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NOTULEN LEDENRAADVERGADERING van de KBvG op 23 september 2021 via ZOOM 

 

Ledenraad: 
Dhr. M. (Mohammed) Azouagh, tot 14.30 uur vervangen door Dhr. D.X. (Dion) van Empelen  
Mw. C. (Chris) Bakhuis-van Kesteren 
Mw. L.A.C. (Lorena) Botter 
Dhr. D.W.J. (Jonathan) van Leeuwen, vervangen door de heer M. (Mesut) Tasci  
Dhr. mr. S. (Stefano) Nocco 
Dhr. M.A. (Mark) Nouta  
Nouta Mw. B. (Berthine) Pap 
Dhr. P.W.J. (Patrick) van der Pas 
Dhr. M.F.J. (Michael) Pijnenburg, voorzitter 
Dhr. mr. M.J. (Maarten) van Rooij, vervangen door mevrouw R. (Richelle) Elshof  
Dhr. J.C.M. (Hans) Ruis, tot 14.11 vervangen door de heer J. (John) Hempel 
Dhr. mr. J.A. (Jan) de Swart 
Dhr. M.R. (Michael) Swier 
Dhr. M.C. (Marco) Weening), vervangen door mevrouw L. (Leonie) Heskamp  
Dhr. C.J.O. (Clemens) Waters  
  
Plaatsvervangers:  
Dhr. M. (Mesut) Tasci 
Dhr. J. (John) Hempel 
Mw. P.H. (Petronella) Stockmann 
Dhr. R.T. (Thomas) Kijvekamp 
Dhr. A. (Arie) Lodder 
Dhr. P.G.C. (Patrick) Wittebrood  
 
Afwezig:  

Dhr. G.I. (Iwan) van Ravenswaaij  
Dhr. M.C. (Marco) Weening   

Dhr. D.W.J. (Jonathan) van Leeuwen 
Dhr. mr. O.M. (Oscar) Jans  
Dhr. J. (Jeroen) Nijenhuis  
 
Bestuur:  
Dhr. drs. M.D. Brouwer MSc (voorzitter)  
Dhr. mr. S.J.W. van der Putten (vicevoorzitter)  
Dhr. A.Ch. Boiten (penningmeester)  
Mw. mr. B.M.M. ter Kuile  
Dhr. P. Otter 
 
Bureau:  
Mevrouw mr. S.M.C. van Koningsbrugge  
De heer mr. P.N.M. Winnubst  
Mevrouw Z. Cramer  
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Notulist  
Het Notuleercentrum 

 

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 Weening is niet aanwezig. Hij wordt vervangen door mevrouw Heskamp. 

Er zijn vijftien stemgerechtigde ledenraadsleden aanwezig. 

 

Eerder deze week is de Ledenraad al gemeld dat agendapunt 6 (Gerechtsdeurwaardersverordening) 

vandaag niet behandeld wordt, omdat de beantwoording van de later ingediende vragen van de leden 

Van der Pas en Elshof nog niet gereed is en de vragen en opmerkingen van het bestuur nog niet 

verwerkt zijn. Het punt schuift door naar de volgende vergadering. 

 

Aansluitend aan de reguliere vergadering volgt, op verzoek van het bestuur, een kort besloten 

gedeelte. 

 

De bestuursperiode zit er voor de heer Otter binnenkort op. Hij is vandaag voor het laatst als 

bestuurslid aanwezig bij een Ledenraadsvergadering en neemt afscheid bij het punt 'Wat verder ter 

tafel komt'. 

 

De heer Van der Pas wijst op het toegezonden stuk 'Herbenoeming leden commissie Toetsing KBvG 

Normen voor kwaliteit'. Moet dit in deze vergadering behandeld worden? De voorzitter beaamt dat; 

dit behoeft stemming. Omdat het punt niet tijdig werd geagendeerd, moet eerst worden vastgesteld 

of de Ledenraad akkoord is met de behandeling van en stemming over dit punt. Geen van de leden 

heeft daar bezwaar tegen en het punt zal worden besproken bij 'Wat verder ter tafel komt'. 

De heer Van der Pas stelt voor dit punt samen te behandelen met het Reglement KBvG. Beide stukken 

staan genoemd als ingekomen stuk en horen bij elkaar. Beide worden dus behandeld bij 'Wat verder 

ter tafel komt'. 

Dat geldt ook voor de benoeming van mevrouw Stockmann als lid van de Commissie Meerjarenbeleid. 

Geen van de leden heeft bezwaar tegen de behandeling daarvan.  

 

Met inachtneming van het bovenstaande wordt de agenda vastgesteld. 

 

2 Mededelingen & ingekomen stukken 

✓ Reglement NvK 

✓ Integriteitsprotocol 

✓ Commissie Meerjarenbeleid: formeel benoemen Petronella Stockmann tot lid van de commissie. 

 

Twee van de bovengenoemde stukken zijn bij punt 1 al aan de orde geweest. 

 

Mevrouw Bakhuis heeft in de toegezonden stukken gelezen dat er een begeleidingscommissie moet 

komen, in het kader van regelgeving die hoort bij de Gerechtsdeurwaardersverordening. De 

voorzitter wijst erop dat het gaat om een startnotitie, er hoeft op dit moment nog geen 

begeleidingscommissie te worden ingesteld. 
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Integriteitsprotocol: de heer Van der Pas vindt dit een heel goede ontwikkeling. 

 

3 Notulen, besluiten- en actielijst ledenraadsvergadering 17 juni 2021 

De notulen van 17 juni 2021 zijn op 19 juli 2021 vastgesteld door de Notulencommissie. De notulen 

van 2 september 2021 worden op de dag van de vergadering vastgesteld. De mogelijkheid wordt 

geboden om opmerkingen te maken. 

 

Er zijn geen opmerking over de notulen, de besluitenlijst en de actielijst. 

 

4 Verslagen en overzichten 

Commissietermijnen 

De Ledenraad heeft gevraagd om een notitie met betrekking tot de zittingstermijnen van commissies. 

Die is opgesteld en ligt nu ter informatie voor. Het valt op dat bij weinig commissies een 

zittingstermijn is vastgelegd. Het gaat echter voornamelijk om bestuurscommissies, waarbij dus ook 

het bestuur over de termijnen gaat. 

 

De heer Van der Pas wijst erop dat de notitie aangeeft dat de Commissie Toetsing een 

bestuurscommissie is, terwijl in het reglement staat dat de Ledenraad de commissieleden benoemt. 

De voorzitter veronderstelt dat het gaat om een bestuurscommissie, waarvan de leden worden 

benoemd door de Ledenraad. Mevrouw Ter Kuile denkt dat ook; tevens is een bestuurslid voorzitter 

van deze commissie. 

De heer Van der Pas vraagt wat de definitie is van een bestuurscommissie; is het niet zo dat het 

bestuur daarbij bepaalt wie er zitting in hebben? Mevrouw Bakhuis meldt dat het de gang van zaken 

is dat de leden van de commissie benoemd worden door de Ledenraad en dat het bestuur de 

voorzitter van de commissie benoemt. De voorzitter concludeert dat het gremium dat de voorzitter 

levert, de commissie 'op zijn naam' heeft. 

De heer Swier verzoekt te omschrijven hoe het in elkaar zit. Hij veronderstelt dat een 

bestuurscommissie op verzoek van het bestuur wordt ingesteld en een Ledenraadscommissie op 

verzoek van de Ledenraad. Hij stelt voor dit in de notulen op te nemen, zodat het vastligt. 

