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Van de voorzitter: F.J.M. van der Meer 
 
In de uitoefening van het beroep van (toegevoegd kandidaat-) gerechtsdeurwaarders worden steeds 
hogere eisen gesteld aan de kennis van wet- en regelgeving. Naast deze eisen met betrekking tot de 
vakinhoudelijke kennis, worden hoge eisen gesteld aan het ondernemerschap van de 
gerechtsdeurwaarder.  
 
De KBvG heeft ook in 2003 in het bijzonder aandacht besteed aan het bevorderen van de 
vakbekwaamheid van haar leden. Zo is de beroepsgroep in 2003 een belangrijke stap dichterbij de 
invoering van de Verordening bevordering vakbekwaamheid gekomen.  
Daarnaast heeft de nieuwe opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder de nodige aandacht gehad in 
2003. Een kwalitatief goede opleiding tot kandidaat gerechtsdeurwaarder is van cruciaal belang voor een 
beroepsgroep die bij uitstek moet beschikken over zowel een goede juridisch vakinhoudelijke als 
praktijkgerichte kennis.  
 
Naast het bevorderen van de vakinhoudelijke kennis van de leden, is de KBvG te allen tijde bereid mee 
te denken over de inrichting van voor de beroepsgroep relevante wet- en regelgeving. De KBvG 
beschikt over een netwerk van actieve beroepsgenoten en adviseurs die bereid zijn deel te nemen aan 
werkgroepen en commissies. De KBvG wordt ook steeds vaker ingeschakeld als gesprekspartner voor 
de overheid bij het opstellen of aanpassen van wet- en regelgeving.  
 
Dit jaarverslag geeft in grote lijnen weer wat in 2003 de aandachtspunten zijn geweest voor bestuur, 
ledenraad en leden van de KBvG. Het jaarverslag volgt de portefeuille-indeling die er binnen het bestuur 
bestaat.  
 
F.J.M. van der Meer, voorzitter 
Baarn, april 2004 
 
 
 
 
Algemene zaken en externe betrekkingen 
 

Aftredende en nieuwe bestuursleden 
 
In 2003 is afscheid genomen van de heer M.H. Pieters als penningmeester van het bestuur van de KBvG. 
De heer F. Engelage is vervolgens per 18 mei 2003 benoemd tot penningmeester. 
Mevrouw N. van Bockhooven, gerechtsdeurwaarder te Zaandam, is op 30 september 2003 door de 
ledenraad benoemd tot lid van het bestuur van de KBvG.  
De heer A.C.C.M. Uitdehaag, gerechtsdeurwaarder te Etten-Leur, is in het najaar van 2003, vooruit-
lopend op zijn verkiezing tot lid van het bestuur in 2004, uitgenodigd als toehoorder deel te nemen aan 
de vergaderingen van het bestuur. 
Het bestuur van de KBvG bestond per 31 december 2003 uit 8 personen. 
 

Richtlijn Onafhankelijkheid 
 
De leden van de KBvG hebben in 2003 een richtlijn aangenomen inzake de onafhankelijkheid van de 
gerechtsdeurwaarder.  
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Standpunt inzake ontruiming 
 
Naar aanleiding van een uitspraak van de bestuursrechter heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten 
een advies gegeven aan haar leden inzake ontruiming en de afvoer van aan de openbare weg geplaatste 
goederen. Dit standpunt was voor de KBvG aanleiding een notitie vast te stellen, waarin uiteen is gezet 
op welke gronden de KBvG van mening is dat de gemeenten zorg zouden moeten dragen voor de afvoer 
en de opslag van de ontruimde goederen.  
 

Tuchtrechtspraak 
 
De tuchtrechtspraak wordt sinds 15 juli 2001 uitgeoefend door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te 
Amsterdam. De Kamer heeft ook in 2003 te kampen gehad met onderbezetting en achterstanden in de 
afhandeling van bij de Kamer ingediende klachten.  
Door publicatie van geanonimiseerde uitspraken van de Kamer kunnen de leden kennis nemen van de 
uitleg door de tuchtrechter van tuchtrechtelijke normen. Echter, ook de publicatie van de 
geanonimiseerde uitspraken heeft in 2003 te wensen overgelaten.  
De KBvG heeft haar zorg hieromtrent uitgesproken richting het Ministerie van Justitie.  
 
