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De Gerechtsdeurwaarderswet  
 
Met de inwerkingtreding van de Gerechtsdeurwaarderswet op 15 juli 2001 is de 
Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders (KVG) van rechtswege 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). Voor de uitvoering van de werkzaamheden worden door het bestuur of 
door de ledenraad commissies ingesteld. 
 
De KBvG houdt een bureau in stand, dat het bestuur bijstaat in de uitoefening van 
zijn taken. 
 
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.  
 
Per 15 oktober 2007 is afscheid genomen van mr. J.M. Wisseborn en mevrouw mr. 
C.J.R.F.C. van Heijnsbergen als bestuurleden van de KBvG. Beide bestuursleden 
zijn twee termijnen van drie jaar lid geweest van het bestuur. 
 
Ook de bestuurstermijn van de penningmeester, de heer F. Engelage, zou aflopen 
op 15 oktober 2007. Gezien de verhuizing van het secretariaat naar Den Haag is het 
gewenst kennis en ervaring -met name op het gebied van de penningen- binnen het 
dagelijks bestuur te behouden.  
De ledenraad is daarom akkoord gegaan met het voorstel dat de heer Engelage per 
1 juli 2007 zijn bestuurslidmaatschap tijdelijk neerlegde en de ledenraad heeft de 
heer Engelage met ingang van 1 september 2007 weer benoemd tot bestuurslid van 
de KBvG.  
 



500-Jaarverslag 2007 5 

Daarnaast heeft de ledenraad het ledenraadslid de heer J. Nijenhuis met ingang van 
1 juli 2007 benoemd  tot lid van het bestuur van de KBvG. 
Tenslotte heeft de ledenraad het plaatsvervangend ledenraadslid de heer J.K.M. 
Vissers met ingang van 15 oktober 2007 benoemd tot bestuurslid van de KBvG. 
 
Het bestuur bestond daarmee eind 2007 uit de volgende personen: 

1. F.J.M. (Frans) van der Meer, voorzitter, aftredend per 26 oktober 2008; 
2. Mw. N. (Nienke) Van Bockhooven, vice-voorzitter/secretaris, aftredend per 30 

september 2009; 
3. F. (Frans) Engelage, penningmeester, aftredend per 1 september 2010; 
4. M.J.C. (Michel) van Leeuwen, aftredend en herbenoembaar op 1 oktober 

2009; 
5. J. (Jeroen) Nijenhuis, aftredend en herbenoembaar op 1 juli 2010; 
6. A.C.C.M.(Jos) Uitdehaag, aftredend en herbenoembaar per 15 april 2008; 
7. Mw. mr. M.H. (Miranda) Maas-Hermans, aftredend en herbenoembaar per 21 

mei 2008; 
8. J.K.M. (Hans) Vissers, aftredend en herbenoembaar per 15 oktober 2010. 

 
Er was in het verslagjaar 1 bestuursvacature. 
 
Het bestuur is in 2007 tien keer in vergadering bijeen geweest. 
 
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.  
 
Vermindering aantal plaatsvervangende ledenraadsleden 
 
De vacaturecommissie is eind 2006 gevraagd zich te buigen over een voorstel tot 
verkleining van het aantal (plaatsvervangend) ledenraadsleden. De reden voor dit 
verzoek was dat met het verminderen van het aantal plaatsvervangend 
ledenraadsleden, deze beter geïnformeerd en betrokken kunnen worden bij hetgeen 
speelt binnen de ledenraad. Ook is het moeilijk om op een beroepsgroep van 847 
leden, een ledenraad met 30 ledenraadsleden en 30 plaatsvervangend 
ledenraadsleden samen te stellen en te handhaven.  
Door de Vacaturecommissie is voorgesteld het aantal plaatsvervangend 
ledenraadsleden te beperken tot 15 leden. Deze maatregel behoeft geen 
wetswijziging. Dit voorstel is besproken op de gecombineerde Algemene 
Ledenvergadering en Ledenraadsvergadering van 11 november 2006. De ledenraad 
is vervolgens op 8 februari 2007 akkoord gegaan met de vermindering van het aantal 
plaatsvervangende ledenraadsleden van 30 naar 15.  
 
Samenstelling ledenraad 
 
Voor veel ledenraadsleden eindigde de maximale termijn van hun benoeming in 
2007. Er bestond goede belangstelling voor het lidmaatschap van de ledenraad en 
zo konden alle nieuwe ledenraadsleden tijdens de ALV op zaterdag 10 november 
2007 benoemd worden.  
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Per 31 december 2007 bestond de ledenraad uit de volgende personen: 
 

LEDEN LEDENRAAD RESSORT AMSTERDAM 

 

NAAM 

 
VESTIGINGPLAATS 

 
BENOEM

D PER 

HERBENOE

MD 

 

EINDE  

BENOEMIN

G 

M.W. de Ruijter Amsterdam 

 

06-11-2004 10-11-2007 

 

10-11-2010 

Drs. J.G.M. Dekkers Heemstede 

 

15-05-2004 10-11-2007 

met 

terugwerkende 

kracht 

15-05-2010 

G.A. Lasonder 

 

Hoorn 10-11-2007  10-11-2010 

Mw. C.E.A. Maathuis Doorn 10-11-2007  10-11-2010 

M.R. Swier 

 

Amsterdam 10-11-2007  10-11-2010 

A.H.P.M. van der 

Vleuten 

 

IJmuiden 10-11-2007  10-11-2010 

 

 

PLAATSVERVANGENDE LEDEN LEDENRAAD RESSORT AMSTERDAM 

 

NAAM 

 
VESTIGINGSPLAA

TS 

BENOEMD 

PER 

HERBENOEM

D 

EINDE 

BENOEMI

NG 

A.H. Groenewegen Amsterdam 

 

06-11-2004 10-11-2007 

 

10-11-2010 

H.G.M. Bouwhuis Hoorn 10-11-2007  

 

10-11-2010 

D. Joustra Amsterdam 10-11-2007  10-11-2010 

 

LEDEN LEDENRAAD RESSORT ARNHEM 

 

NAAM 

 
VESTIGINGSPLAA

TS 

BENOE

MD PER 

HERBENOE

MD 

 

EINDE  

BENOEMING 

P. Jansen Enschede 

 

11-11-

2006 

 11-11-2009 

 

G.N.F. Jepma 

 

Almere 10-11-

2007 

 10-11-2010 

M.G. de Jong 

 

Arnhem 10-11-

2007 

 10-11-2010 

Mr. J.C. Noordijk 

 

Ede 10-11-

2007 

 10-11-2010 

H.G. van Lohuizen 

 

Almere 10-11-

2007 

 10-11-2010 

Mr. J.F. Vanhommerig 

 

Enschede  

 

10-11-

2007 

 10-11-2010 
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PLAATSVERVANGENDE LEDEN LEDENRAAD RESSORT ARNHEM 

 

NAAM 

 
VESTIGINGSPLAA

TS  

BENOEM

D PER 

HERBENOE

MD 

 

EINDE 

BENOEMING 

Mw. B. Pap Harderwijk 

 

10-11-

2007 

 10-11-2010 

J. van Lunteren 

 

