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Met kennisgeving afwezig:  

Dhr. M. (Mohammed) Azouagh 

Dhr. R. (Roger) Velraad  

 

1 Opening en vaststelling agenda 

De heer Brouwer opent de vergadering (digitaal, via Zoom) omstreeks 12.45 uur en heet de 

deelnemers van harte welkom. Rond 13.00 uur zal minister Dekker inloggen, met betrekking tot het 

convenant met het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Daarna zit de heer Ruis de vergadering 

verder voor. 

 

Paul Otter licht de communicatieactiviteiten naar aanleiding van het convenant toe. De heren Brouwer 

en Van de Donk zijn aanwezig op het kantoor van de KBvG, waar straks het convenant wordt 

ondertekend. Van daaruit wordt de vergadering professioneel opgenomen en van het beeldmateriaal 

worden waarschijnlijk drie filmpjes gemaakt: een indruk van de Ledenraadvergadering, het tekenen 

van het convenant met de minister en het afscheid nemen van de heer Van de Donk. Vandaag wordt 

om 13.30 uur een persbericht verstuurd door het communicatiebureau van de KBvG. Alle leden 

ontvangen een e-mail, met als bijlagen het convenant en het persbericht.  

 

Om 13.05 uur is er verbinding met minister Dekker en verschijnt hij in beeld. 

 

De heer Van de Donk heet de minister van harte welkom in de digitale vergadering van de Ledenraad. 

Minister Dekker bespreekt dat deurwaarders het gewend zijn om onaangekondigd aan deuren te 

verschijnen; voor hemzelf is dat minder alledaags, maar hij heeft er drie goede redenen voor. Er wordt 

straks een convenant ondertekend, maar er wordt ook afscheid genomen van de voorzitter en er komt 

een nieuwe voorzitter.  

 

Het convenant: terugkijkend zijn er best wat spannende momenten geweest in de samenwerking 

tussen de KBvG en het ministerie. Er waren discussies over bijvoorbeeld de status van exploten, 

doorbelasten van allerlei kosten en passende tarieven. Mede door de ingewikkelde coronatijd is men 

dichter tot elkaar gekomen, ook als het gaat om een aantal van de genoemde kwesties. Dat is heel 

goed en een groot compliment. Het heeft zich vertaald in een bestuurlijk convenant met afspraken aan 

beide zijden, waarmee ook een agenda voor de komende tijd wordt neergezet. Er wordt hard gewerkt 

aan de inwerkingtreding van een AMvB per 1 januari, waarin de tarieven worden verhoogd. Dan zal 

het bestuur van de KBvG de verordening over de prijsafspraken in werking laten treden. Met andere 

woorden, dat is een goede start voor de in het convenant gemaakte afspraken. 

 

De minister ziet het convenant op tafel liggen bij de heren Brouwer en Van de Donk. Normaal 

gesproken zit men bij elkaar aan tafel op zo’n moment, met papieren in een mooie lederen map, maar 

het moet nu anders. De minister heeft het convenant al getekend en nodigt de voorzitter uit om zijn 

handtekening te zetten. De heer Van de Donk tekent het convenant. 

 

De minister richt zich tot de aftredend voorzitter. Hij heeft zich als voorzitter van de KBvG steeds hard 

gemaakt voor de kwaliteit van de beroepsgroep, het onafhankelijk optreden van 

gerechtsdeurwaarders en een goede positionering, met oog voor het ondernemerschap dat inherent 

is aan het vak. Dat heeft geresulteerd in belangrijke regelgeving en natuurlijk het convenant.                                                                                    

De minister heeft zich laten vertellen dat er in de contacten met het ministerie soms, zogezegd, 

verwondering was over hoe de besluitvorming in politiek Den Haag gaat. Daarbij werd ook weleens 

gerefereerd aan een bekend boek van een Amerikaans auteur, Graham Addison, over de Cubacrisis; 

the Essence of Decision. Daarin gaat het om de besluitvorming rond die hete momenten in de jaren 
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‘60, waarop ternauwernood werd afgewend dat de wereld in een vreselijke oorlog werd gestort. De 

minister biedt dat boek namens het ministerie en hemzelf aan, aan de heer Van de Donk en dankt hem 

hartelijk voor al zijn inzet. De heer Van de Donk stelt dit bijzonder op prijs. 

 

De minister wenst de heer Brouwer veel succes in zijn nieuwe functie. In het convenant zijn periodieke 

bestuurlijke gesprekken afgesproken, waarbij zij elkaar nog vaak tegen zullen komen. 

De minister wenst de Ledenraad veel succes en een goede voortzetting van de vergadering. 

 

De heer Van de Donk bedankt de minister voor zijn mooie woorden. Er is vandaag een belangrijke 

mijlpaal bereikt en met de gezamenlijke ondertekening van het convenant worden de doelstellingen 

gemarkeerd om in de komende jaren samen belangrijke stappen te zetten in de continuïteit en 

kwaliteit van de beroepsgroep. De eerste stappen zijn inderdaad al gezet; de indexering per 

1 januari en de publicatie van de verordening zijn wezenlijke elementen die met recht als een 

voortvarende start van de samenwerking mogen worden gekwalificeerd. Aan een andere diep 

gekoesterde wens van de KBvG, de verlaging van de griffierechten, heeft de minister gisteren al 

goeddeels invulling gegeven; de heer Van de Donk dankt hem daarvoor. Hij is er oprecht trots op dat 

dit resultaat is bereikt, op de voorlaatste dag van zijn voorzitterschap. Hij is de minister dankbaar dat 

hij aan de digitale voordeur is verschenen; anders misschien dan bij gerechtsdeurwaarders, was dat 

niet onwelkom. De minister heeft zich persoonlijk sterk gemaakt voor het convenant en zijn 

aanwezigheid in deze vergadering, onderstreept het belang dat beiden daaraan hechten. De heer Van 

de Donk had zich geen mooier afscheid voor kunnen stellen en hij verwacht dat er in de komende jaren 

mooie verdere stappen worden gezet. Het convenant, het fundament daarvoor is door de aftredend 

en aantredend voorzitter samen tot stand gebracht. Hij dankt de minister nogmaals bijzonder voor zijn 

digitale aanwezigheid en zijn fraaie woorden en wenst hem, alsmede zijn opvolger mooie tijden toe.  

