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Voorwoord
In dit jaar verslag 2004 berichten wij u over een aantal onderwerpen. Het zijn belangrijke
onderwerpen die in eerste instantie de beroepsgroep raken, maar daar niet tot beperkt blijven.
Omgekeerd zijn ontwikkelingen in de maatschappij direct van invloed op de beroepsgroep.
Gedurende het jaar 2004 heeft de KBvG geprobeerd door het uitzetten van een enquête inzake
ambtshandelingen, cijfermatig inzicht te krijgen in de werkzaamheden van de beroepsgroep.
Veel leden hebben daar gehoor aan gegeven, doch echter onvoldoende om uit de verkregen
gegevens goede conclusies te kunnen trekken.
De commissie Evaluatie Gerechtsdeurwaarderswet is gestart met de voorbereiding van de
evaluatie van de wet en de commissie Btag met het voorbereiden van de evaluatie van de
Btag. De KBvG heeft ter gelegenheid van de ALV in november 2004, waarvan de
themamiddag gewijd was aan de evaluatie van de Gerechtsdeurwaarderswet, voor de eerste
keer in boekvorm het KBvG - memo uitgegeven. Het tweede exemplaar wordt in het eerste
kwartaal van 2005 uitgegeven. Deze zal naast de wet- en regelgeving de ledenlijst van de
KBvG bevatten.
In maart 2004 heeft het symposium voor de gerechtsdeurwaarder plaatsgevonden in het
mooie auditorium van Fortis in Utrecht.
Doorrijders na tanken kunnen sinds dit jaar makkelijker getraceerd worden omdat de
beroepsgroep de bevoegdheid heeft gekregen inzage te krijgen in kentekengegevens van
personen die doorrijden na het tanken zonder te betalen.
De KBvG heeft haar standpunt over het ontruimen en de afvoer van de ontruimde goederen
vastgesteld en gepubliceerd.
De werkgroep Asser c.s. heeft een omvangrijke reactie van de KBvG ontvangen op de eerste
interim-rapportage van de werkgroep inzake de fundamentele herbezinning van het burgerlijk
procesrecht. Daarnaast neemt een commissie van de KBvG deel aan overleg met de Raad
voor de Rechtspraak betreffende de ontwikkeling van het systeem van Geldvordering Online
(een systeem om via internet een procedure voor een onbetwiste geldvordering in te stellen).
De commissie Fiscale aspecten heeft in 2004 overeenstemming kunnen bereiken met de
Belastingdienst en het ministerie van Financiën. Over de afspraken die gemaakt zouden
worden heeft begin juli 2004 nog een bijzondere ledenraadsvergadering plaatsgevonden.
Tijdens de ALV op 15 mei 2004 is gediscussieerd over ‘de toegevoegd gerechtsdeurwaarder’.
Naar aanleiding van vragen die door zowel het BFT als door de Commissie van Deskundigen
gesteld zijn m.b.t. de transparantie van de hoedanigheid waarin (toegevoegd kandidaat-)
gerechtsdeurwaarders hun werkzaamheden verrichten, is het idee ontstaan het aantal in de
Gerechtsdeurwaarderwet opgenomen benamingen voor de functionarissen terug te brengen.
De discussie is niet afgerond en het onderwerp zal in de toekomst mede in het kader van de
evaluatie van de Gerechtsdeurwaarderswet nog wel aan de orde komen.
De opleiding tot kandidaat gerechtsdeurwaarder heeft dit jaar de bijzondere aandacht gehad
van de KBvG. Een tweetal leden van het bestuur zijn lid geworden van de
Beroepenveldcommissie en op die manier wordt de kwaliteit van de opleiding in de gaten
gehouden .
De eerste periode van drie jaar na inwerkingtreding van de Gerechtsdeurwaarderswet liep af
op 15 oktober 2004, hetgeen betekende dat een aantal leden van het bestuur aftredend waren
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en door de ledenraad zijn herbenoemd. Het bestuur heeft Jos Uitdehaag in april 2004 als
nieuw bestuurslid mogen verwelkomen, maar heeft in november 2004 afscheid moeten nemen
van Connie Maathuis als bestuurslid.
Ook de (plaatsvervangend) leden van de ledenraad moesten ge- of herkozen worden en dat is
tijdens de ALV in november 2004 gebeurd.
Ledenraad en ALV hebben in 2004 ingestemd met de integratie van de ledenraads- en
algemene vergaderingen in 2005. De pr-commissie is bezig met de voorbereiding van de
eerste geïntegreerde vergadering in mei 2005.
Tenslotte heeft de ledenraad eind november 2004, na positief advies van de ALV, de
verordening Vakbekwaamheid en het reglement vastgesteld.
In 2004 zijn vele zaken aan de orde geweest . De KBvG verlangt van haar leden op alle
gebieden kwaliteit en integriteit teneinde het ambt van gerechtsdeurwaarder te borgen en de
door een ieder verlangde zekerheid te kunnen garanderen. Een goede opleiding is daartoe de
aller eerste aanzet. Een goed en adequaat toezicht maar ook een rechtvaardige en strenge
tuchtrechtspraak is hierbij eveneens onontbeerlijk.

