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Dhr. mr. J.A. (Jan) de Swart 

Dhr. M.R. (Michael) Swier 

Mw. R. (Richelle) Elshof, als plaatsvervanger van de heer M.C. (Marco) Weening 

Dhr. C.J.O. (Clemens) Waters 

 

Plaatsvervangers:  

Dhr. D.X. (Dion) van Empelen  

Mw. P.H. (Petronella) Stockmann 

Dhr. M. (Mesut) Tasci  

 

Bestuur: 

Dhr. drs. M.D. Brouwer MSc (voorzitter) 

Dhr. mr. S.J.W. van der Putten (vicevoorzitter) 

Dhr. A.Ch. Boiten (penningmeester) 

Dhr. mr. O.M. Jans 

Dhr. P. Otter 
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Met kennisgeving afwezig:  
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Mevrouw mr. M.I. Cazemier  

De heer mr. P.N.M. (Petr) Winnubst  
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1 Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter de heer Pijnenburg opent de digitale vergadering om 13.00 uur en heet de deelnemers 

en toehoorders welkom. De heer Pijnenburg merkt op dat de vergadering wordt opgenomen. 

 

2 Mededelingen & ingekomen stukken 

 

Er zijn geen mededelingen noch ingekomen stukken.  

 

4 Concept Gerechtsdeurwaardersverordening  

 
De heer Pijnenburg schetst kort de aanloop naar deze vergadering, de vragen die nog konden worden 
ingediend en zijn beantwoord en wat er vandaag op de planning staat. De ledenraadsleden worden in 
de gelegenheid gesteld (nogmaals) hun zienswijze over de verordening en onderdelen daarvan te 
geven. De heren Van der Pas en Nouta willen graag spreektijd, maar graag nadat iedereen aan de beurt 
is geweest, omdat zij onderdeel uitmaakte van de commissie.  
 
Zodoende trapt mevrouw Bakhuis-Van Kesteren af. Zij merkt op dat bij de adviezen onder artikel 5.3 
lid 3 staat vermeld dat het bestuur een positief advies afgeeft, maar het bestuur kan uiteraard ook een 
negatief advies afgeven. Staat het nu niet te eng beschreven? De heer Jans meent dat dit nog een punt 
van discussie is, dit wordt nog verder uitgewerkt.  
 
Een andere opmerking gaat over artikel 5.3 lid 5; ‘een kantoor of een gerechtsdeurwaarder.’ In het 
verleden is specifiek gekozen voor de gerechtsdeurwaarder, omdat een kantoor niet voor de 
tuchtrechter gedaagd kan worden. Klopt dat wel? De heer Jans beaamt dat, civiele procedures vallen 
buiten deze verordening. Onderzoek zal echter wel plaatsvinden ‘op het kantoor ván’. Er wordt dus 
geen extra mogelijkheid geboden om ook het kantoor aan te spreken. Mevrouw Bakhuis-Van Kesteren 
resumeert dat als de auditor opdracht wordt gegeven een kantoor te toetsen, dat bij de tuchtrechter 
spaak zou kunnen lopen, omdat de verbinding dan niet is gemaakt met de gerechtsdeurwaarder. Is het 
dan niet beter dat explicieter te vermelden? ‘Een kantoor met de daaraan verbonden 
gerechtsdeurwaarders.’ De heer Jans noteert deze opmerking.  
 
Mevrouw Bakhuis-Van Kesteren vindt het verder onduidelijk waar de KBvG op toetst en waar het BFT 
op toetst. Zijn die twee toetsingen naast elkaar gelegd? De heer Pijnenburg wil de discussie echter 
graag beperken tot het stuk wat hier nu ligt.  
 