Almere 10-11-

2007 

 10-11-2010 

M.L.B. Mak Arnhem 10-11-

2007 

 10-11-2010 

 

LEDEN LEDENRAAD RESSORT DEN BOSCH 

 

NAAM 

 
VESTIGINGSPLAA

TS 

 

BENOE

MD PER 

HERBENOE

MD 

 

EINDE  

BENOEMING 

L.C.G. van Seggelen Helmond 

 

06-11-

2004 

10-11-2007 10-11-2010 

Vacature  

 

   

Mw. mr. C.J.R.F.C. 

van Heijnsbergen 

Oss 10-11-

2007 

 10-11-2010 

R. Groen 

 

Eindhoven 10-11-

2007 

 10-11-2010 

Mr. A.C.T. Paijmans 

 

Den Bosch 10-11-

2007 

 10-11-2010 

R.J.M. van der Vlies 

 

Oss 

 

05-11-

2005 

 05-11-2008 

 

PLAATSVERVANGENDE LEDEN LEDENRAAD RESSORT DEN BOSCH 

 

NAAM 

 
VESTIGINGSPLAA

TS 

 

BENOEM

D PER 

HERBENOE

MD 

EINDE 

BENOEMING 

J.D. Kuik 

 

Eindhoven  

 

06-11-

2004 

10-11-2007 10-11-2010 

A.M.M. Megens 

 

Helmond 

 

05-11-

2005 

 05-11-2008 

Mw. A.D.J.P. 

Weeterings-den 

Biesen 

Uden  

 

15-05-

2004 

10-11-2007 

(met 

terugwerkende 

kracht) 

15-05-2010 

 

 

LEDEN LEDENRAAD RESSORT DEN HAAG 

 

NAAM 

 
VESTIGINGSPLAA

TS 

 

BENOEMD 

PER 

HERBENOE

MD 

 

EINDE  

BENOEMIN

G 

W.G.A. Blume 

 

Den Haag 10-11-2007  10-11-2010 
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Mw. mr. M. Bernardt 

 

Rotterdam  

 

11-11-2006  11-11-2009 

 

Mw. S.J. Zijlma 

 

Den Haag 10-11-2007  10-11-2010 

A. Lodder 

 

Rotterdam  

 

11-11-2006  11-11-2009 

 

Mw. J.S. Pinas 

 

Rotterdam 10-11-2007  10-11-2010 

A.M. Maas Den Haag 10-11-2007  10-11-2010 

 

 

PLAATSVERVANGENDE LEDEN LEDENRAAD RESSORT DEN HAAG 

 

NAAM 

 
VESTIGINGSPLAA

TS 

 

BENOEMD 

PER 

HERBENOEM

D 

 

EINDE 

BENOEMI

NG 

A.Ch. Boiten Den Haag 

 

10-11-2007  

 

10-11-2010 

Th. J. Wouters 

 

Dordrecht  

 

06-11-2004 10-11-2007 

 

10-11-2010 

 

vacature     

 

LEDEN LEDENRAAD RESSORT LEEUWARDEN 

 

NAAM 

 
VESTIGINGSPLAA

TS 

 

BENOE

MD PER 

HERBENOEM

D 

 

EINDE  

BENOEMING 

P.M. Braakman Harlingen 05-11-

2005 

 05-11-2008 

 

Mw. J.M.K.J 

Bergsma 

Leeuwarden 

 

11-11-

2006 

 11-11-2009 

J. Klaassen Groningen 

 

06-11-

2004 

10-11-2007 10-11-2010 

Mw. D.M. Verlaan Meppel  

 

01-11-

2003 

11-11-2006 01-11-2009 

 

F.H. Weggemans 

 

Emmen 10-11-

2007 

 10-11-2010 

Mr. M. Hooijschuur 

 

Sneek 10-11-

2007 

 10-11-2010 

 

PLAATSVERVANGENDE LEDEN LEDENRAAD RESSORT LEEUWARDEN 

 

NAAM 

 
VESTIGINGSPLAA

TS 

 

BENOEM

D PER 

HERBENOE

MD 

 

EINDE 

BENOEMING 

A.J. Beugeling Heerenveen 

 

05-11-

2005 

 05-11-2008 

M. de Jong Zuidbroek 

 

06-11-

2004 

10-11-2007 10-11-2010 

Mw. mr. M.C. 

Molema-Nankman 

Groningen 

 

06-11-

2004 

10-11-2007 10-11-2010 
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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.  
 
Tot 1 november 2007 bestond het presidium van de ledenraad uit de volgende 
personen: 
A. Buik, voorzitter van de ledenraad; 
Mr. W.V.J.M. Bonnie, plaatsvervangend voorzitter van de ledenraad; 
Mr. M. Hooijschuur, secretaris van de ledenraad; 
W.H.G. Legebeke, lid van het presidium.  
 
Tijdens de ledenraadsvergadering op 13 december 2007 werden de leden van het 
presidium gekozen voor de termijn van een jaar, m.i.v. 12 december 2007:  
M.W. de Ruijter, voorzitter; 
M.G. de Jong, plaatsvervangend voorzitter; 
W.G.A. Blume, secretaris. 
Naar een kandidaat voor plaatsvervangend secretaris werd in het verslagjaar nog 
gezocht. 
 
De ledenraad is in het verslagjaar vier maal in vergadering bijeen geweest. De 
voorzitter van de ledenraad, de heer M.W. de Ruijter, neemt als toehoorder deel aan 
de bestuursvergadering, om een zo optimaal mogelijke informatie uitwisseling te 
bewerkstelligen. 
 
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.  
 
De besturen van de ressorts organiseerden in 2007 ressortvergaderingen 
voorafgaand aan de gecombineerde Ledenraads- en Algemene 
Ledenvergaderingen, gehouden in het voorjaar en in het najaar van 2007.  
 
De commissies 
 
Voor de uitvoering van de werkzaamheden worden door het bestuur of door de 
ledenraad commissies en werkgroepen ingesteld. 
 
In het verslagjaar waren de volgende commissies actief binnen de KBvG: 

o Financiële commissie 
o Vacaturecommissie 
o Commissie Kwaliteitshandboek/Normen voor kwaliteit 
o Commissie Btag 
o Commissie Internationaal 
o Commissie Waarborgfonds 
o Commissie Electronic Security Officer (ESO) 
o Commissie Wisseborn 
o Commissie Benchmark 
o Commissie PR 
o Commissie Integriteit en Onafhankelijkheid 
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o Commissie Toegevoegd kandidaat gerechtsdeurwaarder 
 

Het  bureau van de KBvG 
 
De KBvG houdt een bureau in stand, dat het bestuur bijstaat in de uitoefening van 
zijn taken. Het bestuur geeft algemene leiding aan het bureau en regelt zijn 
werkzaamheid. 
 
De verhuizing  
 
KVG en haar rechtsopvolger, de KBvG, hadden de bureauwerkzaamheden 
uitbesteed aan Het Branche Bureau BV te Baarn. Het Branche Bureau (HBB) werkt 
op commerciële basis, bereidt bestuurlijke processen voor en begeleidt deze. Bij de 
uitvoering van de bureauwerkzaamheden gaat de aandacht mede uit naar de 
onderliggende secretariële processen, de (leden)administraties, onderzoek en 
statistiek. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de door het secretariaat 
uitgevoerde werkzaamheden. 
 
