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Voorwoord
Voor u ligt het Jaarverslag 2005 van de KBvG. In dit jaarverslag proberen we een beeld te
schetsen van de ontwikkelingen en aandachtsgebieden die ons in 2005 hebben bezig
gehouden. U zult merken dat 2005 in het teken stond van onderzoeken en rapporten.
De KBvG heeft haar evaluatie van de Gerechtsdeurwaarderswet vrijwel afgerond in 2005.
Daarnaast is het Btag (Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders) geëvalueerd
en ook dat rapport is in 2005 grotendeels gereed gekomen. De inrichting van een
Voorzieningenfonds had in 2005 nog steeds onze aandacht en tenslotte heeft de KBvG in
2005 voor het eerst een benchmark onder de leden laten uitvoeren door een onafhankelijke
derde.
Het ministerie van Justitie heeft ook een aantal onderzoeken opgestart in 2005: de evaluatie
en de risico-evaluatie van de Gerechtsdeurwaarderswet, de trendrapportage en het onderzoek
naar de praktijk van derdenrekeningen.
Ook mag niet worden vergeten de fundamentele herbezinning van het burgerlijke procesrecht
door de werkgroep Asser, Vranken en Groen. De KBvG is in het verslagjaar in de
gelegenheid gesteld door de werkgroep haar standpunten, zoals verwoord in de reactie van de
KBvG op het interim-rapport van de werkgroep Asser, mondeling toe te lichten.
2005 was een jaar van onderzoek. Dat maakt het jaar 2006 des te interessanter: dan zullen
immers de resultaten van alle onderzoeken gerapporteerd worden. De op basis van de
resultaten getrokken conclusies kunnen van invloed zijn op de manier waarop wij ons beroep
uitoefenen. Het is dus belangrijk dat de KBvG daarover mee kan praten. Dat wij daartoe meer
en meer in de gelegenheid worden gesteld, hebben wij gemerkt in het afgelopen verslagjaar.
Dat is een positieve ontwikkeling, maar dat neemt niet weg dat er conclusies getrokken
kunnen worden die wij niet voorstaan. Het is dus zaak dat wij de aandacht erbij houden.
Frans van der Meer, voorzitter
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De Gerechtsdeurwaarderswet
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 publiekrechtelijke beroepsorganisatie en 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.
De KBvG heeft een bestuur, een ledenraad en een algemene ledenvergadering (art. 58 GDW).
Het bestuur
Het bestuur is belast met de algemene leiding van de KBvG en met de uitoefening van de taak
de goede beroepsuitoefening van de leden te bevorderen. Het bestuur geeft leiding aan het
bureau van de KBvG.
De ledenraad benoemt het bestuur voor een termijn van drie jaar. Bestuursleden kunnen na
aftreden voor eenzelfde termijn eenmaal worden herbenoemd. De samenstelling van het
bestuur weerspiegelt zoveel mogelijk de verhouding binnen de algemene ledenvergadering
tussen gerechtsdeurwaarders en toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders. De voorzitter
van het bestuur is gerechtsdeurwaarder.
De voorzitter van het bestuur, de heer F.J.M. van der Meer, is tijdens de Ledenraads- en
Algemene Ledenvergadering op 5 november 2005 door de ledenraad herbenoemd tot
voorzitter van het bestuur.
De ledenraad heeft op 21 mei 2005 mevrouw mr. M. (Miranda) H. Maas-Hermans benoemd
tot bestuurslid van de KBvG. Miranda Maas is gerechtsdeurwaarder te Dordrecht en heeft