Mevrouw Elshof heeft een aantal vragen, over de reikwijdte en de toepassing op de kandidaten en 
toegevoegd gerechtsdeurwaarders, dat ziet ze niet terugkomen in de hoofdstukken 3 en 4. Waarom 
worden de overeenkomsten ook van toepassing verklaard op de toegevoegden en kandidaten (3.1 en 
4.1)? De heer Jans antwoordt dat eerst speelt voor zover het überhaupt van toepassing kan zijn, ook 
t.a.v. de waarnemer, en dat dit zaken zijn die nader moeten worden uitgewerkt in de lagere 
regelgeving. Zoals de verplichting tot inschrijving van beslagen, maar bijvoorbeeld ook de PE-
verplichting.  
 
Verder vraagt mevrouw Elshof af waarom in 5.8 staat geformuleerd een ‘daarvoor bestemde rekening’, 
i.p.v. gewoon expliciet ‘derdengeldenrekening’? De heer Jans geeft aan dat aansluiting is gezocht bij 
de wet, maar hij zal kijken naar de beste bewoordingen.   
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In artikel 7.13 staat vermeld dat de presentielijst wordt getekend door de aanwezigen, dat is echter 
niet het geval bij digitale vergaderingen. Moet dat niet neutraler vermeld worden? De heer Jans is het 
daarmee eens, hij vraagt of mevrouw Elshof haar opmerkingen op de mail kan zetten.  
 
Tot slot wordt in artikel 7.20 m.b.t. de geheimhouding een onderscheid gemaakt tussen 
ledenraadsleden en plaatsvervangers, terwijl de geheimhoudingsplicht uiteraard ook voor de 
plaatsvervangers heeft te gelden.  
 
De heer Swier worstelt met de antwoorden op de vragen van het BFT, waardoor nu alle regelgeving en 
verplichtingen ook direct op de waarnemers van toepassing worden verklaard. Hij zou graag een 
pleidooi houden om de artikelen 3.1 en 4.1 te schrappen en duidelijker te zijn over de reikwijdte. Voor 
een groot aantal zaken is het voor waarnemers simpelweg niet haalbaar. De rollen van de verschillende 
deurwaarders zijn divers, daar moet naar gekeken worden. Hoe zorgt een waarnemer voor een 
eventwichtige portefeuille, terwijl hij daar juist zit omdat dit niet in orde is. Dit moet dus meer 
uitgewerkt worden. Idem dito  voor een kandidaat, die hoeft ook niet te zorgen voor een evenwichtige 
portefeuille.  
 
De heer Jans gaat dit meenemen en overleggen met Wetgevingswerken, hoe dit op de beste wijze kan 
worden aangevlogen.  
 
De heer Van Dijk haakt in en merkt op dat op grond van de Gerechtsdeurwaarderswet de 
verplichtingen die gelden ook gelden voor waarnemers. Daar kan men dus niet omheen. In de 
verordening is e.e.a. explicieter gemaakt. Voor de waarnemer is echter nader denkwerk nodig, omdat 
het wellicht onwenselijk is artikel 4.1 als overeenkomstige toepassing te verklaren. Desalniettemin zal 
hij het wel als een soort verplichting moeten ervaren. In beginsel gelden alle verplichtingen dus 
onverkort, maar genuanceerd kan her en der een uitzondering gemaakt worden. Daarnaast komt de 
handhaving; de waarnemer die kan aangeven dat hij er niks aan kan doen dat het geen evenwichtige 
portefeuille is, dat zal de tuchtrechter ook begrijpen.  
 
Mevrouw Pap heeft een opmerking over 7.5 lid 2, die zin loopt niet lekker. Voorts staat in paragraaf 
7.5 een alinea over de ondersteuning van het bestuur van de KBvG. Tot 7.20 gaat alles over de 
ledenraad, daarna gaat het ineens over in het bestuur. Moet er dan niet iets in over het bestuur? De 
heer Jans antwoordt dat het bestuur een andere manier van werken heeft dan de ledenraad, dat gaat 
wat minder formeel qua opzet. Er is dus ook minder om te regelen voor het bestuur. Het bestuur mist 
in zoverre dus ook niet zoveel.  
 