(de minister logt weer uit omstreeks 13.15 uur) 

 

De heer Brouwer vindt het bezoek van de minister een bijzonder moment. Hij sprak lovende woorden; 

de laatste jaren is in de Ledenraad echter regelmatig gevraagd waar het ministerie/de minister was, 

voor de beroepsgroep. Die stond er in feite alleen voor. Er was best een druk en een last, die de leden 

met zijn allen hebben gedragen, vechtend voor een toekomst en continuïteit, en voor kwaliteit van de 

beroepsgroep. De aanwezigheid in deze vergadering van de minister is een mooi symbool voor het 

concrete convenant, waarin in tekst mét handtekening het commitment van het ministerie is 

vastgelegd. Er zijn al afspraken gemaakt en actielijsten worden inmiddels uitgewisseld, er wordt 

gezamenlijk nagedacht over de samenwerking met andere ketenpartners. Met andere woorden, het 

gaat niet alleen om een plan dat nog in uitvoering moet komen, maar dat al in uitvoering is. De 

beroepsgroep komt uit een periode met een zware last op de rug, maar kan nu weer vooruitkijken en 

aan het werk met mooie plannen. Dat is opmerkelijk, in een crisissituatie door een pandemie. Soms is 

dat ook moeilijk te bevatten, veel collega’s zeggen: eerst maar eens zien. Vertrouwen kunnen hebben 

in de toekomst en het invullen daarvan, is een uitdaging voor de leden en de pbo, en de samenwerking 

met andere pbo’s. De KBvG loopt wat dat betreft met een aantal zaken voorop en dat schept 

verwachtingen. Daar zal gezamenlijk invulling aan gegeven worden, waar hij erg veel zin in heeft. De 

heer Brouwer feliciteert iedereen met deze memorabele dag, de sessie met de minister en het 

convenant. 

 

Er wordt vijf minuten gepauzeerd. 

 

De vergadering wordt hervat omstreeks 13.25 uur en voorgezeten door de heer Ruis (hierna: 

voorzitter). 
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De heer Van der Pas informeert of de vereenvoudigde beslagvrije voet bij een van de agendapunten 

ter sprake komt; hij heeft daarover een vraag. De voorzitter antwoordt dat dit onderwerp genoemd 

wordt in het bestuursverslag. De vraag kan bij dat agendapunt gesteld worden. 

 

De heer Nouta heeft vernomen dat het bestuur voornemens is het OM te gaan dwingen vervolging in 

gang te zetten van de voormalige collega’s van BSR. Hij had dit punt willen agenderen voor vandaag, 

maar was daarvoor te laat en zal dit voor de volgende vergadering doen. Vooruitlopend daarop zou hij 

graag de stand van zaken vernemen en kort de meningen hierover peilen bij de Ledenraad. Hij zal dit 

aan de orde stellen bij de rondvraag. 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2 Mededelingen & ingekomen stukken 

De voorzitter gaat na of er vijftien Ledenraadsleden aanwezig zijn; mevrouw Elshof neemt waar voor 

de heer Azouagh. Daarmee zijn er voldoende leden in de vergadering aanwezig om geldige besluiten 

te kunnen nemen. 

 

3 Notulen, besluiten- en actielijst Ledenraadsvergadering 24 september 2020 

Er zijn geen opmerkingen. De notulen en de actielijst worden aangenomen en vastgesteld. 

 

4 Verslagen en overzichten 

De verslagen van de commissies zijn toegezonden. Hieronder worden de commissies aangegeven waar 

nader over werd gesproken.  

 

Commissie Communicatie 

De heer Van der Pas wijst erop dat deze commissie uit zes leden zou moeten bestaan, maar dat er 

slechts vier worden aangegeven. Hij constateert dat dit bij meer commissies niet actueel wordt 

aangegeven en vraagt dit voor de volgende keer te updaten. (actie) 

 

Commissie Evaluatie normen voor kwaliteit 

De heer Van der Pas veronderstelt dat deze commissie een grote overlap heeft met de Commissie 

Toetsing KBvG normen voor kwaliteit. Het eindverslag is aan het bestuur opgeleverd en in de volgende 

vergadering wordt verslag gedaan; kan de Ledenraad erop vertrouwen dat daar ook punten in zitten 

die gaan over de termijn van geldigheid van het positieve toetsingsverslag en de aanpassing van 

hetgeen bij of krachtens de verordening is geregeld? Dat is een onderdeel waarover de Commissie 

toetsing KBvG normen voor kwaliteit zou adviseren. 

 

Barbara ter Kuile wijst erop dat de Commissie Toetsing de regels niet evalueert, dat gebeurt in de 

Commissie Evaluatie. Het rapport is gereed en wordt volgende week behandeld in de 

bestuursvergadering. De Commissie Toetsing adviseert per toetsingsverslag aan het bestuur en geeft 

geen algemene adviezen. Er worden wel zaken opgemerkt en meegenomen door zowel het bestuur 

als de Commissie Evaluatie, maar de Commissie Toetsing beoordeelt dus de toetsingsverslagen en 

adviseert het bestuur aan de hand daarvan, over de diverse kantoren. 

 

Vacaturecommissie 

Mevrouw Bakhuis meldt dat mevrouw Botter aanvankelijk was toegetreden tot de Vacaturecommissie 

als niet-Ledenraadslid, maar weer is uitgetreden omdat zij zich kandidaat wil stellen voor de 
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Ledenraad. Als zij niet verkozen wordt, keert zij terug in de Vacaturecommissie. Er wordt uiteraard 

gezocht naar invulling van de vacante plekken; dat is wat lastiger in deze coronatijd. Mevrouw Bakhuis 

roept de Ledenraadsleden op uit te kijken naar geschikte kandidaten. De commissie dient te bestaan 

uit twee Ledenraadsleden, twee niet-Ledenraadsleden en een bestuurslid, momenteel wordt met 

name uitgekeken naar niet-Ledenraadsleden. 

 

Commissie Wetgeving 

De heer Tasci merkt op dat in januari de herziening beslag- en executierecht in werking treedt. 

Gerechtsdeurwaarders kunnen dan bij banken informeren of een debiteur daar een rekening heeft. 

Wordt dit centraal door de KBvG opgepakt? Komt er een centraal register? De heer Van de Donk 

antwoordt dat hij dit onderwerp bespreekt bij punt 7 van het bestuursverslag. 

 

Stuurgroep en werkgroep Privacyhandboek en Gedragscode 

De heer Van der Pas merkt op dat de planning al vrij lang dezelfde status heeft: in afwachting van. Dat 

is inmiddels nauwelijks meer serieus te nemen. Waar kan de Ledenraad in dezen van uitgaan? De heer 

Van de Donk kan die vraag niet beantwoorden. Hij weet dat er contacten zijn met de Autoriteit 

Persoonsgegevens, maar zijn aandacht is de afgelopen weken naar andere zaken uitgegaan. Een aantal 

punten moet worden opgepakt door de KBvG, en een aantal door de AP. De heer Brouwer komt daar 

spoedig inhoudelijk op terug. (actie) 

 

De heer Waters vult aan dat hij dit punt in de vorige vergadering ook naar voren heeft gebracht. De 

formele indiening door de KBvG heeft nog niet plaatsgevonden, het is nog steeds in het informele 

traject. De heer Van de Donk beaamt dat.  