Op instigatie van het presidium van de ledenraad startte het bestuur eind 2005 een 
onderzoek naar de mogelijke vormen van secretariële ondersteuning van de KBvG. 
Naar aanleiding van dat onderzoek concludeerde het bestuur dat het wenselijk is een 
zelfstandig secretariaatsbureau van de KBvG in te richten en daarmee afscheid te 
nemen van HBB. Deze conclusie was gebaseerd op de wens om met een zelfstandig 
secretariaatsbureau een ‘eigen gezicht’ van de KBvG te creëren. Daarnaast moet 
een zelfstandige secretariaatsbureau de bestuursleden meer ontlasten. 
 
In 2007 is hard gewerkt aan de inrichting van het zelfstandige bureau. In het voorjaar 
werd de ideale locatie gevonden: op de 9e etage van de E-toren in de Prinsenhof in 
Den Haag werd een kantoorunit gehuurd van 230 M2. De unit werd ingericht en op 1 
december 2007 werd voor het eerst gewerkt vanuit Den Haag. 
 
Directeur van het bureau en bureaumedewerkers 
 
Mevrouw mr. K.M. Weisfelt, sinds mei 1999 in dienst van HBB en haar 
rechtsvoorgangers Ernst & Young en Cap Gemini, maakte de overstap met de KBvG 
naar Den Haag. Mevrouw Weisfelt is met ingang van 1 februari 2007 benoemd tot 
directeur van het bureau van de KBvG en zij is op 1 december 2007 in dienst 
getreden van de KBvG. 
 
Op 1 december 2007 startte eveneens de heer mr. M.N.A. de Zwart in de functie van 
juridisch medewerker van de KBvG. De heer De Zwart was sinds enkele jaren 
werkzaam voor een gerechtsdeurwaarderskantoor in het Oosten van het land en 
beschikte dus al over kennis van de beroepsgroep. 
 
De KBvG heeft gezien de afstand naar Den Haag, helaas afscheid moeten nemen 
van mevrouw E. Ridderbos, sinds een aantal jaar organisatie-assistente in dienst van 
HBB en een zeer goede ondersteuning voor de KBvG. Ook mevrouw E.H. de Zwart-
Goldberg is door het bestuur bedankt voor haar bijzondere inzet voor de 
beroepsorganisatie gedurende vele jaren. 
 
De secretariële ondersteuning in Den Haag werd in het verslagjaar ingehuurd via 
Randstad. 
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De bestuursportefeuilles 
 
De bestuursleden zijn eerste aanspreekpunt voor de ontwikkelingen in de dossiers 
die vallen onder zijn of haar bestuursportefeuille.  
 
De portefeuilleverdeling binnen het bestuur is als volgt: 
F.J.M. van der Meer, voorzitter, Algemene Zaken en Externe Betrekkingen; 
Mw. N. van Bockhooven, vice-voorzitter/secretaris, portefeuillehouder Interne 
Betrekkingen; 
F. Engelage, penningmeester, portefeuillehouder Financiën; 
M.J.C. van Leeuwen, 2e portefeuillehouder Interne Betrekkingen; 
A.C.C.M. Uitdehaag, portefeuillehouder Internationaal 
J. Nijenhuis, portefeuillehouder Vakbekwaamheid; 
J.K.M. Vissers, 2e portefeuillehouder Vakbekwaamheid; 
Mw. Mr. M.H. Maas-Hermans, portefeuillehouder Kantooraangelegenheden. 
  
Portefeuille Algemene Zaken en Externe Betrekkingen 
 
Fundamentele herbezinning van het burgerlijk procesrecht 
 
Tijdens de behandeling van de in 2002 in werking getreden partiële vernieuwing van 
het burgerlijk procesrecht bleek in de Tweede Kamer vrijwel algemeen behoefte te 
bestaan aan een algehele en fundamentele herbezinning op de grondslagen, 
beginselen en uitgangspunten van het civiele procesrecht, uit te voeren in nauwe 
samenwerking met wetenschap en praktijk. Dit heeft geresulteerd in een 
onderzoeksopdracht van de minister van Justitie. 
 
In het najaar van 2001 is een commissie bestaande uit professor W.D.H. Asser, 
J.B.M. Vranken en H.A. Groen, op verzoek van de minister begonnen met een 
fundamentele herbezinning op het burgerlijk procesrecht. Deze herbezinning is in 
2005 afgerond. De “herbezinners” hebben onder meer (summier) aandacht 
geschonken aan het onderscheid tussen de dagvaarding- en 
verzoekschriftprocedure, de alternatieve geschillenbeslechting en de aard en 
inrichting van het hoger beroep. 
 
De laatste fase van de fundamentele herbezinning is afgerond met het Eindrapport 
“Uitgebalanceerd” van de werkgroep Asser c.s. Het eindrapport van de werkgroep 
verscheen in 2006.  
 
Een werkgroep onder leiding van professor A.W. Jongbloed, houder van de 
bijzondere leerstoel Executie- en beslagrecht aan de Universiteit van Utrecht, heeft in 
het verslagjaar een uitgebreide reactie gepubliceerd op het eindrapport van de 
werkgroep Asser c.s.  
 
Buitengewone Algemene Vergadering 23 maart 2007 
 
Uit de reactie van het ministerie van Justitie op het eindrapport fundamentele 
herbezinning bleek dat het  ministerie zeer Europeesrechtelijk georiënteerd is. Veel 
landen in Europa kennen de procesinleiding per post. De buitengewone ALV werd 
door het bestuur bijeen geroepen om met de leden te praten over de toekomst van 
de procesinleiding. Onder meer is geconcludeerd dat het een meerwaarde heeft om 
een onafhankelijke, goed opgeleide, deugdelijk voorbereide en integer handelende 
persoon te betrekken bij de procesinleiding en de uitreiking van gerechtelijke 
stukken. Bijvoorbeeld in die gevallen waarin partijen niet in overleg met elkaar zijn en 
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elkaar niet voldoende kennen en een formele procesinleiding, waarbij adres en 
identiteit worden gecontroleerd, een duidelijke meerwaarde heeft. 
 
