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BESTUURSVERSLAG 2020 
 
ALGEMENE INFORMATIE 
 
De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is een openbaar lichaam in de zin van 
artikel 134 van de Grondwet. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend 
gerechtsdeurwaarders , toegevoegd gerechtsdeurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders en 
degenen die zijn toegevoegd in het kader van de stageverplichting bij de in artikel 25, eerste lid, 
Gerechtsdeurwaarderswet bedoelde opleiding zijn leden van de KBvG. De KBvG is gevestigd in Den 
Haag.  
 
De KBvG heeft tot taak de bevordering van een goede beroepsuitoefening door de leden en van hun 
vakbekwaamheid (artikel 57 Gerechtsdeurwaarderswet). Bij verordening worden beroeps- en 
gedragsregels van de leden van de KBvG vastgesteld en kunnen regels worden gesteld betreffende 
de bevordering van de vakbekwaamheid van de leden en de kwaliteit van de beroepsuitoefening. 
 
De KBvG is ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van kwaliteitstoetsen bij haar leden. De 
kwaliteitstoetsen worden verricht door deskundigen (auditoren) die zijn aangewezen (erkend) door 
het bestuur van de KBvG. 
 
Organisatiestructuur en taken 
 
De KBvG heeft een bestuur, een ledenraad en een algemene ledenvergadering. 
 

Bestuur  
 
Het bestuur is belast met de algemene leiding van de KBvG en met de uitoefening van de in de 
Gerechtsdeurwaarderwet omschreven taken, en met het beheer en de beschikking over haar 
vermogen. Het bestuur geeft voorts algemene leiding aan het bureau van de KBvG en regelt zijn 
werkzaamheid. 
Het bestuur stelt jaarlijks een verslag op over zijn werkzaamheden ten behoeve van de algemene 
ledenvergadering en zendt dit om advies aan de ledenraad. Het brengt het verslag ter kennis van de 
Minister voor rechtsbescherming, de stelselverantwoordelijke minister voor de 
gerechtsdeurwaarders. 
Het bestuur stelt jaarlijks een verantwoording op van zijn financieel beleid alsmede een begroting 
voor het komende boekjaar, met toelichting, en zendt deze stukken om advies aan de ledenraad. 
Het bestuur van de KBvG roept jaarlijks een algemene ledenvergadering bijeen. 

Het boekjaar van de KBvG wordt vastgesteld door het bestuur. Vóór de aanvang van het boekjaar 
stelt de algemene ledenvergadering de begroting vast. Het bestuur dient daartoe een 
ontwerpbegroting in, vergezeld van de nodige toelichting en een advies van de ledenraad. Het 
ontwerp wordt door het bestuur, ten minste twee weken vóór de behandeling daarvan door de 
algemene ledenvergadering, op elektronische wijze bekendgemaakt. 

Het bestuur wijst telkens voor elk boekjaar een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van 
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aan die is belast met de controle op de financiële verantwoording, 
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bestaande uit een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting. Deze brengt binnen drie 
maanden na afloop van het boekjaar daarover verslag uit aan het bestuur. 

Binnen acht maanden na de afloop van het boekjaar legt het bestuur de financiële verantwoording 
met het daarover door de accountant uitgebrachte verslag aan de ledenraad over. De ledenraad 
brengt na onderzoek van deze stukken daarover verslag uit aan de algemene ledenvergadering.  

Ledenraad 

De ledenraad bestaat uit vijftien leden. De gekozen leden vormen een afspiegeling van de binnen de 
beroepsgroep bestaande verhouding tussen gerechtsdeurwaarders en toegevoegd 
gerechtsdeurwaarders of kandidaat-gerechtsdeurwaarders. Ieder lid heeft een plaatsvervanger.  

De ledenraad heeft de zorg voor de vaststelling van het algemene beleid van de KBvG en treedt 
daartoe zonodig in overleg met het bestuur. Het bestuur stelt de ledenraad desgevraagd of eigener 
beweging in kennis van alle gegevens die voor het algemeen beleid van de KBvG van belang kunnen 
zijn, in het bijzonder gegevens betreffende zaken die het bestuur in uitvoering of behandeling heeft 
of die het in voorbereiding of onderzoek heeft genomen. De ledenraad is bevoegd het bestuur te 
allen tijde inlichtingen te vragen of onderzoek op te dragen betreffende onderwerpen die voor de 
bepaling van het beleid der KBvG van belang kunnen zijn. 
De ledenraad is ook belast met het vaststellen van verordeningen van de KBvG. 
De ledenraad benoemt het bestuur van de KBvG en kan, met inachtneming van artikel 61, het aantal 
der leden daarvan bepalen. De ledenraad benoemt de voorzitter en zijn plaatsvervanger uit de leden 
van het bestuur voor een termijn van drie jaren. 
 

Algemene Ledenvergadering 
 
Alle leden van de KBvG vormen de Algemene ledenvergadering.  

De gewone ledenraadsleden en hun plaatsvervangers worden door de algemene ledenvergadering 
gekozen voor een termijn van drie jaren en zij zijn herkiesbaar. 

De algemene ledenvergadering beraadslaagt en beslist zonodig over het verslag van de 
werkzaamheden van het bestuur van de KBvG, alsmede over de financiële verantwoording, het 
verslag van de accountant, bedoeld in artikel 79, tweede lid Gerechtsdeurwaarderswet de ontwerp-
begroting voor het komende jaar en de daarbij behorende toelichtingen alsmede de over deze 
stukken door de ledenraad uitgebrachte adviezen. De vaststelling van de financiële verantwoording 
door de algemene ledenvergadering houdt tevens in décharge van het bestuur terzake. 
 

