Jaarverslag
2017

Terugblik op 2017
Met veel plezier bieden wij u dit ‘jaarverslag nieuwe stijl’ aan van de
Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).
Een jaarverslag dat begrijpelijk is, zowel voor de ingewijde als voor de
geïnteresseerde die wat verder afstaat van de gerechtsdeurwaarderspraktijk.
Een jaarverslag dat uitnodigt tot lezen. Én een jaarverslag dat -uiteraardgoed laat zien wat de KBvG en de gerechtsdeurwaarders in 2017 hebben
gedaan en bereikt.
In 2017 is veel gebeurd. Onder andere de televisieserie Schuldig uit 2016
heeft een brede discussie aangewakkerd over schulden, die een hoogtepunt
bereikte in 2017. Begin 2017 heeft toenmalig staatssecretaris Klijnsma
van het ministerie van SZW een wetswijziging gerealiseerd voor de
vereenvoudiging van de berekening van de beslagvrije voet. De basis van
deze wetswijziging was het preadvies dat wij als gerechtsdeurwaarders
hebben geschreven. Ook hebben we in 2017 een nieuw preadvies
opgepakt: de beslagvrije voet bij het bankbeslag. Naar verwachting is
dit midden 2018 gereed.
In dit jaarverslag leest u verder over de ontwikkelingen in 2017 op tal
van gebieden. Opnieuw minder ontruimingen en beslagen dit jaar, maar
helaas ook minder omzet voor gerechtsdeurwaarders. Daarnaast leest
u over de doorbelasting van het tuchtrecht en over de commissie die is
ingesteld om de tarieven te herijken, het stagneren van de verdere uitrol
van het innovatieproject KEI van de Rechtspraak, over marktwerking en
krimp, agressie en geweld én activiteiten op het gebied van communicatie.
Genoeg belangrijke ontwikkelingen voor gerechtsdeurwaarderskantoren dus.

Wij wensen u veel leesplezier!
Het bestuur van de KBvG

Dit is de KBvG
De KBvG is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (pbo) met een zelfstandige
rechtsbevoegdheid. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend
gerechtsdeurwaarders en toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders zijn verplicht
lid van de KBvG. De formele taak luidt volgens de Gerechtsdeurwaarderswet als volgt:

“De KBvG heeft tot taak de bevordering van een goede beroepsuitoefening door de
leden en van hun vakbekwaamheid.”

Taak van de
gerechtsdeurwaarder

Organisatie
KBvG

Onze visie op de taak van de
gerechtsdeurwaarder is als volgt:

De KBvG heeft een bestuur,
een Ledenraad en een
algemene ledenvergadering.
Het bureau van de KBvG
staat het bestuur bij in de
uitoefening van zijn taken.
De KBvG krijgt daarbij
steun van commissies en
werkgroepen.

”De gerechtsdeurwaarder zorgt ervoor dat
beslissingen van de rechter ook worden
nagekomen. Dit betekent dat mensen
transacties durven aangaan. Daarmee is de
gerechtsdeurwaarder van grote waarde voor
de economie. Hij is een openbaar ambtenaar
en werkt onafhankelijk en onpartijdig.
Hij is betrouwbaar, integer en transparant over
zijn werk. Hij doet wat hij moet doen, maar altijd
met oog voor de mens achter de schulden.”

Integriteit
Het bestuur van de KBvG heeft een regeling integriteit aangeboden aan de Ledenraad.
De Ledenraad heeft die geaccordeerd. Daarnaast heeft het bestuur voor het register
nevenbetrekkingen een memo gemaakt welke gegevens hierin moeten komen.
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Feiten en cijfers 2017
Ledenaantal 

Geregistreerde klachten 

(totaal aantal gerechtsdeurwaarders
en waarnemend, toegevoegd en kandidaatgerechtsdeurwaarders):

2016
2017

853
2 januari 2017

4.415 klachten
4.468 klachten

2 januari 2018

2016
2017

894 meldingen
779 meldingen

Waarvan dagvaardingen

De KBvG heeft over 2017 een
positief resultaat behaald
van € 308.892, terwijl een
negatief resultaat was
begroot van € 60.939.