Rapport inzake de Praktijk van derdenrekeningen 
 
Gerechtsdeurwaarders zijn sinds de invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet in 
juli 2001 verplicht een derdenrekening aan te houden, die uitsluitend bestemd is voor 
gelden die de gerechtsdeurwaarder in verband met zijn ambtelijke èn niet-ambtelijke 
werkzaamheden ten behoeve van derden onder zich neemt. 
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het 
ministerie van Justitie heeft het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven 
(IOO) verzocht om een evaluatieonderzoek te verrichten naar de praktijkervaringen 
met de wettelijke en beroepsregelingen met betrekking tot de derdenrekeningen van 
notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten. Het rapport is in het verslagjaar 
verschenen. Het  rapport “De praktijk van derdenrekeningen” toont aan dat de 
praktijk van de derdenrekening binnen het notariaat, de advocatuur en de 
gerechtsdeurwaardersberoepsgroep moeilijk met elkaar is te vergelijken.  
Binnen het notariaat en de advocatuur gaan aanzienlijk grotere bedragen om, dan in 
de praktijk van de gerechtsdeurwaarders, waar de inkomende en uitgaande 
betalingen relatief kleine bedragen betreffen. Het aantal dagelijkse mutaties op de 
derdenrekeningen van de gerechtsdeurwaarders is bovendien veel groter dan bij 
notariaat en advocatuur. Het betalingsverkeer bij de gerechtsdeurwaarders is 
daarmee ook zeer arbeidsintensief.  
Tenslotte zijn de gerechtsdeurwaarderskantoren in hoge mate geautomatiseerd. 
Omdat de kantoorautomatisering op een kwalitatief hoog niveau ligt, is financiële 
toezicht en controle op de administratie zeer goed mogelijk.  
Zo heeft de KBvG in samenwerking met het Bureau Financieel Toezicht 
bewerkstelligd dat de leden, in plaats van de vereiste jaarlijkse rapportage, per 
kwartaal opgave doen aan het BFT van hun bewaringspositie. Daarnaast 
ondersteunt de KBvG het BFT in haar streven spoedig over te gaan tot uitsluitend 
digitale rapportage door de beroepsgroep aan het BFT. Met het digitaal aanleveren 
van rapportages zal het beter mogelijk zijn algemene cijfers te genereren ten aanzien 
van de beroepsgroep. Als de KBvG kan beschikken over (geanonimiseerd) 
cijfermateriaal, dan zal zij beter in staat zijn trends te signaleren en daarop preventief 
in te spelen.   
De KBvG onderschrijft het in het rapport genoemde algemene streven om preventie 
van misbruik van derdengelden te bevorderen. Om dit binnen de beroepsgroep 
verder te optimaliseren, heeft de KBvG diverse besprekingen gevoerd met het 
ministerie van Justitie, het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de tuchtkamer. Naar 
de mening van de KBvG is het noodzakelijk te komen tot praktisch werkbare 
afspraken tussen beroepsorganisatie, de financiële toezichthouder, de tuchtrechter 
en het ministerie, om het wettelijke financiële en tuchtrechtelijke toezicht op korte 
termijn en binnen de bestaande wettelijke kaders te optimaliseren. Daartoe heeft de 
KBvG een stroomschema opgesteld.  
 
Rapport  Beleidsuitgangspunten Tuchtrecht 
 
In het verslagjaar heeft de KBvG ook gereageerd op het rapport 
Beleidsuitgangspunten Tuchtrecht. De KBvG onderschrijft in haar reactie het 
uitgangspunt dat het tuchtrecht een belangrijke rol speelt in het waarborgen van de 
integriteit en kwaliteit van de beroepsuitoefening. De KBvG is er voorstander van dat 
klagers in eerste instantie bij de beroepsbeoefenaar zelf hun klacht indienen en de 
KBvG kan zich vinden in het streven naar actualisering en harmonisering, met name 
waar dat leidt tot een inkorting van de duur van een tuchtprocedure of de 
mogelijkheid eenvoudige zaken versneld en vereenvoudigd af te doen. 
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Voorts moet naar de mening van de KBvG griffierecht ingevoerd worden, om klagers 
te stimuleren de afweging te maken of de klacht zich leent voor een tuchtrechtelijke 
procedure. Voor de beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders geldt dat de aard van 
hun werkzaamheden (het innen van vorderingen en het executeren van vonnissen) 
een hoog klachtrisico met zich mee brengt. Dat vertaalt zich in bij de Kamer voor 
Gerechtsdeurwaarders ingediende klachten van weinig of geen inhoudelijke waarde. 
Als voorbeeld dient de klacht dat men het niet eens is met het vonnis van de rechter 
en dat de gerechtsdeurwaarder het vonnis heeft geëxecuteerd. Het griffierecht zou 
pas geheven moeten worden nadat een voorzittersbeschikking is gewezen en men in 
verzet gaat van deze beschikking, alsmede bij het instellen van hoger beroep. 
Wel vraagt de KBvG aandacht voor de huidige en naar de mening van de KBvG 
gekunstelde jurisprudentie dat bij klachten tegen een samenwerkingsverband het er 
voor gehouden mag worden dat tegen een samenwerkingsverband gerichte klachten 
die niet betrekking hebben op gedragingen van een specifieke gerechtsdeurwaarder, 
zijn gericht tegen de van het samenwerkingsverband deel uitmakende 
gerechtsdeurwaarder die zich namens het samenwerkingsverband tegen de klacht 
verweert. De KBvG is van mening dat het op de weg ligt van klager om aan te geven 
tegen wie zijn klacht zich richt.  
Tenslotte pleit de KBvG voor een goede toegankelijkheid van de uitspraken, zowel 
voor de beroepsbeoefenaren als het publiek.  
 
Portefeuille Internationaal 
 
UIHJ EuroNord 
 
In het kader van het streven van de UIHJ om ook op meer regionaal niveau aandacht 
aan juridische vraagstellingen te kunnen besteden, is op 16 maart 2007 in 
Amsterdam UIHJ EuroNord opgericht. België, Engeland, Frankrijk, Schotland, 
Duitsland, Luxemburg en Nederland zijn als lid van EuroNord toegetreden. 
De doelstellingen van EuroNord zijn:  

- Meer aandacht voor regionale vraagstukken  
- Bevorderen van de communicatie  
- Uitwisseling van informatie over de aangesloten landen, onder andere door 

het ontwikkelen van een gemeenschappelijke databank 
- Het onder de aandacht brengen van de gemeenschappelijke belangen en 

daar waar nodig het innemen van een gemeenschappelijk standpunt richting 
internationale organisaties als bijvoorbeeld de EU 

Tijdens de eerste vergadering van UIHJ EuroNord zijn een aantal 
gemeenschappelijke dossiers geïdentificeerd: 

- Betekenen van stukken 
- Bevoegdheid tot het opstellen van verordeningen  
- Onafhankelijkheid en (neven-)activiteiten (Schotland, Nederland, Duitsland) 
- Tariefstelling versus de toegang tot justitie 
- Toenemende socialisatie van het recht en daardoor de overbescherming van 

bepaalde groepen binnen de samenleving 
- Toenemende agressie tegen gerechtsdeurwaarders 

 
Groenboeken 
 
De KBvG heeft in het verslagjaar een reactie verzorgd op het Groenboek over een 
efficiëntere tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in de Europese Unie: 
beslag op bankrekeningen. 
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Studiebezoeken buitenlandse delegaties 
 
De KBvG heeft in het verslagjaar een delegatie Bulgaarse collegae ontvangen voor 
een studiebezoek. Het meerdaagse programma voor dergelijke studiebezoeken 
wordt verzorgd door de KBvG. Ook het ministerie van Justitie en het Bureau 
Financieel Toezicht zijn altijd bereid een programma onderdeel te verzorgen. 
 
