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De KB
BvG
De Konin
nklijke Beroeepsorganisatie van Gerecchtsdeurwaaarders (KBvG) is rechtsoppvolger onder algemene
titel van de Koninklijke Verenigin
ng van Gerecchtsdeurwaarders (KVG) en bestaat ssinds de invo
oering van
p 15 juli 200 1.
De Gerechtsdeurwaaarderswet op
G is een rechttspersoon met een wetteelijke taak (R
RWT), een pu
ubliekrechtellijke beroepssorganisatie
De KBvG
en een o
openbaar lich
haam in de zin van artikeel 134 van de
e Grondwet. Alle in Nedeerland gevesttigde
gerechtssdeurwaardeers en toegevvoegd kandiddaat‐gerechttsdeurwaard
ders zijn verpplicht lid van de KBvG.
G heeft tot taaak de bevordering van dde vakbekwaamheid en een
e goede beeroepsuitoeffening van
De KBvG
de leden
n. De KBvG heeft verorde
enende bevooegdheid. De
eze verordeningen wordeen slechts vastgesteld
met betrrekking tot onderwerpen
o
n waarvan dee Gerechtsde
eurwaardersswet regelingg of nadere regeling
r
bij
verorden
ning voorsch
hrijft. De vero
ordeningen bbevatten gee
en verplichtingen of voorrschriften die
e niet strikt
noodzakkelijk zijn voo
or verwezenlijking van heet doel dat met
m de verord
dening worddt beoogd en
n beperken
niet onnodig de marrktwerking. De
D verordeniingen zijn sle
echts verbind
dend voor dee leden van de
d KBvG en
voor haaar organen.
De leden
nraad van dee KBvG stelt de
d verorden ingen vast.
G heeft een bestuur,
b
een ledenraad een een algem
mene ledenve
ergadering. H
Het Bureau van
v de KBvG
De KBvG
staat hett bestuur bij in de uitoefening van zijjn taken. Hett Bureau is gevestigd in D
Den Haag.
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Het be
estuur va
an de KBv
vG
Taak
Het besttuur is belastt met de alge
emene leidinng van de KBvG en met de bevorderinng van de go
oede
beroepsuitoefening door de lede
en en hun vaakbekwaamh
heid.
Samensttelling
De leden
nraad benoemt het bestu
uur van de KKBvG. Het besstuur bestaat uit een oneeven aantal van ten
minste 7 leden.
K
bestond op 1 januaari 2013 uit de
d volgende personen:
Het besttuur van de KBvG
 mr. J.M. Wissseborn, voorzitter, gerecchtsdeurwaaarder te Hard
derwijk;
B
, vicevoorzittter/secretarris, gerechtsd
deurwaarderr te Zaandam
m;
 Mw. N. van Bockhooven
ester, gerechhtsdeurwaarder te Winscchoten;
 F. Engelage, penningmee
 JJ. Nijenhuis, gerechtsdeu
urwaarder tee Roermond;;
 M.J.C. van Leeeuwen, gerechtsdeurwaaarder te Ro
otterdam;
 W
W.W.M. van
n de Donk, ge
erechtsdeurw
waarder te Eindhoven;
E
 A
A.C.C.M. Uitdehaag, gere
echtsdeurwaaarder te Etten‐Leur;
 mr. J.A. de Swart, gerech
htsdeurwaarrder te Den Haag.
H
Op 1 juli 2013 liep dee tweede bestuurstermijjn van de hee
er J. Nijenhuis af en nam
m hij afscheid van het
mber 2013 liep de tweedde bestuurste
ermijn van de heer F. Enggelage af en nam hij
bestuur. Op 1 septem
afscheid van het besstuur. Op 12 april 2013 eiindigt het lid
dmaatschap van
v het besttuur van de heer
h
W.W.M. van de Donk.
de vergadering van 20 juni 2013 benooemt de lede
enraad de he
eer mr. O.M . Jans tot lid van het
Tijdens d
bestuur van de KBvG
G per 21 juni 2013. Tijdenns de vergadering van 20
0 juni 2013 b enoemt de ledenraad
b
van dde KBvG perr 1 juli 2013. Het bestuurr van de KBvG
G besluit
de heer H.P. Mik tot lid van het bestuur
de vergaderin
ng op 2 septe
ember 2013 de heer Mikk te benoemen tot penniingmeester van
v de
tijdens d
KBvG. Tijjdens de verrgadering van
n 20 juni 20113 benoemt de ledenraad de heer M .A. van Etten
n tot lid van
het bestuur van de KBvG
K
per 1 se
eptember 20013.
e bestuurste rmijn af van mr. J.A. de Swart.
S
De heeer De Swart stelde zich
Op 1 okttober 2013 liiep de eerste
herkiesb
baar voor hett bestuurslidmaatschap een werd herkkozen door de
d ledenraadd tijdens de vergadering
v
op 19 seeptember 2013.
K
bestond per 31 deccember 2013
3 uit de volge
ende person en:
Het besttuur van de KBvG
 mr. J.M. Wissseborn, voorzitter, gerecchtsdeurwaaarder te Hard
derwijk;
 mw. N. van Bockhooven,
B
, vicevoorzittter/secretaris, gerechtsd
deurwaarderr te Zaandam
m;
 H. Mik, penn
ningmeester,, toegevoegdd kandidaat‐gerechtsdeu
urwaarder;
 mr. O.M. Jan
ns, toegevoegd kandidaaat‐gerechtsde
eurwaarder;
 mw. C.W. Baakhuis‐Van Kesteren,
K
gerrechtsdeurwaarder te De
en Haag;
 M.A. van Ettten, gerechtssdeurwaardeer te Rotterd
dam;
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A
A.C.C.M. Uitdehaag, gere
echtsdeurwaaarder te Etten‐Leur;
mr. J.A. de Swart, gerech
htsdeurwaarrder te Den Haag;
H
mr. O.J. Boeder, gerechtsdeurwaardeer te Haarlem
m.

Het besttuur is in 201
13 tien maal fysiek en éé n maal telefo
onisch in verrgadering bijeen geweestt.
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De led
denraad van
v de KBvG
Taak
De leden
nraad stelt het algemene
e beleid vast van de KBvG
G, oefent toe
ezicht uit op het bestuur en is belast
met het vaststellen van
v de verordeningen vaan de KBvG.
Samensttelling
De leden
nraad bestaaat uit 30 lede
en en 15 plaaatsvervangen
nd ledenraad
dsleden. De lledenraadsle
eden en hun
plaatsveervangers wo
orden door de algemene ledenvergad
dering gekozen. De ledenn van de KBvvG zijn
ingedeelld in vier ressorts, afhankkelijk van de plaats van vestiging
v
van de gerechtssdeurwaarde
er of de
plaats vaan vestiging van
v het gere
echtsdeurwa arderskanto
oor waar de toegevoegd
t
kkandidaat‐
gerechtssdeurwaardeer werkzaam is. Uit het reessort worde
en zes ledenraadsleden ggekozen. Uit het ressort
Arnhem‐‐Leeuwarden
n worden tw
waalf ledenraaadsleden ge
ekozen. In het najaar van 2013 heeft een
aanzienlijke wisseling van de waccht plaatsgevvonden. Op de ALV van 30
3 novembeer waren welgeteld 23
vacaturees te vervulleen. De ledenraad van de KBvG kent een
e grote belangstelling, zo bleek uit het grote
aantal kaandidaten en
n mocht 16 nieuwkomer
n
rs verwelkom
men in haar raad.
Tijdens d
de Ledenraad
dsvergaderin
ng van 19 se ptember 201
13 werd een nieuwe vooorzitter gekozzen, evenals
een plaaatsvervangen
nd voorzitterr, een secretaaris en een plaatsvervan
p
gend secretaaris. Zij zijn gekozen
g
voor een
n termijn van
n een jaar. Uit haar midd en heeft de ledenraad de heer A.Ch.. Boiten als voorzitter
v
van de leedenraad gekozen en na drie jaar afsscheid genom
men van de heer
h
G.N.F. J epma als voorzitter van
de leden
nraad.
 C
Ch. Boiten, voorzitter
v
Ledenraad;
 A
A. Lodder, plaatsvervanggend voorzittter Ledenraaad;
 A
A.H. Groenewegen, secretaris;
 JJ.M. Esseboo
om, plaatsve
ervangend seecretaris.
aal in vergadeering bijeen geweest.
De Ledenraad is in 2013 acht ma
nraad heeft in
i het jaar 20
013 drie nieuuwe bestuursleden benoemd, de heeer mr. O.M. Jans,
J
de
De leden
heer H.P
P. Mik en de heer M.A. va
an Etten, de heer mr. J.A
A. de Swart iss voor een tw
weede termijjn
benoemd. Tot slot heeft de ledenraad de aannpassing van
n de bijlagen behorend bbij artikel 3 va
an de
Administtratieverordening vastge
esteld.
In 2013 h
heeft de ledeenraad zich met
m een diveers aantal on
nderwerpen beziggehoudden, zoals bijjvoorbeeld
de evalu
uatie van de Gerechtsdeu
G
urwaardersw
wet, de freelaancers, voorffinanciering een de Verord
dening
Onafhan
nkelijkheid. Ook
O heeft de ledenraad dde aanbevelingen van de Commissie Rentebereke
ening
ondersch
hreven, het standpunt
s
in
ngenomen daat het de gerrechtsdeurw
waarder niet iis toegestaan
n een
incassokkantoor buiteen zijn vestiggingsplaats tee houden zonder de weg
g van art. 16 Gdw te volgen en het
rapport vvan de Comm
missie Positie en taak preesidium aanggenomen.
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De Alg
gemene Ledenver
L
rgaderin g (ALV)
Taak
beraadslaagtt en beslist zo nodig overr het verslag van de werkkzaamhedenn van het besstuur van de
De ALV b
KBvG, dee financiële verantwoord
v
ding, het accoountantsverslag en de co
oncept begrooting voor he
et volgende
jaar.
wee maal in vergadering bbijeen gewee
est. Tijdens iedere vergaddering wordt door de
De ALV is in 2013 tw
uillehouders binnen het bestuur
b
en ddoor de voorzitter van de
e ledenraad vverslag gedaan van de
portefeu
werkzaamheden in het
h afgelopen half jaar.
Op 25 m
mei 2013 gingg de ALV akko
oord, na possitief advies verkregen
v
te
e hebben vann de ledenraa
ad, met de
financiëlle verantwoo
ording 2011 en verleend e het bestuu
ur daarmee décharge.
d
Daarnaaast heeft de ALV
A positief geadviseerd
g
inzake het voorstel
v
tot wijziging
w
vann de
e verslagstate
en die ex arttikel 3
Administtratieverordening. De wiijziging betroof de nieuwe
Administtratieverordening een bijlage bij de vverordening zijn.
ovember 201
13 stond de begroting 20014 geagend
deerd voor de
e ALV. De ALLV is akkoord
d gegaan
Op 30 no
met de b
begroting 20
014, de toelicchting op diee begroting, de
d heffingen 2014 en hett Heffingsregglement
2014.
Ook heeeft de algemeene ledenverrgadering geestemd over 23 vacaturess in de ledennraad.
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Het Bu
ureau va
an de KBv
vG

