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NOTULEN LEDENRAADVERGADERING  

van de KBvG op 8 juli 2022, via ZOOM 

 

Ledenraad: 
Mw. B. (Berthine) Pap 
Dhr.  P.W.J. (Patrick) van der Pas 
Dhr. M.R. (Michael) Swier 
Dhr. G.I. (Iwan) Ravenswaaij 
Dhr. M.F.J. (Michael) Pijnenburg 
Dhr. mr. S. (Stefano) Nocco 
Dhr. mr. J.J. (Jochem) Meeuwsen 
Dhr. C.J.O. (Clemens) Waters 
Dhr. mr. M.J. (Maarten) van Rooij 
Dhr. M.E.H. (Matthijs) Brekelmans 
Mw. R. (Richelle) Elshof 
Mw. L.A.C. (Lorena) Botter 
Dhr. mr. M.H.C. (Marco) Geerling 
Dhr. J.C.M. (Hans) Ruis 
Dhr. R.T. (Thomas) Kijvekamp, als vervanger voor de heer M.C. (Marco) Weening 
Dhr. mr. J.A. (Jan) de Swart 
Dhr. M. (Mesut) Tasci 
 
Toehoorders:  

Dhr. A.C.J. (Anton) Snoeren 
Dhr. A. (Aart-George) Broekema 
 
Bestuur:  
Mw. C. (Chris) Bakhuis-van Kesteren (voorzitter KBvG) 
Dhr. A.Ch. Boiten (penningmeester) 
Dhr. mr. O.M. Jans 
Mw. mr. B.M.M. ter Kuile 
De heer P.J.B. (Patrick) Plate 
 
Bureau:  
Mw. mr. K.M. (Karen) Weisfelt 
Mw. mr. M.I. (Masha) Cazemier (verslag) 
 
 
 

1 Opening en vaststelling agenda 

De presentielijst, het aantal stemgerechtigden en de agenda worden vastgesteld. 

De voorzitter, mevrouw Pap, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom om 16.05 uur.  
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Er zijn voldoende stemgerechtigden aanwezig om besluiten te kunnen nemen. 

Agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2 Mededelingen & ingekomen stukken 

Er  is een e-mail binnengekomen van DB.nu inzake Gerechtsdeurwaardersverordening.  

Mevrouw Pap stelt voor dit stuk te behandelen bij agendapunt 4. Hiertegen zijn geen bezwaren.  

 

3 Verkiezing vicevoorzitter bestuur   

Op 1 juli 2022 is Sjef van der Putten afgetreden en daarmee is de vacature van plaatsvervangend 

voorzitter vrijgekomen. Barbara ter Kuile stelt zich verkiesbaar. 

Barbara ter Kuile wordt bij acclamatie unaniem verkozen tot plaatsvervangendvoorzitter van het 

bestuur van de KBvG. 

 

4 Gerechtsdeurwaardersverordening 

Op 17 juni jl. stond de concept Gerechtsdeurwaardersverordening geagendeerd voor advies op de ALV. 

De ALV heeft gestemd en de verordening is van een positief advies voorzien. De ledenraad wordt nu 

verzocht de verordening vast te stellen, waarna de verordening aan de minister kan worden 

toegezonden ter goedkeuring. 

 

Vooraleer er wordt gestemd, wordt eerst het ingekomen stuk van DB.Nu besproken. De heer 

Pijnenburg geeft aan zich te verbazen over gebrek aan timing van DB.Nu, nu er al meerdere 

inspraakmomenten zijn geweest, de ALV al over de verordening heeft geadviseerd en de verordening  

nu ter vaststelling voorligt. Het had op de weg van DB.Nu gelegen om van de eerder geboden 

inspraakmogelijkheden gebruik te maken. De heer Swier reageert door te pleiten voor het behoud van 

de goede verstandhouding met DB.Nu. De  opmerkingen die in de e-mail worden gemaakt, zouden 

bijvoorbeeld kunnen worden meegenomen naar de evaluatie van de KBvG-wetgeving, zoals ook is 

aangegeven in de reactie vanuit het bestuur op de brief van DBnu. Daarnaast merkt de heer Swier op, 

dat het leveren van input ten behoeve van de meningsvorming in besluitfase, te allen tijde mogelijk 

zou moeten zijn. De heer Pijnenburg wil dit niet betwisten, maar merkt op dat dit qua timing vooral 

ook ongepast is in het licht van het 96% positief advies van de  ALV.  

 

Het ingekomen stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.  

 

De Gerechtsdeurwaardersverordening wordt door middel van digitaal handopsteken door de 

aanwezige ledenraadsleden unaniem vastgesteld. 

 

5 Wat verder ter tafel komt 

Er zijn geen onderwerpen. Mevrouw Pap stelt voor door te gaan naar de rondvraag. 

 

6 Rondvraag  

Mevrouw Elshof informeert naar ervaringen van andere ledenraadsleden en hun kantoorgenoten met 

‘ambtshalve toetsing’. Zij vraagt of de collega’s ook ervaren dat stukken bij de Rechtspraak lang op de 

plank blijven liggen. Ook vraagt zij het bureau of bestuur om aan te geven wat met dergelijke signalen 
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wordt gedaan. Mevrouw Bakhuis geeft aan de problematiek te begrijpen en licht toe dat het bestuur 

dit probleem bij elk overleg met het LOVCK over het voetlicht brengt. De KBvG pleit daarbij zowel voor 

meer eenheid als tijdigheid van de rechtspraak, echter dit ‘ambtshalve toetsen is ook voor de 

Rechtspraak een taai dossier en daarnaast speelt dat onafhankelijke rechtspraak in een democratische 

rechtsstaat een gegeven is. 

 

7 Vaststelling volgende vergadering 

De volgende vergadering van de ledenraad vindt plaats op donderdag 22 september 2022 in het Van 

der Valk Harderwijk, aan de Leuvenumseweg 7, 3847 LA Harderwijk.   

 

8 Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor de aandacht en inbreng en sluit de vergadering om 16.35 uur. 

 

 

 


