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Gerechtsdeurwaarders
en renteberekening
Het Algemeen Dagblad kopt op 14 januari 2012 op de voorpagina: “Deurwaarder kleedt cliënt financieel uit. Kantoren berekenen schuldenaar rente op rente”.
Het Bureau financieel toezicht stelt een onderzoek in en concludeert in haar
in december 2012 verschenen rapport dat de verschillen in renteberekening beperkt zijn en niet ten voordele komen van de gerechtsdeurwaarder.
De KBvG benadrukt dat de gerechtsdeurwaarder verantwoordelijk is voor de
goede werking van zijn software, maar dat fouten in de automatisering los
moeten worden gezien van de juridische discussie over de toerekening van
betalingen aan rente. De Commissie Renteberekening wordt ingesteld en die
commissie komt in maart 2013 met aanbevelingen ten aanzien van de reikwijdte van het begrip “kosten” in artikel 6:44 BW en ten aanzien van de enkelvoudige of samengestelde berekening van de contractuele vertragingsrente.
Leden van de commissie Renteberekening waren:
Mr. G.J. Knijp, raadsheer plaatsvervanger gerechtshof Arnhem-Leeuwarden;
Mr. W.H.B. den Hartog Jager, senior raadsheer Gerechtshof ’s-Hertogenbosch;
Professor Mr. F.R. Salomons, hoogleraar privaatrecht, raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof ’s-Gravenhage;
Mr. J.N. Reijn, gerechtsdeurwaarder;
Mw. Mr . M. Bernardt, gerechtsdeurwaarder;
W. van Bentem, rechtskundig adviseur;
J. Nijenhuis, gerechtsdeurwaarder.
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Elektronische
indiening dagvaarding
Op 1 juli 2012 treedt de Wet Elektronische indiening van de dagvaarding in
werking. Deze wet wijzigt artikel 125 Rv. in die zin dat een dagvaardingsexploot voortaan elektronisch kan worden ingediend. Deze mogelijkheid is
beperkt tot geldvorderingen die onder de competentie van de kantonrechter
vallen t/m € 25.000. Aardvorderingen komen (voorlopig) niet voor elektronische indiening in aanmerking. Voorwaarde is ook dat de gerechtsdeurwaarder die de dagvaarding heeft betekend, ook de dagvaarding indient.
Wanneer deurwaarders werkelijk digitaal kunnen aanleveren is sterk de
vraag: een dwarsdoorsnede van de beroepsgroep is in het najaar van 2012
gereed voor digitale aanlevering van de dagvaarding. De vertraging komt uit
de hoek van De Rechtspraak: de prioriteit ligt daar bij de HGK en er zijn in
2012 geen computers beschikbaar om de ontvangst van digitaal aangeleverde
dagvaardingen te testen.
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Normering van
incassokosten
Op 1 juli 2012 trad ook in werking de Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering in verband met
de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening
buiten rechte.
Deze wet regelt een maximale vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
De KBvG laat in een persbericht op 29 maart 2012 weten blij te zijn met de duidelijkheid die de wet moet geven over de incassokosten. De normering heeft
tot doel om met name consumenten beter te beschermen tegen te hoge incassokosten. De nieuwe wet brengt een beperking van de beoordelingsvrijheid
voor de rechter mee. Omdat de bestaande wetgeving summier is gaan verschillende rechters, soms zelfs binnen dezelfde rechtbank, verschillend om
met het al dan niet toewijzen van incassokosten. Met de nieuwe wet komt er
meer duidelijkheid voor de schuldeiser en schuldenaar. Ook maakt de nieuwe
wet een einde aan de bestaande ongelijkheid bij het in rekening brengen van
incassokosten door een deel van de incassobureaus (waaronder ook leden
van de Nederlandse Vereniging van Incassobureaus NVI). Deze rekenden €
25 ‘administratiekosten’ bovenop de officiële staffel van Rapport Voorwerk 2
en de KBvG verwacht dat dat vanaf de inwerkingtreding van de wet dus niet
langer kan.
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De nieuwe wet geldt voor vorderingen op consumenten. De KBvG hoopt dat
er een vergelijkbare wettelijke regeling komt voor de B2B-vorderingen. Volgens de beroepsorganisatie is er op dit gebied zoveel verschillende regelgeving – deels van Europese herkomst – dat ook hier grote behoefte is aan meer
eenduidigheid.
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Internetconsultaties en
wetgevingsdossiers
Voordat een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer wordt gezonden, wordt het
vaak ter consultatie op het internet geplaatst en/of worden belanghebbenden door het ministerie van Veiligheid en Justitie om een inhoudelijke reactie
gevraagd.
De commissie Wetgeving heeft in 2012 op de volgende consultatiedocumenten gereageerd:
•
•
•
•
•
•

Conceptbesluit Elektronische indiening dagvaarding;
Consultatie integrale aanpak buitengerechtelijke kosten;
Consultatie vernieuwing gesubsidieerde rechtsbijstand;
Ministeriële regeling Consignatiekas;
Wetsvoorstel herziening van het arbitragerecht;
Wetsvoorstel versterkend vermogen van de politie.