K
staat he
et bestuur biij in de uitoefening van zijn taken. Heet Bureau is gevestigd
g
in
Het Bureeau van de KBvG
Den Haaag.
n het Bureau
u is gewijzigdd. In septemb
ber 2013 kwam mr. E.N.A
A. van Kuijerren het
De sameenstelling van
team versterken.
Het Bureeau bestond eind 2013 uit de volgendde medewerrkers:
 mw. mr. K.M
M. Weisfelt, directeur
d
(1 ffte)
 mw. W. Kunst LLB, juridisch medeweerker (0,8 fte
e)
 mr. J. Rijsdijkk, juridisch medewerker
m
(1 fte)
 mw. mr. M.LL. van Gende
eren, juridiscch medewerkker (1 fte)
 mr. E.N.A. vaan Kuijeren, juridisch meedewerker (1
1 fte)
 mw. R.A. Baiidjoe‐Ramlall, secretaressse (0,9 fte)
 mw. M. van Hierden, seccretaresse (00,9 fte)
 mw. F. Jansssen, financiee
el medewerkkster (0,7 fte
e)
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De Fin
nanciële commisssie

dslag voor dee Financiële commissie liigt in artikel 19 Verorden
ning Ledenraaad, waarin is bepaald
De grond
dat de leedenraad zich, onder zijn
n verantwoorrdelijkheid te
er voorbereiding of uitvooering van zijjn taken en
van doorr hem te nem
men of genomen besluiteen, doet bijstaan door ee
en of meer uuit zijn leden
samengeestelde comm
missies.
nciële commissie bespree
ekt samen m
met de penningmeester het
h financieeel jaarverslag en de
De Finan
begrotin
ng van de KBvvG.
nciële commissie bestaatt eind 2013 uuit de volgen
nde leden: A. Ch. Boiten, H.P. Mik, A. Lodder. De
De Finan
tweede ttermijn van de heer F. En
ngelage is in 2013 geëind
digd, evenalss de tweede termijn in de
e ledenraad
van de h
heer W.G.A. Blume.
B
De he
eer H.P. Mikk heeft vanuit de ledenraad de oversttap gemaakt naar het
bestuur van de KBvG
G.
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De Vacatureco
ommissie
e

dslag voor dee Vacatureco
ommissie ligtt in artikel 19
9 Verordenin
ng Ledenraadd, waarin is bepaald dat
De grond
de leden
nraad zich, onder zijn verrantwoordeliijkheid ter vo
oorbereiding
g of uitvoerinng van zijn ta
aken en van
door hem
m te nemen of genomen
n besluiten, ddoet bijstaan
n door een off meer uit zijjn leden sam
mengestelde
commisssies. De commissie besta
aat uit vier leedenraadsled
den en een lid van het beestuur van de
e KBvG. De
voorzitteer van de led
denraad is vo
oorzitter van de Vacature
ecommissie.
Doordatt de heer G.N
N.F. Jepma na
a drie jaar zijjn taken als voorzitter
v
va
an de ledenraaad heeft ne
eergelegd
heeft dee heer A. Ch. Boiten met ingang van 1 oktober 2013 de voorzittershamer vvan de
Vacatureecommissie overgenome
o
en. Door het toetreden van
v de heer mr.
m O.M. Jan s tot het besstuur en het
terugtreden van de heer
h
A.M. Maas uit de leedenraad is de
d samenstellling van de ccommissie verder
gewijzigd
d. De Vacatu
urecommissie
e bestaat einnd 2013 uit de
d volgende leden: A.Ch.. Boiten, mw
w. N. van
Bockhoo
oven, A.H. Grroenewegen, J.M. Essebooom en mr. M.J.
M van Roo
oij.
De vacatturecommisssie heeft zich
h in 2013 bezziggehouden
n met de zoektocht naar kandidaten voor
v
drie
vacaturees in het besttuur door he
et aflopen vaan de tweede
e termijn van
n de heer F. EEngelage, de
e tweede
termijn vvan de heer J. Nijenhuis en
e het teruggtreden van de
d heer W.W
W.M. van de D
Donk als besstuurslid De
vacatureecommissie heeft
h
gesprekken gevoerrd met de kandidaten voor het bestuuurslidmaatscchap. Ook
liep de eeerste termijn van de hee
er mr. J.A. dee Swart af. Hij stelde zich
h verkiesbaarr voor een tw
weede
termijn een heeft in dat
d kader me
et de commisssie gesproke
en.

11
1

De Commissie Wetgeviing

missie Wetgeeving heeft in 2013 drie nnieuwe leden mogen verrwelkomen. Deze drie nieuwe leden
De comm
zijn mevvrouw mr. M. Bernardt, de
d heer M. Coolijn en de heer
h
A.M. We
edts de Swarrt. De heer J.. Nijenhuis
heeft na afloop van zijn
z tweede termijn
t
in heet bestuur de
e voorzittershamer van dde commissie
e Wetgevingg
O Boeder.
overgedragen aan dee heer mr. O.J.
missie Wetgeeving is dit ja
aar 2 keer bijjeengeweestt. Tijdens dezze bijeenkom
msten in 2013 zijn de
De comm
volgendee doorlopende wetgevingsdossiers bbesproken:
























A
Artikel 475g Wetboek va
an Burgerlijkee Rechtsvord
dering
Betekening aan
a het brieffadres
Brussel I‐Verrordening
C
Consultatie LOVF
L
publica
atie echtscheeidingsexploot
Digitale publicatie openb
bare explote n
Europees baankbeslag
G
Gebruik BSN
N‐nummer
Herijking Faiillissementsw
wet
Innoverendee Hovendag
n
Leemtewet griffierechte
g
Preadvies ‘Beslagvrije vo
oet’
Herziening be
eslagverbod roerende zaken’
Preadvies ‘H
Prejudiciële vragen (inzake de hypot heekakte en
n het bewijsb
beslag)
Privacy richttsnoeren
Problemen met
m de Belgissche btw
Problemen met
m de reële executie
Reële executtie/ontruimingen
V
Vereenvoudiging en digitalisering recchtspraak
V
Visie van de minister van
n Veiligheid & Justitie op Europese civielrechtelijkke ontwikkellingen
V
Vragen voorr de KEI consultatiebijeennkomst
W
Werkgroep Beslagregiste
B
er
W
Wet herziening gerechte
elijke kaart
W
Wijziging huwelijksgoede
erenrecht
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De Commissie Voorfina
ancieringg

nraad van dee KBvG heeft begin 2010 de Commisssie Voorfinan
nciering in heet leven gero
oepen
De leden
om de risico’s van vo
oorfinanciering door gereechtsdeurwaaarders te on
nderzoeken, in kaart te brengen
b
o welke wijze de risico’ss die aan de voorfinancie
ering verbon den zijn,
en na te gaan of en op
v
ledden: G.N.F. Je
epma,
beheersbaar gemaakkt kunnen worden. De coommissie bestaat uit de volgende
an Bockhoovven, M.J.C. vaan Leeuwen en A.C.T. Paiijmans.
M.R. Swier, A. Loddeer, mw. N. va
missie Voorffinanciering heeft
h
in aprill 2013 een raapport en ad
dvies gepreseenteerd aan de
De Comm
ledenraaad. In dit advvies maakt de
e commissie een ondersccheid tussen
n de voorfinaanciering van
n out of
pocket‐kkosten en de voorfinancie
ering van eiggen verdienssten. Met bettrekking tot de out of po
ocket‐kosten
adviseerrt de commisssie dat er alttijd dekking dient te staaan op eiser‐n
niveau tegen over out of pocket‐
p
kosten. TTen aanzien van de voorfinanciering van eigen ve
erdiensten adviseert de ccommissie dat deze
mogen w
worden voorrgefinancierd
d zolang het kantoor vold
doet aan de (vast
(
te stelleen) liquiditeitsratio en
solvabilitteitsratio.
er toetsing enn handhavingg te worden vastgelegd een de commissie heeft
Het voorrgestelde advies dient te
de leden
nraad dan oo
ok gevraagd om
o de uitweerking van he
et advies, en naast het vaastleggen van de ratio’s,
aan het bestuur de opdracht
o
te geven
g
het addvies vast te leggen.
Na beraaadslaging heeft de ledenraad op 20 j uni 2013 hett rapport en advies aangeenomen. De ledenraad
besloot d
daarbij dat de
d normen va
anaf 1 oktobber 2013 geld
dend en handhaafbaar zoouden zijn. Die
D datum
bleek nieet haalbaar, aangezien de liquiditeitss‐ en solvabilliteitsratio’s nog niet vasttgesteld kon
nden
worden. Door het beestuur is een bestuursreggel betreffen
nde voorfinanciering van out of pockeet‐kosten
n. De commiissie heeft eiind 2013 een
n FAQ,
opgestelld die op 1 december 2013 in werkinng is getreden
behoren
nd bij de besttuursregel uiitgewerkt.
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De Commissie Positie en
e taak p
presidium
m

missie Positie en taak pre
esidium wer d samengestteld in de led
denraad van 20 decembe
er 2012. De
De Comm
ledenraaad gaf de com
mmissie de opdracht
o
eenn notitie te schrijven over de volgendde onderwerpen: De
taak en p
positie van het
h presidium
m en daarvann te onderscheiden, de ta
aak en positiie van de voo
orzitter van
de leden
nraad, de seccretaris en hu
un plaatsverrvangers. De commissie bestond
b
uit dde volgende leden: A.Ch..
Boiten, m
mw. N. van Bockhooven,
B
E.B.H. Verd ult en H.P. Mik.
M
De comm
missie is na haar
h
onderzo
oek uitgekom
men op een aantal
a
aanbe
evelingen: (I) De voorzitte
er van de
ledenraaad is bij voorrkeur geen vo
oorzitter vann commissiess. De deelnam
me van de vooorzitter van
n de
ledenraaad aan (vergaaderingen va
an) commiss ies is van belang voor de
e informatievvoorziening van
v zowel
de voorzzitter als de ledenraad. (II) De commiissie spreekt de wens uit voor een meeer technisch
voorzitteerschap. Sterrk op het pro
oces, maar oop de achterggrond qua inhoud. De grooeiende volw
wassenheid
van de leedenraad is een
e reden om
m een meer technisch vo
oorzitterscha
ap te ambiërren. Van bela
ang daarbij
is betrokkkenheid van
n en verantw
woordelijkheiid voor de taaken door de
e leden van dde ledenraad
d. (III) De
commisssie is van meening dat hett gremium prresidium gee
en bestaansrrecht (meer) heeft en nie
et hoeft te
worden voortgezet in de praktijkk. De commisssie ziet geen
n taken die een
e gremium
m presidium
rechtvaaardigen. De voorzitter
v
van de ledenraaad kan met betrekking tot
t organisattorische zake
en omtrent
de leden
nraad afstem
mming zoeken
n met het Buureau en/of de secretariss. Dit is in ovvereenstemm
ming met de
Verordening Ledenraaad. Inhoude
elijke zaken hhoren bij de ledenraad th
huis, omdat daar de disccussie
ndt.
plaatsvin
De leden
nraad heeft op
o 20 juni de
e aanbevelin gen van de commissie
c
aa
angenomen en daarmee
e zijn de
werkzaamheden van
n de commissie tot een eeinde gekomen.
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De Commissie evaluatiie kwalite
eitsnorm
men