binnen het bestuur de portefeuille Kantooraangelegenheden op zich genomen.
De heer G. (Gosse) Swagerman is tijdens de Ledenraads- en Algemene Ledenvergadering op
5 november 2005 afgetreden als bestuurslid van de KBvG.
Het bestuur bestond eind 2005 uit de volgende personen:
F.J.M. (Frans) van der Meer, voorzitter
aftredend per 26 oktober 2008
Y. (Ype) Reinders, vice-voorzitter/secretaris
aftredend per 15 oktober 2007
F. (Frans) Engelage, penningmeester
aftredend per 15 oktober 2007
Mw. N. (Nienke)van Bockhooven
aftredend en herbenoembaar per 30
september 2006
A.C.C.M.(Jos) Uitdehaag
aftredend en herbenoembaar per 15 april
2008
Mw. mr. C.J.R.F.C.(Cine) van Heijnsbergen
aftredend per 15 oktober 2007
Mr. J.M. (John) Wisseborn
aftredend per 15 oktober 2007
Mw. mr. M. (Miranda) Maas-Hermans
aftredend en herbenoembaar per 21 mei
2008
Het bestuur is in 2005 elf keer in vergadering bijeen geweest.
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De ledenraad
De ledenraad stelt het algemene beleid van de KBvG vast en kan het bestuur daartoe om
inlichtingen vragen of opdracht geven een onderzoek te starten. De ledenraad stelt
verordeningen vast en brengt adviezen uit aan de Algemene Ledenvergadering over de
begroting en het jaarverslag van de KBvG.
De ledenraad van de KBvG bestaat uit 30 leden en 30 plaatsvervangende leden. Uit ieder
ressort worden zes ledenraadsleden en zes plaatsvervangers gekozen.
Per 31 december 2005 bestond de ledenraad uit de volgende personen:
Lid / Plaatsvervangend lid
(**Gerechtsdeurwaarder/*Toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder)
Ressort Den Haag
De heer M. Rave**
Mevrouw W.E.C.A. Lochten**
Goes
Sluis
De heer F.H.M. Bazuin**
De heer mr. E.J.M. van Hal**
Rotterdam
Den Haag
De heer A. Buik**
De heer Th.J. Wouters**
Leiden
Dordrecht
De heer M.J.C. van Leeuwen**
De heer A.M. Maas**
Rotterdam
Den Haag
Mevrouw C.W. Bakhuis-Van Kesteren**
De heer W.G.A. Blume**
Den Haag
Den Haag
De heer J.G. Willemstein**
De heer M. Colijn**
Gouda
Dordrecht
Ressort Arnhem
De heer mr. A. Legel**
Nijmegen
De heer R.J. Soer**
Groenlo
De heer W.H.G. Legebeke**
Ommen
De heer M.G. Tempelman**
Tiel
Mevrouw B. Pap*
Harderwijk
De heer G.R. Dijk**
Zwolle
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De heer G.N.F. Jepma**
Almere
De heer J.A. van den Bos**
Arnhem
De heer A.J. van Os**
Nijmegen
De heer P. Jansen**
Enschede
De heer J.F. Vanhommerig**
Enschede
De heer H.G. van Lohuizen**
Kampen
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Ressort Leeuwarden
De heer M.G. Hulsegge**
Groningen
De heer P. Otter**
Leeuwarden
De heer P. Veltman*
Meppel
De heer J. Klaassen*
Groningen
De heer P.M. Braakman**
Harlingen
Mevrouw D.M. Verlaan*
Meppel
Ressort Den Bosch
De heer R.J.M. van der Vlies**
Oss
De heer E.B.H. Verdult**
Bergen op Zoom
De heer M.J.M. Vorstenbosch**
‘s-Hertogenbosch
De heer J. Nijenhuis**
Roermond
De heer mr. W.V.J.M. Bonnie*
Kerkrade
De heer L.C.G. van Seggelen**
Helmond
Ressort Amsterdam
De heer E.G.J. Jorritsma**
Amsterdam
De heer H. Bierenbroodspot*
Amsterdam
De heer M.W. de Ruijter**
Amsterdam
De heer mr. M. Hooijschuur*
Alkmaar
De heer R. Pijnacker**
Zeist
De heer drs. J.G.M. Dekkers*
(benoemd op 15 mei 2004)
Haarlem

