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Notulist  
Het Notuleercentrum 

 

1 Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter, de heer Pijnenburg, opent de vergadering om 13.10 uur en heet de deelnemers en 

toehoorders welkom. 

 

Een aantal leden is digitaal aanwezig. 

 

Er is een nieuwe versie van de agenda, agendapunt 9 ‘Gerechtsdeurwaardersverordening’ wordt 

vandaag niet behandeld omdat het gewijzigde stuk nog niet is terugontvangen.  

 

De notulen van de vorige Ledenraadsvergadering van 23 september zijn nog niet door de 

Notulencommissie vastgesteld, deze notulen worden in de Ledenraadsvergadering 

van december behandeld.  

 

2 Mededelingen & ingekomen stukken 

Er is een antwoord gekomen op de vraag van de heer de Swart via een artikel uit het beslag- en 

executierecht. Dit antwoord is bij de stukken van de vergadering gevoegd. Hier zijn geen op- of 

aanmerkingen over.  

 

3 Notulen, besluiten- en actielijst Ledenraadsvergadering 2 september en 

23 september 2021 

Notulen Ledenraadsvergadering 2 september 

Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van deze notulen, de notulen worden ongewijzigd 

vastgesteld. (besluit 21.12) 

 

4 Aanwijzen voorzitter Ledenraad 

De vicevoorzitter, de heer Ruis, neemt voor dit agendapunt het voorzitterschap over van de heer 

Pijnenburg. 

 

De Ledenraad herbenoemt de heer Pijnenburg bij acclamatie tot voorzitter van de Ledenraad. (besluit 

21.13) 

 

De heer Pijnenburg dankt de Ledenraad voor het vertrouwen. 

 

Er volgt applaus 

 

5 Verslagen en overzichten 

De notitie over de definitie bestuurs- en Ledenraadscommissies schuift door naar de vergadering 

van december 2021 

 

Verslag commissie Beheer DBR 

Mevrouw Pap geeft aan dat er beslagen in het register staan die er niet meer in horen. Het register 

dient opgeschoond te worden. Wanneer er derden op het systeem aansluiten moet het systeem 

actueel zijn. Zij vraagt of de commissie hier aanbevelingen over kan doen. De heer Jans onderschrijft 
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dit volledig, dit is een zorg. Zeker wanneer de stroomlijning keten voor derdenbeslag (SKD) losgaat 

kunnen anderen in de keuken kijken. Het DBR werkt goed, maar het is gênant als daar fouten in zitten. 

Dit is ook de reden waarom er begonnen is met de weesbeslagen. Er moet een bewerker actief mee 

bezig zijn. De commissie is zeker bezig te bekijken hoe het register actueel gehouden kan worden en 

opgeschoond kan worden. Alle kantoren die op het DBR zijn aangesloten worden opgeroepen te 

zorgen dat het register actueel is. Wanneer er leden zijn die hier ideeën over hebben, kunnen deze 

zich bij de heer Jans melden. De heer Waters vraagt of het bestuur hiervoor een aanwijzing kan doen 

in het kader van de KBvG-norm voor kwaliteit. De heer Jans neemt dit mee. 

 

Verslag commissie Toetsing KBvG Normen voor Kwaliteit 

Er zijn geen opmerkingen over dit verslag. 

 

Verslag Vacaturecommissie 

Mevrouw Pap uit haar zorgen over het feit dat er zich geen kandidaten hebben gemeld voor de 

vacature voor plaatsvervangend Ledenraadsleden. Wanneer de termijnen van de zittende leden 

verstrijken, ontstaat een groot probleem. Mevrouw Bakhuis geeft aan dat onderzocht zou worden hoe 

het zit met de instroom bij de Hogeschool, hier zit wellicht een verband. Het zijn daarnaast onrustige 

tijden. Mogelijk kan er een enquête uitgezet worden bij de beroepsgroep om te peilen waarom men 

niet geïnteresseerd is in deelname aan commissies of de Ledenraad. Als de instroom bij de Hogeschool 

nu laag is, ontstaat er over een paar jaar een probleem om de uitvoerende macht te zijn voor het 

uitvoeren van de taken die er liggen. De heer Waters denkt dat het toch mogelijk moet zijn om dertig 

mensen voor de Ledenraad te werven wanneer er vijfhonderd zijn. Mevrouw Botter heeft gesproken 

met de Hogeschool Utrecht. Er zijn wel ideeën over de aanpak om de aanwas in de toekomst te 

vergroten. Zij wil een brainstorm organiseren met de Vacaturecommissie om te onderzoeken hoe de 

vacatures kunnen worden opgevuld. Mevrouw Pap stelt voor om de kandidaten die eerder hebben 

gesolliciteerd en zijn afgewezen te benaderen. De heer Nocco neemt dit punt mee naar de commissie 

Kwaliteit Ledenraad. (actie 7.01) 

 

Verslag commissie Wetgeving 

Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van dit verslag. 

 

Verslag commissie Herstructurering regelgeving 

Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van dit verslag. 

 

Verslag Financiële commissie 

Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van dit verslag. 

 

Verslag Stuurgroep en Werkgroep privacyhandboek en gedragscode 

De heer Waters geeft aan dat het lang stil blijft. Een aantal onderwerpen zou opgepakt worden, maar 

er gebeurt niets. Mevrouw Weisfelt meldt dat de werkgroep niet verder is gegaan met het 

privacyhandboek. Er is contact gelegd met de AP. Daaruit bleek dat de commissie op de goede weg is 

met hetgeen er nu op papier staat, maar de AP moet zelf nog werken aan de wijze waarop zij de 

documenten gaat goedkeuren. De documenten van de commissie konden zij nog niet vaststellen. De 

AP heeft de commissie een aantal aandachtspunten meegegeven. Hier wordt nog aan gewerkt.  

 

Verslag commissie Schuldenwijzer 

Bij de leden moet de naam van Michael Brouwer worden vervangen door Michael Pijnenburg. (actie 

7.02) 
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Verslag commissie KING 

Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van dit verslag. 

 

Verslag commissie Kwaliteit Ledenraad 

Mevrouw Elshof stelt voor dat deze commissie onderzoekt hoe er meer leden geworven kunnen 

worden. Mevrouw Botter geeft aan dat dit de taak is van de vacaturecommissie en geen taak van de 

commissie kwaliteit ledenraad. Zoals de heer Nocco eerder aangaf, zal dit punt wel in de commissie 

onder de aandacht worden gebracht 

 

Verslag commissie Meerjarenbeleid 

Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van dit verslag.  

 

6 Verslagen en overzichten bestuur 

Notitie inzet Schuldenwijzer 

Toelichting door de heer Brouwer. 

 

Op dit moment is er een groot aantal gedupeerden dat recht heeft op het moratorium. Dit houdt in 

dat er niet geëxecuteerd mag worden, geen ambtshandelingen uitgevoerd mogen worden, geen beslag 

gelegd mag worden et cetera. Deze termijn is voor de eerste groep gedupeerden 

afgelopen februari ingegaan en loopt na een jaar af. Het was de bedoeling dat de Belastingdienst 

gedurende deze periode de schuldenproblematiek zou oplossen en dat de gedupeerden schuldenvrij 

verder konden. De € 30.000 die de gedupeerden hebben ontvangen, worden niet gebruikt voor het 

afbetalen van de schulden. De overheid is deze zomer bezig geweest met het kwijtschelden van de 

publieke schulden. Veel kantoren worden hiermee geconfronteerd vanuit het CJIB of DUO. Daarnaast 

is er een aantal kleine opdrachtgevers als gemeenten en andere overheidsinstanties die kwijtschelden. 

Naast de publieke schulden zijn er de private schulden.  