Ontwikkelingssamenwerking KBvG en UIHJ 
 
Enkele activiteiten van de UIHJ staan in het teken van ontwikkelingssamenwerking. 
Zo worden diverse projecten uitgevoerd in Kroatië en  Slovenië. In beide landen staat 
de organisatie van het beslag- en executierecht niet op een erg hoog peil. Met hulp 
van de UIHJ wordt daarin getracht verandering te brengen. Er is een tweedaagse 
(Kroatië) en eendaagse conferentie geweest, waarbij tevens van gedachten is 
gewisseld met de (plaatsvervangend) minister van justitie en leden van de 
rechterlijke macht. 
 
Centre for International Legal Coöperation (CILC) 
 
Bestuurslid A.C.C.M. Uitdehaag is namens de KBvG lid van de Raad van Toezicht 
van het CILC. Het CILC initieert projecten onder meer om het Nederlandse statuut 
van de gerechtsdeurwaarder in het buitenland onder de aandacht te brengen.  
 
Portefeuille Interne betrekkingen 
 
Integriteit en onafhankelijkheid  
 
De aanbevelingen in deel II van het KBvG rapport Verantwoord Ondernemen werden 
in het verslagjaar uitgewerkt door de commissie Integriteit en Onafhankelijkheid. 
 
Tijdens de discussies die gevoerd zijn rondom het rapport Verantwoord Ondernemen 
viel te proeven dat de leden van de KBvG er voorstander van zijn dat de participatie 
door (externe) derden in gerechtsdeurwaarderskantoren verder aan banden wordt 
gelegd dan de 51% / 49% regeling van de huidige richtlijn inzake de 
onafhankelijkheid van gerechtsdeurwaarders.  
Hoe dat vorm gegeven kan worden is in het verslagjaar onderzocht door de 
commissie Integriteit en Onafhankelijkheid. Deze commissie heeft zich niet alleen 
gebogen over de beperking van participatie door derden, maar ook over de manier 
waarop gecontroleerd moet worden dat de leden zich houden aan de regelgeving.  
 
In een vroeg stadium heeft de KBvG aan leden en derden gecommuniceerd dat over 
de participatie binnen de beroepsgroep een discussie gaande is en dat de 
mogelijkheid bestaat dat participatie door derden in gerechtsdeurwaarderskantoren 
verdergaand wordt beperkt. Daarmee werd voorkomen dat leden en derden die in 
gesprek zijn met leden over participatie, achteraf worden overvallen door een 
inperking van participatie. 
 
De commissie Integriteit & onafhankelijkheid is op 30 juli 2007 in vergadering bijeen 
geweest en heeft besloten tot het volgende advies: 

• Opdrachtgevers kunnen niet participeren in een 
gerechtsdeurwaarderskantoor. 

• Derden en medewerkers van  een gerechtsdeurwaarderskantoor kunnen voor 
maximaal 25% participeren in een gerechtsdeurwaarderskantoor.  
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• Indien aangetoond kan worden dat een medewerker zijn arbeidscapaciteit in 
overwegende mate en voor minimaal 80% aanwendt voor het 
gerechtsdeurwaarderskantoor, dan kan de medewerker participeren tot 
maximaal 49% van de aandelen.  

• Los van de aandelenverhouding, moet de aan de aandelen verbonden 
stemverhouding in meerderheid bij de deurwaarder liggen. Bovendien moeten 
alle side-letters bekend zijn en desgevraagd ter inzage verstrekt worden.  

• Een algemene overgangsregeling wordt ingericht. 

• Een overgangsregeling wordt ingericht voor gevallen waarin de medewerker 
zijn dienstbetrekking  bij het gerechtsdeurwaarderskantoor waarin hij 
participeert, opzegt. 

 
Advies van de commissie inzake voorfinanciering: 

• Er mag geen afdracht aan de opdrachtgever plaatsvinden zonder dat daar 
ontvangsten in het betreffende dossier tegenover staan. 

• De commissie is niet tegen voorfinanciering, maar adviseert te komen tot 
regelgeving en controle ten aanzien van de liquiditeits- en 
solvabiliteitsnormen. Dit stelsel moet onverantwoorde voorfinanciering 
voorkomen. De liquiditeits-en solvabiliteitsnormen vormen al onderdeel van 
het Rapport Verantwoord Ondernemen.  

 
Op grond van de op het voorstel ontvangen commentaren en de discussies in de 
Ledenraad en Algemene Ledenvergadering is besloten het advies nader te 
onderbouwen en in de commissie Integriteit en Onafhankelijkheid te bespreken. De 
commissie is opnieuw samengesteld en zal in oktober 2008 met een gewijzigd 
advies aan de Ledenraad komen.  
 
Themabijeenkomst Tuchtrecht 
 
De KBvG organiseert altijd een themabijeenkomst op de vrijdagmiddag voorafgaand 
aan de ALV in het voorjaar. Thema van de bijeenkomst in het verslagjaar was het 
tuchtrecht voor gerechtdeurwaarders. KNB, ministerie van Justitie en de advocaat 
van de KBvG, mr. J.D. van Vlastuin verleenden hun medewerking. De bijeenkomst 
werd afgesloten door J. Nijenhuis, die een presentatie verzorgde van de door de 
KBvG gemaakte rubricering van tuchtuitspraken. 
 
Register Nevenfuncties en nevenactiviteiten 
 
In het verslagjaar is een start gemaakt met het inrichten van een register, waarin de 
nevenfuncties en nevenactiviteiten, voor zover het belangen in niet-beursgenoteerde 
ondernemingen betreft, van de leden van de KBvG worden opgenomen. Het 
uitgangspunt is daarbij dat dat register, net als het register van de rechterlijke macht, 
openbaar wordt gemaakt.  
 
Waarborg/garantiefonds 
 
In 2006 stemde de Ledenraad in met de aanbevelingen van deel 1 van het KBvG 
Rapport Verantwoord Ondernemen. Deze aanbevelingen worden omgezet in 
regelgeving. Er zijn o.a. aanbevelingen gedaan met betrekking tot de minimale 
solvabiliteits- en liquiditeitseisen en het beperken van risico’s.  
Op basis van de aanbevelingen is het gesprek aangegaan met verzekeraars.  
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De aanbevelingen in het rapport omtrent liquiditeit en solvabiliteit openden ook de 
deur richting de Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders. Er hebben dan ook 
enkele besprekingen met de SGG plaats gevonden. 
De commissie is echter van mening dat het beperken van risico’s niet beperkt dient 
te blijven tot een verzekering of aansluiting bij de SGG. De KBvG heeft samen met 
het BFT en de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders de plicht om de gevolgen van 
financiële problemen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Het bestuur is 
dan ook in doorlopend gesprek met het BFT, de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 
en het ministerie van Justitie om goede werkafspraken. Eerst nadat een goede 
invulling is gegeven aan die werkafspraken, kan worden beoordeeld of er nog 
behoefte bestaat aan de hiervoor omschreven verzekering of verplichte aansluiting 
bij de SGG of een ander voorzieningenfonds.  
 