Doorlopende dossiers waarmee de commissie Wetgeving zich in 2012 intensief heeft beziggehouden, zijn:
• EU-voorstel tot herschikking van de verordening betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken: de Brussel I of EEX verordening;
• EU-voorstel voor een verordening tot vaststelling van een Europees bevel
tot conservatoir beslag op bankrekeningen en om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te
vergemakkelijken;
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•
•
•

Leemtewet/reparatiewet griffierechten;
Wetsvoorstel executieveilingen via internet;
Wetsvoorstel herziening gerechtelijke kaart.
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De leesbaarheid van
exploten
De commissie Leesbaarheid Exploten is in 2012 tot een afronding van haar
werkzaamheden gekomen. De commissie had als opdracht om, in het verlengde van de eerder tot stand gekomen bijsluiters, de vijf meest voorkomende exploten te herschrijven. Tijdens de ledenraadsvergadering van 19
april 2012 heeft zij de ledenraad om toestemming gevraagd om de door haar
vereenvoudigde exploten op het intranet te plaatsen en om te beginnen met
het herschrijven van de overige exploten. Omdat de vereenvoudigde exploten
niet voldeden aan het gestelde in artikel 15 van de Gerechtsdeurwaarderswet, namelijk dat een exploot van een gerechtsdeurwaarder in onafgebroken
samenhang moet zijn geschreven, heeft de ledenraad op beide vragen negatief geantwoord en besloten om de commissie op te heffen.
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Preadvies
‘Herziening beslagverbod
roerende zaken’
Op vrijdag 23 november 2012 is tijdens een symposium over het beslagverbod roerende zaken (artt. 447 en 448 Rv.) het tweede KBvG-preadvies gepresenteerd, met als titel ‘Herziening van het beslagverbod roerende zaken. Een
achterhaalde regeling bij de tijd gebracht’.
De artikelen 447 en 448 Rv. bepalen op welke inboedelgoederen een gerechtsdeurwaarder geen beslag mag leggen. Dit verbod is sinds 1838 nauwelijks
gewijzigd en is gebaseerd op de eerste levensbehoeften uit die tijd. Uit het
advies blijkt dat gerechtsdeurwaarders in de praktijk prudent omgaan met
het beslag op inboedelgoederen: zo leggen zij bijvoorbeeld geen beslag op
spullen waarvan zij vinden dat een schuldenaar daarover vanuit menselijk
oogpunt moet kunnen beschikken. Het is nu de bedoeling om deze praktijk
in de wet te verankeren.
De KBvG wil hierbij een onderscheid maken tussen niet-willers en niet-kunners. De eerste groep schuldenaren wil niet betalen, de tweede groep kan niet
betalen. Voor de laatste groep wordt voorgesteld dat geen beslag kan worden
gelegd op bovenmatige inboedel, op voorwaarde dat zij hulp zoeken bij een
erkende schuldhulpverlener.
“Gerechtsdeurwaarders en schuldhulpverleners zijn communicerende
vaten”, aldus de voorzitter van de KBvG, Mr. J.M. Wisseborn, in een persbericht. “De maatregelen die een gerechtsdeurwaarder uit kracht van de wet
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neemt zet een schuldenaar onder druk en die druk is vaak noodzakelijk om
hem tot naleving van de rechterlijke veroordeling te brengen, maar ook om
hem te doen inzien dat de problemen hem wellicht boven het hoofd groeien.
De schuldensituatie wordt door deze druk alsnog als een problematische
ervaren. Daarmee ontstaat er een prikkel om hulp te zoeken”.
Gegevensuitwisseling tussen gerechtsdeurwaarders en schuldhulpverleners.
KBvG en NVVK evalueren het project gegevensuitwisseling tussen gerechtsdeurwaarders en schuldhulpverleners en concluderen dat een landelijke uitrol van de pilot zeer wenselijk is. Naar de mening van de KBvG is een goede en
professionele communicatie tussen gerechtsdeurwaarders en schuldhulpverleners cruciaal om te voorkomen dat executiemaatregelen schuldenaren
nog verder in het nauw brengen.
In juni 2012 ondertekenen de Rotterdamse wethouder Florijn en de KBvG een
convenant in het kader van de pilot met de NVVK. Rotterdamse gerechtsdeurwaarders kunnen voortaan informatie opvragen over schuldenaren bij
de Kredietbank van de Gemeente Rotterdam (KBR). Dit voorkomt dat schulden onnodig oplopen door incassokosten en rente.
Veilige Publieke Taak (VPT)
De gerechtsdeurwaarders nemen deel in het VPT-project van het ministerie
van Binnenlandse zaken.
De KBvG wil dat er meer gewicht wordt toegekend aan de (ambtsedige) verklaring van de gerechtsdeurwaarder bij aangiftes van agressie en geweld. In
2012 was er wel meer aandacht voor de beroepsgroep, maar concrete afspraken konden (nog?) niet worden gemaakt