 

In maart is het bestuur gestart met het implementeren van het moratorium. Tegen de Belastingdienst 

is gezegd dat als zij de schuldenproblematiek opgelost wil hebben dit makkelijk toe te voegen is aan 

het geheel. De Belastingdienst weet wie de gedupeerden zijn. Dit wordt bij de SNG neergezet, de SNG 

verdeelt dit onder de kantoren, de kantoren maken de lijst compleet. Het bestuur heeft geopperd het 

bedrag toe te voegen en dit terug te koppelen aan de Belastingdienst. De gerechtsdeurwaarder maakt 

vervolgens het geld over. Dit ligt echter politiek gevoelig omdat de deurwaarders dan de schulden 

oplossen. Dit is niet hun taak maar die van de gemeenten. De gemeenten besteden dat uit aan de 

schuldhulpverlening. De politiek heeft samen met de Belastingdienst besloten om uiteindelijk de 

private schulden op te lossen via een consortium van kredietbanken. Deze hebben een 

uitvoeringsorganisatie opgericht, de Sociale Banken Nederland (SBN). Deze organisatie moet dit gaan 

organiseren. Hiervoor is een plan gemaakt. Voor de uitvoering van dit plan is tweehonderdvijftig fte 

nodig. De problemen moeten voor 1 februari 2022 zijn opgelost. Het bestuur heeft hier niet veel 

vertrouwen in. Het wordt ingewikkeld. De politiek heeft gezegd dat de gedupeerden wat betreft de 

private schulden degene is die de regie moeten houden. Dat betekent dat iemand met schulden zelf 

degene is die kiest of hij of zij de schulden indient bij de Belastingdienst. Het is de bedoeling dat iemand 

met schulden zelf een overzicht maakt van de schulden en dit indient bij de Belastingdienst. De 

schulden kunnen dan kwijtgescholden worden. Het probleem daarbij is dat iemand die bij meerdere 

deurwaarderskantoren loopt, geen overzicht heeft van de schulden. Uit een analyse blijkt dat 

vijfenzeventig procent van de gedupeerden bekend is bij een deurwaarderskantoor. De helft van deze 

groep is bij meer dan vijf kantoren bekend en heeft twee tot drie vorderingen per kantoor. Het bestuur 

is teruggekomen op het oorspronkelijke voorstel. Wil men het probleem tijdig oplossen, dan moet 

ervoor gezorgd worden dat de route die voor het moratorium is gebouwd gevolgd wordt. De 
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deurwaarders weten wie de gedupeerden zijn en doen een terugkoppeling van de bedragen en de 

vorderingen en maken een lijst voor de gedupeerden. De gedupeerden drukken dan zelf op een knop. 

De lijst komt dan bij de Belastingdienst. Deze maakt hier een beschikking van waarna de zaak 

afgewikkeld kan worden. Dit is een haalbare exitstrategie voor het moratorium. Het voorstel is om op 

het inzageportaal van het DBR, de Schuldenwijzer, de lijst te presenteren. Na het geven van akkoord 

door de gedupeerde komt de lijst bij de Belastingdienst. Op deze manier houdt de gedupeerde de 

regie. Het bestuur wil niet dat in februari, als het moratorium voor de eerste groep afloopt, er nog 

steeds om coulance wordt gevraagd. Als het moratorium afloopt, wordt er weer beslag gelegd, wordt 

er weer ontruimd et cetera. Elke maand is er een nieuwe groep waarvoor het moratorium afloopt. De 

schuldovername moet gelden voor de hoofdsom, rente en alle overige kosten.  

 

Er heeft een stevige discussie plaatsgevonden in de Ledenraad over de Schuldenwijzer. Het bestuur 

werkt in een notitie uit wat precies de bedoeling is van het gebruikmaken van de Schuldenwijzer als 

tijdelijke tussenoplossing voor het realiseren van de exitstrategie voor het moratorium.  

 

Mevrouw Bakhuis geeft aan dat er al eerder bestanden zijn gemaakt voor het terugleveren van 

overzichten van de openstaande schulden. Zij vraagt of er nu iets nieuws gebouwd moet worden voor 

de Schuldenwijzer of dat hetgeen er al staat voor de teruglevering gebruikt kan worden. Verder vraagt 

zij wat de burger moet doen, dat is haar niet helemaal duidelijk. Hoe wordt een gedupeerde 

bijvoorbeeld herkend door het systeem? De heer Brouwer antwoordt dat hetgeen er al staat zoveel 

mogelijk gebruikt wordt. Wat de tweede vraag betreft antwoordt hij dat in het beleidsbesluit is 

verwerkt dat de betaling aan de schuldeiser of diens gemachtigde gedaan kan worden. Als de 

schuldenlijst is ingediend, moet de Belastingdienst snel betalen. Dit mag geen zes maanden duren. Dit 

wordt nog met de Belastingdienst besproken.  

 

Het systeem moet in januari 2022 gebouwd zijn, zodat de kantoren de tijd hebben om een en ander in 

te regelen. Er wordt ook gekeken naar de impact voor de kantoren. Dit wordt meegenomen in de 

begroting naar de Belastingdienst. Er is sprake van extra werk voor de kantoren voor het uitvoeren van 

het moratorium dat zij zelf bedacht hebben. Een gedupeerde wordt herkend door het systeem door 

het BSN-nummer. Er staan alleen BSN-nummers van gedupeerden in het systeem.  

 

Mevrouw Bakhuis vraagt of het zo is dat als een gedupeerde niet heeft ingelogd er via Schuldenwijzer 

wordt aangeleverd aan de Belastingdienst. De heer Brouwer antwoordt dat SDG het totale bestand 

van de Belastingdienst heeft gekregen, dit is door het bestand met BSN-nummers gehaald. De kantoren 

hebben alleen degenen teruggekregen die bij hen bekend zijn. Het bestand wordt in de portal alleen 

klaargezet voor de gedupeerde, het gaat niet naar de Belastingdienst. Als de gedupeerde ingelogd 

heeft en akkoord heeft gegeven, gaat het bestand naar de Belastingdienst namens de gedupeerde. 

Doet iemand dat niet en is het moratorium verstreken, dan wordt er beslag gelegd.  

 

De heer Nocco verwacht dat er dan maatschappelijke onrust gaat ontstaan. De heer Brouwer 

onderschrijft dit. Er wordt bij de Belastingdienst ook niet nagedacht over hoe zij de gedupeerden 

kunnen bereiken en hoe deze mensen ervan op de hoogte gesteld kunnen worden dat zij zelf de regie 

hebben. De gerechtsdeurwaarders kennen deze groep wel en kunnen ze benaderen. Dit betekent extra 

werkzaamheden. De heer Nocco geeft aan dat niet alle kantoren hebben meegedaan aan de belactie 

en vraagt of alle kantoren nu wel gaan meewerken. De heer Brouwer antwoordt dat alle kantoren mee 

moeten doen. Hoeveel extra werk dit oplevert en wat de randvoorwaarden zijn, zijn legitieme vragen. 

 

De heer Van der Pas vraagt welk gesprek het bestuur op dit moment met de Ledenraad wil aangaan. 

Wil het bestuur het akkoord van de raad of wil het bestuur dat de raad inhoudelijk meepraat? De heer 



502N1027                                 Deze notulen zijn vastgesteld op 29 november 2021.  
6 

 

Brouwer antwoordt dat het onderwerp is geagendeerd omdat het ingrijpend is en omdat het extra 

werk betekent. Ook wordt er een aantal instrumenten gebruikt, als de Schuldenwijzer, die op een 

andere manier aan de orde zijn gekomen. Tips and tricks zijn welkom, deze mogen ook later worden 

doorgegeven. De plannen worden nog geschreven, maar dit is wel de manier waarop het bestuur dit 

richting de politiek gaat uitvoeren.  