missie evaluaatie kwaliteittsnormen is eind 2013 in
n het leven ge
eroepen. Naa twee jaar werken
w
met
De comm
de Verorrdening KBvG
G Normen vo
oor Kwaliteitt en het CTG vindt een evvaluatie plaaats naar aanleiding van
de opged
dane ervarin
ngen. Onderd
deel daarvann zijn mogelijjke aanpassingen van ee n aantal bep
palingen in
de reglementen ten aanzien van de normen voor kwalite
eit. Een andere belangrijkke ontwikkeling is dat dee
beroepsggroep aan dee vooravond
d staat van dee invoering van
v het integ
grale toezichht door het Bureau
financieeel toezicht. De
D kosten van het toezichht door het BFT
B worden neergelegd bbij de juridische
beroepsggroepen. Een eerste scha
atting is dat met het inte
egrale toezicht door het BBFT in eerste
e instantie
omstreeeks EUR 400.0
000 is gemoe
eid. Afgezienn van de kostten van het toekomstige
t
e toezicht, ko
ost het
huidige ttoezicht de leden van de
e KBvG ongevveer EUR 100
0.000 euro per
p jaar, naasst de kosten die de
organisaaties kwijt zijn aan de toe
etsing door dde auditoren en de kosten van de inzeet van mede
ewerkers
van de kkantoren zelff. De grote vrraag is ook oop welke man
nier het BFT het integralee toezicht za
al inrichten
en hoe d
dat zich verhoudt tot het door de KBvvG ingerichte
e systeem va
an kwaliteitsccontrole.
oor het bestu
uur om de coommissie Evaluatie
Deze feitten en ontwikkelingen zijn aanleidingg geweest vo
kwaliteittsnormen, to
oetsing en to
oezicht in te rrichten. De opdracht
o
aan
n de commis sie zal zijn om advies uit
te brenggen aan het bestuur
b
omtrrent de mee st wenselijke
e inrichting van
v het toekoomstige stelsel van
kwaliteitt, de toetsingg ervan en het toezicht eerop, in verbaand met de hiervoor
h
gesschetste ontw
wikkelingen.
w. C.W. Bakhhuis‐Van Kestteren, J. van Lunteren, RR. de Klerk, R. Hartemink
Leden vaan de commissie zijn: mw
en drs. A
A.W.H. Hooyman.
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Colleg
ge Toetsing Gerecchtsdeurw
waarders