Frans van der Meer, voorzitter
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Inleiding
Met de komst van de Gerechtsdeurwaarderswet in 2001 is de Koninklijke Vereniging van
Gerechtsdeurwaarders (KVG) opgegaan in de Koninklijke Beroepsorganisatie van
Gerechtsdeurwaarders (KBvG). De wet introduceerde meer marktwerking binnen de
beroepsgroep. Daartoe zijn onder meer de vestigingseisen versoepeld en is vrije prijsvorming
met de opdrachtgever toegestaan.
Ook is het financieel- en tuchtrechtelijk toezicht aangescherpt. Het Bureau Financieel
Toezicht (BFT) houdt toezicht op de financiële organisatie van de
gerechtsdeurwaarderskantoren.
De gerechtsdeurwaarders en de toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders –allen verplicht
lid van de KBvG- zijn aan wettelijk tuchtrecht onderworpen. In dit kader zijn bindende
beroeps- en gedragsregels vastgesteld. De tuchtrechtspraak is in handen van de Kamer voor
gerechtdeurwaarders te Amsterdam.

De KBvG
De KBvG is een openbaar lichaam in de zin van artikel 134 van de Grondwet. De KBvG
heeft tot taak de bevordering van een goede beroepsuitoefening door de leden en van hun
vakbekwaamheid (art. 57 GDW).
De KBvG heeft een bestuur, een ledenraad en een algemene ledenvergadering (art. 58 GDW).

Bestuur
Het bestuur van de KBvG heeft in het verslagjaar afscheid genomen van één bestuurslid en
een nieuw bestuurslid mogen verwelkomen.
De ledenraad heeft op 15 april 2004 de heer A.C.C.M. (Jos) Uitdehaag benoemd tot
bestuurslid van de KBvG. Jos Uitdehaag is gerechtsdeurwaarder te Etten-Leur en bijzonder
actief op internationaal vlak.
Mw. C.E.A. (Connie) Maathuis is benoemd per 15 oktober 2001, was herbenoembaar per 15
oktober 2004. Zij stelde zich helaas niet herkiesbaar en is afgetreden.
Het bestuur bestond eind 2004 uit de volgende personen:
F.J.M. (Frans) van der Meer, voorzitter
aftredend en herbenoembaar per 26 oktober
2005
Y. (Ype) Reinders, vice-voorzitter/secretaris
aftredend en herbenoembaar per 15
oktober 2004, is per 15 oktober 2004
herbenoemd voor de periode van drie jaar.
Bovendien is de heer Y. Reinders herkozen
voor dezelfde periode van drie jaar tot
plaatsvervangend voorzitter/secretaris van
het bestuur;
F. (Frans) Engelage, penningmeester
aftredend en herbenoembaar per 15 oktober
2004, is per 15 oktober 2004 herbenoemd
voor de periode van drie jaar;
Mw. N. (Nienke)van Bockhooven
aftredend en herbenoembaar per 30
september 2006;
A.C.C.M.(Jos) Uitdehaag
aftredend en herbenoembaar per 15 april
2007;
Mw. mr. C.J.R.F.C. (Cine) van Heijnsbergen
aftredend en herbenoembaar per 15 oktober
2004, is per 15 oktober 2004 herbenoemd
voor de periode van drie jaar;
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Mr. J.M. (John) Wisseborn

aftredend en herbenoembaar per 15 oktober
2004, is per 15 oktober 2004 herbenoemd
voor de periode van drie jaar;
aftredend en herbenoembaar per 15 oktober
2004, is per 15 oktober 2004 herbenoemd
voor de periode van drie jaar.