 

De heer Van der Pas heeft inhoudelijk opmerkingen en bedenkingen. Dit wordt nu richting de politiek 

aangeboden als oplossing voor kwijtschelding van private schulden, maar het hele verhaal wordt hier 

niet mee verteld. De vorderingen die bij incassobureaus liggen, worden niet meegenomen, evenmin 

als de vorderingen die nog niet bij een schuldeiser zijn neergelegd. Een ander punt is dat de kosten 

voor de baten uitgaan. Er worden kosten gemaakt en er wordt gevraagd om een financiering. De heer 

Van der Pas vraagt of hier een plafond voor geldt of dat hier geld voor vrij is gemaakt. Ten slotte vraagt 

hij of het bestuur voornemens is de kantoren te verplichten hieraan mee te werken. De heer Brouwer 

antwoordt dat de oplossing niet de oplossing voor alles is. Er is een oplossing voor hetgeen er in beeld 

is. Het is de bedoeling dat de uitvoeringsorganisatie die wordt opgericht alles dekt, elke uitzondering 

moet daaronder vallen. Het bestuur is geconfronteerd met een moratorium. Dat loopt straks af en daar 

moet wat mee gedaan worden. De manier waarop dat gebeurt, moet nog van de grond komen. De 

voorliggende notitie is wellicht wat meer op deurwaarders gericht, maar is de oplossing voor het 

moratorium dat afloopt. Dit is een deel van de oplossing van het probleem. Het is ingewikkeld om met 

overheidsinstellingen met begrotingen te werken. Het bestuur wil het geld het liefst vooraf hebben. 

Volgende week vindt een gesprek met de Belastingdienst plaats over de scope. Hierbij wordt ook de 

feedback meegenomen op eerdere onderhandelingen met de overheid als het gaat over onder andere 

de belactie. Wat de medewerking van de kantoren betreft, geeft de heer Brouwer aan dat als de 

kantoren goed gefaciliteerd zijn, zij mee zullen werken. Er wordt niet gesproken over verplichtstellen. 

 

De heer Waters vindt dat de kantoren maatschappelijk gezien hier de volledige medewerking aan 

moeten geven. Het is ook een zeer werkzame situatie ten opzichte van het moratorium. Hij 

complimenteert het bestuur. De oude lijsten hebben geen enkele waarde meer, er zal opnieuw moeten 

worden aangeleverd omdat de Belastingdienst een aantal mensen niet heeft toegelaten als 

gedupeerde en er een aantal gedupeerden bij zijn gekomen. Een zwak punt is de eis van de zelfregie 

van de schuldenaar. Een schuldenaar duikt voor alles en maakt geen post meer open. Het is een idee 

om een extra huisbezoek door de kantoren te laten afleggen om mensen over de streep te trekken. 

Deze actie is de enige manier om de kosten die de kantoren hebben gemaakt vergoed te krijgen. Het 

risico bestaat dat het consortium de schuldeisers zelf gaat benaderen.  

 

De heer Swier denkt hier anders over. Keer op keer worden de deurwaarders in hun hemd gezet door 

de Belastingdienst en de politiek. Hij vraag waarom zij nu weer de nek moeten uitsteken. Er heeft een 

enorme discussie in de Ledenraad plaatsgevonden over de Schuldenwijzer en hoe ver en breed die 

moet gaan. Dit gaat nu nóg verder, namelijk álle vorderingen erin. Afgesproken is dat de 

Schuldenwijzer niet meer is dan een inzage op het DBR. Als de plannen zoals ze worden voorgesteld 

doorgaan, heeft de commissie Schuldenwijzer geen enkele zin. De kantoren hebben allemaal een lijst 

die opgestuurd kan worden, daar is het DBR niet voor nodig. De Ledenraad moet zich beraden op het 

in stand houden van de commissie Schuldenwijzer. Er wordt nu als een klein kind gedaan wat de 

Belastingdienst wil en er moet maar afgewacht worden of de schuldenaar het fatsoen heeft om op de 

knop te drukken. Als dit doorgaat, legt de heer Swier zijn functie in de commissie Schuldenwijzer neer.  

 

De heer Brouwer geeft aan dat een kantoor de lijst met gedupeerden niet naar de Belastingdienst kan 

sturen. De Belastingdienst gaat daar niets mee doen. De voorgestelde manier is een werkbare manier 

om het probleem op te lossen. Een andere manier om het op te lossen is dat de Belastingdienst een 
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aantal kredietbanken heeft aangewezen een uitvoeringsorganisatie neer te zetten. Deze organisatie 

benadert de kantoren en de kantoren geven schriftelijk aan wie er schulden heeft. Ondertussen loopt 

het moratorium af en wordt er weer geïncasseerd. Het gaat de heer Swier om het principe dat de 

kantoren gaan aanleveren. Als de schuldenaar geen akkoord geeft, worden de gegevens niet 

doorgeleverd en gebeurt er niets met wat de kantoren aanleveren. Dit is krom. Een ander punt is het 

gebruik van de Schuldenwijzer. Hierover is veel discussie geweest. Met deze stap wordt deze discussie 

om zeep geholpen. Dit is een politiek spel en de deurwaarders moeten zich hier niet voor lenen. De 

heer Waters vindt dat de discussie over de Schuldenwijzer nu onrecht wordt aangegaan. Er wordt 

slechts gebruikgemaakt van de infrastructuur die er ligt. Dit heeft niets te maken met de vraag of de 

Schuldenwijzer doorontwikkeld moet worden of niet. Mevrouw Bakhuis wijst erop dat het risico 

bestaat dat er straks iets staat dat werkt en dan is er geen weg meer terug. 

 

De heer Nocco geeft aan dat nog niet zeker is dat alles dat wordt ingediend honderd procent wordt 

vergoed. Hij vraagt wat er gebeurt als straks blijkt dat er bijvoorbeeld maar tien procent wordt vergoed. 

De heer Brouwer antwoordt dat er een vergoeding moet komen. Er worden van tevoren afspraken 

gemaakt over de kaders. Tegelijkertijd is het een politiek spel. Als toegezegd wordt dat de kosten 

vergoed worden, moet de definitie van kosten duidelijk zijn. Voor volgende week is een aantal 

gesprekken gepland en vanuit SNG wordt aangegeven wat de scope is en welk prijskaartje eraan hangt. 

Hier gaat de Belastingdienst een akkoord op geven. Als er geen toezeggingen gedaan worden gaat het 

niet door. De toezeggingen moeten er volgende week zijn. Het mag niet zo zijn dat als de toezeggingen 

er niet komen en het bestuur zich terugtrekt, er verwacht wordt dat er coulance verleend wordt aan 

de moratoriumgroep. De data-uitwisseling gaat dan ook uit. Er is dan geen grondslag meer om de BSN’s 

uit te wisselen.  

 

Mevrouw Elshof vraagt of er andere alternatieven zijn onderzocht naast de Schuldenwijzer. De heer 

Brouwer antwoordt dat er wordt voortgebouwd op het werk dat al is gedaan. Toen het moratorium in 

werking trad, zijn er gesprekken gevoerd met softwarebouwers. De Belastingdienst had er behoefte 

aan om het geheel budgettair in te kleden. Wie de gedupeerden zijn maakt niet zo veel uit, het gaat 

vooral om de vraag welke velden er teruggekoppeld moeten worden. Hiervoor zijn de lijsten gemaakt. 

Omdat de politiek heeft bepaald dat de gedupeerden zelf de regie moeten hebben, is de constructie 

van aansluiting bij de Schuldenwijzer bedacht. Dit is een toegankelijke, veilige manier. Er zijn andere 

mogelijkheden, er kan bijvoorbeeld een nieuw portaal gebouwd worden. Het zou ook kunnen via de 

berichtenbox van mijnoverheid.nl, maar ook dat moet dan gebouwd worden. Mevrouw Elshof geeft 

aan dat er nog veel onduidelijkheid is over de Schuldenwijzer en vraagt wat het voordeel is van het 

gebruik daarvan. De heer Brouwer antwoordt dat er geen andere mogelijkheden zijn gevonden die 

goedkoper zijn. Hij weet niet of er andere mogelijkheden zijn dan Schuldenwijzer of het bouwen van 

een ander portaal en staat open voor suggesties. Het is mogelijk om de techniek van Schuldenwijzer 

te gebruiken en daar vervolgens een andere naam en kleur aan te geven. Mevrouw Elshof vraagt of er 

een impactanalyse komt. De heer Brouwer antwoordt dat dat niet zo is, er komt wel een status van 

wat ontwikkeld is en wat de kosten zijn. Dit wordt voor de volgende vergadering gedeeld met de leden. 