Behaald
resultaat

Dagvaardingen voor zitting
ingetrokken
€ 308.892

2016 69.300 ingetrokken (13%)
2017 55.300 ingetrokken (14%)

gerechtsdeurwaarderskantoren

2017

2017:

2.294.300

Agressie meldingen 

Fte medewerkers 
3.661

2016:

3.074.700

Financieel
overzicht

2016 523.700 dagvaardingen
2017 404.500 dagvaardingen

796

Deze leden werken alleen of in een samen
werkingsverband in gerechtsdeurwaarders
kantoren. Op 31 december 2017 waren er
161 gerechtsdeurwaarderskantoren.

2016

Uitgebrachte ambtshandelingen

3.335

Begroot

“Nadat de omzet in 2016
voor het eerst in jaren
stabiel was gebleven,
zien we nu toch weer
een flinke daling. Dat is
zorgwekkend.”

Omzet gerechtsdeur-
waarderskantoren

Beslagen op periodieke
inkomsten (salaris, uitkering)
2016 371.400 beslagen
2017 293.600 beslagen

Aangezegde ontruimingen
2016 14.900 Aangezegde ontruimingen

Hans Mik,
€ 421 miljoen

€ 398 miljoen

€ 374 miljoen

€ 375 miljoen

€ 330 milj.

penningmeester

2013

2014

2015

2016

2017

KBvG

- € 60.939

2017 10.600 Aangezegde ontr.

Uitgevoerde ontruimingen
2016 8.100 ontruimingen (54%)
2017 5.400 ontruimingen (51%)

Dit verschil tussen resultaat
en verwachting wordt met
name veroorzaakt doordat
de personeelskosten
circa € 100.000 minder
bedroegen dan begroot.
Ook waren de interne
kosten circa € 47.000
minder, de PR- en PA-kosten
bedroegen circa € 65.000
minder en de kosten voor
het preadvies (€ 56.000)
vallen niet in 2017.
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Uitgelichte thema’s 2017
De ledenraad van de KBvG heeft in 2016 het beleidsplan ‘Ik zal handhaven’
uitgeschreven en vastgesteld. In 2017 is de KBvG aan de slag gegaan met
de aanbevelingen uit het beleidsplan. Daarnaast speelden in 2017 diverse
thema’s. Wij lichten een aantal uit.

1. Markt
onder druk

2. Doorbelasting
tuchtrechtkosten

3. Tarifering
Btag

4. Wet
vereenvoudiging
beslagvrije voet

5. Schulden

6. Agressie
en geweld

Markt onder druk
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De economische positie van gerechtsdeurwaarders staat onder druk. Dat merkten

“We maken ons uiteraard
zorgen over de markt die onder
druk staat. De teruglopende
omzetten zijn een bedreiging
voor de continuïteit van het
gerechtsdeurwaardersvak.”

we ook in 2017. Omzetten en aantallen gerechtsdeurwaarders en medewerkers van
gerechtsdeurwaarders lopen verder terug. Dat komt door verschillende zaken. We
zien bijvoorbeeld een teruggang in het aantal exploten, onder andere door de hoge
griffiekosten. Andere oorzaken voor het onder druk staan van de markt zijn een groeiende
economie, arbitrage als alternatief en een traject dat meer gericht is op het voorkomen
van beslagen en ontruimingen.

Rinus van Etten,

Beperken marktwerking

vice-voorzitter KBvG

De Commissie grenzen tariefmodellen van de KBvG heeft onderzoek gedaan naar de marktwerking en de relatie met
de kwaliteit van de gerechtsdeurwaarder. De commissie heeft de KBvG vervolgens in een eindrapport geadviseerd om
bij verordening de marktwerking te beperken. De KBvG moet dat volgens de commissie doen om de onafhankelijkheid,
onpartijdigheid en goede ambtsuitoefening te waarborgen. Het bestuur is hierover nu in gesprek met het ministerie van
Justitie en Veiligheid en onderzoekt wat de mogelijkheden zijn.