De heer Van Dijk beaamt dat; voorts moet de Gerechtsdeurwaarderswet dan een grondslag bieden om 
dit te gaan regelen bij verordening. Voor de ledenraad is dat heel expliciet bepaald. Maar het bestuur 
is prima in staat om voor zichzelf afspraken te maken, hoe vaak en hoe ze bijeen komen. Dat hoeft niet 
bij verordening geregeld te worden.  
 
Mevrouw Pap resumeert, 7.18 op pagina 25, het verslag van de besloten vergadering behelst alleen de 
genomen besluiten. Ziet de ledenraad die verslagen wel? Jazeker, antwoordt de heer Pijnenburg. Dit 
is bestendig beleid.  
 
Mevrouw Elshof was nog iets vergeten over de stageverklaring, artikel 2.4; het lijkt erop alsof de 
opleidingsstage en de beroepsstage hier door elkaar worden gehaald. De heer Jans antwoordt dat de 
KBvG enkel iets te zeggen heeft over de beroepsstage, maar er nog steeds sprake is van onderwijs. 
Mevrouw Elshof vraagt zich dan alsnog af of dat wel te rijmen valt; er staat dat er een lijst/verklaring 
wordt verstrekt met de behaalde resultaten. Enkel aan het eind wordt een certificaat afgegeven. De 
heer Jans zal hiernaar kijken. De heer Waters vult aan dat er wellicht nog geëxpliciteerd kan worden 
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dat het om een beroepsstageverklaring gaat. De heer Jans benadrukt echter dat de KBvG zich enkel 
kan uitlaten over de beroepsstage en niet over de reguliere opleiding.  
 
Mevrouw Elshof stelt voor het woord ‘onderwijs’ te vervangen door ‘stage-onderwijs’. De heer Van 
Dijk neemt dit mee en gaat hiernaar kijken.  
 
De heer De Swart had op voorhand al een aantal opmerkingen ingestuurd. Hij ziet nu dat zijn 
opmerkingen zijn meegenomen (ATW-gerelateerd). Hij heeft nog een aantal opmerkingen in het 
algemeen. Het viel hem op dat aan het eind van de verordening staat dat er een aantal verordeningen 
worden ingetrokken; over de bijbehorende reglementen wordt echter niet gesproken. Desalniettemin 
is er uiteraard een causaal stelsel en vervalt de rechtsgrond, maar wellicht is expliciet benoemen 
wenselijk. Een ander punt is dat er voorheen een verordening DBR en PE waren en bijbehorende 
reglementen, met daaraan gekoppeld bestuursregels. Dat zijn naar zijns inziens andere documenten 
dan reglementen. Waarom is er nu voor deze constructie gekozen? Het reglement is verdwenen en 
overal wordt gezegd dat het bestuur bij bestuursregel nadere regels vaststelt. Tot slot staat in de 
Verordening PE dat ieder lid verplicht is zich bij te scholen, terwijl in de huidige conceptverordening 
staat in artikel 2.5 dat de gerechtsdeurwaarder en toegevoegd gerechtsdeurwaarder onderwijs volgen. 
Waarom niet meer ieder lid? Als een waarnemer een paar maanden waarneemt hoeft hij geen PE meer 
te volgen.  
 
De heer Jans antwoordt dat de regels over de waarnemer al even besproken zijn, de reikwijdte. Het 
onderscheid is de gerechtsdeurwaarder-waarnemer en de waarnemer. Het zou vreemd zijn als die 
eerste entiteit tweemaal PE-punten zou moeten halen. De heer De Swart resumeert en neemt de heer 
Jongejan als voorbeeld die uitsluitend nog als waarnemer werkte, echter in een ambtelijke bediening 
waarin hij al langere tijd geen PE-punten meer heeft gehaald. Kan er dan niet beter een ontheffing 
worden verleend? Ofwel, elk lid is verplicht PE-punten te halen en in voorkomend geval kan een 
ontheffing worden verleend. Bij voorbaat uitsluiten van waarnemers lijkt echter onwenselijk. De heer 
Jans neemt dit mee.  
 
