
 1

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jaarverslag  
 
 

2008 
 



 2

Inhoudsopgave 
 
Voorwoord van de voorzitter, mr. John M. Wisseborn  
Integriteit en onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder 
KBvG Normen voor kwaliteit en toetsing 
Certificering schuldhulpverlening: advies KBvG 
Uitbreiding wettelijk moratorium in minnelijke fase? 
Voorkomen oplopen schulden: de KBvG en het Register minnelijke schuldhulp 
Rapport ‘Mensen met schulden in de knel’  
Rapport ‘Incassokosten, een bron van ergernis’ 
KBvG persberichten 
Lobby, communicatie en PR 
Informatieverschaffing aan het publiek 
Register Gerechtsdeurwaarders® 
Dagvaarding online® 
Financiële educatie kinderen: KBvG sponsort Geldkoffer 
Het vakblad van de KBvG: de Gerechtsdeurwaarder 
KBvG Nieuws van de week 
Indienen van klachten door de KBvG 
De opleiding tot kandidaat gerechtsdeurwaarder 
Adviezen van de KBvG op het gebied van (inter-)nationale wetgeving 
KBvG en internationale betrekkingen 
 
De KBvG 
Het bestuur 
De bestuursportefeuilles 
De ledenraad 
Vermindering aantal plaatsvervangende ledenraadsleden 
Samenstelling ledenraad 
De ressorts 
De Algemene Ledenvergadering (ALV) 
De commissies 
Het  bureau van de KBvG 
 
Aantal leden per 31 december 2008 
Benoemd tot gerechtsdeurwaarder 
Overleden  
 
Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 
Commissie van Deskundigen gerechtsdeurwaarders 
 
Adressen 



 3

 
Voorwoord van de voorzitter, mr. John M. Wisseborn 
 
Den Haag, juni 2009 
 
Een groot deel van het jaar 2008 waren wij in afwachting van het ministeriële rapport inzake 
de evaluatie van de Gerechtsdeurwaarderswet en meer in het bijzonder het functioneren van 
de KBvG als publiekrechtelijke beroepsorganisatie. Zoals bekend heeft de commissie tot 
taak de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van 
Gerechtsdeurwaarders te beoordelen en onder meer te adviseren welke positie de KBvG 
kan innemen om de onafhankelijkheid van de deurwaarder te borgen. 
 
De Commissie Evaluatie Gerechtsdeurwaarderswet kondigde in het najaar van 2008 echter 
aan dat haar rapportage nog op zich zou laten wachten. Het rapport werd uiteindelijk op 16 
maart 2009 aangeboden aan de staatssecretaris van Justitie, mevrouw mr. N. Albayrak. 
 
Dat neemt niet weg dat er voldoende onderwerpen waren die de KBvG bezig hebben 
gehouden in het verslagjaar.  
 
Zo publiceerde de Landelijke Organisatie van Sociaal Raadslieden in maart 2008 haar 
rapport “Mensen met schulden in de knel” waarin knelpunten worden omschreven in de 
dagelijkse praktijk van executie. De gerechtsdeurwaarders wordt daarbij verweten 
onvoldoende zorgvuldigheid in acht te nemen bij de executie. 
 
Dit rapport werd in het najaar van 2008 gevolgd door een nieuw rapport “Incassokosten een 
bron van ergernis”. Ook dit rapport heeft de nodige politieke aandacht gegenereerd en heeft 
de minister zelfs verleid tot de toezegging aan de Tweede Kamer om de hoogte van de 
incassokosten wettelijk te gaan regelen. In het rapport werd overigens onderscheid gemaakt 
tussen de praktijk van de incassokantoren en die van de gerechtsdeurwaarders en 
laatstgenoemden doen het volgens de onderzoekers in de praktijk beter: dat wil zeggen dat 
gerechtsdeurwaarders bij de berekening van incassokosten vaker het rapport Voorwerk II 
volgen.  
 
Het maatschappelijk veld kijkt met een kritische blik naar de gerechtsdeurwaarder. De 
aandacht gaat daarbij uit naar de transparantie van zijn handelen, naar zijn integriteit en zijn 
onafhankelijkheid.  
 
Over onder meer deze materie heeft een commissie van de ledenraad zich in het verslagjaar 
gebogen. De commissie deed aanbevelingen aan de ledenraad. Een belangrijke beperking 
die werd aanbevolen is dat de gerechtsdeurwaarder in wiens kantoor een derde participeert 
geen opdrachten van die derde mag accepteren. 
 
De ledenraad en de beroepsgroep waren verdeeld over de aanbevelingen van de 
commissie. De één vond de voorstellen niet ver genoeg gaan, terwijl de ander meende dat er 
sprake is van onnodige marktbelemmering. Er werden ook vraagtekens gesteld bij de 
geoorloofdheid van dergelijke voorschriften. Het is de vraag of je je daardoor moet laten 
tegenhouden. Het begint immers bij het formuleren van wat je het meest wenselijk vindt. 
Zoals de dichter Willem Elschot al zei: tussen droom en daad staan wetten in de weg en 
praktische bezwaren, en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren… 
 
Van belang is dat de leden van de KBvG voor zichzelf uitmaken wat zij belangrijk vinden 
voor de toekomst van het beroep. Zoals uit de diverse rapporten en politieke debatten volgt 
is vertrouwen geen vanzelfsprekendheid: vertrouwen moet verdiend worden en de 
maatschappij wil weten of de beroepsgroep in staat is zichzelf grenzen te stellen. 
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De ledenraad nam de aanbevelingen van de commissie Integriteit & onafhankelijkheid op 18 
december 2008 met een overgrote meerderheid van stemmen over en gaf daarmee een 
belangrijk signaal.  
 
De KBvG zal regels moeten stellen: daartoe is zij in het leven geroepen. 
Zowel de leden van de KBvG zelf als de maatschappij wil weten waar de 
gerechtsdeurwaarder zich aan te houden heeft. Zonder regels en voorschriften kan het 
beroep niet worden uitgeoefend. Er is niets mis met het stellen van regels. Zeker een 
gerechtsdeurwaarder, die immers leeft bij de gratie van regels en formaliteiten, zou daar niet 
voor moeten terugdeinzen. 
 
Elke beroepsbeoefenaar, van caféhouder tot agrariër, van leraar tot politicus heeft zich aan 
allerlei beroepsgebonden geboden en verboden te houden. Zeker voor een 
beroepsbeoefenaar die bevoegd is om staatsmacht uit te oefenen geldt dat hij zich aan 
strakke regels moet houden.  
 
De KBvG heeft als bijzonder voorrecht dat zij zelf primair het recht heeft haar eigen regels op 
te stellen. Dit voorrecht dient te worden gebruikt. 
 