Verder mist hij zittingstermijnen. Het is goed dit wel te reguleren; in elk geval kan de Ledenraad 

hierover nadenken met betrekking tot de Ledenraadscommissies. De voorzitter beaamt dat. Hij stelt 

het volgende voor, waarmee de Ledenraad akkoord is: het bestuur/het bureau van de KBvG komt 

met een definitie en criteria van bestuurs- en Ledenraadscommissies. Als de Ledenraad die heeft 

ontvangen en het ermee eens is, kijkt hij vervolgens naar de zittingstermijnen. (actie 6.01) 

Mevrouw Pap doet de suggestie in dezen ook de commissie Toetsing mee te nemen. De voorzitter 

antwoordt dat het hierbij gaat om een overgangssituatie; daarom is niet eerder een verzoek gedaan 

tot herbenoeming. Ook wat dit punt betreft zal er eerst helderheid moeten zijn met betrekking tot de 

commissies. Mevrouw Pap stelt voor de zittingstermijnen per persoon te zijner tijd dan te registreren 

bij de commissieverslagen. De heer Swier merkt op dat het hem niet zozeer gaat om het controleren 

van commissies, maar de verantwoordelijkheid van de Ledenraad de commissies te laten 

bemannen/vrouwen door mensen met relevante kennis en kunde. Duidelijkheid met betrekking tot 

zittingstermijnen kan daarbij helpen. De voorzitter beaamt dat; om het bij te kunnen houden en erop 

te kunnen anticiperen, moeten de termijnen zichtbaar zijn. 

Mevrouw Elshof wijst erop dat de commissie KING in het verslag een bestuurscommissie wordt 

genoemd, maar in een andere notitie als een Ledenraadscommissie. De commissie neemt dit mee. 

(actie 6.01) 
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Verslag van de commissies  

De heer Nouta heeft een vraag inzake de Commissie Beheer DBR en/of de Commissie Schuldenwijzer. 

Hij zag op LinkedIn een wervend filmpje over Schuldenwijzer. Raadpleging van een aantal personen 

leerde dat Schuldenwijzer op dit moment alleen het burgerportaal van het DBR is. De heer Nouta 

vraagt zich af of dergelijke filmpjes wel passend zijn, in het stadium waarin Schuldenwijzer zich op dit 

moment bevindt? 

De heer Swier antwoordt dat in de vorige vergadering van de Commissie Schuldenwijzer een lid van 

de Commissie DBR en een bestuurslid te gast waren en dat er uitleg is gegeven over hoe men een en 

ander ziet. Voor de volgende vergadering zijn de voorzitter van de KBvG en SNG uitgenodigd om de 

hun visie op de huidige rol en functie van Schuldenwijzer toe te lichten. Het is momenteel inderdaad 

alleen een inzageportaal op het DBR en conform de afspraak met de Ledenraad wordt er vooralsnog 

niet doorontwikkeld. 

De heer Nouta ging ervan uit dat er pas op de plaats gemaakt zou worden met Schuldenwijzer en dat 

er geen actieve ruchtbaarheid aan gegeven zou worden. Die wordt er nu wel aan gegeven, zij het 

onder een andere noemer. Hij vraagt zich af of het naar buiten treden met het filmpje past binnen de 

bandbreedte die het bestuur met Schuldenwijzer heeft. De heer Swier geeft aan dat hij in het 

komende overleg om uitleg zal vragen. (actie 6.02) Hij ziet wat er nu naar buiten gaat niet als iets 

nieuws, maar vooral als een herhaling van wat al twee jaar gecommuniceerd wordt (een 

inzageportaal). 

 

Vacaturecommissie 

De heer Van der Pas merkt op dat er momenteel maar liefst drie vacatures zijn voor 

plaatsvervangend Ledenraadsleden en informeert naar de stand van zaken; kan de Ledenraad 

wellicht helpen? De voorzitter vindt drie vacatures ook veel. Bij de twee laatste ALV's is een oproep 

gedaan aan de leden om zich kandidaat te stellen, maar daar is niet op gereageerd. De vacatures 

worden opnieuw uitgezet en onder andere gemeld in Nieuws van de Week; hopelijk kandideert zich 

dan toch een aantal leden. Mevrouw Van Koningsbrugge meldt dat zij bezig is met een e-mail 

hierover aan de leden. Op de vorige e-mail hierover is echter geen respons gekomen. De heer Van 

der Pas constateert dat dit dus niet werkt; wat zou wel kunnen werken? Het is zaak out of the box te 

denken. De voorzitter stelt voor dat men rondkijkt in het eigen netwerk naar geschikte personen en 

die actief te benaderen. 

Mevrouw Botter spreekt de net beëdigde nieuwe deurwaarders, net als zij de praktijk in gaan. Zij 

weet niet of nog niet-gediplomeerden al plaatsvervangend Ledenraadslid kunnen worden, maar het 

is wellicht raadzaam de Ledenraad sowieso bij hen onder de aandacht te brengen. De voorzitter is 

het daarmee eens; hoe meer ruchtbaarheid, hoe beter. 

Mevrouw Bakhuis stelt voor er tijdens de (fysieke) ALV aandacht aan te geven en een plek in te 

richten waar geïnteresseerden zich kunnen vervoegen en met Ledenraadsleden kunnen praten. Zo 

wordt de drempel lager en wordt het Ledenraadswerk letterlijk en figuurlijk tastbaarder. 

 

De heer Nouta noemt de omvang van de beroepsgroep. In een enquête gaf 11% aan een actieve rol 

binnen de KBvG te willen spelen, op enig moment is dan natuurlijk zo ongeveer iedereen die dat wil 

wel ergens ingezet. Daar moet men ook realistisch in zijn. 

 

De heer Hempel vraagt of bij de drie vacatures zijn binnenkort aflopende termijn al is meegerekend. 

De voorzitter antwoordt dat dat niet het geval is en dat hij hoopt dat de heer Hempel herkiesbaar is. 

Hij geeft aan dat hij inderdaad herkiesbaar is. 

 

Commissie Toetsing KBvG Normen voor Kwaliteit 
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Mevrouw Pap leest bij 'actualiteiten' dat er geen bijzonderheden te melden zijn, maar er wordt toch 

volop gewerkt aan het vormgeven van nieuwe toetssystematiek? De voorzitter veronderstelt dat 

deze commissie zelf daar niet bij betrokken is. Mevrouw Ter Kuile beaamt dat. De commissie 

Toetsing gaat niet over de inrichting van de toetsingssystematiek, maar over de kwaliteit van het 

werk van de auditoren. 

 

Commissie Wetgeving 

De heer Van der Pas noemt de nieuwe wijze van beslagleggen op kentekengeregistreerde voertuigen 

per 1 april. Op zijn kantoor heeft dat geleid tot een nieuwe werkmethodiek. Een praktisch probleem 

is regelmatig om auto's waarop digitaal beslag wordt gelegd naar een veilinglocatie te krijgen. Als dat 

niet gebeurt, zou men aangifte moeten doen volgens artikel 198 SR. Dat is echter niet eenvoudig; het 

kan niet digitaal maar moet op afspraak bij de politie. Zo'n afspraak duurt anderhalf uur en er moet 

er per aangifte een afspraak gemaakt worden. Hier zullen alle deurwaarders tegen aan gaan lopen en 

het zou goed zijn daar gezamenlijk iets mee te doen. Digitaal aangifte doen als ondernemer zou wel 

kunnen als men deel uitmaakt van een gebruikersgroep; de heer Van der Pas heeft daarom de groep 

'198 SR' aangemaakt. Toen bleek dat alleen op bepaalde onderwerpen aangifte mogelijk is, zoals 

winkeldiefstal, en niet op zaken die voor deurwaarders van belang zijn. Hij verzoekt het punt van het 

eenvoudiger maken van aangifte doen op te pakken. 

De heer Van der Putten antwoordt dat dit punt niet direct onder deze commissie valt, maar wel 

interessant is. De nieuwe wet maakt het inderdaad veel eenvoudiger om beslag te leggen op auto's, 

maar aangifte doen als de auto er niet is, is tijdrovend. Hij zal dit onder de aandacht brengen bij 

Justitie tijdens het eerstvolgende reguliere overleg hiermee. De heer Van der Pas pleit voor een 

tweesporenbeleid: op langere termijn mogelijkheid voor online aangifte en op korte termijn de 

politie informeren dat een deurwaarder zich voor zo'n aangifte kan melden. 