Het bestuur kan, ofwel ter verkrijging van duidelijkheid omtrent de uitleg van bepaalde artikelen in de 
beroeps- en gedragsregels, ofwel om misstanden aan de kaak te stellen, besluiten tot het indienen van 
een klacht tegen een van de leden. Zo is door een uitspraak van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 
naar aanleiding van een klacht van de KBvG, helderheid verkregen m.b.t. de toelaatbaarheid van het 
opnemen van het logo in gerechtelijke aankondigingen van een gerechtsdeurwaarderkantoor. De 
kwaliteit van de beroepsgroep is ermee gebaat dat er een eenduidige uitleg wordt gegeven aan de 
beroeps- en gedragsregels. 
 

Media 
 
De KBvG is aanspreekpunt voor de media. Het aantal verzoeken aan de KBvG van zowel de landelijke- 
als de regionale pers om interviews is in 2003 gestegen. Vaak werd niet alleen verzocht om een 
interview, maar tevens om een dag te mogen meelopen met een (toegevoegd kandidaat-) 
gerechtsdeurwaarder. Ook aan dergelijke verzoeken is gevolg gegeven.  
De voorzitter van het bestuur, de heer F.J.M. van der Meer, is landelijk woordvoerder van de KBvG. 
Plaatsvervangend woordvoerder is de voorzitter van de pr-commissie, mevrouw C.E.A. Maathuis.   
 
De KBvG heeft een uitzending van het RTL5 programma ‘Mijn beroep’ gesponsord, waarin de kijker 
kennismaakt met het beroep van gerechtsdeurwaarder. De video van deze uitzending kan door de KBvG 
gebruikt worden als promotiemateriaal. 
 

Internationale activiteiten 
 
Een speerpunt van het beleid van de KBvG is de profilering van het Nederlandse model op 
internationaal niveau. De KBvG beschikt over een aantal zeer actieve internationale 
vertegenwoordigers. Ook is de KBvG actief lid van de internationale overkoepelende organisatie voor 
gerechtsdeurwaarders, de Union Internationale des Huissiers de Justice (UIHJ, zie www.uihj.fr). In dat 
kader heeft de KBvG in mei 2003 deelgenomen aan het congres van de UIHJ in Tunesië.  
 
Afgezien van de contacten met de internationale collegae tijdens de bijeenkomsten van de UIHJ, vindt 
ook ad hoc overleg met hen plaats. Zo is onlangs nog gesproken met de Belgische Nationale Kamer 
inzake de betekening per post, aangezien deze discussie zich nu ook afspeelt in België.  
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Doorrijden zonder te betalen na tanken 
 
De KBvG is in 2003 het overleg gestart met diverse belangenbehartigende organisaties in de 
pomphoudersbranche, om te komen tot toegang voor gerechtsdeurwaarders tot informatie in het 
kentekenregister zodat gelden geïncasseerd kunnen worden bij diegenen die na het tanken zonder te 
betalen zijn doorgereden. 
 

Verhuizing van Utrecht naar Baarn 
 
Het bureau van de KBvG is per 20 februari 2003 verhuisd van Utrecht (Rijnsweerd) naar een prachtig 
kantoorpand te Baarn.  
 

Benoeming directeur KBvG 
 
Het bestuur van de KBvG heeft mr. V.A. Andringa met ingang van 1 januari 2003 benoemd tot directeur 
van de KBvG. 
 
 
 
 
Interne betrekkingen 
 

Fiscale aspecten 
 
Sinds 1999 voert de KVG/KBvG besprekingen met het Ministerie van Financiën over de waardering van 
onderhanden werk en de fiscale behandeling daarvan. In 2002 is daarbij gekomen de behandeling van de 
BTW heffing over onderhanden werk. De besprekingen over deze onderwerpen tussen de KBvG en de 
Belastingdienst en het Ministerie van Financiën zijn in 2003 voortgezet.  
 

Kengetallen 
 
De KBvG streeft ernaar een autoriteitsrol te vervullen met betrekking tot de beroepsgroep van 
(toegevoegd kandidaat-) gerechtsdeurwaarders. Om die autoriteitsrol nog beter te kunnen vervullen is 
het van belang om dat de KBvG over cijfers beschikt m.b.t. de beroepsgroep. In dat kader is de leden 
verzocht een aantal onderdelen van de verslagstaten die zij jaarlijks aan het BFT moeten sturen, ook te 
sturen aan de KBvG.  
 

