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Met kennisgeving afwezig:  

Dhr. M.A. (Mark) Nouta 

Dhr. A. (Arie) Lodder MSc 

Dhr. mr. R. (Roger) Velraad  

 

1 Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter de heer Brouwer opent de vergadering omstreeks 13.20 uur en heet de aanwezigen van 

harte welkom. De zaalopstelling is wat anders dan normaal, vanwege de anderhalve-meterregel. Het 

is fijn elkaar weer in levenden lijve te zien. Er is een livestream, waardoor geïnteresseerden de 

vergadering digitaal kunnen volgen. Wie het woord wil voeren, wordt verzocht de microfoon op de 

sprekerstafel te gebruiken. Het openbare deel van de vergadering wordt opgenomen. Aansluitend is 

er vandaag een besloten deel, dat dus niet gevolgd kan worden via de livestream. De voorzitter heet 

speciaal welkom de beroepsstagiairs mevrouw Annette Haanstra en de heer Stef Kroesemeijer. 

 

De voorzitter is in de vorige vergadering verkozen tot nieuwe bestuursvoorzitter van de KBvG, 

waarmee zijn voorzitterschap van de Ledenraad eindigt. Hij zit deze vandaag dan ook voor het laatst 

voor. De voorzitter wordt momenteel intensief ingewerkt voor zijn nieuwe functie. 

 

Agendapunt 9 wordt behandeld na punt 3; het is ingebracht door de heer Otter en deze moet de 

vergadering straks enige tijd verlaten wegens een ander overleg. Met inachtneming van deze 

verschuiving wordt de agenda verder ongewijzigd vastgesteld. 

 

2 Mededelingen & ingekomen stukken 

Het reglement van de commissie Communicatie is toegezonden. Deze commissie heeft twee vacatures, 

niet per se voor Ledenraadsleden, maar voor andere mensen uit het werkveld. De voorzitter verzoekt 

de leden uit te kijken naar geschikte kandidaten en de vraag uit te dragen in het eigen netwerk. De 

vacatures worden ook gepubliceerd in de nieuwsbrief. 

 

Een verslag van het overleg van voorzitters van de werkgroepen van de Ledenraad is bij de stukken 

gevoegd. Dit wordt behandeld bij agendapunt 10. Een ingezonden brief van de heer Nouta wordt 

behandeld bij punt 6, de verslagen en overzichten van het bestuur. 

 

3 Notulen, besluiten- en actielijst Ledenraadsvergadering 25 juni 2020 

Het verslag is al eerder vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen. 

 

4 Verkiezing voorzitter Ledenraad 

Daar de huidige voorzitter per november bestuursvoorzitter van de KBvG wordt, wordt er een nieuwe 

Ledenraadvoorzitter gekozen. Michael Pijnenburg heeft zich kandidaat gesteld. Hij heeft zijn motivatie 

aangegeven in zijn brief en licht deze toe: 

De KBvG is een prachtige beroepsorganisatie, helaas wel van een wat krimpende beroepsgroep. De 

Ledenraad en de nieuwe voorzitter moeten hun best doen om zo veel mogelijk beroepsgenoten aan 

de organisatie te binden en verbonden te houden, dit om te voorkomen dat deze als factor 

marginaliseert en om slagvaardig te blijven. Daarvoor heeft men elkaar hard nodig en de heer 

Pijnenburg wil zich daar graag voor inzetten. 
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De heer Swier vindt de heer Pijnenburg een goede kandidaat, maar vraagt of de combinatie met zijn 

kantoor – waarvan drie directieleden (de heer Pijnenburg, de heer Nocco en mevrouw Ter Kuile) zitting 

hebben in de Ledenraad, dan wel het bestuur – niet zal gaan wringen. Hebben deze directieleden daar 

samen over nagedacht? 

De heer Pijnenburg antwoordt dat de heer Nocco geen directielid is. De derde compagnon is vooral 

bezig met kantoorzaken. Het kantoor heeft voldoende ambtelijke capaciteit om de extra tijd die de 

heer Pijnenburg besteedt aan de KBvG, op te vangen. 

De heer Swier doelt op mogelijke conflicten, bijvoorbeeld als er een directielid is in hetzelfde kantoor 

met een functie in het bestuur (uitvoerend) en een die zitting heeft, dan wel voorzitter is van de 

Ledenraad (beleidsmakend). De heer Pijnenburg geeft aan dat daar uiteraard over is nagedacht en dat 

de Vacaturecommissie hem daar ook over bevraagd heeft. De Ledenraad heeft inderdaad een andere 

rol en controleert het bestuur. Er zullen momenten zijn waarop het bestuur de ene kant op wil en de 

Ledenraad de andere. De Ledenraad heeft dan het primaat; als die anders beslist dan wat het bestuur 

doet, heeft de Ledenraad daar de consequenties aan te verbinden die zij gerade acht. De heer 

Pijnenburg kent zijn compagnon mevrouw Ter Kuile inmiddels al negen jaar, als zij al eens botsen, lost 

zich dat altijd ook weer op. 

 

Een lid vraagt de heer Pijnenburg zijn visie op de Ledenraad en zijn ideeën en speerpunten, als nieuwe 

voorzitter, wat nader toe te lichten. De heer Pijnenburg noemde al de verbinding. In zijn motivatiebrief 

heeft hij aangegeven dat hij het idee heeft dat er nu sprake is van een hechte groep van 

Ledenraadsleden en plaatsvervangers. De sfeer is goed. De verkozen vertegenwoordigers van de KBvG 

moeten zich kunnen ontplooien en dat wil hij als voorzitter faciliteren. Een speerpunt is om ervoor te 

zorgen dat alle (plaatsvervangend) leden volledig tot hun recht kunnen komen en hun bijdrage kunnen 

leveren aan het verbeteren van de beroepsgroep, waar iedereen hard aan zal moeten trekken. 

 

Desgevraagd meldt de heer Pijnenburg dat de heer Nouta hem gisteren aangaf dat hij nog wat vragen 

had. Een daarvan was of de blik van de heer Pijnenburg niet te zeer vernauwd is, omdat hij bij slechts 

één kantoor heeft gewerkt. Hij antwoordt daarop dat dat niet het geval is, omdat hij weliswaar bij één 

kantoor, maar in veel verschillende functies heeft gewerkt. Hij loopt inmiddels zeven jaar mee in de 

beroepsgroep en weet dat er grote en kleine kantoren zijn, waarbij de interne werkwijze anders is. Hij 

vindt dat de KBvG, ondanks die onderlinge verschillen, moet strijden voor één verenigde 

beroepsgroep. De Ledenraad beslist niet over de inrichting van individuele kantoororganisaties en 

moet dat ook niet willen, zolang organisaties binnen de lijntjes kleuren. 

 

Mevrouw Bakhuis meldt dat de Vacaturecommissie de heer Pijnenburg uitvoerig heeft gesproken en 

vele vragen heeft gesteld die naar tevredenheid werden beantwoord. De commissie adviseert positief 

over zijn kandidatuur. De voorzitter constateert dat er één kandidaat is. De aanwezigen wijzen de heer 

Pijnenburg bij acclamatie aan als voorzitter van de Ledenraad, per 1 november 2020. 