(actie 7.03)  

 

Mevrouw Botter vindt het jammer dat er zo’n weerstand is tegen het gebruik van de Schuldenwijzer 

voor dit doel. Het bouwen van een compleet nieuw portaal is duurder. De regie wordt nu behouden 

en men is zich bewust van de negatieve punten. Zij ziet geen gevaar in het gebruik van de 

Schuldenwijzer. 

 

De heer Waters geeft aan dat deze discussie niet vermengd moet worden met de discussie over het 

doorontwikkelen van de Schuldenwijzer. Het voordeel van de Schuldenwijzer is dat deze bekend is bij 
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de gedupeerden en bij de kredietbanken. Het is daarom goed om de infrastructuur te gebruiken. Hij 

vindt dat de Schuldenwijzer voor dit eenmalige gebruik een goed middel is.  

 

De heer Van der Pas is niet principieel tegen de Schuldenwijzer en gaat uit van de beste intenties van 

iedereen. Nu wordt echter de Schuldenwijzer doorontwikkeld, terwijl de Ledenraad de Schuldenwijzer 

eerst goed onderzocht wil hebben. Als na een jaar blijkt dat de Schuldenwijzer geen goed middel is, is 

dit lastig te verkopen omdat de Schuldenwijzer nu wel gebruikt gaat worden.  

De voorzitter geeft aan dat dit punt meningvormend op de agenda staat, niet ter besluitvorming. Het 

is goed als het bestuur weet wie er voor gebruik van de Schuldenwijzer is en wie tegen. Hij vraagt de 

leden dit aan te geven.  

 

Mevrouw Bakhuis is voor, gezien het maatschappelijk belang en de afwikkeling met de burgers. Zij 

vindt dat deze discussie losstaat van de discussie in de commissie Schuldenwijzer over de toekomst 

van Schuldenwijzer. Zij is voor het gebruik van Schuldenwijzer, uitsluitend voor uitwisseling van de 

bestanden. 

 

Mevrouw Botter is voor, gezien het gebrek aan een beter en goedkoper alternatief. 

 

De heer Tasci is voor. 

 

De heer Ruis stemt voor, met aarzeling. Er is al gebouwd en er is geen makkelijke weg terug. 

 

De heer Swier heeft hier voldoende over gezegd. 

 

De heer Van Rooij is voor. Er is sprake van een unieke situatie en er is een middel gevonden om de 

vorderingen op één plek te krijgen.  

 

De heer Waters sluit zich daarbij aan. 

 

Mevrouw Pap is voor met de voorwaarde dat dit een tijdelijke voorziening is. Als het traject is afgerond 

moet meteen de deur weer dicht. 

 

Mevrouw Elshof is tegen. 

 

De heer Van der Pas heeft hier voldoende over gezegd. 

 

De heer Hempel is voor, mits dit een tijdelijke oplossing is. 

 

De heer Nocco sluit zich daarbij aan. 

 

De voorzitter sluit zich daarbij aan.  

 

De heer Tasci vraagt of alles wat in tussentijd betaald is, wordt meegenomen. De heer Brouwer 

antwoordt dat de Belastingdienst rekening houdt met het openstaand saldo. De vraag of er 

alternatieven onderzocht zijn, wordt nog beantwoord. (actie 7.04) De marketingafdeling kijkt nog naar 

de vormgeving van het portaal dat ontwikkeld wordt.  

 

Bankbevragingen 
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De heer Nocco heeft een mail aan het bestuur gestuurd over dit onderwerp. Deze mail is beantwoord. 

Daarnaast zijn er Kamervragen bij de vergaderstukken gevoegd. 

 

De heer Van Rooij geeft aan dat de deurwaarders opgave moeten doen van de exploten. Hij vraagt of 

hier een differentiatie in is. Een bankbevraging wordt gemaakt bij exploot, dan gaat bekend worden 

hoeveel bankbevragingen er zijn. De penningmeester, de heer Boiten geeft aan dat de 

bankbevragingen niet worden uitgevraagd. De bankbeslagen worden ook niet afzonderlijk uitgevraagd. 

De niet-periodieke beslagen worden uitgevraagd. Waarschijnlijk wordt dit volgend jaar in een 

datacentrum gestopt. Dan worden de bankbevragingen apart uitgevraagd bij de deurwaarders. De 

heer Van Rooij geeft aan dat dit richting de politiek geruststelling geeft, er wordt verantwoording 

afgelegd.  

 

Mevrouw Bakhuis vindt het jammer dat de berichtgeving op deze manier is verspreid en dat de heer 

Van Nispen de deurwaarders laat vallen. Hopelijk kunnen de deurwaarders in de toekomst aangeven 

de zaak onder controle te hebben en positieve resultaten laten zien. De heer Nocco vraagt in hoeverre 

het bestuur betrokken is geweest bij de beantwoording van de Kamervragen. De heer Brouwer 

antwoordt dat het bestuur volledig betrokken is geweest. Door het ministerie van Justitie is om input 

gevraagd. De heer Van Nispen is vaak voorstander van de deurwaarders, maar is ook lid van de SP, 

deze partij is tegen marktwerking. De heer Swier geeft aan dat er ooit gesproken is over een register 

voor bankbevragingen en vraagt of hier nog werk van wordt gemaakt. De heer Van der Putten 

antwoordt bevestigend. Een van de belangrijkste dingen die de afgelopen maanden is gerealiseerd, is 

dat de banken meewerken. Er is nu de mogelijkheid te bevragen en de minister heeft zich hierachter 

geschaard. 

 

Centraal explotenregister 

De heer Van der Putten licht toe dat een van de zaken die nog gerealiseerd moet worden een centraal 

register van exploten is. In het beleidsplan is dit niet goed onderbouwd, het bestuur heeft hieraan 

gewerkt. Gekeken is naar wat de voordelen zijn. Een authentieke acte heeft dezelfde bewijskracht als 

een akte van de notaris. Akten van de notaris worden jarenlang bewaard. Bij deurwaarders is dit 

anders. Als een kantoor stopt, kunnen akten voor altijd verloren gaan. Met de digitalisering wordt dit 

risico nog groter. Als akten centraal geregistreerd worden, is dit geborgd en wordt het vertrouwen van 

de maatschappij vergroot. Er ligt nu een basisnotitie. Het bestuur vraagt de leden naar hun mening. 

 

De heer Waters ziet een zeer beperkte toegevoegde waarde. Hij vreest dat dit project veel kosten met 

zich meebrengt en vraagt zich af of het nodig is de akten eeuwen te bewaren. Het heeft wel voordelen 

als exploten, die na beëindiging van een kantoor niet meer traceerbaar zijn, terug te vinden zijn. De 

heer Van Rooij sluit zich hierbij aan. Het probleem komt incidenteel voor en er wordt veel opgetuigd 

voor een relatief klein probleem. Er is een verschil tussen een notaris en een gerechtsdeurwaarder. 

Volgens de wet moet het origineel naar de opdrachtgever worden gestuurd. Mevrouw Elshof vraagt of 

er een alternatief is onderzocht. Het probleem kan worden opgelost door een goede overdracht. De 

heer Nocco vindt het een charmant idee, maar vraagt zich ook af of dit register moet worden opgericht. 