Waarborgfonds 
 
In 2003 is een commissie ingesteld die de mogelijkheden onderzoekt van een door de KBvG in te 
richten Waarborgfonds. Het instellen van een Waarborgfonds van de KBvG is een van de 
uitgangspunten van beleid van de KBvG. Bij het fonds zouden alle leden van de KBvG verplicht 
aangesloten zijn. 
 

Corporate brochure 
 
De pr-commissie van de KBvG ziet toe op de praktische uitvoering van het communicatiebeleid van de 
KBvG. In dat kader heeft de pr-commissie de corporate brochure van de KBvG ontwikkeld en wordt er 
gewerkt aan de ontwikkeling van informatieve brochures voor het algemene publiek.  
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Symposium 
 
Op 12 maart 2004 vindt een door KBvG, SNG, Mr. dr. M. Teekens Stichting en de UIHJ georganiseerd 
symposium plaats, waarin getracht wordt een antwoord te vinden op de vraag of de Europese 
gerechtsdeurwaarder een realiteit kan zijn.  
Aan de basis van het symposium staan de resultaten van een onderzoek dat in 2003 is uitgevoerd door 
twee studenten aan de Universiteit v Utrecht, onder begeleiding van professor mr. A.W Jongbloed, 
bijzonder hoogleraar beslag- en executierecht aan de Universiteit van Utrecht.  
 
 
 
 
 
Vakbekwaamheid 
 

Opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder 
 
Een kwalitatief goede opleiding tot kandidaat gerechtsdeurwaarders is van cruciaal belang voor een 
beroepsgroep die bij uitstek moet beschikken over zowel een goede juridisch vakinhoudelijke als 
praktijkgerichte kennis. De nieuwe opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder is in augustus 2003 
gestart bij de Hogeschool van Utrecht, faculteit Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD). Voor de start 
van de nieuwe opleiding werd al duidelijk dat er organisatorische en inhoudelijke problemen waren. De 
KBvG heeft het naar aanleiding van de signalen die door zowel de studenten als de (oud) vakdocenten 
werden gegeven, noodzakelijk geacht zich ervan te vergewissen dat de opleiding aan de HvU het 
vereiste niveau heeft. De KBvG zal de ontwikkelingen in de komende tijd van dichtbij blijven volgen.  
 

Fundamentele herbezinning burgerlijk procesrecht 
 
Een belangrijke ontwikkeling voor de beroepsgroep is de fundamentele herbezinning van het burgerlijk 
procesrecht, ingeleid door het interim-rapport van de werkgroep Asser. De KBvG heeft een eerste 
reactie op het rapport geformuleerd en de bestuurscommissie fundamentele herbezinning en twee 
subcommissies hebben zich in 2003 toegelegd op het formuleren van de tweede –en laatste– reactie op 
het interimrapport.  
 

Betekening van dwangbevelen per post 
 
Ook de discussie die plaatsvindt m.b.t. de mogelijkheid voor de belastingdeurwaarders dwangbevelen 
per post te betekenen, is van belang voor de beroepsgroep. De KBvG heeft er in een reactie aan de 
Vereniging voor Belastingdeurwaarders en aan de betreffende kamercommissie, onder meer op gewezen 
dat de rechtszekerheid ermee gediend is dat procesinleidende documenten worden betekend door de 
gerechtsdeurwaarder. 
 

Verordening bevordering vakbekwaamheid 
 
Er zijn verschillende manieren om de vakbekwaamheid van de beroepsgroep te bevorderen. In 2003 
werd duidelijk dat er een wettelijke toekenning van de mogelijkheid tot subdelegatie zou komen voor de 
KBvG en daarmee kan de KBvG de verordening en het reglement bevordering Vakbekwaamheid 
vaststellen.  
De leden hebben vooruitlopend op de inwerkingtreding van de verordening reeds de nodige ‘KBvG 
Opleidingspunten’ behaald.  
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Notitie inzake nasalaris 
 