Voor wat betreft de reglementen of bestuursregels, valt de verordening weg dan valt de grondslag ook 
weg. Dat neemt niet weg dat de lagere regelgeving nog verwerkt moet worden. De naam die eraan 
wordt gegeven, dat is puur een kwestie van naamgeving. Formeel zit er vrijwel geen verschil tussen 
een reglement of een bestuursregel. De ledenraad wordt betrokken bij de totstandkoming voor wat 
voor regel dan ook.  
 
De heer Van Dijk merkt op dat over het vervallen van de nadere regels twee zinnen zijn gewijd in de 
toelichting. De titulatuur van de regelgeving; deze exercitie is ook ondernomen om minder vormen van 
regelgeving te hebben, meer gelijke termen te gebruiken. Daarom bestaat er nu alleen nog een 
verordening en een bestuursregel; de bestuursregel heeft echter geen andere werking dan een 
reglement. Een beleidsregel daarentegen is een andere vorm van een regel, die bindt immers enkel 
het bestuur. Maar hier is het gewoon een keuze: bestuursregel of reglement, de termen zijn 
inwisselbaar en er is gekozen voor bestuursregel, zodat duidelijk is van welke entiteit de regel 
afkomstig is.  
 
In de verordening wordt beschreven wat het bestuur mag vaststellen aan nadere regels. De ledenraad 
moet dus vaststellen dat het bestuur daartoe bevoegd is. Om verwarring te voorkomen worden 
uniforme mechanisme gehanteerd.  
 
De heer Waters heeft vragen gesteld over artikel 4.2, de evenwichtige portefeuille waarover nu staat 
dat de gerechtsdeurwaarder ‘dat heeft’. Is dat te knellend? Nu staat er nog ‘draagt zorg voor’. Het is 
bekend dat er gerechtsdeurwaarders zijn die zich inspannen om tot een dergelijke portefeuille te 
komen. Feitelijk kunnen zij nu echter al naar de tuchtrechter, moet de nadruk niet meer worden gelegd 
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op de inspanningsverplichting? De heer Jans antwoordt dat het dan minder zou zijn dan wat er nu al 
gevraagd wordt; dit is enkel een herstructurering en nog niet een herijking, dan zouden de regels 
gewijzigd worden.  
 
De heer Van Dijk vult aan dat in de NvK en het RNvK, een vergelijkbare bepaling staat. Er moet altijd 
sprake zijn van meerdere opdrachtgevers. Dat is lastig voor een startend kantoor, maar het is een 
belangrijk gevoeld vereiste. Het is hier nog niet nader uitgewerkt naar 15%. De uitspraken in de 
toelichting die specifiek daarop in gaan, moeten dus ook worden gezien in het licht van de historie.  
 
De heer Nouta is van mening dat dit artikel an sich tegen het licht gehouden moet worden, wellicht 
wordt dit artikel wel geschrapt bij een nadere evaluatie.  
 
De heer Van der Pas heeft een vraag m.b.t. de door het BFT gestelde vragen en de antwoorden daarop 
door het bestuur. Zijn de vragen van het BFT nu voldoende beantwoord of volgt er nog een ronde? Is 
het BFT nu medestander in het vaststellen van deze verordening? De heer Jans heeft vernomen dat de 
antwoorden zijn verstrekt, hij heeft er nu geen zicht op of daar nog een reactie op is gekomen vanuit 
het BFT. De heer Van der Pas resumeert dat hij zich afvraagt in hoeverre wij op zoek gaan naar volledige 
consensus met het BFT? De heer Jans antwoordt dat de KBvG en het BFT twee verschillende rollen 
hebben; de norm is aan de KBvG, de handhaving aan het BFT. Of het uitvoerbaar is, dat horen we 
uiteraard graag van het BFT.  
 