Mevrouw A.E. Everts**
Meppel
De heer J.C. Bottenberg**
Leeuwarden
De heer M. de Jong*
Assen
Mevrouw mr. M.C. Molema-Nankman*
Sneek
De heer A.J. Beugeling**
Heerenveen
De heer J. Haringa*
Zuidbroek
De heer A.M.M. Megens**
Helmond
De heer J.K.M. Vissers**
Roosendaal
Mevrouw A.D.J.P. Weeterings-den
Biesen *(benoemd op 15 mei 2004)
Uden
De heer W.W.M. van de Donk**
Eindhoven
Mevrouw W.G.M. van Beurden**
Breda
De heer J.D. Kuik**
Eindhoven
Mevrouw M. Hooijberg**
Amsterdam
De heer F.A. Rippen*
Amsterdam
De heer P. van der Mije**
Alkmaar
De heer M.R. Swier **
Amsterdam
De heer G.A. Lasonder**
Hoorn
De heer A.H. Groenewegen**
Amsterdam

De ledenraad is in het verslagjaar twee keer in vergadering bijeen geweest en twee keer in een
gecombineerde vergadering met de Algemene Ledenvergadering.
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Het presidium van de Ledenraad
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 onder meer de taak zich te informeren bij
het bestuur en deze informatie over te dragen aan de ledenraadsleden.
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) vormden tot de ledenraadsvergadering van 6 oktober
2005 het presidium.
Tijdens die vergadering hebben de heren Bazuin en Tempelman zich niet herkiesbaar gesteld.
De heer A. Buik is gekozen tot voorzitter van de ledenraad. De heer M.J.C. van Leeuwen is
gekozen tot plaatsvervangend voorzitter, de heer M. Hooijschuur tot secretaris en de heer mr.
W.V.J.M. Bonnie tot plaatsvervangend secretaris van de ledenraad en lid van het presidium
van de ledenraad. De heer W.H.G. Legebeke is eveneens gekozen tot lid van het presidium.
Integratie Ledenraads- en Algemene Ledenvergaderingen
Sinds de invoering van de nieuwe organisatiestructuur van de KBvG is gebleken dat die
structuur een aantal belangrijke nadelen heeft. Om de leden van de KBvG meer te betrekken
bij de besluitvorming en beter te kunnen informeren, zijn de ledenraadsvergaderingen en de
algemene ledenvergaderingen geïntegreerd.
In 2005 hebben twee geïntegreerde ledenraads- en algemene ledenvergaderingen
plaatsgevonden: de voorjaarsvergadering vond plaats op 21 mei 2005 en de
najaarsvergadering op 5 november 2005.
De themabijeenkomst “Jeugd en schulden”
De KBvG organiseerde een themabijeenkomst op de vrijdagmiddag voorafgaand aan de
voorjaars Algemene Ledenvergadering. Op vrijdagmiddag 20 mei 2005 stond die bijeenkomst
in het teken van “Jeugd en schulden”. Steeds meer jongeren hebben schulden. Onderzoek van
het Nibud laat zien dat mensen die in hun jeugd hebben leren omgaan met geld, dat op latere
leeftijd ook goed blijken te kunnen.
In het kader van haar 100-jarig bestaan heeft het Nibud het lespakket “De geldkoffer”
ontwikkeld dat ter beschikking is gesteld aan basisscholen. De KBvG heeft een financiële
bijdrage geleverd aan het tot stand komen van dit lespakket. De beroepsgroep signaleert een
verontrustende toename in het aantal vorderingen op minderjarigen en onderschrijft het
belang van onderwijs aan minderjarigen over hoe om te gaan met geld: jong geleerd is oud
gedaan.
Tijdens de themabijeenkomst werd door middel van diverse presentaties in kaart gebracht hoe
groot het probleem is, welke oorzaken er zijn, welke oplossingen er zijn en welke rol de
beroepsgroep kan spelen bij het informeren en adviseren van consumenten/debiteuren.
De 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
onder meer de agenda voor de ALV wordt besproken.
De ressorts hebben in 2005 allemaal een vergadering georganiseerd voorafgaand aan de
gecombineerde Ledenraads- en Algemene Ledenvergaderingen, gehouden in het voorjaar en
in het najaar.
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De commissies
Voor de uitvoering van de werkzaamheden worden door het bestuur of door de ledenraad
commissies ingesteld.
In het verslagjaar waren de volgende commissies actief binnen de KBvG:
o Financiële commissie
o Vacaturecommissie
o Commissie Kwaliteitshandboek
o Commissie Btag
o Commissie Internationaal
o Commissie Waarborgfonds
o Commissie Fiscaal
o Commissie Electronic Security Officer (ESO)
o Commissie Wisseborn
o Commissie Evaluatie Gerechtsdeurwaarderswet
o Commissie Trendrapportage
o Commissie Benchmark
o Commissie PR
De evaluatie van de Gerechtsdeurwaarderswet
De commissie Evaluatie Gerechtsdeurwaarderswet van de KBvG is in het verslagjaar drie
keer in vergadering bijeen geweest en heeft eind 2005 haar eindrapport opgesteld. Deze is
begin 2006 aan het bestuur gezonden. De evaluatie van de Gerechtsdeurwaarderswet door de