Mr. John M. Wisseborn 
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Integriteit en onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder 
 
Bij de vaststelling van het KBvG rapport ‘Verantwoord ondernemen’ eind 2006 werd 
geconstateerd dat er behoefte was aan een aanvullende discussie op de onderwerpen 
voorfinanciering en onafhankelijkheid. De ledenraad heeft hiertoe de Commissie Integriteit 
en Onafhankelijkheid ingesteld. De commissie omschreef haar opdracht als: ‘Bestaande 
normen aan te scherpen of nadere normen te stellen om de onafhankelijkheid en de 
integriteit van de gerechtsdeurwaarder te waarborgen’. In 2007 kwam de commissie met een 
eerste rapportage. Die rapportage leidde in de ledenraad niet tot besluitvorming. 
 
In 2008 is de commissie in een nieuwe samenstelling aan de slag gegaan. Van iedere 
bijeenkomst van de commissie is een uitgebreid verslag gemaakt dat diende als richtsnoer 
voor discussies in de voorbereidingsgroep. Besluitvorming had steeds in de commissie 
plaats.  
Het werk van de commissie resulteerde in september 2008 in twee adviezen aan de 
ledenraad: het advies inzake de integriteit van de gerechtsdeurwaarder en het advies inzake 
de onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder. 
Beide adviezen stonden op de agenda voor de ledenraadsvergadering op 10 oktober 2008, 
werden vervolgens gepresenteerd en besproken tijdens de ressortvergaderingen die 
plaatsvonden in oktober en november 2008, werden gepresenteerd tijdens de ALV op 22 
november 2008 en werden tenslotte overgenomen door de ledenraad op 18 december 2008. 
 
De aangenomen Richtlijn Onafhankelijkheid Gerechtsdeurwaarders bevat de belangrijke 
beperking dat de gerechtsdeurwaarder in wiens kantoor een derde participeert geen 
opdrachten van die derde mag accepteren. 
In de richtlijn Integriteit is verwoord dat de gerechtsdeurwaarder zorg draagt voor eenduidige, 
volledige en juiste informatieverstrekking aan de justitiabele. Hij verstrekt de justitiabele 
tevens ter zake doende informatie over zijn rechtspositionele mogelijkheden 
 
In 2009 wordt gewerkt aan het in een verordening opnemen van de integriteitsnormen en de 
richtlijn Onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder. Deze verordeningen treden in 
werking per 1 januari 2010.  
 
KBvG Normen voor kwaliteit en toetsing 
 
In de zomer van 2008 stuurde de KBvG het concept van de Verordening en het reglement 
Normen voor kwaliteit naar het ministerie van Justitie. Het ministerie reageerde positief 
kritisch op de concepten. Wel zag de KBvG aanleiding het traject aan te houden tot de 
conclusies van de ministeriele commissie Evaluatie Gerechtsdeurwaarderswet bekend 
zouden zijn.  
De aan de verordening en het reglement hangende toetsingssystematiek werd in 2008 
uitgewerkt. De KBvG heeft niet gekozen voor een stelsel van peer-review: de 950 leden van 
de beroepsorganisatie zijn werkzaam op 190 gerechtsdeurwaarderskantoren. Peer-review 
gaat uit van collegiale toetsing en dat is naar de mening van de KBvG in een kleine 
beroepsgroep, waar men –gezien ook de landelijke bevoegdheid van de 
gerechtsdeurwaarders- concurrent is van elkaar, niet mogelijk. De KBvG heeft daarom 
gekozen voor een gemitigeerde vorm van peer review, waarbij auditoren door de KBvG 
worden opgeleid om de toetsing uit te voeren, conform de KBvG Richtlijn voor toetsing.  
  
Certificering schuldhulpverlening: advies KBvG 
 
De schuldhulpverlening nieuwe stijl beperkt zich niet tot problematische schuldsituaties. De 
dienstverlening is gericht op iedereen met een financieel probleem die dat niet zelf kan 
oplossen. Mensen kunnen dus ook terecht voor bijvoorbeeld informatie, advies of 



 6

budgetcoaching. Hierdoor wordt voorkomen dat een financieel probleem zich ontwikkelt tot 
een problematische schuldsituatie. 
 
In 2008 werd in de schuldhulpverleningssector gewerkt aan de certificering van de 
schuldhulpverlening. In de beoogde NEN-norm voor schuldhulpverlening zullen eisen 
worden gesteld aan het proces van schuldhulpverlening en aan de schuldhulpverleners.  
 
De KBvG heeft het concept van de NEN-normen voorgelegd gekregen en heeft daarop 
gereageerd. Naar de mening van de KBvG brengen de normen over het algemeen meer 
duidelijkheid en uniformiteit in de manier van werken. De KBvG constateerde echter dat in de 
normen niet voorzien was in algemeen overleg met de gerechtsdeurwaarder. De KBvG is 
van mening dat de regionale gerechtsdeurwaarders de aangewezen personen zijn om 
werkafspraken met de lokale schuldhulpverleners te maken en dat zij samen moeten streven 
naar een optimale samenwerking. Helaas werd het advies van de KBvG, met een misplaatst 
beroep op de landelijke bevoegdheid van gerechtsdeurwaarders, terzijde geschoven. 
Ook constateerde de KBvG dat in de NEN-normen een norm met betrekking tot de 
wachtlijsten ontbreekt. De normeringscommissie stelde dat schuldhulpverleners daar niet 
altijd invloed op hebben, maar de KBvG is en blijft van mening dat daar wel een norm voor 
moet komen. 
 
Uitbreiding wettelijk moratorium in minnelijke fase? 
 
Een van de lobby-onderwerpen van de KBvG was de eventuele uitbreiding van het 
moratorium in de minnelijke fase van schuldhulpverlening. De geruchten namen toe dat 
schuldhulpverleners vragen om een uitbreiding naar de gehele minnelijke fase van het 
verbod om beslag- en executiemaatregelen te nemen. Met andere woorden, na het in 
behandeling nemen van de schuldensanering moet het schuldeisers worden verboden hun 
verhaal te halen op de inkomsten of het vermogen van de schuldenaar. Een dergelijke 
uitbreiding van het moratorium is in 2006 ook aan de orde geweest en toen beperkt tot 
bedreigende situaties als woningontruiming, afsluiting van energie of water of opschorting 
van de zorg.  
 
De KBvG is tegenstander van een dergelijke wettelijke uitbreiding en wel om de volgende 
redenen: 

- een dergelijke uitbreiding staat haaks op de mogelijkheid van de schuldeiser om zijn 
recht te halen; 

- de wet voorziet al dat bij beslag op loon of vermogen inkomsten behouden blijven 
voor de schuldenaar; 

- in de praktijk zien wij nu al dat het moratorium bij bedreigende situaties een soort van 
routine-aanvraag dreigt te worden. 

 
De minister heeft aangegeven verdere ontwikkelingen op het gebied van insolventierecht te 
zullen afwachten. Dit neemt niet weg dat de KBvG over mogelijke alternatieven nadenkt. Een 
goed alternatief is in de ogen van de KBvG het inrichten van het register Minnelijke 
schuldhulp en een daaraan te koppelen afkoelingsperiode. 
 