Teruglopende omzetten
Nadat de omzet in 2016 voor het eerst in jaren stabiel was gebleven, is de omzet in 2017
toch weer flink gedaald. Ook de aantallen ambtshandelingen, zoals beslagen en ontruimingen,
lopen terug. Gerechtsdeurwaarders dragen actief bij aan het voorkomen van ontruimingen,
bijvoorbeeld met het Digitaal Beslag Register.
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Doorbelasting
tuchtrechtkosten
Op 1 januari 2018 is de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische
beroepen in werking getreden. Daarmee worden de kosten van toezicht en tuchtrecht
aan de KBvG doorbelast. Voor de KBvG betekent de wet dat zij verplicht wordt om de
kosten van de tuchtrechtspraak zelf te betalen. De indicatie voor deze kosten is € 2,1
miljoen, per KBvG-lid is dat ongeveer € 2.400.
Innovatieproject KEI
De Raad voor de Rechtspraak wil de rechtspraak
moderniseren met het programma Kwaliteit en Innovatie
(KEI). Helaas hapert de verdere uitrol van KEI, waardoor
de stap vooruit in de digitale wereld achterblijft.
Daarnaast hebben gerechtsdeurwaarders veel in
opleiding en software geïnvesteerd.
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“Al in 2017 hebben we ingespeeld
op de nieuwe wet door een start
te maken met een verordening.
De opzet van de
verordening is om de
kosten die betaald
moeten worden door
de KBvG door te
belasten aan de leden
van de KBvG. Helaas
heeft de minister deze
verordening begin 2018
afgekeurd. We blijven
in overleg met de
minister over de
doorberekening
van de kosten.”

Een schatting van de investerings
kosten is € 1,2 miljoen in totaal aan

Karen Weisfelt,

cursussen, softwareaanpassingen en

directeur KBvG

implementatie in systemen.
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Tarifering Btag
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De kosten die een gerechtsdeurwaarder voor het verrichten van
ambtshandelingen in rekening mag brengen aan de debiteur, staan in
het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag).
Vanwege diverse ontwikkelingen is een herijking nodig van de tariefstructuur
van gerechtsdeurwaarders. Daarom heeft de minister van Veiligheid en
Justitie op 23 mei 2017 een commissie ingesteld om de Btag te herijken.
De commissie, waarin ook voorzitter Wilbert van der Donk plaatsheeft,
kijkt naar de tariefhoogte maar toetst ook of het tarievenmodel van de
gerechtsdeurwaarder voldoet aan de huidige eisen. Zij levert najaar 2018 haar
eindverslag op.
Indexatie BTAG
Door het hanteren van een foute index zijn gerechtsdeurwaarderstarieven
enige jaren te laag geïndexeerd geweest. Gerechtsdeurwaarders hebben voor
€ 18 miljoen omzetschade geleden door deze te lage indexatie. Het bestuur
van de KBvG heeft met het ministerie van Justitie en Veiligheid overlegd hoe
dit gecompenseerd moet worden. Die overleggen hebben nog niet tot een
bevredigend resultaat geleid. Na overleg met adviseurs en met toestemming

“De KBvG staat voor
een eerlijke, goed
onderbouwde vergoeding,
zodat de gerechtsdeur
waarder zijn werk naar
behoren kan doen.”

van de leden heeft de KBvG besloten dat zij een rechtszaak gaat starten om

Wilbert van de Donk,

alsnog de compensatie voor gemiste vergoeding te krijgen. Dit gebeurt in 2018.