Taak
eurwaarders voert in opd
dracht van de
e KBvG beooordelingen uiit in het
Het Colleege Toetsingg Gerechtsde
kader vaan de Verordening KBvG Normen vooor Kwaliteit. Dit gebeurt door
d
een sysstematisch,
onafhankelijk en ged
documenteerd proces waaarvoor doorr het college auditoren z ijn aangesteld. Bij de
toetsing is het Reglement KBvG Normen
N
vooor Kwaliteit de leidraad.
De in opdracht van de
d gerechtsdeurwaarderss door de au
uditoren uit te voeren toeetsingen worrden
vastgelegd in toetsin
ngsverslagen, die ter beooordeling mo
oeten worden
n voorgelegdd aan het College.
Samensttelling
Het colleege bestaat uit
u de volgen
nde personenn:
 mr. A.C.J.J.M
M. Seuren, ou
ud‐gerechtsddeurwaarderr te Oss
 prof. dr. T. Wentink,
W
eme
eritus bijzon der hoogleraaar Universitteit van Tilbuurg
 prof. F.R. Sallomons, hoo
ogleraar Privaaat‐ en notarrieel recht, Vrije
V
Universiiteit Amsterd
dam
 mr. H.J. Porttengen, notaris
 d
drs. A.W.H. Hooyman
H
RA
A, Hooyman Directie Man
nagement Diensten B.V.
3 zijn de lede
en van het CTTG herbenoe
emd voor een
n periode vaan 3 jaar.
Per 14 feebruari 2013
Het CTG heeft in 201
13 21 toetsin
ngsverslagen ontvangen. Deze toetsin
ngsverslagenn omvatten 83
8 kantoren,
waaraan
n 132 gerechtsdeurwaard
ders verbondden zijn.
Het CTG heeft 14 van
n de 21 ontvvangen toets ingsverslage
en positief be
eoordeeld. D
De overige ve
erslagen
worden behandeld in 2014.
eurwaarders is in 2013 tie
en keer bijee
en geweest.
Het Colleege Toetsingg Gerechtsde
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Stichtting Leersstoel Besslag‐ en E
Executierrecht
Taak
De Stichtting Leerstoeel Executie‐ en
e beslagreccht is opgericcht in maart 2007. Het dooel van de Sttichting is
het bevo
orderen van het onderwiijs en onderzzoek op het gebied
g
van Burgerlijke
B
Reechtsvordering, meer
speciaal het executiee‐ en beslagrrecht in de ruuimste zin vaan het woord
d. Dit in het kkader van de
e
universittaire taken van
v de univerrsiteit waar dde leerstoel is gevestigd. Prof. mr. A. W. Jongbloe
ed is in 2002
benoemd tot bijzond
der hoogleraar; hij hield zzijn oratie, met
m als titel "bijzondere
"
bbeslagen" op
p 25
ber 2002. Meet ingang van
n 1 decembeer 2011 is de heer Jongbloed profileriingshooglera
aar
septemb
Executiee‐ en beslagreecht aan de universiteit vvan Utrecht.. Zijn oratie heeft
h
hij gehoouden op 27
7 september
2012 en had als titel: "Naar een Europees ex ecutie‐ en be
eslagrecht.
Samensttelling
De Stichtting bestaat uit de volgende personeen:
 mw. mr. M.LL.J.V. van Em
mden‐Geenenn (voorzitter)
 J. Nijenhuis (secretaris)
 mw. N. van Bockhooven
B
(penningmeeester)
 mw. drs. M.JJ.P.A. de Wilde
 mr. J.A.W.M. Vogels
In januarri 2013 heeftt mevrouw mr.
m M.L.J.V. vvan Emden‐G
Geenen het voorzittersch
v
hap van de Stichting
overgenomen van dee heer mr. E.A. Maan.
013 drie kee r vergaderd. De vergaderingen van dde Stichting stonden
s
in
De Stichtting Leerstoeel heeft in 20
bijzondeer in het tekeen van het ee
erste sympossium dat doo
or de Stichtin
ng is gehoudden.
Symposium
Op 24 seeptember 20
013 heeft de Stichting haaar eerste sym
mposium geo
organiseerd.. Onderwerp
p van het
symposium was: 'Conservatoir beslag: ontwi kkelingen, knelpunten en IE‐rechten '. Sprekers op
o het
m mr. M. Meijsen,
M
mr. JJ.H. Rutten, mr. A.J. van der Meer, m
mr. F. van Oosten, mw.
symposium waren mw.
mr. T.C.J.A. van
v Engelen, G. van Puiveelde en jhr. mr.
m J.L.R.A.
prof. dr. K. Broeckx, mw.mr. A.I. Keur, prof. m
oper.
Huydeco
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Intern
nationale
e betrekk
kingen
De KBvG
G is lid van dee internation
nale koepelo rganisatie de
e Union Internationale dees Huissiers de Justice
(www.uiihj.com). De heer L.C.J. Netten,
N
gerecchtsdeurwaaarder te Tilbu
urg is voorzittter van de UIHJ.
U
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Aanpa
assing va
an de bijla
age beho
orend bij de Admiinistratieeverorde
ening /
Versla
agstaten
Op 20 ju
uni 2013 heefft de ledenra
aad, na het ppositief advie
es van de ALV
V op 25 mei 2013, het vo
oorstel tot
aanpassiing van de bijlage behore
end bij de Addministratievverordening aangenomeen en daarme
ee de
wijzigingg van de Adm
ministratieverordening vaastgesteld. Hiermee
H
zijn de nieuwe vverslagstaten
n
opgenom
men in de bijjlage van de Administrat ieverordenin
ng en zijn de oude versla gstaten kom
men te
vervallen
n. De ledenraaad heeft ein
nd 2012 beslloten dat de verslagstate
en vanaf het tweede kwa
artaal van
2013 in ggebruik geno
omen zouden worden.
ordening is oop 30 augusttus 2013 gep
publiceerd in de Staatsco
ourant (Stcrt.
De aangeepaste Admiinistratievero
2013, 233744)
waarderswet op 9 juli 20001 heeft de
Ten tijdee van de inwerkingtreding van de Gerrechtsdeurw
Staatssecretaris gebrruikgemaaktt van de bevooegdheid uitt artikel 94 Gerechtsdeurrwaarderswe
et, door
t stellen,
voor de eerste maal als ministeriiële regeling de zogenaamde Administratieverorddening vast te
erdeel van de Verordeni ng is de bijla
age, waarin
gepublicceerd in de Staatscourantt (Stcrt. 20011, 132). Onde
opgenom
men de toenmalige de ve
erslagstaten.. De Verorde
ening behoeffde, 12 jaar nna inwerkinggtreding en
als gevolg van de bessluitvormingg door de Leddenraad van de KBVG, aa
anpassing, inn het bijzonder een
oemde bijlagge. Zo is volddaan aan de besluiten van de ledenraaad inzake de
e rapporten
wijzigingg van de geno
van de w
werkgroep BLLOS.
pronkelijke doelstellinge
d
n van de we rkgroep om voorstellen te
t formulereen:
De oorsp
11. Ten behoeeve van de berekeningsw
wijze van de ratio’s van liquiditeit en ssolvabiliteit;
22. Ten behoeeve van de berekening vaan de bewaaarplicht en de
e bewaarpossitie; en
33. Als afgeleiide van deze
e doelstellinggen, ten beho
oeve van de waardering van het onderhanden
w
werk;
Zijn door de gevolgde werkwijze van de werkkgroep BLOSS bij wijze van
n spreken, vaan achteren naar voren
ingevuld
d, waarbij de verslagstate
en het sluitsttuk zijn.
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Bestuursregel ter regu
ulering va
an de voo
orfinanciering van
n out of pocket‐
p
kosten
n door le
eden van de KBvG
G
Op 21 okktober 2013 heeft het be
estuur de besstuursregel ter
t regulering van de vooorfinancierin
ng van out off
pocket‐kkosten vastgeesteld. De be
estuursregel is op 22 oktober 2013 bekend gemaaakt aan de le
eden van de
KBvG en op 1 decem
mber 2013 in werking get reden.
De inhou
ud van de beestuursregel luidt als volggt: Indien een lid van de KBvG de outt of pocket‐kosten
voorfinanciert die heet resultaat zijn
z van werkkzaamheden voor een eisser, al dan n iet via een
tussenpeersoon die namens eiser optreedt alss opdrachtge
ever, dan die
ent ten behooeve van deze
e
voorfinanciering te allen
a
tijde volledige finannciële dekking aanwezig te
t zijn. De finnanciële dekking die
mag niet worrden gefinancierd door d e gerechtsde
eurwaarder,
nodig is wordt berekkend op eiserrniveau en m
maar dieent te wordeen afgedekt door
d
voor diee eiser ontvaangen en nog
g niet afgedrragen derden
ngelden of
een kosttenvoorschott van de eise
er of diens geemachtigde.
v
ring in sameenwerking me
et het bestuur is een FAQ
Q ingericht waarin
w
veel
Door de commissie voorfinancie
mende vragen ten aanzien van de besstuursregel zijn
z beantwoord.
voorkom
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Intern
netconsu
ultaties en
n wetgev
vingsdosssiers
Voordat een wetsvoorstel naar de
d Tweede KKamer wordt gezonden, wordt
w
het va ak ter consu
ultatie op
het interrnet geplaatsst en/of worden belanghhebbenden door
d
het ministerie van V
Veiligheid en Justitie om
een inho
oudelijke reaactie gevraaggd. Naast de internetconssultaties zijn er ook de ovverige consu
ultaties waarr
de KBvG aan heeft deelgenomen
n in 2013. Dee reactie van de KBvG op een consulttatie is in hett algemeen
mmentaar op hoofdlijne n en het artikelsgewijs co
ommentaar..
in te deleen in het com
In 2013 h
heeft de KBvvG gereageerrd op de volggende intern
netconsultatiie. De volled ige reacties van de
KBvG zijn
n onder andeere te raadplegen via ww
ww.internetcconsultatie.n
nl en www.kbbvg.nl.
Wijzigingg van de Gerrechtsdeurwaarderswet
Waar ga
aat het over??
De in het wetsvoorsttel voorgeste
elde wijzigingg van de Gerrechtsdeurwaarderswet is een uitwerking van dee
aanbeveelingen van de
d ministeriële commissiee die de KBvG evalueerde (zie het rappport Noblesse Oblige)
en het in
ngenomen sttandpunt van
n het kabineet ten aanzien
n van die aan
nbevelingen .
aakt de organnisatie van het
h ambt van de gerechtssdeurwaarde
er en de
De Gerechtsdeurwaaarderswet ra
rechten en verplichtingen van ge
erechtsdeurw
waarders.
Reactie vvan de KBvG
G
De door de KBvG geggeven reactie richt zich, nnaast het arttikelsgewijs commentaar
c
r, op drie onderdelen
die voor de gerechtssdeurwaarde
er relevant zijjn. Het eerstte onderdeel is de onafhaankelijkheid,, het
tweede o
onderdeel iss het concurrrentievoordeeel en het de
erde onderde
eel is het besstuursrecht.
TTen aanzien van de onafhankelijkheidd blijft de KB
BvG bij het sttandpunt vann hetgeen zijj heeft
aangevo
oerd ter motiivering van haar
h
voorstell tot wijzigingg van de ‘Verordening onnafhankelijkheid van de
gerechtssdeurwaardeer’. In het we
etsvoorstel iss het verboden ten behoeve van een participant ambtshalve
op te treeden in de geerechtsdeurw
waardersondderneming. De
D KBvG hee
eft verzocht oom in de toe
elichting op
het wetssvoorstel op te nemen da
at hieronderr niet de situatie wordt begrepen waaarin de participant,
alhoeweel optredend als tussenpe
ersoon, geenn juridische eigenaar
e
is va
an de vorderring. Verder is verzocht
dat de KBvG betrokkken wordt bijj de redactiee van de in arrtikel 12a lid 2 mogelijk ggemaakte AM
MvB.
W
Wat betreft het concurre
entievoordeeel trekt de KBvG het stan
ndpunt in tw
wijfel dat
gerechtssdeurwaardeers een veel sterkere
s
conncurrentiepositie hebben
n dan bijvoorrbeeld incasssobureaus.
Een incassobureau heeft
h
ten opzzichte van eeen gerechtsdeurwaarder een sterke ccontractuele positie, zie
ECLI:NL:GHAMS:2013:2453. Slechts 20% van de incassom
markt is in ha
anden van in cassoadvoca
aten, niet bij
de NVI aaangesloten incassanten
en ten slottee gerechtsde
i
eurwaarders. Terwijl de leeden van de
e NVI 80%
van de in
ncassomarktt in handen hebben.
h
De ggerechtsdeurrwaarder is, voor zowel aambtelijke‐ als
a
incassow
werkzaamhed
den, gebond
den aan speccifiek voor he
en ontworpen gedrags‐ een beroepsre
egels en
onafhankelijk tuchtrechtelijke en
n financiële ccontrole. Een
n opdrachtge
ever kiest eeerder voor ee
en
incassob
bureau omdaat dit als minder ingrijpennd wordt gezzien dan een
n gerechtsde urwaarder. De
D
gerechtssdeurwaardeer wordt slecchts gekozenn indien er al het voornem
men bestaat om de gerecchtelijke
fase in tee gaan.
TTen slotte accht de KBvG het van belaang dat in de Gerechtsdeurwaardersw
wet de hoofd
dstukken 3
(algemene bepalingeen over beslu