De heer Waters noemt dat de heer Otter betrokken was bij het formaliseren van de aangifte bij 

mishandeling voor de KBvG; wellicht kan de heer Van der Putten samen met hem bekijken of de 

contacten daaromtrent voor dit nieuwe punt aangewend kunnen worden. (actie 6.03) 

 

5 Verslagen en overzichten bestuur 

Overzicht Wetgevingsontwikkeling 

Mevrouw Bakhuis leest dat bij de Rechtspraak de fax wordt uitgefaseerd per 1 oktober. Men gebruikt 

die daar echter toch nog wel zo nu en dan. De heer Winnubst antwoordt dat hierover recent contact 

is geweest en dat men er nog mee bezig is; aangegeven is wel dat dit verschoven zou worden 

naar april 2022. 

 

De heer Van der Pas heeft een vraag over het conceptvoorstel mediation. Is gekeken naar en 

gesproken over een rol als mediator voor de deurwaarder? Hoe ziet men dat? De heer Brouwer 

antwoordt dat er beleid over is en dat de heer Jans zich vooral met dat punt bezighoudt; het bestuur 

neemt de vraag mee en komt erop terug in een schriftelijke reactie per e-mail. (actie 6.04) 

 

De heer Van der Pas noemt uit het overzicht 'inverbindingstelling'. Hij is benieuwd naar de ervaringen 

bij de expertmeeting van 16 september en of er gesproken is over een combinatie met de in de 

consumentenvordering nu al gebruikte WIK-verplichting. De heer Winnubst heeft de meeting 

bijgewoond, samen met mevrouw Cazemier. Er is gesproken over het plan om een voorwaarde te 

verbinden, voordat men een vordering kan indienen bij de rechter. Die voorwaarde komt erop neer 

dat de eisende partij in verbinding moet zijn geweest met de partij die gedagvaard wordt. De KBvG 

heeft aangegeven dit een sympathiek voorstel te vinden, maar dat het voorgenomen plan niet goed is 

en dat er veel haken en ogen aan zitten. Ook is aangegeven dat er op dat vlak al heel veel is, zoals de 
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veertiendagenbrief en alle contacten die deurwaarders leggen om tot een minnelijke oplossing te 

komen. Andere organisaties zoals Deurwaardersbelangen delen die mening. Het ministerie gaat met 

het plan verder en bekijkt hoe het anders kan. De KBvG heeft aangeboden een notitie te willen 

schrijven over de rol van de deurwaarder als regiehouder en verbinder. Het is in elk geval duidelijk dat 

het voorgestelde plan het niet gaat worden. 

De heer Nouta vraagt waar de heer Winnubst dat uit afleidt; minister Dekker lijkt er immers anders 

over te denken. In diens stuk lijkt het alsof er wordt teruggekeerd naar de situatie van voor de WIK 

(kantonrechters die een soort dubbele redelijkheidstoets doen, om te bepalen of er wel of geen 

incassokosten toegewezen worden). De heer Nouta begrijpt het voorstel niet. De heer Winnubst 

antwoordt dat de KBvG dat ook niet begrijpt en dit duidelijk heeft gemaakt. 

De heer Brouwer vult aan dat het op allerlei manieren proberen een vorm van mediation in de incasso 

te brengen, hardnekkig is. De inhoudelijke argumenten tegen het voorstel worden echter breed 

gedeeld, dus er is goede hoop op dat het de juiste kant op gaat. Garanties zijn er in de politiek echter 

nooit.  

 

Bestuursverslag 

De heer Van der Pas dankt het bestuur voor de heldere verslaglegging en het meenemen van de 

actiepunten. Hij mist echter het uitwerken van het voorstel met betrekking tot het aanpassen van het 

aantal bestuursleden. De heer Brouwer antwoordt dat dit punt inderdaad nog open staat; het bestuur 

wil dit combineren met de begroting, omdat het daar ook invloed op heeft. Op die wijze komt het punt 

dus terug in de volgende vergadering. 

 

De heer Nocco merkt op dat de verschottendiscussie met de Rechtspraak niet in het verslag voorkomt. 

Hij is benieuwd naar de stand van zaken. 

KBvG-voorzitter de heer Brouwer licht toe dat de zorgen hieromtrent nog niet verdwenen zijn, maar 

dat er ook nog geen beslissing is genomen. Er zijn goede contacten over de kwestie met onder andere 

LOVCK, opdat een en ander goed onderbouwd wordt als te zijner tijd de wet eventueel aangepast zou 

moeten worden. Het is een heel belangrijk onderwerp dat het bestuur nauwlettend volgt. 

 

De heer Van der Pas noemt de punten 15 (ALV, regiobijeenkomsten/thematafels en webinars) en 16 

(Klankbordgroepen) van het bestuursverslag. Hij doet de suggestie een Klankbordgroep tijdens de ALV 

al een plek te geven. De heer Brouwer neemt dit mee. Hij licht toe dat er binnen het bestuur wordt 

gediscussieerd over de positie van een klankbordgroep, gelet op de beslissende organen die er binnen 

de PBO al zijn. Het klinkt eenvoudig en sympathiek, maar is bij nader inzien toch best ingewikkeld. Dit 

punt komt wellicht ook terug in de volgende vergadering. 

 

Mevrouw Pap informeert wanneer het webinar over het nieuwe systeem met betrekking tot het 

kadaster precies is; zij ziet daarover verschillende data voorbijkomen. Mevrouw Van Koningsbrugge 

antwoordt dat het webinar is verzet van 27 september naar 5 oktober. Er lopen momenteel pilots, de 

uitkomsten worden tijdens het webinar gepresenteerd. Waarschijnlijk gaat het systeem een week later 

dan pas over (dus niet op 1 oktober). Sowieso kan het huidige systeem nog gebruikt worden tot 

voorjaar 2022. Over deze zaken is vorige week een mail gestuurd. 

 

Startnotitie inzake de evaluatie van KBvG-regelgeving 

De heer Nouta heeft de startnotitie met belangstelling gelezen en vindt dat er een mooi uitgangspunt 

is geschetst dat goed als basis kan dienen voor de evaluatie. Twee keer wordt genoemd dat de 

arbeidsintensief is en dus veel werk met zich meebrengt; dat betekent dat de bemensing in een 

eventuele commissie vanuit de kleine kantoren lastig kan zijn. Dat is echter wel van meerwaarde en de 
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heer Nouta vraagt het bestuur daarover na te denken. Hij verzoekt tevens een heldere tijdslijn op te 

stellen. De heer Nouta wijst erop dat voor de evaluatie een budget nodig is. Tot slot vraagt hij hoe dit 

evaluatietraject wordt belegd in het bestuur. De heer Brouwer vindt het punt over het betrekken van 

de kleine kantoren een goede opmerking, het bestuur zal zich daarover buigen. Zodra een en ander 

geconcretiseerd wordt, wordt er ook een duidelijke planning opgesteld aan de hand van de 

uitgangspunten. Ook het budget is een terecht punt; de begroting 2022 moet nog vastgesteld worden, 

maar er zal inderdaad ruimte genomen moeten worden om inhoud aan de evaluatie te kunnen geven. 

Over hoe het onderwerp binnen het bestuur wordt belegd, wordt nog nagedacht. Er komt in elk geval 

een vast aanspreekpunt voor het geheel. 

 

Communicatiejaarplan 

De heer Nouta noemt dat de heer Otter de afgelopen jaren veel energie in het communicatieplan heeft 

gestoken. Hij treedt terug, wie neemt dit onderwerp over? De heer Otter antwoordt dat dit in 

combinatie zal gebeuren door communicatieadviseur mevrouw Cramer, directeur mevrouw Weisfelt 

en de voorzitter de heer Brouwer. 

De heer Nocco informeert naar de stand van zaken met betrekking tot de podcast. De heer Otter 

verwijst naar het eind van de vergadering; dan zal er meer duidelijk worden. 

 

Schulden en invordering in 2025 - Visie KBvG op integrale samenwerking in de keten 

De heer Van der Pas informeert of dit stuk ergens onderdeel van is. Overigens vindt hij het een helder 

stuk, maar mist de nuance met betrekking tot alles wat er wordt ingezet ten opzichte van de (relatief 

kleine) omvang van de problematiek. 