De heer Van der Pas heeft nog een aantal vragen en opmerkingen gesteld, die zijn doorgeleid naar het 
bureau. Wat is handig voor de behandeling daarvan? De heer Pijnenburg antwoordt dat die vragen laat 
binnen kwamen, hij denkt niet dat het bureau noch Wetgevingswerken al de tijd hebben gehad om die 
vragen te beantwoorden. De heer Van der Pas resumeert dat hij medestanders zoekt; bijvoorbeeld 
t.a.v. het uitroepen van een vergadering 14 dagen van tevoren, maar dat tot 15 dagen van tevoren 
agendapunten kunnen worden ingediend. Moet dat niet ruimer genomen en vastgelegd worden? De 
heer Pijnenburg snapt zijn punt, maar dat is meer theoretisch dan praktisch. Vergaderingen worden 
aan het begin van het jaar bekend gemaakt en ruim drie weken van tevoren worden de leden om 
agendapunten gevraagd, hij ziet dit probleem dus niet zozeer. De punten van de heer Van der Pas 
worden ook nog gedeeld met de heer Jans.  
 
De heer Waters ziet de beantwoording van de vragen van de heer Van der Pas graag tegemoet, zodat 
hier eventueel in de volgende vergadering nog nader over gesproken kan worden.  
 
De heer Nouta neemt tot slot het woord. Morgen is het op de kop af zeven jaar geleden dat hij op het 
punt stond de KBvG te dagvaarden vanwege de bestuursregel OOP. Die procedure is niet zinvol 
gebleken, maar de weg via de ledenraad wel. Een impactanalyse volgde en de ledenraad was unaniem. 
Het bestuur bleef echter treuzelen met de uitvoering. Een evaluatie en een 
gerechtsdeurwaardersverordening zouden volgen. Nu is er in dit concept echter wederom geen 
evaluatiebepaling opgenomen; desalniettemin gaat Nederland gebukt onder knellende regelgeving en 
tal van toezichthoudende instanties. Hij doet aldus een beroep op de voorzitter, de heer Brouwer, die 
schouder aan schouder meedeed in dezelfde procedure zeven jaar geleden, een beroep om de 
evaluatie nu toch echt in gang te gaan zetten.  
 
De heer Brouwer heeft deze week een gesprek gehad met een oud-gerechtsdeurwaarder, Wil van 
Rosmalen. Hij was bestuurslid in 1984. Hij vertelde het historisch verloop van de KBvG en hoe succesvol 
het was dat men dit binnen 25 jaar voor elkaar heeft gebokst. Echter, is 25 jaar wel zo succesvol? Hij 
meent dat de PBO het regelgevende optreden met verve heeft opgepakt, een mooie waaier, maar niet 
altijd even consistent. Hij kan niet anders bevestigen dan dat dit nu het consistent maken is geweest, 
maar dat het hierna ook nog niet klaar is; een evaluatie volgt. Dit is de eerste stap, een belangrijke 
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eerste stap. Het heeft wat hem betreft hoge prioriteit hier het fundament te hebben, waarna de 
evaluatie kan gaan plaatsvinden.  
 
De heer Van der Pas gaat absoluut uit van de beste intentie van alle partijen, maar hij zoekt wel naar 
wat meer structuur en vastigheid. Het vervolgtraject ziet op de verdere vaststelling en niet op de 
evaluatie. Er is nog steeds geen concrete agenda of verplichting die het bestuur daartoe zal brengen. 
Dat momentum moet wel gecreëerd gaan worden. Zijn idee was een jaar geleden ook al dat er 
geëvalueerd werd, dit is wel een vorm van, maar het is nog steeds niet concreet. Het hangt samen van 
intenties en uitspraken.  
 
De heer Brouwer heeft een voorstel om het concreter te maken; enerzijds moet de ledenraad de 
ruimte gegeven worden om goed over voorstellen en ideeën te kunnen spreken. Voortvloeiend uit een 
eerder gemaakt verwijt dat het bestuur zaken zou doordrukken. Daar worden de teugels wellicht 
teveel gevierd. Anderzijds wil hij voor de eerstvolgende ledenraadsvergadering agenderen hoe het 
vervolgtraject eruit komt te zien, dan wordt het concreter. Dan kan worden besproken welke 
producten wanneer worden opgeleverd. Als dat een stuk comfort geeft, dan wil die dat graag bieden.  
 