12

| Jaarverslag 2012

Verhoging van de
griffierechten
In maart 2012 neemt de KBvG deel aan een symposium van de Raad voor de
rechtspraak over de verhoging van de griffierechten. Al in april 2010 luidde
de KBvG de noodklok over het nieuwe stelsel van de griffierechten en de aanzienlijke verhoging die dat met zich meebracht. In september 2011 namen de
gerechtsdeurwaarders deel aan de manifestatie op het Plein in Den Haag en
in 2012 boog de KBvG zich over de herformulering van de aanzeggingen in
de exploten, zodat de leden (en derden) de beschikking zouden krijgen over
modellen. De modellen werden uiteindelijk gepubliceerd op de website van
de KBvG.
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KBvG en de politiek
Sinds de vestiging van het KBvG-bureau in Den Haag op 1 januari 2008 is
het contact dat de KBvG heeft met politici frequenter en inhoudelijker. In
de loop van 2012 wordt regelmatig gesproken met leden van diverse Tweede
Kamerfracties, waarbij de KBvG hen met name wil laten kennismaken met de
gerechtsdeurwaarderspraktijk en aandacht vraagt voor actuele dossiers. Een
aantal politici gaan op werkbezoek bij een gerechtsdeurwaarderskantoor en
gaan mee op route met de gerechtsdeurwaarder. Op 12 maart 2012 neemt de
KBvG deel aan de expertmeeting van de ChristenUnie over schuldhulpverlening.
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Internationale
betrekkingen
De KBvG is lid van de internationale koepelorganisatie de Union Internationale des Huissiers de Justice (www.uihj.com). Binnen de UIHJ is de roep naar
meer regionaal geclusterd overleg steeds luider geworden. Op 15 maart 2012
organiseert de UIHJ de eerste vergadering van de voorzitters van de Europese
lid organisaties.
De UIHJ organiseert een maal in drie jaar een wereldcongres. Het congres
wordt op 2, 3 en 4 mei 2012 gehouden in Kaapstad, Zuid Afrika. De Nederlandse beroepsgroep is goed vertegenwoordigd.
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Aanpassing van de
Verordening
onafhankelijkheid van de
gerechtsdeurwaarder
De KBvG-commissie Aanpassing Verordening Onafhankelijkheid komt in
2012 een aantal keer in vergadering bijeen. Aanleiding voor de instelling
van deze commissie was dat zowel de minister van (destijds) Justitie als de
NMa kanttekeningen maakten bij de Verordening Onafhankelijkheid van de
gerechtsdeurwaarder. De commissie kreeg de opdracht de ledenraad te adviseren of en zo ja, in hoeverre de verordening aangepast dient te worden. De
commissie adviseerde tot aanpassing, de ledenraad nam het advies over en
de Algemene Ledenvergadering van de KBvG besloot de ledenraad positief te
adviseren ten aanzien van de aanpassing van de verordening, De ledenraad
stelde de aangepaste verordening uiteindelijk vast op 20 december 2012.
Op 27 december 2012 zond de KBvG de aangepaste verordening aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie met het verzoek tot goedkeuring over te
gaan.
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Paritas Passé: debiteuren
en crediteuren in de knel
door ongelijke
incassobevoegdheden
De KBvG heeft opdracht verstrekt aan Dr. N. Jungmann (Hogeschool Utrecht),
Mr. A.J. Moerman (MO Groep/Sociaal raadslieden) , Mr. H.D.L.M. Schruer (HU)
en Mr. I. van den Berg (HU) om onderzoek te doen naar de knelpunten die schuldenaren die in een problematische schuldsituatie verkeren en hun schuldeisers
in de praktijk ervaren als schuldeisers met verschillende preferente posities zich
melden voor verhaal van hun vordering. Gerechtsdeurwaarders hebben een
belangrijke en centrale rol in het Nederlandse rechtsbestel. Zij vertegenwoordigen de Staat in de uitoefening van hun publieke taken. Gerechtsdeurwaarders
zijn ook bij uitstek degenen die zien wat de uitwerking is van het beslag- en executierecht in de praktijk. De gerechtsdeurwaarders zijn verenigd in de KBvG en
de KBvG heeft als publiekrechtelijke beroepsorganisatie de maatschappelijke
taak actief het publieke debat op te zoeken en daar vanuit haar expertise een bijdrage aan te leveren. De beroepsgroep heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid en het is in dat kader dat de KBvG de onderzoekers heeft gevraagd
onderzoek te verrichten naar de verdringing tussen schuldeisers die de gerechtsdeurwaarders in de praktijk zien en de gevolgen daarvan voor schuldenaren.
Op 10 april 2012 presenteren de onderzoekers hun rapport ‘Paritas Passé’. De
onderzoekers doen aanbevelingen voor aanpassing van de bestaande wet- en
regelgeving zoals het inrichten van een landelijk beslagregister, het uitbreiden
van de lijst van goederen waarop geen beslag mag worden gelegd, het aanpassen
van een aantal bijzondere incassobevoegdheden en het invoeren van een incasso-effectrapportage. Het rapport krijgt veel aandacht van de landelijke media.
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Stapelaars
Belangrijk punt van overleg tussen de KBvG en het ministerie van Veiligheid
en Justitie en de Hogeschool van Utrecht was in 2012 de stapelaarsproblematiek. Studenten aan de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder aan
de Hogeschool Utrecht (HU) kregen te maken met het zogenoemde “instellingscollegeld”, waardoor studenten die al beschikken over een HBO-of WOkwalificatie (“stapelaars”) worden aangeslagen voor een hoger collegegeld.
In de ogen van het bestuur van de KBvG een uiterst zorgelijke ontwikkeling,
omdat daardoor de instroom van stapelaars ernstig wordt bemoeilijkt. HU
en de KBvG deden in maart een voorstel aan het ministerie voor een alternatief opleidingsplan voor de stapelaars, bestaande uit het aanbieden van contractsonderwijs door de HU. De stapelaars volgen daarbij nagenoeg het volledige reguliere opleidingsprogramma, waarbij de KBvG de verplichte stage
voor haar rekening neemt. Dat voorstel stuitte op bezwaren van het ministerie. De KBvG deed vervolgens nogmaals een dringend beroep op het college
van bestuur van de HU om niet het stapelaars collegegeld in rekening te brengen maar een lager bedrag. Het college laat weten bereid te zijn tot overleg