Intentieverklaring KBvG/NVI/NVVK 
 
De KBvG, de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI) en de 
Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) proberen het oplopen van 
schulden te voorkomen door vroegtijdig informatie uit te wisselen. 
Personen met schulden kunnen zich melden bij de leden van de NVVK met een 
verzoek om financiële hulpverlening. Om de kans op een geslaagde hulpverlening te 
vergroten, hebben de drie organisaties de intentie uitgesproken dat ze 
kostenverhogende invorderingen zullen proberen te voorkomen door onderling 
informatie uit te wisselen over vorderingen op personen die zich hebben aangemeld 
voor financiële hulpverlening.  
Een toegankelijk en up to date overzicht van personen die zich hebben aangemeld 
voor schuldhulpverlening zou dit mogelijk moeten maken. De aanvragen voor een 
schuldregeling bij de NVVK worden hiervoor opgenomen in een voor de drie 
organisaties toegankelijke database.  
Voorwaarde is natuurlijk wel dat de schuldeiser akkoord gaat met deze melding. 
Het was de bedoeling dat de database in het voorjaar van 2007 operationeel zou 
worden. Helaas bleek dat de NVVK een andere uitleg gaf aan de intentieverklaring 
dan procesrechtelijk gezien mogelijk is. De NVVK was van mening dat de 
gerechtsdeurwaarders, zodra uit de database de melding komt dat een persoon zich 
gemeld heeft aan de poort van de schuldhulpverlening (dus zelfs al in de informele 
voorfase), alle executoriale maatregelen zouden moeten staken. Een naar de mening 
van de KBvG onrealistische gedachtegang die ook in strijd is met het Nederlandse 
wettelijke systeem van beslag- en executierecht. Bovendien bleken de leden van de 
NVVK automatiseringstechnisch gezien niet gereed voor koppeling aan een 
database. 
 
Incassokosten 
 
De KBvG nam met instemming kennis van het persbericht van de minister van 
Justitie d.d. 3 april 2007 waarin het streven werd uitgesproken maatregelen te nemen 
om hoge incassokosten tegen te gaan. De KBvG heeft reeds jarenlang gepleit voor 
het invoeren van overheidswege van regelgeving ten aanzien van incassokosten.  
Incassokosten zijn verhaalbaar op de schuldenaar op grond van de overeenkomst of 
de Wet (schadevergoeding als bedoeld in artikel 6:96 BW (Nederland)). Er is geen 
regelgeving ten aanzien van het toewijzen van incassokosten. Rechters oordelen 
hier in den lande zeer verschillend over, zowel over de verschuldigdheid ervan als 
over de hoogte van de toe te wijzen incassokosten.  
Het (niet verplichtende!) rapport Voorwerk II van de Nederlandse Vereniging voor 
Rechtspraak vereist dat in het buitengerechtelijke traject een aantal werkzaamheden 
wordt verricht willen de meegevorderde incassokosten (volgens de in het rapport 
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genoemde staffel) toegewezen worden, zoals minimaal twee aanmaningen. Het 
percentage van 10 tot 15% is een in de praktijk ontstaan, gangbaar percentage.  
De KBvG is voorstander van het vaststellen van een wettelijk incassotarief. Hierdoor 
komt er een einde aan de rechtsongelijkheid die nu bestaat: de ene schuldenaar 
wordt wel veroordeeld tot het betalen van incassokosten en de andere, door een 
rechtbank verderop, niet.  
 
Storting in consignatiekas 
 

In het KBvG rapport Verantwoord Ondernemen is onder IV.4 bepaald dat gelden van 
onbekende debiteuren uiterlijk 3 jaar na datum ontvangst afgestort moeten worden in 
de consignatiekas. (De renteregeling is niet van toepassing op deze gelden.)  

Na vaststelling van het rapport VO heeft de KBvG het ministerie van Financiën 
benaderd, omdat storting mogelijk gemaakt moet worden door middel van een 
beschikking van de minister van Financiën. 

Het ministerie van Financiën berichtte de KBvG in november 2007 niet in te zien 
waarom storting door gerechtsdeurwaarders mogelijk gemaakt zou moeten worden: 
"De gerechtsdeurwaarders kunnen immers de (...) betalingen die zij hebben 
ontvangen ook terugbetalen aan de personen, waarvan het geld afkomstig is."  

De correspondentie met het ministerie is voortgezet. 
 
Dagvaarding Online®  

 
Nadat de Raad voor de Rechtspraak het project Geldvordering Online stopzette, 
besloot de KBvG de draad op te pakken en het project onder de naam Dagvaarding 
Online® voort te zetten. De commissie Dagvaarding Online® heeft zich gedurende 
het verslagjaar ingespannen een webapplicatie te ontwikkelen, waarmee bezoekers 
door het invullen van een aantal velden zelf een dagvaarding kunnen maken en 
digitaal kunnen aanleveren aan de gerechtsdeurwaarder.  
 
Adviseur communicatie en PR 
 
In het verslagjaar is de KBvG, na een lange zoektocht naar een goede partner, in 
zee gegaan met het communicatieadviesbureau Creative Venue. 
 
Persberichten 
 
De KBvG publiceerde in 2007 de volgende persberichten: 
 
Transparante en efficiënte uitvoering van het vonnis van de rechter  
(31-01-2007) 
 
Gerechtsdeurwaarders kunnen krachtens een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin 
van Justitie bij UWV informatie opvragen over het dienstverband van iemand die 
veroordeeld is tot het betalen van een geldsom. Dat leidt tot een meer transparante 
en efficiënte uitvoering van het vonnis van de rechter. 
 
Wanneer degene die door de rechter tot betaling is veroordeeld niet vrijwillig aan zijn 
verplichtingen voldoet, moet beslag worden gelegd door de gerechtsdeurwaarder. 
Dat beslag kan onder andere op het salaris van de schuldenaar gelegd worden. 
Overigens kan iedere schuldeiser, zodra men over een vonnis beschikt, de 
gerechtsdeurwaarder opdracht geven om beslag op het salaris te leggen.  
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Wanneer de gerechtsdeurwaarder beslag op het salaris moet leggen dan moet hij 
weten wie de werkgever van de schuldenaar is. Om dat te achterhalen schakelde hij 
tot nog toe vaak een handelsinformatiebureau in. Een handelsinformatiebureau 
traceert zo mogelijk de werkgever van de schuldenaar, maar dat lukt in lang niet alle 
gevallen. Bovendien betekent inschakeling van een handelsinformatiebureau dat 
extra kosten moeten worden gemaakt en, zoals door het College Bescherming 
Persoonsgegevens geconstateerd, staat de inschakeling van een 
handelsinformatiebureau regelmatig op gespannen voet met de privacywetgeving. 
 
In het wetsvoorstel van de minister wordt, wanneer beslag op het salaris moet 
worden gelegd, niet meer een handelsinformatiebureau ingeschakeld, maar 
informeert de gerechtsdeurwaarder (elektronisch) bij UWV.  
 
Van lastenverhoging voor werkgevers is geen sprake: beslag op loon wordt net zoals 
nu alleen gelegd als dat nodig is. Ook heeft onderzoek uitgewezen dat geen sprake 
is van lastenverhoging voor UWV. Het voorstel leidt zelfs tot een forse besparing van 
meer dan de in sommige berichten genoemde 1.9 mln euro. 
 