uiten), 4 (bijzzondere bep
palingen overr besluiten) een 9
(klachtbeehandeling) van de Algem
mene wet beestuursrechtt, buiten toepassing wordden verklaarrd. Op deze
manier w
wordt een on
nduidelijke, overbodige
o
een kostbare opeenstapelling van klac htmogelijkhe
eden
ingeperkkt. De KBvG stelt
s
verder voor
v
om arti kel 2 lid 4 vaan de Gerech
htsdeurwaardderswet, de Wet
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W nationalee ombudsmaan en mogelijk andere weettelijke kaders buiten
openbaaarheid van beestuur, de Wet
toepassing te verklarren om niet wenselijk
w
geeachte bestuursrechtelijkke procedurees te voorkom
men.
Wetsvoo
orstel doorbeerekening ko
osten toezichht en tuchtre
echt juridisch
he beroepen
Waar ga
aat het over??
Het wetssvoorstel beoogt een doorberekenin g van de kossten van het toezicht op ggerechtsdeu
urwaarders
en notarrissen en een
n doorbereke
ening van dee kosten van tuchtrechtsp
praak van geerechtsdeurw
waarders,
notarisseen en advocaaten. De juridische beroeepsbeoefenaaren hebben primair zelff voordeel va
an toezicht
en tuchttrechtspraak door de versterking vann de kwaliteitt als de integ
griteit van dee beroepsgro
oep. En de
doorbelaasting van dee kosten moe
et zorgen vooor een finan
nciële prikkel om een effiiciënte kwaliteits‐ en
integriteeitsbewakingg binnen de juridische beeroepsgroep..
Voor de beroepsgroeep van gerecchtsdeurwaaarders zal hett wetsvoorsttel behoorlijkke financiële gevolgen
hebben. Voornameliijk omdat de kosten van zowel het to
oezicht op ge
erechtsdeurw
waarders als de kosten
van tuch
htrechtspraak van gerech
htsdeurwaardders ten lastte worden ge
ebracht op d e beroepsgroep van
gerechtssdeurwaardeers.
Reactie vvan de KBvG
G
Het hand
dhavend opttreden wordt niet door dde KBvG gedaaan maar we
el door de tuuchtrechter. Een op de
beroepsggroep van geerechtsdeurw
waarders toeegesneden tuchtstelsel iss noodzakelijjk. Maar in verband
v
met
de wetteelijke taak vaan de gerechtsdeurwaardder (tot afdw
winging van rechterlijke
r
uuitspraken) iss de
doorberekening van de kosten van het tuchttrecht aan de
e beroepsgro
oep fundameenteel onjuisst. Indien
het moggelijk wordt om
o via het tu
uchtrecht ee n schadevergoeding te verkrijgen, daan zal dit een
n verkeerde
aanzuigeende werkingg hebben. He
et invoeren vvan een financiële drempel (griffiereecht) zal voorr de burger
een moggelijk ongeweenst beletsel vormen.
Publicatiies op intern
net
Waar ga
aat het over??
Dit ondeerwerp is een
n uitvloeisel van het preaadvies van de
e KBvG uit 20
011, getiteldd ‘Openbare exploten en
ambtelijke publicatiees’.
Het wetssvoorstel sch
hept de mogelijkheid datt bekendmakkingen aan personen zonnder bekende
e woon‐ of
verblijfplaats in de (eelektronische
e) Staatscou rant geplaattst worden.
Een gereechtsdeurwaaarder maaktt regelmatig gebruik van de wettelijkke regeling vooor ambtelijke
bekendm
makingen. Dee KBvG draaggt er dan oo k aan bij om te zorgen da
at deze wetttelijke regelin
ng ook goed
functioneert voor dee gerechtsdeurwaarder. D
Dit onderwe
erp uit de con
nsultatie is a l eerder aan bod
gekomen
n in het preaadvies van de
e KBvG ‘Ope nbare explotten en ambtelijke publicaaties KBvG 2011’.
2
Reactie vvan de KBvG
G
De KBvG
G staat positief tegenoverr de digitalis ering van am
mbtelijke bekkendmakingeen en is het eens
e
met de
voorgesttelde wijzigin
ng van art. 54 Wetboek vvan Burgerlijke Rechtsvordering. In hhet preadviess van de
KBvG ‘Openbare exp
ploten en am
mbtelijke pubblicaties KBvG
G 2011’stond
d bij de KBvG
G een ander medium
voor ogeen.
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Vereenvvoudiging en digitalisering rechtspraaak (KEI)
Waar ga
aat het over??
Het wetssvoorstel beoogt een verreenvoudiginng van het burgerlijk procesrecht te bbewerkstelliggen. Ook
heeft heet wetsvoorsttel de digitalisering van dde procedure
es tot doel in
n het burgerllijk recht en de
procedures in het beestuursrecht.
H
Het wetsvoo
orstel wil de vereenvoudi
v
iging en digittalisering bereiken door een aantal
veranderingen. Er ko
omt één proccesinleiding ddoor de sam
menvoeging van
v de dagvaaarding en he
et
verzoeksschrift in civiele zaken. Ook
O hoeft er ggeen beteke
ening plaats te
t vinden vann de huidige
dagvaard
ding. Het aan
ntal wettelijkke termijnenn, voor het ve
errichten van
n specifieke processtapp
pen, zal
toenemeen. De rechteer krijgt mee
er regie op heet verloop vaan de proced
dure. En zow
wel in het burrgerlijk
procesreecht als het bestuursproc
b
cesrecht moeet het mogelijk worden om
o een proccedure digita
aal te starten
n
en de stu
ukken (gedurende de pro
ocedure) diggitaal in te dienen bij de rechter.
r
D
De KBvG heeeft vanuit de commissie W
Wetgeving de
d subcommiissie KEI ingeesteld. Deze
subcomm
missie KEI krreeg de opdracht van de KBvG om he
et voorstel te
e bestuderenn en haar bevvindingen
de rappo
orteren. Deze bevindinge
en zijn in de reactie van de
d KBvG op de
d consultatiie ‘Vereenvo
oudiging en
digitaliseering rechtsp
praak’ opgen
nomen.
Momentteel verricht de gerechtsdeurwaardeer een essenttiële rol in de
e procesinlei ding door middel van
het uitbrrengen van de
d dagvaardiing. De gerecchtsdeurwaaarder roept de
d gedaagdee op en inform
meert de
gedaagd
de omtrent de civiele pro
ocedure. Indi en de wetge
ever kiest om
m de dagvaarrding af te scchaffen dan
zal dit dee positie van
n de gerechtssdeurwaardeer verandere
en.
Reactie vvan de KBvG
G
Het is dee KBvG niet duidelijk
d
waa
arom het vooorgestelde syysteem van procesinleidi
p
ing zal leiden
n tot meer
efficienccy en de in heet wetsvoorsstel beoogdee kwaliteitsve
erbetering. In de huidigee situatie van
n de
procesin
nleiding dragen de overheid en de recchtspraak ge
een kosten en zij hoeven in de processinleiding
geen weerkzaamhedeen te verrichtten. Veel ondderdelen van
n het wetsvo
oorstel zijn bbinnen de bestaande
dagvaard
dingsprocedure mogelijkk.
H
Het wetsvoo
orstel schenkkt geen aand acht aan de innovatieve ontwikkelinggen die uit de
d
beroepsggroep van geerechtsdeurw
waarders vo ortkomen zo
oals ‘Digitaal Aanleveren Geldvorderiingen’
(DAG), ‘V
VerwijsIndexx SchuldHulp
pverlening’ (V
VISH), ‘Digitaaal Beslagreg
gister’ (DBR) en het filtermodel. De
procesin
nleiding doorr middel van de dagvaardding is al ged
digitaliseerd via
v het projeect DAG. Het innovatievee
filtermod
del kan een besparing op
pleveren vann 41 miljoen euro. Ook de
e inzet van V
VISH en DBR kan een
besparin
ng opleveren
n van kosten.. VISH is ook van belang voor
v
de schu
uldhulpverlenning.
V
Verder zijn er
e in de reacttie van de KB
BvG onderde
elen van het wetsvoorste
w
el aangestipt,, waar
volgens de KBvG pro
oblemen te verwachten
v
zzijn. Deze onderdelen zijn
n de rechtssttatelijkheid, de
inflexibilliteit van de voorgestelde
e procedure,, de onmidde
ellijke heffing van griffierrechten en de
d (te korte)
oproepin
ngstermijn van twee wekken.
D
De voorgesteelde verstek‐‐ en verzetreegeling is on
nduidelijk en de regeling ontbreekt vo
oor het
hoger beeroep en casssatie. Ook iss de gehante erde terminologie inzake
e ‘exploot dooen’ en ‘bete
ekenen’
incorrectt. Er is sprakke van een ve
erschuiving vvan de werklast van de ge
erechtsdeurw
waarder naa
ar de
rechtsprraak, die zich
h waarschijnlijk onvermijddelijk zal verrtalen in een verhoging vvan de griffierechten.
Naar de KBvG begrep
pen heeft is het de bedooeling van he
et voorstel om
m de kosten van exploot van
betekening van het oproepingsb
ericht per deefinitie te be
o
etrekken bij de
d proceskosstenverdeling. De KBvG
zou dit ggraag verankerd zien in de wet.
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D
De KBvG is van mening dat
d de huidigge procesinle
eiding via de dagvaardingg probleemlo
oos en
efficiënt functioneerrt en ziet gee
en noodzaak om de dagvvaarding af te
e schaffen. D
De KBvG dringt er dan
ook op aaan het voorsstel wat dit betreft
b
opnieeuw in herovverweging te
e nemen. Vooor het geval het voorstel
op het sttuk van dagvvaarding blijfft gehandhaaafd, in die zin
n dat de wetgever het veerzoekschriftt
onontbeeerlijk voor het
h nieuwe syysteem ziet, geeft de KBvvG graag een
n voorstel tott wijziging va
an het
voorstel in overweging. Dit wijziggingsvoorsteel neemt het verzoekschrrift in vorderringszaken als
vertrekp
punt.
KBvG con
nsultatiebijeeenkomst KEII
p van gerechhtsdeurwaarrders, heeft
Tijdens d
de ‘consultattiebijeenkom
mst KEI’ in 20013 voor de beroepsgroe
b
het Miniisterie van Veiligheid en Justitie de tooezegging ge
edaan dat de
e geconstateeerde problem
men uit het
wetsvoo
orstel ondervvangen worden door eenn ‘reserveringgsmodel’ waarin de gereechtsdeurwaarder een
essentiële rol speelt..
Conceptt wetsvoorsteel aanpassing griffierechtten
Waar ga
aat het over??
Het wetssvoorstel voo
orziet in een aanpassing van de griffiierechtbedra
agen in bestuuursrechtelijke en civielee
zaken. V
Verder beoogg het wetsvoorstel een veerdere differrentiëring van het griffierrecht.
v de proceskosten, waaaronder ook de
Een gereechtsdeurwaaarder draagtt zorg voor hhet verhaal van
griffierecchten wordeen begrepen.. Als onderdeeel van de taaak van de ge
erechtsdeurw
waarder moet de
gerechtssdeurwaardeer toelichtingg geven overr de rechtmatigheid van dit
d verhaal vvan proceskosten.
G
Reactie vvan de KBvG
De KBvG
G heeft in haaar reactie haar bezorgdh eid geuit om
mdat de heffing van het ggriffierecht in
n
kantonzaaken lijkt neeer te komen op het heffeen van belasting bij een uiterst
u
merkw
waardige wijjze
geselecteerde verzam
meling van burgers.
b
Terw
wijl het griffie
erecht meer een tegemooetkoming zo
ou moeten
zijn van de kosten vaan de overhe
eid in die zakken.
Conceptt‐Uitvoeringsswet herschikte Brussel I Verordeningg
Waar ga
aat het over??
Met dit cconceptwetssvoorstel wo
ordt in het naationaal rech
ht uitvoering gegeven aann de herschikte
verorden
ning van het Europees Pa
arlement en de Raad bettreffende de rechterlijke bevoegdheiid, de
erkennin
ng en de tenuitvoerleggin
ng van beslisssingen in bu
urgerlijke en handelszakeen.
De gerecchtsdeurwaaarder zal doo
or de herschi kte Brussel I Verordening nog meer aals een comm
munautaire
tenuitvo
oerleggingsau
utoriteit gaan optreden. In de voorge
estelde situatie kan er reechtstreeks, uit
u kracht
van de b
beslissing van
n een andere
e lidstaat, eeen beroep wo
orden gedaan op het minnisterie van de
d
Nederlan
ndse gerechttsdeurwaard
der. De Nedeerlandse gere
echtsdeurwa
aarder kan diit beroep ook doen,
voor de uitvoering vaan een beslisssing van eenn Nederlandse rechter, op
o een ambtg
tgenoot in elk van de
andere lidstaten.
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G
Reactie vvan de KBvG
De reacttie van de KB
BvG richt zich
h voornameliijk op het ge
even van het artikelsgewiijs commentaar op het
concept van de uitvo
oeringswet. Daarbij
D
bepeerkt de reactie zich in beg
ginsel slechtss tot de vera
anderingen
die invlo
oed hebben op
o het ambtsswerk van dee gerechtsde
eurwaarder.