maar geen mogelijkheden te zien voor aanpassing van het instellingscollegegeld voor de studenten aan de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder.
Het instellingscollegegeld werd ingevoerd per 1 september 2012.
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Het Filtermodel
De KBvG is van mening dat het wenselijk en mogelijk is die zaken waarin
het niet gaat om geschilbeslechting, maar om rechterlijke vaststelling van
de vordering bij vonnis, af te zonderen van andere zaken. Naar de mening
van de KBvG moet in het vroegst mogelijke stadium een onderscheid worden gemaakt tussen zaken die bij verstek kunnen worden afgedaan en zaken
waarin verweer wordt gevoerd en waarin dus beslechting van een geschil
door de rechter zal moeten volgen.
Op 31 oktober 2011 zond minister Opstelten van Veiligheid en Justitie zijn
innovatieagenda voor het rechtsbestel naar de Tweede Kamer. In zijn toelichting op de Innovatieagenda schrijft minister Opstelten dat het stelsel van
geschiloplossing bij de tijd dient te zijn en in moet spelen op veranderende
wensen en behoeften uit de samenleving. De innovatieagenda van de minister en het standpunt van de KBvG zijn aanleiding geweest voor de KBvG om
een onderzoek te laten doen naar het door de KBvG voorgestelde Filtermodel.
De KBvG gaf Capgemini opdracht tot het doen van het onderzoek.
Het eindrapport van Capgemini wordt op 5 oktober 2012 gepresenteerd. Het
rapport concludeert dat het door de KBvG ontwikkelde en door Capgemini
doorgerekende Filtermodel resulteert in een afname van het aantal incassozaken dat bij de rechtbank belandt en in een toename van de efficiëntie waarmee de rechtbank deze zaken kan behandelen.
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Het Filtermodel komt er in het kort op neer dat de gerechtsdeurwaarder door
voor een procedure met de gedaagde te overleggen, al bij het aanbrengen van
een zaak bij de rechtbank kan aangeven of de gedaagde verweer wil voeren
tegen de vordering en op welke manier. Nu blijkt dat pas op de dag waarop de
gedaagde bij de rechtbank moet verschijnen. Doordat die informatie eerder
beschikbaar is, kunnen procedures veel sneller afgehandeld worden.
Capgemini heeft een voorzichtige schatting gemaakt van de kwantitatieve
voordelen van het Filtermodel. In combinatie met cijfers beschikbaar in het
publieke domein was het mogelijk om de verwachte grootte van deze voordelen te berekenen. Dit blijkt om een bedrag te gaan van € 44 mln. op jaarbasis,
een afname van de netto kosten met ruim 60%. Hiermee toont dit onderzoek
aan dat de voordelen van het Filtermodel substantieel zijn en dat het Filtermodel een waardevolle innovatie kan zijn voor het ministerie van Veiligheid
en Justitie en de Rechtspraak. De KBvG wil verder diepgaand onderzoek met
alle betrokken partijen om tot een gegronde financiële business case voor het
Filtermodel te komen.
Het rapport werd aangeboden aan de leden van de vaste Kamercommissie
Veiligheid en Justitie.
De KBvG won op 14 november 2012 tijdens de 8e Credit Expo de VVCM/Maxcredible Creditmanagement Innovation Award met het Filtermodel.
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Expertmeeting KBvG over
bewijsbeslag en de EU
Betekeningsverordening
Een manier voor de KBvG om informatie te krijgen vanuit de beroepsgroep
over de werking van regelgeving in de praktijk, zodat deze informatie gedeeld
kan worden met de ambtenaren, is om expertmeetings te organiseren. In
juni 2012 organiseerde de KBvG een expertbijeenkomst over het bewijsbeslag (ochtend) en de Betekeningsverordening (middag). Aan de bijeenkomst
namen naast gerechtsdeurwaarders ook advocaten, rechters en wetgevingsambtenaren van het (Nederlandse) ministerie van Veiligheid en Justitie deel.
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Waarneming van
gerechtsdeurwaarders
De KBvG heeft een draaiboek gemaakt voor waarnemingen van gerechtsdeurwaarders. Het draaiboek bevat de kennis en ervaring die de KBvG tot nog
toe heeft opgedaan met waarnemingen. Getracht wordt om met de huidige
ontoereikende wetgeving de waarneming van een gerechtsdeurwaarder zo
goed en efficiënt mogelijk te laten verlopen.
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Nieuwe verordening:
gegevensverstrekking
door de leden aan de
KBvG
De KBvG ontvangt in juli 2012 bericht van de Staatssecretaris van Veiligheid
en Justitie dat hij zijn goedkeuring verleent aan de Verordening Gegevensverstrekking door de leden van de KBvG.
De verordening verplicht de leden van de KBvG om aan het bestuur jaarlijks
of ad hoc vastgestelde gegevens te verstrekken. Immers, naast de wettelijke
plicht van de KBvG tot het verstrekken van informatie, is het vanuit haar rol
als spreekbuis van de beroepsgroep noodzakelijk dat de KBvG de beschikking
krijgt over gegevens. Alleen dan kan de KBvG haar vertegenwoordigende
rol volwaardig vervullen. Ook maakt de jaarlijkse gegevensverstrekking het
mogelijk dat de KBvG trends en ontwikkelingen kan signaleren, waar de
KBVG haar beleid indien mogelijk en nodig op kan afstemmen.
De verordening wordt op 26 juli 2012 gepubliceerd in de Staatscourant
(Stc. 15422).
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Herziening van de
gerechtelijke kaart
In 2012 vindt herhaaldelijk overleg plaats met het ministerie van Veiligheid en
Justitie over de gevolgen van de Herziening van de gerechtelijke kaart (HGK).
De HGK treedt in werking op 1 januari 2013 en daarmee telt de gerechtelijke
kaart van Nederland in plaats van vijf ressorts, vier ressorts en vier gerechtshoven en de negentien arrondissementen worden opnieuw ingedeeld in tien
arrondissementen en daarmee tien rechtbanken. Dat heeft gevolgen zowel
voor de indeling van de leden in de KBvG-ressorts als het dagelijkse (ambtelijk) werk van de gerechtsdeurwaarder. De KBvG richtte een werkgroep HGK
in en deze werkgroep maakte voor de leden overzichtelijk wat de gevolgen
zijn van de HGK. Ook probeerde de werkgroep voor de inwerkingtreding de
beschikking te krijgen over de nieuwe proces- en zaaksverdelingsreglementen. Deze werden echter pas medio januari 2013 gepubliceerd.