De leden van de KBvG hebben een notitie vastgesteld waarin wordt aangegeven dat de beroepsgroep 
van mening is dat het voor de hand ligt nasalaris te berekenen, maar niet om zonder meer aan te sluiten 
bij het liquidatietarief rechtbanken en hoven. De belangen bij de kantongerechten zijn immers in het 
algemeen lager en dan zou er een wanverhouding ontstaan tussen het belang, het door de kantonrechter 
geliquideerd salaris en het nasalaris. Daar waar bij het liquidatietarief rechtbanken en hoven min of meer 
is gekozen voor de helft van een punt in de laatste categorie, lijkt het bij de kantonzaken beter om aan te 
sluiten bij de helft van een punt van de toepasselijke categorie, tot maximaal 50% van de hoogste 
categorie voor een niet-aardvordering als bedoeld in art. 93 onder a Rv. 
 

EU Betekeningsverordening 
 
Op 31 mei 2001 is de Europese Betekeningsverordening in werking getreden. Op grond van deze 
verordening is de KBvG aangewezen als Centrale instantie van Nederland.  
 
De KBvG heeft in haar hoedanigheid van Centrale instantie de taak informatie te verschaffen aan 
verzendende instanties, oplossingen te zoeken voor problemen die zich bij de verzending van stukken ter 
betekening of kennisgeving kunnen voordoen en in buitengewone omstandigheden, op verzoek van een 
verzendende instantie, aan de bevoegde ontvangende instantie een aanvraag voor betekening of 
kennisgeving te doen toekomen. 
 
Naast vragen van buitenlandse instanties met betrekking tot de Betekeningsverordening, wordt de KBvG 
geraadpleegd door Nederlandse advocaten en juristen over de uitleg van de verordening en de 
Uitvoeringswet.  
 
 
 
 
Kantooraangelegenheden 
 

Gedragscode en toelichting 
 
De leden van de KBvG hebben in het najaar van 2003 de gedragscode van de KBvG als richtlijn 
vastgesteld. Deze gedragscode geeft een concrete invulling door de beroepsgroep van de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en van het begrip ‘goed gerechtsdeurwaarder’ uit de beroeps- en 
gedragsregels. De gedragscode is in goed overleg met het College Bescherming Persoonsgegevens 
(CBP) tot stand gekomen en na vaststelling door de leden voorgelegd aan het CBP.  
 

Kwaliteitshandboek  
 
De kerntaak van de KBvG betreft de bevordering van een goede beroepsuitoefening door de leden en 
van hun vakbekwaamheid. Bij ministeriële regeling krachtens artikel 94 Gerechtsdeurwaarderswet zijn 
enkele verordeningen vastgesteld, waaronder de Verordening beroeps- en gedragsregels 
gerechtsdeurwaarders en de Administratieverordening gerechtsdeurwaarders. Voornoemde 
verordeningen geven slechts algemeen geformuleerde normen weer. Gezien de toelichting van de 
Staatssecretaris van Justitie bij diverse artikelen uit met name de Administratieverordening, wordt er 
vanuit gegaan dat nadere uitwerking van de algemeen geformuleerde normen zal plaatsvinden in een te 
concipiëren kwaliteitshandboek van de KBvG. 
 
Het streven is het Kwaliteitshandboek van de KBvG in het najaar van 2004 in werking te kunnen laten 
treden.  
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Besluit inzake de kosten van ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders (Btag) 
 
De KBvG heeft in 2003 de commissie Btag ingesteld, die de evaluatie van het Btag gaat voorbereiden. 
Te dien einde heeft de commissie de leden verzocht knelpunten of lacunes in het Btag te melden.  
 
 
 
 
Samenstelling bestuur KBvG 
 
F.J.M. van der Meer, voorzitter  
Y. Reinders, vice-voorzitter/secretaris 
M.H. Pieters, penningmeester en bestuurslid tot 17 mei 2003 
F. Engelage, penningmeester vanaf 17 mei 2003 
Mw. C.E.A. Maathuis, portefeuillehouder p.r. en communicatie 
Mr. J.M. Wisseborn, portefeuillehouder vakbekwaamheid 
Mw. mr. C.J.R.F.C. van Heijnsbergen, 2e portefeuillehouder vakbekwaamheid 
G. Swagerman, portefeuillehouder kantooraangelegenheden 
Mw. N. van Bockhooven, 2e portefeuillehouder kantooraangelegenheden, bestuurslid vanaf 30 
september 2003. 
 