De heer Brouwer licht toe dat het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) in de zomerperiode 

thematafels heeft georganiseerd, voortgekomen uit een motie van D66. Een van de onderwerpen was 

'kwetsbare burgers'. De heer Otter verzorgde die thematafel namens de KBvG en als input daarvoor 

werd dit paper stuk geschreven. De diverse thema-papers zijn uiteindelijk samengevoegd in een totaal-

paper dat ook naar de minister en de vaste Kamercommissie is gestuurd (behandeling op 

1 december 2021) en onderschreven wordt door NVI, NVVK, LOSR, Deurwaardersbelangen en de 

KBvG. Ook de Raad voor de Rechtspraak staat achter de inhoud. Het bureau zal de diverse papers delen 

met de Ledenraad. (actie 6.05) Het heeft er al met al wel voor gezorgd dat de Kamer de demissionaire 

minister zeer waarschijnlijk zal aangeven dat hij met een aantal punten verder kan. 

Wat de nuance betreft die de heer Van der Pas noemde, merkt de heer Brouwer op dat die in de andere 

papers wat meer te vinden is. De onderhavige paper was de meest 'zachte'. 

 

Rooster van aftreden: termijnen gewijzigd 

Hierover zijn geen opmerkingen. 

 

Onderhanden wetgeving 

Hierover zijn geen opmerkingen. 

 

6  Gerechtsdeurwaardersverordening 

Op 2 september jl. vond er een extra ledenraadsvergadering plaats. Op die vergadering zijn nog 

aanvullende vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Ter vergadering wordt besproken wat er met de 

opmerkingen is gedaan en kunnen eventueel de antwoorden op gestelde vragen worden besproken. 

Dit agendapunt schuift door naar de volgende vergadering. 
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7  Beleidsreactie betalingsregelingen 

Schuldeisers dienen eerst de mogelijkheden van een betalingsregeling te onderzoeken voordat een 

zaak voor de rechter wordt gebracht, zo volgt uit de beleidsreactie van de minister. De heer Van der 

Pas heeft zijn bedenkingen en vraagt of het bestuur deze bedenkingen onderschrijft. 

 

De heer Van der Pas heeft zijn bedenkingen met betrekking tot de 'beleidsreactie 

betalingsregelingen' verwoord in een brief aan het bestuur van de KBvG, dat daarop een reactie 

heeft geformuleerd. De genoemde stukken zijn bijgevoegd. 

De heer Van der Pas spreekt dank uit voor de uitvoerige en volledige reactie en wenst het bestuur 

succes bij het vervolgen van dit traject. Zijn inbreng en die van de Ledenraad is daarbij wellicht een 

steuntje in de rug. 

De heer Waters vraagt of de verplichte betalingsregeling bij de sessie inzake de mediation en 

inverbindingstelling ook ter sprake is geweest. De heer Winnubst antwoordt dat daar niet specifiek 

over is gesproken. 

 

8  RDW-beslagen 

De heer Van der Pas heeft een schriftelijke reactie en vragen opgesteld naar aanleiding van twee e-

mails van de KBvG met betrekking tot RDW-beslagen. Daarop hebben het bestuur en het bureau 

gereageerd. De heer Van der Pas neemt kennis van deze reactie en laat het daar voor nu bij. 

De heer Nocco meldt dat op zijn kantoor bij ieder voortuig met een verstrekkingsvoorbehoud de 

leasemaatschappij gevraagd wordt om welke leasevorm het gaat. De meeste sturen alle informatie, 

maar sommige geven aan vanwege privacyregels geen informatie aan derden te geven. De reactie 

daarop is dat de informatie aan een gerechtsdeurwaarder wordt gestuurd die daar recht op heeft, 

waardoor het niet in strijd is met de AVG. Wat is echter de juridische status van die bevraging aan de 

leasemaatschappij? Die is immers niet wettelijk verplicht om die informatie te verstrekken. De heer 

Nocco geeft dan aan dat bij een beslaglegging nodeloos kosten worden gemaakt, als achteraf blijkt dat 

de auto toch niet van de debiteur is en dat die kosten worden verhaald op de leasemaatschappij; 

meestal wordt de informatie dan toch gegeven. 

De heer Van der Putten vindt dat een creatieve oplossing. Geconstateerd kan worden dat een 

leasemaatschappij niet verplicht is de informatie te geven, maar vragen staat vrij en voorkomt kosten. 

Een suggestie is om eens een derdenbeslag te leggen, als een leasemaatschappij weigert om gevraagde 

informatie te verstrekken. In het laatste moderniseringstraject stelde de KBvG onder andere voor op 

te nemen dat een deurwaarder, als hij gerechtigd is een beslag te leggen, altijd een derde kan 

bevragen. Dat ging de wetgever toen te ver, dus er is inderdaad geen wettelijke grondslag. 

 

De heer Nouta vindt de slotzin van de mail van 12 juli 2021 (bijlage bij mail van de heer Van der Pas) 

niet passend in een mail van de KBvG. (Gelieve daar alert op te zijn en registraties per omgaande te 

beëindigen) Als er al iemand is die de deurwaarder opdracht geeft per omgaande een registratie te 

beëindigen, zou dat de executierechter moeten zijn. Een betere zin zou zijn: Wij adviseren u daarom 

registraties per omgaande te verwijderen.  

De heer Van der Putten bespreekt dat het in dezen dubben is. Het bestuur van de KBvG is 

verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid, en voor een goede beroepsuitoefening. Aan de 

ene kant is er wetsuitleg en gaat men dingen realiseren, via de wetgever of de Hoge Raad; dan is het 

zwart-wit. Als iets niet beslist is, is het grijs. Als jurist is de heer Van der Putten voorzichtig met zaken 

op schrift te stellen, zeker als het gaat om 'grijs' dat wordt ingekleurd. Er is dan altijd wel iemand die 

het er niet mee eens is. Aan de andere kant hebben de beroepsgroep en de maatschappij behoefte 

aan duiding en advisering door de KBvG. Een advies is niet altijd even genuanceerd en/of definitief, de 
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KBvG probeert daar zorgvuldig mee om te gaan. Een voorbeeld is de bankbevraging, onder het nieuwe 

beslagrecht. Er is een nieuw Btag-tarief, dat mag worden ingezet als er een bank wordt bevraagd. Maar 

hoe dat wordt ingevuld, is niet bepaald: mag het tarief ingezet worden bij één bevraging? En als het 

om tachtig banken in een dossier gaat, mag het dan ook tachtig keer? Daar heeft de KBvG iets van 

gezegd, het gevolg is niet wat de wetgever, de executierechter en de Hoge Raad zeggen. De KBvG 

probeert duiding te geven aan de wet, voor de beroepsgroep. Het staat elke deurwaarder echter vrij 

om zijn eigen beleid te voeren, in het meest extreme geval zal hij dat dan bij de civiele rechter moeten 

verantwoorden. De heer Nocco merkt op dat er veel waarde wordt gehecht in wat de KBvG in een e-

mail schrijft, in die zin begrijpt hij de opmerking van de heer Nouta. Hij gaat er echter ook van uit dat 

de KBvG niet over een nacht ijs gaat, als zij een standpunt geeft. 

De heer Nouta verduidelijkt dat hij niet stelt dat er lichtzinnig een standpunt zou worden verkondigd. 

Echter, als er door het bureau een oordeel wordt gegeven zou er eerst hoor en wederhoor toegepast 

moeten worden. Er zijn immers debiteuren die op enig moment met een gekleurd verhaal bij het 

bureau zouden kunnen komen, om dan een mail te laten typen die in lijn is met wat zij graag willen 

horen en die vervolgens met een heel andere uitleg tegen de gerechtsdeurwaarder te gebruiken. Het 

is prima als het bureau zaken probeert te duiden en te stroomlijnen, maar het dient ervoor te waken 

niet voor het karretje gespannen te worden van sommige debiteuren. 