Voorkomen oplopen schulden: de KBvG en het Register minnelijke schuldhulp 
 
In oktober 2006 tekende de KBvG een intentieverklaring met de Nederlandse Vereniging 
voor Volkskrediet en de Nederlandse Vereniging van Incassobureaus. De doelstelling van de 
intentieverklaring is het onnodig oplopen van schulden te voorkomen door vroegtijdig 
informatie uit te wisselen over schuldhulpaanvragen. Dit kan worden bereikt door het creëren 
van een database waarin alle schuldhulpaanvragen worden opgenomen.  
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In 2008 is helaas geen concrete vooruitgang geboekt met het register. De KBvG is er echter 
van overtuigd dat dit register zeer werkbaar zal zijn en belangrijke voordelen biedt voor alle 
partijen en zal aandringen op implementatie in 2009.  
 
Rapport ‘Mensen met schulden in de knel’  
 
De KBvG nam met veel interesse kennis van het op 11 maart 2008 verschenen rapport 
“Mensen met schulden in de knel” van de Landelijke Organisatie van Sociaal Raadslieden 
(LOSR)/MO-Groep. In haar reactie op het rapport gaf de KBvG aan het te betreuren dat zij 
niet bij de totstandkoming van het rapport betrokken was, omdat veel aanbevelingen direct of 
indirect met het werkterrein van de gerechtsdeurwaarders te maken hebben. 
In het rapport werd de suggestie gewekt dat het aantal meldingen over niet-correct handelen 
door gerechtsdeurwaarders “slechts het topje van de ijsberg is”. De KBvG toonde met cijfers 
over het aantal tuchtklachten aan dat het rapport incidenten weergeeft, die overigens wel de 
aandacht behoeven.  
Veel van de aanbevelingen in het rapport hebben betrekking op de gedachte dat de in de 
wet opgenomen minimale bestaansvereisten niet meer voldoen aan de huidige tijd. De KBvG 
is van mening dat deze minimale bestaansvereisten ook verder worden aangetast door de 
overheid. Hierbij valt te denken aan de wet versterking fiscale rechtshandhaving, waardoor 
de beslagvrije voet in een aantal gevallen naar 80% (i.p.v. 90%) wordt teruggeschroefd, en 
de maatregelen op het gebied van de invordering van zorgpremies, waardoor bronheffing 
mogelijk wordt en ook die beslagvrije voet wordt aangetast. 
Een andere belangrijke aanbeveling in het LOSR-rapport was de aanbeveling dat de 
incassokosten wettelijk gereguleerd zouden moeten worden. Een aanbeveling die de KBvG 
van harte onderschrijft. Reeds bij brief van 4 april 2007 verzocht de KBvG de minister van 
Justitie een staffel of in ieder geval een wettelijke regeling voor incassokosten in te voeren, 
zodat er een einde aan de rechtsongelijkheid zowel richting schuldeisers als richting 
schuldenaren zou komen.  
 
De KBvG besprak de aanbevelingen van de sociaal raadslieden plenair met het ministerie 
van Justitie, het ministerie van Sociale Zaken en in een overleg met staatssecretaris 
Aboutaleb. Tijdens dat overleg heeft de KBvG weer haar pleidooi voor een wettelijke regeling 
van de incassokosten gehouden en de expertise van de beroepsgroep op het gebied van 
schuldhulp en armoedebestrijding aangeboden.  
 
Op 11 juli 2008 reageerde de staatssecretaris van Sociale Zaken op het rapport ‘Mensen 
met schulden in de knel’. In deze reactie werd ‘huiswerk’ voor de KBvG opgenomen. Een 
deel van dat huiswerk is verwerkt in de KBvG normen voor integriteit en andere onderdelen 
worden in overleg met de LOSR ingevuld.  
 
Rapport ‘Incassokosten, een bron van ergernis’ 
 
Het onderwerp Incassokosten was voor de MO-Groep/LOSR aanleiding in oktober 2008 een 
nieuw rapport te publiceren, getiteld “Incassokosten, een bron van ergernis.” 
Het rapport geeft een bloemlezing over de onverkwikkelijkheden op het gebied van 
incassokosten.  
De rapporteurs constateerden dat gerechtsdeurwaarders zich houden aan de aanbevelingen 
uit het rapport Voorwerk II. Op een enkele uitzondering na, brengen de 
gerechtsdeurwaarders redelijke incassokosten in rekening en houden zich ook verre van 
allerlei kostenverhogingen, zoals registratiekosten e.d. De op de beroepsgroep van 
toepassing zijnde wet- en regelgeving werd als één van de oorzaken hiervan genoemd.  
Gezien de conclusie van de rapporteurs was het dan ook teleurstellend en 
verbazingwekkend dat in het rapport ineens veel aandacht werd besteed aan de combinatie 
van de ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder. Daar 
waar het rapport concludeert dat de beroepsgroep het op het gebied van het in rekening 



 8

brengen van incassokosten goed doet, spreekt een van de aanbevelingen opeens van een 
‘oneigenlijke’ en ‘verstorende’ rol van de gerechtsdeurwaarder op de incassomarkt.  
 
De KBvG heeft inmiddels regelmatig overleg met de LOSR waarin natuurlijk ook over 
controversiële zaken wordt gesproken. 
 
Dagvaarding online® 
 
De KBvG heeft samen met de SNG een webapplicatie ontwikkeld met behulp waarvan een 
schuldeiser (MKB’er, ZZP’er) snel en eenvoudig een conceptdagvaarding kan genereren. 
Het invoeren van gegevens over de schuldenaar en de vordering op de schuldenaar 
volstaat. Deze conceptdagvaarding kan vervolgens ter betekening aan de 
gerechtsdeurwaarder worden gestuurd.  
Het uitgangspunt van Dagvaarding online® is dat de schuldeiser zelf zijn zaak behandelt. De 
gerechtsdeurwaarder speelt daarin enkel een rol als openbaar ambtenaar. 
De applicatie is intern getest en is ook door een aantal mkb’ers en zzp’ers getest. De 
opmerkingen die testers maken worden in de applicatie verwerkt. Daarna komt het moment 
waarop de KBvG Dagvaarding online® aan de buitenwereld zal presenteren snel dichterbij.   
 
Register Gerechtsdeurwaarders® 
 
In 2008 is gestart met de ontwikkeling van het Register gerechtsdeurwaarders. Dit register is 
een bestand waarin actuele informatie over gerechtsdeurwaarders (en ook toegevoegd-
kandidaat en waarnemend) wordt vastgelegd. Het register heeft een tweeledig doel.  
Het eerste doel is dat de rechtspraak in het kader van de digitale aanlevering van 
dagvaardingen op het register een toets kan uitvoeren op de juistheid van de gegevens, 
feitelijk de vaststelling of de ambtelijke bevoegdheid bestaat. De gegevens die in het register 
worden opgenomen zijn afgestemd met de Raad voor de rechtspraak (Bistro). Voor het 
uitvoeren van deze toets wordt een koppeling ingericht tussen het register en de systemen 
van de Raad voor de rechtspraak; de toets wordt in een geautomatiseerd proces ingericht. 
Het tweede doel is dat het publiek de gegevens van de gerechtsdeurwaarder (en ook 
toegevoegd-kandidaat en waarnemend) eenvoudig kan toetsen. Het register wordt 
gekoppeld aan het KBvGnet (www.kbvg.nl) en is daarmee publiek beschikbaar. 
 