Ledenraad 
 
De ledenraad bestaat uit dertig leden. Uit ieder ressort worden zes leden in de ledenraad gekozen. De per 
ressort gekozen leden vormen een afspiegeling van de in dat ressort bestaande verhouding tussen 
gerechtsdeurwaarders en toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders. Ieder ledenraadslid heeft een 
plaatsvervanger. De (plaatsvervangend) ledenraadsleden worden door de Algemene Ledenvergadering 
gekozen voor een termijn van drie jaren en zij zijn eenmaal voor eenzelfde termijn herkiesbaar. 
 
De ledenraad oefent toezicht uit op het bestuur en heeft de zorg voor de vaststelling van het algemene 
beleid van de KBvG. De ledenraad is belast met het vaststellen van verordeningen van de KBvG, na 
overleg met het bestuur over de voorstellen van verordeningen en na advies van de Algemene 
Ledenvergadering te hebben ingewonnen.  
 
De ledenraad brengt aan de Algemene Ledenvergadering advies uit over het verslag van de 
werkzaamheden van het bestuur van de KBvG en over de financiële verantwoording, de ontwerp-
begroting voor het komende jaar en de daarbij behorende toelichtingen. 
 
Samenstelling bestuur ledenraad 
 
F.H.M. Bazuin, voorzitter 
Mr. W.V.J.M. Bonnie, plaatsvervangend voorzitter 
M.G. Tempelman, secretaris 
M.J.C. van Leeuwen, plaatsvervangend secretaris 
 
Ledenraadsleden 
Ressort ’s-Gravenhage: 
als lid mevrouw C.W. Bakhuis-van Kesteren, als plaatsvervangend lid W.G.A. Blume 
als lid A. Buik, als plaatsvervangend lid J.W. Wigt 
als lid M.J.C. van Leeuwen, als plaatsvervangend lid H. Peet 
als lid F.H.M. Bazuin, als plaatsvervangend lid mr. E.J.M. van Hal 
als lid M. Rave, als plaatsvervangend lid mevrouw W.E.C.A. Lochten 
als lid F. Schaap, als plaatsvervangend lid M. Colijn 
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Ressort Arnhem: 
als lid G.R. Dijk, als plaatsvervangend lid H. Oosting 
als lid mr. A. Legel, als plaatsvervangend lid G.N.F. Jepma 
als lid mevrouw B. Pap, als plaatsvervangend lid C.J.B.M. Nijhuis 
als lid J. Smit, als plaatsvervangend lid A.J. van Os 
als lid R.J. Soer, als plaatsvervangend lid J.A. van den Bos 
als lid M.G. Tempelman, als plaatsvervangend lid P. Jansen 
 
Ressort Leeuwarden: 
als lid J.G. Bakker, als plaatsvervangend lid M.G. Hulsegge 
als lid T. Lulofs, als plaatsvervangend lid H.J. Kral 
als lid P. Otter, als plaatsvervangend lid J.C. Bottenberg 
als lid mr. G. Post, als plaatsvervangend lid A. Rouw 
als lid J. Pranger, als plaatsvervangend lid mevrouw A.E. Everts 
als lid mw. D.M. Verlaan, als plaatsvervangend lid P.M. Braakman 
 
Ressort ’s-Hertogenbosch: 
als lid mr. W.V.J.M. Bonnie, als plaatsvervangend lid mevrouw W.G.M. van Beurden 
als lid mevrouw H.H.M. Lammers-Tomassen, als plaatsvervangend lid W.W.M. van de Donk 
als lid L.L.C. Muijrers, als plaatsvervangend lid M.J.M. Vorstenbosch 
als lid mevrouw mr. G.J.F. van Ooijen, als plaatsvervangend lid mevrouw mr. R.P.H.W. Ritzen 
als lid mevrouw mr. E.S.G. Schouten, als plaatsvervangend lid A.C.C.M. Uitdehaag 
als lid E.B.H. Verdult, als plaatsvervangend lid J.K.M. Vissers 
 
