
 
 

Reglement Algemene Ledenvergadering 
 
 
 
 
De Algemene Ledenvergadering van de KBvG: 
Overwegende dat het gewenst is regelen te stellen met betrekking tot het functioneren van de 
Algemene Ledenvergadering; 
Gelet op artikel 77 van de Gerechtsdeurwaarderswet; 
 
Stelt het navolgende reglement vast: 
 
Vergaderingen 
 
Artikel 1 
 

1. In of omstreeks de maand oktober wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden 
behoudens afwijkende datumvaststelling door de Algemene Ledenvergadering in haar 
jaarvergadering, voorafgaande aan de te houden vergadering. 

2. Tijd en plaats van de vergadering bedoeld in het eerste lid en van een Buitengewone 
Ledenvergadering als bedoeld in artikel 74 van de Gerechtsdeurwaarderswet worden 
door het Bestuur bepaald. 

3. Indien het Bestuur aan een verzoek tot het bijeenroepen van een Buitengewone 
Ledenvergadering als vermeld in artikel 74 van de Gerechtsdeurwaarderswet niet binnen 
veertien dagen gevolg geeft zodanig dat de Buitengewone Ledenvergadering binnen vier 
weken na dit verzoek wordt gehouden zijn degenen die het verzoek hebben gedaan 
bevoegd om zelf de vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de bepalingen 
van dit Reglement. De kosten van een vergadering als in dat lid bedoeld en die van haar 
oproeping komen ten laste van de KBvG. 

4. Zo spoedig mogelijk nadat plaats en tijd van een Algemene Ledenvergadering of van 
een Buitengewone Ledenvergadering zijn vastgesteld doet het Bestuur daarvan 
mededeling hetzij in het blad Executief, hetzij door middel van een andere schriftelijke 
kennisgeving aan de leden, hetzij met behulp van datacommunicatie. 

 
Artikel 2 
 

1. De oproeping tot de Algemene Ledenvergadering geschiedt, behoudens in de gevallen 
bedoeld in artikel 1 sub 3 van dit reglement, door het Bestuur tenminste vier weken 
tevoren door aankondiging op de wijze zoals omschreven in artikel 1 sub 4 van dit 
Reglement. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van het Bestuur, kan de termijn 
van oproeping worden beperkt tot zeven dagen, de dag van oproeping en die van de 
vergadering niet meegerekend. Deze bepaling inzake de verkorte termijn voor 
oproeping heeft eveneens betrekking op de overige leden van dit artikel. 



2. Bij de oproeping tot de vergadering worden de te behandelen onderwerpen vermeld, 
behouden in geval van lid 3. De bijbehorende stukken worden uiterlijk 14 dagen voor de 
dag van de vergadering aan de leden bekend gemaakt. 

3. Voorstellen van de Ledenraad of van individuele leden worden alleen op de agenda van 
een Algemene Ledenvergadering geplaatst wanneer zij tenminste eenentwintig dagen 
voor de dag van de vergadering schriftelijk bij het Bestuur zijn ingediend zodat zij door 
het Bestuur uiterlijk 14 dagen voor de dag van de vergadering aan de leden bekend 
gemaakt kunnen worden. Een voorstel dat van leden afkomstig is wordt voorts alleen op 
de agenda geplaatst wanneer dit door tenminste vijfentwintig leden is ondertekend. 

4. Voorstellen welke niet op de agenda van de vergadering zijn geplaatst kunnen alleen 
worden behandeld op voorstel van het Bestuur of van de Ledenraad en met goedkeuring 
van alle ter vergadering aanwezige leden. Zodanige voorstellen kunnen slechts 
aangenomen worden met tenminste drie-vierde van de geldig uitgebrachte stemmen. 

5. De plaatsvervangend-voorzitter kan in de plaats van de voorzitter optreden hetzij in 
overleg met de voorzitter, hetzij bij zijn afwezigheid. 

6. In geval van afwezigheid van zowel de voorzitter als de plaatsvervangend-voorzitter 
treedt een door het Bestuur aangewezen ander bestuurslid, die gerechtsdeurwaarder is, 
op als waarnemend voorzitter. 

7. Indien geen bestuurslid ter vergadering aanwezig is, voorziet de vergadering zelve in 
haar leiding. 

8. De voorzitter regelt in alle opzichten de orde van de vergadering. 
 
Artikel 3 
 

1. Ieder lid kan één stem uitbrengen. 
2. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte 

stemmen. 
3. Stemming geschiedt mondeling, tenzij het Bestuur anders beslist. 
4. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. 
5. De voorzitter kan constateren, mits zonder tegenspraak uit de vergadering, dat een 

voorstel zonder hoofdelijke stemming of bij acclamatie is aangenomen. 
 
Artikel 4 
 
De besluiten worden zo spoedig mogelijk aan de leden bekend gemaakt op de in het hiervoor 
vermelde artikel 1 sub 4 omschreven wijze. 
 
Artikel 5 
 
Dit reglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 29 september 2001. 
 