Informatieverschaffing aan het publiek 
 
Het publiek weet de KBvG goed te vinden voor informatie over het werk van de 
gerechtsdeurwaarder. Via de telefoon en de e-mail worden veel vragen beantwoord door het 
Bureau van de KBvG.  
Daarnaast is op www.kbvg.nl, de website van de KBvG, veel algemene informatie over (het 
werk van) de gerechtsdeurwaarder gepubliceerd. Zo is er de rubriek ‘veelgestelde vragen’ te 
vinden. Vragen als ‘Wat is een dagvaarding’, ‘Hoe gaat een ontruiming in zijn werk’ en ‘Mag 
de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op al mijn inkomsten’ worden beantwoord.   
De beslagvrije voet staat in de top 5 van onderwerpen waar de meeste vragen over worden 
gesteld. De KBvG is in 2008 begonnen met de ontwikkeling van een internetmodule voor de 
berekening van de beslagvrije voet. De module wordt in 2009 op de website geplaatst. 
 
Lobby, communicatie en PR 
 
De KBvG is dé organisatie in Nederland die kennis over schuldenproblematiek, 
debiteurenbeheer, procesinleiding, procesrecht en beslag- en executierecht in één huis heeft 
en daar ook graag haar mening over deelt met anderen. De KBvG is in 2008 gestart met het 
voeren van een professionele lobby, niet alleen om haar standpunten over te brengen, maar 
ook om bij verschillende actoren de expertise van de beroepsgroep op de kaart te zetten. De 
KBvG adviseert het ministerie van Justitie gevraagd en soms ook ongevraagd over nieuwe 
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wetgeving, spreekt met de sociaal raadslieden over knelpunten in het beslag- en 
executierecht, overlegt met staatssecretaris Aboutaleb over de ervaringen van de 
beroepsgroep bij armoedebestrijding en schuldhulpverlening, werkt mee aan een project van 
de Hogeschool Utrecht om schulden onder studenten te voorkomen en publiceert 
persberichten om de mening over een onderwerp te geven. De beroepsgroep wordt op die 
manier in al haar facetten geprofileerd. 

Voor de lobby in politiek Den Haag laat de KBvG zich adviseren door een professionele 
lobbyist. In 2008 was de lobby met name gericht op de volgende onderwerpen: 

- de wettelijke regeling van de incassokosten 
- vereenvoudiging van de beslagvrije voet 
- de mogelijke uitbreiding van het moratorium 
- de onduidelijkheid over afvoer van inboedels na ontruimingen 

 
KBvG persberichten 
 
De KBvG publiceerde in 2008 de volgende persberichten: 
 
Den Haag, 1 oktober 2008 

Mr. John Wisseborn nieuwe voorzitter Koninklijke Beroepsorganisatie van 

Gerechtsdeurwaarders 

Mr. J.M. (John) Wisseborn is benoemd tot nieuwe voorzitter van het bestuur van de 
Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Op 1 november volgt hij 
Frans van der Meer op, die zes jaar voorzitter was. 
Wisseborn is gerechtsdeurwaarder in Harderwijk. Hij was sinds 1989 werkzaam als jurist op 
een gerechtsdeurwaarderskantoor, werkte van 1993 tot 1997 als toegevoegd kandidaat-
gerechtsdeurwaarder en is in 1997 door de Kroon benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Na het 
afronden van zijn studies aan de HEAO en de universiteit (Nederlands Recht), volgde hij de 
deurwaardersopleiding. Wisseborn is gespecialiseerd in burgerlijk procesrecht, beslag- en 
executierecht. 
Wisseborn is met een onderbreking van een jaar bestuurslid van de KBvG sinds 2001. 
Daarnaast is hij sinds 1996 docent op de deurwaardersopleiding en geeft hij ook elders 
cursussen en seminars over zijn vakgebied. 
Wisseborn is getrouwd en heeft twee dochters. 
 
Den Haag, 27 oktober 2008 
Ook gerechtsdeurwaarders zien effecten kredietcrisis 
Schuldeisers geven vorderingen sneller uit handen 
Zakelijke schuldeisers geven hun vorderingen in het business to business-verkeer sneller ter 
incasso uit handen aan gerechtsdeurwaarders. Dat stelt de Koninklijke Beroepsorganisatie 
van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Vanwege de kredietcrisis wordt het voor ondernemers 
steeds moeilijker om aan geld te komen. Zij zitten hun debiteuren daarom dichter op de huid 
en vragen eerder dan voorheen om tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder – en om 
directe maatregelen tegen de schuldenaar, zoals conservatoir beslag. 
 
Mr. Karen Weisfelt, directeur van de KBvG, stelt dat de effecten van de kredietcrisis op dit 
moment vooral zichtbaar zijn in het B2B-segment en nog niet of in veel mindere mate in het 
business to consumer-segment (zoals onder andere bij huur, energie en zorg). “Wat we 
bijvoorbeeld zien is dat financiële instellingen, maar ook het MKB nadrukkelijk meer 
aandacht zijn gaan besteden aan het innen van oudere vorderingen. Kennelijk hebben zij het 
gevoel dat zij anders hun geld niet meer terug zien. Schuldenaren betalen als gevolg van de 
kredietcrisis steeds minder makkelijk.” 
De gerechtsdeurwaarder heeft een unieke spilfunctie – hij speelt als openbaar ambtenaar 
vanouds een belangrijke rol bij de inleiding van gerechtelijke procedures en de 
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tenuitvoerlegging van uitspraken. Maar daarnaast is hij ook intermediair tussen partijen. 
Daardoor kunnen zij tijdig helpen voorkomen dat schulden te ver oplopen en dat vorderingen 
onbetaald blijven. “Overigens merken wij nog niet dat de kredietcrisis leidt tot een toename 
van het aantal gerechtelijke procedures. Hier is sprake van een uitgesteld effect. In de 
meeste gevallen proberen de gerechtsdeurwaarders de vordering zonder tussenkomst van 
de rechter te innen,” aldus Weisfelt. 
 
Den Haag, 13 november 2008 
Beroepsorganisatie blij met toezegging minister 
Gerechtsdeurwaarders juichen wettelijke regeling incassotarieven toe 
 
Een wettelijke regeling voor incassotarieven maakt een einde aan een situatie van 
rechtsongelijkheid en zal tot duidelijkheid leiden voor schuldenaren en schuldeisers. Dat stelt 
de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Tot op heden is het 
mogelijk dat een rechter redelijke incassokosten om willekeurige redenen afwijst, of dat de 
ene schuldenaar wel wordt veroordeeld tot het betalen van incassokosten en de andere – 
een rechtbank verderop – niet. Daarnaast is lang niet altijd duidelijk welke handelingen onder 
incassowerkzaamheden worden verstaan. 
 