Bureau 
 
De KBvG houdt een bureau in stand, dat het bestuur bijstaat in de uitoefening van zijn taken. 
 
Personele bezetting 
 
Bestuur samenstelling per 01-01-2020 
 
 AMBT NAAM STATUS TERMIJN EINDE 

TERMIJN 
 GDW W.W.M. (Wilbert) van de Donk Voorzitter 01-11-2017  

(2e termijn) 01-11-2020 

 GDW Mr. S.J.W. van der Putten  21-06-2019  
(1e termijn) 21-06-2022 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0012197/2020-10-01#HoofdstukVI_Paragraaf2_Artikel61
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 GDW Mr. S.J.W. van der Putten Vicevoorzitter 01-09-2019  
(1e termijn) 01-09-2022 

 GDW A.Ch. (Arjan) Boiten  18-04-2019  
(1e termijn)  18-04-2022 

 GDW A.Ch. (Arjan) Boiten Penningmeest
er 

01-07-2019 
(1e termijn) 01-07-2022 

 GDW Mw. mr. B.M.M. (Barbara) ter 
Kuile  01-07-2019  

(1e termijn) 01-07-2022 

 GDW Mr. O.M. (Oscar) Jans  01-09-2019  
(1e termijn) 01-09-2022 

 GDW P. (Paul) Otter  01-10-2018  
(2e termijn) 01-10-2021 

 GDW J. (Jeroen) Nijenhuis  22-04-2019  
(2e termijn)  22-04-2022 

 
Tijdens de ledenraadsvergadering op 25 juni 2020 werd Drs. M.D. (Michael) Brouwer gekozen tot 
voorzitter van het bestuur van de KBvG.  
 
Bestuur samenstelling per 01-01-2021 
 
 AMBT NAAM STATUS TERMIJN EINDE 

TERMIJN 
 GDW Drs. M.D. (Michael) Brouwer Voorzitter 01-11-2020 (1e 

termijn) 01-11-2023 

 GDW Mr. S.J.W. van der Putten  21-06-2019 (1e 
termijn) 21-06-2022 

 GDW Mr. S.J.W. van der Putten Vicevoorzitter 01-09-2019 (1e 
termijn) 01-09-2022 

 GDW A.Ch. (Arjan) Boiten  18-04-2019 (1e 
termijn)  18-04-2022 

 GDW A.Ch. (Arjan) Boiten Penningmeest
er 

01-07-2019 (1e 
termijn) 01-07-2022 

 GDW Mw. mr. B.M.M. (Barbara) ter 
Kuile  01-07-2019 (1e 

termijn) 01-07-2022 

 GDW Mr. O.M. (Oscar) Jans  01-09-2019 (2e 
termijn) 01-09-2022 

 GDW P. (Paul) Otter  01-10-2018 (2e 
termijn) 01-10-2021 

 GDW J. (Jeroen) Nijenhuis  22-04-2019 (2e 
termijn)  22-04-2022 

 
Ledenraad samenstelling per 1 januar1 2021 
 
 AMBT NAAM STATUS AANVANG 

TERMIJN EINDE TERMIJN 

1 GDW M. (Mohammed) Azouagh LR 01-01-2020 01-01-2023 

2 GDW C.W. (Chris) Bakhuis-Van 
Kesteren LR 24-05-2019 23-05-2022 

3 T GDW L.A.C. (Lorena) Botter LR 20-11-2020 20-11-2023 

4 T GDW D.W.J. van Leeuwen LR 24-05-2019 24-05-2022 
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5 T GDW S. (Stefano) Nocco LR 01-01-2020 01-01-2023 

6 GDW M.A. (Mark) Nouta LR 24-05-2019 24-05-2022 

7 GDW B. (Berthine) Pap LR 01-01-2020 01-01-2023 

8 GDW P.W.J. (Patrick) van der Pas LR 01-01-2020 01-01-2023 

9  GDW M.F.J. (Michael) Pijnenburg LR 17-11-2017 17-11-2020 

10 GDW mr. M.J. (Maarten) van Rooij LR 01-01-2020 01-01-2023 

11 GDW J.C.M. (Hans) Ruis LR 01-01-2020 01-01-2023 

12 GDW mr. J.A. (Jan) de Swart LR 01-01-2020 01-01-2023 

13 GDW M.R. (Michael) Swier LR 01-01-2020 01-01-2023 

14 GDW C.J.O. (Clemens) Waters LR 01-01-2020 01-01-2023 

15 T GDW M.C. (Marco) Weening LR 01-01-2020 01-01-2023 

1 GDW R.R. Bouwman PLV LR 20-11-2020 20-11-2023 

2 TK 
GDW R. (Richelle) Elshof PLV LR 01-01-2020 01-01-2023 

3 T GDW D.X. (Dion) van Empelen PLV LR 01-01-2020 01-01-2023 

4 T GDW  J. (John) Hempel PLV LR 23-11-2018 23-11-2021 

5 T GDW L. (Leonie) Heskamp PLV LR 24-05-2019 24-05-2022 

6 T GDW R.T. (Thomas) Kijvekamp PLV LR 01-06-2018 01-06-2021 

7 GDW A. (Arie) Lodder Msc PLV LR 01-01-2020 01-01-2023 

8 T GDW G.I. (Iwan) van Ravenswaaij PLV LR 01-01-2020 01-01-2023 

9 GDW M.I.L. (Marcel) Stalman PLV LR 01-01-2020 01-01-2023 

10 GDW P.H. (Petronella) Stockmann PLV LR 01-01-2020 01-01-2023 

11 GDW M. (Mesut) Tasci PLV LR 01-01-2020 01-01-2023 

12 T GDW mr. R.F.E.M. (Roger) Velraad PLV LR 23-11-2018 23-11-2021 

13 GDW P.G.C. (Patrick) Wittebrood PLV LR 01-07-2020 01-01-2023 

14  vacature    

15  vacature    

 
 