bestuursvoorzitter KBvG
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Wet vereenvoudiging
beslagvrije voet
De beslagvrije voet (bvv) is dat deel van de inkomsten of uitkering waarop de
gerechtsdeurwaarder geen beslag mag leggen. Het berekenen van de bvv is vrij
ingewikkeld. Daarom heeft de KBvG al in 2014 een ‘preadvies vereenvoudiging
beslagvrije voet’ voorgesteld. Dit preadvies vormde de basis voor een nieuwe wet.
Nieuwe wet
De Eerste Kamer heeft in het voorjaar van 2017 het Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet aangenomen.
Invoering van de wet heeft vertraging opgelopen vanwege benodigde software- en systeemaanpassingen bij diverse instanties.
De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet wordt waarschijnlijk ingevoerd in 2019.
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“De bvv was in de praktijk niet meer
eenvoudig te berekenen. Daardoor
ontstonden problemen bij de
beslagenen. Gerechtsdeurwaarders
hebben voor deze noodzakelijke
wetswijziging het initiatief
genomen. Met de nieuwe wet is de
bvv goed en snel te berekenen.”
Oscar Jans, bestuurslid KBvG

beslagen deel
van inkomsten

beslagvrije voet
(bvv)
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Schulden
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keten door de televisieserie Schuldig nieuw leven ingeblazen. Ook in 2017 was er
veel aandacht voor de schuldenproblematiek. De KBvG, het bestuur en haar leden
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Manifest Schuldvrij!
In oktober 2017 werd het manifest Schuldvrij! uitgebracht.
De initiatiefnemers doen vijf concrete aanbevelingen om het
schuldenprobleem op te lossen. De KBvG is van mening dat de
meeste aanbevelingen in het manifest al worden opgepakt.

nemen actief deel aan het debat en laten zien dat ze een serieuze partner zijn.
Innovaties
De KBvG werkt aan innovaties om mensen met
problematische schulden niet verder in de problemen
te brengen. Een voorbeeld daarvan is het preadvies
bankbeslag, waaraan in 2017 is gewerkt en dat
midden 2018 moet uitkomen. Hierin bepleit de KBvG
dat de gerechtsdeurwaarder vóór het leggen van
een beslag kan controleren of er een bankrelatie is
en zelfs het banktegoed kan inzien. Als die tegoeden
boven de beslagvrije voet uitkomen, is een bankbeslag
gerechtvaardigd. Zo niet, dan zorgt hij voor een
andere oplossing.

Al eerder, in januari 2016, hebben gerechtsdeurwaarders een grote
stap vooruit gemaakt met het initiatief voor het Digitale Beslag
Register (DBR). Hierin kan een gerechtsdeurwaarder zien of er
beslag is gelegd op het loon van een schuldenaar. Het DBR wordt
steeds vaker ingezien. In 2017 was het aantal raadplegingen
1.478.929. Momenteel vindt een evaluatie plaats van het DBR.
Gerechtsdeurwaarders zoeken continu naar innovaties
om de ‘niet-willer’ (die wel kan betalen, maar dat niet wil) te
onderscheiden van de ‘niet-kunner’ (die problematische schulden
heeft en echt niet kan betalen). Daarbij hebben we oog voor beide
partijen: schuldeiser en schuldenaar.

“Een manifest dat een beeld schetst van een
sector die op de kop moet, slaat de plank
mis. Maar het kan beter en daar werken
we hard aan. Waar we nog duidelijke winst
kunnen behalen, is de samenwerking
tussen de verschillende partijen in de
keten. De bestaande expertise van
gerechtsdeurwaarders, schuldhulpverleners
en bewindvoerders wordt dan beter benut,
zodat we onnodige kosten, frustraties en
irritaties minimaliseren. De schakels van de
keten werken beter samen
en daar profiteert
iedereen van…
vooral schuldenaren
en schuldeisers.”
Paul Otter,
bestuurslid KBvG
9

Agressie en geweld
Gerechtsdeurwaarders hebben nog altijd te vaak te maken met agressie en geweld.
Ook in 2017 hebben we acties ondernomen om dit te verder terug te dringen.
Aangiftewijzer
De KBvG is een pilot gestart: ‘1-2-3 Aangiftewijzer’. Die moet helpen de kwaliteit van de aangiften te verbeteren. Door de
bijstand van een strafrechtadvocaat bij het doen van aangifte neemt de kans op vervolging en bestraffing toe. In 2017 is
driemaal van de pilot gebruikgemaakt.