 

De voorzitter feliciteert hem hartelijk, wenst hem veel succes in deze uitdagende functie en ziet uit 

naar de samenwerking. De voorzitter zal de volgende vergadering, die voor 1 november is, niet 

voorzitten. Bepaald wordt nog wie dat dan zal doen. (actie)  

 

5 Verslagen en overzichten 

Het verslag van de commissies is bij de stukken gevoegd. Inzake enkele commissies werden vragen 

gesteld of toelichting gegeven: 
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Commissie Wetgeving 

De heer Waters informeert naar de term KSA. De heer Jans antwoordt dat dit staat voor 

ketenstartarchitectuur. Dat is in feite een op papier gesteld plan, met betrekking tot wat in dit geval 

het VBR moet gaan doen en hoe het zou moeten werken. Daarop volgt dan weer een uitvoeringstoets. 

 

Stuurgroep en werkgroep privacy handboek en gedragscode 

De heer Waters vraagt naar de huidige status. De heer Van de Donk antwoordt dat de werkgroep zo 

goed als klaar is. De geproduceerde stukken zijn informeel voorgelegd aan de AP (Autoriteit 

Persoonsgegevens), waardoor er nog wijzigingen kunnen worden aangebracht. De AP heeft zinnige 

opmerkingen gemaakt, die momenteel door het bureau worden geïmplementeerd. Zodra de AP daar 

groen licht voor geeft, wordt de gedragscode formeel ingediend. Wanneer deze dan zal zijn 

goedgekeurd, is lastig aan te geven; dat hangt af van de AP. 

 

Verslag internationaal 

De heer Van Leeuwen geeft een toelichting op de internationale activiteiten, die momenteel vanwege 

de coronasituatie uiteraard veelal op een andere wijze plaatsvinden, omdat er nauwelijks gereisd kan 

worden. 

 

Landenlijst: leden kunnen met deze lijst in een oogopslag zien hoe zij een en ander met betrekking tot 

een bepaald land moeten aanpakken. De lijst is continu in ontwikkeling omdat landen veranderen van 

verdrag en/of regelgeving. Onlangs is er een update gedaan en de lijst wordt weer geactualiseerd. 

Marktconsultatie DUO: met de DUO is gesproken over de mogelijkheid tot het instellen van een 

internationaal traject en er is een marktconsultatie gehouden. Dat is een nieuw segment, maar 

gelukkig hebben toch wat kantoren gereageerd; hier ligt mogelijk een goede rol voor 

gerechtsdeurwaarders. Er volgt te zijner tijd nadere informatie. 

Haagse Conferentie: een van de ontwikkelingen is de opvolging van de Judgments Convention, die een 

van de belangrijkste verdragen kan worden voor gerechtsdeurwaarders. Deze Convention is getekend 

en aangenomen op 2 juli 2019 en steeds meer landen sluiten zich aan, dit wordt actief gepromoot door 

de Union. Hopelijk sluit de EU zich ook aan, zodat straks ook vanuit Nederland titels rechtstreeks 

uitgevoerd kunnen worden in bijvoorbeeld Brazilië, de VS of India. 

De meest recente ontwikkeling is het gereedkomen van het explanatory report, een document over 

de internationale interpretatie van het verdrag. Het is een lijvig rapport in het Engels, maar zeker het 

lezen waard. Het wordt binnenkort gepubliceerd op de website van de ACCA. 

Het Haags Betekeningsverdrag is per 1 oktober jl. ook van toepassing op de Filipijnen. 

Diversen: de ELI conferentie heeft digitaal plaatsgevonden op 17 september jl. Er waren diverse 

sprekers, waaronder Sjef van Erp; hij gaf een presentatie over de toepassing van AI en blockchain in de 

juridische praktijk, waaraan 180 mensen deelnamen. Over digitalisering, gebruik van AI en blockchain 

wordt internationaal veel gediscussieerd, er wordt gekeken hoe dat in combinatie gebracht kan 

worden met de juridische praktijk. Op de digitale vergadering van de board van de Union maandag 28 

september zal worden besproken hoe wordt omgegaan met de komende meetings. In oktober wordt 

een nieuw project gelanceerd, genaamd Logion, inzake het toepassen van digitalisering in 

grensoverschrijdende uitwisseling van documenten, waarover de heer Van Leeuwen in de volgende 

vergadering meer zal vertellen. 

 

Hij roept de leden op zich aan te melden (via de site van de Union) voor een seminar op 5 oktober a.s. 

tussen 14.00 en 16.00 uur. Dit is kosteloos en staat in het teken van de Statements of Facts. Het is een 

leuke manier om kennis te maken met de werking van en de aanbevelingen voor de constatering in 
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andere landen. Ook worden regels en protocollen besproken en komt aan de orde hoe men een 

constatering correct kan vastleggen en uitvoeren, met gebruik van mogelijkheden als video of drones. 

Internationaal congres Union: dit zou plaatsvinden in maart 2021, maar is vanwege de 

coronapandemie verplaatst naar 22 tot en met 25 november 2021 in Dubai. De pre-registratie is in 

januari. 

 

De heer Nijenhuis benadrukt het belang van het volgen van internationale ontwikkelingen en noemt 

daarbij vooral de steeds wijzigende landenlijst. Hij roept de leden op zich daar echt goed in te 

verdiepen. Het is daarnaast zeer belangrijk dat kantoren zaken waar zij op internationaal gebied tegen 

aanlopen, melden bij de KBvG. De parketten hebben gewaarschuwd dat in de toekomst stukken 

teruggestuurd zullen worden als deurwaarders zaken aanleveren die niet voldoen aan de 

landenvoorschriften. De voorzitter vindt het een goed idee om dit aan te geven in de nieuwsbrief. 

 

6  Verslagen en overzichten bestuur 

De voorzitter noemt het overzicht beleidsplan. Daarover zijn geen vragen. 

 

De heer Van de Donk geeft een toelichting op het bijgevoegde bestuursverslag. 

 

Corona(betekening) 

Het bestuur vindt de tijd rijp om, met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen en voorschriften, 

weer te kunnen overgaan tot beslaglegging op inboedel en roerende zaken. Ieder dient daarbij zelf de 

risico’s in te schatten en een stuk indien nodig in de brievenbus te deponeren. De spoedwet met 

betrekking tot de coronabetekening zou op 1 oktober eindigen. Deze is nu verlengd tot 1 oktober; dat 

klinkt wat vreemd, maar dat heeft te maken met een eventuele nieuwe verlenging die de Tweede 

Kamer dan tijdens het kerstreces zou moeten goedkeuren. De heer Van de Donk gaat ervan uit dat er 

dus een volgende verlenging volgt tot 1 december. Hij vreest dat de coronaperikelen nog lang niet 

voorbij zijn. 