Het is niet bekend hoe groot het probleem is. Een akte van de notaris is altijd nodig, maar als een 

vordering is voldaan, is de zaak afgedaan. Er moet daarbij worden nagedacht wat er opgeslagen moet 

worden. De eerste denkrichting is goed, maar er moet verder over worden nagedacht. De heer Van 

der Pas geeft aan dat het register beperkt kan worden tot die gevallen waar er geen opvolging is. 

Geborgd moet worden wie er een beroep op het register mag doen. Ten slotte meldt hij dat, wanneer 

een kantoor niet voor opvolging zorgt, de kosten voor het kantoor moeten zijn. De heer Swier vindt 

het idee goed. De komende tijd zullen veel kleine kantoren het niet gaan redden en gaan er 
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deurwaarders met pensioen, de beroepsgroep heeft een verantwoordelijkheid naar de toekomst. Het 

plaatsen van de stukken in het register is niet veel werk aangezien de stukken gedigitaliseerd zijn.  

 

De voorzitter vraagt wat er precies geregistreerd moet worden. Is dat het totale proces-verbaal, het 

totale exploot of alleen het repertoire? De werkgroep Privacyhandboek heeft gesproken over het 

bewaren van exploten, ook in het kader van de AVG. Er gelden bewaartermijnen. Gewezen is op de 

Archiefwet uit 1953, exploten moeten allemaal naar het Rijksarchief. Er zitten wettelijk haken en ogen 

aan. Hij vraagt het bestuur dit mee te nemen. Mevrouw Bakhuis geeft aan dat de AVG een issue is. Zij 

denkt dat het probleem op dit moment nog niet zo groot is, maar met het oog op de toekomst kan het 

plan verder worden uitgewerkt.  

 

De heer Van der Putten geeft aan dat het voor het bestuur belangrijk is dat er geen kosten voor de 

deurwaarder bij komen kijken en dat het gebruiksgemak groot is. Hij vraagt of de Ledenraad wil dat dit 

verder ontwikkeld wordt. De heer Waters geeft aan dat dit afhangt van de kosten. Gelet op de cijfers 

die bij het CBS bekend zijn over het totaal aantal exploten kan er een inschatting gemaakt worden van 

de kosten. Mevrouw Bakhuis vraagt om een roadmap van alle ontwikkelingen die de kantoren moeten 

gaan implementeren. Het is op dit moment veel. Mevrouw Elshof wil eerst een notitie zien van wat 

onderzocht is en wat de bedoeling is.  

 

De voorzitter vraagt wie er voor dit plan is. 

 

Er zijn elf stemmen voor en drie stemmen tegen.  

 

Ledenconsultatie 

Toelichting door de heer Brouwer. 

 

Het bestuur heeft een aantal keer over dit onderwerp gesproken. Het onderwerp is aangedragen door 

de kleinere kantoren. Gedacht werd aan een impactgroep of een klankbordgroep. Er moet een vorm 

gevonden worden die laagdrempelig is met een bredere inbreng vanuit de achterban. Een 

consultatieronde is daarvoor een mogelijkheid.  

 

De heer Swier vindt dit een prima idee en vraagt hoe er nu wordt gereageerd op consultaties. Hij merkt 

dat de inbreng via de app niet door iedereen goed wordt benut en vraagt of er op een Surveymonkey 

wel goed gereageerd wordt. De heer Brouwer geeft aan dat er goed op een Surveymonkey wordt 

gereageerd. Het is wel zo dat men meer reageert op onderwerpen die het kantoor op dat moment 

aangaan. De heer Van der Pas denkt dat dit goed kan werken. Het is wel belangrijk dat, als er een vraag 

gesteld wordt, er een goede uitleg bij gegeven wordt.  

 

CBS-rapport 

De heer Van der Pas stoort zich aan de formulering onder paragraaf 4.4 dat de kleine kantoren relatief 

gezien minder effectief zijn. Een dergelijke conclusie past niet in dit rapport en schept een verkeerd 

beeld. Dit gaat ook voorbij aan het verschil in portefeuilles die grote en kleine kantoren hebben. De 

heer Boiten geeft aan dat het CBS eigenaar is van het rapport, het is hun interpretatie van data. Het 

rapport is niet uitgebracht onder redactie van het bestuur. In paragraaf 4.4 wordt vooral feitelijke 

informatie weergegeven. De heer Van der Pas heeft bij de opzet van deze rapportages in de commissie 

gezeten en de eerste gesprekken met het CBS gevoerd. Het CBS is inderdaad eigenaar, maar zij maken 

wel gebruik van de uitleg die de commissie gegeven heeft. Hij vraagt of zijn commentaar meegenomen 

wordt naar de andere partij die de volgende rapportage gaat maken. De heer Boiten antwoordt dat 

dat gebeurt. Het CBS gaat nog éénmaal rapporteren. 



502N1027                                 Deze notulen zijn vastgesteld op 29 november 2021.  
11 

 

 

Bestuursreglement beslag op vorderingen en reglement DBR 

Hierover zijn geen opmerkingen. 

 

Overzicht wetgeving 

Hierover zijn geen opmerkingen. 

 

Het totale algemene bestuursverslag 

De heer Waters vraagt of het bestuur kan toelichten hoever het staat met het toekomstgericht 

verschotten creëren en of alle kantoren de impact hiervan onderkennen. De heer Van der Putten 

antwoordt dat er overleg is geweest met het dagelijks bestuur van KBvG en het bestuur van het LOVCK 

Hier is dit onderwerp aan de orde geweest. Afgelopen week is er hierover ook gesproken met de 

voorzitters van Tuchtrechtspraak. Ook wordt een gesprek met het departement georganiseerd. In de 

kern komt het erop neer dat rechtspraak heeft besloten dat artikel 9 geen grondslag biedt voor de 

verschotregeling die al tien jaar bestaat. Hierover wordt al een half jaar met rechtspraak gesproken. 

Zij geven aan dat het puur om de kosten van derden gaat, zoals zij dat kennen van een slotenmaker. 

Het standpunt van de KBvG is dat het gaat om het kostenaspect. Een deurwaarder mag geen winst 

maken op informatiebevragingen, maar moet ook geen verlies lijden. De impact is berekend en is 

enorm. Het komt neer op de volledige winstcapaciteit van de beroepsgroep. Het resultaat van alle 

bevragingen die deurwaarders doen, is dat er beter werk gedaan wordt. Er zijn minder exploten, maar 

ieder exploot is raak. De deurwaarders hebben de maatregelen genomen en hoeven er niet eens op te 

verdienen. Het enige punt is dat er ook geen verlies op geleden moet worden. Vandaag heeft het 

bestuur bij BFT aangegeven dat op het moment dat de lijn van rechtspraak gevolgd zou moeten 

worden, het de vraag is dat KBvG nog van de deurwaarders kan verlangen dat zij deze bevragingen 

doen. Dan zou een deurwaarder op iedere bevraging € 1,- verlies maken. Er is licht aan het eind van de 

tunnel. Rechtspraak heeft aangegeven dat zij begrip heeft voor de standpunten van het bestuur. Het 

kan niet volgens de letter van de wet, dat laat de geest van de wet open. Rechtspraak heeft aangegeven 

dat, vanwege de geest van de wet en ook vanwege het feit dat deze situatie al tien jaar bestaat, zij pas 

eind maart 2022 in actie zal komen. Dit geeft de KBvG de gelegenheid om met de wetgever in gesprek 

te gaan en om dit permanent te regelen. Bij LOVCK is dit traject nu afgerond. Er komt een advies vanuit 

de commissie Burgerlijk recht dat wordt gedeeld met rechtspraak. Hierin wordt met klem geadviseerd 

om aan deze conclusie niet eerder dan 31 maart 2022 gevolgen te verbinden. Dat betekent: tot die tijd 

toewijzen, na die tijd afwijzen. De heer Waters concludeert dat het bestuur LOVCK er niet van heeft 

kunnen overtuigen dat dit een voor de deurwaarders onbegaanbaar traject is. De heer Van der Putten 

antwoordt dat zij inderdaad niet op hun schreden zijn teruggetreden, maar zij wel overtuigd zijn. 