De KBvG pleit al jaren voor een wettelijke regeling voor de berekening van incassokosten in 
de vorm van een incassostaffel. Volgens mr. Karen Weisfelt, directeur van de KBvG, kan 
hierdoor worden voorkomen dat hogere kosten in rekening worden gebracht en betaald dan 
de in de staffel genoemde tarieven. “In de praktijk komt tussen de 70 en 80% van de 
incassozaken niet voor de rechter, zodat de rechter in die gevallen de hoogte van de in 
rekening gebrachte incassokosten ook niet kan toetsen. De kans is dan aanwezig dat 
onredelijk hoge incassokosten worden betaald,” stelt zij. “Daarom willen we ook dat er 
precies wordt vastgelegd welke buitengerechtelijke werkzaamheden het in rekening brengen 
van incassokosten rechtvaardigen.” 
 
Deze week constateren de sociaal raadlieden/MOgroep in hun onderzoek ‘Incassokosten, 
een bron van ergernis’ dat gerechtsdeurwaarders zich houden aan de aanbevelingen uit het 
rapport Voorwerk II. De KBvG herkent zich in die conclusie. Het doet Weisfelt deugd dat de 
onderzoekers een helder onderscheid maken tussen gerechtsdeurwaarders en de 
incassobranche. De gerechtsdeurwaarder valt onder strikt toezicht en is gebonden aan een 
stelsel van bijzondere, specifiek op de beroepsgroep toegesneden wet- en regelgeving. 
Deze bestrijkt ook de volledige buitenambtelijke praktijk (waaronder incasso) van de 
gerechtsdeurwaarders en blijkt dus in de praktijk ook een waarborg voor de kwaliteit van de 
beroepsuitoefening en een betrouwbare financiële huishouding van de 
deurwaarderskantoren. Voor andere partijen die zich op de incassomarkt bewegen, 
ontbreken deze wettelijke regels – en daarmee ook het toezicht en de controle op hun 
handelen. 
 
Financiële educatie kinderen: KBvG sponsort Geldkoffer 

Geld speelt een belangrijke rol in het leven van kinderen. De meeste kinderen krijgen vanaf 
hun zevende zakgeld. Onderzoek laat zien dat mensen die in hun jeugd hebben leren 
omgaan met geld, dat ook later goed blijken te kunnen. Uit cijfers blijkt dat het aantal 
jongeren met schulden stijgt. Bovendien blijkt de hoogte van het schuldbedrag te stijgen. Uit 
een recente steekproef is gebleken dat jongeren tussen 18 en 25 jaar een schuld hebben 
van gemiddeld 9000 euro als ze hulp zoeken bij een schuldhulpverlener.  

Met het Nibud is de KBvG van mening dat het leren omgaan met (financiële) risico’s, 
budgetteren en het leren maken van (financiële) keuzes, een vaste plek moet krijgen in het 
reguliere onderwijsaanbod. Maar zo ver is het nog niet. Als tussenfase heeft het Nibud 
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lesmaterialen ontwikkeld voor het onderwijs, waar De Geldkoffer onderdeel van uitmaakt. De 
KBvG was in 2008 weer sponsor van De Geldkoffer.  
 

Het vakblad van de KBvG: de Gerechtsdeurwaarder 
 
In het najaar van 2008 zijn de voorbereidingen gestart voor het verschijnen van het eerste 
nummer van het nieuwe vakblad van de KBvG, de Gerechtsdeurwaarder.  
Het blad laat zien dat de gerechtsdeurwaarder een doener is, met goede theoretische kennis 
en dat de gerechtsdeurwaarder die midden in de samenleving staat. De 
gerechtsdeurwaarder heeft een speciaal ambt en dit wordt met behulp van een lijn van 
thema’s duidelijk gemaakt en met de foto op de cover nog verder benadrukt. Waar mogelijk 
wordt aangesloten bij de actualiteit en ook juridisch vakinhoudelijke artikelen ontbreken niet.  
Er wordt consistentie beoogd ten aanzien van de opbouw van het blad maar ook ten aanzien 
van de signatuur van de geplaatste artikelen.  
Het eerste nummer van de Gerechtsdeurwaarder is op 20 januari 2009 verschenen. Het 
vakblad zal in 2009 in totaal zes maal verschijnen. 
 
KBvG Nieuws van de week 
 
Een belangrijk middel voor de leden van de KBvG om vakinhoudelijk op de hoogte te blijven 
van ontwikkelingen, is het Nieuws van de week. Het Nieuws van de Week brengt iedere 
week het laatste nieuws op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en andere informatie 
die voor de praktijkvoering voor de gerechtsdeurwaarder van belang is. Het Nieuws van de 
Week wordt aangeboden door de KBvG en gepubliceerd op het voor leden toegankelijke 
deel van de website, het KBvGnet.  
 
Indienen van klachten door de KBvG 
 
Gerechtsdeurwaarders zijn aan tuchtrechtspraak onderworpen, dat in eerste aanleg wordt 
uitgeoefend door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam.  
Om aan een bepaalde klachtwaardige situatie spoedig een einde te brengen, bedient de 
KBvG zich van het instrument van het dreigen met het indienen van een klacht. Zo heeft de 
KBvG in het verslagjaar een gerechtsdeurwaarder onder dreiging van het indienen van een 
klacht gesommeerd het voeren van een website te staken, hetgeen succesvol was. 
De KBvG diende in het verslagjaar klachten in wegens het hebben van een materieel belang 
in en fysieke verstrengeling van het gerechtsdeurwaarderskantoor met een 
handelsinformatiebureau (uitspraak volgt in 2009), wegens het valselijk vervaardigen van 
een brief, wegens het vermoeden van onbetamelijk gedrag, wegens het ten onrechte de 
indruk wekken dat voorbereidingshandelingen waren getroffen ter uitvoering van ambtelijke 
werkzaamheden en wegens het niet behalen van het verplichte minimum aantal KBvG 
Opleidingspunten.  
Hoger beroep werd ingesteld tegen een door de KBvG gewonnen zaak over in rekening 
gebrachte regelingskosten en tenslotte deed de KBvG aangifte tegen een 
gerechtsdeurwaarder wegens onttrekking van gelden aan de derdenrekening.  
 
De opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder 
 
De opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder wordt sinds 2003 verzorgd door de 
Hogeschool Utrecht. Het is een vierjarige HBO-opleiding, waarbij de student in het laatste 
wordt toegevoegd aan een gerechtsdeurwaarder en als stagiair werkzaamheden verricht. De 
stagiair is vanaf het moment van toevoeging bevoegd ambtshandelingen te verrichten. 
 
De opleiding is de poort naar de beroepsgroep en de kwaliteit van die beroepsopleiding is 
een belangrijke voorwaarde voor een goede beroepsuitoefening. De KBvG heeft de taak toe 
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te zien op die goede beroepsuitoefening en daaruit vloeit naar de mening van de KBvG voort 
dat de KBvG ook toeziet op de kwaliteit van de opleiding.  
 
