het
h handelen
n van een geerechtsdeurw
waarder te laten toetsen door de tuchtrechter.
Als de KB
BvG een klacchtwaardige situatie consstateert, krijgt de gerech
htsdeurwaardder in kwestie in
beginsel eerst de gellegenheid zijjn visie te ge ven op de be
etwiste gedrraging. Vervoolgens besluiit het
at tot het inddienen van ee
en klacht.
bestuur of zij al dan niet overgaa
d kaak stelle
en van (verm
meende) missstanden, maar ook de weens om een uitspraak
Niet alleen het aan de
uchtrechter te krijgen ten aanzien vaan een bepaaalde norm, kan reden zijnn om over te
e gaan tot
van de tu
het indieenen van een
n klacht. Op die wijze woordt bijgedragen aan de rechtsvormin
r
ng en verduidelijking
van besttaande norm
men.
In 2014 d
diende de KB
BvG twee kla
achten in teggen leden van de beroepsorganisatie . Het betrof het niet
houden van een gereechtsdeurwa
aarderskantooor in de plaats van vestiging en het hhandelen in strijd met
d uitspraak
(in iederr geval) artikeelen 1 en 10 van de Vo bberoeps en gedragsregelss. In beide zaaken wordt de
in 2015 vverwacht.
In 2014 iis in een aan
ntal klachten die in 2013 zijn ingedien
nd, uitspraakk gedaan.
den hadden hoger beroe
ep ingesteld ttegen de uitsspraak van de
d Kamer inzaake het niet voldoen
Twee led
aan de eeisen voortvloeiend uit de Verordeninng bevordering vakbekw
waamheid (dee PE‐verplich
hting). Ook
in hoger beroep zijn beide zaken gegrond ve rklaard.
De tweee gerechtsdeu
urwaarders die
d hoger beeroep hadden
n ingesteld tegen de uitsspraak van de
e Kamer
G Normen vooor Kwaliteit en de
inzake het handelen in strijd mett artikel 21 vvan de Verordening KBvG
n 6 en 14 van
n het Reglem
ment College Toetsing Ge
erechtsdeurw
waarders, he bben een laggere boete
artikelen
opgelegd
d gekregen, maar zijn we
el door het H
Hof berispt.
In de zess klachten die zijn ingedie
end wegens het handele
en in strijd met artikel 166 van de
Gerechtssdeurwaardeerswet: het niet
n houden van een kan
ntoor in de ve
estigingsplaaats zijn de uittspraken
verschillend. Eén klacht is ingetro
okken, één kklacht is onge
egrond verklaard (daar iss door de KBvG hoger
beroep ingesteld) en
n vier klachte
en zijn gegro nd verklaard
d. Van deze vier
v gegrondvverklaringen
n zijn er
twee gerrechtsdeurw
waarders beriispt, heeft ééén gerechtsd
deurwaarderr een berispi ng met aanzzegging
gekregen
n en is één gerechtsdeur
g
rwaarder uit zijn ambt on
ntzet. In een geval van eeen berisping heeft de
KBvG ho
oger beroep ingesteld.
i
In een uitspraaak tot een be
erisping met aanzegging heeft de
gerechtssdeurwaardeer hoger bero
oep ingesteldd.
In de klaacht die is inggediend tege
en een gerecchtsdeurwaarder wiens toegevoegd kkandidaat‐
gerechtssdeurwaardeer een door hem
h
gelegd bbeslag bij exploot beteke
ende aan eenn (eerdere)
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v