Arbocatologus Agressie en RI&E
De Arbocatalogus Agressie en RI&E (risico-inventarisatie
en -evaluatie) heeft onverwachte vertraging opgelopen.
De KBvG heeft de catalogus opgesteld en ingediend bij de
Inspectie. Voor de goedkeuring nam de Inspectie de nodige
tijd en zij kwam met een onverwachte extra eis: er was
ook nog goedkeuring nodig van het steunpunt RI&E. Dit
steunpunt stuurde de catalogus ook nog langs een aantal
vakbonden én goedkeuring was nodig door een deskundige
van de vakbonden zelf. Verwachting is dat de catalogus in
de tweede helft van 2018 gereed is.

Promotieonderzoek Odekerken
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“Elk incident is er een te veel. Maar
de stelling van Odekerken voert te
ver; de deurwaarder is zich zeker
bewust van zijn maatschappelijke
rol en functie. De-escaleren en
professioneel communiceren
zijn daarbij essentieel. Daarnaast
werken we actief aan zowel de
preventie als vervolging van deze
incidenten. De aanbevelingen uit het
onderzoek over het verbeteren van
de communicatie gaat de KBvG onder
meer verwerken in de regels over de
Permanente Educatie.”
Chris Bakhuis,
bestuurslid KBvG

Gerechtsdeurwaarders stonden centraal in het
promotieonderzoek van criminologe/rechtssociologe
Marjolein Odekerken, dat uitkwam in november 2017. In
de uitnodiging van de promotie stond dat ‘de van oudsher
pacificerende functie van de gerechtsdeurwaarder naar de
achtergrond is verdwenen. Hij lokt met zijn gedragingen nu
zelf conflicten uit, in plaats van die te voorkomen’.
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Gerechtsdeurwaarders in 2017
Partners aan het woord
“Het valt mij op dat gerechtsdeur
waarders steeds meer bereid zijn om
inzicht te vergaren in hoe menselijk
gedrag eigenlijk tot stand komt en
hoe mensen tot bepaalde gedragingen
komen. Ik vind dat een heel positieve
ontwikkeling. Daaruit blijkt wel dat
maatschappelijk verantwoord incasseren
geen loze woorden blijven, maar echt
inhoud gaan krijgen.”

Marco Florijn, voorzitter van de
NVVK, de branchevereniging
voor schuldhulpverlening en
sociaal bankieren

“Mede door de digitalisering is
het aantal gerechtsdeurwaarders
in 2017 verminderd. Maar
digitalisering is niet altijd de
oplossing. Juist het menselijk
contact is essentieel. Daardoor
kunnen gerechtsdeurwaarders
problemen signaleren en soms
oplossen. Dat moet de wetgever

niet vergeten.”

Ton Jongbloed,
hoogleraar
executie- en
beslagrecht

“In 2017 is onze relatie met
gerechtsdeurwaarders veranderd van
leverancier-klant naar partners. Wij
vragen van hen dat ze zelf met inzichten
komen over wat effectief werkt voor
welke klant. Zij zijn de expert. Niet elke
gerechtsdeurwaarder kan dat even goed,
maar het is wel noodzakelijk. Ik verwacht
dat die relatie van kennisdeling en co-creatie
zich de komende jaren verder ontwikkelt.”