Bureau KBvG 
 
De KBvG heeft in het verslagjaar 5 medewerkers in dienst. Er hebben zich in het verslagjaar geen 
wijzigingen in dit bestand plaats gevonden. Het Bureau bestond in 2020 uit de volgende 
medewerkers: 
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mr. M.I. Cazemier  Juridisch- en beleidsmedewerker 0,8 fte 
S.M.C. van Koningsbrugge llb Juridisch- en beleidsmedewerker 0,8 fte 
P.C. Kuipers Secretarieel medewerker Bureau 1,0 fte 
K.M. Deelman Registermanager / officemanager 0,8 fte 
mr. K.M. Weisfelt Directeur 1,0 fte 
 
Algemene ledenvergadering 
 
Stand per 2 januari 2020 
Gerechtsdeurwaarders 302 
Toegevoegd gerechtsdeurwaarders 399 
Beroepsstagiairs 11 
Opleidingsstagiairs 16 
Totaal leden KBvG 728 
 
 
Stand per 2 januari 2021 
Gerechtsdeurwaarders 285 
Toegevoegd gerechtsdeurwaarders 370 
Beroepsstagiairs 11 
Opleidingsstagiairs 5 
Totaal leden KBvG 671 
 
GANG VAN ZAKEN GEDURENDE HET BOEKJAAR 
 
Uitvoering beleid KBvG in 2020 
 
Het verslagjaar heeft voor de KBvG vooral in het teken gestaan van uitvoering van het beleid. 
Het door de ledenraad vastgestelde meerjarenbeleidsplan 2016-2020 ‘Ik zal handhaven’ vormt de 
basis van de beleidsuitvoerende werkzaamheden van de KBvG. Ten behoeve van de verslaglegging 
aan de Ledenraad is een overzicht samengesteld van de aanbevelingen in het Beleidsplan en de stand 
van zaken in de uitvoering ervan.  
 
Financiële ontwikkeling KBvG 
 
De KBvG draagt alle kosten die uit de uitvoering van de haar door deze wet opgedragen taken 
voortvloeien. De kosten die samenhangen met de uitoefening van het bij of krachtens deze wet 
geregelde toezicht en ten laste komen van de Staat worden door de KBvG vergoed aan de Staat. De 
KBvG vergoedt eveneens de kosten die samenhangen met de uitoefening van de bij of krachtens 
deze wet geregelde tuchtrechtspraak en ten laste komen van de Staat. Ter dekking van deze kosten 
kan zij van de leden jaarlijks bijdragen heffen.  
 
De algemene ledenvergadering stelt, op voorstel van het bestuur, de hoogte van de heffingbijdragen 
voor het boekjaar vast.  
 
Het boekjaar 2020 is een jaar met opmerkelijke bewegingen. De Corona-crisis heeft grote gevolgen 
gehad voor de gerechtsdeurwaarders en de termijngevolgen daarvan zijn nog niet altijd duidelijk. 
Waar voor sommige kantoren, hoe spijtig ook, de Corona-crisis mogelijk de finale tegenslag was, zijn 
er ook kansen in deze markt in beweging. Niet alleen doordat sommige opdrachtgevers op zoek 
moeten naar een andere gerechtsdeurwaarders, ook omdat opdrachtgevers zich steeds meer bewust 
zijn van de aanstaande Verordening Grenzen Tariefmodellen, waardoor vaak heronderhandelingen 
zullen plaats moeten vinden. 
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Desondanks geeft een deel van de leden in KBvG enquêtes duidelijk aan dat het moeilijk is om in 
deze markt overeind te blijven. De kansen en bedreigingen voor het ambt zijn voor de ondernemers 
in deze branche ten dele gelijk (hetgeen onverlet laat dat iedere onderneming zijn eigen unieke 
profiel heeft) en de KBvG speelt een belangrijke rol in het wegwerken van bedreigingen en het 
verzilveren van kansen. Allemaal met het doel om de beroepsuitoefening te verbeteren en het ambt 
te houden op een gewenst niveau. 
In een omgeving waarin het niet gemakkelijk is om gezonde financiële resultaten te bereiken, is het 
zaak om als beroepsorganisatie op een sobere en doelmatige wijze te werken, zodat de kosten voor 
de leden tot een minimum worden beperkt. 
Een opvallende zaak die speelde in 2020 die gevolgen heeft voor de begroting van 2021 is de subsidie 
in het kader van het project vBVV. Deze subsidie geeft de KBvG de gelegenheid om een aantal kosten 
die door de KBvG gedragen moesten worden, via dit project te laten betalen. Daardoor wordt een 
beter resultaat behaald dan verwacht. Dat heeft uiteraard gevolgen voor het resultaat, dat gelijk 
ingezet kan worden in het nieuwe boekjaar. We zien dat terug in de hoogte van de heffing van de 
leden, die wordt per lid met ongeveer € 80 verlaagd, ondanks een krimpend ledenaantal. 
 