G. (Gosse) Swagerman

De ledenraad
De ledenraad van de KBvG bestaat uit 30 leden en 30 plaatsvervangende leden. Uit ieder
ressort worden zes ledenraadsleden en zes plaatsvervangers gekozen.
De (plaatsvervangend) ledenraadsleden zijn per 15 oktober 2001 gekozen voor een periode
van drie jaar. Zij zijn eenmaal voor eenzelfde termijn herkiesbaar (artikel 63 Gdw).
De (plaatsvervangend) ledenraadsleden waren vrijwel allemaal per 15 oktober 2001 benoemd
voor een periode van drie jaar en dus per 15 oktober 2004 herkiesbaar. Een groot deel van de
(plaatsvervangend) ledenraadsleden heeft zich ook herkiesbaar gesteld.
De (her)verkiezing heeft plaatsgevonden tijdens de ALV op 6 november 2004. De volgende
personen zijn (her)benoemd tot (plaatsvervangend) lid van de ledenraad van de KBvG:
Lid / Plaatsvervangend lid
(**Gerechtsdeurwaarder/*Toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder)
Ressort Den Haag
M. Rave**, Goes /
Mw. W.E.C.A. Lochten**, Oostburg
F.H.M. Bazuin**, Rotterdam /
E.J.M. Van Hal**, Den Haag
A. Buik**, Leiden /
Th. J. Wouters**, Dordrecht
M.J.C. Van Leeuwen**, Rotterdam /
A.M. Maas**, Den Haag
Mw. C.W. Bakhuis-Van Kesteren**, Den Haag /
W.G.A. Blume**, Den Haag
J.G. Willemstein**, Gouda /
M. Colijn**, Dordrecht
Ressort Arnhem
Mr. A. Legel**, Nijmegen /
R.J. Soer**, Groenlo /
W.H.G. Legebeke**, Ommen /
M.G. Tempelman**, Tiel /
Mw. B. Pap*, Harderwijk /
G.R. Dijk**, Zwolle /
Ressort Leeuwarden
M.G. Hulsegge*, Zuidbroek /
P. Otter**, Leeuwarden /
P. Veltman*, Meppel /
J.Klaassen*, Groningen /
Mr. G. Post*, Sneek /
Mw. D.M. Verlaan, Meppel /
Ressort Den Bosch
Mw. mr. G.J.F. van Ooijen**, Eindhoven /
E.B.H. Verdult**, Bergen op Zoom /
M.J.M. Vorstenbosch**, Den Bosch /
J. Nijenhuis**, Roermond /
Mr. W.V.J.M. Bonnie*, Kerkrade /
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G.N.F. Jepma**, Almere
J.A. van den Bos**, Arnhem
A.J. van Os**, Nijmegen
P. Jansen**, Eschede
J.F. Vanhommerig**, Enschede
H.G. van Lohuizen**, Kampen
Mw. M.C. Molema-Nankman*,
Sneek
J.C. Bottenberg*, Leeuwarden
A.E. Everts*, Meppel
M. de Jong*, Assen
J. Haringa*, Zuidbroek
P.M. Braakman, Harlingen
R.J.M. van der Vlies**, Oss
J.K.M. Vissers**, Roosendaal
W.W.M. van de Donk**, Eindhoven
Mw. A.D.J.P. Weeterings-den
Biesen, Uden
Mw.W.G.M. van Beurden**, Breda
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L.C.G. van Seggelen**, Helmond /

J.D. Kuik**, Eindhoven

Ressort Amsterdam
E.G.J. Jorritsma**, Amsterdam /
H. Bierenbroodspot*, Amsterdam /
M.W. de Ruijter**, Amsterdam /
Mr. M. Hooijschuur*, Zaandam /
R. Pijnacker**, Zeist /
Drs. J.G.M. Dekkers, Haarlem /

H.J. Baars*, Amsterdam
C.H. Boeder**, Haarlem
P. van der Mije**, Alkmaar
M.R. Swier **, Amsterdam
G.A. Lasonder**, Hoorn
A.H. Groenenwegen**, Amsterdam

Artikel 1 en 2 van de Ledenraadverordening bepalen dat de (plaatsvervangend) voorzitter en
de (plaatsvervangend) secretaris van de ledenraad per 1 oktober van ieder jaar worden
gekozen.
De heren F.H.M. Bazuin (voorzitter ledenraad), M.G. Tempelman (secretaris ledenraad), Mr.
W.V.J.M. Bonnie (plaatsvervangend voorzitter ledenraad) en de heer M.J.C. van Leeuwen
(plaatsvervangend secretaris ledenraad) waren in 2004 aftredend en herkiesbaar en zijn door
de ledenraad tijdens de vergadering op 7 oktober jl. in hun functie herkozen.
De voorzitter van de ledenraad, de secretaris, de plaatsvervangend voorzitter ledenraad en de
plaatsvervangend secretaris ledenraad vormen het presidium van de ledenraad. Het presidium
is het dagelijkse bestuur van de ledenraad en heeft o.m.de taak zich te informeren bij het
bestuur en deze informatie over te dragen aan de ledenraadsleden.
De ledenraad is in het verslagjaar vijf keer in vergadering bijeen geweest, waarvan twee in
een buitengewone ledenraadsvergadering.
Eén buitengewone ledenraadsvergadering stond geheel in het teken van de tweede en laatste
reactie van de KBvG op het interim-rapport van de werkgroep Asser, inzake de fundamentele
herbezinning van het Nederlandse burgerlijk procesrecht.
De tweede buitengewone ledenraadsvergadering had als specifiek onderwerp de regeling van
de KBvG met de belastingdienst inzake de waardering van onderhanden werk door
gerechtsdeurwaarderskantoren. Die vergadering was toegankelijk voor alle leden en
bijvoorbeeld ook voor de accountant van het gerechtsdeurwaarderskantoor.