Trinh Ho Si, manager
incasso’s bij Achmea

11

Internationale
samenwerking
Ook op internationaal gebied is de KBvG actief. De Union International des
Huissiers de Justice (UIHJ) heeft als missie het vertegenwoordigen van haar
leden via internationale organisaties. Ook zoekt zij de samenwerking met
beroepsorganisaties op nationaal niveau. Nederland is al sinds 1952 lid van de

“De UIHJ is betrokken bij diverse projecten
binnen de Europese Unie, zoals het STOBRAproject. STOBRA staat voor Stockholm - Brussel
– Athene en heeft als doel het harmoniseren
van de activiteiten van de gerechtsdeurwaarder
op Europees niveau. Een ander mooi Europees
project is ENABLE, dat pragmatische oplossingen
wil bedenken voor gerechtsdeurwaarders
om bestaande barrières
te doorbreken die de
uitwisseling van data
belemmeren.”

UIHJ. In 2017 zijn er 91 landen aangesloten. In 2016 heeft de UIHJ haar tweede
editie van de Global Code on Enforcement uitgegeven. Dat heeft een fundament
gelegd voor een universele harmonisatie van de ‘rules of enforcement’.
Ook is de organisatie permanent toezichthouder bij de The Hague Conference

Jonathan van Leeuwen,
speciaal adviseur internationale
samenwerking

on International Law, alsmede partner van OHADA (Organisation for the
Harmonization of Business Law in Africa). De KBvG heeft in 2017 diverse malen
een verzoek gedaan aan de UIHJ voor informatie uit haar centrale informatie
databank en bijstand vanuit diverse landen. Dit heeft onder meer geleid tot
werkbezoeken in Zweden, Letland, Estland, Duitsland en België.

Er zijn 7 individuele STOBRAprojecten gevormd, te weten:
1. Beslag op onroerende zaken
2. Betekenen van stukken
3. Toegang tot verhaalsinformatie
4. Akte van constatering
5. Training en educatie
6. Incasso
7. Informatie en communicatietechnologie
12

Permanente
Educatie en Leerstoel
De herziene Gerechtsdeurwaarderswet vereiste een nieuwe
verordening en reglement Beroepsstage en Permanente Educatie.
Beide zijn op details gewijzigd en aangenomen, alleen ter
bekrachtiging moet de minister ze nog goedkeuren. Daarna schrijft
de KBvG voor de uitvoering van de beroepsstage een curriculum.
Sinds 2002 is er een Leerstoel Executie- en Beslagrecht ingesteld.
Leerstoelhouder is prof. mr. A.W. Jongbloed. De Leerstoelhouder
heeft een jaarverslag gemaakt over het jaar 2016-2017.

“In 2017 stond de leerstoel met name in
het teken van de rechtsvergelijking. Aan
de orde kwamen op nationaal niveau
rechtsvergelijkende aspecten van het
beslag op bankrekeningen, de Global Code
of Enforcement en de nieuwe Europese
small claimsprocedure. Voor de UIHJ heb
ik meegewerkt aan het Stobra I-rapport
Harmonising Enforcement Procedures
on Immovable in Europe en heb ik een
bijdrage geleverd aan het Union-congres
in Bangkok.”
Ton Jongbloed, hoogleraar
en Leerstoelhouder
Executie- en beslagrecht

13

KBvG & communicatie
Onze beroepsgroep staat in de media en ‘de buitenwereld’ niet altijd even goed bekend. Vaak komt dat door beperkte
informatie, onder burgers, maar ook onder journalisten en politici. Een ambitie van de KBvG is dan ook om het imago
van gerechtsdeurwaarders te verbeteren. In 2017 hebben we hierin eerste stappen gezet. De KBvG heeft begin 2017 een
communicatieplan ontwikkeld en de commissie Communicatie opgezet. Voor de uitvoering van het communicatieplan
heeft de KBvG een communicatiebureau aangetrokken. Daarnaast is een nieuw Public Affairs-bureau aangetrokken om te
assisteren in de politieke lobby zoals wetgeving en het schuldendebat.

In 2017 hebben we ons op drie fronten beziggehouden met communicatie. Dat zullen we ook in 2018 blijven doen.