Over de concrete uitwerking van het wetsvoorstel heeft de beroepsorganisatie, de 
Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), intensief contact 
met het ministerie. Gezien de positieve effecten van het wetsvoorstel is de KBvG van 
mening dat de AMvB, conform ook de toezegging van het ministerie, op korte termijn 
tot stand moet komen.  
 
Hervorming burgerlijk procesrecht raakt rechtszekerheid  
(06-02-2007) 
 
De minder formele manier die minister Hirsch Ballin van Justitie voorstaat om het 
procederen voor de civiele rechter overzichtelijker te maken, kan op onderdelen 
leiden tot aantasting van de rechtszekerheid. “Procederen wordt wel erg 
overzichtelijk als blijkt dat de uitnodiging om het proces bij te wonen de tegenpartij 
niet heeft bereikt en de rechtszaal dus vrijwel leeg is”, stelt Frans van der Meer, 
voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.  
Begin deze week stuurde Hirsch Ballin het eindrapport voor een gedeeltelijke 
hervorming van het burgerlijk procesrecht met een positief commentaar naar de 
Tweede Kamer. Een van de voorstellen van de minister is de dagvaarding- en 
verzoekschriftprocedure in een te schuiven tot één basismodel, zodat procederen 
overzichtelijker wordt en de procesinleiding eenvormiger. Van der Meer wijst er op 
dat het versturen van het verzoekschrift met de gewone post, geen zekerheid biedt 
dat de tegenpartij wordt bereikt.  
,,Bovendien wordt het alleen maar moeilijker het vonnis van de rechter uiteindelijk uit 
te voeren. Wij hadden de minister graag geïnformeerd over belangrijke nadelen van 
zijn keuze, maar helaas zijn wij door hem niet gevraagd naar onze praktijkervaring. 
Dat vinden wij onzorgvuldig,’’ aldus Van der Meer.  
Hij roept de minister op alsnog te gaan praten met de beroepsgroep van 
gerechtsdeurwaarders. ,,En als hij ons niet wil geloven, dan kan het 
onderzoeksrapport naar de werking van de Europese Betekeningsverordening dat is 
opgesteld in opdracht van de Europese commissie hem misschien overtuigen. Dat 
rapport stelt onomwonden dat het procesinleidende stuk, onder meer vanwege de 
rechtszekerheid, moet worden betekend door een juridische professional”. 

 

(19-07-2007) 
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Inkomensbeheerders steeds vaker in financiële problemen 

KBvG pleit voor verplicht financieel toezicht op schuldhulpverleners 

 

Er moet een verplicht kwaliteitskeurmerk voor schuldhulpverleners en 

inkomensbeheerders komen, bij voorkeur gecontroleerd door een 

onafhankelijke financiële autoriteit. Dat bepleit de Koninklijke 

Beroeporganisatie van Gerechtsdeurwaarders KBvG naar aanleiding van een 

recent fraudeonderzoek bij twee schuldhulpverleningsinstanties. Volgens de 

KBvG leidt financieel wanbeheer in de schuldhulpverlening met regelmaat tot 

grote problemen waarvan zowel schuldeisers als schuldenaars de dupe zijn. 

De tweede Kamer heeft zich al uitgesproken voor een vrijwillige certificering, 

maar dat gaat volgens de KBvG niet ver genoeg. 

 

Volgens KBvG-directeur mr. Karen Weisfelt worden gerechtsdeurwaarders met grote 

regelmaat geconfronteerd met ‘mankementen’ in ingezette 

schuldhulpverleningstrajecten. “Niet verwonderlijk als je bedenkt dat iedereen in 

Nederland zonder papieren of vergunning een bureau voor schuldhulpverlening of 

inkomensbeheer kan beginnen”, zegt Weisfelt. “Hoewel het vaak om veel geld gaat 

en het met name de financieel zwaksten in onze samenleving betreft, worden er aan 

deze ondernemers niet meer eisen gesteld dan aan een schoorsteenveger.” 

 

Inkomensbeheerders innen het (volledige) inkomen van hun cliënten onder de 

belofte binnen een bepaalde termijn alle schulden af te lossen. De cliënt krijgt 

gedurende die periode slechts ‘leefgeld’. “We zijn niet principieel tegen een dergelijk 

systeem”, aldus Weisfelt, “maar de praktijk wijst uit dat het nogal eens mis gaat. Dan 

schermen schuldenaren met formulieren waaruit zou moeten blijken dat ze aan het 

aflossen zijn, terwijl dit uiteindelijk niet zo is. De schulden blijken alleen maar te zijn 

opgelopen.” 

 

Toezicht is nodig 
De KBVG wil dan ook dat er een verplichte certificering komt voor 

schuldhulpverleners en inkomensbeheerders, gekoppeld aan een vorm van 

financieel toezicht zoals dat bijvoorbeeld ook op gerechtsdeurwaarders van 

toepassing is. Weisfelt: “De Tweede Kamer heeft zich onlangs uitgesproken voor een 

vorm van vrijwillige certificering. Dat is een stap in de goede richting, maar zonder 

controle is het niet meer dan een kwaliteitskeurmerk. Wie als schuldenaar niet op de 

hoogte is van zo’n keurmerk gaat even gemakkelijk met een onprofessionele of 
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malafide partij in zee. Wij zien daarom meer in een verplichte certificering met 

toezicht. Dat is in feite het geldende model voor alle professionals in Nederland die 

met geld van derden werken.”  

De KBvG heeft inmiddels haar standpunt per brief kenbaar gemaakt aan de fracties 

van de Tweede Kamer en aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  

 
Artikel Telegraaf: “Gerechtsdeurwaarders verontwaardigd” 
 
Tenslotte genereerde de KBvG aandacht van de pers en verscheen op 12 december 
2007 een artikel in de Telegraaf getiteld: “Gerechtsdeurwaarders verontwaardigd”en 
“Dagvaarding kan met de post mee”. 
 
Executief 
 
De KBVG besloot in het verslagjaar dat toegewerkt moet worden naar een door de 
KBvG uit te geven blad voor de beroepsgroep en externe partijen. Daarom heeft de 
KBvG de abonnementen op Executief, opgezegd. 
 
Portefeuille Vakbekwaamheid 
 
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 de uitleg van een artikel 
in de beroeps en gedragsregels. 
 
Het bestuur heeft in het verslagjaar tegen 18 leden klachten ingediend wegens het 
niet behalen van het minimum aantal verplichte KBvG Opleidingspunten in de 
periode 2005-2006. 
 
Kamer voor Gerechtsdeurwaarders gaat voorbij aan KBvG standpunt, Hof niet 
 
In het verslagjaar ging de Kamer voor gerechtsdeurwaarders voorbij aan het 
standpunt van de beroepsgroep ten aanzien van het verstrekken van informatie door 
de eerste beslaglegger. Een gerechtsdeurwaarder die bij een bevraging ex art. 475g 
lid 3 Rv de mededeling krijgt  van de potentieel derdebeslagene dat er al sprake is 
van beslaglegging en waarbij de eerst beslagleggend deurwaarder wordt aangeduid, 
zal behoren te informeren bij die eerste beslaglegger, teneinde te toetsen of het 
leggen van het beslag al dan niet zal leiden tot het maken van onnodige kosten.  
Het bestuur besloot ondersteuning te bieden aan de gerechtsdeurwaarder tegen wie 
de uitspraak zich richtte en beroep is ingesteld tegen de uitspraak. 
Het Hof heeft overwogen dat het memo van de KBvG vastgesteld is door het bestuur 
en ledenraad en gezien moet worden als concrete invulling van de normen in artt. 1 
en 10 van de beroeps- en gedragsregels. Ook is het memo niet in strijd met de wet, 
maar een aanvulling is op de wettelijke bepalingen. Daarmee heeft het memo 
verbindende kracht voor de leden van de KBvG en wordt de uitspraak van de Kamer 
voor Gerechtsdeurwaarders opzij gezet. 
 