De heer Pijnenburg rondt af, er zijn verder geen opmerkingen meer. Er zijn een zevental artikelen waar 
nader naar gekeken moet worden. Daarnaast zijn er artikelen waar nog sprake is van werk in 
uitvoering. Voorts zijn er nog twee sets vragen van de heer Van der Pas en mevrouw Elshof waarop 
nog antwoord moet komen. Het is wenselijk dat de antwoorden op die vragen en de zeven artikelen 
volgen voor de eerstvolgende ledenraadsvergadering.  
 
De heer Nouta heeft nog een vraag; hij begrijpt dat er een aantal zaken aan de orde komen in de 
volgende vergadering. Een andere belangrijk onderwerp is de Verordening Grenzen tariefmodellen die 
toch is meegenomen in de grote verordening. Hij herinnert zich een betoog van collega Swier om de 
bedoeling van de VGt nog eens tegen het licht te houden, is dit niet het moment daarvoor? De heer 
Pijnenburg geeft aan dat de artikelen in de Verordening zijn opgenomen nadat de termijn voor het 
stellen van vragen was verlopen, de ledenraadsleden krijgen dus zeker nog de gelegenheid om 
daarover vragen te stellen; gelieve vóór de eerstvolgende ledenraadsvergadering.   
 

12 Wat verder ter tafel komt 

 
Er zijn geen opmerkingen.  
 
 

13 Rondvraag 

 
De heer Van der Pas heeft een vraag over de RDW-beslagen. Met name beslagen op kentekens waar 
een leasemaatschappij bij betrokken is. Hij ervaart het nu als een soort omgekeerde bewijslast: hij 
moet nu aantonen dat het kan. Anders dan bij een beslag roerend op inboedel, waar het balletje bij de 
beslagene ligt. Hij ziet hiervoor geen grondslag en verneemt graag een reactie van het bestuur uiterlijk 
op de volgende vergadering. Zijn vraag is eerder gesteld aan het bureau. Mevrouw Van Koningsbrugge 
merkt echter op dat het bureau een dergelijke e-mail niet heeft ontvangen. De heer Van der Pas zal de 
e-mail opzoeken en nasturen.  
 
De heer Nouta doet een beroep op het bureau om vragen van derden niet te snel te beantwoorden. 
Zeker als het vragen zijn van banken bijvoorbeeld, waarbij gerechtsdeurwaarders zich daarna 
geconfronteerd zien met het antwoord. De heer Brouwer antwoordt dat het bureau niet zomaar 
reageert en er goed wordt nagedacht over de beantwoording. Mocht het bureau een fout maken, dan 
wordt dat uiteraard gecorrigeerd. Feedback is dan ook altijd welkom.  
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De heer Van der Pas bespreekt dat niet alleen deurwaarders een ‘Pavlov-reactie’ kennen, waarbij ze 
bij elke vraag die ze krijgen daar direct heel dienend op willen inhaken, dat is ook de grondhouding van 
het bureau. Alleen het komt steeds vaker naar voren dat antwoorden als een boemerang worden 
tegengeworpen. Als voorbeeld heeft het bureau de VNG bijgestaan in het meedenken over 
ontruimingen, maar vervolgens doordat de KBvG heeft meegedacht wordt nu gezegd ‘de KBvG zegt 
dat je het zo moet doen’, ander voorbeeld is het advies voor de coronabetekening; vervolgens is er 
een tuchtuitspraak waarin de tuchtrechter naar het advies verwijst. In dat licht is hij met de heer Nouta 
eens, maar het moet niet doorslaan in niets meer communiceren.  
 

14 Vaststelling volgende vergadering 

 

De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 23 september 2021 om 13.00 uur, via Zoom. Naar 

aanleiding van de persconferentie op 20 september as. kan dan worden bekeken of de vergadering in 

oktober fysiek kan plaatsvinden.  

 

15 Sluiting 

 

De voorzitter dankt de deelnemers voor hun inbreng en sluit de vergadering omstreeks 14.45 uur. 

 