 

De heer Swier merkt op dat men toch naar binnen moet bij een beslag roerende zaken. Met haar 

schrijven zet het bestuur de deur nu in feite open voor de reguliere gang van zaken; het kan toch niet 

dat de beroepsgroep dit promoot. Het is beter vast te houden aan het standpunt dat ontruimingen en 

beslagleggingen in dringende zaken altijd kunnen; naar de individuele invulling van de deurwaarder. 

De heer Van de Donk begrijpt dat, maar het onderscheid is met opzet niet aangebracht omdat het 

bestuur niet kan beoordelen welke zaak dringend is en welke niet. Het kan alleen een indringend 

beroep doen op ieders eigen verantwoordelijkheid om geen onzinnige beslagen te leggen die best even 

kunnen wachten. De heer Swier heeft daar begrip voor. Hij wijst erop dat er veel waarde wordt gehecht 

aan wat de KBvG vindt, daarom had de boodschap iets meer nuance kunnen bevatten. De heer Van de 

Donk concludeert dat het lastige materie is en onderschrijft het appel van de heer Swier op het nemen 

van verantwoordelijkheid door elke individuele deurwaarder. 

 

Ambtshalve toetsing 

De heer Van de Donk heeft telefonisch regulier overleg met de voorzitter van het LOVCK. Als gevolg 

van de coronasituatie heeft een en ander een tijdje stilgelegen. Waar hij had verwacht dat rechters 

thuis zouden doorwerken, nu de deuren van de gerechtsgebouwen gesloten waren, bleek dat niet 

altijd het geval te zijn en er zijn weer forse achterstanden opgetreden. Gisteren is aangegeven dat er 

wel voortgang zou zijn; het rapport van de KBvG is goed ontvangen en heeft intern al geleid tot 

aanpassing van het inlichtingenformulier en het opstellen van een lijst van FAQ (frequently asked 
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questions), die naar verwachting in oktober wordt gepubliceerd. Uit de publicaties op de site 

rechtspraak.nl is wel te zien dat er inmiddels veel tussenvonnissen zijn.  

 

Negatieve rente 

Dit blijft een buitengewoon vervelend punt, waarbij ook regelgeving vanuit Europa een rol speelt. De 

invloed van de KBvG – met een beroepsgroep van 700 man - in Nederland is al beperkt, in Europa is 

die derhalve nog minder. De KBvG heeft wel gesprekken gevoerd met banken en er is een gesprek 

gepland met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De hulp van Justitie is ingeroepen, waar 

men het hartgrondig met de KBvG eens is en nogmaals aan de bel heeft getrokken bij Financiën. Daar 

geeft men aan dat zelfs de goede doelen, die ook een publiek appel hebben gedaan op vrijstelling van 

negatieve rente, er niet aan ontkomen en dat men geen ruimte ziet voor uitzonderingen. De 

gesprekken lopen nog, maar helaas dient men geen al te hoge verwachtingen te hebben. 

 

Mevrouw Bakhuis is blij dat er aandacht is voor het onderwerp en vraagt dit blijvend onder de aandacht 

te brengen van de ministeries. Het gaat om geld van derden dat indampt terwijl het aan de andere 

kant door de gerechtsdeurwaarders moet worden opgehoest. Voor een aantal kantoren gaat het om 

een fikse financiële aderlating. De heer Van de Donk beaamt dat. Het appel van mevrouw Bakhuis is 

helder, het punt blijft nadrukkelijk op de reguliere overlegagenda. 

 

Samenwerking BFT 

Dit punt is opgenomen in het bestuursverslag, omdat het gaat over het publicatie- en publiciteitsbeleid 

van het BFT. Eind juni heeft de bestuursrechter uitspraak gedaan en het BFT onrechtmatig handelen 

verweten. Het betreft het verstrekken van stukken aan een journalist, met naam en toenaam van het 

betreffende kantoor. De jurist van dat kantoor heeft de zaak voor de rechter gebracht in het kader van 

de AVG en de uitspraak was dus dat het AVG-technisch niet was toegestaan. Dit is terecht een flinke 

tik op de vingers van het BFT en de KBvG heeft zijn zorgen en teleurstelling daarover geuit bij de 

voorzitter van het BFT. Het gaat immers niet om een individueel geval maar om een trend, en 

ondermijning van het gezag en het vertrouwen in het BFT is een slechte zaak. Het onderwerp wordt 

expliciet geagendeerd voor het volgende bestuurlijk overleg met het BFT, in oktober, en zal ook aan 

de orde komen in de driegesprekken met Justitie. De voorzitter gaf aan dat de uitspraak intern bij het 

BFT al tot forse discussie heeft geleid en tot aanpassing van het persbeleid. Men heeft hoger beroep 

overwogen, maar daar gelukkig niet voor gekozen; er verstrijkt dan al snel weer een paar jaar. 

 

De heer Nocco had het onderwerp geagendeerd omdat de Ledenraad zich zorgen maakte over het 

functioneren van de directeur van het BFT. Hij is tevreden met de beantwoording door de heer Van de 

Donk, die de zorgen dus deelt. Daarmee is zijn agendapunt behandeld, hij heeft vertrouwen in een 

goede afloop. De heer Van de Donk merkt op dat het hele bestuur deze zorg deelt. 

 

Voorzieningenfonds 

Het is niet de gewoonte om over personen te spreken in de Ledenraadvergadering, maar het is 

openbaar bekend dat mevrouw Snelderwaard van kantoor Eendracht geschorst is voor zes maanden. 

Inmiddels heeft zij ontslag aangevraagd. Gerechtsdeurwaarder de heer Van der Veen, van het kantoor 

Van Es, heeft de waarneming op zich genomen. Dit staat in het bestuursverslag, omdat het bestuur 

zich bemoeit met de ordentelijke afwikkeling van de derdengelden, wat bij elke waarneming zijn eigen 

uitdagingen kent. Bij deze waarneming waren er wat zorgen en complicaties inzake dossiers, en is zeer 

regelmatig overlegd met de waarnemer en de curator. De waarneming wordt voor nu gefinancierd uit 

het voorzieningenfonds, wat daarvoor bestemd is. In het verslag staat dat het tot dusver onduidelijk is 

of dat geld kan worden teruggevorderd; natuurlijk wordt dat geld teruggevorderd. De waarneming is 
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uniek, omdat hij niet is geïnitieerd door een bewaringstekort. Bij vorige kwesties was dat wel het geval 

en daarover is een richtinggevende uitspraak van de rechtbank: de kosten van waarneming mogen 

gehaald worden uit de derdengelden. Het is de vraag of deze uitspraak ook geldt voor het onderhavige 

geval, maar hoe dan ook staat tegenwoordig in de wet dat de waargenomen gerechtsdeurwaarder 

verantwoordelijk is voor de kosten. 