24

| Jaarverslag 2012

Rechtsstatelijkheid van
verkiezingsprogramma’s
De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Koninklijke Beroepsorganisatie van
Gerechtsdeurwaarders (KBvG) laten de verkiezingsprogramma’s van alle
politieke partijen die in de Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd in de zomer
van 2012 doorlichten op rechtsstatelijkheid. De drie juridische beroepsorganisaties hebben een commissie ingesteld met vooraanstaande deskundigen die de partijprogramma’s toetsen, de Commissie Rechtsstatelijkheid in
verkiezingsprogramma’s. De Commissie bestaat uit voorzitter Mr. A.H. van
Delden (voormalig rechtbankpresident en oud-voorzitter van de Raad voor
de rechtspraak), Mr. H.N. Brouwer (voormalig OM-topman en nu voorzieningenrechter bij kort gedingen), prof. Mr. W.J. Veraart (hoogleraar rechtsfilosofie aan de Vrije Universiteit), prof. Dr. I.C. van der Vlies (hoogleraar staatsrecht en bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam) en Mr. I.N. Weski
(strafrechtadvocaat bij Weski Heinrici Advocaten in Rotterdam).
In het kader van de doorlichting kiest de Commissie een beperkte focus, om
te voorkomen dat zij zich begeeft in politiek vaarwater. Bij de doorlichting
van de verkiezingsprogramma’s zal op enkele punten worden beoordeeld of
zij met minimale vereisten van rechtsstatelijkheid in overeenstemming zijn.
Het gaat hier om een zogeheten ‘quick scan’. Onder minimale vereisten van
rechtsstatelijkheid verstaat de Commissie rechtsstatelijke vereisten die in
politiek opzicht zo neutraal mogelijk zijn en die door in beginsel iedereen
die aan de rechtsstaat waarde hecht worden onderschreven. De Commissie
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onderzoekt of de programma’s voldoen aan een drietal rechtsstatelijke minimumeisen, 1) rechtstoegang; 2) fundamentele rechtsbescherming en 3) verbod van maatregelen met terugwerkende kracht.
De presentatie van het rapport van de commissie is op donderdag 30 augustus 2012.
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Landelijke rekening
courant
De Rechtspraak heeft besloten de inning van griffierechten te centraliseren
en te laten uitvoeren door het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR). Samen met de NOvA en de KNB overlegt de KBvG in 2012 met
het LDCR over de invoering van de landelijke rekening courant. De beroepsgroep is daar voorstander van, mits de Rechtspraak de zaken technisch goed
op orde heeft. Dat blijkt lastig. In 2012 werd de invoering van de landelijke
rekening-courant twee maal uitgesteld en uiteindelijk niet ingevoerd.
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Gerechtsdeurwaarderswet
De KBvG overlegt in 2012 een aantal maal met het ministerie van Veiligheid
en Justitie over de wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet, onder andere
naar aanleiding van de evaluatie door de ministeriële evaluatiecommissie
Van der Winkel. Deze commissie bood in maart 2009 zijn advies, getiteld
‘Noblesse Oblige’ aan aan de toenmalige staatssecretaris van Justitie.
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KBvG Kantoorhandboek
De KBvG ontwikkelt in 2012 een kantoorhandboek, in een samenwerking met
2-Advise en Syslogic. De KBvG als eindverantwoordelijke, 2-Advise als ontwikkelaar van het kantoorhandboek in Scienta en Syslogic als leverancier van
Scienta.
Het handboek biedt een raamwerk biedt in de vorm van een voorbeeldhandboek voor gerechtsdeurwaarders met instructies, modellen en voorbeelden.
Hierdoor worden de kantoren ondersteunt bij de ontwikkeling van een eigen
kantoorhandboek.
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Kosten tuchtrecht en
toezicht
In 2012 overlegt de KBvG weer met het ministerie van Veiligheid en Justitie
over de ideeën ten aanzien van het doorberekenen aan de beroepsgroep van
de kosten van tuchtrecht en toezicht. De KBvG onderschrijft wel het uitgangspunt dat het tuchtrecht een belangrijke rol speelt in het waarborgen
van de integriteit en kwaliteit van de beroepsuitoefening en is bereid een
bijdrage te leveren in de kosten. Gezien de bijzondere aard van het werk van
de gerechtsdeurwaarder vindt de KBvG het echter niet redelijk dat deze kosten geheel voor rekening van de beroepsgroep zouden komen. Bovendien
pleit de KBvG voor invoering van een griffierecht om klagers te stimuleren
de afweging te maken of de klacht zich wel leent voor een tuchtrechtelijke
procedure. Het griffierecht wordt dan geheven nadat een voorzittersbeschikking is gewezen en men in verzet gaat van deze beschikking, alsmede bij het
instellen van hoger beroep.
De KBvG wijst het invoeren van de mogelijkheid dat de tuchtrechter een
schadevergoeding oplegt met kracht van de hand. Juist gezien de hiervoor
aangegeven bijzondere aard van het werk van de gerechtsdeurwaarder zal de
mogelijkheid van een schadevergoeding aan aanzuigende werking hebben.
Jaar in jaar uit blijkt uit de cijfers van de tuchtrechter dat rond 95% van de
ingediende klachten niet ontvankelijk of ongegrond wordt verklaard of dat
de klacht niet leidt tot het opleggen van een maatregel. Het enkele vooruitzicht van een mogelijke schadevergoeding zal voor klagers aanleiding zijn
om via de tuchtrechter te trachten voldoening te krijgen voor het ongelijk dat