Ressort Amsterdam: 
als lid H. Bierenbroodspot, als plaatsvervangend lid C.H. Boeder 
als lid per 30-09-2003 vacature, als plaatsvervangend lid W.Th. Schoonebeek 
als lid E.G.J. Jorritsma, als plaatsvervangend lid H.J. Baars 
als lid R. Pijnacker, als plaatsvervangend lid R. de Klerk 
als lid C.W.M. Stam, als plaatsvervangend lid mr. M. Hooijschuur 
als lid mevrouw L.C. Vermeer-Lagerveld, als plaatsvervangend lid M.W. de Ruijter 
 
Ressorts 
 
De leden van de KBvG zijn, afhankelijk van de plaats van vestiging van het 
gerechtsdeurwaarderskantoor, ingedeeld in één van vijf ressorts. Per ressort worden 6 ledenraadsleden 
en 6 plaatsvervangend ledenraadsleden gekozen. De ressorts komen voorafgaand aan een 
ledenraadsvergadering bijeen. De besturen van de ressorts zijn als volgt samengesteld: 
 
Ressort Den Haag: 
Voorzitter: A. Buik 
Secretaris: mw. C.W. Bakhuis-van Kesteren 
 
Ressort Amsterdam: 
Voorzitter: C.W.M. Stam 
Secretaris: J.C.M. van der Weijden 
 
Ressort Den Bosch: 
Voorzitter: vacature 
Secretaris/penningmeester: J.L.M. Vercoulen  
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Ressort Arnhem: 
Voorzitter: J. Smit 
Secretaris: G.R. Dijk 
Penningmeester: R.J. Soer 
 
Ressort Leeuwarden: 
Voorzitter: P.M. Braakman 
Secretaris/penningmeester: E.G.H.J. Hofstee 
 
In 2003 is besloten dat geen gebruik meer zal worden gemaakt van regionale woordvoerders.  
 
De besturen van de ressorts zijn in 2003 twee maal in vergadering bijeen gekomen. 
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Benoemd tot gerechtsdeurwaarder in 2003 
Mr. G. Post Sneek 01-04-2003 
A.A.P. Maas Breda 03-04-2003 
H. Oosting Harderwijk 03-04-2003 
M. Oosterhof Smallingerland 04-04-2003 
J.H. Vekemans Tilburg 04-04-2003 
Mw. mr. M.H. Maas-Hermans Dordrecht 13-05-2003 
T.P. Nieuwpoort Rotterdam 13-05-2003 
A.E. van Ginkel Doorn 18-06-2003 
M.I.L. Stalman Den Bosch 18-06-2003 
Mw. mr. R.J.V.M. Batta Maastricht 01-08-2003 
Mw. P. de Ruijter Hoorn 08-10-2003 
T.J.W. Ceelen Tilburg 18-11-2003 
Mw. G.B.J. Geerdink Winterswijk 24-11-2003 
E.G.H.J. Hofstee Achtkarspelen 24-11-2003 
J.M.A. van Ras Helmond 24-11-2003 
C.J. de Man Veenendaal 26-11-2003 
P.J.L.G. van Krijl Nijmegen 01-12-2003 
B.J. Meijering Middelburg 01-12-2003 
 
 
Benoemd tot waarnemend-gerechtsdeurwaarder in 2003 
Mr. M. van der Heijde Amstelveen 23-06-2003 
 
 
Wijziging vestigingsplaats in 2003 
Mr. A.J. Steenstra Woerden/Utrecht 01-10-2003 
 
Gedefungeerd in 2003 
A.B.W. Welbergen (70 jaar) Haarlem 15-01-2003 
J. Groen Brielle 21-03-2003 
J. Bleeker Sneek 01-04-2003 
S.F. Braan (70 jaar) Amsterdam 13-05-2003 
G.J. ter Weele Doorn 01-07-2003 
S. Dijkman Groningen 01-10-2003 
M.H. Pieters Breda 01-11-2003 
R. Duym Middelburg 01-12-2003 
Th.A.A.J. Hoevenaars Nijmegen 01-12-2003 
W. Mink (70 jaar) Nijmegen 17-12-2003 
E.J. van den Berg Dordrecht 01-01-2004 
Mw. W. van der Horst Leiden 01-01-2004 
R. Jaburg Amsterdam 01-01-2004 
 
Overleden in 2003 
R. Janssens Amstelveen 21-06-2003 
C.A.M. Nieuwenhuis Venlo 17-07-2003 
C.J.H. Herenius Apeldoorn 03-12-2003 
 
 
 
 