Besluit b
basisregistrattie personen
n
Waar ga
aat het over??
De ‘Wet gemeentelijjke basisadm
ministratie peersoonsgegevens’ (Wet GBA)
G
zou de ‘Wet basisre
egistratie
personen’ (Wet BRP). De concep
ptregeling va n het ‘Besluiit basisregistratie personnen’ (Besluit BRP) is een
nadere invulling van het wetsvoo
orstel.
In het Beesluit BRP is onder meer de regeling opgenomen op basis waarvan de geggevens uit de
basisregistratie aan de
d gerechtsd
deurwaarderr kunnen worden verstre
ekt.
Reactie vvan de KBvG
G
Onduideelijk was nog onder welke
e categorie dde gegevensvverstrekking aan de gereechtsdeurwaarder onder
het BRP valt. In de reeactie van de
e KBvG is de minister van
n Binnenland
dse zaken en Koninkrijksrrelaties
verzochtt om hier duidelijkheid over te gevenn.
Conceptt‐Vrijstellingssbesluit schuldbemiddelaaars
Waar ga
aat het over??
Het vrijstellingsbeslu
uit schuldbem
middelaars vvoorziet in ee
en maatschappelijke behhoefte aan prrivate
schuldbeemiddeling tegen betalin
ng. Ook huishhoudens mett een hoger maatschapppelijk inkomen hebben
behoeftee aan schuldbemiddelingg.
n
de opvaatting van de
e KBvG een belangrijke scchakel zijn in
n de
Gerechtssdeurwaardeers kunnen naar
oplossing van het probleem.
Reactie vvan de KBvG
G
Het verruimen van de
d mogelijkhe
eden voor prrivate schuld
dbemiddeling
g is volgens dde KBvG niett de
oplossing. De KBvG ziet
z twee mo
ogelijke oplosssing voor he
et probleem namelijk tenn eerste de vroege
v
signaleriing van een problematisc
p
che schuldennsituatie en ten
t tweede het
h voorkom
men van het verergeren
v
van een problematissche schuldensituatie. Vooor de eerste
e oplossing zijn de gerechhtsdeurwaarrders en de
hulpverleners twee onmisbare
o
scchakels in dee vroegsignalering van prroblematischhe schulden omdat zij
zich (daggelijks) bezigghouden mett de schuldennproblematiek. Voor de tweede
t
oploossing werkt de KBvG al
samen m
met de ‘Nedeerlandse Vereniging van V
Volkskrediett’ (NVVK) in het
h kader va n het VISH‐p
project. Dit
project m
moet een lan
ndelijk geauttomatiseerdee communicaatie tot stand brengen tuussen
gerechtssdeurwaardeers en schuld
dhulpverleneers. De samenwerking tusssen gerechttsdeurwaard
ders en de
schuldhu
ulpverleners is mogelijk indien de schhuldhulpverlening professsioneel georrganiseerd iss en voldoet
aan bepaaalde minimale kwaliteittseisen, zoalss het hebben
n van een geordende en geautomatisseerde
administtratie, waard
door deze geautomatiseeerde communicatie moge
elijk is. Het vvergroten van de groep
schuldbeemiddelaars en het ontbreken van beenoemingsve
ereisten draa
ag naar de m
mening van de
d KBvG niet
bij aan d
de profession
nalisering van
n deze beroeepsgroep.
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diation
Wet med
Waar ga
aat het over??
Het initiaatiefwetsvoo
orstel over mediation
m
be oogt het geb
bruik van me
ediation te beevorderen en te
professio
onaliseren.
De gerecchtsdeurwaaarder speelt een
e essentiëële rol bij de inleiding van
n de gerechteelijke proced
dure. In
deze fase kan de gerrechtsdeurwaarder ook hhet gebruik van
v mediatio
on bevordereen.
Reactie vvan de KBvG
G
De KBvG
G is van meniing dat een minnelijke
m
opplossing van een geschil te
t verkiezen is boven de rechterlijke
beslechtting van een geschil. Het filtermodel vvan de KBvG
G past in het initiatiefwettsvoorstel ovver
mediatio
on omdat in dit filtermod
del de gerechhtsdeurwaarrder niet eerder over gaaat tot dagvaa
arden dan
nadat hijj de eiser heeft gevraagd
d welk type ggeschilbeslecchting binnen
n de grenzenn van de wett zijn
voorkeur heeft.
Ontwerp
pbesluit tot wijziging
w
van het Besluit vvergoedinge
en rechtsbijsttand 2000
Waar ga
aat het over??
Het ontw
werpbesluit zal
z artikel 32
2 lid 3 van heet Besluit verrgoedingen rechtsbijstannd 2000 wijzigen. Er
komt een verrekenin
ngsgrondslagg van de Raadd voor Rechttsbijstand bijj een proces kostenveroo
ordeling.
De civielrechtelijke proceskosten
p
nveroordelinng uit het onttwerpbesluitt zal (indien nnodig) door de
d
gerechtssdeurwaardeer ten uitvoer worden geelegd. Het do
oor de gerech
htsdeurwaarrder opgeste
elde rapport
over de mogelijkheid
d van executeren kan bij de toepassin
ng van de ha
ardheidsclaussule van bela
ang zijn.
Reactie vvan de KBvG
G
Het is vo
olgens de KBvvG begrijpeliijk dat het onntwerpbeslu
uit de dubbele vergoedingg moet word
den
voorkom
men. Daarbij geeft de KBvvG commenttaar op de raatio van het besluit,
b
het nnieuwe artike
el 32 lid 3
en de haardheidsclausule.
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Beslag
gregisterr
Het Beslagregister geerechtsdeurw
waarders is eeen register waarin alle beslagen
b
diee gelegd zijn door
gerechtssdeurwaardeers worden geregistreerd
g
d.
n het beslagrregister is priimair het vooorkomen van
n kosten doo
or onnodige procedures, door de
Doel van
gelegde beslagen peer debiteur in
nzichtelijk te maken, en secundair
s
het bewaken vvan de beslaggvrije voet.
oor hen geleg
gde beslagenn en mutatie
es met
Gerechtssdeurwaardeers krijgen de verplichtinng om alle do
betrekking tot deze beslagen
b
aan
n het registeer te melden.. Gerechtsde
eurwaarders kunnen het register
aanvulleen en/of raad
ie.
dplegen doorr middel vann beveiligde communicat
c
Derden h
hebben geen
n toegang tot het registeer.
De ontw
wikkeling van het beslagre
egister vindtt plaats in driie fasen:
FFase 1: vooro
onderzoek en maken vann het functio
oneel ontwerrp;
FFase 2: de bo
ouw van het register op bbasis van het vooronderzzoek;
FFase 3: de uitrol en imple
ementatie.
De KBvG
G stelde in heet voorjaar van 2013 de ccommissie Beslagregisterr in en deze ccommissie heeft
h
aan
drie parttijen offerte gevraagd vo
oor het doen van voorond
derzoek en het
h schrijvenn van het functioneel
ontwerp
p van het besslagregister voor
v
gerechttsdeurwaarders.
G heeft de op
pdracht in au
ugustus 20133 gegund aan
n Davinci.
De KBvG
Het miniisterie van Veiligheid
V
en Justitie bericchte de KBvG
G bij brief van 16 decembber 2013 datt conform
het verzo
oek van de KBvG
K
een sub
bsidie van EU
UR 500.000, = werd toegekend voor dde bouw van
n het
beslagreegister.
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Digita
ale aanlev
vering da
agvaardi ngen aan
n de Rech
htspraak
k / KEI‐ prroject
In 2013 vvond frequent fysiek, telefonisch en mailoverleg plaats met de
d Raad voorr de rechtspraak en het
ministerrie van Veiligheid en Justiitie over de ddigitale aanle
evering van dagvaardinggen en over het
h project
Kwaliteitt en Innovatiie (KEI).
G is van meniing dat het wenselijk
w
en m
mogelijk is die
d zaken waa
arin het niett gaat om
De KBvG
geschilbeeslechting, maar
m
om rechterlijke vasttstelling van de vordering bij vonnis, af te zonderren van
moet in het vroegst mog
andere zzaken. Naar de
d mening van de KBvG m
gelijke stadiuum een onde
erscheid
worden gemaakt tusssen zaken die bij verstekk kunnen wo
orden afgeda
aan en zakenn waarin verw
weer wordt
gevoerd en waarin dus
d beslechting van een ggeschil door de rechter zal moeten voolgen.
De innovvatieagenda van de minisster van Veilligheid en Justitie en het standpunt vvan de KBvG dat in het
vroegst m
mogelijke staadium een onderscheid
o
w
wordt gemaakt tussen za
aken die bij vverstek kunn
nen worden
afgedaan
n en zaken waarin
w
verwe
eer wordt geevoerd en waaarin dus besslechting vann een geschill door de
rechter zzal moeten volgen,
v
zijn aanleiding
a
geeweest voor de KBvG om een onderzooek te laten doen naar
het doorr de KBvG vo
oorgestelde filtermodel.
f
D
De KBvG gaf Capgemini opdracht
o
tott het doen va
an het
onderzoek. Dat ondeerzoek was gereed
g
in sepptember 201
12 en in 2013
3 werd door Capgemini een
e
vervolgo
onderzoek geedaan naar het
h filtermoddel.
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Wijzig
ging van de verorrdening O
Onafhank
kelijkheid
d van de
gerech
htsdeurw
waarder
In 2012 kkwam de KBvG commissie Aanpassinng Verordeniing Onafhankkelijkheid meet haar advie
es aan de
ledenraaad om de viggerende vero
ordening Onaafhankelijkhe
eid van de ge
erechtsdeurw
waarder op onderdelen
o
te wijzigen. Aanleidin
ng voor de in
nstelling van deze commissie was datt zowel de m
minister van (destijds)
(
Justitie aals de NMa kanttekening
k
gen maakten bij de Verorrdening Onaffhankelijkhe id van de
gerechtssdeurwaardeer. De ledenrraad stelde dde aangepastte verordening vast op 200 december 2012. Op
27 decem
mber 2012 zond de KBvG
G de aangepaaste verorde
ening aan de staatssecrettaris van Veiligheid en
Justitie m
met het verzoek tot goed
dkeuring oveer te gaan. De
e staatssecre
etaris berichttte de KBvG op 17 juni
2013 nieet tot goedkeeuring van de
e verordeninng te zullen overgaan.
o
De KBvG
G besloot verrvolgens bero
oep in te ste len tegen daat besluit van
n de staatsseecretaris. Datt beroep is
op 26 juli 2013 ingessteld bij de re
echtbank Deen Haag.
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Pread
dvies
In 2011 vverscheen heet KBvG‐prea
advies Open bare exploteen en in 2012
2 de Herzieniing van het
beslagveerbod roeren
nde zaken. In juli 2013 is dde commissiie Preadvies 2014 begon nen met de
voorbereeiding van eeen derde pre
eadvies, dit kkeer over de beslagvrije voet.
v
Een onnderwerp datt dit jaar
veel in d
de belangstellling heeft ge
estaan. Het iss de bedoeling dat dit ad
dvies in de zoomer van 2014 wordt
gepresen
nteerd.
d commissie alle facetteen van de be
eslagvrije voe
et besprekenn vanuit histo
orisch,
In het prreadvies zal de
sociaal‐m
maatschappeelijk en rechttsvergelijkennd perspectie
ef. Het advies zal uiteindeelijk uitmond
den in een
concreett wetsvoorsttel, met mem
morie van toeelichting.
De aanbevelingen vaan het preadvies zullen ggebaseerd zijn op uitgebrreid literatuuur‐ en
praktijko
onderzoek, waaronder
w
ee
en door de KKBvG onder de
d beroepsgroep uitgezeette enquête
e. Deze
enquêtee maakt duidelijk wat in de
d ogen van de gerechtsd
deurwaarderrs de grootstte knelpunte
en van de
huidige rregeling zijn..
De comm
missie Preadvies 2014 be
estaat uit de volgende led
den: mr. J.J.LL. Boudewijnn, mr. L.P. Broekveldt,
mw. mr. M.I. Cazemier, mr. B.T.M
M. Duivenvooorden, mr. J. Feikema, mr.
m O.M. Janss, prof. mr. A.W.
A
uis, mr. E. va
an der Ploeg,, mr. J. Rijsdijjk en prof. mr.
m F.R. Salom
mons.
Jongbloeed, J. Nijenhu
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Perma
anente Educatie