30

| Jaarverslag 2012

zij van de civiele rechter hebben gekregen. Zeker als er ook nog geen drempel
aan deze poging wordt verbonden, zoals een griffierecht.
Het tuchtrecht bepaalt of een gedraging aan de beroepsnorm voldoet. De
civiele rechter bepaalt of sprake is van civielrechtelijke aansprakelijkheid en
schade.
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Lancering geldkoffer
Praktijkonderwijs
Onderzoek van het Nibud laat zien dat mensen die in hun jeugd hebben leren
omgaan met geld, dat later ook goed blijken te kunnen. Een deel van de scholieren heeft al schulden en zelfs tien- tot twaalfjarigen lenen soms geld. Dit
is een verontrustende situatie met het oog op hun toekomst, als zij te maken
krijgen met vaste lasten.
Daarom heeft het Nibud samen met Podium en vele partners, waaronder de
KBvG, De Geldkoffer ontwikkeld. De editie voor het basisonderwijs is sinds
jaar en dag een groot succes, en op 1 november werd er ook een editie voor
het praktijkonderwijs en het vmbo (BB en KB) gelanceerd. De Geldkoffer is te
bestellen via de website van het Nibud.
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Programma Kwaliteit en
Innovatie rechtspraak
De Agenda van de Rechtspraak 2011–2014 bevat vier centrale doelstellingen:
deskundige rechtspraak, betrouwbare rechtspraak, effectieve rechtspraak en
rechtspraak in de samenleving. Een deel van de agenda is door de minister
van Veiligheid en Justitie opgenomen in zijn brief aan de Tweede Kamer over
innovatie van het rechtsbestel (TK 2010–2011, 33 071, nr. 5).
Om de kwaliteit en toegankelijkheid van Rechtspraak ook op de langere termijn te kunnen garanderen wil De Rechtspraak uiterlijk 2015 de ingrijpende
vernieuwingsagenda »Kwaliteit en Innovatie» uitvoeren. De Rechtspraak
vraagt om dit te realiseren de medewerking van de wetgever in de vorm van
vereenvoudiging van het procesrecht en het wegnemen van belemmering
voor efficiënt en digitaal procederen (in de woorden van de rechtspraak:
vooral de in veel zaken verplichte dagvaarding) en ten slotte voldoende financiële stabiliteit om de noodzakelijke investeringen te doen en zodoende te
voorkomen dat er achterstanden ontstaan.
De KBvG is een van de partijen “uit het werkveld” die wordt uitgenodigd
voor deelname aan de brainstormsessie op 13 november 2012 en opvolgende expertmeetings die in 2013 plaats vinden. Het spreekt voor zich dat de
beroepsgroep met name benieuwd is naar de ideeën van de Rechtspraak over
de procesinleiding.
Het is gezien de ambities van de Raad overigens curieus dat de Raad in 2012
nauwelijks voortgang maakt met de ontvangst van de digitaal aangeleverde
dagvaardingen door de gerechtsdeurwaarders.
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Samenstelling KBvG
bestuur
Het bestuur is belast met de algemene leiding van de KBvG en met de bevordering van de goede beroepsuitoefening door de leden en hun vakbekwaamheid. De ledenraad benoemt het bestuur van de KBvG. Het bestuur bestaat uit
een oneven aantal van ten minste 7 leden.
Op 1 oktober 2012 liep de tweede bestuurstermijn van de heer M.J.C. van Leeuwen af en nam hij afscheid van het bestuur.
Op 1 oktober 2012 liep de eerste bestuurstermijn van mevrouw N. van Bockhooven af. Mevrouw Van Bockhooven stelde zich herkiesbaar voor het
bestuurslidmaatschap en werd herkozen door de ledenraad tijdens de vergadering op 20 september 2012.
Mevrouw C.W. Bakhuis- Van Kesteren, gerechtsdeurwaarder in Den Haag en
de heer O.J. Boeder, gerechtsdeurwaarder in Haarlem, stelden zich tijdens
diezelfde ledenraadsvergadering verkiesbaar als bestuurslid van de KBvG en
werden door de ledenraad benoemd.
Het bestuur van de KBvG bestond per 31 december 2012 uit de volgende personen:
• Mr. J.M. Wisseborn, voorzitter, gerechtsdeurwaarder te Harderwijk;
• Mw. N. van Bockhooven, vice-voorzitter/secretaris, gerechtsdeurwaarder
te Zaandam;
• F. Engelage, penningmeester, gerechtsdeurwaarder te Winschoten;
• J. Nijenhuis, gerechtsdeurwaarder te Roermond;
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•
•
•
•
•

Mw. C.W. Bakhuis-Van Kesteren, gerechtsdeurwaarder te Den Haag;
W.W.M. van de Donk, gerechtsdeurwaarder te Eindhoven;
A.C.C.M. Uitdehaag, gerechtsdeurwaarder te Etten-Leur;
Mr. J.A. de Swart, gerechtsdeurwaarder te Den Haag;
Mr. O.J. Boeder, gerechtsdeurwaarder te Haarlem.
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De ledenraad van
de KBvG
De ledenraad stelt het algemene beleid vast van de KBvG, oefent toezicht uit
op het bestuur en is belast met het vaststellen van de verordeningen van de
KBvG.
De ledenraad bestaat uit 30 leden en 15 plaatsvervangend ledenraadsleden. De
ledenraadsleden en hun plaatsvervangers worden door de algemene ledenvergadering gekozen. De leden van de KBvG zijn ingedeeld in een van vijf
ressorts, afhankelijk van de plaats van vestiging van de gerechtsdeurwaarder of de plaats van vestiging van het gerechtsdeurwaarderskantoor waar de
toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder werkzaam is. Uit ieder ressort
worden zes ledenraadsleden gekozen.
De voorzitter van de ledenraad en zijn plaatsvervanger worden ieder jaar door
de ledenraad aangewezen. Hetzelfde geldt voor de secretaris van de ledenraad
en zijn plaatsvervanger.
Tijdens de Ledenraadsvergadering van 20 september 2012 werd de voorzitter
en de secretaris en hun plaatsvervangers ge- en herkozen voor een termijn
van een jaar:
• G.N.F. Jepma, voorzitter Ledenraad;
• A.H.P.M. van der Vleuten, plaatsvervangend voorzitter Ledenraad;
• A.H. Groenewegen, secretaris;
• M.R. Swier, plaatsvervangend secretaris.
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Het bureau van
de KBvG
Het Bureau van de KBvG staat het bestuur bij in de uitoefening van zijn taken.
Het Bureau is gevestigd in Den Haag.
In 2012 beëindigde mevrouw Mr. A. van den Brink haar dienstverband met de
KBvG. Het dienstverband met de heer R. van Oijen werd in 2012 niet verlengd.
Mevrouw Mr. M.L. van Genderen kwam het team versterken.
Het Bureau bestond eind 2012 uit de volgende medewerkers:
Mw. Mr. K.M. Weisfelt, directeur (1 fte)
Dhr. Mr. J. Rijsdijk, juridisch medewerker (1 fte)
Mw. Mr. M.L. van Genderen, juridisch medewerker (1 fte)
Mw. W. Kunst, juridisch medewerker (0,8 fte)
Mw. R.A. Baidjoe-Ramlal, secretaresse (0,9 fte)
Mw. M. van Hierden, secretaresse (0,9 fte)
Mw. F.M. Janssen, secretaresse (0,7 fte)
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Nieuws van de week
Een belangrijk middel voor de leden van de KBvG om vakinhoudelijk op
de hoogte te blijven van ontwikkelingen, is het Nieuws van de Week. Het
Nieuws van de Week brengt iedere week het laatste nieuws op het gebied van
wetgeving, jurisprudentie en andere informatie die voor de praktijkvoering
voor de gerechtsdeurwaarder van belang is. Het Nieuws van de Week wordt
aangeboden door de KBvG en gepubliceerd op www.nieuwsvandeweek.info.
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de Gerechtsdeurwaarder
Het vakblad van de KBvG - de Gerechtsdeurwaarder - beoogt de interne en
externe pr-doelstellingen van de KBvG te bereiken. De Gerechtsdeurwaarder
wordt aan alle leden gezonden, maar ook aan externen, zoals de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie, de NOvA, de KNB en ook de studenten
aan de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder (dit vanaf een bepaald
jaar van de opleiding). Het vakblad verscheen in 2012 zes maal.
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De leden van de KBvG
Nieuwe leden (stagiaires):
Een toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder doorloopt in het 4e jaar van
de opleiding een stage van een jaar op een gerechtsdeurwaarderskantoor.
Alle in Nederland gevestigde toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders
zijn leden van de KBvG.
De KBvG heeft in 2012 47 nieuwe leden mogen begroeten.
Mevrouw J. de Laet
Mevrouw D. Roosblad - van der
Heijden
Mevrouw R. Hendriks
Mevrouw C.V.M. Ponit
De heer J.W.P.M. de Guijtenaere
De heer F.R. Planken
De heer F. Geleijnse
De heer C.P. Kemp
De heer E.D.B. Londema
De heer F. Santing
Mevrouw S.A.G. WillemsenWolffenbuttel
De heer K.W.A. van der Meer
De heer R. Onel
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Tilburg