Heffing  
 
De hoogte van de heffing per lid van de KBvG was de afgelopen jaren als volgt (bedragen exclusief 
BTW): 
 2011 € 1.989,17 (944 leden) 
 2012 € 1.693,72 (955 leden) 
 2013 € 1.601,46 (962 leden) 
 2014 € 1.577,35 (962 leden) 
 2015 € 1.548,00 (923 leden) 
 2016 € (825,14 + 833,62 =) 1.658,76 (865 en 860 leden) 
 2017 € (863,04 + 869,15 =) 1.732,19 (853 en 847 leden) 
 2018 € (863,07 + 883,04 =) 1746,11 (796 en 778 leden) 
 2019 € (982,17 + 1018,49 =) 2.000,66 (757 en 730 leden) 
 2020 € (847,58 + 884,06 =) 1.731,64 (728 en 697 leden) 

 
Naast de heffing ontvangt de KBVG gelden vanuit de doorontwikkeling van digitale uitwisseling. 
De KBvG is eigenaar van het DBR en de publicatie van openbare exploten in de Staatscourant vloeit 
voort uit een preadvies van de KBvG. De KBvG brengt, teneinde in de toekomst ook dergelijke 
initiatieven te kunnen ontplooien, een bedrag in rekening bovenop de huidige bedragen die in 
rekening worden gebracht voor bevraging DBR en publicaties in de Stc. Deze bedragen zijn 
geoormerkt en worden alleen ingezet voor digitaliseringsprojecten (bijv. de verbreding DBR en 
vBVV). 
 
Analyse van de ontwikkeling gedurende het boekjaar en de resultaten 
 
Eind 2020 werd de bijdrage door het ministerie aan de KBvG betaald voor het project vBvv. Die 
bijdrage heeft (positief) effect op het resultaat van de KBvG. Voorts geldt dat als zich negatieve 
financiële ontwikkelingen voordoen, dan worden de kosten die de KBvG maakt verhaald op de leden 
middels het opleggen van een heffing.  
 
Onderzoek en ontwikkeling 
 
Er zijn geen vernieuwde activiteiten opgestart ten aanzien van het ontwikkelen van nieuwe 
producten, concepten en dergelijke. 
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Procedure KBvG tegen de Staat inzake indexering Btag 
 
Volgens de KBvG heeft de Staat (Minister van Veiligheid en Justitie) de schuldenaarstarieven voor de 
jaren 2013 tot en met het jaar 2016 onjuist (lees: te laag) geïndexeerd, met (omzet)schade voor 
gerechtsdeurwaarders als gevolg. Deze tarieven voor de ambtshandelingen van 
gerechtsdeurwaarders zijn opgenomen in het Besluit tarieven ambtshandelingen 
gerechtsdeurwaarders (Btag). De Staat wees na meerdere overleggen aansprakelijkheid voor de te 
lage indexering van de hand. In overleg met de Ledenraad is besloten dat de KBvG ten behoeve van 
de leden juridische stappen neemt en een procedure aanhangig maakt tegen de Staat, zodat de 
rechter een oordeel kan vormen over de indexering door de Staat. In het verslagjaar was deze 
procedure aanhangig, maar ondervond deze vertraging vanwege Corona.  
 
Schuldenwijzer 
 
Op 18 oktober 2019 is Schuldenwijzer gelanceerd. Op dat moment is het DBR direct opengesteld 
voor publiek: voorheen geschiedde een informatieverzoek aan de gerechtsdeurwaarder, nu kan 
iedereen met zijn of haar DigiD direct inloggen op het portaal en zien of er periodieke 
derdenbeslagen staan geregistreerd. Vooralsnog zullen dat uitsluitend de schulden zijn in de zin van 
een financiële verplichting van de schuldenaar waarvoor een rechtsingang wordt ingeleid dan wel 
een executoriale titel bestaat. In 2019 werd binnen de  commissie gesproken over de 
(on)mogelijkheden van het webportaal, met het doel dat de kennis en informatie wordt 
meegenomen in de ontwikkeling. De Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders heeft het portaal 
ontwikkeld. De KBvG heeft geen financiële verplichtingen.  
 
Beleid t.a.v. vrij besteedbare vermogen: de algemene reserve KBvG 
 
De KBvG heeft besloten dat de minimale reserve van de KBvG dient te zijn het bedrag dat benodigd is 
om gedurende een jaar aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen. 
 
Toekomstparagraaf 
 
Impact Corona-crisis 
Gerechtsdeurwaarders zijn ondernemers en ondervinden net als iedere andere ondernemer de 
gevolgen van de Corona-crisis. Voor gerechtsdeurwaarders geldt verder specifiek dat zij de gevolgen 
ondervinden van het beleid van de rechtspraak dat alleen urgente zaken doorgang vinden, dat 
dwanginvordering gedurende deze crisis zoveel als mogelijk niet plaats vindt en dat vonnissen 
waarbij een ontruiming wordt uitgesproken niet ten uitvoer morgen worden gelegd gedurende de 
crisis. Dat betekent dat het werk grotendeels stil ligt.  
De gevolgen van de crisis voor de omzetten van de gerechtsdeurwaarders zijn niet te voorspellen. 
Maar mocht sprake zijn van een daling van het aantal KBvG leden dan betekent dat de overige leden 
die daling moeten opvangen: immers, krachtens het Heffingreglement wordt 50% van de 
financieringsbehoefte zoals vastgesteld in de begroting 2020 op 1 juli 2020 geheven over diegenen 
die dan lid zijn van de KBvG. Voor de begroting 2021 kan een daling in het ledenaantal betekenen dat 
de KBvG (zoals de KBvG altijd tracht te doen) de lasten zoveel als mogelijk beperkt houdt, zodat het 
bedrag van de heffing 2021 zoveel als mogelijk beperkt blijft.  
 