 
Herziening beslag- en executierecht 
De hele beroepsgroep is druk doende zich daarop voor te bereiden. De KBvG moet een aantal zaken 

praktisch inrichten, waaronder een pagina waarop straks de aankondigingen van executieverkopen 

gedaan kunnen worden. De heer Van der Putten heeft daarover nauw contact met de 

wetgevingsambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de wet. De minister heeft 

aangegeven het een heel goed idee te vinden dat er één website is waar alle aankondigingen worden 

gepubliceerd. Deze zal gelinkt zijn aan de site van de KBvG. Daar moet een reglement voor worden 

opgesteld en het bestuur probeert dat voor de volgende vergadering te doen. 

 

Daarnaast wordt intensief overlegd met de NVB over de informatieplicht, waar een digitale oplossing 

voor moet komen, de vermelding van het beslagvrije bedrag in het proces-verbaal van een 

derdenbeslag en het e-Derdenbeslag. Inzake dit laatste onderwerp is een irritatiepunt dat een aantal 

banken om 17.00 uur – en soms zelfs al om 16.30 uur – het digitale loket sluit. De wet schrijft echter 

voor dat, als een derde zijn digitale elektronische adres kenbaar heeft gemaakt, het exploot ook digitaal 

gedaan moet worden. Dat mag op alle dagen en uren en dat verdraagt zich dus slecht met het sluiten 

van het loket. De insteek van de KBvG is dat het loket altijd open moet zijn, omdat men dus niet meer 

zelf kan kiezen tussen digitaal of fysiek contact met de bank. In het verleden voerden de banken het 

argument aan dat slechts uitzonderingen buiten de openingstijden vallen, maar juist die zaken zijn wel 

erg belangrijk. 

 

De heer Waters vraagt of de informatieplicht van banken en de AMvB, waar de gerechtsdeurwaarders 

niet in staan, nog punt van discussie is met Justitie. De heer Van de Donk bevestigt dat hierover wordt 

gesproken met Justitie en Financiën. De AMvB ligt er, op korte termijn verandert daar niets aan en dus 

moet er een andere invulling aan gegeven worden. Die uitdaging wordt ook bij de banken gelegd, die 

het op een andere manier zullen moeten faciliteren. 

 

De heer Van der Putten vult inzake de verwijsindex – het hoogst haalbare op dit moment – aan dat de 

minister in een openbaar debat heeft aangegeven dat hij het een goed idee vindt en dat verder zou 

gaan uitzoeken; dat is dus een voorlopige toezegging. 

 

De heer De Swart vraagt of er zicht op is wanneer de website – met betrekking tot het beslag roerende 

zaken – live gaat. De heer Van de Donk antwoordt dat dit eind oktober zou moeten zijn en dat het dus 

wel wat haast heeft. De heer De Swart vraagt of het oude recht dan nog geldt voor een beslag, met 

executieverkoop na 1 oktober, en of daarvoor nog gewoon aangeplakt en geadverteerd kan worden. 

De heer Van der Donk beaamt dat. 

 

vBVV en vDBR 

De heer Jans licht dit punt toe. Hij bespreekt dat vereenvoudiging beslagvrije voet (vBVV) en verbreed 

digitaal beslagregister (vDBR) de grootste projecten zijn van de afgelopen tien jaar, geïnitieerd vanuit 

de KBvG. Regelgeving daaromtrent is nu vrijwel op orde en SNG heeft hard gewerkt aan het bouwen 

van het systeem. Vervolgens breekt de implementatiefase aan; het is de bedoeling daadwerkelijk per 

1 januari 2021 met de nieuwe BVV aan de slag te gaan. Veel kantoren bereiden zich hier al intensief op 
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voor en vanuit SNG wordt er veel gedeeld en zijn er sessies geweest met softwarebouwers. Om een en 

ander te stroomlijnen en monitoren, is implementatiemanager xxxxxxxx aangesteld, die vandaag ook 

aanwezig is. Hij zal met iedereen contact opnemen over de voortgang. Een tweede aspect is de 

kostenverantwoording die uiteindelijk moet plaatsvinden. 

 

De heer Boiten vult aan dat alle implementatiekosten – softwareleverancier, opleiding, implementatie 

op kantoor – door een subsidie betaald worden. Dat is nog niet definitief, maar de seinen ervoor staan 

op groen. Ook daarmee houdt de heer xxxxxxxxx zich bezig. De subsidie heeft ook gevolgen voor de 

KBvG, waarop de heer Boiten terugkomt bij agendapunt 7. 

 

Schuldenwijzer  

De heer Van de Donk verwijst naar de in het bestuursverslag aangegeven stand van zaken. 

 

Evaluatie normen voor kwaliteit (NvK) 

Deze commissievergadering van 21 september jl. kon niet doorgaan. Er is een nieuwe datum 

gepland. 

 

Gegevensverstrekking 

De heer Boiten geeft een update ten opzichte van het bestuursverslag. Er is recent gesproken met het 

CBS over het zinvol kunnen gebruiken van data – breder dan voor het ijken van het eigen kantoor – en 

het daarmee ontwikkelen van beleid. De KBvG gaat nadenken over wat er, op basis van de nu 

beschikbare data, moet worden uitgevraagd om zinvol beleid te kunnen ontwikkelen en de 

beroepsgroep verder te brengen. 

 

Doorbelasting tuchtrecht en toezicht 

De heer Van de Donk bespreekt dat dit al vanaf het begin een onderwerp is van grote irritatie. Het is 

heel frequent onderwerp van pittig overleg van de heren Van de Donk en Boiten, met Justitie. De heer 

Boiten beaamt dit. In zijn brief aan de minister is aangegeven dat de KBvG er niet over op zal houden, 

omdat dit punt haaks staat op de principes. Helaas kwam er een teleurstellende reactie. Toch worden 

er ook wel wat zaken bereikt. De heer Boiten heeft de gebeurtenissen van de afgelopen jaren 

samengevat in een Excelsheet. Dat is mede van belang voor de administratie, die heel goed 

bijgehouden moet worden omdat dit buiten de begroting loopt. De KBvG stuurt aan op een evaluatie 

van de wet, zodat het probleem bij de wortel kan worden aangepakt. Hij heeft goede hoop dat dit gaat 

lukken, al is er nog geen concrete toezegging. Het is een complex en langdurig dossier. 

 

De heer Waters vraagt of dit punt ook wrevel geeft bij de KNB en de Orde van Advocaten. Die zullen 

er niet zo veel last van hebben, omdat zij een rechtstreekse opdrachtgever hebben om aan door te 

berekenen. Het levert wellicht wel problemen op bij de begrotingscyclus. De heer Van de Donk 

antwoordt dat de notarissen er geen last van hebben (zij hebben hiervoor een kwaliteitsfonds met 

voldoende middelen) en dat het bij de advocaten gaat om slechts zo’n € 70 per advocaat per jaar. In 

dezen wordt dan ook niet samen opgetrokken. Men heeft wel ook last van het achterlopen van de 

begrotingen; die van het lopende jaar 2020 is bijvoorbeeld pas onlangs ontvangen, wat absurd is. 

Overigens is het wel gelukt de begroting van de Kamer met zo’n drie ton te verlagen, omdat er vanwege 

de coronasituatie geen zittingen zijn. 