nuari 2013 is het nieuwe Reglement bbevordering vakbekwaam
mheid 2012 in werking getreden.
g
Per 1 jan
De Verordening bevo
ordering vakkbekwaamheeid (2005) en
n het daarbij behorende RReglement bevordering
b
waamheid 20
012 legt aan de leden vann de KBvG de
e verplichting
g op om binnnen een periiode van
vakbekw
twee jaaar een minim
mum aantal opleidingspun
o
nten te behaalen. De vero
ordening bieddt voorts de
mogelijkkheid voor heet bestuur va
an de KBvG oom het volge
en van een bepaalde curssus verplichtt te stellen.
Het besttuur heeft beesloten voor de periode 22013‐2014 geen
g
gebruik te maken vaan die bevoe
egdheid.
ment is opge
enomen dat het totaal aaantal te beha
alen punten naar rato kan worden
In het nieuwe Reglem
berekend.

Soort aanvraag

Oplleidingsinstelllingen (309)
Individuele aanv ragen (80)
KBvvG/UIHJ/Stichhting Leerstoel
(4)
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Opleidingsiinstellin
ng (309))
Op
pen inschrijvinngen (171)
Incompany (1122)
Cu
ursus waarbij ggeen lid heeftt
de
eelgenomen (116)
Ge
eannuleerd (110)

Categorrie

Va
akinhoudelijk//Juridisch
Ca
ategorie I (3633)
Niet Vakinhoud elijk/Juridisch
h
ategorie II (29))
Ca
Vrijstelling
Ca
ategorie III (1)
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Klachtten, inge
ediend do
oor de KB
BvG

Als publiiekrechtelijke beroepsorganisatie he eft de KBvG de wettelijke taak de gooede beroepssuitoefening
en de vaakbekwaamh
heid van de le
eden te bevoorderen. Een
n van de middelen die dee KBvG daartoe ter
beschikkking staat is het
h handelen
n van een geerechtsdeurw
waarder te laten toetsen door de tuchtrechter.
Indien de KBvG een klachtwaardige situatie cconstateert, krijgt de gerrechtsdeurwaaarder in kw
westie in
beginsel eerst de gellegenheid zijjn of haar vissie te geven op
o de betwisste gedragingg. Vervolgen
ns besluit
het bestuur of zij al dan
d niet overgaat tot hett indienen vaan een klacht.
Niet alleen het aan de
d kaak stelle
en van (verm
meende) missstanden, maar ook de weens om een uitspraak
uchtrechter te krijgen ten aanzien vaan een bepaaalde norm, kan reden zijnn om over te
e gaan tot
van de tu
het indieenen van een
n klacht. Op die wijze woordt bijgedragen aan de rechtsvormin
r
ng en verduidelijking
van besttaande norm
men.
In 2013 d
diende de KB
BvG dertien klachten in ttegen leden van
v de beroe
epsorganisattie.
In twee zzaken betroff het het niett voldoen aaan de eisen voortvloeiend
d uit de Veroordening bevvordering
vakbekw
waamheid (dee PE‐verplich
hting). Beidee zaken zijn gegrond
g
verkklaard en in bbeide zaken is,
i door de
(tk)‐gereechtsdeurwaarders, hoge
er beroep inggesteld.
In twee zzaken betroff het het han
ndelen in striijd met artike
el 21 van de Verordeningg KBvG Norm
men voor
Kwaliteitt en de artikeelen 6 en 14 van het Regglement Colle
ege Toetsing
g Gerechtsdeeurwaarders. De
gerechtssdeurwaardeers waren nie
et in het bez it van een po
ositief beoorrdelingsversl ag op 9 dece
ember 2012.
Beide klaachten zijn gegrond
g
verkklaard, met ooplegging van
n een geldbo
oete. De beidde
gerechtssdeurwaardeers hebben hoger
h
beroepp ingesteld.
Er zijn vijjf klachten in
ngediend we
egens het ha ndelen in strrijd met artikkel 16 van dee
Gerechtssdeurwaardeerswet: het niet
n houden van een kan
ntoor in de ve
estigingsplaaats. De uitspraken
worden in 2014 verw
wacht.
Een klacht werd ingeediend tegen
n een gerech tsdeurwaard
der wiens toegevoegd kaandidaat‐
gerechtssdeurwaardeer een door hem
h
gelegd bbeslag bij exploot beteke
ende aan eenn (eerdere)
conservaatoire beslagglegger. De uitspraak
u
wo rdt in 2014 verwacht.
v
Een klacht werd ingeediend tegen
n een gerech tsdeurwaard
der omdat de
eze zich naarr de mening van de
KBvG op
p onjuiste wijjze heeft geu
uit en daarm ee de indrukk heeft gewe
ekt dat hij maaatregelen kon nemen,
die hij niiet daadwerkkelijk kon nemen. De uitsspraak wordt verwacht in 2014.
o
met dde ledenraad
d en na een poging te heebben gedaan om de
In juli 20013 diende de KBvG, na overleg
medeweerking te krijggen van een van de beooogd beklaagd
den om een proefproceddure te starte
en, klachten
in tegen 12 toegevoeegd kandidaa
at‐gerechtsddeurwaarderrs. Het ging in
n deze klachtten om het fenomeen
f
een dat naarr de mening van
v de KBvG
G
‘freelancce toegevoeggd kandidaatt‐gerechtsdeeurwaarder’, een fenome
33
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wenst is. De freelance tooegevoegd ka
andidaat ‐
door de wetgever niet beoogd iss geweest enn ook niet gew
ert naar de m
mening van de
d KBvG dé facto als een zelfstandig benoemd
b
gerechtssdeurwaardeer functionee
gerechtssdeurwaardeer, echter zon
nder dat op hem/ haar de
d verplichtin
ngen rusten ddie op een benoemd
b
gerechtssdeurwaardeer rusten. De
e uitspraak w
wordt verwaccht in 2014.
In 2013 , werd uitsprraak gedaan in hoger berroep in een proefproced
p
ure van de KKBvG jegens een
gerechtssdeurwaardeer. In die zaak hield de geerechtsdeurw
waarder naar de mening van de KBvG
G zich niet
strikt aan de wettelijjke tarieven, zoals vastgeesteld in het Besluit Tarie
even Ambtshhandelingen . Het Hof
oep oordeeld
de dat de bew
woordingen van het Btagg en de bijbe
ehorende noota van toelicchting alleen
van bero
door de overheid vasstgestelde ta
arieven mogeen worden berekend.
b
Da
at betekent oook dat er ge
een lagere
tarieven in rekening gebracht mo
ogen wordenn. Het Hof ve
erklaarde de klacht gegroond, zonder oplegging
van een maatregel.
In een an
ndere door de
d KBvG in maart
m
2012 inngediende kllacht gaf de Kamer
K
voor ggerechtsdeu
urwaarder,
conform
m het verzoekk daartoe van
n de KBvG, inn een tussen
nbeslissing in
n februari 20 13 opdracht aan het
BFT om o
op het kanto
oor van de ge
erechtsdeurw
waarders over de jaren 2010,
2
2011 een 2012 per dossier
d
onderzoek te doen welke
w
en hoe
eveel beslageen zijn gelegd en een ana
alyse te makken of er onnodige of
porige kosten
n zijn gemaakt. Het BFT rapporteerd
de in september 2013, waaarna de zaa
ak voor
buitensp
verdere behandelingg werd geage
endeerd.
or gerechtsdeeurwaarderss uitspraak in
n een door dee KBvG inged
diende
In april 22013 deed dee Kamer voo
klacht jeegens een gerechtsdeurw
waarder die i n een zogenaamde ‘EK‐a
actie’ een verrband legde tussen het
EK voetb
bal en het legggen van besslag op de teelevisie. De gerechtsdeur
g
rwaarder hanndelde daarm
mee naar de
mening vvan de KBvG
G niet als een
n goed gerec htsdeurwaarrder en oefende oneigennlijke druk uit. De
tuchtreccht oordeelde dat het vasste rechtspraaak is dat de gerechtsdeu
urwaarder allleen die maatregelen
mag aan
nkondigen die hij op dat moment
m
daaadwerkelijk kan
k nemen en dat was biij de gewraakkte EK‐actie
niet het geval. De actie getuigde naar de menning van de tuchtrechter
t
r van een sleechte smaak. De
gerechtssdeurwaardeer werd berisspt.
In 2013 sstond de KBvvG een gerecchtsdeurwaaarder bij in het door hem
m ingestelde bberoep tegen een
uitspraak van de Raaad van Discip
pline Advocattuur. De KBvvG merkt datt het meer enn meer usance wordt
dat advo
ocaten gerecchtsdeurwaarders onder druk zetten om ambtsha
andelingen nniet of juist wel
w te
verrichteen en dat zij zich daarbij bedienen vaan dreigemen
nten met feitelijkheden aals aansprakelijkheid
en/of aaantasting van
n de goede naam en/of tuuchtrechtelijjke sancties. In artikel 1779 Sr. is de be
edreiging
van een ambtenaar, ook met “fe
eitelijkheden””, teneinde de
d ambtenaa
ar te dwingeen tot het nalaten van
htmatige ambtsverrichtin
ng, een misd rijf waarop een gevange
enisstraf van maximaal vier jaren of
een rech
geldboette van de vieerde categorie staat. Naaar de stellige overtuiging van de KBvG
G had de Raa
ad van
Discipline dit aspect onvoldoende gewogen. De uitspraakk van het Hof van Discipl ine wordt in 2014
ht.
verwach
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Wob‐v
verzoeke
en

openbaarheid van bestuur (Wob) reggelt de open
nbaarmaking van informaatie. Openba
aarmaking is
De Wet o
een plich
ht van elk beestuursorgaan. De KBvG iis een zogenaamd bestuu
ursorgaan, eeen a‐orgaan
n
welteverrstaan.
In 2013 h
heeft de KBvvG drie keer te maken geehad met een
n Wob‐verzo
oek. Alle kereen was er in de ogen van
n
het bestuur van de KBvG
K
sprake van een uitzzondering en
n heeft het ge
emotiveerd bbesloten om
m de
opgevraagde informatie niet te verstrekken.
v
In twee van de drie zake
en loopt nu eeen procedure bij de
bestuurssrechter.
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Vrage
en van consumentten/derd
den

n die zowel
Ook in het jaar 2013 heeft de KBvG dagelijks vele vragen van derden ontvangen. Deze vragen
b
en, behelzen een grote diversiteit aan
n onderwerppen. De KBvG
G besteedt
digitaal aals per post binnenkome
de nodigge zorg en aaandacht aan de beantwooording van die
d vragen.
In 2013 h
heeft de KBvvG:
 1166 e‐mailss met vragen
n ontvangen en beantwo
oord.
 664 schriftelijke vragen on
ntvangen en beantwoord
d.