Integratie ledenraads- en algemene vergaderingen
Sinds de invoering van de nieuwe organisatiestructuur van de KBvG is gebleken dat die
structuur een aantal belangrijke nadelen heeft. Om de (alle) leden van de KBvG meer te
betrekken bij de besluit-vorming en informatie is het voorstel gedaan de
ledenraadsvergaderingen te integreren in de algemene ledenvergaderingen. Een
gecombineerde agenda wordt opgesteld waarin de te behandelen punten voor ALV en LR
worden opgenomen. De vergaderingen vinden tegelijkertijd plaats, maar er worden aparte
notulen opgesteld.
De ledenraad is op 7 oktober jl. akkoord gegaan met dit voorstel. De eerste gecombineerde
vergadering is op zaterdag 21 mei 2005.

Algemene Ledenvergaderingen en themabijeenkomsten
De leden van de KBvG komen twee maal per jaar in een vergadering bijeen.
Vrijdagmiddag 14 mei 2004 is een themabijeenkomst georganiseerd met een actueel,
vakgericht en wetenschappelijke inhoud. Onder het motto ‘Er wordt op u gerekend’ gaven
twee sprekers onder leiding van een dagvoorzitter een inleiding over het onderwerp WSNP.
Aan deze themabijeenkomst werden studiepunten toegekend in het kader van de permanente
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educatie. Op zaterdag 15 mei 2004 vond de algemene ledenvergadering ( de voorjaars ALV )
plaats.
Op zaterdag 6 november 2004 is de najaars ALV gehouden in het mooie Fort Voordorp in
Groenekan. In de ochtend vond het huishoudelijke deel plaats van de vergadering en ’s
middags was een themabijeenkomst inzake de evaluatie van de Gerechtsdeurwaarderswet
georganiseerd. Onder dagvoorzitterschap van drs. Jan van Eeden is door de leden de werking
van de Gerechtsdeurwaarderswet geëvalueerd. De resultaten van deze bijeenkomst zijn
meegenomen door de commissie Evaluatie Gerechtsdeurwaarderswet van de KBvG.

Ressorts
De leden van de KBvG zijn ingedeeld in een van de 5 ressorts: ressort Amsterdam, ressort
Den Haag, ressort Leeuwarden, ressort Den Bosch en Arnhem.
Eén taak van het ressort is ter vorming van de ledenraad zes ledenraadsleden en zes
plaatsvervangers te kiezen.
De besturen van de ressorts worden in een aparte vergadering door het bestuur geïnformeerd
over de agenda voor de ALV. Vervolgens vinden de ressortvergaderingen plaats, waarin
o.m.de agenda voor de ALV wordt besproken.

Commissie van deskundigen gerechtsdeurwaarders
De Commissie adviseert de kandidaat-gerechtsdeurwaarder die in het kader van zijn verzoek
tot benoeming tot gerechtsdeurwaarder bij de Commissie een ondernemingsplan heeft
ingediend. De Commissie beoordeelt of het bij haar ingediende plan voldoet aan de eisen van
artikel 6 eerste lid van de Gerechtsdeurwaarderswet . Hierbij zijn de vragen, of er voldoende
financiële middelen zijn en of de bedrijfsvoering na 3 jaar ten minste kostendekkendheid zal
zijn, belangrijk en moeten deze positief beantwoord kunnen worden. De kandidaatgerechtsdeurwaarder is alleen benoembaar indien hij mede een (positief) advies van de
Commissie van deskundigen heeft ontvangen op zijn plan.
Het secretariaat van de Commissie wordt gevoerd door het Bureau Financieel Toezicht.

Plannen: beginvoorraad
Ontvangen adviesaanvragen
Af: ingetrokken
Positief advies
Negatief advies
Plannen: eindvoorraad
Cat Omschrijving

A
Vestig
B
C
D
E
F

2004
7
26
33

2003
6
25
31

2002
5
20
25

2
23
25
8

24
24
7

18
1
19
6

Opvolging in een reeds gevestigd solitair kantoor
Vestiging van een solitair kantoor
Opvolging in een reeds gevestigd kantoor in associatief verband
Vestiging in associatief verband met een reeds gevestigd kantoor
Vestiging van een kantoor in associatief verband
Wijziging van plaats van vestiging
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2004
0
1
7
15
0
2
25

2003
2
5
6
10
0
1
24

2002
0
12
0
5
1
0
18
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Uit het overzicht blijkt dat het grootste aantal afgegeven positieve adviezen in 2004 en 2003
betrekking heeft op vestigingen in bestaande gerechtsdeurwaarderskantoren (categorie C en
D). In 2004 is slechts eenmaal een positief advies afgegeven op de vestiging van een nieuw
solitair kantoor (categorie B). De forse daling in de aanvragen van deze categorie blijkt
duidelijk uit de tabel.