 

Verordening Grenzen Tariefmodellen en AMvB 

De heer Van de Donk heeft goed nieuws met betrekking tot dit onderwerp. Gisteren is de 

consultatieversie verschenen van de AMvB, die de adviezen van de commissie-Oskam moet omzetten 
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in klinkende munt. Het is een lang en intensief traject geweest, waarin nogal driftige gesprekken met 

Justitie zijn gevoerd. De heer Van de Donk blikt terug op dit traject en noemt het voornemen van de 

minister om de adviezen op te volgen, maar wel te koppelen aan de begrenzing van tariefmodellen en 

dus te gaan werken aan een AMvB. Dat er formele wetgeving zou komen, was een positief punt. De 

koppeling van de tarieven en de verordening vindt de KBvG niet terecht, maar het is een politieke 

koppeling die al voor de coronasituatie werd gelegd en nu alleen nog maar pregnanter is geworden. 

Vanaf februari jl. is intensief gesproken over hoe de AMvB eruit zou moeten gaan zien, waarbij 

publicatie voor 1 januari 2021 het uitgangspunt was. In juni gaf de minister aan dat hij 

1 januari waarschijnlijk niet zou gaan halen. Daarop zijn driftige gesprekken gevoerd, met uiteindelijk 

als resultaat dat er nu toch een AMvB ligt met een beoogde inwerkingtreding op 1 januari 2021. Hier 

past een compliment voor de minister, die hiermee zijn nek heeft uitgestoken in een moeilijke periode 

en in weerwil van sentimenten in de Tweede Kamer (vooral aandacht voor schuldhulpverlening). Hij 

heeft niet alleen de adviezen van de commissie-Oskam opgevolgd, maar ook geluisterd naar de KBvG 

en de Oskam-adviezen twee jaar door geïndexeerd. Hij heeft vastgehouden aan de adviezen en aan 

het belang dat hij hecht aan onafhankelijkheid en kostprijs gerelateerde schuldenaarstarieven, het 

strikte voornemen is dus dat de AMvB ingaat op 1 januari 2021. (Een technisch punt is voetnoot 10, 

met betrekking tot eventueel niet ingaan van de AMvB op die datum; deze tekst is gericht op de Raad 

van State en doet niets af aan het voornemen.) 

 

De AMvB ligt nu voor ter consultatie, omdat dat nu eenmaal is voorgeschreven. Die termijn daarvoor 

is extreem kort en loopt maar tot 15 oktober. Een grappig detail is dat de minister als voorwaarde stelt 

dat de KBvG de Verordening begrenzing tariefmodellen ook echt publiceert en op 1 januari in werking 

doet treden; dat was juist de voorwaarde van de KBvG zelf. Aangegeven is dan ook dat de verordening 

zeker gepubliceerd wordt. Het zou de geloofwaardigheid van de PBO aantasten als er niet mee aan de 

slag zou worden gegaan. De heer Van de Donk onderschrijft de brief van de heer Nouta dan ook op die 

punten. Dus: deze verordening wordt zodanig tijdig gepubliceerd dat hij op 1 januari 2021 in werking 

treedt, samen met de indexering van de tarieven van 17,5%. Dat is een heel mooi percentage, waar 

men mee verder kan en zich weer op de toekomst kan gaan richten. Het is rechtvaardig, maar men 

moet niet vergeten dat er een crisisperiode gaande is en de sentimenten in de politiek zeker niet altijd 

gunstig zijn voor de beroepsgroep. Men heeft in die zin ook te maken met een eenzijdige beeldvorming 

en blik op marktwerking. Hoe dan ook, een ovatie voor de minister is op zijn plaats. (Er wordt 

geapplaudisseerd.) 

 

De heer Nocco vindt dat een heel groot compliment waard, namens de Ledenraad en alle leden van de 

KBvG. De heer Van de Donk noemde het cijfer 17,5% een aantal keren; de indexering van de 

vacatievergoeding van de bestuursleden is ook gekoppeld aan het Btag, stijgt die ook met 17,5%? De 

heer Boiten geeft aan daar bij het volgende punt op terug te komen. 

 

De heer Waters vraagt in hoeverre de internetconsultatie nog roet in het eten kan gooien. De heer Van 

de Donk antwoordt dat input uit zulke consultaties meestal wordt gebruikt als voorinformatie voor de 

behandeling in de Tweede Kamer. Er komt over deze AMvB echter geen Kamerbehandeling. De 

minister zal de internetconsultaties wellicht goed lezen, maar heeft al aangegeven wat de beleidslijn 

is en die verandert niet. De consultatie zal derhalve vermoedelijk geen roet in het eten gooien. 

 

De heer Waters vindt het geweldig dat het bestuur de schouders zo onder dit punt heeft gezet. Het is 

zwaar bevochten, maar het siert de minister ook dat hij dit zo doet. De totale beroepsgroep kan heel 

blij zijn met het bereikte resultaat. 
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De heer Van der Pas sluit zich daarbij aan. Hij vraagt of de heer Van de Donk wat meer kan zeggen over 

het overleg tussen de KBvG en het BFT met betrekking tot de handhaving, waarin de minister ook zeer 

geïnteresseerd was. De heer Van de Donk antwoordt dat het BFT nogal kritisch was op de verordening 

en een paar keer heeft aangegeven dat die niet handhaafbaar zou zijn. Toen daarover is gesproken, 

begreep het BFT het wat beter. Nu moet de verordening er dus juist komen op voorspraak van de 

minister. Afgelopen dinsdag is afgesproken dat er een driegesprek komt van BFT, KBvG en de minister 

over de handhaafbaarheid. 

 

De voorzitter feliciteert het bestuur en de beroepsgroep met het bereikte resultaat. De discussie over 

de Btag en de indexering ervan loopt al sinds 2014. Het gaat niet alleen om het geld, maar zeker ook 

om erkenning en herstel van het onrecht dat de beroepsgroep werd aangedaan. De KBvG heeft de rug 

recht gehouden en hiervoor hard gestreden. Nu hebben de gerechtsdeurwaarders weer perspectief 

en kunnen gaan werken aan de toekomst. 

 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Ruis. Die meldt dat hij na een turbulente fase in zijn 

loopbaan, vanwege het faillissement van zijn werkgever, een eigen kantoor is begonnen. Hij heeft 

daarbij veel hulp en steun gekregen, ook van mensen hier aanwezig. Als dank heeft hij lekkernijen uit 

Brabant meegenomen voor bij de koffie. 

 

Er volgt een pauze van ongeveer 25 minuten. 

 

7  Realisatie en forecast 2020 

De heer Boiten geeft een toelichting. Er zijn deze keer door diverse oorzaken geen financiële stukken 

toegezonden. De begrotingscyclus werd gehinderd door de coronasituatie en de vakantieperiode, 

maar ook door de zojuist genoemde verhoging van de Btag. De vacatiegelden voor bestuursleden zijn 

gekoppeld aan de Btag en daarom verhoogde de heer Boiten deze met de indexatie, maar daarover 

moet nog nader worden gesproken. Verder zal de verwachte subsidie veel invloed hebben, wat kan 

oplopen tot wel 15 of zelfs 20% van de totale begroting en de stand van de reserves; dat heeft 

vervolgens weer invloed op zaken als ledenheffingen. Nu de heer Boiten feedback heeft gekregen van 

de Financiële Commissie kan hij pas tot reële definitieve cijfers komen, die in de volgende vergadering 

kunnen worden besproken. 