Gedurende het verslagjaar is door bestuur en ledenraad diverse malen gediscussieerd over 
het niveau van de opleiding en of dit niveau voldoende is voor alle eisen die gesteld worden 
aan een gerechtsdeurwaarder, vakinhoudelijk of anderzins. Is het wenselijk een HBO-niveau 
te hanteren of moet de beroepsopleiding op een (meer) academisch niveau gegeven 
worden.  
Afgezien van deze discussie, werd met de Hogeschool Utrecht gediscussieerd over de vraag 
of de KBvG, gezien haar verantwoordelijkheid voor een goede beroepsuitoefening, 
voldoende inspraakmogelijkheden heeft over het curriculum van de beroepsopleiding.  Alleen 
als er een goede vakinhoudelijke inbreng van de KBvG mogelijk is ten aanzien van de 
opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder, kan de KBvG haar verantwoordelijkheid 
nemen voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening. De KBvG is met een bestuurslid en een 
ledenraadslid vertegenwoordigd in de Beroepenveldcommissie van de Hogeschool, maar 
deze vertegenwoordiging is minimaal en de Beroepenveldcommissie ontbeert formele 
zeggenschap.  
 
Adviezen van de KBvG op het gebied van (inter-)nationale wetgeving 
 
De commissie Wetgeving van de KBvG heeft zich in 2008 -onder meer- gebogen over een 
aantal verzoeken tot (informeel) advies ten aanzien van nationale en Europese regelgeving 
(in wording).  
Het betrof de uitvoeringswet van de EU Betekeningsverordening, waarbij een nieuw stelsel 
zou worden ingevoerd voor de weigering van het stuk, de taalvereiste, de aanpassing van 
het systeem van de dubbele datum, de aanpassing van artikel 56 lid 3 (verplichting tot 
verzending bij appèl), de vaste prijs voor de betekening en de aanwijzing van de KBvG als 
ontvangende instantie. De commissie Wetgeving adviseerde in positief kritische zin en richtte 
zich vooral op de systematiek van de aangepaste uitvoeringswet. De commissie was van 
mening dat de verordening op een aantal punten (weer) te vaag is. 
 
Ook het Europese Betalingsbevel was onderwerp van bestudering en advies door de 
commissie Wetgeving. De KBvG besteedde veel aandacht aan de rechtsingang, omdat het 
er op leek dat oproepingen (ook binnen Nederland) bij exploot zouden gebeuren. Daarnaast 
zijn door de commissie veel technische opmerkingen gemaakt, die hun weg in het ontwerp 
hebben gevonden. 
 
Verwachte datum van inwerkingtreding van de ‘small claims’ verordening is 1 januari 2009. 
Deze verordening richt zich op zaken met een gering financieel belang en gaat naar de 
mening van de commissie Wetgeving uit van de generaliserende en onjuiste veronderstelling 
dat die zaken dan ook eenvoudiger zijn. Omdat het hier een tot nu toe onbekende 
procesvorm betreft, is door de commissie aangedrongen op een uitvoerige(r) toelichting.  
 
De commissie Wetgeving behandelde ook het voorontwerp Insolventierecht, het ontwerp 
voor wijziging van RO (verhoging competentiegrens), het veilen via internet, het elektronisch 
derdenbeslag, de verhoging van de griffierechten en ad hoc vragen.  
 
KBvG en internationale betrekkingen 
 
De KBvG besteedt veel tijd en aandacht aan kennisoverdracht aan buitenlandse collega’s 
van het Nederlandse systeem van beslag- en executierecht en de rol van de 
gerechtsdeurwaarder daarin. De portefeuillehouder Internationaal binnen het bestuur van de 
KBvG speelt hierin een onmisbare rol. Op verzoek van de Raad van Europa zijn in 2008 
werkbezoeken gebracht aan landen als Turkije en Moldavië en is een rapport uitgebracht 
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met aanbevelingen ter verbetering van het beslag- en executierecht en wijzigingen in het 
gerechtsdeurwaarderbestel. 
 
De KBvG is lid van de Union Internationale des Huissiers de Justice et officiers judiciaires 
(UIHJ, www.uihj.com). De UIHJ is een zeer actieve internationale overkoepelende 
organisatie waar de KBvG intensief mee samen werkt. Zo is in 2008 in samenwerking met de 
UIHJ twee projectvoorstellen gedaan: een voortzetting van een project in Bulgarije (waar de 
KBvG al een aantal jaar een innige band mee heeft en die ook een op Nederland gebaseerd 
systeem hebben) en een project in de Westelijke Balkan (Bosnië, Servië, Montenegro, 
Kroatië, Kosovo, Macedonië en Albanië). In Macedonië is een op Nederland gebaseerd 
systeem al ingevoerd en zij zullen, met Nederland, zorg dragen voor kennisoverdracht van 
dit systeem aan andere landen. 
 
In 2008 richtte de UIHJ L’institut de Droit International Judiciaire Prive et de Droit de 
Lexecution op, een wetenschappelijk instituut waarvan onder meer professor A.W. 
Jongbloed deel uit maakt. Op het gebied van opleidingen was de UIHJ al lang actief in 
Afrika. Als vervolg daarop is in 2008 ook opgericht het CIFHJ, le Conseil international de la 
formation des huissiers de justice, een orgaan waarbinnen alle opleidingsinstituten van de 
lidstaten uiteindelijk vertegenwoordigd zullen zijn.  
 
De UIHJ heeft 12 juni uitgeroepen als “internationale dag van de gerechtsdeurwaarder”.  
 
De KBvG heeft het initiatief genomen om binnen de UIHJ een regionaal overlegorgaan op te 
richten, genaamd UIHJ Euronord. Leden van UIHJ Euronord zijn Frankrijk, Duitsland, 
Schotland, Luxemburg, Engeland, België en Nederland. In 2008 zijn de lidstaten van 
Euronord drie keer in vergadering bijeen gekomen. Onderwerp van bespreking was onder 
meer de intensivering van lobby in Brussel.  
 
Tenslotte heeft de Hogeschool Utrecht een module “Internationalisering” ontworpen voor de 
derdejaars studenten aan de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Vijf weken lang 
worden de studenten voortaan ook geïnformeerd over de internationale aspecten van het 
gerechtsdeurwaarderwerk. Aandacht wordt besteed aan de basisprincipes, de 
aanbevelingen van de Raad van Europa, artikel 6 ECHR, de werkwijze van Raad van 
Europa en Europese Unie en andere relevante internationale organisaties, zoals de Haagse 
Conferentie, Ohada en, uiteraard, de UIHJ. De module wordt afgesloten met een werkstuk, 
waarbij de studenten de Nederlandse beroeps- en gedragsregels voor 
gerechtsdeurwaarders moeten vergelijken met die van een andere Europese beroepsgroep 
van gerechtsdeurwaarders.  
Een welverdiende erkenning van de internationale aspecten van het werk van de 
gerechtsdeurwaarder! 
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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.  
 