Daarom hebben zij een ander standpunt ingenomen en uitstel en ruimte geboden dit via de wetgever 

te regelen De heer Waters vraagt of alle leden hierin zijn meegenomen. De heer Brouwer antwoordt 

dat de definitieve positie-inname van LOVCK pas deze week bekend is geworden. Met het ministerie 

wordt nu gesproken over de oplossing. Dit betekent een aanpassing van het Btag. Dit gaat voor 

1 januari 2022 niet lukken. Er is meer informatie nodig voordat het bestuur alle leden goed kan 

informeren. Het in overleg treden met de betrokken partijen helpt om het probleem op te lossen.  

 

7 Begroting 2022 

Toelichting door de penningmeester, de heer Boiten. 

 

De begroting is anders dan voorheen het geval was opgesteld. Eerder werden de ledenheffingen 

verwerkt, andere gelden die over de KBvG heen stroomden werden niet getoond. Dit is nu wel gedaan 

en wordt weergegeven in de realisatie van 2020, in de prognose voor 2021 en in de prognose voor 

2022. De grootste wijzigingen zitten in de inkomstenkant vanwege de projectsubsidies. Dit is ook 
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zichtbaar bij de uitgaven waar het geld besteed is aan projecten. Er wordt duidelijk getoond wat er 

gebeurd is en waarom er vorig jaar een positief resultaat was.  

 

Een aantal onderwerpen wordt er uitgelicht: 

 

Als het goed is gaat binnenkort de verlengingsaanvraag voor de subsidie van vBvv er weer uit, dit 

project loopt nog een jaar door. 

 

De doorbelasting kosten tuchtrecht en toezicht is een grote kostenpost. Deze post is inmiddels groter 

dan de complete begroting, daarom is deze opgenomen in de begroting. 

 

Bij de post inkomsten staat een grote onttrekking begroot van € 0,5 miljoen. Er zijn beleidsafspraken 

gemaakt over waar de reserves ongeveer op uit moeten komen. Door in 2022 een dergelijk bedrag aan 

de reserves te onttrekken, wordt dit gehaald.  

 

De vacaties voor het bestuur lopen mee met het bedrag van het Btag, behalve met de incidentele 

verhoging van halverwege dit jaar. De verwachting is dat de verhoging dit jaar tussen de vier en vijf 

procent zal zijn. Dit is verwerkt. Toch gaat het bedrag omlaag. Dit heeft te maken met het feit dat er 

een groot bedrag is toegewezen aan het project voor vBvv en het aantal bestuursleden volgend jaar 

met een persoon verminderd zal worden. Dit geldt in zekere zin ook voor de post medewerkers. Al met 

al is de begroting positief.  

 

Er is een prognose gemaakt voor de heffing per lid voor volgend jaar. De penningmeester heeft 

geprobeerd dit binnen de perken te houden.  

 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Waters namens de Financiële commissie. De heer Waters 

meldt dat de Financiële commissie de begroting verantwoord vindt en deze volledig ondersteunt.  

 

De heer Van der Pas spreekt zijn waardering uit voor de penningmeester voor de inzichtelijke 

begroting. 

 

Geconstateerd wordt dat er 14 stemgerechtigden aanwezig zijn, dit is er één te weinig. De heer 

Wittebrood sluit zich daarom aan bij de vergadertafel.  

 

De voorzitter brengt de begroting 2022 in stemming. 

 

De Ledenraad stemt unaniem in met de begroting 2022. (besluit 21.14) 

 

De voorzitter brengt het Heffingreglement 2022 in stemming. 

 

De Ledenraad stemt unaniem in met het Heffingreglement 2022. (besluit 21.15) 

 

 

De voorzitter schorst de vergadering voor vijf minuten 

 

8 Executieverkopen 

Er wordt een presentatie gegeven door de heer Brinkman van Veilet. 
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Veilet is een organisatie die online veilt, is opgericht in 2007 en richt zich op besloten en publieke 

kunstveilingen en benefietveilingen. In 2012 is samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

veilingsoftware ontwikkeld. Dit is in 2020 opnieuw, vanaf de grond, opgebouwd. De ervaringen die 

vanaf 2012 zijn opgedaan zijn daarbij in de software geïmplementeerd. Daarnaast zijn er veel eisten 

bij gekomen ten aanzien van de veiligheid. Veilet stel ook andere bedrijven in de gelegenheid om van 

deze software gebruik te maken. Vanuit die achtergrond is de heer Brinkman vandaag aanwezig.  

Er zijn ondertussen meer dan honderdduizend items geveild. Veilet heeft een aantal toonaangevende 

opdrachtgevers.  

 

De opzet van executieverkopen is als volgt: het aankondigen via een centraal platform wordt verplicht. 

Dit kunnen wel vijfhonderd items per maand zijn. Het is dan interessant voor de potentiële koper te 

weten wat er wordt aangeboden. Het gros van de executieverkopen betreft auto’s. Hierom is een 

koppeling met de RDW gemaakt. Kopers kunnen actief zoeken op alle criteria van de RDW. KBvG heeft 

aangegeven dat zij een flinke promotiecampagne zal opstarten om de site onder de aandacht te 

brengen. Hiermee wordt een groot bereik gecreëerd.  

 

Het is heel eenvoudig om een aankondiging te wijzigen of te annuleren en om binnen hetzelfde 

systeem een aankondiging om te zetten naar een veiling. De voordelen van een onlineveiling zijn: een 

groot bereik, dus een hogere opbrengst, het bieden is volstrekt anoniem, het is klantvriendelijk, 

efficiënt voor kantoren en de opbrengsten gaan rechtstreeks naar het rekeningnummer van het 

kantoor.  

 

De backoffice is gebruiksvriendelijk, KBvG geeft aan hoe deze ingericht moet zijn en elk kantoor krijgt 

een eigen backoffice. Bij de inlog komen securitylevels, hiermee wordt oneigenlijk gebruik voorkomen. 

De rapportages zijn transparant: alles wordt bijgehouden en de afhandeling van een veiling is 

eenvoudig. Wanneer een koper iets gekocht heeft, betaalt deze direct via een link en gaat er een mail 

naar het kantoor. De koper en het kantoor nemen contact met elkaar op en handelen de aankoop af. 

De koper krijgt een factuur op naam van het kantoor. Dit is geautomatiseerd.  

 

Er wordt support en ondersteuning geboden, gemonitord en onderhouden. Er komen duidelijke 

instructies met documentatie, er is een helpdesk met een livechat en er worden trainingen gegeven. 

 

Het systeem moet kostenneutraal afgewikkeld kunnen worden. De kosten worden afgewikkeld door 

€ 12,50 per aankondiging als verschot onder executiekosten, er wordt 5% in mindering gebracht op de 

veilingopbrengst, de netto executieopbrengst is 95%. 5% veilingopslag is voor Veilet. Er wordt gewerkt 

met een paymentservice, op dit moment is dat Mollie. Alleen de netto-opbrengst van 95% komt op de 

rekening van het kantoor, de andere kosten komen direct op de juiste plaats terecht.  

 

Mevrouw Bakhuis voorziet een probleem. Er is geen wettelijke grond voor de 5% veilingopslag. De heer 

Van der Putten komt hier later op terug. 

 

Mevrouw Pap geeft aan dat de deurwaarders hun eigen verkoopdatum plannen en vraagt hoe hiermee 

omgegaan wordt. De heer Brinkman antwoordt dat hierin is voorzien. Als er een verkoop is ingepland, 

wordt er automatisch een tijd gegenereerd zodat veilingen niet tegelijkertijd eindigen. De veiling wordt 

dan op een ander tijdstip gepland, dit kan tien minuten later zijn dan aanvankelijk de bedoeling was. 

Een veiling loopt pas af wanneer er niet meer geboden wordt, hierdoor kunnen veilingen uitlopen.  