KBvG zal, nadat het rapport is vastgesteld door de ledenraad, aan het ministerie van Justitie
worden gezonden zodat zij het kunnen betrekken bij de evaluatie die het ministerie zal
uitvoeren. Andere bouwstenen voor de evaluatie door Justitie zijn onder andere de
trendrapportage, de risico-evaluatie van de Gerechtsdeurwaarderswet en het onderzoek naar
de praktijk van derdenrekeningen
De trendrapportage
Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en DocumentatieCentrum (WODC, zie www.wodc.nl)
van het ministerie van Justitie is in het verslagjaar gestart met het opstellen van een
trendrapportage over de beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders. In verband met
beleidsvorming en beleidsverantwoording is periodiek inzicht nodig in de mate waarin een
goede praktijkuitoefening van gerechtsdeurwaarders is gewaarborgd. Daarvoor is het nodig
zicht te houden op de ontwikkelingen in de praktijk van de beroepsbeoefening. Een
tweejaarlijkse trendrapportage moet een beeld geven van de toegankelijkheid (vraag en
aanbod), continuïteit, kwaliteit en integriteit van de dienstverlening.
De KBvG maakt deel uit van de commissie die dit onderzoek begeleidt.
De risico-evaluatie van de Gerechtsdeurwaarderswet
Het ministerie van Justitie heeft een onderzoek opgestart naar de risico’s voortvloeiende uit
de Gerechtsdeurwaarderswet. De aanleiding was tweeledig. In de eerste plaats hebben zich
incidenten voorgedaan die duidelijk hebben gemaakt dat de uitvoering van de wet risico’s met
zich meebrengt. Deze risico'
s houden verband met het functioneren van het
toezichtarrangement of de financiële werkwijzen van gerechtsdeurwaarders.
In de tweede plaats kan dit onderzoek voorwerk verrichten voor de evaluatie van de
Gerechtsdeurwaarderswet door het ministerie van Justitie.
Het onderzoek naar de praktijk van derdenrekeningen
Het IOO BV is in het verslagjaar in opdracht van het ministerie van Justitie gestart met een
onderzoek naar de praktijk van derdenrekeningen. Dat onderzoek betreft niet alleen de
praktijk binnen de beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders, maar ook die bij het notariaat en
de advocatuur.
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De evaluatie van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag)
De commissie Btag van de KBvG heeft in het verslagjaar bij de leden van de KBvG
geïnventariseerd hoe men de werking van het Btag ervaart en op welke punten deze zou
moeten worden verbeterd of aangepast. Begin 2006 wordt het rapport door de commissie
afgerond en gepresenteerd aan het bestuur van de KBvG.
De fundamentele herbezinning van het burgerlijke procesrecht
De KBvG heeft in 2004 haar reactie op ‘Een nieuwe balans’, het interim-rapport van de
werkgroep Asser c.s. gepubliceerd. De reactie is voorzien van een voorwoord van
mr. A.H. Korthals, oud minister van Justitie.
De KBvG heeft op uitnodiging van de werkgroep haar standpunten mondeling toegelicht en
er onder meer op gewezen dat de tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder er voor zorgt dat
minder zaken daadwerkelijk voor de rechter komen.
De werkgroep Asser c.s. publiceert haar eindrapport in het voorjaar van 2006.
Het rapport inzake het griffierechtsysteem
Het ministerie van Justitie heeft naar aanleiding van het IOO-rapport “Optimalisering heffing
en incasso griffierechten” en de breed gevoelde noodzaak het griffierechtenstelsel te
vereenvoudigen en transparanter te maken, een projectgroep samengesteld, bestaande uit
medewerkers van de Raad voor de Rechtspraak en ambtenaren van Justitie. Deze projectgroep
onderzoekt de mogelijkheden van vereenvoudiging van het griffierechtstelsel.
De KBvG is gevraagd om commentaar op het concept van het eindrapport van de
projectgroep. De KBvG concludeert dat er een aanzienlijk verschil is tussen de hoogte van het
griffierecht voor particulieren en dat voor bedrijven. Dat zal zorgen voor kruissubsidie.
Bovendien moet niet vergeten worden dat een bedrijf ook een eenmanszaak kan zijn. Ook
heeft de KBvG opgemerkt dat het voorgestelde systeem van het betalen van de factuur, dat
gekoppeld is aan de roldatum, in de knel kan komen met de dagvaardingstermijn.
Het kwaliteitshandboek van de KBvG
De Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders en de
Administratieverordening gerechtsdeurwaarders geven algemeen geformuleerde normen
weer. Gegeven de toelichting van de staatssecretaris van Justitie bij diverse artikelen uit met