In april 2008 eindigde de eerste bestuurstermijn van mw. Mr. M. Maas-Hermans. Zij werd op 
17 april 2008 door de ledenraad herkozen voor een tweede termijn. Mevrouw Maas legde 
haar bestuursfunctie neer per 1 december 2008. 
 
In april 2008 eindigde ook de eerste bestuurstermijn van A.C.C.M. Uitdehaag. De heer 
Uitdehaag werd op 12 juni 2008 door de ledenraad herkozen voor een tweede termijn. 
 
De tweede termijn van de voorzitter van het bestuur, de heer F.J.M. van der Meer eindigde 
op 1 november 2008. De ledenraad benoemde op 18 september 2008 uit twee kandidaten 
de heer mr. J.M. Wisseborn tot voorzitter van het bestuur van de KBvG. 
 
De ledenraad benoemde op 18 december 2008 de heer W.W.M. van de Donk tot bestuurslid 
van de KBvG. De heer Van de Donk begon daarmee aan zijn eerste termijn als bestuurslid 
van de KBvG. 
 
Het bestuur van de KBvG bestond per 31 december 2008 uit de volgende personen: 
 

1. mr. J.M. (John) Wisseborn, voorzitter, aftredend per 1 november 2011; 
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 per 15 april 2011; 
7. W.W.M. (Wilbert) van de Donk, aftredend en herbenoembaar per 15 december 2011; 
8. J.K.M. (Hans) Vissers, aftredend en herbenoembaar per 15 oktober 2010. 

 
Er was in het verslagjaar 1 bestuursvacature. Het bestuur is in 2008 12 keer in vergadering 
bijeen geweest. 
 



 15

De bestuursportefeuilles 
 
De bestuursleden zijn aanspreekpunt voor de ontwikkelingen in de dossiers die vallen onder 
de bestuursportefeuille.  
De portefeuilleverdeling binnen het bestuur is als volgt: 
Mr. J.M. Wisseborn, 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 Ambtsuitoefening; 
J.K.M. Vissers, 2e portefeuillehouder Ambtsuitoefening; 
W.W.M. van de Donk, portefeuillehouder Ondernemerschap & kwaliteit. 
 
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 is in het verslagjaar zeven 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. 
 
Vermindering aantal plaatsvervangende ledenraadsleden 
 
Artikel 63 Gerechtsdeurwaarderswet bepaalt dat de ledenraad uit 30 leden bestaat en dat 
ieder lid van de ledenraad 1 plaatsvervanger heeft. Gezien dit hoge aantal ledenraadsleden 
ten opzichte van het aantal leden van de beroepsorganisatie, heeft de ledenraad 
gediscussieerd over nut en noodzaak van vermindering van het aantal ledenraadsleden. 
Besloten is het aantal ledenraadsleden niet te verminderen, maar het aantal 
plaatsvervangers te halveren.  
 
Samenstelling ledenraad 
 
Per 31 december 2008 bestond de ledenraad uit de volgende personen: 
 
    Vestigings    Einde   Einde

  Kantoor  plaats  
1e 
termijn   

1e 
termijn  

2e 
termijn  

2e 
termijn

AMSTERDAM            

             

LR             

M.W. de Ruijter GDW Groenewegen & partners  Amsterdam  
06-11-
2004  

06-11-
2004  

10-11-
2007  

10-11-
2010

J.G.M. Dekkers GDW Geerlings & Hofstede  Heemstede  
15-05-
2004  

15-05-
2004  

15-05-
2007  

15-05-
2010

G.A. Lasonder GDW Kerckhoffs & Lasonder  Hoorn  
10-11-
2007  

10-11-
2010     

Mw. C.E.A. Maathuis TK GDW Flanderijn en Ter Weele  Driebergen  
10-11-
2007  

10-11-
2010     

M.R. Swier GDW Swier & Van der Weijden  Amsterdam  
10-11-
2007  

10-11-
2010     

A.H.P.M. van der Vleuten GDW Van der Vleuten & Van Hooff  IJmuiden  
10-11-
2007  

10-11-
2010     

             

PLV LR             
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A.H. Groenewegen GDW Groenewegen & partners  Amsterdam  
06-11-
2004  

06-11-
2007  

10-11-
2007  

10-11-
2010

H.G.M. Bouwhuis GDW Bouwhuis & Smit  Hoorn  
10-11-
2007  

10-11-
2010     

D. Joustra GDW Swier & Van der Weijden  Amsterdam  
10-11-
2007  

10-11-
2010     

             

ARNHEM             

             

LR             

P. Jansen GDW 
Deurwaarders- en 
incassobureau Enschede  Enschede  

11-11-
2006  

11-11-
2009     

G.N.F. Jepma GDW Jepma Almere  Almere  
10-11-
2007  

10-11-
2010     

M.G. de Jong GDW 

M.G. de Jong 
gerechtsdeuwaarders & 
incasso  Arnhem  

10-11-
2007  

10-11-
2010     

J.C. Noordijk TK GDW 
Schuman Incasso & 
gerechtsdeurwaarders  Ede  

10-11-
2007  

10-11-
2010     

H.G. van Lohuizen GDW Tijhuis & partners  Almere  
10-11-
2007  

10-11-
2010     

Mw. S.J.M. de Coo GDW De Coo Emmeloord  Emmeloord  
22-11-
2008  

22-11-
2011     

             

PLV LR             

Mw. B. Pap TK GDW Jongejan Wisseborn  Harderwijk  
10-11-
2007  

10-11-
2010     

J. van Lunteren TK GDW Jepma Almere  Almere  
10-11-
2007  

10-11-
2010     

M.L.B. Mak TK GDW 

M.G. de Jong 
gerechtsdeurwaarders & 
incasso  Arnhem  

10-11-
2007  

10-11-
2010     

            

DEN BOSCH            

             

LR             

L.C.G. van Seggelen GDW Van Seggelen & partners  Helmond  
06-11-
2004  

06-11-
2007  

10-11-
2007  

10-11-
2010

J.M. Esseboom TK GDW LAVG  Breda  
17-05-
2008  

17-05-
2011     

Mw. C.J.R.F.C. van 
Heijnsbergen GDW 

Seuren, Van der Vlies & Van 
Heijnsbergen  Oss  

10-11-
2007  

10-11-
2010     

R. Groen TK GDW Jonkers & Ceelen  Tilburg  
10-11-
2007  

10-11-
2010     

A.C.T. Paijmans GDW 
Van der Vlies 
gerechtsdeurwaarders  Den Bosch  

10-11-
2007  

10-11-
2010     

R.J.M. van der Vlies GDW 
Seuren, Van der Vlies & Van 
Heijnsbergen  Oss  

05-11-
2005  

05-11-
2008  

22-11-
2008  

22-11-
2011

             