 



502N1027                                 Deze notulen zijn vastgesteld op 29 november 2021.  
14 

 

De heer Nocco vraagt hoe het te zien is dat het de gerechtsdeurwaarder is die toewijst en of de 

deurwaarder live aanwezig moet zijn tijdens de veiling. De heer Van der Putten komt hier later op 

terug.  

 

De heer Van der Pas geeft aan dat in de documentatie staat dat executieverkopen digitaal moeten 

worden aangekondigd en uitgevoerd. Het ‘moeten’ heeft echter alleen betrekking op het aankondigen, 

de uitvoering is een vrije keuze. Hij vraagt hoe Veilet omgaat met de verkoop van bedrijfsinventaris. 

De heer Brinkman heeft dit nog niet uitgewerkt en gaat zich hierop nog oriënteren. Dit is wel onderdeel 

van de aanbieding. De heer Van der Pas vraagt hoe de identificatie van de koper is geregeld. De heer 

Brinkman heeft dit nog niet ingeregeld, dit heeft de aandacht. 

 

Mevrouw Botter merkt op dat  het wenselijk is dat enkel het aankondigen van een verkoop 

(verplicht)  daarnaast en het daadwerkelijk veilen (optioneel) los van elkaar wordt 

aangeboden. Daarnaast verwacht zij een grote toename van het aantal slepingen. Zij ervaart nu al een 

toename omdat het beslag al op kantoor wordt gelegd en daardoor de auto niet eerst te hoeft te 

worden gezocht voor het beslag.  

 

De heer Van Rooij vraagt of er een app is ontwikkeld voor de onlineveilingen. De heer Brinkman 

antwoordt dat dit niet zo is. De site is volledig geschikt voor een mobiele telefoon. Verder antwoordt 

hij desgevraagd dat de betaling door de koper direct na de koop plaatsvindt. Voordat de koper kan 

bieden, moet deze zich registeren. Wanneer een koper niet betaalt, kan de tweede bieder benaderd 

worden.  

 

De heer Waters geeft aan dat er 95% wordt doorbetaald en vraagt of er eerst 100% wordt doorbetaald 

en er daarna een verrekening plaatsvindt. De heer Brinkman antwoordt dat dit niet zo is. De 

paymentservice int het bedrag op zijn eigen Stichting derdengelden en verdeelt het geld volgens de 

instructies. Er is een koppeling gemaakt met de RDW. Op het moment dat de koop is gesloten, houdt 

de bemoeienis van Veilet op. Het kantoor moet zelf zorgen voor de overdracht van het voertuig. Veilet 

kan deze service wel bieden indien gewenst. De heer Brinkman treedt hierover in overleg met het 

bestuur.  

 

Mevrouw Elshof vraagt of een onlineveiling gecombineerd kan worden met een fysieke veiling. De heer 

Brinkman antwoordt dat dit bijna niet te combineren is.  

 

De heer Van der Pas vraagt of de paymentservice iets anders is dan iDeal. De heer Brinkman antwoordt 

dat iDeal een vorm van paymentservice is.  

 

De heer Nocco geeft aan dat cliënten bij verkopingen vaak cash willen betalen en beveelt aan te 

onderzoeken of er een werkbare manier is om een fysieke veiling te combineren met een onlineveiling. 

De heer Brinkman neemt dit mee.  

 

De heer Van der Putten beantwoordt de juridische vragen. 

 

Veilet is gevraagd een aanbod te doen vanwege de veiligheid en het maatwerk. Een veiling van 

deurwaarders is iets heel anders dan een vrijwillige verkoop. Op het moment dat deelgenomen wordt 

aan een bestaand protocol, zal dat op veel onderdelen niet voldoen aan wat er nodig is. Het mooie aan 

dit project is dat het door de Ledenraad is bedacht. De leden wilden professioneler en veiliger veilen. 

Er zijn functionaliteiten genoemd en het bestuur is met deze input verdergegaan. De vraag die nu 

voorligt is of de leden vertrouwen hebben in hetgeen er gepresenteerd is en of hiermee verdergegaan 
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kan worden. De heer Van der Putten heeft gekeken naar hoe hier in andere landen mee omgegaan 

wordt. In 2016, toen de Ledenraad de wens had over te gaan naar e-auction, was dit vooruitstrevend. 

Nu is dit veranderd, een groot deel van Europa is al overgegaan op e-auction. Er kan van andere landen 

geleerd worden. Er is een constante: er is één platform. Dat is of van de Rijksoverheid of van een 

vergelijkbaar orgaan als de KBvG. Hoe de aantallen zich in Nederland zullen ontwikkelen is nog 

onduidelijk. De ervaringen in het buitenland zijn dat door de centrale portal, de aantallen enorm 

toenemen. Er zijn landen waarbij het aanvankelijk alleen ging om executie van roerend goed. De sites 

zijn zo succesvol dat de deurwaarders veel meer dan voorheen vrijwillige verkopingen doen. De punten 

die voor de KBvG van belang zijn, zijn allereerst het volledige maatwerk. Ook het veiligheidsaspect is 

belangrijk. Het is belangrijk dat degene die verkoopt, daadwerkelijk deurwaarder is. Hiervoor kan een 

koppeling gemaakt worden met het register van de KBvG. Het identificeren van een koper moet 

geborgd worden. In het buitenland worden daar verschillende middelen voor gebruikt. Een variant op 

DigiD is hier een mooi middel voor. Het is voorstelbaar dat er een paar modelveilingvoorwaarden 

worden gebruikt, zodat een kantoor kan kiezen. De annuleringskosten zijn verkeerd uitgelegd. Op het 

moment dat de Ledenraad instemt met de richting die nu wordt voorgesteld, wordt met Veilet een 

lumpsum afgesproken. Zij krijgen een bepaald bedrag waar zij het voor doen. Een van de voorwaarden 

van KBvG is dat de deurwaarder geen kosten heeft. Alle kosten moeten verhaalbaar zijn. De 

penningmeester heeft bekeken hoe dit verdisconteerd kan worden. Van belang hierbij zijn de aantallen 

publicaties die gedaan worden en wat een publicatie gaat kosten. Hier is een inschatting van gemaakt, 

op het moment dat er meer opgehaald wordt, kan het bedrag omlaag, wordt er minder opgehaald, 

dan gaat het bedrag omhoog.  

 

De heer Van der Pas vraagt hoe de kosten van 5% geborgd zijn. De heer Van der Putten antwoordt dat 

op het moment dat een deurwaarder gaat verkopen en daarvoor kosten maakt, bijvoorbeeld de huur 

van een veilinglocatie, kan dat ten dele opzijgezet worden. De deurwaarder moet ervoor zorgen dat er 

een goede keuze gemaakt wordt. De heer Nocco geeft aan dat hij altijd heeft begrepen dat als hij iets 

laat veilen en het veilinghuis rekent commissiekosten, die kosten voor de eiser zijn en niet ten laste 

komen van de executieopbrengst. De heer Van der Putten meent dat dit anders is. Hij neemt dit punt 

mee en zorgt voor een onderbouwing. Wanneer de heer Nocco gelijk heeft, verandert het 

financieringsmodel. De voorwaarde is dat de deurwaarder geen kosten heeft. De heer Nocco geeft aan 

dat de publicatiekosten nu gratis zijn. De heer Van der Putten onderschrijft dit, maar aangegeven is 

dat dit tijdelijk is.  

 

Mevrouw Pap geeft aan dat er bij een fysieke veiling ter plekke afstemming plaatsvindt over het 

vervolg. Zij vraagt hoe dit bij een onlineveiling gaat. De heer Van der Putten antwoordt dat er 

verschillende mogelijkheden zijn om dit op te lossen.  

 

De heer Waters vraagt of er een verplichte deelname is voor de kantoren. De heer Van der Putten 

antwoordt dat publiceren verplicht is (dit mag daarnaast ook op andere sites), maar verkoop niet.  