De heer Brouwer vindt het belangrijk dat mails die naar alle leden gaan, onder de verantwoordelijkheid 

van het bestuur vallen. Dat kan dan ook op de inhoud worden aangesproken. Als er individuele 

contacten zijn tussen bijvoorbeeld een debiteur en het bureau, is de werkwijze zo dat altijd wordt 

terugverwezen naar het kantoor waar het dossier wordt behandeld. Het zou kunnen gebeuren dat er 

sprake is van bijvoorbeeld een stalker, iemand die een deurwaarder echt dwars wil zitten; in dat geval 

is het zinvol dat bij het bureau te melden. Met betrekking tot duiding van wetgeving sluit hij zich aan 

bij wat de heer Van der Putten aangaf; het gaat dan vaak om zaken die niet zwart-wit zijn.  

 

Mevrouw Pap vraagt met betrekking tot RDW-beslagen hoe er in de praktijk kan worden omgegaan 

met het volgende. Per 1 april jl. zijn er de RDW-beslagen, maar er zijn ook beslagen gelegd op auto's 

voor die datum. Er kan opnieuw beslag worden gelegd (het oude beslag inschrijven mag niet), maar 

dat geeft weer kosten. Inmiddels is via de RDW te zien dat collega's ook al beslag hebben gelegd. Die 

zou je kunnen informeren. Hoe kijkt het bestuur daartegen aan? 

De heer Van der Putten heeft daar niet zomaar een antwoord op. Inderdaad mogen oude beslagen 

helaas van de wetgever niet ingeschreven worden. Mevrouw Pap noemt twee opties, een nieuw beslag 

en/of andere deurwaarder(s) informeren. Men zou kunnen beginnen met het sturen van een mail naar 

de collega-deurwaarder. Als die daar niet op gereageerd, zou een betekening uitgevoerd kunnen 

worden. Formeel hoeft volgens de heer Van der Putten geen extra beslag gelegd te worden, zolang de 

andere deurwaarder maar in kennis wordt gesteld van het beslag. 

De heer De Swart veronderstelt dat bij een beslag van voor 1 april 2021 degene met het oudste beslag 

het recht heeft tot executieverkoop over te gaan. Eventuele andere deurwaarders die beslagen hebben 

gelegd, dienen geïnformeerd te worden en zouden strikt genomen hun beslag aan de oudste 

executoriale beslaglegger moeten overbetekenen en aan te geven hoe groot hun vordering is en dat 

zij aanspraak te willen maken op hun deel van de opbrengst. De kosten die de oudste beslaglegger al 

gemaakt heeft, komen met voorrang uit de executie-opbrengst. De voorzitter denkt dat die uitleg 

correct is. 

 

De heer Van der Pas vindt de opmerking dat men zelf kan bepalen hoe men omgaat met een standpunt 

van de KBvG, haaks staat op hoe dat in de praktijk werkt. Er zijn immers steeds meer voorbeelden van 

zaken die door het bestuur in een algemene mail aan alle leden worden geuit, buiten de KBvG om een 

eigen leven gaan leiden. Het bestuur dient daar rekening mee te houden. Er is risico op een soort 
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willekeur met betrekking tot het innemen van een standpunt door het bestuur; soms vraagt de 

Ledenraad om een standpunt en wil het bestuur dat niet innemen, dan moet jurisprudentie het 

uitwijzen. En soms wordt er niet om een standpunt gevraagd, maar komt dat er wel. De heer Van der 

Pas gaat zich hier eens goed over buigen en zal het punt eventueel agenderen voor een volgende 

vergadering. 

De heer Brouwer beaamt dat het een lastig punt is. Het bestuur is zich er terdege van bewust dat wat 

het zegt en zeker wat er in een mail staat, meegewogen wordt en dat er veel waarde aan wordt 

gehecht. Het bestuur kan zelf hiaten constateren en besluiten daar iets van te vinden, duiding te geven 

aan punten die duiding behoeven; dat is een beleidskeuze en wordt bewust gedaan. Er zitten 

inderdaad risico's aan en de heer Brouwer juicht het toe dit onderwerp verder uit te diepen.  

 

9  Voorstel geldigheidsduur toetsingsverslagen 

De heer Van der Pas heeft voorstellen ingediend met betrekking tot de geldigheidsduur van de 

toetsingsverslagen, die bij de stukken zijn gevoegd. De voorzitter vraagt het bestuur om hierop te 

reageren. De heer Van der Pas ziet op het scherm veel 'handjes' van Ledenraadsleden en wil graag 

die reacties horen. 

Mevrouw Ter Kuile onderschrijft de suggesties van de heer Van der Pas en geeft aan dat dit ook 

onderdeel is van de nieuwe verordening. Ook zij is benieuwd naar de standpunten van de Ledenraad. 

Mevrouw Bakhuis veronderstelt dat voor een volledige toetsing van eens in de drie jaar is gekozen in 

aansluiting op de termijn voor de ISO-normering. Daarbij is er echter jaarlijks ook een lichtere 

toetsing, alleen op bepaalde onderdelen. Die systematiek is een goede; elke twee jaar volledig 

toetsen is een te grote belasting, maar eens per drie jaar is te lang als er geen tussentijdse toetsing is. 

De heer Nouta zou aan het stuk van de heer Van der Pas toe willen voegen: de belasting van toetsing 

voor kleine, middelgrote en grote kantoren. Een grote organisatie kan een afdeling opzetten voor het 

certificeringsproces, een middelgroot kantoor kan wellicht een of enkele deurwaarders wat minder 

op pad laten gaan om de toetsing voor te bereiden, maar bij een klein kantoor ligt alles een aantal 

dagen stil. De impact van een toetsing is niet vergelijkbaar voor de drie categorieën, een segmentatie 

bij toetsing zou goed zijn. De heer Nouta verzoekt de deelnemers daar eens over na te denken. 

De heer Swier sluit zich daar grotendeels bij aan. Hij is ook voor een andere benadering, op sommige 

kantoren zal inderdaad niet zo heel veel veranderen en dan is een toetsing wellicht niet zo zinvol. 

Overigens heeft zijn kantoor een ISO-certificering; ook de tussentijdse toetsen vragen veel tijd en een 

kleine kantoorhouder moet dat grotendeels zelf doen. Een of andere normering zou goed zijn. De 

heer Swier weet dat het niet opportuun is om te zeggen dat er verschillen zijn tussen kleine, 

middelgrote en grote kantoren, maar die zijn er wel degelijk en het is goed daarover na te denken. 

De heer Waters noemt het advies dat de commissie heeft gegeven aan het bestuur. Een punt 

daarvan is een driejaarlijkse toetsing en een tussentijdse kleinere toets, mede om de druk voor de 

kleine kantoren te verminderen. Het advies dient nog uitgewerkt te worden in een reglement, dat 

hangt samen met de nieuwe Gerechtsdeurwaardersverordening en heeft daardoor ook vertraging 

opgelopen. 

De heer De Swart vraagt of er is nagedacht over een soort tweetrapsraket: als een kantoor al een 

ISO-audit heeft gehad (of een andere instantie van goede reputatie), zou er bijvoorbeeld eens per 

drie jaar een KBvG-audit kunnen zijn. Een kantoor dat dit niet heeft, zou dan eens per twee jaar 

geaudit kunnen worden. Hij kan zich voorstellen dat audits voor een klein kantoor veel met zich 

meebrengen. Daar staat tegenover dat de beroepsgroep in de afgelopen jaren wel wat misstanden 

heeft gekend; het is de vraag of verlengen van de toetsingstermijn het juiste beeld geeft. 

Mevrouw Ter Kuile geeft aan dat deze punten ook zijn besproken door de commissie en in het 

bestuur. Overal zijn voors en tegens aan. Het bestuur neemt de opmerkingen mee in het voorstel, 

dat hopelijk zo snel mogelijk opgesteld kan worden nadat de Gerechtsdeurwaardersverordening 
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gereed is. Geprobeerd wordt het certificeren door een andere instantie mee te nemen. Iedereen 

moet aan de normen voldoen, maar het pad om dat te bereiken is voor elk kantoor anders; gepoogd 

wordt daar ook recht aan te doen. Voor tussentijdse toetsing of verschillen in termijnen is veel te 

zeggen, maar het maakt het er niet eenvoudiger op.  