 

8  Impactanalyse Schuldenwijzer 

De voorzitter verwijst naar de stand van zaken in het bestuursverslag. Er zijn geen vragen. 

 

9  KBvG net 

De heer Otter bespreekt dat de vernieuwde website, net als de vorige site, een afgesloten gedeelte 

voor leden heeft. De Ledenraad heeft eerder aangegeven dat te willen. Nu heeft een ex-lid aangegeven 

daar ook graag toegang tot te hebben. Het betreft een college die eervol met ontslag is gegaan, maar 

er zijn uiteraard ook andere gevallen denkbaar. De vraag is derhalve: wil de Ledenraad dat anderen 

dan KBvG-leden toegang kunnen krijgen tot het afgeschermde deel van de website? 

 

Desgevraagd geeft de heer Otter aan dat op dit besloten deel met name vergaderstukken staan. De 

heer Van der Pas merkt op dat dit onderwerp in de vorige vergadering al besproken is. Dat is het 

uitgangspunt en geeft meteen een richtlijn voor wie het besloten gedeelte bestemd is. De heer Waters 

vindt het wel charmant, als betrokken oud-collega’s toch toegang zouden kunnen krijgen tot het 

afgeschermde deel. Een voorwaarde kan zijn dat er geen sprake is van oneervol ontslag. 
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De heer Van der Pas stelt voor dat oud-leden, die zich nog inzetten voor een commissie of ander 

officieel onderdeel van de KBvG, een gast-inlog kunnen krijgen. Daarmee blijft het besloten deel nog 

steeds besloten. De reden voor een afgeschermde omgeving was het vrijuit kunnen spreken/schrijven 

in vooraf ingediende vergaderstukken. Wat de Ledenraad vervolgens besluit, komt sowieso op het 

openbare deel. Dat biedt het beste van twee werelden. 

 

Ook de heer Nocco stelt een gast-inlog voor, waaraan nog vast te stellen voorwaarden zijn gekoppeld. 

Dat is een goede middenweg. 

 

De heer Nijenhuis heeft zich hier een aantal jaren mee beziggehouden en stuitte toen op lastige 

aspecten. Waar een wil is, is echter een weg, het gaat om collegialiteit; soms vallen collega’s tegen hun 

zin in een tijd uit en komen later weer terug, er zijn oud-collega’s die bij de beroepsgroep betrokken 

blijven. Het is zaak in dezen een zo positief mogelijke modus te vinden, het gaat immers nu ook weer 

niet om extreem geheime zaken. 

 

De heer Pijnenburg begrijpt dat mensen betrokken willen blijven, en dat het hen niet nodeloos moeilijk 

gemaakt moet worden, maar ziet weinig in het maken van reglementen met betrekking tot wel of geen 

toegang krijgen. Dat maakt de zaak veel te moeilijk en het is beter het te houden bij de reeds gemaakte 

heldere afspraken. 

 

De heer Swier sluit zich daar grotendeels bij aan. Helaas moeten de ‘goeden’ in dit geval lijden onder 
de ‘kwaden’. Sommige stukken wil men niet in de openbaarheid hebben en helaas zijn er soms ook ex-
collega’s die niet positief berichten over de KBvG. Misschien is een gast-account voor mensen die zeer 
actief betrokken zijn wel een punt om over na te denken. 
 
De heer Otter heeft de indruk dat de meerderheid van de vergadering van mening is dat ex-leden in 
principe geen toegang hebben tot het afgesloten gedeelte. De voorzitter concludeert dat het beleid, 
zoals eerder vastgesteld, van kracht blijft: een afgesloten deel voor leden. Er zal gekeken worden naar 
mogelijke oplossingen voor actief betrokken niet-leden. 
 

10  Werkgroepen Ledenraad 

De voorzitter stelt het bij de stukken gevoegde verslag van de bijeenkomst van werkgroepvoorzitters 

op 11 september jl. als eerste aan de orde. In deze vergadering is ook gereflecteerd op het fenomeen 

werkgroepen, waarmee een jaar geleden is gestart. De Ledenraad is verantwoordelijk voor het vormen 

van het beleid van de PBO; dat gaat over de langere termijn, de stip aan de horizon. De 

Ledenraadsleden hebben ooit allemaal voor de ALV gestaan en aangegeven waarvoor zij zich zouden 

willen inzetten; dat is vorig jaar bij gerubriceerd en liet vijf hoofdthema’s zien, waarop vervolgens de 

werkgroepen werden geformeerd. Door de voorzitters daarvan is nu geëvalueerd en daaruit komt op 

hoofdlijnen het volgende naar voren: de werkgroepen gaan op zich goed, een aantal dingen kunnen 

beter. Er is veel behoefte aan ondersteuning, een werkgroep heeft iemand nodig die zaken goed op 

papier zet. Er is veel energie en ambitie om met de onderwerpen aan de slag te gaan, al kan de een 

meer tijd besteden dan de ander. Een werkgroep is een wat kleiner podium, wat meer ruimte geeft 

om betrokkenheid te tonen bij een onderwerp waarin men is geïnteresseerd. Inzet vanuit het bestuur 

verschilde nogal per werkgroep. De werkgroep Social Media bijvoorbeeld is eigenlijk verschoven in de 

uitvoerende richting. De coronasituatie speelde de werkgroepen parten; het is juist in deze setting 

prettig om fysiek bijeen te komen. Bij onderwerpen als AI, blockchain en digitalisering is het nodig 

externe partijen te spreken en dat viel grotendeels stil. Op de kantoren zelf is de coronaperiode ook 

een uitdaging; er is hard gewerkt en het was een onzekere tijd. Dan kan het gebeuren dat 
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nevenactiviteiten erbij inschieten. De voorzitter vat samen dat men het idee van de werkgroepen goed 

vindt en daarmee wil doorgaan maar dat er wel meer ondersteuning moet komen. De werkgroep AI 

en digitalisering zal een meer vaste context krijgen, want dat onderwerp is nog lang niet afgerond. 

Social media en imago wordt door het bestuur al ingevuld met het Message House, dus die commissie 

stelt voor om te vormen naar een klankbordgroep. Op het gebied van verdiensten zijn wellicht nog 

meer mogelijkheden. Met het onderwerp ‘de gerechtsdeurwaarder van de toekomst, 2030’, dient de 

vereniging in feite continu bezig te zijn. 