PLV LR             

J.D. Kuik GDW Kuik en partners  Eindhoven  
06-11-
2004  

06-11-
2007  

10-11-
2007  

10-11-
2010

A.M.M. Megens GDW Van Seggelen & partners  Helmond  
05-11-
2005  

05-11-
2008  

22-11-
2008  

22-11-
2011

Mw. A.D.J.P. Weeterings-
den Biesen GDW ntb  Uden  

15-05-
2004  

15-05-
2007  

17-05-
2007  

17-05-
2010

             

DEN HAAG            

             

LR             

W.G.A. Blume GDW Blume, Stolker en Roel  Den Haag  
10-11-
2007  

10-11-
2010     

Mw. M. Bernardt GDW GGN Maas-Delta  Dordrecht  
11-11-
2006  

11-11-
2009     

Mw. S.J. Zijlma TK GDW AGC Gerechtsdeurwaarders  Den Haag  
10-11-
2007  

10-11-
2010     

A. Lodder GDW GGN Maas-Delta  Rotterdam  
11-11-
2006  

11-11-
2009     

Mw. J.S. Pinas TK GDW Boiten, Luhrs & Van der  Den Haag  10-11-  10-11-     
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Lubbe 2007 2010

A.M. Maas GDW Van Mastrigt & partners  Den Haag  
10-11-
2007  

10-11-
2010     

            

PLV LR             

A.Ch. Boiten TK GDW 
Boiten, Luhrs en Van der 
Lubbe  Den Haag  

10-11-
2007  

10-11-
2010     

Th. J. Wouters GDW 
Wouters 
gerechtsdeurwaarders  Dordrecht  

06-11-
2004  

06-11-
2007  

10-11-
2007  

10-11-
2010

Mw. C. Bakhuis-Van 
Kesteren GDW Flanderijn & Bakhuis  Den Haag  

22-11-
2008  

22-11-
2011     

             

LEEUWARDEN             

             

LR             

P.M. Braakman GDW 
Gerechtsdeurwaarderspraktijk 
P.M. Braakman  Harlingen  

05-11-
2005  

05-11-
2008  

22-11-
2008  

22-11-
2011

Mw. J.M.K.J. Bergsma TK GDW Incassade Oordijk  Leeuwarden  
11-11-
2006  

11-11-
2009     

J. Klaassen GDW De Jong-BHK  Groningen  
06-11-
2004  

06-11-
2007  

10-11-
2007  

10-11-
2010

Mw. D.M. Verlaan TK GDW De Jong-BHK  Groningen  
01-11-
2003  

01-11-
2006  

11-11-
2006  

11-11-
2009

F.H. Weggemans GDW Weggemans Incasso & gdws  Emmen  
10-11-
2007  

10-11-
2010     

M. Hooijschuur TK GDW 
Bleeker 
gerechtsdeurwaarders  Sneek  

10-11-
2007  

10-11-
2010     

             

PLV LR             

P. Veltman GDW Tijhuis & partners  Meppel  
22-11-
2008  

22-11-
2011     

M. de Jong TK GDW AGC Gerechtsdeurwaarders  Zuidbroek  
06-11-
2004  

06-11-
2007  

10-11-
2007  

10-11-
2010

Mw. M.C. Molema-Nankman TK GDW De Jong-BHK  Groningen  
06-11-
2004  

06-11-
2007  

10-11-
2007  

10-11-
2010

 
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 2008 ressortvergaderingen voorafgaand aan 
de gecombineerde Ledenraads- en Algemene Ledenvergaderingen, gehouden in het 
voorjaar en in het najaar van 2008.  
 
De Algemene Ledenvergadering (ALV) 
 
De ALV beraadslaagt en beslist zonodig over het verslag van de werkzaamheden van het 
bestuur van de KBvG, de financiële verantwoording, het accountantsverslag en de concept 
begroting voor het volgende jaar. 
 
De ALV is in 2008 twee maal in vergadering bijeen geweest. Tijdens iedere vergadering 
wordt door de portefeuillehouders binnen het bestuur en door de voorzitter van de ledenraad 
verslag gedaan van de werkzaamheden in het afgelopen half jaar. 
 
Op 17 mei 2008 ging de ALV akkoord, na positief advies verkregen te hebben van de 
ledenraad, met de financiële verantwoording 2007.  
 
Op 22 november 2008 stond de begroting 2009 geagendeerd voor de vergadering van de 
ALV. De ALV is akkoord gegaan met de begroting 2009, de toelichting op die begroting, het 
nieuwe heffingstelsel en het bestuursverslag over de werkzaamheden in het jaar 2007, 
gezien ook het positieve advies van de ledenraad positief ten aanzien van alle documenten. 
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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: 
 

 Commissie Wetgeving 
 Commissie Integriteit en Onafhankelijkheid 
 Commissie KBvG Normen voor kwaliteit 
 Commissie Inrichting Toetsing 
 Beleidscommissie 
 Commissie Toegevoegd-kandidaat gerechtsdeurwaarder 
 Financiële commissie  
 

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. 
Het Bureau is gevestigd in Den Haag. 
 
In 2006 nam het bestuur van de KBvG het besluit het Bureau van de KBvG te vestigen in 
Den Haag. Eind 2007 was dit een feit. Het Bureau van de KBvG ging in Den Haag van start 
met een juridisch medewerker, een directeur en een secretaresse. In juni en december 2008 
werden twee juridisch medewerkers in dienst genomen. In december 2008 nam de KBvG 
afscheid van een van de juridisch medewerkers.  



 19

Aantal leden per 31 december 2008 
 
384 gerechtsdeurwaarders  
456 toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders  
99 stagiaires/toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders  
 
Benoemd tot gerechtsdeurwaarder 
 
Mw. J.M.K.J. Bergsma Leeuwarden  01-01-2009 
Mw. mr. M. Bernardt Dordrecht  06-06-2008 
G.W. van de Braak Dordrecht  29-02-2008 
Mr. W.H.J.M. Brus Enschede  09-04-2008 
P.A. Hastrich Amersfoort  17-09-2008 
D.G. van Hooff Den Helder  03-09-2008 
D. Joustra Amsterdam  10-11-2008 
W. Kistemaker Amersfoort  25-06-2008 
Mw. V.C. Knopper Amsterdam  26-07-2008 
J.G. van het Laar Almelo  23-01-2008 
A. Niekus Amsterdam  01-09-2008 
J.J. Oostdijck Zwolle  05-08-2008 
Mr. M.G. Orie Amersfoort  17-09-2008 
H. Oude Elferink Amsterdam  15-02-2008 
M.S.C. Roos Spijkenisse  24-01-2008 
J.J. Sikkema Hilversum  16-06-2008  
J. Ullrich Utrecht  26-03-2008 
E.S.A. Wiggers Zutphen  01-12-2008 
H.G. Zeiger Winterswijk  18-09-2008 
 
Overleden  
W.L.H. van Bremen, 27-11-2008 
B.W. Teders, 14-12-2008 
W.A.K. van der Vlies, 31-03-2008 
 
 
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).  
 
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.  
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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 
 