Koninklijke Beroepsorganisatie van

Gerechtsdeurwaarders te Den Haag

Balans per 31 december 2020 

(na voorstel resultaatbestemming)

31-12-2020 31-12-2019
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 38.548 9.922

Vlottende activa

Vorderingen 
Vorderingen op handelsdebiteuren 2 95.044 8.850
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

3 
6.978 37.015

Overige vorderingen en overlopende
activa

4 
1.038.308 1.438.705

1.140.330 1.484.570

Liquide middelen 5 2.610.567 1.055.902

Totaal 3.789.445 2.550.394

9



31-12-2020 31-12-2019
€ € € €

PASSIVA

Eigen vermogen 6 
Overige reserves 1.531.759 1.306.697
Bestemmingsreserves 7 440.165 504.104

1.971.924 1.810.801

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handels-
kredieten

8 
618.467 603.719

Belastingen en premies sociale
verzekeringen

9 
209.845 3.966

Overige schulden en overlopende
passiva

10 
989.209 131.908

1.817.521 739.593

Totaal 3.789.445 2.550.394
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Koninklijke Beroepsorganisatie van

Gerechtsdeurwaarders te Den Haag

Rekening van baten en lasten over 2020

Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

€ € €

Baten 4.459.791 1.586.478 3.862.362

Lasten
Personeelskosten 202.490 433.500 312.730

Overige lasten 4.096.178 1.315.978 3.478.330

Som der bedrijfslasten 4.298.668 1.749.478 3.791.060

Exploitatieresultaat 161.123 -163.000 71.302

Resultaatbestemming
Uitgaven vanuit bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve Projecten & Onderzoeken -60.939 -60.000 -

Bestemmingsreserve Vervanging website -3.000 -3.000 -

Mutatie overige reserves 225.062 -100.000 71.302
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Koninklijke Beroepsorganisatie van

Gerechtsdeurwaarders te Den Haag

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemene toelichting 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), gevestigd te Den Haag, is per 15
juli 2001 opgericht. De KBvG heeft tot taak de bevordering van een goede beroepsuitoefening door de
leden en van hun vakbekwaamheid.

De locatie van de feitelijke activiteiten 

Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is feitelijk en statutair gevestigd op Prinses
Margrietplantsoen 49, 2595 BR te Den Haag en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer
27356362.

Informatieverschaffing over continuïteit 

Ten tijde van de opmaak van de jaarrekening is de inschatting van de directie dat op basis van
opgestelde scenario analyses de coronacrisis niet zal leiden tot discontinuïteit van de vereniging.
Derhalve zijn de waarderingsgrondslagen gebaseerd op duurzame voortzetting van de
bedrijfsactiviteiten.

Informatieverschaffing over groepsverhoudingen 

Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders benoemt het bestuur van
Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders. Derhalve kwalificeert Stichting Netwerk
Gerechtsdeurwaarders als groepsmaatschappij. 

Consolidatievrijstelling volgens artikel 407 
De entiteit maakt gebruik van de consolidatievrijstelling zoals bedoeld in bedoeld in artikel 2:407 lid
1a BW waardoor de deelnemingen buiten de consolidatie blijven. 

Verbonden partijen 
De volgende stichtingen zijn aangemerkt als verbonden partij: 
- Stichting Leerstoel Executie- en beslagrecht.
- Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders.

Informatieverschaffing over schattingen 

Bij het opstellen van de jaarrekening dient de Koninklijke Beroepsorganisatie van
Gerechtsdeurwaarders, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en
veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke
resultaten kunnen van deze schattingen kunnen afwijken.

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJk C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven.

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het
resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voorzover niet anders vermeld, worden activa en
passiva opgenomen voor de nominale waarde. 

12



Koninklijke Beroepsorganisatie van
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Toelichting inzake de vergelijkbaarheid met het voorgaande jaar 

De cijfers voor 2019 zijn, waar nodig, geherrubriceerd ten einde vergelijkbaarheid met 2020 mogelijk
te maken.

Pensioenregelingen 

De organisatie heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een
toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als lasten
worden verantwoord. De pensioenregeling is ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij.

Grondslagen 

Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen
gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Deze is gelijk aan de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijke geachte voorzieningen voor
het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling
van de vorderingen.

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde. 

De bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het
jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Omzetverantwoording 

De baten en lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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Toelichting op de balans per 31 december 2020

Activa 

Vaste activa

1  Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

Andere vaste
bedrijfs-
middelen

€
Stand per 1 januari 2020
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 203.711
Cumulatieve afschrijvingen -193.789

Boekwaarde per 1 januari 2020 9.922

Mutaties 
Investeringen 40.583
Afschrijvingen -8.270
Desinvesteringen -42.135
Afschrijvingen op desinvesteringen 38.448

Saldo mutaties 28.626

Stand per 31 december 2020
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 202.158
Cumulatieve afschrijvingen -163.610

Boekwaarde per 31 december 2020 38.548

De materiële vaste activa worden in 5-10 jaar afgeschreven. 
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Vlottende activa

Vorderingen 

2  Vorderingen op handelsdebiteuren
31-12-2020 31-12-2019

€ €
Vorderingen op handelsdebiteuren 97.711 11.517
Voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren -2.667 -2.667

95.044 8.850

3  Belastingen en premies sociale verzekeringen
Pensioenen 6.978 -
Omzetbelasting - 37.015

6.978 37.015

4  Overige vorderingen en overlopende activa
Nog door te berekenen kosten Ministerie Justitie & Veiligheid 965.297 1.345.837
Nog te factureren doorontwikkeling digitale uitwisseling 40.108 -
Vooruitbetaalde bedragen 25.021 27.054
Nog te ontvangen inzake waarnemingen 7.882 59.941
Nog te factureren cursussen - 4.200
Nog te ontvangen bedragen - 1.373
Overige - 300