Lidmaatschappen van de KBvG

De KBvG is lid van MKB Nederland, de Raad voor het vrije beroep en de Union
Internationale des huissiers de Justice.
De heer A.C.C.M. Uitdehaag, lid van het bestuur, is lid van de Raad van toezicht van het
CILC (Centre for International Legal Coöperation).

Overzicht wet- en regelgeving
In het verslagjaar is de volgende wet- en regelgeving opgenomen in het KBvG memo 2004:
Gerechtsdeurwaarderswet
• Besluit tijdstip inwerkingtreding Gerechtsdeurwaarderswet
• Veegwet 2002
• Besluit inwerkingtreding Veegwet 2002
• Reparatiewet I Justitie 2004
• Reparatieverordening I KBvG
Beroeps- en gedragsregels
Gedragscode gerechtsdeurwaarders ter bescherming persoonsgegevens
• Goedkeuring gedragscode door CBP
Administratieverordening
• Vragen en antwoorden KBvG verslagstaten
• Renteregeling
• Ministerie van Financiën inzake omzetbelastinggevolgen werkzaamheden
gerechtsdeurwaarders
Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag)
• Regeling wijziging Btag 2005
• Vragen en antwoorden Btag
Verordening Ledenraad
Reglement Algemene Ledenvergadering
Verordening bevordering vakbekwaamheid en reglement
Besluit opleiding en stage
Besluit toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders
Besluit ondernemingsplan gerechtsdeurwaarder
• Procedure en voorschriften indienen ondernemingsplan
Wet tot wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet ter nadere regeling van de
gevolgenvan ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders die in strijd zijn met de
volkenrechtelijke verplichtingen van de Staat
• Regeling kennisgeving ambtshandelingen
Richtlijn onafhankelijkheid gerechtsdeurwaarders
Memo KBvG inzake ontruiming
Memo KBvG inzake nasalaris

Evaluatie van de Gerechtsdeurwaarderswet
In het verslagjaar is de commissie Evaluatie Gerechtsdeurwaarderswet ingesteld. In de loop
van 2005 staat de evaluatie van deze wet gepland op de politieke agenda. De oud-voorzitter
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van de KBvG, de heer W.C.J. Rosmalen is voorzitter van de commissie Evaluatie
Gerechtsdeurwaarderswet. De commissie haar bevindingen in 2005 rapporteren.

Symposium "De Gerechtsdeurwaarder in
Europa, Utopie of Werkelijkheid”
Op vrijdag 12 maart 2004 vond in het auditorium van de Fortis Bank te Utrecht het
symposium met de titel “ De Gerechtsdeurwaarder in Europa, Utopie of Werkelijkheid “ voor
de leden van de KBvG en andere genodigden plaats. Het symposium werd georganiseerd
door de KBvG, de UIHJ, de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders en de Mr.dr. M.
Teekens Stichting.
De organisatoren van het symposium hadden een onderzoeksopdracht verstrekt aan twee
rechtenstudenten, die onder eindverantwoordelijkheid van professor mr. A.W. Jongbloed,
bijzonder hoogleraar beslag- en executierecht aan de Universiteit van Utrecht, onderzoek
hebben gedaan naar de juridische condities waaronder de gerechtsdeurwaarders of hun
equivalenten in de landen van de EU hun werk verrichten. Het onderzoek had betrekking op
de opleiding, de benoeming, de permanente educatie en de bevoegdheden die aan de
verschillende (gerechts)deurwaarders zijn gegeven voor de uitvoering van hun
werkzaamheden. De resultaten van het onderzoek zijn in boekvorm uitgegeven.
Centraal tijdens het symposium stond de presentatie van de resultaten van het onderzoek en
het op basis van de onderzoeksresultaten ontwikkelde model van de EU-gerechtsdeurwaarder:
de man/vrouw die, belast met openbaar gezag, ervoor zorgt dat procedures op een behoorlijke
wijze worden ingeleid en vervolgens dat tot de tenuitvoerlegging van de verkregen titels
wordt gekomen.

Promotie van het Nederlandse Statuut

Een manier waarop de KBvG uitvoering geeft aan haar streven het Nederlandse
gerechtsdeurwaardersstatuut onder de aandacht te brengen van de Europese partners, is het
(mede) organiseren van vakinhoudelijke bezoeken van buitenlandse delegaties.
De KBvG ontvangt regelmatig verzoeken medewerking te verlenen aan de organisatie van
een bezoek van een internationale delegatie aan ons land.
In 2004 kwam het verzoek uit Bulgarije. Een groep van 8 Bulgaarse parlementariërs/leden
rechterlijke macht/gerechtsdeurwaarders bezocht Nederland van 18 t/m 23 mei 2004. De
KBvG heeft het vakinhoudelijke programma verzorgd, waarbij ondermeer een bezoek aan een
gerechtsdeurwaarderskantoor werd gebracht.