Verplichte cursus ethiek 
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In het verslagjaar is besloten dat de leden van de KBvG in het kader van de 
permanente educatie één maal per twee-jarenperiode waarbinnen een minimaal 
aantal opleidingspunten dienen te worden behaald, verplicht een cursus ethiek 
volgen. 
 
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 2007 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. 
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Portefeuille Kantooraangelegenheden 
 
KBvG Normen voor kwaliteit 
 
In het verslagjaar is gewerkt aan de inrichting van de KBvG Normen voor kwaliteit. 
Deze regeling beoogt noodzakelijke normering zonder daarbij onnodig de 
marktwerking van de gerechtsdeurwaarder te beperken. 
De KBvG normen faciliteren daarenboven de gerechtsdeurwaarder in zijn goede 
beroepsuitoefening. Zij zijn direct intern regulerend. Daarnaast hebben zij bij naleving 
een extern effect. De normen hebben ten principale ten doel het volgende te 
beschrijven: 

• Beschrijven van ‘best and correct practices’; 

• Invulling door de beroepsgroep van de wettelijke eisen; 

• Bron van informatie/naslagwerk voor de beroepsbeoefenaars over de 
belangrijkste afspraken die de kwaliteit van de beroepsuitoefening borgen en 
verbeteren; 

• Bron van informatie voor derden over de borging van kwaliteit door de 
beroepsgroep 

De normen betreffen ook gedragingen van de gerechtsdeurwaarder buiten zijn 
beroepsuitoefening. 
 
De commissie Kwaliteitshandboek kreeg een aantal opdrachten mee: 

• Er is een overzicht van de samenhang en aansluiting van de KBvG normen 
voor kwaliteit met overige in de beroepsgroep geldende richtlijnen en 
verordeningen 

• Er is een voorstel voor de vorm, inrichting en organisatorische positie van een 
toetsingssysteem op de norm 

• Kantoren moeten binnen de periode van 1 jaar na vaststelling aan de normen 
voldoen (aannemende dat financiële normen in de administratieverordening 
zijn opgenomen) 

• Er is een verwijstabel met het ISO opgenomen 
• Normstellingen die zijn opgenomen in andere richtlijnen of verordeningen 

maken geen deel uit van de KBvG normen voor kwaliteit. 
 
De ledenraad heeft de KBvG Normen voor kwaliteit met unanieme stemmen 
aangenomen tijdens de ledenraadsvergadering op 13 december 2007. 
 
Commissie van Deskundigen gerechtsdeurwaarders 
 
De Commissie van Deskundigen 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 
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 geeft het volgende 
beeld (bron: Jaarverslag 2007 Commissie van Deskundigen gerechtsdeurwaarders): 
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     2007 2006 2005 2004 2003 
Plannen: beginvoorraad  4 6 8 7 6 
Ontvangen adviesaanvragen  25 33 37 26 25 

     29 39 45 33 31 
Af: niet in behandeling genomen 0 1 0 0 0  
Af: ingetrokken   1 1 1 2 0 
Positief advies    20 33 36 23 24 
Negatief advies   1 0 2 0 0  
Totaal     22 39 25 24 

Plannen: eindvoorraad  7 4 6 8 7 
 
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.  
 
De aantallen door de Kamer behandelde zaken in het verslagjaar zijn als volgt (bron: 
Kamer voor Gerechtsdeurwaarders): 
 
Nog openstaande zaken: 
Ingekomen zaken    642 
Ingetrokken zaken    43 
 
Voorzittersbeslissing 
Klacht:  
- kennelijk niet-ontvankelijk   6 
- kennelijk ongegrond   350 
- van onvoldoende gewicht  0 
Totaal:     356 
 
Kamerbeslissing-verzet 
Verzet:  
- ongegrond     59 
- niet-ontvankelijk    8 
- gegrond     11 
Totaal:     78 
 
Kamerbeslissing-klacht 
Klacht:  
- ongegrond     5 
- niet-ontvankelijk   0 
- gegrond     45 
Totaal:     50 
 
Maatregelen 
 
Gerechtsdeurwaarder: 
* geen maatregel    32 
* berisping     23 
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* schorsing in de uitoefening van het ambt voor de duur van ten hoogste zes 
maanden    3 
* geldboete    0 
* ontzetting uit het ambt  0 
 
Kandidaat-gerechtsdeurwaarder: 
* geen maatregel    2 
* berisping     1 
Totaal:     61 
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Aantal leden per 31 december 2007 
 
Leden gerechtsdeurwaarders 389 
Leden toegevoegd kandidaten 428  
Stagiaires 77 
 
Benoemd tot gerechtsdeurwaarder 
 
Th.J.C.M. Kos, Amsterdam 
Mw. A.D.J.P. Weeterings- den Biesen, Uden 
J.C. de Bruijn, Gorinchem  
E.A. Dragstra, Hengelo (O)   
Mw. W. van Unen, Tiel    
J. Alkema, Arnhem   
L.H.L.M. Vloet, Arnhem   
J.M. Flanderijn, Rotterdam   
Mw. mr. C.J.R.F.C. van Heijnsbergen, Oss    
M.J.M.H. Verlaek, Tilburg    
G. Hoogkamer , Amsterdam   
Mr. W.V.J.M. Bonnie,  Heerlen   
O.W. Groeneveld, Harderwijk  
J.S. Belgers, Tiel  
mr. H. Meinema, Leeuwarden  
J. Haringa, Groningen  
Mw. J.M. Rijken, Den Bosch  
J. Tromp, Nijmegen  
 
Gedefungeerd 
 
Mw. H.B. Brehler, Arnhem  
M.G. Tempelman, Tiel    
Mr. G.J. van der Heide, Gouda    
J.H.L. God, Tilburg   
J. Nijstad, Amsterdam  
J. Harteveld, Haarlem   
W. Weltevrede, Amsterdam   
J. van Nimwegen, Amersfoort   
L.H.M. Stalman, Den Bosch  
Mw. J.M. van Gorkom, Utrecht   
H. Meijer, Utrecht   
 
Overleden  
 
P. Krebbers    
P. van Gorkum 
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Adressen 
 
KBvG: 
Prinses Margrietplantsoen 49 
2595 BR Den Haag 
T: 070 – 890 35 30 
F: 070 – 890 35 31 
kbvg@kbvg.nl 
www.kbvg.nl 
 
Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders: 
Postbus 12 
3740 AA Baarn 
T: 035 – 542 75 18 
F: 035 – 542 76 18 
www.sng.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 