1.038.308 1.438.705

5  Liquide middelen
ABN AMRO Bank N.V., rekening-courant 1.854.319 166.044
ING Bank N.V., deposito's 399.458 800.000
ING Bank N.V., rekening-courant 356.743 89.811
Kas 47 47

2.610.567 1.055.902
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Passiva 

6  Eigen vermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Overige
reserves

Bestemmings
reserves

Totaal

€ € €
Stand per 1 januari 2020 1.306.697 504.104 1.810.801
Resultaatbestemming 225.062 -63.939 161.123

Stand per 31 december 2020 1.531.759 440.165 1.971.924

7  Bestemmingsreserves
31-12-2020 31-12-2019

€ €
Bestemmingsreserve Voorzieningenfonds 400.000 400.000
Bestemmingsreserve Projecten & Onderzoeken - 60.939
Bestemmingsreserve Congres 30.000 30.000
Bestemmingsreserve Congres UIHJ 10.165 10.165
Bestemmingsreserve Vervanging website - 3.000

440.165 504.104

Bestemmingsreserve Voorzieningenfonds

Uit het voorzieningenfonds kan financiële steun worden verstrekt op grond van de categorieën
genoemd in het reglement.

Bestemmingsreserve Projecten & Onderzoeken

De bestemmingsreserve is aangewend voor overige onderzoeken ter profilering van de beroepsgroep.

Bestemmingsreserve Congres

De bestemmingsreserve heeft betrekking op het congres.

Bestemmingsreserve Congres UIHJ

De bestemmingsreserve heeft betrekking op de deelname aan het UIHJ Congres.

Bestemmingsreserve Vervanging website

De bestemmingsreserve had als doel de vervanging van de website te financieren.
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Kortlopende schulden

8  Schulden aan leveranciers en handelskredieten
31-12-2020 31-12-2019

€ €
Crediteuren 618.467 603.719

9  Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 200.609 -
Loonheffing 9.236 -
Pensioenen - 3.966

209.845 3.966

10  Overige schulden en overlopende passiva
Nog te betalen kosten wetswijziging vBvv 804.555 -
Nog te betalen kosten Stichting Leerstoel 124.000 93.000
Te betalen vakantiegeld 13.190 12.160
Nog te betalen accountantskosten 12.456 15.500
Vooruitontvangen bedragen 9.887 -
Nog te betalen administratiekosten 6.800 7.344
Nog te betalen diverse kosten 18.321 3.904

989.209 131.908
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen regelingen 

Vanaf 1 december 2011 is de KBvG financier van de stichting Leerstoel Executie- en beslagrecht. De
leerstoelhouder, professor mr. A. W. Jongbloed, werd voor het eerst benoemd tot hoogleraar
Executieen beslagrecht aan de Universiteit Utrecht per 20 september 2002. Zijn benoeming is vanaf 
1 december 2016 omgezet in een benoeming voor onbepaalde tijd. De kosten bedragen op jaarbasis 
€ 31.000.  

Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake betalingen ter verkrijging van
(gebruiks)rechten 

Er is een huurovereenkomst aangegaan voor het kantoorpand met een looptijd tot en met 31 juli 2022.
De huurprijs van de kantoorruimte bedraagt op jaarbasis € 54.425. De servicekosten bedragen per jaar
€ 9.968. De huurprijs voor de parkeerplaatsen bedraagt € 4.104 per jaar.  
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Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2020

Baten

Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

€ € €

Baten project wetswijziging vBvv 1.600.000 - -
Doorbelasting kosten Ministerie Justitie & Veiligheid 1.356.456 - 2.228.176
Heffing leden 1.236.484 1.232.378 1.503.042
Doorontwikkeling digitale uitwisseling 147.840 144.000 -
Doorbelasting kosten publicaties openbare exploten SNG 90.755 - 106.330
PE Registratie 28.490 25.000 24.340
Projecten - 50.000 -
Baten themabijeenkomsten - 10.000 -
Rente -434 100 474
Diversen 200 125.000 -

Totaal 4.459.791 1.586.478 3.862.362

In 2020 is het aantal leden van de KBvG gedaald van 731 naar 671. De leden bestaan uit:
285 Gerechtsdeurwaarders                           42%
370 Toegevoegd gerechtsdeurwaarders         55%
11 Beroepsstagiaires                                       2%
5 Opleidingsstagiaires                                     1%

Het bedrag dat per lid in 2020 conform het Heffingsregelement werd geheven, was € 1.731,64
(peildatum 1 januari 2020: € 847,58, peildatum 1 juli 2020: € 884,06).

Personeelskosten

Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

€ € €

Salarissen, sociale lasten en pensioenen 172.566 400.000 285.307
Arbo en verzuimverzekeringen 12.356 12.000 10.531
Cursussen en training 11.276 10.000 1.864
Reiskosten 6.292 10.000 13.209
Overige personeelskosten - 1.500 1.819

Totaal 202.490 433.500 312.730
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Salarissen, sociale lasten en pensioenen

2020 2019
€ €

De salarissen, sociale lasten en pensioenen zijn als volgt verdeeld:

Lonen en salarissen 265.573 228.843
Sociale lasten 41.270 40.000
Pensioenlasten 16.737 16.464
Doorbelasting personeelskosten aan project vBvv -151.014 -

Totaal 172.566 285.307

Gedurende het jaar 2020 waren gemiddeld 4,4 werknemers in dienst op basis van een volledig
dienstverband (2019: 4,2). Zowel in 2020 als 2019 waren alle werknemers in Nederland werkzaam.