name de Administratieverordening wordt ervan uitgegaan dat nadere uitwerking zal
plaatsvinden in een kwaliteitshandboek van de KBvG.
In het verslagjaar is een concept van het Kwaliteitshandboek gepresenteerd aan de leden. De
leden hebben vervolgens de gelegenheid gekregen daarop schriftelijk te reageren. De reacties
waren divers: sommige leden waren van mening dat de normen in het handboek strikter
zouden moeten zijn, anderen waren juist van mening dat de normen niet te strikt moeten zijn
omdat de ondernemersvrijheid beknot dreigt te worden.
Het concept Kwaliteitshandboek is in het najaar van 2005 aan het ministerie van Justitie
gezonden voor commentaar.
Het onderzoek naar het instellen van een Voorzieningenfonds
Ook is in het verslagjaar het onderzoek van de commissie Waarborgfonds van de KBvG naar
het inrichten van een voorzieningenfonds voortgezet. Uitgangspunt is dat de hulp van het
fonds kan worden ingeroepen bij dreigende déconfitures. Gedacht wordt aan een pool van
begeleiders die kantoren kunnen bijstaan. Een goede samenwerking tussen de
toezichthoudende organen is dan essentieel. Het overleg daarover met het ministerie van
Justitie, het Bureau Financieel Toezicht en de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders is in 2005
voortgezet.
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De eerste benchmark van de KBvG
Cap Gemini heeft in het tweede halfjaar van 2005 in opdracht van de KBvG een benchmark
gehouden onder de gerechtsdeurwaarderskantoren. Helaas kon geen representatief rapport
worden gegenereerd. De commissie Benchmark stelt een voorstel op met betrekking tot het
verplicht stellen van medewerking aan een (jaarlijkse) enquête van de KBvG.
Indienen van klachten door de KBvG
In het kader van haar wettelijk opgedragen taak, heeft de KBvG tegen enkele van haar leden
een klacht ingediend. De klachten variëren in zwaarte: soms is het de KBvG er ‘slechts’ om te
doen duidelijkheid te verkrijgen over bijvoorbeeld de tuchtregel dat gerechtsdeurwaarders
geen onnodige kosten mogen maken. Een voorbeeld van een ‘zware’ klacht is de klacht die de
KBvG heeft ingediend tegen een van haar leden omdat dit kantoor naar de mening van de
KBvG op een onjuiste manier GBA-informatie heeft verstrekt.
In het verslagjaar heeft het bestuur besloten ten aanzien van drie leden klachten in te dienen.
Een klacht ziet op het feit dat een medewerker van het kantoor (minstens) een brief heeft
ondertekend als ‘deurwaarders-assistent’ en daarbij niet bestaande kostenposten heeft
opgevoerd. De andere klacht ziet op het feit dat de betreffende gerechtsdeurwaarder
maatregelen heeft aangekondigd die hij op dat moment nog niet kon nemen.
Tenslotte heeft het bestuur een klacht ingediend tegen een lid dat naar de mening van het
bestuur vorderingen koopt.
De KBvG dient overigens niet alleen klachten in tegen leden, maar ook tegen derden. Ook
doet de KBvG indien nodig aangifte van misbruik van de titel ‘gerechtsdeurwaarder’.
Permanente educatie
Nadat de KBvG en Justitie hadden bewerkstelligd dat de Gerechtsdeurwaarderswet een
bevoegdheid tot subdelegatie bevatte, konden de verordening en het reglement bevordering
Vakbekwaamheid vastgesteld worden en ingevoerd worden. Dat is gebeurd op 1 maart 2005.
Vanaf dat moment zijn de leden van de KBvG verplicht gedurende een periode van twee jaar
een minimaal aantal KBvG opleidingspunten te behalen. Indien aan deze verplichting niet
wordt voldaan, dient de KBvG een klacht in tegen het betreffende lid bij de Kamer voor
Gerechtsdeurwaarders.
Het bestuur heeft het aantal te behalen opleidingspunten voor de periode 2005-2006
vastgesteld op 25.
KBvG memo’s en richtlijnen
In het kader van het bevorderen van de vakbekwaamheid stelt de KBvG memo’s op die het
standpunt van de KBvG met betrekking tot een bepaald onderwerp weergeven.
De KBvG heeft tot en met het verslagjaar memo’s opgesteld over ontruiming en de afvoer
van aan de openbare weg geplaatste goederen, het in rekening brengen van nasalaris, de
onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder, de informatieverschaffing door de eerste
beslaglegger, de omzetbelastinggevolgen van de werkzaamheden van gerechtsdeurwaarders
en de saldomethode voor de berekening van de bewaarplicht.
De opleiding tot kandidaat gerechtsdeurwaarder
Het niveau van de opleiding tot kandidaat gerechtsdeurwaarder is van groot belang voor een
kwalitatief goede en integere ambtsuitoefening. De opleiding vormt de basis voor een goede
beroepsuitoefening. Ook in 2005 werd door de KBvG en door individuele (bestuurs)leden van