 

De heer Van der Pas bedankt de heer Azouagh, als trekker van de commissie AI en Digitalisering. De 

coronasituatie maakt dat er momenteel niet veel uitkomt, maar het onderwerp is ook abstract en 

daarom is er hulp bij nodig. De heer Van der Pas vindt het lastig om ergens voor te werken als het doel 

niet zo duidelijk is. Hij vraagt of er nagedacht kan worden over het meer concreet maken van de 

werkgroepen en deze in te zetten bij het komen tot een nieuw, flexibel beleidsplan. 

 

De voorzitter vindt dat een goede aanvulling. Al wordt hij nu bestuursvoorzitter, hij is een pleitbezorger 

van kijken naar het beleidsplan voor volgende jaren. Deels komt dat vanuit de werkgroepen en deels 

uit het bestaande meerjarenbeleidsplan. Het is goed de suggestie mee te nemen om bij de agenda 

voor het komende jaar te bekijken waar nog gaten of vraagstukken liggen die concreet bij een 

werkgroep neergelegd zouden kunnen worden om te bepalen wat de richting wordt. 

De voorzitters van de werkgroepen geven een korte toelichting: 

 

- Toekomst/gerechtsdeurwaarder in 2030 

De heer Ruis bespreekt dat de vraag speelde of de gerechtsdeurwaarder in 2030 nog zal handhaven. 

De blik was regelmatig gericht op de kortere termijn. De heer Ruis licht enkele punten toe die in de 

werkgroepbesprekingen aan de orde kwamen: in de toekomst ligt er meer nadruk op digitalisering. 

Men zou in dat kader meer op het ambtelijke vlak kunnen gaan fungeren; daarmee is er overlap met 

de werkgroep AI. In de toekomst wordt de gerechtsdeurwaarder meer nog dan nu een executie-expert, 

een spin in het web inzake procedures bij de rechtbank, het schuldentraject en informatieverstrekking. 

Het idee van een soort ‘bad bank’ werd geopperd, met een rol voor de deurwaarder in het 

maximaliseren van de aflossingscapaciteit van schuldenaren. De werkgroep heeft het huidige 

beleidsplan nog eens tegen het licht gehouden en gekeken naar de kernactiviteiten, die in een aantal 

zaken zijn uitgesplitst. De werkgroep concludeert dat de beroepsgroep op de goede weg is en zich 

conformeert aan de uitgangspunten met betrekking tot de normen en waarden en intenties. Er is 

gediscussieerd over kwaliteit en tuchtrecht; het gevoel was dat daar nog werk te doen is, met name 

wat betreft een eerlijke afspiegeling van kosten. Het gevoel bestaat dat tuchtrechters snel zoeken naar 

mogelijkheden om een deurwaarder die een kleine misstap heeft begaan, op te zadelen met € 1.500 

kosten voor griffierechten. 

 

Er is ooit een lobby geweest om een universitair niveau voor deurwaarders in te stellen. De werkgroep 

ziet daarin geen toegevoegde waarde; de deurwaarder is met name in de uitvoering heel goed en daar 

is geen academische titel voor nodig. Men kan heel goed verder met de kennis en kunde die er nu is. 

Met betrekking tot ondernemerschap zijn er grote verschillen; de een vindt een meer ambtelijke rol 

goed, de ander zou op die manier geen deurwaarder meer willen zijn. Op internationaal gebied valt er 

meer te halen, zoals ook de heer Van Leeuwen aangeeft. Met betrekking tot het gezag van de 

deurwaarder en het imago is besproken dat er veel energie gaat zitten in pogingen het imago te 

verbeteren, maar sommigen vinden dat een heilloze weg. 
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De heer Ruis heeft de uitkomsten van de werkgroep uiteindelijk samengevat in een aantal vragen, 

waarvan de belangrijkste is of de deurwaarder perspectief heeft als ondernemer. Deelvragen daarbij 

zijn of de groep misschien te groot is en wat er nodig is in de toekomst. Wat is een relevante toekomst?  

De algemene mening van de werkgroepleden is dat de deurwaarder zich moet gaan presenteren als 

iemand die waarde toevoegt aan bepaalde processen in de economie. Daarin wordt bepaald of zij een 

rol hebben in de toekomst. In de cijfermatige onderbouwing daarvan zou geïnvesteerd moeten 

worden. Vervolgens kan men kijken naar veranderingen in behoeften, wensen en gedragingen van 

klanten en het formuleren van kritische succesfactoren. In de toekomst kunnen verder zaken meer 

samen opgepakt worden als ambtelijk bevoegden, in plaats van elkaar vliegen af te vangen. Te denken 

valt aan pensioenfondsen, de bad bank en het delen van kennis.  

 

- Imago 

Mevrouw Bakhuis meldt dat de eerste bijeenkomst wat rommelig verliep. Iedereen vond dat het imago 

moest verbeteren, maar voor wie, en hoe? Later werd dat duidelijker en werd de groep toegevoegd 

aan de sessies onder leiding van een communicatiebureau, dat ook sessies heeft gehouden met de 

commissie Communicatie. Met input van de werkgroep Imago en de werkgroep Social Media is 

uiteindelijk door middel van Message House in kaart gebracht wat er aan het imago verbeterd zou 

kunnen worden en hoe dat zou kunnen. Drie zaken zijn daarbij benoemd: gerechtsdeurwaarders 

brengen beweging in zaken die zijn vastgelopen en doen dat met daadkracht, flexibiliteit en de 

menselijke benadering. Gerechtsdeurwaarders hebben een wettelijke taak, zij zijn door de staat 

aangesteld om het vonnis van de rechter uit te voeren. Deurwaarders passen juridische kennis toe in 

de dagelijkse praktijk; zij leggen verbindingen, delen kennis en faciliteren oplossingen. Met het 

Message House en de uitkomsten daarvan, gaat de commissie aan de slag en heeft een oproep gedaan 

voor het vormen van een koplopersgroep. Wat het voortbestaan van de werkgroep betreft, bespreekt 

mevrouw Bakhuis dat er veel overlap is met wat er wordt gedaan in de commissie Communicatie en 

de werkgroep Social Media. Zij heeft voorgesteld om de werkgroep op te heffen en te gaan fungeren 

als klankbordgroep. Zij benadrukt dat werkgroepen laagdrempelig zijn en daarom vooral iets zijn voor 

de jongere garde binnen de KBvG. 

 

- Blockchain & innovatie 

De heer Azouagh bespreekt dat de werkgroep blockchain en digitalisering een vliegende start had. Na 

twee vergaderingen was het duidelijk dat men veel externen wilde gaan betrekken, die met een andere 

bril naar de dienstverlening en producten van gerechtsdeurwaarders kijken en dat vertalen naar een 

oplossing, die bijvoorbeeld gevonden kan worden in blockchain en verdergaande digitalisering. Helaas 

gooide de coronasituatie roet in het eten. Sommige werkgroepleden gaven eerlijk aan weinig affiniteit 

met het onderwerp te hebben, wat hen siert. Dat maakte wel dat de heer Azouagh niet altijd de 

antwoorden kreeg waarnaar hij op zoek was. De inzet van de groep is zeker niet klaar, er ligt nog een 

aantal belangrijke vraagstukken die de heer Azouagh op papier heeft gezet en de Ledenraad zal doen 

toekomen. Het is goed de werkgroep in stand te houden, maar niet in de huidige vorm. Tijdens het 

voorzittersoverleg heeft hij geconcludeerd dat een werkgroep geen nieuwe dingen moeten willen 

uitvinden, maar dat het goed is voort te borduren op bestaande trajecten, waaronder de E-betekening, 

en te bekijken hoe een nieuwe techniek als blockchain daar een rol in kan spelen. 