De “toegevoegd gerechtsdeurwaarder”
Tijdens de ALV op 15 mei 2004 is gediscussieerd over ‘de toegevoegd gerechtsdeurwaarder’.
Naar aanleiding van vragen die door zowel het BFT als door de Commissie van Deskundigen
gesteld zijn m.b.t. de transparantie van de hoedanigheid waarin (toegevoegd kandidaat-)
gerechtsdeurwaarders hun werkzaamheden verrichten. N.a.v. deze vragen is het idee ontstaan
het aantal in de Gerechtsdeurwaarderwet opgenomen benamingen voor de functionarissen
terug te brengen.
Om transparantie voor derden te bewerkstelligen, zou gekozen kunnen worden voor de
volgende benamingen:
*
Een kandidaat gerechtsdeurwaarder is iemand die met goed gevolg de opleiding
heeft afgerond met uitzondering van de stage.
*
Een toegevoegd kandidaat gerechtsdeurwaarder is iemand die met goed gevolg de
opleiding heeft afgerond en bezig is met de stage.
*
Een toegevoegd gerechtsdeurwaarder is iemand die de opleiding met goed gevolg
heeft afgerond inclusief de stage en die in loondienst werkzaam is bij een
gerechtsdeurwaarder.
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Een gerechtsdeurwaarder is iemand die de opleiding met goed gevolg heeft
afgerond inclusief de stage en die een ondernemingsplan heeft ingediend en daarna
is benoemd. Hij is derhalve gerechtsdeurwaarder-ondernemer.
De discussie is nog niet afgerond en wordt in 2005 voortgezet.
*

Fiscale Aspecten
Bij de commissie Fiscale Aspecten hebben dit jaar vooral twee onderwerpen gespeeld, te
weten de BTW en de vennootschapsbelasting ( VPB ).
Voor het onderwerp BTW is gesproken met het ministerie van Financiën. Eind september is
door het ministerie van Financiën een besluit genomen omtrent dit onderwerp. Een aantal
punten uit het besluit zijn echter anders uitgevallen dan vooraf was afgestemd met de KBvG.
De KBvG vreest dat door deze afwijkende besluitvorming een aantal kantoren in de
problemen zal raken. Het onderwerp is daarom wederom aangekaart bij het ministerie van
Justitie.
Ten aanzien van het onderwerp vennootschapsbelasting is gesproken met de belastingdienst.
Eind september zijn de besprekingen en onderhandelingen omtrent dit onderwerp afgerond.
Er wordt nu gewacht op een besluit van de Staatssecretaris. Mocht dit besluit niet worden
genomen, dan zullen de afspraken door middel van een convenant tussen de belastingdienst
en de KBvG worden vastgelegd.

Waarborg-/Voorzieningenfonds
De commissie Waarborgfonds heeft op instigatie van de Ledenraad meerdere gesprekken
gevoerd met de Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders (SGG).
Deze gesprekken zijn positief verlopen en hebben geleid tot de toezegging van het bestuur
van de SGG dat besproken zal worden met de deelnemers of de vereisten voor toetreding
(verder) kunnen worden verlaagd.
Niet alle gerechtsdeurwaarders zullen ondanks de verlaging van de toetredingseisen, kunnen
of willen toetreden tot de SGG.
De commissie is van mening dat er uit oogpunt van het algemeen belang een fonds moet
komen waar alle gerechtsdeurwaarders van rechtswege onder vallen. Dit is een ander
uitgangspunt dan de commerciële insteek van de SGG.
Afgelopen jaar is er over de oprichting van een Voorzieningenfonds gesproken door de
commissie, dat in eerste instantie gericht is op het bieden van voorzieningen en niet als
primair doel heeft een waarborg te bieden. De commissie is van mening dat een dergelijk
fonds de kwaliteit van de beroepsgroep en ook het aanzien dat de beroepsgroep heeft zeker
ten goede komen.
Het Voorzieningenfonds zal in eerste instantie gericht zijn op het voorkomen van
déconfitures. Gedacht wordt aan een pool van begeleiders die kantoren kunnen bijstaan.
Daarnaast zal het Voorzieningenfonds in bepaalde schadegevallen op instigatie van het
bestuur een financiële tegemoetkoming aan derden kunnen doen. Tevens zal het
Voorzieningenfonds middels het aanbieden van collectieve voorzieningen financiële
voordelen voor de leden kunnen bewerkstelligen.
Bij dit alles zal een verbeterde samenwerking van de toezichthoudende betrokken partijen
onontbeerlijk zijn. De KBvG is daarover momenteel in gesprek met het Ministerie van
Justitie, Bureau Financieel Toezicht en de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.
De commissie is voornemens om het fonds ter accordering voor te leggen aan de ALV.
Vervolgens kan dan op korte termijn begonnen worden met de inrichting van het
Voorzieningenfonds.