de KBvG veel tijd en aandacht gestoken in het op een kwalitatief goed niveau brengen en
houden van de opleiding.
Agressie tegen gerechtsdeurwaarders
In het verslagjaar heeft de KBvG bij het college van procureurs-generaal aandacht gevraagd
voor de geconstateerde toename van agressiviteit tegen gerechtsdeurwaarders en toegevoegd
kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Gebleken is dat aangiften door gerechtsdeurwaarders van
agressiviteit en zelfs van lichamelijk letsel wegens gebrek aan bewijs door het Openbaar
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Ministerie niet vervolgd worden, ondanks het feit dat de gerechtsdeurwaarder in zijn functie
van door de Kroon benoemd openbaar ambtenaar zijn werkzaamheden verricht.
De KBvG is van mening dat een door een gerechtsdeurwaarder opgemaakt ambtsedig procesverbaal van agressie en/of mishandeling voldoende bewijskracht moet krijgen om vervolging
in te stellen en heeft hiervoor gepleit bij het college van procureurs-generaal.
Vanuit het ministerie van Justitie is het verzoek gekomen om meer informatie te verstrekken
over dit onderwerp. De KBvG heeft de leden vervolgens verzocht door middel van het
beantwoorden van een aantal vragen aan te geven of, en zo ja in welke mate, sprake is van
agressie tegen gerechtsdeurwaarders en of de aangifte daarvan tot enig resultaat heeft geleid.
Naar aanleiding van de enquête inzake agressie is aan Justitie aangegeven dat de KBvG zich
genoodzaakt ziet de leden te adviseren een getuige mee te nemen. Dat werkt wel
kostenverhogend voor de schuldenaar, maar dat is dan niet anders. De KBvG onderzoekt de
mogelijkheid van het instellen van een centraal meldpunt agressie.
Bureau Financieel Toezicht
Een aantal besprekingen heeft met het BFT plaatsgevonden. Vragen van het BFT worden aan
de KBvG voorgelegd en zo mogelijk beantwoord. Ter optimalisering van het toezicht heeft de
KBvG met het BFT afgesproken, dat zij haar leden ertoe zal bewegen elk kwartaal verslag te
doen van hun bewaarpositie betreffende hun kwaliteitsrekeningen.
Ook met betrekking tot de nodige voorlichting omtrent het toezicht werkt het BFT nauw
samen met de KBvG.
Informatiebijeenkomst in samenwerking met het BFT
De KBvG heeft in het verslagjaar samen met het BFT een geslaagde en voor herhaling
vatbare informatiebijeenkomst georganiseerd voor ambtenaren van Justitie, leden van de
Kamer voor Gerechtsdeurwaarders, leden van de Commissie van Deskundigen en voor de
accountants van het BFT zelf. Doel van de bijeenkomst was om in vogelvlucht een aantal
belangrijke onderwerpen toe te lichten.
Samenwerking met het Nibud
Het Nibud organiseerde in de maand november 2005 een jongerenmaand, met als doelgroep
15 tot 18 jarigen. Onderdeel van de campagne ‘Op is op’ was de mogelijkheid voor scholen
om een gerechtsdeurwaarder in de klas een toelichting te laten geven op zijn werkzaamheden.
De KBvG heeft veel verzoeken gekregen van scholen om afvaardiging van een
gerechtsdeurwaarder. Het project ‘deurwaarder in de klas’ is wegens het succes ervan
verlengd. Naast dit project heeft de KBvG de geldkoffer van het Nibud gesponsord.
Nieuwe huisstijl KBvG
De KBvG heeft een nieuw logo en een nieuwe huisstijl: deze zijn tijdens de Ledenraads- en
Algemene Ledenvergadering op 21 mei 2005 gepresenteerd. Ook de website en het intranet
van de KBvG zijn vernieuwd en onder meer aangepast aan de nieuwe huisstijl van de KBvG.
Lidmaatschappen van de KBvG
De KBvG is lid van de Union Internationale des Huissiers de Justice (UIHJ, zie
www.uihj.com). De KBvG heeft haar lidmaatschap van MKB Nederland per 1 januari 2006
opgezegd.
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 . De vragen of er voldoende financiële
middelen zijn en of de bedrijfsvoering na 3 jaar tenminste kostendekkend zal zijn, zijn hierbij
belangrijk en moeten positief beantwoord kunnen worden. De kandidaat-gerechtsdeurwaarder
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is benoembaar indien hij onder andere een (positief) advies van de Commissie van
Deskundigen heeft ontvangen over zijn plan.
Het secretariaat van de Commissie wordt gevoerd door het Bureau Financieel Toezicht
(www.bureauft.nl).
Een overzicht van de door de Commissie verstrekte adviezen over de jaren 2005, 2004 en
2003 geeft het volgende beeld (bron: Jaarverslag 2005 Commissie van Deskundigen
gerechtsdeurwaarders):
Plannen: beginvoorraad
Ontvangen adviesaanvragen
Af: ingetrokken
Positief advies
Negatief advies
Plannen: eindvoorraad