 

De heer Van der Pas is bezorgd dat de essentie van toetsing – kwaliteit van de beroepsgroep 

garanderen en borgen - op het tweede plan komt, omdat de insteek vooral de kosten en het gemak 

voor de deurwaarder lijken te zijn. Hij zoekt naar manieren van toetsing, die de lijn tussen enerzijds 

behapbaar houden van de toetsing en anderzijds de kerngedachte achter de normen zo scherp 

mogelijk stellen. Hij hoopt dat de commissie die aspecten goed meeneemt: niet alleen koopman zijn, 

maar zeker ook dominee. 

Mevrouw Ter Kuile antwoordt dat het vertrekpunt uiteraard het borgen van de kwaliteit van de 

kantoren is, middels een externe audit. Dat belang onderschrijft zij, evenals iedereen die zich met dit 

onderwerp bezighoudt. Desgevraagd geeft zij aan dat zij zeker ruimte en verbetering ziet in het 

maximaal benutten van het toetsingsinstrument. Zij denkt persoonlijk dat een periode van drie jaar 

niet afdoet aan de kwaliteit, terwijl daarmee wel tegemoet wordt gekomen aan kantoren waarvoor 

de audit een grote belasting is. De suggestie om op bepaalde onderwerpen te toetsen, vindt 

mevrouw Ter Kuile erg waardevol. Dat is ook wel staande praktijk geweest en zou het moeten 

blijven; met de tijd meegaan, zonder dat de regels per se veranderen. Het is nu eenmaal zo dat 

bepaalde dingen op bepaalde momenten meer spelen dan andere.  

 

De voorzitter concludeert dat het voorstel met betrekking tot de geldigheidsduur wordt 

meegenomen in de behandeling van de Gerechtsdeurwaardersverordening en de uitwerking van de 

onderliggende regelgeving. 

Mevrouw Bakhuis vraagt of al vaststaat dat de termijn naar drie jaar gaat; het staat al wel zo in de 

concept-verordening. De voorzitter wijst erop dat de verordening nog behandeld moet worden in de 

Ledenraad. Mevrouw Ter Kuile beaamt dat; eerst komt de vaststelling van de verordening en daarna 

zoals afgesproken evaluatie van de regelgeving. Het punt van de toetsing wordt als eerste 

meegenomen, er komt ook een nieuwe bestuursregel die ziet op de normen voor kwaliteit. Mevrouw 

Bakhuis constateert dat goedkeuring van de verordening dus ook akkoord gaan met de 

toetsingstermijn van drie jaar betekent. De voorzitter geeft aan dat de Ledenraad recht van 

amendement heeft, dus er staat nog niets vast. 

De heer Van der Pas merkt op dat het bestuur nu ook weer goede input heeft gekregen. Hij gaat 

ervan uit dat de uiteindelijke keuzes gemotiveerd worden. 

 
 

10  Voorstel Heffingsfactuur 

De heer Van der Pas heeft een voorstel ingediend inzake de heffingsfactuur en ontslag. Als een 

deurwaarder bijvoorbeeld ontslag neemt voor de peildata voor de heffing (1 januari en 1 juli) terwijl 

dit officieel pas later wordt verleend, wordt de heffing toch gefactureerd. De heer Van der Pas stelt 

voor uit te gaan van de datum van melding bij de KBvG, in plaats van de formele ontslagdatum. 

De heer Waters merkt op dat het tijdstip van het lidmaatschap helaas bepaald wordt door het 

ministerie en dat er wellicht geen ruimte is dit aan te passen. De heer Van der Pas vraagt zich dat af; 

in theorie zou de KBvG ook vier keer per jaar kunnen heffen, dus er kunnen wel afspraken over 

worden gemaakt. Gevraagd naar de wenselijkheid, antwoordt de heer Waters dat men ook kan 

anticiperen op de termijn die het ministerie nodig heeft om het ontslag te faciliteren. De heer Van 

der Pas werpt tegen dat die termijn niet standaard is, maar varieert. De heer Waters vindt dat vooral 

een kwestie die in overleg met het ministerie opgelost zou moeten worden. 
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De heer Nouta denkt dat het uiteindelijk niet zo veel uitmaakt en bovendien moeten de kosten toch 

door iedereen gedragen worden. De heer Nouta noemt segmentering in de bijdrage; onderscheid 

daarin tussen kleine, middelgrote en grote kantoren zou hij graag eens willen bespreken. 

De heer Swier staat er dubbel in. Vanuit de begrotingssystematiek kan wat de heer Van der Pas 

voorstelt eigenlijk niet, omdat er toch dekking moet zijn en heffen in twee termijnen geeft al een 

risico. Voor de PE-punten wordt het overigens al wel gedaan, dus juridisch zal het kunnen. 

De heer Van der Pas werpt tegen dat het voor de begroting geen invloed hoeft te hebben, omdat het 

bureau immers weet hoeveel leden er zijn in het komende halfjaar. De heer Swier denkt dat het zo 

niet werkt; iemand kan morgen ontslagen worden en over een maand weg zijn. Bovendien komt dan 

ook de vraag over wat voor soort ontslag het gaat. In een krimpende beroepsgroep kan het zomaar 

zijn dat er in september tien leden stoppen; het verlies zal dan betaald moeten worden door de 

overblijvende leden. De heer Swier vindt het voorstel wel sympathiek. 

 

De penningmeester de heer Boiten bespreekt dat het Heffingsreglement en de vaststelling ervan een 

bevoegdheid is van de ALV. De Ledenraad heeft daarop adviesrecht. De heer Boiten legt derhalve 

verantwoording over dit reglement af aan de ALV. Verder is er een verschil tussen 

gerechtsdeurwaarders en toegevoegd gerechtsdeurwaarders. Een gerechtsdeurwaarder wordt 

ontslag verleend door de koning en die datum geldt. De KBvG communiceert daarover en geeft de 

verwachte doorlooptijden van een ontslagverzoek aan; men dient rekening te houden met drie 

maanden. Daar kan men op inspelen, bijvoorbeeld door in maart het ontslag aan te kondigen en daar 

eventueel bij te vermelden dat het pas ingaat per 30 juni. Het komt regelmatig voor dat een ontslag 

op het laatste nippertje wordt gemeld, om onder betaling van de heffing uit te komen. Men verzoekt 

de KBvG dan om er coulant mee om te gaan. Dat kan niet, omdat het reglement daar niet in voorziet 

en men bovendien gewoon lid is tot de datum van het ontslag, verleend door de koning. 

Met betrekking tot toegevoegd gerechtsdeurwaarders licht de heer Boiten toe dat de wet zegt dat 

een gerechtsdeurwaarder iemand aanwijst als zijn/haar toegevoegd gerechtsdeurwaarder. Die 

aanwijzing kan elk moment ingetrokken worden en van rechtswege eindigt die ook als het 

loondienstverband stopt. Dat is een begrotingsrisico; als een groot kantoor plotseling besluit van 

bijvoorbeeld twintig kandidaten de toevoegingen in te trekken, hoort de KBvG dat misschien pas over 

een paar maanden. Het is ook geen openbaar moment, een ondernemer doet dat zelf. Als dit een tijd 

later bij de KBvG bekend wordt, zou met terugwerkende kracht bekeken moeten worden of er nog 

heffing verschuldigd is. Iemand zou ook ontslag kunnen aangeven, maar toch gewoon doorwerken; 

dat kan, daar kan niemand iets tegen inbrengen. Het is dus een complexere kwestie dan het op het 

eerste gezicht lijkt. De heer Boiten denkt dat het idee van de heer Van der Pas meer conflicten zal 

opleveren en sowieso meer onzekerheid in de begroting, en onzekerheden betekenen een hogere 

heffing. 