 

Commissie Schuldenwijzer 

De heer Swier neem aan dat het bestuur hierover iets meldt. De heer Van de Donk gaat op 

Schuldenwijzer in bij punt 5. 

 

De heer Van der Pas mist het verslag van de commissie Herijking KBvG regelgeving. De heer Van de 

Donk antwoordt dat de commissie er wellicht niet aan heeft gedacht om een voortgangsverslag van te 

maken. De commissie is recent bijeen geweest en is bezig met hoofdstuk 5 van de vernieuwde 

gerechtsdeurwaardersverordening. Dat heeft tijd nodig. De volgende vergadering is medio november. 

De heer Brouwer heeft de heer Van de Donk verzocht voorlopig nog bij deze commissie betrokken te 

blijven en daar is hij graag toe bereid. Na de volgende vergadering stuurt hij een kort verslag naar de 

Ledenraad. (actie) 

 

De heer Van Leeuwen heeft deze keer geen verslag gemaakt omdat er op dit moment op internationaal 

gebied weinig speelt. 

 

5 Verslagen en overzichten bestuur 

De heer Van de Donk licht voor de laatste keer als voorzitter het bestuursverslag toe. 

 

Verordening Begrenzing Tariefmodellen & AMvB + Btag 

De heer Van de Donk bespreekt dat de minister vanmiddag aangaf dat er hard wordt gewerkt om de 

AMvB in werking te laten treden op 1 januari a.s. Er is in feite toegezegd dat dit zal gebeuren. 

Tegelijkertijd wordt de Verordening Grenzen Tariefmodellen gepubliceerd. De inwerkingtreding 

daarvan is beoogd samen te vallen met de indexering, dus ook per 1 januari 2021. Dat betekent dat de 

verordening in de maand november gepubliceerd moet worden. Het bestuur heeft ervoor gekozen dat 
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aan het eind van de maand te doen omdat de overgangstermijn samenhangt met de publicatiedatum. 

Die datum is dus bepalend voor de inwerkingtreding van de overgangstermijn van zes maanden.  

 

Ambtshalve toetsing 

Er is een overleg geweest met het LOVCK (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton & Toezicht). 

Er is onder andere gesproken over de verstekaanzegging van de Rechtbank Amsterdam. Deze 

rechtbank heeft een steen in de vijver gegooid en geroepen dat de verstekaanzegging, zoals die al bijna 

twintig jaar wordt gebruikt, in de ogen van een of meer rechters in Amsterdam niet correct was. De 

KBvG heeft aangegeven dat het handiger is om dit landelijk af te stemmen en met de hulp van het 

LOVCK is dat ook gebeurd. De brief van Amsterdam wordt ingetrokken en men gaat landelijk overleg 

voeren over de kwestie. Er komt dus mogelijk een aanpassing. 

 

Het rapport Ambtshalve Toetsing is ontvangen door het LOVCK en heeft geleid tot een aanpassing van 

het informatieformulier met betrekking tot koop binnen verkoopruimte dat een dezer dagen 

gepubliceerd wordt. Er komt een faq (frequently asked questions) op de website van de Rechtspraak. 

 

Een ander belangrijk punt is dat langzamerhand de instructievonnissen (tussenvonnissen) met het 

informatieformulier gaan verdwijnen. Gedacht wordt aan 1 januari. De Rechtspraak doet dat, omdat 

zij zien dat de grote repeat players de dagvaardingen al hebben aangepast aan de vereisten in het 

informatieformulier. De KBvG heeft dezelfde vragen gesteld als vorig jaar - wat zijn repeat players en 

hoe gaat het dan voor de niet-repeat players? – maar nog geen antwoord gekregen. 

 

Een belangrijke ontwikkeling is dat er prejudiciële vragen zijn gesteld over de informatieverplichting 

bij de koop op afstand. De rechtbank Noord-Nederland is voornemens vragen te stellen aan de Hoge 

Raad. De schuldeiser in de betreffende procedure mag daar nog op reageren en het bestuur zal tijdens 

de eerstvolgende bestuursvergadering besluiten of de KBvG zich ook gaat mengen in die prejudiciële 

vragen, die een geschatte doorlooptijd hebben van drie kwart jaar. In de tussentijd worden landelijk 

geen vonnissen gewezen in alle zaken waarin ambtshalve toetsing op het punt van de koop op afstand 

speelt. 

 

Een goed bericht naar aanleiding van het overleg met het LOVCK is dat de liquidatietarieven (voor de 

salarisgemachtigden) per 1 januari a.s. weer geïndexeerd worden. 

 

De heer Waters vraagt of dat ook doorwerking heeft op het salaris gemachtigde; de vorige keer liep 

dat niet parallel. De heer Van de Donk antwoordt dat is afgesproken om dat voortaan parallel te laten 

lopen. Twee jaar geleden zijn de tarieven voor het eerst geïndexeerd. Het salaris gemachtigde loopt 

daar nu parallel aan, en voor zover rechters nasalaris toewijzen en een half punt daarvan liquideren, 

pakken zij een half punt van het nieuwe salaris. 

 

De vergadering met het LOVCK was eerder deze week en nadere terugkoppeling volgt nog. Het 

onderwerp ambtshalve toetsing is, kortom, niet om vrolijk van te worden. De CBS-cijfers laten een 

daling zien van zo’n 50.000 dagvaardingen, dus de impact is groot. 

 

De heer Waters vraagt, inzake de prejudiciële vragen, wat voor soort opdrachtgever het betreft. De 

heer Van de Donk antwoordt dat het om Arvato gaat. De prejudiciële vragen gaan over de 

informatieverplichting aan de consument, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst via 

internet. 
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De heer Waters vraagt of de termijn van een halfjaar gaat lopen vanaf de indiening bij de Hoge Raad. 

De heer Van de Donk beaamt dat. De schuldeiser mag een akte nemen, die mag zich nog uitlaten over 

de aard van de vragen. Dat is half november en dan moet er gewacht worden op het vonnis. 

Optimistisch gedacht ligt de zaak rond de jaarwisseling bij de Hoge Raad, die naar verluidt wel heeft 

toegezegd daar snel op te zullen acteren. Dat vraagt echter toch een aantal stappen die tijd kosten; 

partijen mogen hun visie geven, ook de KBvG zal dat doen. Vervolgens komt er een conclusie en tot 

slot een arrest. 