Tarieven voor ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders
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De commissie Btag heeft bij de leden van de KBvG geïnventariseerd hoe men de werking van
het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarder (Btag) ervaart en op welke
punten deze zou moeten worden verbeterd/aangepast. De uitkomst van deze enquête wordt
door de commissie meegenomen bij de evaluatie van het Btag.
In 2005 zal dit rapport door de commissie worden afgerond.

Benzinedieven
Al enkele jaren is de KBvG samen met de SNG betrokken bij het ontwikkelen van een
procedure om “doorrijders”, dat wil zeggen mensen die na het tanken zonder te betalen
doorrijden, aan te pakken.
In gesprekken met de RDW, verschillende pomphoudersorganisaties en het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat is bereikt dat het sinds het voorjaar van 2004 voor
gerechtsdeurwaarders mogelijk is om middels de kentekengegevens van doorrijders het
kentekenregister te bevragen om zo de “doorrijder” te kunnen traceren en te kunnen
aanschrijven.
In eerste instantie was het bevragen van het kentekenregister alleen schriftelijk mogelijk.
Ondertussen is bewerkstelligd dat door middel van een batchaanvraag kentekens kunnen
worden opgevraagd mede om reeds opgespaarde en aangehouden zaken weg te werken. Deze
mogelijkheid is op 1 november 2004 vervangen worden door bevraging door middel van een
webapplicatie.
Aangezien er geen taak meer ligt in deze voor de KBvG, heeft de KBvG sedert november
2005 niet meer deelgenomen aan de besprekingen omtrent dit onderwerp en is zij uit het
overleg gestapt.

www.kbvg.nl

In de zomer van 2004 is door een afvaardiging van de SNG en de KBvG gezocht naar een
nieuwe bouwer voor de website (incl. KBvG-net). De huidige website bestaat sinds 2002.
Gebleken is dat er behoefte is aan een meer geavanceerde internetomgeving, die de huidige
website niet kan bieden. In mei 2005 zal de nieuwe website in gebruik genomen worden.

Opleiding tot kandidaat gerechtsdeurwaarder
In het kader van het streven de opleiding tot kandidaat gerechtsdeurwaarder in te bedden in
het reguliere onderwijs, is in september 2003 de opleiding onder gebracht bij en gestart aan de
Hogeschool van Utrecht.
Iin de loop van 2004 bleek dat de overgang niet op die wijze was verlopen en de opleiding
niet zo soepel verliep als alle partijen hadden gehoopt en verwacht.
Uiteindelijk heeft de KBvG aangegeven aan de HvU op welke manier de nieuwe opleiding
naar het juiste inhoudelijke en organisatorische niveau getild zou kunnen worden.
De beroepsgroep volgt de ontwikkelingen nauwlettend.

Fundamentele herbezinning
De KBvG heeft in het verslagjaar haar volledige reactie op ‘Een nieuwe balans’, het
interimrapport van de werkgroep Asser c.s. gepubliceerd. De reactie is voorzien van een
voorwoord van mr. A.H. Korthals, oud minister van Justitie.
Het rapport van de werkgroep Asser, Groen en Vranken, was voor de KBvG aanleiding zich
te buigen over de vraag op welke wijze een aantal onderdelen in de bestaande procedure zo
heringericht kan worden, dat de afhandeling van incassozaken, ongeacht de grootte van de
geldvordering, onder regie van de rechter eenvoudiger wordt, de eiser sneller een executoriale
titel verkrijgt en de rechterlijke organisatie efficiënter kan werken. Daarbij is met name
gekeken naar de procedure betreffende de niet betwiste vordering.
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De KBvG heeft zich bij het formuleren van haar reactie niet beperkt tot het geven van een
reactie op de door de werkgroep Asser c.s. gemaakte voorlopige keuzen, maar doet concrete
voorstellen om te komen tot een herinrichting van de incassoprocedure.

Verordening en reglement bevordering vakbekwaamheid
In het verslagjaar is de verordening en het reglement bevordering vakbekwaamheid
vastgesteld door de Ledenraad na daarover een positief advies te hebben gekregen van de
ALV. De verordening en het reglement worden in 2005 ingevoerd.

Elektronisch aanbieden aan het Kadaster
Op 2 juni 2004 is de Nota van Wijziging gepubliceerd van de herziening van de Kadasterwet
I. Met de in de Nota gepresenteerde aanpassingen heeft de gerechtsdeurwaarder dezelfde
bevoegdheden gekregen als de notaris: het in e-vorm aanbieden van processen-verbaal en
andere stukken aan het Kadaster.
Over de uitvoering van de wetgeving is overleg gepleegd met het Kadaster.
Het Kadaster heeft besloten dat de faciliteit met behulp waarvan stukken aan het Kadaster
kunnen worden aangeboden, wordt gegoten in een webomgeving.
De Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders heeft bij de ontwikkeling van de webapplicatie
opgetreden als sparring partner van het Kadaster.
In 2005 wordt de applicatie verder ontwikkeld.