De heer Nouta had nog verdergaande voorstellen; in het verleden was de heffing inderdaad 

afhankelijk van de omzetcategorie. Daar is bewust afscheid van genomen. Misschien zijn er wel 

argumenten om er weer naar te kijken en er is ook van alles voor te zeggen, maar elke vorm van 

verdeling zal voor- en tegenstanders hebben. Nu is elk lid gelijk en heeft hetzelfde stemrecht, daarom 

ontvangt iedereen ook dezelfde heffing. Vanuit de bevoegdheid heeft iedereen dezelfde 

mogelijkheden om bepaalde omzetten te genereren, en dat is waar de heffing op stoelt. De heer 

Boiten denkt dat het voorstel van de heer Nouta op dit moment niet opportuun is. 

 

De voorzitter concludeert dat de Ledenraad over het onderwerp geen besluit kan nemen, maar dat 

het goed is hierover met elkaar van gedachten te hebben gewisseld. 
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De heer Swier vindt dat de Ledenraad zich zeker een mening over dit punt kan vormen en die 

eventueel ook naar de ALV kan brengen. Het voorstel is begrotingstechnisch onpraktisch, maar wel 

chic en dat zou de Ledenraad ook best mogen zeggen. 

De heer Boiten beaamt dat. Hij komt terug op de doorlooptijden bij de ontslagverlening door de 

koning; die worden gecommuniceerd en ondernemen is ook vooruitkijken. 

De voorzitter wijst erop dat het voorstel van de bestuursregeling heer Van der Pas alleen behelst dat 

de datum gewijzigd wordt naar die van de aanvraag van het ontslag, in plaats van de formele 

verlening. 

De heer Swier had het anders gelezen, maar dit vindt hij beter. 

De heer Waters denkt dat het allemaal veel moeilijker wordt voor de KBvG en pleit voor aanhouden 

van het officiële ontslagmoment. Ook in het licht van soms pas maanden later vernemen dat een 

toegevoegd gerechtsdeurwaarder ontslag heeft genomen, maakt de situatie onwerkbaar. Het is 

beter het helder te houden: iemand is lid, of niet. 

 

De voorzitter constateert dat er een voorstel voorligt om de ALV te adviseren het heffingsreglement 

aan te passen in die zin, dat het peilmoment voor de heffing ligt bij de ontslagaanvraag in plaats van 

de ontslagverlening van een benoemd gerechtsdeurwaarder. Dit voorstel wordt in stemming 

gebracht. Er is één stem voor, één onthouding en dertien stemmen tegen. Daarmee is het voorstel 

verworpen. (besluit 21.08)  

De voorzitter dankt de heer Van der Pas voor zijn inbreng. 

 

11  Wat verder ter tafel komt 

Verzoek herbenoeming leden van de Commissie Toetsing 

Reglement Commissie Toetsing. 

Het bestuur verzoekt om met de aanpassing van het reglement de leden van de commissie Toetsing 

nogmaals te herbenoemen, omdat de commissie op termijn zal worden afgeschaft. 

Mevrouw Ter Kuile licht toe dat de huidige Commissie Toetsing een van de punten is uit de evaluatie 

van alles rondom de normen voor kwaliteit. De verslagen worden door de auditor gemaakt op het 

kantoor en doorgestuurd naar de Commissie Toetsing, die momenteel bestaat uit een accountant, 

notaris, gerechtsdeurwaarder en mevrouw Ter Kuile als bestuurslid. Die verslagen gaan vervolgens 

voorzien van een advies van deze commissie naar het bestuur. Aan de meerwaarde van de commissie 

wordt getwijfeld, in de evaluatie wordt meegenomen of de commissie een andere invulling kan krijgen 

dan wel zal ophouden te bestaan. De Ledenraad wordt daarom nu gevraagd akkoord te gaan met een 

aanpassing van het reglement, zodat de huidige leden nog kunnen aanblijven tot er een definitief 

voorstel is. Er zouden anders nu op stel en sprong nieuwe leden benoemd moeten worden, terwijl de 

commissie misschien toch stopt of anders wordt ingevuld. 

 

De heer Swier vraagt of de financiering van de commissie drie jaar doorloopt, ook als die over een paar 

maanden mogelijk wordt opgeheven. Worden de leden misschien voor enkele maanden benoemd? 

Mevrouw Ter Kuile antwoordt dat de KBvG er zeker niet drie jaar aan vastzit, tenzij wordt besloten de 

situatie te laten zoals die is (maar dat zal vrijwel zeker niet het voorstel zijn). De heer Swier stemt in, 

als maar inderdaad vastligt dat de commissieleden niet nog tot drie jaar betaald worden terwijl de 

commissie misschien over een paar maanden stopt. Mevrouw Ter Kuile verzekert hem dat dat niet het 

geval is, dit is ook expliciet met de zittende commissieleden besproken. 

 

De heer Van der Pas vraagt zich af of het schrappen van de woorden 'eenmalig' en 'maximaal' in artikel 

2 lid 5 de juiste manier is; zo wordt de beperking die er is, er juist uitgehaald. Mevrouw Elshof sluit zich 

daarbij aan; kan er niet toch een voorwaarde opgenomen kunnen worden met betrekking tot het 
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tijdelijke aspect? Mevrouw Ter Kuile denkt dat het wetgevingstechnisch de makkelijkste manier is, er 

zou anders een overbruggingsconstructie moeten komen, terwijl niet duidelijk is hoelang die gaat 

duren. Zij zegt toe voor te leggen of er een aanvulling in dezen kan komen. De heer Van der Pas stelt 

voor artikel 3 lid 7 dan ook aan te passen; er staat nu fysieke of telefonische vergadering, dit kan 

aangevuld worden met digitale vergadering. (actie 6.06) 

 

De heer Van der Pas merkt op dat er nu staat dat een van de leden een lid uit het bestuur is. Wat als 

mevrouw Ter Kuile in dit geval voor het stoppen van de commissie geen bestuurslid meer zou zijn? 

Mevrouw Ter Kuile veronderstelt dat het voorzitterschap van de commissie dan automatisch overgaat 

op een ander bestuurslid. De heer Van der Pas wijst erop dat dit nergens omschreven staat. De 

commissie mag nog een extra bestuurslid hebben; in theorie zou deze aangevuld kunnen worden met 

een nieuw bestuurslid, terwijl het vertrekkend bestuurslid zitting houdt. Mevrouw Ter Kuile beaamt 

dat. Het is echter altijd zo geweest en het zou zonde zijn nu tijd te gaan steken in dit reglement, terwijl 

de commissie vrijwel zeker op korte termijn gaat eindigen. 

 

De voorzitter brengt de wijziging in het reglement in stemming. Omdat het voorstel pas laat 

geagendeerd is, is een twee derde meerderheid nodig. Er zijn dertien stemmen voor, geen stemmen 

tegen en twee onthoudingen. Daarmee is het voorstel aangenomen. (besluit 21.09) 

Ook de herbenoeming van de leden van de Commissie Toetsing geschiedt door de Ledenraad. De 

voorzitter brengt dit in stemming. Er zijn veertien stemmen voor, geen stemmen tegen en één 

onthouding. (besluit 21.10) 

 

Afscheid van de heer Otter 

De heer Otter blikt terug op zijn tijd in het bestuur, die hij als heel plezierig heeft ervaren, en de 

behaalde resultaten. Er zijn onder andere mooie nieuwe jaarverslagen gemaakt en er ligt een 

communicatieplan tot en met 2022 met een bestendige communicatielijn. Daartoe is nauw 

samengewerkt met vooral mevrouw Cramer. Er is een doelgroepencommunicatie gekomen en de 

KBvG richt zich meer naar buiten; daar staan diverse nieuwe acties voor op stapel. De effecten van het 

Message House zijn goed, het imago van de beroepsgroep is verbeterd. Er is veel voorlichtings- en 

opleidingsmateriaal gemaakt met betrekking tot de beslagvrije voet. De verkiezingscampagne was een 

groot karwei, dat veel heeft opgeleverd. 

Het magazine en online wordt uitgebreid, om nog regelmatiger berichten te kunnen sturen naar de 

belangrijke ketenpartners. Men is druk met de KBvG-ambassadeurs, volgende maand starten daarvoor 

de eerste trainingen. 