1 januari 2012

Amsterdam
Amsterdam
Dordrecht
Dordrecht
Arnhem
Vlaardingen
Haarlem
Drachten
Zwolle

1 januari 2012
1 januari 2012
1 februari 2012
15 februari 2012
21 februari 2012
1 maart 2012
1 maart 2012
1 maart 2012
1 maart 2012

Hengelo
Alkmaar
Arnhem

15 maart 2012
19 maart 2012
19 maart 2012

Mevrouw S. Jeuring
Mevrouw A.A. Vreeken
De heer A.J. Eppink
Mevrouw H. Kampman
De heer P.G. Nijenhuis
De heer J.M. Labrujere
Mevrouw N. El-Hajjioui
De heer R.V. de Kievit
Mevrouw mr. S.P.J. Visser
De heer T.A. Walhain
De heer R.T. Kijvekamp
De heer L. Leusink
De heer M.C. de Jong
De heer P.M. Boiten
De heer A.E.L. Mathot
De heer D.S. de Jonge
De heer H.M. Ferwerda
De heer A.J. van der Jagt
Mevrouw M.M. den Heijer
De heer D.A.M. Krijnen
De heer R.P.J. Menting
Mevrouw mr. E.S.W. Geurts
Mevrouw F.R.L.M. Dijkstra

Emmen
Zoetermeer
Amstelveen
Zwolle
Hengelo
Amsterdam
Rotterdam
Rotterdam
Nieuwegein
Rotterdam
Breda
Zwolle
Drachten
Spijkenisse
Ede
Apeldoorn
Appingedam
Zoetermeer
Den Haag
Amsterdam
Arnhem
Maastricht
Rotterdam

27 maart 2012
1 april 2012
1 april 2012
1 april 2012
1 april 2012
3 april 2012
1 juli 2012
9 juli 2012
15 juli 2012
1 augustus 2012
1 augustus 2012
1 augustus 2012
1 augustus 2012
1 augustus 2012
28 augustus 2012
1 september 2012
1 september 2012
1 september 2012
1 september 2012
1 september 2012
1 september 2012
1 september 2012
17 september 2012
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Mevrouw M. Wilting
Mevrouw S.M. Schoonen
De heer S.J.W. van der Putten
Mevrouw J.F. van Hoorn
Mevrouw C.W.D. Eijsermans
Mevrouw B.W. van Bruchem
Mevrouw H.M. van Seventer
De heer B. van der Heide
Mevrouw C.M.H.P. Cremers
Mevrouw S. Bos
Mevrouw M.T. Souman

Lelystad
Bergen op Zoom
Nijmegen
Alkmaar
Rotterdam
Tiel
Amsterdam
Leeuwarden
Breda
Haarlem
Harderwijk

17 september 2012
20 september 2012
1 oktober 2012
1 oktober 2012
1 oktober 2012
1 oktober 2012
8 oktober 2012
8 oktober 2012
8 oktober 2012
23 oktober 2012
1 november 2012

Benoemd tot gerechtsdeurwaarder:
Een gerechtsdeurwaarder wordt benoemd bij koninklijk besluit. Tot het voeren van de titel gerechtsdeurwaarder is uitsluitend bevoegd degene die als
zodanig is benoemd en beëdigd. De beëdiging vindt plaats bij de rechtbank
binnen het arrondissement waarin de gerechtsdeurwaarder zich gaat vestigen.
In 2012 zijn 34 leden benoemd tot gerechtsdeurwaarder.
De heer W.J. Uyterlinde
De heer M.J.F. Bakkers
De heer H.J. van ’t Hout
De heer S.E. Schellekens
De heer F.H. Koperdraad
De heer R.C.M. Treffers
Mevrouw G. Ganesh
De heer D. Rabs
De heer M.P. Karreman
Mevrouw mr. T.E.S. van der Vlugt
De heer G. van Puivelde
Mevrouw J.M.J. Timmermans
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Utrecht
Breda
Capelle a/d IJssel
Capelle a/d IJssel
Zutphen
Breda
Amstelveen
Groningen
Rotterdam
Hellevoetsluis
Leiden
Bergen op Zoom