 

Samenwerking BFT 

Er is deze week bestuurlijk overleg gevoerd over de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland (zie 

bestuursverslag). BFT heeft naar aanleiding van de uitspraak het persbeleid tegen het licht gehouden 

en aangescherpt. De KBvG heeft aangegeven dat louter die aanpassing niet voldoende is; het 

vertrouwen van gerechtsdeurwaarders in de toezichthouder heeft door de publicaties een deuk 

opgelopen. Afgesproken is dat hier op korte termijn nader over gesproken wordt in de driehoek KBvG-

BFT-Justitie. 

 

Desgevraagd geeft de heer Van de Donk aan dat door BFT geen excuses zijn aangeboden. De heer 

Brouwer meldt dat het volgende is gezegd: het BFT is in haar persuitingen geconfronteerd geraakt met 

een onjuiste interpretatie van de AVG-regels en heeft daarop haar beleid aangepast. 

Samenwerking JenV 

De heer Van de Donk merkt op dat de toelichting bij dit punt in het bestuursverslag wat cryptisch is, 

omdat het destijds nog niet zeker was of het convenant vandaag getekend kon worden. In de loop van 

de middag wordt dit convenant gedeeld, met de persberichten. De heer Van de Donk nodigt de 

Ledenraad uit de tekst rustig te lezen en te zien op welke manier het inhoudelijk overleg met het 

ministerie op een proactieve en constructieve manier invulling krijgt. De heer Van de Donk is 

ontzettend blij en trots dat het convenant er nu ligt; dat geeft hoop voor de toekomst.  

  
Herziening beslag- en executierecht  
Er is een vraag over het overleg met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De heer Van de 

Donk licht toe dat het overleg is opgestart, waarbij drie onderwerpen op tafel liggen: de 

informatievoorziening per 1 januari 2021, het vermelden van de beslagvrije voet bij derdenbeslag en 

de E-derdenbeslagen, die verplicht worden. Het is inmiddels duidelijk dat de keten (de 

gerechtsdeurwaarders, banken, gemeenten, UWV’s et cetera) daar nog lang niet klaar voor is. Het is 

een illusie dat op 1 januari invulling gegeven kan worden aan de digitale informatiebehoefte, dat gaat 

niet lukken. Met die boodschap gaan KBvG en NVB naar het ministerie. 

 

Er zitten ook andere elementen in, zoals het vermelden van het beslagvrije bedrag in het proces-

verbaal van derdenbeslag. Dat is niet zo lastig, maar de banken hebben op dat vlak nog wel een aantal 

issues. Er wordt ook gesproken over derdenbeslagen en dat kent hindernissen; als een derde zich heeft 

aangemeld voor het e-derdenbeslag, is het fysieke beslag niet langer toegestaan. Dat is onhandig, want 

dat betekent dat er 24/7 toegang moet zijn tot de digitale beslagen. Een aantal banken sluit het loket 

echter om 16.30 of 17.00 uur. Als er geen andere keuze is, is dat onaanvaardbaar. 

 

De heer Van der Pas vraagt of daar ook de situatie onder valt dat het portal wegens een buiten de 

deurwaarder liggende reden gesloten is? De heer Van de Donk beaamt dat de storingen een belangrijk 

onderwerp van het overleg zijn. De e-derdenbeslagen moeten 24/7 bereikbaar zijn en men zal iets 

moeten verzinnen op storingen, zoals een vangnetbepaling. Het valt inderdaad onder dezelfde 

regelgeving. Als er een storing is zou de bank dat kunnen melden, en daarmee wellicht tijdelijk de 
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aanmelding voor e-derdenbeslag intrekken dat op dat moment legitimeert weer fysiek beslag te 

leggen. Er wordt dus naar oplossingen gezocht, maar daarvoor moet wel een wettelijke basis zijn en is 

men dus afhankelijk van de minister. 

 

vBVV en vDBR 

De heer Van der Pas heeft in dezen een vraag. Hij heeft deze al een-op-een aan diverse mensen gesteld, 

maar wil hem ook in deze vergadering stellen zodat het wordt genotuleerd. Afgesproken wordt dat de 

heer Van de Donk zijn toelichting afrondt en dat het dan aan de orde komt. 

 

Evaluatie normen voor kwaliteit 

Hier is al even over gesproken. Het bestuur bespreekt volgende week het verslag van de commissie. 

De heer Van de Donk verwacht dat de processen geïntegreerd worden in de commissie Herijking 

Regelgeving. 

 

Mevrouw Bakhuis vraagt of de evaluatie niet eerst ook naar de Ledenraad gaat. Zij neemt aan dat er 

een advies voor wijzigingen uit gaat komen. De heer Brouwer antwoordt dat het gaat om een belangrijk 

onderwerp voor de hele beroepsgroep. Na bespreking in het bestuur komt het ook aan de orde in de 

Ledenraadsvergadering. Het kan wel zijn dat het bestuur er al vervolgacties aan verbindt, omdat de 

volgende Ledenraadsvergadering pas in december is. Hoe dan ook krijgt de Ledenraad een toelichting 

op wat er gedaan is met de adviezen van de commissie en welke uitwerking en aanpak het bestuur 

voor ogen heeft. 

 

Doorbelasting Tuchtrecht en Toezicht 

Dit is een van de 31 punten als bijlage van het convenant en wordt in de nabije toekomst een belangrijk 

onderwerp van bespreking met het ministerie. 

 

Via de chat vraagt mevrouw Bakhuis nog waarom de verordening Begrenzing Tariefmodellen zo laat 

gepubliceerd wordt. De heer Van de Donk antwoordt dat dit met opzet gebeurt. Inwerkingtreding op 

1 januari houdt in dat er gepubliceerd moet worden in de maand november. Men wil een zo ruim 

mogelijke overgangsperiode en deze gaat in op de dag van publicatie. Door laat in de 

maand november te publiceren, is de overgangstermijn na de inwerkingtreding zo lang mogelijk. 

 

De heer Swier merkt op dat vorige week in het Nieuws van de Week stond dat de grote verhuurders 

vanwege de coronasituatie gingen stoppen met ontruimingen. De minister antwoordde op vragen van 

de Tweede Kamer dat deurwaarders terughoudend omgingen met ontruimingen. Aan het begin van 

de coronatijd kwam er een keurig schrijven dat men niet moest ontruimen. Het bestuur heeft er nu 

wellicht bewust niet voor gekozen om daar iets van te vinden. Kleinere verhuurders roepen: het is 

mooi dat de grote verhuurders dat allemaal willen, maar voor ons is dat toch anders. Is hier bewust 

geen ruchtbaarheid aan gegeven, of komt er nog iets? 