De ondeerwerpen waarover de meeste
m
vragenn zijn gesteld
d zijn:
 Loonbeslag
b
voet
 Berekening beslagvrije
aardig
 Is de gedraging klachtwa
 W
Welke spulleen mogen in beslag genoomen worden
n
 Betekening van
v een dagvvaarding/vonnnis
 Betalingsreggeling
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Comm
municatie
e

www.kbvg.nl
Op 30 no
ovember 201
13 is de lang verwachte nnieuwe webssite van de KBvG
K
live geggaan. De web
bsite heeft
een nieu
uwe jas gekreegen. Veel aa
andacht is beesteed aan de
d toegankelijkheid van dde website, zowel
z
voor
derden aals de leden. De website is een inform
matiebron en
n bevat een uitgebreid leedenportal.

ws van de
e week
Nieuw
Een belaangrijk middeel voor de led
den van de KKBvG om vakkinhoudelijk op de hoogtte te blijven van
v
ontwikkeelingen, is heet Nieuws va
an de week. H
Het Nieuws van
v de Weekk brengt iedeere week het laatste
nieuws o
op het gebied van wetgeving, jurispruudentie en andere
a
inform
matie die vooor de praktijkvoering
voor de gerechtsdeu
urwaarder va
an belang is. Het Nieuws van de Week wordt sam
mengesteld door het
en op www.nnieuwsvande
eweek.info.
bureau vvan de KBvG en is te leze

eurwaard
der
Vakbllad de Gerechtsde
blad van de KBvG,
K
de Gerrechtsdeurw
waarder, wordt aan alle le
eden gezondden, maar oo
ok aan
Het vakb
externen
n, zoals de vaaste Kamercommissie vooor Justitie, de
d Nova, KNB
B en ook de sstudenten aa
an de
opleidingg (dit vanaf een
e bepaald jaar van de op. De KBvG
G heeft gekozzen voor SDU
U als uitgeve
er. Het
Bureau vvan de KBvG draagt zorg voor de sam
menstelling van het blad en
e werkt daaarin nauw sa
amen met
een jourrnalist en pro
ofessionele fotografen. H
Het vakblad verscheen
v
in 2013 zes maaal.
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De led
den van de
d KBvG
Nieuwe leden (stagiaaires):
Een toeggevoegd kandidaat‐gerecchtsdeurwaaarder doorloo
opt in het 4e jaar van de opleiding ee
en stage van
een jaar op een gereechtsdeurwaarderskantooor. Alle in Ne
ederland gevvestigde toeggevoegd kan
ndidaat‐
n van de KBvG
G.
gerechtssdeurwaardeers zijn leden
De KBvG
G heeft in 201
13 40 nieuwe leden moggen begroete
en.
De heer M. van Beurrden
Tilburg
p
De heer R. Harskamp
Gouda
De heer M.P.J.M. Sm
Dordrech
metsers
ht
Bussum
De heer J.O. Schouteen
Dodrechtt
De heer O.V. Herweiijer
Zutphen
De heer B.J. de Haas
Rotterdam
De heer S.A. Tool
Den Boscch
De heer D.C.A.A. Durrieux
w I. van Ruitenbeek‐Klaa
assen
Den Haagg
Mevrouw
Mevrouw
w J.N. den Heijer
Apeldoorrn
Mevrouw
w M. Weberr
Den Haagg
Mevrouw
w S.M.C. van
n Meggelen
Den Haagg
De heer D. Dijkhof
Zwolle
Mevrouw
Breda
w N. Wolff
Rotterdam
Mevrouw
w M. Kok
Hilversum
De heer B.G.J. Boswiijk
m
w K. Witkam
mp
Steenwijk
Mevrouw
Mevrouw
w J.H. Dijkstrra
Rotterdam
Delft
Mevrouw
w A.J. Gevers
Mevrouw
w E. van Veeen
Zwolle
De heer H.J. Ravelingg
en
Groninge
Mevrouw
w E.M. van Bavel
B
Utrecht
De heer D.B.D. Hogeendord
Amsterdaam
Mevrouw
w K.A.A. Hem
mmer
Zwolle
De heer E. Sinke
Goes
De heer C.T.M. Wateerkott
Haarlem
Mevrouw
w M.F.B. de Jong
eer
Zoeterme
De heer R. Broeks
Arnhem
en
De heer E. van Wijk
Eindhove
w I. Petersen
n‐Espeldoorn
n
Harderwijk
Mevrouw
Mevrouw
w F.H. Jansen
Tilburg
Mevrouw
w E.C. Soekiaas
dam
Appinged
Mevrouw
w S.S. van deer Meulen
Leeuward
den

1 januari 2013
4 maart 2013
8 maart 2013
1 april 2013
15 ap
pril 2013
15 mei 2013
1 juni 2013
23 juli 2013
25 juli 2013
1 aug
gustus 2013
1 aug
gustus 2013
1 aug
gustus 2013
15 au
ugustus 20133
1 sep
ptember 201 3
1 sep
ptember 201 3
1 sep
ptember 201 3
1 sep
ptember 201 3
1 sep
ptember 201 3
2 sep
ptember 201 3
16 se
eptember 20 13
16 se
eptember 20 13
17 se
eptember 20 13
18 se
eptember 20 13
20 se
eptember 20 13
1 oktober 2013
1 oktober 2013
1 oktober 2013
1 oktober 2013
1 oktober 2013
15 okktober 2013
15 okktober 2013
16 okktober 2013
21 okktober 2013
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w S.C. Lam
Mevrouw
Mevrouw
w D.N. Habers
Mevrouw
w A. Vos
Mevrouw
w A.M. Chrisst‐Caljouw
De heer D.S. Prithipaalsingh
Mevrouw
w N. Mamakk‐Kapusuz
Mevrouw
w L.N. van Haagen

Alkmaar
Ommen
Heerlen
urg
Middelbu
Haarlem
Tilburg
Amsterdaam

21 okktober 2013
31 okktober 2013
1 novvember 20133
1 novvember 20133
1 novvember 20133
22 no
ovember 20113
25 no
ovember 20113

htsdeurwaard
der:
Benoemd tot gerech
h voeren vvan de titel
Een gereechtsdeurwaaarder wordtt benoemd bbij koninklijk besluit. Tot het
gerechtssdeurwaardeer is uitsluitend bevoegd degene die als zodanig is benoemd een beëdigd. De
beëdigin
ng vindt plaats bij de rech
htbank binneen het arrondissement waarin
w
de gerrechtsdeurw
waarder zich
gaat vestigen.
In 2013 zzijn 12 leden
n benoemd tot gerechtsddeurwaarderr.
De heer mr. J.S. Wijn
nhoff
Rotterdam
De heer J.W. Boer
Heerenve
een
De heer R. Slagman
Buitenpo
ost
De heer M.F.M. Bunnik
Deventerr
De heer R.P. van Veeenendaal
Rotterdam
w P.IJ.M. van
n Meurs
Mevrouw
Uden
Vlaardinggen
De heer C.A. van Hou
uwelingen
Purmerend
De heer P.J.W. Wijneen
Almere
De heer J. van 't Slot
Almere
De heer R.W.F.M. Drraaisma
Den Haagg
De heer J.J. Wilkes
Tilburg
De heer P.M. van de Camp

15 maart 2013
17 mei 2013
21 juni 2013
12 au
ugustus 20133
29 au
ugustus 20133
3 sep
ptember 201 3
26 se
eptember 20 13
22 okktober 2013
20 no
ovember 20113
20 no
ovember 20113
21 no
ovember 20113
27 no
ovember 20113

ngeerd:
Gedefun
De gerecchtsdeurwaaarder is met ingang van dde eerstvolge
ende maand na het bere iken van de 65‐jarige
leeftijd vvan rechtsweege ontslagen. De gerechhtsdeurwaarrder wordt biij koninklijk bbesluit ontsla
ag verleend:
a. op zijn
n verzoek; b. op een onherroepelijk ggeworden be
eslissing tot ontzetting
o
uiit het ambt; c. bij verlies
van het Nederlandscchap.
In 2013 zzijn 12 gerecchtsdeurwaarders gedefuungeerd.
Den Haagg
De heer M. de Braakk
Almelo
De heer N.J.M. Tijhuis
Oss
De heer R.J.M. van der
d Vlies
Zwolle
De heer G.R. Dijk
Utrecht
De heer E.M. de Rie
Den Haagg
De heer W.H.M. Heeeremans
w A.D.J.P. deen Biesen
Uden
Mevrouw

1 januari 2013
1 januari 2013
1 januari 2013
pril 2013
15 ap
1 mei 2013
1 aug
gustus 2013
1 aug
gustus 2013
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De heer E.F.L.M. Verrmeulen
De heer E. van Mastrrigt
w W.C. van Westen‐Biev
W
ver
Mevrouw
Mevrouw
w M.T. Stegeeman
De heer B.J.M. Voet

Roermon
nd
Leiden
Zoeterme
eer
Hengelo
n
Maarssen

1 sep
ptember 201 3
1 oktober 2013
1 novvember 20133
1 novvember 20133
31 de
ecember 20113

Jubilea
Benoemd
B
op:
40 jaar
De heer R.L.J. van Es
De heer J.H. Kerckho
offs

Rotterdam
R
Hoorn
H

1‐4‐1973
1
31‐8‐1973
3

30 jaar
De heer J.G. Hanemaaayer
De heer R. Korving
De heer J.L.G. Jeuken
ns
De heer F.H.M. Bazu
uin

Lelystad
L
Den
D Haag
Heerlen
H
Rotterdam
R

1‐5‐1983
1
1‐9‐1983
1
1‐9‐1983
1
1‐9‐1983
1

25 jaar
De heer C.H.J. Wijerss
De heer R.F. Mellema
De heer G.Th. van deer Velde

Haarlem
H
Beverwijk
B
Den
D Haag

1‐2‐1988
1
1‐9‐1988
1
1‐12‐1988
1

12,5 jaarr
De heer H.J. Jansen
De heer mr. M. Rietvveld
De heer mr. H.A. Roo
os
De heer R. Wijburg
De heer W.L. Groeneendaal

Purmerend
P
Breda
B
Arnhem
A
Purmerend
P
Nijmegen
N

10‐1‐2001
1
10‐1‐2001
1
11‐4‐2001
1
9‐5‐2001
9
11‐6‐2001
1

(juli 20133)
(juli 20133)
(oktober 2013)
(novembeer 2013)
(decembeer 2013)

40
0

De berroepsgro
oep in pe
ercentage
es
(peildatu
um: 1 januarri 2014 )

Gerechtssdeurwaarders
Mannen
n
Vrouwen
n

401
4
350
3
51
5

Leeftijd
25‐30 jaaar
31‐35 jaaar
36‐40 jaaar
41‐45 jaaar
46‐50 jaaar
51‐55 jaaar
56‐60 jaaar
61‐65 jaaar
66‐70 jaaar
Jongste ggerechtsdeu
urwaarder
Oudste ggerechtsdeurwaarder

3
20
2
41
4
76
7
85
8
72
7
56
5
37
3
11
1
28
2 jaar
69
6 jaar

Gere
echtsdeurwaarders
13%

Man
87%

Vrouw

41
1

TK gerecchtsdeurwaaarders
Mannen
n
n
Vrouwen

518
313
205

Leeftijd
20‐25 jaaar
26‐30 jaaar
31‐35 jaaar
36‐40 jaaar
41‐45 jaaar
46‐50 jaaar
51‐55 jaaar
56‐60 jaaar
61‐65 jaaar
66‐70 jaaar
71‐75 jaaar
Jongste TTK gerechtsd
deurwaarderr
Oudste TTK gerechtsd
deurwaarderr

4
53
134
127
100
45
35
13
5
1
1
23 jaaar
73 jaaar

TK gerechtsd
deurwaa
arders
40%
60
0%

Man
Vrouw

42
2

TK gerecchtsdeurwaaarders
in het kaader van de stage
Mannen
n
Vrouwen
n

43
4
17
1
26
2

Leeftijd
20‐25 jaaar
26‐30 jaaar
31‐35 jaaar
36‐40 jaaar
41‐45 jaaar
46‐50 jaaar

5
22
2
9
4
1
2

TK gerechtsd
deurwaa
arders
(stagiaires)
40%
60%

Man
Vrouw

43
3