10 januari 2012
15 februari 2012
16 februari 2012
16 februari 2012
15 maart 2012
28 maart 2012
2 april 2012
4 april 2012
27 april 2012
1 mei 2012
1 mei 2012
30 mei 2012

De heer A.A.E. Koopman
Mevrouw J.A. Voogt
De heer M. Azouagh
De heer K.H. Busscher
Mevrouw C.M. Bakker
De heer J.H. Pothof
De heer M.W. Velthoven
De heer S.J.M. Booms
De heer P.G. Keurntjes
De heer G. van der Veen
De heer J.G.W. van Straalen
Mevrouw B. Pap
De heer J.M. Esseboom
De heer J.L.M. Vercoulen
Mevrouw B.H.W. Heesakkers
De heer J.C.M. Ruis
De heer H.A. van Ooijen
Mevrouw mr. M.B. Raukema
Mevrouw Y. Keijzer-Dijkhuis
De heer D.D.P. Geukers
De heer H.A. Bos
Mevrouw F. Meijerink

Nijverdal
Dordrecht
Amsterdam
Steenwijk
Amsterdam
Eindhoven
Rotterdam
Doetinchem
Doetinchem
Rotterdam
Den Haag
Zwolle
Breda
Roermond
Roermond
Roosendaal
Rotterdam
Groningen
Groningen
Den Haag
Groningen
Wezep

6 juni 2012
22 juni 2012
2 juli 2012
12 september 2012
24 september 2012
25 september 2012
27 september 2012
27 september 2012
25 oktober 2012
25 oktober 2012
1 november 2012
15 november 2012
21 november 2012
21 november 2012
21 november 2012
21 november 2012
22 november 2012
28 november 2012
28 november 2012
1 december 2012
5 december 2012
6 december 2012
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Gedefungeerd:
De gerechtsdeurwaarder is met ingang van de eerstvolgende maand na het
bereiken van de 65-jarige leeftijd van rechtswege ontslagen. De gerechtsdeurwaarder wordt bij koninklijk besluit ontslag verleend: a. op zijn verzoek; b. op
een onherroepelijk geworden beslissing tot ontzetting uit het ambt; c. bij verlies van het Nederlandschap.
In 2012 zijn 12 gerechtsdeurwaarders gedefungeerd en 2 gerechtsdeurwaarders ontzet uit het ambt van gerechtsdeurwaarder.
De heer M.J.M.L. Baudoin
De heer J.Th. Kuijpers
De heer W.C.J. Rosmalen
De heer W. ter Avest
De heer J.W. Wigt
De heer R.P.A. Schuman
De heer R.W.M. van Noort
De heer mr. A.C.J.J.M. Seuren
De heer B.C.M. Schoutens
De heer ing. P. Renkema
De heer C.P.M. Knüppe
De heer J.Th. Smiesing
De heer M.S.C. Roos (ONTZET)
De heer R. Pijnacker (ONTZET)
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Boxmeer
Arnhem
Breda
Groningen
Leiden
Ede
Sommelsdijk
Oss
Bergen op Zoom
Veenendaal
Schiedam
Gorinchem
Spijkenisse
Zeist

1 januari 2012
15 januari 2012
15 februari 2012
1 maart 2012
1 april 2012
1 april 2012
1 mei 2012
1 mei 2012
15 juli 2012
1 oktober 2012
1 november 2012
1 december 2012
8 mei 2012
14 november 2012

De KBvG in percentages
1 januari 2013 (peildatum)			
Aantal:
Gerechtsdeurwaarders		404
Mannen		350
Vrouwen		54
Leeftijd
25 – 30 jaar		
31 – 35 jaar		
36 – 40 jaar		
41 – 45 jaar		
46 – 50 jaar		
51 – 55 jaar		
56 – 60 jaar		
61 – 65 jaar		
66 – 70 jaar		

Vrouwen
(13%)

3
21
46			
80			
85			
74
53			
Mannen
(87%)
37
5			

Jongste gerechtsdeurwaarder: 27 jaar
Oudste gerechtsdeurwaarder: 68 jaar
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TK gerechtsdeurwaarders		516
Vrouwen

Mannen		336		(35%)
Vrouwen		180
Leeftijd
20 – 25 jaar		 4
26 – 30 jaar		 64
31 – 35 jaar		 133
36 – 40 jaar		 117
41 – 45 jaar		102
46 – 50 jaar		 39
51 – 55 jaar		 35
56 – 60 jaar		 12
61 – 65 jaar		 8
66 – 70 jaar		 2
Jongste TK gerechtsdeurwaarder: 23 jaar
Oudste TK gerechtsdeurwaarder: 72 jaar
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Mannen
(65%)

TK gerechtsdeurwaarders 		 48
(stagiaires)		
Mannen		25
Vrouwen		23
Leeftijd
20 – 25 jaar		
26 – 30 jaar		
31 – 35 jaar		
36 – 40 jaar		
41 – 45 jaar		
46 – 50 jaar		
51 – 55 jaar		

5
17
12
10
0
1
3

Vrouwen
(28%)

Mannen
(72%)

Jongste TK gerechtsdeurwaarder (stagiaire): 22 jaar
Oudste TK gerechtsdeurwaarder (stagiaire): 54 jaar			
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Permanente Educatie
Permanente Educatie 2012

■ Open inschrijvingen (217)
■ Incompany (142)
■ Individuele aanvragen (64)
■ Geannuleerd (29)

■ Vakinhoudelijk/Juridisch
Categorie I (388)
■ Niet Vakinhoudelijk/Juridisch
Categorie II (60)
■ Meerdaagse cursussen
max 10 punten (4)
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