2005
8
37
45

2004
7
26
33

2003
6
25
31

1
36
2
39
6

2
23
25
8

24
24
7

Uit het hiervoor gegeven overzicht blijkt dat:
- het aantal in het jaar 2005 ingediende ondernemingsplannen (ook wel ontvangen
adviesaanvragen genoemd) beduidend boven het vooraf verwachte niveau van 15 tot 25
plannen ligt;
- in het jaar 2005 een plan door een indiener is ingetrokken;
- over de resterende 38 in 2005 afgedane plannen voor 36 plannen een positief advies is
uitgebracht. Hierbij geldt wel als kanttekening dat ten aanzien van het merendeel van de
plannen één dan wel meerdere malen om een aanvulling op grond van artikel 6 lid 1 van het
Besluit diende te worden verzocht;
- in 2005 op 2 plannen een negatief advies is uitgebracht. Voor 1 plan heeft dit geleid tot een
zodanige aanpassing van het plan dat op grond van artikel 4 lid 3 van het Besluit
ondernemingsplan gerechtsdeurwaarder dit plan opnieuw in behandeling is genomen en
vervolgens een positief advies heeft gekregen. De indiener van het tweede plan met een
negatief advies heeft het ondernemingsplan met het advies ingediend bij het ministerie van
Justitie.
Het lage aantal plannen met een negatief advies wordt mede beïnvloed door de werkwijze van
de Commissie van Deskundigen, namelijk het zo nodig verzoeken aan de indiener om een
aanvulling op haar plan. De Commissie brengt een negatief advies uit indien niet aan de
formele benoemingsvereisten van artikel 5 lid onder b en c van de Gerechtsdeurwaarderswet
wordt voldaan, dan wel indien niet voldaan wordt aan artikel 6 lid 1 van deze wet
(onvoldoende financiële middelen en/of onvoldoende kostendekkendheid).
Van de in 2005 behandelde ondernemingsplannen (39) kan de volgende specificatie worden
gegeven (met vergelijkende cijfers 2004 en 2003):
Cat
A
B
C
D
E
F

Omschrijving
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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2005
1
5
11
19
0
3
39

2004
0
1
7
15
0
2
25

2003
2
5
6
10
0
1
24
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Uit het hierboven gegeven overzicht blijkt dat het grootste aantal afgegeven positieve
adviezen betrekking heeft op vestigingen in bestaande gerechtsdeurwaarderskantoren
(categorie C en D). In 2005 is driemaal een positief advies afgegeven op de vestiging van een
nieuw solitair kantoor (categorie B). Daarnaast zijn in deze categorie twee negatieve adviezen
verstrekt.
Kamer voor Gerechtsdeurwaarders
De gerechtsdeurwaarder is aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van enig handelen of
nalaten in strijd met enige bij of krachtens de Gerechtsdeurwaarderswet gegeven bepaling en
ter zake van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk (toegevoegd kandidaat-)
gerechtsdeurwaarder niet betaamt. De tuchtrechtspraak wordt in eerste aanleg uitgeoefend
door de Kamer voor gerechtsdeurwaarders te Amsterdam.
Statistiek Kamer voor Gerechtsdeurwaarders Amsterdam
(Bron: Kamer voor Gerechtsdeurwaarders)
Ingekomen zaken
Ingetrokken/(ambtshalve) geroyeerde zaken

2001 2002 2003 2004 2005
*
143
15

350
56

384
49

werkvoorraad waarvan:
staan op zitting gepland
zijn aangehouden op verzoek van partijen
wacht op verweer gerechtsdeurwaarder
wacht op besl. vz. (ex art. 39 of verwijzing naar kamer_)

439
48

528
40

8
4
4

95
52
10
30

voorzittersbeslissing (art. 39 lid 1 Gdw)

90

205

200

268

287

Kamerbeslissing (art. 43 Gdw)
waarvan beslissing op verzet (art. 39 lid 4 GDw)

38
22

89
23

135
28

115
52

109
87

Tussenbeslissing
Niet ontvankelijk
Klacht/verzet gegrond
Klacht/verzet ongegrond
Klacht (ten dele) ongegrond, klacht (ten dele) gegrond

11
6
18
3

2
50
28
9

2
7
61
62
3

2
5
38
69
1

1
5
20
83

1
1

17
11
1
2

23
3

10

3

3

6
1
1
6
2

6

19

22

Opgelegde maatregel
berisping
berisping met aanzegging
geldboete
schorsing (inclusief 38 lid 1 Gdw)
ontzetting uit ambt
hoger beroep ingesteld
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Overzicht wet- en regelgeving
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 gevolgen van
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
Personalia
Aantal leden per 31 december 2005:
Leden gerechtsdeurwaarders
Leden toegevoegd kandidaten
Stagiaires