1. Communicatie
(intern en extern)
Hieronder vallen al onze bestaande middelen
die we inzetten om onze zichtbaarheid te
verbeteren en vergroten. Denk dan aan:
A. De website www.kbvg.nl
B. Nieuws van de Week
C. Mailings aan de leden
D. Social media
E. Jaarverslag
F. Bijeenkomsten en meetings (zoals ALV)
G. De Gerechtsdeurwaarder

2. Public relations (PR)

3. Public affairs (PA)

Onder PR verstaan we het onderhouden van
contacten met het brede publiek. In dit geval gaat
het dan met name om het zichtbaar zijn in de
pers, bijvoorbeeld op thema’s als het preadvies
voor bankbeslag, de Btag, schuldenproblematiek
of andere zaken. Daarbij proberen we niet
alleen reactief te handelen, dus als verdediging
op een beschuldiging, maar ook proactief. We
onderhouden actieve contacten met journalisten
en zij gaan regelmatig mee tijdens ons werk.

Met PA proberen we invloed uit te oefenen op
politieke en bestuurlijke besluitvorming. Zo spreken
we geregeld ambtenaren op het ministerie, praten
we met diverse Tweede Kamerleden en leveren
we input ter voorbereiding op vergaderingen in de
Kamer. Denk aan de beïnvloeding van de wijziging
van de Wet op het Notarisambt. Ook Kamerleden
nodigen we regelmatig uit een dag mee te lopen
tijdens onze routes. Ook hebben we een position
paper gedeeld met stakeholders over problematische
schulden en leveren we een bijdrage aan de
kabinetsbrede visie op de schuldenproblematiek.
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Vooruitblik
Veel zaken die speelden in 2017 krijgen een vervolg in 2018. Kijk bijvoorbeeld
maar naar de kostendoorberekening tuchtrecht. De minister heeft de
verordening begin 2018 afgekeurd. Hierover zijn de laatste woorden dus nog
niet gezegd. Een belangrijk issue voor ons in 2018.
Sinds de invoering in 2016 heeft het Digitaal Beslag Register (DBR) een cruciale
rol gespeeld bij zowel het correct vaststellen van een beslagvrije voet als het
voorkomen van kansloze gerechtelijke en executieprocedures. De commissies
DBR en SNG evalueren het DBR in 2018 om tot verbetervoorstellen te komen.
Verder zie ik een spanningsveld tussen regelgeving en de economische
ontwikkelingen voor gerechtsdeurwaarders. Een gerechtsdeurwaarder moet
staatstaken onafhankelijk en integer kunnen uitvoeren. Daar hoort een
financieel gezonde kantoorexploitatie bij. Helaas zagen we in 2017 een verdere
krimp. Daarom zal ook in 2018 een van de belangrijkste aandachtspunten
van het bestuur, het bureau en mijzelf zijn het streven naar een rechtvaardig
verdienmodel voor de gerechtsdeurwaarder.
Ook is het bestuur van de KBvG in overleg met de Autoriteit Financiële
Markten over het al dan niet vergunningplichtig zijn van gerechtsdeurwaarders.
In 2017 is geen uitsluitsel gekomen over het wel of niet handhaven van deze
vergunningsplicht voor gerechtsdeurwaarders. Uitslag volgt.
Daarnaast kunt u in 2018 het eerdergenoemde preadvies bankbeslag
verwachten. Tot slot gaat het ministerie van Justitie en
Veiligheid het executierecht onder de loep nemen; de
KBvG heeft daarvoor al onderwerpen aangedragen!

We werken weer aan een succesvol jaar.
De KBvG zal er weer alles aan doen om de
gerechtsdeurwaarders in Nederland te
vertegenwoordigen. Hoe dat verliep, kunt
u lezen in het jaarverslag over 2018!
Wilbert van de Donk
Gerechtsdeurwaarder
Bestuursvoorzitter van de KBvG