 

De heer Van de Donk antwoordt dat er wat dat betreft niets is gepland. De antwoorden van de minister 

op de Kamervragen zijn inmiddels achterhaald, deze gaan over adviezen van april van de KBvG. Het 

advies ‘niet ontruimen, tenzij’ is teruggenomen in de mail van september die ook op de website van 

de KBvG is gepubliceerd. Daarin staat dat als de rechters de ontruimingen weer uitspreken, er geen 

keuze is en de vonnissen gewoon weer ten uitvoer worden gelegd. Het was overigens minister 

Ollongren die deze antwoorden gaf, wellicht heeft zij niet gekeken naar de actuele staat. De heer Van 

de Donk ziet geen aanleiding om een ander advies te geven dan in september. 
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De heer Swier vindt het nodig dat het bestuur bericht geeft als het vindt dat de beroepsgroep zich 

moet conformeren aan het zo min mogelijk ontruimen. Het is nu niet helder en dat geeft ruis. De heer 

Van de Donk antwoordt dat het dan wellicht goed is de boodschap van september te herhalen en niet 

terug te keren naar het advies van april, om ontruimingen zo veel op te schorten. Als de Rechtspraak 

die uitspreekt worden de vonnissen ten uitvoer gelegd. Mevrouw Elshof merkt terughoudendheid bij 

officieren nu er wellicht een lockdown of aanscherping van maatregelen nadert. Het is wellicht goed 

om de boodschap te herhalen. De heer Van de Donk wijst erop dat die met name richting Justitie al 

wel is geuit. Daarbij is ook aangegeven dat het onbestaanbaar is dat de politie nog eens een laatste 

check doet terwijl dat al is gedaan door anderen en de rechter de ontruiming heeft gelast. Daar zal 

men samen uit moeten komen; deurwaarders dienen gewoon assistentie te krijgen als dat nodig is. 

 

Vraag van de heer Van der Pas met betrekking tot vBVV en vDBR 

De heer Van der Pas wil de Ledenraad voorleggen dat met het nieuwe artikel 475b lid 2 Rv het 

vakantiegeld een nabetaling is geworden en daarom pas onder het beslag valt voor de duur dat er 

beslag op is gelegd. Dat betekent ook dat per 1 januari de berekening voor het verdelen van de gelden 

wordt opgeknipt in het pure salaris dat er te verdelen is, en het vakantiegeld. Dat vakantiegeld moet 

vervolgens verdeeld worden. Iemand die op 1 januari beslag legt heeft recht op zes twaalfde deel van 

het vakantiegeld, en iemand die op 1 maart beslag legt, heeft weer voor een ander deel recht, plus nog 

eens de pondspondsgewijze verdeling. Daaruit vloeit een vrij ingewikkelde rekensom voort en het 

moet vervolgens ook nog in de dossieradministratie verwerkt worden. Dat is voor de coördinerend 

deurwaarder best een uitdaging. Daarnaast zijn de softwarepakketten er nog lang niet klaar voor 

omdat men dit ook pas in tweede instantie op het netvlies kreeg. De verplichting gaat echter wel 

gelden per 1 januari. Hierover zou inmiddels contact zijn met het ministerie. Waar gaat dit toe leiden? 

De heer Van der Pas maakt zich grote zorgen en ziet het liefst dat er, zolang er nog geen technische 

oplossing voor is, een vangnetbepaling komt en de deurwaarder het nog niet op die manier hoeft te 

verdelen. Er komt anders zeker ellende met betrekking tot de berekening. 

 

De heer Jans antwoordt dat de wet inderdaad lijkt uit te pakken zoals de heer Van der Pas aangeeft. Er 

wordt uitgegaan van de makkelijke situatie dat het loon in de hele periode hetzelfde blijft, maar als er 

wisselende inkomsten zijn, wordt het vakantiegeld ook niet gelijkmatig opgebouwd. Over dit 

onderwerp zijn al vragen uitgezet bij het ministerie, die ongetwijfeld spoedig beantwoord zullen 

worden. Met betrekking tot de software-implementatie meldt de heer Jans dat dit een bekend 

probleem is dat waarschijnlijk niet in de eerste release kan worden meegenomen. Het is duidelijk dat 

er nog wat aanpassingen zullen komen op hetgeen nu wordt gebouwd, en daarvan is dit punt er een. 

 

De heer Van der Pas herhaalt zijn zorgen. Hij benadrukt het belang van een noodafspraak. Als die er 

niet komt, hoopt hij dat het bestuur met een duidelijke boodschap of een soort handleiding komt voor 

de leden, over hoe zij moeten omgaan met de situatie zolang de software er nog niet op is ingericht. 

Veel deurwaarders hebben dit niet op het netvlies; de beroepsgroep wil toch niet bekend komen te 

staan als ‘ze doen maar wat, met die beslagvrije voet’? 

 

De heer Jans bespreekt dat het gaat om wetgeving die al in 2017 is aangenomen. De beroepsgroep is 

bezig met het volgen van cursussen en loopt tegen dit soort kwesties aan. De bezorgdheid van de heer 

Van der Pas is terecht, de beroepsgroep wil een en ander natuurlijk gewoon goed uitvoeren. Er is 

frequent en intensief contact met het ministerie en dit punt is absoluut een gespreksonderwerp. 

 

De heer Pijnenburg deelt de geuite zorgen. De wetgever heeft er een lastige puzzel van gemaakt. De 

KBvG heeft dat aangekaart bij het ministerie, maar het is wel verankerd in formele wetgeving. Om de 
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kluwen van goede voornemens te ontwarren, zal het opnieuw door de Kamer moeten, want ook voor 

de softwarebouwers is er nauwelijks een touw aan vast te knopen. 

 

De heer Jans antwoordt dat het een stuk eenvoudiger wordt als het systeemtechnisch is ingericht. De 

heer Van der Pas vindt dat er altijd te makkelijk wordt geroepen dat iets maar technisch ingebouwd 

moet worden, de softwarebouwers moeten steeds maar aanpassingen doen, terwijl de wetgever het 

zo ingewikkeld heeft gemaakt. 

 

De heer Waters sluit zich aan bij de heren Van der Pas en Pijnenburg. Is een vangnetbepaling 

realistisch? De heer Jans kan daar geen antwoord op geven. Er zijn vragen aan het ministerie gesteld 

en hij wacht de antwoorden af. 

 

De heer Nouta bespreekt dat de datum aanvankelijk 1 oktober was. Vervolgens kwamen daar 

uitzonderingen op, zoals voor de banken en de RDW. Waarom komt de beroepsgroep nu pas tot de 

conclusie dat er meer tijd nodig is, terwijl andere partijen allang bediend zijn met een meer haalbare 

termijn? Het is jammer dat de KBvG dit probleem zo naar binnen trekt; de politiek heeft het moment 

bepaald, maar deurwaarders moeten ook de tijd hebben om een en ander op een ordentelijke manier 

te ontwikkelen. Er zou bijvoorbeeld uitstel verleend kunnen worden tot juli volgend jaar. 