 

De heer Van Rooij verzoekt het bestuur kritisch te kijken naar de kosten van publicatie die stijgen 

wanneer er minder opgehaald wordt.  

 

Mevrouw Botter biedt het bestuur aan mee te denken bij de verdere praktische uitwerking van de 

plannen. De heer Nocco sluit zich hierbij aan en wil ook graag meedenken. De heer Van der Putten zal 

mevrouw Botter en de heer Nocco hier binnenkort bij betrekken. 

 

De heer Van der Pas vindt het initiatief goed, maar de financiële kaders nog te onduidelijk ingekleurd. 

Er worden veel aannames gedaan. De heer Boiten geeft aan dat het onontgonnen terrein is, maar er 
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is wel iets bekend. Het aantal verplichte aankondigingen kunnen er per maand 800 zijn. Er wordt nu 

uitgegaan van een pessimistisch getal van 500. Daarnaast zal het aantal veilingen stijgen omdat het 

voertuigbeslag steeds makkelijker is geworden. Het bestuur acht de investering verantwoord. De 

voorzitter geeft aan dat het gaat om een investering voor de site van € 8.500. Daarbij komen de 

publicatiecampagne en de onderhoudskosten. De heer Boiten meldt dat de investering iets meer dan 

€ 40.000 is, uitgesmeerd over vijf jaar.  

Mevrouw Elshof geeft aan dat er straks kosten (€ 12,50) voor de aankondiging in rekening worden 

gebracht als er samengewerkt wordt met Veilet en vraagt wat de kosten zijn wanneer de 

samenwerking niet tot stand komt. De heer Boiten antwoordt dat het publiceren van de aankondiging 

verplicht is. Dit was tot nu toe gratis, maar de werkzaamheden zijn behoorlijk veel, er zullen dus kosten 

moeten worden doorberekend. Dit zal waarschijnlijk minder dan € 12,50 zijn.  

De voorzitter brengt het voorstel een budget van € 66.000 vrij te geven om Veilet te contracteren om 

te gaan bouwen aan de onlineveilingsite in stemming. 

De ledenraad stemt unaniem in met dit voorstel. (besluit 21.16)  

 

9 Gerechtsdeurwaardersverordening 

Dit punt schuift door naar de volgende vergadering. 

 

10 Agressiemeldingen 

Toelichting door mevrouw Bakhuis. 

 

De Arbeidsinspectie heeft enige tijd geleden aangegeven dat de deurwaarders iets moesten gaan doen 

met agressiemeldingen. Dit is opgepakt. Mevrouw Bakhuis zou het mooi vinden als agressiemeldingen 

vanaf een bepaald level, bijvoorbeeld fysiek geweld, stalken en foto’s maken op een centrale plaats bij 

de KBvG geregistreerd worden. Voorheen was dit vanwege de AVG niet mogelijk, maar banken hebben 

tegenwoordig de mogelijkheid om fraude te registreren. Wellicht is dit voorstel toch mogelijk. Zij vraagt 

de Ledenraad of hier draagvlak voor is.  

 

De heer Waters heeft deze vraag voorgelegd aan zijn Functionaris voor de gegevensbescherming, de 

heer Getkate. Deze heeft als volgt gereageerd: 

 

Biedt de AVG ruimte voor een dergelijk register? 

Het is nog niet direct gezegd dat de AVG ruimte biedt voor een dergelijk register. We zullen aan moeten 

nemen dat het hier gaat om persoonsgegevens van strafrechtelijke aard. Die mogen worden verwerkt 

met inachtneming van de artikelen 32 en 33 UAVG. Artikel 22, lid 5 UAVG is hier van belang. De 

verwerking moet voldoen aan:  

 

- Noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend belang van derden. 

- Bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de 

betrokkenen niet onevenredig wordt geschaad. 

 

We zullen ons zwaarwegend belang (voorkoming van incidenten met agressieve debiteuren) duidelijk 

dienen te maken en waarom juist dit register daarvoor noodzakelijk is. Voor de bestrijding van fraude 

zijn al allerlei regels opgesteld en er zal niet snel worden getwijfeld aan het belang van een centraal 

register. Ik zie wel dat een centraal register van agressieve debiteuren voordelen heeft, maar of het 
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noodzakelijk is om incidenten te voorkomen, daar kun je over van mening verschillen. We zullen dit heel 

goed moeten onderbouwen; met cijfers en onderzoeken. 

 

Overigens noemt mevrouw Bakhuis ook de categorie zelfmoord. Dit lijkt mij een heel andere categorie 

dan agressieve debiteuren. De grond waarom zelfmoord wordt geregistreerd is ook een andere. Het 

lijkt mij dan lastig te motiveren waarom zowel het aankondigen van zelfmoord als agressie in eenzelfde 

register dient te komen. 

 

De tweede eis van artikel 33, lid 5 UAVG hebben we zelf in de hand. Dit is de wijze waarop de KBvG het 

register inricht. Gelet op de eisen van de AP zal dit deugdelijk moeten worden ingericht. Zie ook het 

besluit van de AP inzake het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen 2021. 

 

Vinden we het wenselijk om een dergelijk register te hebben? 

Ik zie wel dat een dergelijk register voordelen heeft, maar wat het voordeel exact zal zijn is sterk 

afhankelijk van hoe dit register in de praktijk gaat werken. Krijgen kantoren automatische meldingen 

in hun applicatie als er een nieuwe agressieve debiteur is toegevoegd? Kan er automatisch worden 

gemeld? Een automatische systeemuitwisseling bevordert de werking, maar kan weer strijdig zijn met 

de tweede eis van artikel 33, lid 5 UAVG. 

 

Ik vraag mij af of we op dit op dit moment wel moeten willen. Het is zeer veel werk om dit goed te doen. 

 

De heer Nocco geeft aan dat het ook afhankelijk is van de persoonlijke ervaringen en het sentiment 

van de deurwaarder. Een deurwaarder kan ook iets uitlokken. Het is een sympathiek idee, maar het 

heeft meer nadelen dan voordelen. 

 

Drie leden zien meerwaarde in dit voorstel, tien leden niet, twee leden onthouden zich van stemming. 

 

11 Wat verder ter tafel komt 

Mevrouw Botter vraagt of de vergaderstukken voortaan eenduidige titels kunnen hebben. Zij kon de 

stukken voor deze vergadering lastig plaatsen. 

 

De heer Nocco merkt dat veel collega’s op dit moment overstappen naar de Belastingdienst en vraagt 

of het bestuur weet waarom dit is. De heer Brouwer heeft hetzelfde geconstateerd. Het bestuur heeft 

hierover contact opgenomen me de directie van de Belastingdienst. Ook zijn er contacten met de 

Vakvereniging voor Belastinggerechtsdeurwaarders. De hoofdlijn is dat de Belastingdienst twee jaar 

niet heeft ingevorderd in verband met corona. Dit gaat nu wel weer gebeuren en daar zoeken ze 

mensen voor. Wellicht spelen de arbeidsvoorwaarden ook een rol.  

 

12 Rondvraag 

Mevrouw Bakhuis merkt in de praktijk dat er steeds vaker verzoeken komen om te factureren door 

middel van e-facturatie en vraagt of dit breder voorkomt binnen de Ledenraad. Indien dit zo is stelt zij 

voor dit onderwerp te agenderen en hier een werkgroep voor in te stellen. 

 

Geen van de aanwezigen heeft hier ervaring mee. Mevrouw Bakhuis schrijft een notitie hierover voor 

de volgende vergadering (actie 7.05), het punt wordt geagendeerd. (actie 7.06) 

 

13 Vaststelling volgende vergadering 

De volgende vergadering vindt plaats op 23 december 2021. 



502N1027                                 Deze notulen zijn vastgesteld op 29 november 2021.  
18 

 

 

14 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 17.00 uur. 

 