Overige lasten

Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

€ € €

Algemeen 1.836.329 325.000 321.644
Kosten publicaties openbare exploten 90.755 - 106.330
Internationaal 42.692 53.500 39.577
Intern 259.287 375.978 385.432
Public Relations en Public Affairs 267.217 278.000 117.858
Ambtsuitoefening 31.000 31.000 31.000
Toezicht, begeleiding, waarborg 56.923 72.000 73.056
Financiën 35.983 37.500 35.419
Kantoor KBvG 119.535 143.000 139.838
Doorberekende kosten Ministerie Justitie & Veiligheid 1.356.457 - 2.228.176

Totaal 4.096.178 1.315.978 3.478.330
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Algemeen

Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

€ € €

Project wetswijziging vBvv 1.600.000 - -
Projecten & onderzoeken 135.374 50.000 47.747
Adviseurs 37.506 50.000 39.379
Lidmaatschap MKB NL 17.696 17.500 16.953
Verzekeringen 14.978 17.500 13.053
Juridische procedures 12.880 50.000 90.503
Btag procedure vs Staat NL 10.278 125.000 99.304
Geschenken en representatie 4.343 7.500 11.691
Abonnementen 3.274 3.000 3.014
Sponsoring - 1.000 -
Drukwerk - 1.500 -

Onvoorzien - 2.000 -

Totaal 1.836.329 325.000 321.644

Kosten publicaties openbare exploten

Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

€ € €

Kosten publicaties openbare exploten 90.755 - 106.330

Totaal 90.755 - 106.330

Internationaal

Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

€ € €

Lidmaatschap UIHJ 30.275 35.000 30.275
Adviseurs internationaal 12.000 12.000 6.000
Vertaalkosten 417 1.000 -
Profilering NL Statuut - 5.000 3.302
Onvoorzien - 500 -

Totaal 42.692 53.500 39.577
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Intern

Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

€ € €

Vacaties bestuur 266.020 266.244 253.579
Doorbelasting vacaties bestuur aan project vBvv -81.316 - -
Vacaties voorzitter LR 27.836 27.734 27.339
Vergaderkosten ALV & thema 20.869 25.000 41.102
Vergaderkosten ledenraad 9.592 15.000 18.886
Reis & onkosten bestuur en LR 4.902 20.000 19.503
Vergaderkosten commissies 4.900 15.000 18.924
Vergaderkosten bestuur 4.188 3.000 1.927
Deelname cursussen & congressen 2.296 4.000 3.036
Vergaderkosten ressorts - - 1.136

Totaal 259.287 375.978 385.432

Public Relations en Public Affairs

Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

€ € €

Public Relations 165.159 175.000 71.100
Website 41.694 38.000 4.850
Vakblad "De Gerechtsdeurwaarder" 36.864 10.000 17.765
Public Affairs 23.500 55.000 24.143

Totaal 267.217 278.000 117.858

  

Ambtsuitoefening

Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

€ € €

Stichting Leerstoel 31.000 31.000 31.000

Totaal 31.000 31.000 31.000

Toezicht, begeleiding, waarborg

Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

€ € €

Commissie Toetsing 47.237 52.000 50.056
Vacaties Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 9.661 20.000 23.000
Waarneming & Begeleiding 25 - -

Totaal 56.923 72.000 73.056
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Financiën

Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

€ € €

Accountants- en administratiekosten 34.115 31.500 32.185
Bank 1.397 1.000 1.415
Fiscus 286 - -
Incasso & dubieuze debiteuren 185 5.000 1.819

Totaal 35.983 37.500 35.419

   

Kantoor KBvG

Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

€ € €

Huur en servicekosten 79.701 80.000 77.508
Internet en telefonie 40.232 30.000 32.743
Afschrijvingen 8.270 15.000 11.873
Post en porti 7.554 7.000 5.564
Kantoorartikelen 7.153 10.000 12.150
Onvoorzien - 1.000 -
Boekresultaat desinvestering activa -5.375 - -
Doorbelasting kantoorkosten/algemene kosten aan
project vBvv 

-18.000 - -

Totaal 119.535 143.000 139.838
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1. Bezoldiging topfunctionarissen 

Gegevens 2020

bedragen x € 1 K.M. Weisfelt
W.W.M. van 

de Donk

Mr. S.J.W. 

van der 

Putten

A.Ch. Boiten

Mw. mr. 

B.M.M. ter 

Kuile

Mr. O.M. Jans P. Otter J. Nijenhuis

Functiegegevens Directeur Voorzitter Vicevoorzitter
Penningmeeste

r
Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 – 31/12 01/01 – 31/10 01/06 – 31/12 01/04 – 31/12 01/07 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 0,594 0,463 0,484 0,491 0,506 0,495 0,426

Dienstbetrekking? Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 105.241 € 73.893 € 21.984 € 28.265 € 12.747 € 25.494 € 25.494 € 25.494

Beloningen betaalbaar op termijn € 12.375 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Subtotaal € 117.616 € 73.893 € 21.984 € 28.265 € 12.747 € 25.494 € 25.494 € 25.494

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 201.000 € 99.463 € 54.462 € 73.127 € 49.604 € 101.637 € 99.463 € 85.656

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Bezoldiging € 117.616 € 73.893 € 21.984 € 28.265 € 12.747 € 25.494 € 25.494 € 25.494

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de 

overschrijding al dan niet is toegestaan
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2019

bedragen x € 1 K.M. Weisfelt
W.W.M. van 

de Donk

Mr. S.J.W. 

van der 

Putten

A.Ch. Boiten

Mw. mr. 