De heer Pijnenburg vult aan dat de wetgever wat betreft het vakantiegeld aan de haal is gegaan met 

een mooi stukje jurisprudentie van de Hoge Raad, en er een onwerkbaar vehikel van heeft gemaakt. 

Uitstel lost die verschrikking niet op, bekeken zou moeten worden of de bepaling in deze vorm 

überhaupt werkbaar is en of er niet teruggegaan moet worden naar het laatste vigerende recht, te 

weten de uitspraak in dezen van de Hoge Raad. 

 

De heer Van de Donk denkt dat er twee zaken door elkaar gehaald worden. Een aantal partijen heeft 

uitstel gekregen, maar dat betreft de Wet modernisering beslagrecht. Die is vlak voor de zomer 

aangenomen en Justitie wilde die per 1 oktober invoeren. Daar zijn een aantal uitvoeringsvragen over 

gesteld en een aantal partijen gaf aan het niet te halen binnen drie maanden. Het gaat hier echter om 

de uitvoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet, die er al ligt sinds 2016. Dat betekent niet 

dat de problemen al vier jaar in beeld zijn, maar de vergelijking met uitstel voor RDW, de fiscus en de 

banken gaat niet op; dat is geen uitstel, maar een gefaseerde inwerkingtreding van de modernisering 

van het beslagrecht.  

 

De voorzitter vraagt of de vraag van de heer Van der Pas hiermee beantwoord is, en of hij nog een 

peiling wilde houden in de Ledenraad. De heer Van der Pas antwoordt dat hij vooral de discussie wilde 

aangaan over dit onderwerp in de Ledenraad en dat is zojuist gebeurd. Die input kan dienen als steun 

voor de heer Jans in zijn contacten over dit onderwerp. 

 

Gegevensverstrekking 

De heer Boiten licht de cijfers over het eerste halfjaar toe aan de hand van een presentatie die de 

Ledenraad heeft ontvangen als nagezonden stuk. Bij de cijfers daarin hoort een kanttekening; er is een 

faillissement geweest met behoorlijk wat dossiers die niet in de gegevensverstrekking zijn opgenomen. 

De cijfers zijn dus nog onder voorbehoud. Ook wordt nog bekeken of deze op een andere manier 

verrijkt kunnen worden, om ze nauwkeuriger te maken. 

 

Opvallend is een stijging in fte bij ambtelijk bevoegden. De ambtshandelingen dalen, dus waar de 

stijging door komt is niet helemaal duidelijk. Er is een sterke daling in niet-ambtelijke werkgelegenheid, 

alsmede in omzet en personele lasten. Het totale aantal oproepingen daalde nog harder dan de 
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ambtshandelingen. Dat heeft te maken met het project ambtshalve toetsing bij de Rechtspraak. Het 

gevolg was voorzichtigheid in het aanleveren van zaken. Die zaken zijn niet weg, op enig moment zullen 

ze toch aangebracht worden en dan zal er weer sprake zijn van groei. Het aantal ontruimingen is sterk 

gedaald, wat te maken zal hebben met de coronasituatie. Het aantal exploten dat wordt achtergelaten 

in een gesloten envelop is duidelijk gestegen. Het aantal afgesloten dossiers wijkt niet veel af van vorig 

jaar, maar het aantal dat wordt afgesloten wegens adresseringsproblemen daalt. Het is niet duidelijk 

of dat te maken heeft met de integriteit van de basisregistratie, maar het is een goed teken. De 

doorlooptijd van dossiers is gedaald, er wordt hard opgeruimd. 

 

De heer Swier wijst erop dat het jaartal in de kop van de betreffende sheet niet klopt; 2019 moet zijn 

2020. Zoals gezegd worden de cijfers nog verrijkt, waardoor tijdens de ALV completere cijfers 

gepresenteerd kunnen worden. 

 

De heer Van Rooij noemt de teruggang van het aantal oproepingen. De heer Boiten verwees daarbij 

naar de ambtshalve toetsing en gaf aan te hopen dat zaken nog op de plank liggen. Er kunnen echter 

andere aspecten zijn waardoor die niet meer op de plank liggen; veel organisaties schuiven op in de 

minnelijke oplossingsrichting. Dit kan een deel van de daling verklaren. 

De heer Boiten beaamt dat, er wordt – ook door deurwaarders – creatief naar alternatieven gezocht 

of toch zo effectief mogelijk een goede dienst/product te kunnen leveren. 

 

De heer Van Leeuwen constateert een behoorlijk verschil in de cijfers van 2019 en 2020, waar de 

coronasituatie ongetwijfeld op van invloed is. Dat is echter nergens opgenomen. Het publiek krijgt 

daardoor misschien een bepaalde (positievere) indruk, die door de cijfers van volgend jaar weer kan 

omslaan als de coronafactor niet genoemd wordt. De heer Boiten vindt dat een terechte vraag. Met 

dat soort zaken wordt zeker rekening gehouden in de strategische communicatie. Cijfers kunnen soms 

anekdotisch gebruikt worden en een onterechte betekenis krijgen, waarbij de nuance ontbreekt. 

 

De heer Waters wijst erop dat ook de betekeningen sterk gedaald zijn in het eerste halfjaar ten 

opzichte van dezelfde periode in 2019. Dat komt door het verminderde aantal dagvaardingen, geen 

uitlevering DUO en veel minder Mulderzaken; het effect zal daardoor in het tweede halfjaar wellicht 

nog sterker zijn. Dat betekent een ernstige daling van werkzaamheden. 

 

De heer Boiten antwoordt dat er inderdaad zo’n 60.000 minder betekeningen zijn gedaan in het eerste 

halfjaar. Dat heeft te maken met de oorzaken die de heer Waters noemt, alsook met het vertraagd 

uitkomen van vonnissen; er hebben hele stapels bij de griffie gelegen. 

 

Artikel 12 procedure  

De heer Van de Donk wijst erop dat de heer Nouta een vraag had over de strafvorderingenzaak. Het 

gaat over de deurwaarders die verbonden waren aan BSR. Er is een fors bewaringstekort opgetreden. 