De
e KBvG heeftt hoger beroep
conservaatoire beslagglegger is de KBvG niet‐oontvankelijk verklaard.
ingesteld
d.
ht die werd in
ngediend teggen een gereechtsdeurwaarder, omda
at deze zich nnaar de mening van de
De klach
KBvG op
p onjuiste wijjze heeft geu
uit en daarm ee de indrukk heeft gewe
ekt dat hij beepaalde maattregelen
kon nem
men, is ongeggrond verklaa
ard. De KBvG
G heeft hoge
er beroep ing
gesteld.
De twaalf klachten in
nzake het fen
nomeen ‘fre elance toege
evoegd kand
didaat‐gerechhtsdeurwaarrder’, een
d mening va
an de KBvG ddoor de wetggever niet be
eoogd werd en niet gewenst is,
fenomeeen dat naar de
werden door de Kam
mer ongegron
nd verklaardd. De KBvG he
eeft hoger beroep ingestteld. In hoge
er beroep
zijn de klachten gegrrond verklaard, maar we rd geen maaatregel opgellegd.
12 ingediendee klacht gaf de Kamer in een tussenbbeslissing in februari
f
In de door de KBvG in maart 201
2013 opdracht aan het
h BFT om op
o het kantooor van de gerechtsdeurw
waarders oveer de jaren 20
010, 2011
el beslagen ziijn gelegd enn een analyse
e te maken
en 2012 per dossier onderzoek te doen welkke en hoevee
of er onn
nodige of buitensporige kosten zijn ggemaakt. Hett BFT rapporteerde in sepptember 201
13, waarna
de Kameer de zaak geegrond heeft verklaard enn aan beide gerechtsdeu
urwaarders dde maatregell van
schorsing van drie maanden
m
ople
egde. De KBvvG is hoger beroep
b
gegaa
an. Het Hof hheeft aan één
gerechtssdeurwaardeer de maatre
egel van schoorsing van tw
wee maanden
n opgelegd, aaan de andere
gerechtssdeurwaardeer de maatre
egel van schoorsing voor de
d duur van vijf
v maandenn.
In 2013 iis ook een klacht ingedie
end tegen tw
wee gerechtsdeurwaarders en een toeegevoegd ka
andidaat‐
gerechtssdeurwaardeer van hetzelfde kantoor.. Zij deden in
n exploten sttructureel beevel voor kossten die niet
zijn toeggewezen doo
or de rechterr. In een tusssenbeslissingg gaf de Kame
er het BFT dee opdracht om
o
onderzoek te doen. Het BFT rapp
porteerde in juli 2014, waarna de Kam
mer in decem
mber 2014 de
d klacht
e ieder dee maatregel van
v schorsing
g van een weeek heeft op
pgelegd.
gegrond heeft verklaaard en aan een
m ingestelde bberoep tegen een
In 2013 sstond de KBvvG een gerecchtsdeurwaaarder bij in het door hem
uitspraak van de Raaad van Discip
pline Advocattuur. De KBvvG merkt datt het meer enn meer usance wordt
dat advo
ocaten gerecchtsdeurwaarders onder druk zetten om ambtsha
andelingen nniet of juist wel
w te
verrichteen en dat zij zich daarbij bedienen vaan dreigemen
nten met feitelijkheden aals aansprakelijkheid
en/of aaantasting van
n de goede naam en/of tuuchtrechtelijjke sancties. Het Hof vann Beroep wass het eens
met de R
Raad van Disscipline Advo
ocatuur.
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De Wo
ob‐verzoeken