380
381
40

Benoemd tot gerechtsdeurwaarder in 2005
Mw. C.A.H.M. van Gastel
Goes
A.G. Groothuis
Hengelo (Ov)
Mr. F. van Horssen
Leiden
J. Ligtermoet
Hengelo (Ov)
Mr. R.J. Oost
Haarlemmermeer
Mr. F.A. Rippen
Amsterdam
J.S. Evers
Amsterdam
J.M. van Oudenaarden
Gouda
J.P.M. Niënhaus
Zwolle
Mr. J.H.M. Döbber
Enschede
W.A. Mies
Breda
B.G.M. Smolders
Den Bosch
G. Swagerman
Amsterdam
J.B. Gelderblom
Hilversum
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10-01-2005
10-01-2005
10-01-2005
10-01-2005
10-01-2005
02-02-2005
22-02-2005
22-02-2005
31-03-2005
03-05-2005
03-06-2005
03-06-2005
03-06-2005
16-07-2005
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Mr. G.A. Grobbee
R.R.J. Kersten
Mw. M.Th. Stegeman
P. Veltman
Mw. M.W.F. Nyqvist
H.J. Flonk
Mr. F.H.J. Timmerman
Drs. J.C. Haak
G.J. Bekman
A.F. Damen
R.V. Lambers
Mr. E.L.B. Hundscheidt
C.J.B.M. Nijhuis
C.H.J.J. Spierings

Groningen
Deventer
Hengelo (Ov)
Meppel
Utrecht
Zwolle
Amersfoort
Amsterdam
Almelo
Haarlemmermeer
Haarlemmermeer
Rotterdam
Enschede
Den Bosch

16-07-2005
16-07-2005
16-07-2005
16-07-2005
29-08-2005
07-10-2005
07-10-2005
01-11-2005
16-11-2005
16-11-2005
16-11-2005
05-12-2005
01-01-2006
01-01-2006

Benoemd tot waarnemend-gerechtsdeurwaarder in 2005
H.J. Flonk
Zwolle
W. ter Avest
Groningen
Mw. J.M. Schoondermark
Den Bosch
F. Kassies
Amsterdam
Y. Reinders
Hoorn
Mw. mr. A.G.R. Lamberts
Assen
Y. Reinders
Apeldoorn
J.G. Panman
Apeldoorn
Mw. C.P.F.M. KamphuisAlmelo
Hendriks
G. Swagerman
Amsterdam
W.S.M. van Laerhoven
Eindhoven

28-12-2005
02-01-2006

Wijziging vestigingsplaats in 2005
H.A. Bos
Groningen/Zwolle
A. Rouw
Zuidbroek/Zwolle
B.C.M. Schoutens
Oosterhout/Moerdijk
Mw. W.S.M. Snelderwaard
Den Haag/Rotterdam

30-04-2005
01-05-2005
01-12-2005
01-01-2006

Gedefungeerd in 2005
D. Gaasbeek
Th.L.M. van Stapele
Th.B. Zuiderduin
H.R.J. Jans
D. Rijswijk
M.G. Hulsegge
J. Kok
L.J. Kroep
H.S.W.M. Kroes
F. Mulder
G.J.B.M. Oude Nijhuis
P.H. Fastenau
E.W. Holtkamp
Mw. mr. G.J.F. van Ooijen
G.W. Rosier
R.P.F.M. van der Vlies

01-02-2005
01-02-2005
01-02-2005
15-03-2005
01-04-2005
01-05-2005
01-05-2005
01-06-2005
01-11-2005
01-11-2005
01-12-2005
01-01-2006
01-01-2006
01-01-2006
01-01-2006
01-01-2006
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Zwolle
Hengelo (Ov)
Hengelo (Ov)
Groningen
Zaanstad
Groningen
Gouda
Enschede
Meppel
Amsterdam
Heerlen
Amersfoort
Enschede
Eindhoven
Emmen
Den Bosch

01-02-2005
01-05-2005
15-05-2005
01-06-2005
25-07-2005
01-07-2005
20-07-2005
01-10-2005
17-11-2005
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Overleden in 2005
C.A. Vlug
G. Tekelenburg
J. Prins
S.F. Braan
D.C. Baars
Mr. E. Verweij

Bergen op Zoom
Haren
Amersfoort
Amsterdam
Maarssen
Almelo

16-01-2005
02-04-2005
08-06-2005
27-07-2005
08-10-2005
17-11-2005

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
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
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