De waarnemer heeft op enig moment aangifte gedaan van een aantal strafrechtelijke feiten, zoals 

verduistering en knevelarij. Daarop is de zaak echter geseponeerd. De waarnemer heeft de KBvG 

vervolgens gevraagd dat op te pakken en de strafvorderingsprocedure te voeren. De heer Van de Donk 

heeft daarop bevestigend geantwoord, omdat hij vindt dat men dit niet mag laten lopen; het kan niet 

zo zijn dat een deurwaarder ervandoor gaat met miljoenen van een derdengeldenrekening en als enige 

sanctie krijgt opgelegd dat hij geen gerechtsdeurwaarder meer mag zijn. De KBvG is in feite verplicht 

om de procedure tegen de seponering in te dienen. De heer Nouta informeerde naar de stand van 

zaken; er is nog geen begin gemaakt met de procedure. Het bestuur neemt daarover een beslissing in 

de vergadering van volgende week. 
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De heer Nouta wil de kwestie niet bagatelliseren, maar vindt dat deze op meer prominente wijze in de 

Ledenraad voorbij zou mogen komen. Het was te laat om het voor vandaag te agenderen, de heer 

Nouta zal het punt voor de volgende Ledenraadvergadering agenderen. Het bestuur kan dat dan 

meenemen. De heer Nouta is van mening dat de Ledenraad hierover in elk geval van gedachten moet 

wisselen. Deze uitwas heeft zich voorgedaan in een bepaalde tijd en dat was niet 2020. De uitkomst 

van de discussie kan best zijn dat het traject in gang gezet moet worden, maar het is belangrijk om het 

eerst van alle kanten te bekijken en te bediscussiëren. Zaken zijn nooit zwart-wit, maar altijd grijs. Hoe 

grijs dient wat hem betreft in de volgende Ledenraadsvergadering besproken te worden. Het 

confronteren hiermee van oud-collega’s dient een zeer weloverwogen conclusie te zijn. Er is geen 

haast bij, dus er kan gewoon over gepraat worden. 

 

De heer Swier heeft er een andere kijk op, maar vindt het een lastig onderwerp om in openbaarheid 

te bespreken. De voorzitter stelt voor het onderwerp nu af te sluiten en er verder over te spreken in 

de volgende vergadering. Wellicht kan dan ook meegenomen worden wat het bestuur besproken 

heeft. 

De heer Waters wijst erop dat het bestuur hierover volgende week een besluit neemt. De Ledenraad 

mag daar achteraf van alles van vinden, maar dat is dan niet meer effectief. De voorzitter antwoordt 

dat het punt voor vandaag niet geagendeerd is. Spreken over mensen dient zorgvuldig te gebeuren, 

dat kan in de volgende vergadering. 

 

De heer Van Rooij vraagt of er een termijn zit aan een artikel-12-procedure. De heer Van de Donk 

antwoordt dat dat niet zo is. 

 

De heer Van Leeuwen heeft moeite met het in openbaarheid spreken over personen. Als het punt 

geagendeerd wordt, is het zaak daar goed over na te denken. 

 

De heer Van de Donk geeft mee dat als de Ledenraad dit onderwerp bediscussieert, de vraag voorligt 

of men er beleid van wil maken. Dat gaat nooit over individuele personen, maar over de vraag wat het 

beleid van de pbo moet zijn. 

 

Mevrouw Pap wijst erop dat de heer Nouta aangaf dat dit verhaal naar voren kwam in een appgroep. 

Wat voor groep is dat en hoe kwam dat punt daar ter sprake? De heer Nocco meldt dat hij deel 

uitmaakt van de appgroep. Daarin werd over dit punt gediscussieerd en dat was erg interessant. De 

groep wilde dit onderwerp graag in de Ledenraad brengen en afgesproken werd dat een van de leden 

het zou agenderen. Dat is niet gebeurd en dat is jammer omdat het bestuur er volgende week over 

vergadert. Wat de heer Nocco betreft kan er nu uitgebreider over gesproken worden, maar dat is ook 

aan de rest van de Ledenraad. 

 

De heer Van der Pas wijst erop dat bespreking nu afhangt van het feit of het bestuur wel of niet 

volgende week al een besluit wil nemen. De voorzitter antwoordt dat dat niet aan deze vergadering is. 

Het bestuur heeft daarin een eigen bevoegdheid en het is geen argument om het onderwerp nu te 

bespreken. Het punt wordt geagendeerd door de heer Nouta of iemand anders van de betreffende 

appgroep en kan dan ook goed worden voorbereid en besproken. 

 

Aanbevelingen beleidsplan 

De heer Waters stelt voor eerst in alle rust de genoemde 31 punten te bekijken en er dan op terug te 

komen. 
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6  Bestuursregel aankondiging executieverkopen 

De heer Van der Putten geeft een toelichting op dit onderwerp. Internet biedt de mogelijkheid om op 

een snelle, eenvoudige en goedkope manier een openbare verkoop aan te kondigen. De notarissen 

deden dit al met onroerend goed, eindelijk zijn nu de gerechtsdeurwaarders ook aan de beurt met 

roerende zaken. Hiervoor waren een formele wijziging van de wet en aanpassing van de interne regels 

van de KBvG nodig. Dat is gebeurd, waarbij het bestuur het eerder bepaalde standpunt van de 

Ledenraad heeft meegenomen. De nieuwe regel is nu geagendeerd voor de Ledenraad en het bestuur 

is voornemens deze a.s. maandag in haar vergadering vast te stellen. De website kan dan direct 

operationeel worden en facultatief gebruikt worden; de verplichting treedt in werking op 

1 januari 2021. 

 

Mevrouw Bakhuis is blij met deze realisatie. Zij leest in de toelichting bij de bestuursregel dat een van 

de redenen om het op deze manier te gaan doen, is dat men zo meer belangstellenden kan trekken 

voor de te veilen goederen. Hoe wordt het bezoek aan die website bevorderd? 

De heer Van der Putten antwoordt dat dat natuurlijk moet gaan gebeuren. De Ledenraad wilde 

voorkomen dat een deurwaarder kan volstaan met een melding op zijn of haar eigen site, wat 

onvoldoende publiek zou trekken. Door te centraliseren worden in elk geval alle verkopen centraal 

gepubliceerd; dat zal vanzelf traffic gaan genereren. 

 

De heer Van Rooij vraagt of er filters aanwezig zullen zijn op de centrale website. Opkopers zijn vaak 

geïnteresseerd in een specifiek item, als zij daarop gemakkelijk kunnen zoeken, zal dat de traffic 

verhogen. De heer Van der Putten antwoordt dat dat nog niet meteen het geval is, maar dat de site 

gaandeweg verder wordt ingericht. Te denken valt aan filters, foto’s, abonnementsfunctie, bieden en 

verkopen via de site. De heer Waters is daar blij mee, want op dit moment kan men nog maar zeer 

marginaal zaken kwijt op deze site. Een en ander zal verder doorontwikkeld moeten worden. 