Geldvordering OnLine
De KBvG is betrokken bij de besprekingen over het project van de Raad voor de Rechtspraak
‘Geldvordering online’. Medio 2004 heeft de Raad de contouren van het project
‘Geldvordering online’ gepresenteerd. Kort gezegd komt het project er op neer dat de Raad er
naar streeft dat de ‘kleine’ schuldeiser (MKB-er, ZZP-er en ook de particulier) zijn
onbetwiste geldvordering kan instellen door deze via een webapplicatie aan te melden. Het
vervolgtraject van dagvaarden, aanbrengen en vonnis wijzen zal dan zonder aanvullende
inspanning van de schuldeiser gebeuren in een elektronisch traject tussen
gerechtsdeurwaarder en gerecht.

Personalia
Benoemd tot gerechtsdeurwaarder in 2004
Mr. R.R. Bouwman
Apeldoorn
Drs. V. van Twuijver
Amsterdam
Mw. A.E. Everts
Meppel
M.P.A. Roelands
Goes
Mw. D.J. Vermeulen
Delft
Mr. M. van der Heijde
Amstelveen
R.A.J. Brouwer
Hoogeveen
Mr. R.G. Matti
Amsterdam
M.O. de Boer
Amsterdam
P. Taal
Eindhoven
P.S.D. Jansen
Tilburg
E.H.A.M. van Deursen
Haarlem
J.F. Vanhommerig
Enschede
Mr. H.J.M. van de Pas
Weert
P.J.B. Plate
Amersfoort
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03-02-2004
03-02-2004
03-02-2004
03-02-2004
03-02-2004
27-02-2004
29-03-2004
31-03-2004
29-04-2004
21-07-2004
03-08-2004
05-07-2004
05-07-2004
05-07-2004
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E.A.P. van Lith
R.L.E. Winkel
H. Peet
Mw. W.S.M. Snelderwaard
W.W.M. van de Donk

Eindhoven
Groningen
Alphen a/d Rijn
Den Haag
Eindhoven

18-10-2004
29-10-2004
29-10-2004
29-10-2004
29-10-2004

Benoemd tot waarnemend-gerechtsdeurwaarder in 2004
R.J. Soer
Apeldoorn
A.A.A. van Driel
Arnhem
J.A. Pruijn
Hoorn
Y. Reinders
Apeldoorn
H.J.A.M. van de Waardt
Veghel

15-04-2004
05-07-2004
16-07-2004
20-07-2004
02-08-2004

Wijziging vestigingsplaats in 2004
J.M. van Dijk
Hilversum/Amersfoort
P.H. Fastenau
Hilversum/Amersfoort

01-11-2004
01-11-2004

Gedefungeerd in 2004
W. Feenstra
M. Flikkema
W.G.J. Janssen (70 jaar)
G.J. Rijpma
Mr. E. van der Hoeden
H. Geerlings
H.M.C. Lavrijsen
A. Kruitbosch
H. Hermans (70 jaar)
F.J. Gerritsma
G.W. van Lith
H. van Arkel

Groningen
Meppel
Den Haag
Hoogeveen
Amsterdam
Amsterdam
Helmond
Apeldoorn
Den Haag
Zevenbergen
Eindhoven
Alphen a/d Rijn

01-03-2004
01-03-2004
11-03-2004
01-04-2004
15-04-2004
01-05-2004
01-05-2004
20-07-2004
30-07-2004
01-08-2004
15-11-2004
01-01-2005

Overleden in 2004
B.W.A. Verbeek

Boxmeer

17-08-2004

Adressen
KBvG:
Wilhelminalaan 3
3743 DB BAARN
Postbus 12
3740 AA BAARN
T: 035 – 542 75 13
F: 035 – 542 76 13
www.kbvg.nl
UIHJ:
Secrétariat U.I.H.J.
44, rue de Douai – 75009 PARIS
FRANKRIJK
T: 00 33 149 70 12 87
www.uihj.com
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Bureau Financieel Toezicht:
Postbus 14052
3508 SC UTRECHT
T: 030 – 251 69 84
F: 030 -254 37 85
www.bureauft.nl
Kamer voor Gerechtsdeurwaarders:
Postbus 84500
1080 BN AMSTERDAM
T: 020 – 541 28 25
F: 020 – 541 21 80
Commissie van deskundigen:
Postbus 14052
3508 SC UTRECHT
T: 030 – 251 69 84
F: 030 -254 37 85
www.bureauft.nl
Ministerie van Justitie:
Directie Toegang Rechtsbestel (DTR)
Schedeldoekshaven 100
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG
T: 070 – 370 79 11
F: 070 – 370 79 57
www.minjus.nl

500-Jaarverslag 2004

15