 

- Social media 

De heer Weening geeft aan dat deze werkgroep sedert de laatste Ledenraadvergadering niet meer 

heeft vergaderd. Na het voorzittersoverleg heeft de heer Otter de koplopersgroep in het leven 

geroepen. Met hem is afgestemd dat hij gaat formuleren waar hij behoefte aan heeft; er is een 

communicatie Commissie, er zijn twee werkgroepen, er is een koplopersgroep, dat is nogal een 
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versplinterd landschap en het is zaak dat bij elkaar te brengen. Er wordt dus bezien wat de behoefte is 

van de communicatie Commissie, die ook twee vacatures heeft. De heer Weening verwacht dat er in 

de volgende vergadering meer duidelijkheid gegeven kan worden. 

 

- Verdiensten 

De heer Swier licht toe dat deze werkgroep aanvankelijk vond dat vooral gekeken moest worden naar 

zaken die op korte termijn bereikt konden worden; de langere termijn viel meer onder de werkgroep 

met het oog op 2030. Men stelde vast met betrekking tot het Btag-tarief maar niets te roepen, omdat 

er iets moois zat aan te komen dat zojuist door de heer Van de Donk bekend werd gemaakt. Er is vooral 

praktisch gekeken naar werkzaamheden die nu vaak niet betaald worden, zoals voorbereidingen en 

ontruimingen. Verdiensten dus uit het treffen van regelingen, vooral na titel. Daar wil de werkgroep 

nog verder in duiken. Er is ook de vele communicatie met schuldhulpverlening. Op dat gebied liggen 

kansen, omdat schuldhulpverlening op dit moment niet altijd zo effectief is. Momenteel loopt er een 

proef waarbij de gerechtsdeurwaarder optreedt als ogen en oren van de samenleving; het maken van 

processen-verbaal om bepaalde dingen vast te stellen. Te denken valt aan BRP’s; als een deurwaarder 

nu een ontruiming doet, gaat er een briefje naar de gemeente. Drie maanden later komt er dan een 

brief terug, met de mededeling dat de woning leeg is. Daar kan men wellicht veel meer mee. Verder 

zijn er de extra zaken, zoals legalisering van handtekeningen; dat zou echt iets voor deurwaarders 

kunnen zijn in het kader van de rechtszekerheid. Er is gesproken over de diverse 

belastingdeurwaarders, waar mogelijk een veel grotere rol gespeeld kan worden. Dit staat overigens 

al in het huidige beleidsplan. Aan de orde kwam ook de hoogte van de incassokosten conform de Wet 

WIK. De werkgroep vond dat geen onderwerpen om in deze setting over te discussiëren. Ook deze 

werkgroep begon heel voortvarend en er was al snel een lijst van onderwerpen, maar het schortte 

vervolgens aan uitwerking daarvan. Hier mist de ondersteuning vanuit het bureau. De coronasituatie 

heeft parten gespeeld, maar ook zonder dat zou het lastig zijn geweest; iemand moet toch tijd steken 

in het uitwerken van ideeën tot mooie, goed doorwrochte plannen. Een werkgroep heeft wel 

toegevoegde waarde, het is iets dat vanuit de Ledenraad gestuurd kan worden. Uiteindelijk moet er 

wel wat opgeleverd worden waar het bestuur iets mee kan. 

 

De voorzitter dankt de sprekers voor hun uiteenzettingen en alle werkgroepleden voor hun inzet. 

Terugkijkend vindt hij dat men ondanks de coronacrisis toch best een eind gekomen is en dat er mooie 

dingen uit naar voren zijn gekomen. Hij constateert dat het maken van beleid niet gaat in een middagje 

bij elkaar zitten; dat vraagt denkwerk, overleggen, doorvoelen en ermee aan de slag gaan. Het juiste 

antwoord komt niet zomaar, omdat het gaat over de toekomst en dat is dus een uitdaging. Al met al is 

er goed werk geleverd en is dit een mooi proces binnen de Ledenraad. 

 

11  Voorstel alternatief vergaderschema 

Naar aanleiding van opmerkingen in de vorige vergadering, is een alternatief vergaderschema 
opgesteld. In de zomerperiode is een extra vergadering opgenomen en er wordt afgewisseld in fysiek 
en digitaal vergaderen. De heer Swier merkt op dat gebleken is dat digitaal vergaderen zo slecht nog 
niet is. Hij vindt het wel belangrijk om zo vaak als dat kan echt bij elkaar te komen, maar dat de digitale 
weg in vakantieperiodes en als er dringende zaken aan de orde zijn, zeker een goede optie is. Het is 
wel zo dat het voor sommigen bij de digitale wijze lastiger is om actief deel te nemen. Hij kan zich 
vinden in het toegezonden schema. 
 
De voorzitter vraagt wie voor het voorgestelde schema is. Een grote meerderheid steekt de hand op 
en daarmee is dit voorstel aangenomen. (besluit) 
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Desgevraagd geeft de voorzitter aan dat het vanzelfsprekend is dat een geplande fysieke vergadering 
toch digitaal gehouden wordt als de omstandigheden daartoe nopen, zoals aangescherpte 
maatregelen of andere onvoorspelbare zaken. 
 

12 Wat verder ter tafel komt 

Er zijn geen zaken te melden.  
 

13 Rondvraag 

De heer Swiers vindt de zaalopstelling (bestuur aan lange tafels, Ledenraadsleden op stoelen verspreid 

in de zaal) vandaag niet prettig; het lijkt nu of je als Ledenraadslid in het publiek zit en het bestuur de 

Ledenraad is. Hij stelt het op prijs als er bij de volgende vergadering weer aan tafel gezeten kan worden. 

De voorzitter antwoordt dat dit genoteerd is. 

 

De heer Nocco vraagt of de voorzitter uit de appgroep van de Ledenraad gaat als hij bestuursvoorzitter 

is. De voorzitter bevestigt dat en vermoedt dat hij de levendige appgroep zal gaan missen. 

 

14 Vaststelling volgende vergadering 

De volgende vergadering is gepland voor donderdag 29 oktober 2020, bij Hotel Van der Valk te 

Breukelen. 

 

15 Sluiting 

De voorzitter dankt de deelnemers voor hun inbreng en sluit het openbare deel van de vergadering 

omstreeks 16.20 uur. De livestream wordt beëindigd en de niet-Ledenraadsleden verlaten de zaal. De 

ledenraad wordt vervolgens in een besloten deel nog geïnformeerd, dat deel eindigt omstreeks 18.00 

uur.  

 