openbaarheid van bestuur (Wob) reggelt de open
nbaarmaking van overheiidsinformatie
e. De KBvG
De Wet o
is als opeenbaar lichaam in de zin van artikel 1134 van de Grondwet
G
een bestuursorrgaan, meer in het
bijzondeer een a‐orgaaan, en valt daarmee
d
ondder de reikwijdte van de Wob.
In 2014 iis het bestuu
ur van de KBvvG 5 keer meet een beroe
ep op de Wob gevraagd oom openbaa
armaking
van speccifieke inform
matie. Een aa
antal van diee zaken looptt nog. Datzelfde geldt vooor zaken uit voorgaandee
jaren. Eéén van de zakken is inmidd
dels aanhanggig bij de Raaad van State.
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Misbrruik titel/
/logo KBvG

G werd ook in
n 2014 een aantal
a
keren geattendeerrd op het geb
bruik van de titel
De KBvG
‘gerechtsdeurwaarder’ door (incasso)ondernnemingen. Ook komt voo
or dat een loggo (dat lijkt op
o dat) van
ordt.
de KBvG gebruikt wo
G verzoekt dee betreffende
e ondernem ing om te be
evestigen datt het gebruikk van de titel
De KBvG
‘gerechtsdeurwaarder’ of het loggo is gestaakkt. Ook mag door
d
de betrreffende ondderneming niiet de
indruk w
worden geweekt dat er handelingen w
worden verriccht of meded
delingen worrden gedaan die de
indruk w
wekken dat de
d ondernem
ming handelinngen uitvoert die behoren tot het takkenpakket va
an de
gerechtssdeurwaardeers.
n reactie ontvvangt wordeen gerechteliijke stappen ondernome n.
Indien de KBvG geen
G heeft in 201
14 tegen drie
e ondernem ingen aangiffte gedaan wegens
w
het onneigenlijke gebruik
g
van
De KBvG
de titel ‘gerechtsdeu
urwaarder’.
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De vra
agen van
n consumenten/de
erden

ntvangen. Die
e derden besstaan voor een groot
Ook in 2014 werden dagelijks vele vragen va n derden on
enaren, maaar ook derden
n‐beslagenen en andere belanghebb
benden
deel uit cconsumenteen en schulde
stellen reegelmatig vrragen over het werk van de gerechtsd
deurwaarder.
v de vragen komt digitaaal binnen, een
e aantal vrragen wordeen per post bezorgd.
b
De
Het overrgrote deel van
KBvG beehandelt de vragen
v
met zorg
z
en aanddacht.
In somm
mige gevallen
n wordt conta
act opgenom
men met het gerechtsdeu
urwaarderskkantoor en na
avraag
gedaan n
naar een situ
uatie.
De ondeerwerpen waarover de meeste
m
vragenn zijn gesteld
d zijn:
 Loonbeslag
b
voet
 Berekening beslagvrije
 Is de gedraging klachtwa
aardig
 Kosten die de
d gerechtsde
eurwaarder in rekening brengt
b
 Beslagleggin
ngen
 Betalingsreggeling

In totaal heeft het Bu
ureau van de
e KBvG in 20014:
1092 e‐m
mails met vraagen ontvangen en beanntwoord
51 schrifftelijke vrageen ontvangen
n en beantw
woord.
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De EU
U‐beteken
ningen
De KBvG
G ontvangt, als
a centrale in
nstantie, gerregeld verzoe
eken tot betekening. De KBvG stuurt deze door
naar gerrechtsdeurwaaarders in he
et hele land.
etekening bi nnen gekom
men, ook zijn 15 brieven oontvangen va
anuit het
In 2014 zzijn 167 verzzoeken tot be
buitenland met vragen over de EU‐betekenin
E
ng. Daarnaasst zijn 108 e‐mails ontvanngen met de vraag naar
ng kunnen stturen. De KBvG verwijst hen
h dan naa r de website
e,
wie zij eeen verzoek tot betekenin
www.kbvg.nl waar een
e zoekmachine in Engeels, Frans en Duits beschikbaar is.
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Comm
municatie
e

www.kb
bvg.nl

Eind 20113 is de lang verwachte website
w
van dde KBvG live gegaan. De website heeeft een nieuw
we jas
gekregen
n. Veel aandacht is beste
eed aan de tooegankelijkh
heid van de website,
w
zow
wel voor derd
den als de
leden. De website is een informa
atiebron en bbevat een uittgebreid lede
enportal. Sinndsdien is de
e website bij
m stukken en publicati es. Zo worde
en de vergad
derstukken vvan de ledenrraad
voortdurring gevuld met
gepublicceerd op het deel van de website datt voor de leden toeganke
elijk is.

Nieuwss van de week
Een belaangrijk middeel voor de led
den van de KKBvG om vakkinhoudelijk op de hoogtte te blijven van
v
ontwikkeelingen, is heet Nieuws va
an de week. H
Het Nieuws van
v de Weekk brengt iedeere week het laatste
nieuws o
op het gebied van wetgeving, jurispruudentie en andere
a
inform
matie die vooor de praktijkvoering
voor de gerechtsdeu
urwaarder va
an belang is. Het Nieuws van de Week wordt sam
mengesteld door het
en op www.nnieuwsvande
eweek.info.
bureau vvan de KBvG en is te leze