B.M.M. ter 

Kuile

Mr. O.M. Jans P. Otter J. Nijenhuis

Functiegegevens Directeur Voorzitter Vicevoorzitter
Penningmeeste

r
Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

01/01 – 20/06 

en 01/09 – 

31/12

01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 0,750 1,0 0,5 0,325

Dienstbetrekking? Ja Nee Nee Nee Nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 102.213 € 87.027 € 20.225 € 25.021 € 25.021

Beloningen betaalbaar op termijn € 10.772 € 0 € 0 € 0 € 0

Subtotaal € 112.985 € 87.027 € 20.225 € 25.021 € 25.021

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 194.000 € 145.500 € 194.000 € 97.000 € 63.050

Bezoldiging € 112.985 € 87.027  Zie tabel 1b  Zie tabel 1b  Zie tabel 1b € 20.225 € 25.021 € 25.021

Gegevens 2020

bedragen x € 1
Drs. M.D. 

Brouwer MSc.

Functiegegevens  Voorzitter

Kalenderjaar 2020 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) 01/11 – 31/12 01/01 – 31/05 21/06 – 31/12 01/01 – 30/03 18/04 – 31/12 01/01 – 30/06 1/7 – 31/12

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar  2 5 7 3 9 6 6

Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar 179 277 336 177 416 413 228

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  

Maximum uurtarief in het kalenderjaar € 193 € 193 € 187 € 193 € 187 € 193 € 187

Maxima op basis van de normbedragen per maand  € 53.600 € 101.500 € 175.000 € 60.900 € 214.200 € 121.800 € 155.400

Individueel toepasselijke maximum gehele periode 

kalendermaand 1 t/m 12  
€ 34.547

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?  Ja

Bezoldiging in de betreffende periode € 14.779 € 15.703 € 17.125 € 9.422 € 23.498 € 12.747 € 12.510

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12  € 14.779

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  N.v.t.

Bezoldiging € 14.779

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de 

overschrijding al dan niet is toegestaan  
N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  N.v.t.

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12 

N.v.t.

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13
e
 maand van de 

functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

WNT-verantwoording 2020 Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 

vanaf de 13e maand van de functievervulling

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Ja

€ 32.828 € 32.920

N.v.t.

€ 32.920

N.v.t.

N.v.t.

Mr. S.J.W. van der Putten A.Ch. Boiten

Vicevoorzitter Penningmeester

N.v.t.

€ 32.828

N.v.t.

De WNT is van toepassing op Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders. Het voor Koninklijke Beroepsorganisatie voor 

Gerechtsdeurwaarders toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging

boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

N.v.t.

€ 25.257

N.v.t.

€ 25.257

N.v.t.

Mw. mr. B.M.M. ter Kuile

Bestuurslid

€ 122.345€ 116.293 € 111.953

Ja Ja
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Voorstel resultaatbestemming

Tijdens de bestuursvergadering waarin de jaarrekening zal worden vastgesteld, zal worden voorgesteld
het resultaat 2020 als volgt te bestemmen:
- € 60.939 ontrekking aan de bestemmingsreserve Projecten & Onderzoeken
- €   3.000 ontrekking aan de bestemmingsreserve Vervanging website
- het restant van het resultaat wordt toegevoegd aan de overige reserves. 

In afwachting op de vaststelling door de bestuursvergadering is het voorstel resultaatbestemming reeds
verwerkt in de jaarrekening 2020. 

Den Haag, 6 mei 2021

Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

M.D. Brouwer mr. S.J.W. van der Putten A.Ch. Boiten
Voorzitter Vice-voorzitter Penningmeester
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Koninklijke Beroepsorganisatie van

Gerechtsdeurwaarders te Den Haag

Overige gegevens

Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst 

Het resultaat staat ter beschikking van de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke
Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.
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 Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant 

 Aan: het bestuur van Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders 
 
 
 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders 
te Den Haag gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen van Koninklijke Beroepsorganisatie van 
Gerechtsdeurwaarders op 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in 
overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor 
kleine rechtspersonen, hoofdstuk C1 kleine organisaties zonder winststreven (RJk C1) en de 
bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT). 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2020; 
2. staat van baten en lasten over 2020; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen en de Regeling Controleprotocol WNT 2020. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders zoals 
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-
opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. 
Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. 
 
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de 
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o 
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd 
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of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris 
vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-
plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 
 
Paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden  
Wij vestigen de aandacht op de tekst in de toelichting van de jaarrekening op pagina 12, waarin 
de onzekerheden zijn omschreven rondom de mogelijke gevolgen van het Coronavirus voor 
Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Deze situatie doet geen afbreuk aan 
ons oordeel. 
 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit: 

- het bestuursverslag; 
- de overige gegevens. 

 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met 
de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 
de jaarrekening. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie. 
 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 
Verantwoordelijkheden van het bestuur de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening 
in overeenstemming met RJk C1 en de bepalingen van en krachtens de WNT. In dit kader is het 
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk 
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te 
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief 
is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 
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bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening.  
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat 
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te 
geven oordeel.  
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken.  
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen 
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De 
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de 
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en 
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking 
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn 
van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te 
leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 
beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit 
van de interne beheersing van de entiteit; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
entiteit haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de 
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. 
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van 
onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter 
toe leiden dat een entiteit haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 
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 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties 
en gebeurtenissen. 

 
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
 

Den Haag, 6 mei 2021 
 
BDO Audit & Assurance B.V. 
namens deze, 
 
 
 
 
 
 
 
N.W.A. van Nuland RA 
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