
 
 
RICHTLIJN COMMISSIE KING  
 
Overwegende dat het wenselijk is regels vast te leggen voor de benoeming van de leden en de 
samenstelling  van de commissie Kwaliteit en Interactie Nieuwe Gerechtsdeurwaarders (KING) van de 
KBvG, en het doel en taak van de commissie vast te leggen, stelt de commissie de volgende richtlijn 
vast.  
 
Artikel 1 (benoeming en samenstelling):  
  
Lid 1: De leden worden benoemd en ontslagen door het bestuur van de KBvG.  
  
Lid 2: De commissie streeft ernaar te bestaan uit minimaal vier leden:  

• één bestuurslid (voornamelijk voor besluitvorming) 
• tenminste één ledenraadslid  
• tenminste één stagiaire (beroeps/opleidingsstagiaire) 
• één overig lid (max 5 jaar lid) 

  
Lid 3: Het bestuurslid is de voorzitter van de commissie.  
  
Lid 4: De zittingstermijn van de commissieleden bedraagt maximaal drie jaar, met uitzondering van de 
termijnen van het bestuurslid en het ledenraadslid. De termijnen van bestuurs- en ledenraadsleden 
eindigen op het moment dat het lidmaatschap van de ledenraad of het bestuur eindigen. 
  
Lid 5: Als de stagiaire zijn of haar diploma voor de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder van 
de Hogeschool Utrecht heeft behaald, zal de commissie een nieuwe stagiaire zoeken. De stagiaire die 
tot op heden in de commissie heeft gezeten kan aanblijven tot de maximale zittingstermijn is verlopen. 
  
Artikel 2 (doel en taak): 
  
Lid 1: Het doel van de commissie is tweeledig: enerzijds kennisdeling en anderzijds verbinding.  
  
Lid 2: De commissie zal zich richten op leden die tot vijf jaar lid zijn van de KBvG en heeft als taak 
daarvoor bijeenkomsten of activiteiten te plannen en een welkomstpakket te ontwikkelen. De 
bijeenkomsten staan in het teken van intervisie, het informeel verkrijgen van informatie en het 
opbouwen van een netwerk.  
  
Artikel 3 (inwerkingtreding)  
  
Lid 1: Deze richtlijn wordt aangehaald als: Richtlijn Commissie KING. 
Lid 2: Deze richtlijn is vastgesteld op 30 september 2022 en treedt in werking met ingang van 1 oktober 
2022.  
 