Vakblad
d de Gerech
htsdeurwaa
arder
Het vakb
blad van de KBvG,
K
de Gerrechtsdeurw
waarder, wordt aan alle le
eden gezondden, maar oo
ok aan
externen
n, zoals de vaaste Kamercommissie vooor Justitie, de
d Nova, KNB
B en ook de sstudenten aa
an de
opleidingg (dit vanaf een
e bepaald jaar van de op. De KBvG
G heeft gekozzen voor SDU
U als uitgeve
er. Het
Bureau vvan de KBvG draagt zorg voor de sam
menstelling van het blad en
e werkt daaarin nauw sa
amen met
een jourrnalist en pro
ofessionele fotografen. H
Het vakblad verscheen
v
in 2014 vier m
maal.
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Perma
anente Educatie

G hanteert eeen aaneenslu
uitende perioode van twee kalenderjaren voor hett behalen van een totaal
De KBvG
van derttig opleidingsspunten. Hett tijdvak 201 3‐2014 is ein
nd 2014 ten einde gekom
men.
In 2014 h
heeft het bestuur van de
e KBvG extra punten toeggekend aan het
h volgen vaan agressietrainingen.
De eindsstand opmakkend is duide
elijk te zien ddat leden van
n de KBvG pe
ermanente eeducatie serie
eus nemen
en veelvvuldig cursussen worden gevolgd. Hett aantal lede
en dat aan he
et eind van hhet tijdvak niiet genoeg
opleidinggspunten heeeft is beduid
dend lager daan in voorgaande perioden.
uldig bezochtt worden ha dden betrekkking op them
ma’s als de a anpak van agressie, de
Cursusseen die veelvu
beslagvrrije voet, Europese Execu
utie Instrumeenten, Huurrrecht, Reële Executie, WSSNP en Huurrincasso.
nuari 2015 trreedt het Regglement bevvordering vakkbekwaamhe
eid 2015 in w
werking. De Verordening
V
g
Per 1 jan
bevordering vakbekw
waamheid (2
2005) en het daarbij beho
orende Regle
ement bevorrdering
waamheid 20
015 legt aan de leden vann de KBvG de
e verplichting
g op om binnnen een
vakbekw
aaneenssluitende perriode van twee kalenderjjaren een miinimum aanttal opleidingsspunten te behalen.
b
De
verorden
ning biedt vo
oorts de moggelijkheid vo or het bestu
uur van de KB
BvG om het vvolgen van een
e
bepaaldee cursus verp
plicht te stellen. Het besttuur heeft be
esloten voorr de periode 2015‐2016 geen
g
gebruik tte maken van die bevoeggdheid, hoew
wel zij/hij ditt gedurende dit tijdvak allsnog kan do
oen, indien
een bepaaald onderw
werp dat noodzakelijk maaakt.

O
Opleidin
ngspuntten aanvvragen (483)
(
1%
%
12%

Opleidingsinst
O
tellingen (423))
In
ndividuele aannvragen (56)
KBvG/UIHJ/St.
K
. Leerstoel (4)
87%
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Cursusssen (48
83)
5% 3%

Leden aan deelgeenomen (444))
Gee
en leden aan ddeelgenomen
(24))
Gea
annuleerd (155)
92%

Opleidingsiinstellin
ng (423))

26%
Open inschrrijvingen (311))
Incompany ((112)
74%
%
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Cursus
C
categorieën
1%
8%
I: Vakinhoudelijk/jjuridisch
(437)
II: Niet Vakinhouddelijk/juridisch
h
(39)
III: Ontheffing/vrij
O
jstelling (7)
91%
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De led

Nieuwe
Een toeg
een jaar
gerechts
De KBvG
De heer
Mevrouw
Mevrouw
Mevrouw
De heer
De heer
De heer
De heer
Mevrouw
De heer
Mevrouw
De heer
Mevrouw
Mevrouw
De heer
Mevrouw
De heer
De heer
Mevrouw
Mevrouw
De heer
De heer
Mevrouw
Mevrouw
Mevrouw
Mevrouw
De heer
Mevrouw
De heer
De heer
Mevrouw
Mevrouw