Er zijn vier filmpjes (vlogjes) gemaakt voor social media; een daarvan wordt getoond, daarin komt 

Richelle Elshof als deurwaarder bij iemand aan de deur. De vlogs zijn vooral bedoeld voor de werving 

van studenten. De Ledenraad is enthousiast. 

De heer Otter toont een foto van een markant bouwwerk in Lissabon; naar zo'n gebouw kun je op vele 

manieren kijken. Daar kunnen deurwaarders ook wat aan hebben, want die zijn soms geneigd de 

buitenwereld vooral te zien vanuit de positie als deurwaarder en proberen zich te weinig te verplaatsen 

in die buitenwereld en de blik daarvan op de deurwaarder. Dat wel doen kan helpen in de 

communicatie en het realiseren van de beleidsdoelen. 

De heer Otter bedankt de Ledenraad voor destijds zijn verkiezing en herverkiezing tot bestuurslid. Hij 

dankt de medewerkers van het bureau en zijn medebestuursleden en de Ledenraad voor de fijne 

samenwerking en hoopt dat zij tevreden zijn over de resultaten van zijn bestuursperiode. 

 

De voorzitter dankt de heer Otter voor zijn jarenlange inzet als bestuurslid en de fijne samenwerking. 

Hij gaat ervan uit dat men de heer Otter binnen de KBvG zeker nog zal tegenkomen. 



502N0923                    Deze notulen zijn vastgesteld door de Notulencommissie op XXX.  
15 

 

 

De heer Brouwer vindt het wel tekenend dat de heer Otter, als portefeuillehouder Communicatie, zijn 

eigen afscheidsspeech geeft. De heer Otter heeft heel veel bijgedragen aan de KBvG in de afgelopen 

jaren en een communicatiefundament gerealiseerd waarop verder kan worden gebouwd en dat 

blijvend is. De heer Brouwer bedankt hem voor al zijn inzet. 

 

----- 

 

Mevrouw Bakhuis doet een voorstel voor een agendapunt. Kantoren houden bij welke personen 

agressief zijn, zodat deurwaarders en ander personeel dat weten en voorzorgen kunnen nemen. Om 

de veiligheid verder te kunnen waarborgen, zou centrale registratie van bepaalde agressielevels een 

idee kunnen zijn. De banken hebben sinds augustus jl. de mogelijkheid informatie bij te houden en uit 

te wisselen inzake klanten die fraude hebben gepleegd; daarvoor is een vergunning verleend door de 

Autoriteit Persoonsgegeven (AP). Mocht het voor de beroepsgroep ook zover komen, dan is mevrouw 

Bakhuis bereid daar input voor te leveren. De voorzitter verzoekt dit naar het bureau te sturen, zodat 

het op de agenda wordt gezet. 

 

De heer Waters noemt de enquête die Pro Facto heeft gehouden onder de leden van de KBvG, inzake 

de evaluatie van de beroepsorganisatie. De respons was 35%, de heer Waters vindt dat percentage erg 

laag en betreurenswaardig. De heer Nouta vindt de respons nog meevallen, aangezien maar 11% van 

de leden een actieve rol wil spelen binnen de KBvG. De voorzitter vindt 35% respons bij een onderzoek 

dat over de toekomst van de beroepsgroep gaat ook niet hoog, het is jammer. De heer Waters vult aan 

dat Pro Facto de respons wel een goede afspiegeling vond en ook een gebruikelijk percentage. Zelf 

vindt hij het dus bijzonder laag. 

 

De heer De Swart stelt de verplichte aanzegging van de ontruimingsdatum bij de betekening van en 

bevel tot een ontruimingsvonnis aan de orde. In de praktijk gebeurt dat vaak niet; partijen willen een 

slag om de arm houden of noemen een loze datum, voor als de ontruiming wellicht toch niet doorgaat. 

Dat mag nu dus niet meer, maar sommige kantoren en organisaties gaan daar wel erg soepel mee om 

en dat is ten nadele van kantoren die de verplichting wel nakomen. Er staat ook geen sanctie op. De 

voorzitter herkent dit; zijn kantoor heeft dit voorgelegd aan een tuchtrechter. Die gaf aan dat men het 

vonnis zou kunnen betekenen, bevel doet voor het betaaldeel van het vonnis, zegt misschien aan dat 

de huurovereenkomst is ontbonden, maar het bevel voor de ontruiming doet men pas op het moment 

dat daar daadwerkelijk een datum voor wordt gesteld. De heer De Swart kent ook wel wat varianten, 

maar volgens collega's zijn die ook niet conform hoe het was bedoeld. De heer Van der Pas begrijpt 

dat er bij de variant die de voorzitter noemde, als er later toch ontruimd wordt, er dus opnieuw 

betekend wordt om dan wel een datum te kunnen noemen. Anders kan men geen bevel doen. Wie 

draagt de kosten? De heer De Swart geeft aan dat er niet opnieuw betekend hoeft te worden, de wet 

verbiedt niet om het in tweeën te verdelen; alleen te betekenen en te sommeren, bevel doen voor het 

betaalgedeelte en te sommeren voor het deel ontruiming. Zodra er ontruimd gaat worden, zal daar 

wel een keer bevel voor gedaan moeten zijn. Er wordt dus één keer betekend en twee keer exploot 

uitgebracht. De volgende vraag is of de kosten daarvan in rekening gebracht kunnen worden. De 

voorzitter stelt dat men daarover zal moeten overleggen met de opdrachtgever. Mevrouw Pap noemt 

invullen van een fictieve datum; dat is echter ook discutabel. 

De voorzitter vindt de discussie interessant, maar denkt dat de Ledenraad er – behalve klankborden – 

op dit moment niet veel mee kan. 

De heer De Swart vraagt de mening van het bestuur hierover. De heer Brouwer neemt het onderwerp 

mee naar het bestuur. (actie 6.08) 
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Benoeming mevrouw Stockmann in de Commissie Meerjarenbeleidsplan 

De voorzitter meldt dat de Commissie Meerjarenbeleidsplan benoemd is door de Ledenraad. Daarna 

is er een extra lid toegevoegd, mevrouw Stockmann, in verband met de aanstaande pensionering van 

de heer Waters. Het voorstel is dus het benoemen van mevrouw Stockmann tot lid van de Commissie 

Meerjarenbeleidsplan. De Ledenraad is unaniem voor de benoeming. (21.11). 

 

12 Rondvraag 

Mevrouw Bakhuis vraagt wanneer het evaluatierapport van Pro Facto wordt verwacht. 

De heer Brouwer heeft gehoord dat het er voor kerst zou zijn. 

 

13 Vaststelling volgende vergadering 

De volgende vergadering staat gepland voor 28 oktober a.s. De Credit Expo vindt dan ook plaats en dat 

is jammer, maar verzetten bleek erg onhandig. De datum blijft dus staan. Of de vergadering fysiek of 

via Zoom plaatsvindt, wordt nog gemeld. 

De heer Van der Pas vraagt er alles aan te doen om de vergadering fysiek te laten plaatsvinden. Dat is 

ook de absolute voorkeur van de voorzitter. 

 

14 Sluiting 

De voorzitter dankt de deelnemers voor hun inbreng en aandacht, met name de twee aanwezige 

beroepsstagiairs en andere toehoorders, zoals een afvaardiging van Wetgevingswerken, BFT en de 

softwareontwikkelaars. De voorzitter sluit de reguliere vergadering om 16.10 uur. 

 

Er volgt een pauze van tien minuten. Daarna volgt een besloten vergadering voor Ledenraadsleden en 

plaatsvervangend Ledenraadsleden. 

 

------- 

 

De voorzitter opent de besloten vergadering omstreeks 16.20 uur. Dit deel is vertrouwelijk, wordt niet 

opgenomen en alleen genomen besluiten worden genotuleerd. 

De bestuursvoorzitter de heer Brouwer en de heer Van der Putten lichten een tuchtrechtkwestie toe.  

Er worden geen besluiten genomen. 

 

De voorzitter sluit het besloten gedeelte om 16.35 uur. 

 

 

 