 

De heer Pijnenburg vult aan dat het inderdaad mooi zou zijn als de hele verkoop via de site van de 

KBvG gedaan zou kunnen worden. Zo te horen zijn er voldoende ambities en mogelijkheden om er iets 

heel moois van te maken, waardoor er een grote aanwas komt van kopers en dus ook een reëlere 

opbrengst dan nu nog weleens het geval is bij executieverkopen. 

 

De heer Van der Putten beaamt dat. Hij wijst op de site van de Kronofogden in Zweden, een soort 

marktplaats van executieverkopen van deurwaarders. Als de Ledenraad het tijd vindt voor een 

vervolgstap in dezen kan zij dat aangeven, dan kan de heer Van der Putten daar budget voor aanvragen. 

 

De heer Nouta is wat minder positief en denkt dat door toevoeging van deze KBvG-site verkoop van 

roerende zaken ingewikkelder wordt. Dit zou op dit moment geen doelstelling voor KBvG moeten zijn. 

Het is onvoldoende duidelijk wat het probleem is dat deze bestuursregel zou moeten oplossen, omdat 

er helemaal nog niet op deze manier wordt verkocht. Het opzetten van een verkoopsite is meer iets 

voor bedrijven als Ali Express. De heer Nouta mist in het besluitvormingstraject evaluatiemomenten 

en -criteria. Hij begrijpt dat veel kantoren het leuk zullen vinden om met deze nieuwe site bezig te zijn, 

maar er moeten op dit moment al zo veel andere zaken geïmplementeerd worden; is het moment om 

dit op te tuigen handig? De heer Nouta zet vraagtekens bij in het voorstel beschreven taken voor het 

bestuur en het bureau, zoals de beoordeling van termijnafwijkingen en het controleren van 

plaatsingen. Is er extra fte nodig? 
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De heer Van der Putten antwoordt dat kantoren niet belast worden met overbodige zaken; het 

tegendeel is het geval. De kantoren zullen digitaal moeten gaan publiceren, of zij dat willen of niet. 

Door de centrale website van de KBvG hoeven kantoren hun eigen site niet aan te passen. Alle regels 

van de KBvG worden periodiek geëvalueerd, dus dat geldt ook voor deze nieuwe bestuursregel. Met 

betrekking tot besluitvorming wijst de heer Van der Putten erop dat met deze regel beleid van de 

Ledenraad wordt uitgevoerd. Het beleidsplan is vastgesteld in 2016. Een paar jaar later heeft de 

Ledenraad dit onderwerp geagendeerd en het bestuur op pad gestuurd met de opdracht een centrale 

openbare website in te richten voor het aankondigen van executieverkopen.  

 

De heer Pijnenburg vult aan dat een centrale site van de KBvG veel meer traffic genereert dan de site 

van een individueel deurwaarderskantoor, zeker als er aan die site ruchtbaarheid wordt gegeven. Hij 

ziet zeker een meerwaarde in het centraal publiceren van aankondigingen en als de site nog verder 

wordt uitgebouwd, levert dat voordeel op voor de individuele deurwaarder, de executant (opbrengst 

wordt hoger) en de geëxecuteerde (schuld eerder opgelost). In tegenstelling tot de heer Nouta ziet hij 

juist kansen. 

 

De heer Nocco vindt het heel goed dat er een begin wordt gemaakt. Als het onheil dat de heer Nouta 

vreest zich zou voordoen, kan bekeken worden hoe dat wordt aangepakt. Hij vraagt zich af of het e-

mailadres kbvg@kbvg.nl in dezen handig is, omdat dit ook voor allerlei andere zaken wordt gebruikt. 

Wellicht is het goed een apart e-mailadres in te stellen. 

 

De heer De Swart is een groot voorstander van een centrale site, mits die op termijn wordt voorzien 

van de nodige functionaliteiten. Het plaatsen en verwijderen van de advertenties is niet zo spannend, 

maar het op het laatste moment niet doorgaan van een executieverkoop is dat wel. Die moet dan wel 

tijdig op de site geannuleerd worden, om te voorkomen dat mensen voor niets naar de verkoop gaan 

en de site als onbetrouwbaar gezien gaat worden. Tijdens kantooruren dient het bureau dat continu 

in de gaten te houden. 

 

De heer Van der Pas is geen voorstander van uitbreiding van de site tot een (inter)actieve veilingsite 

als dat ook een verplichtend karakter zou krijgen. Er wordt ook gesproken over een termijn van vijf 

werkdagen, voorafgaand aan een termijn van vier kalenderdagen, zoals die nu in het Rv staan. Dat vijf 

werkdagen zullen zijn, zodat het bureau de stappen kan doorlopen, maar dat betekent wel dat men 

soms dagen eerder al duidelijk moet hebben dat een verkoop doorgaat. Deze regel houdt ook in dat 

de Ledenraad, als niet-juristen, gevraagd wordt in te stemmen met een regeling/wetgeving; in het 

verleden heeft de Ledenraad juist vastgesteld daar zorgvuldiger in te moeten zijn. Datzelfde geldt voor 

het volgende agendapunt. De Ledenraad heeft een Commissie Herijking Wet- en regelgeving die onder 

begeleiding van professionele wetgevingsjuristen heel hard zijn best doet om alles juridisch dicht te 

timmeren. De heer Van der Pas heeft zitting in die commissie en verbaast zich erover hoeveel werk en 

hoe moeilijk dat is; er worden nu met een relatief simpele procedure twee kralen toegevoegd aan de 

ketting van regels die aan collega’s wordt opgelegd. De heer Van der Pas vindt dat lastig. 

 

De heer Van der Putten beaamt dat de Herijking regelgeving een uitvoerig traject is, dat wordt begeleid 

door professionals. Dat betekent niet dat de beleidstaken en het wetgevingswerk dat bestuur en 

Ledenraad hebben, tijdelijk stil ligt. Deze bestuursregel is het staartje van een traject waar men al jaren 

mee bezig is. De heer Van der Pas geeft aan dat hij niet bedoelt dat er niets gedaan moet worden in 

afwachting van de Commissie Herijking Wet- en regelgeving. Hij noemde de commissie om aan te 

geven hoe complex het maken van goede wet- en regelgeving is en het bezien van alle haken en ogen 

mailto:kbvg@kbvg.nl
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daarbij. Gaat de termijn van vijf werkdagen bijvoorbeeld in de vingers snijden, of niet? Dat moet de 

Ledenraad nu beoordelen. 

 

De heer Nouta wijst op het gerechtelijke aspect; deze bestuursregel komt op enig moment in de 

nieuwe deurwaardersverordening. Het wetgevingsproces is bepaald niet eenvoudig; ook de heer 

Nouta heeft zitting in de genoemde commissie en verbaast zich vaak over de haken en ogen die door 

de deskundigen worden ingebracht. Het is te vroeg om de bestuursregel nu vast te stellen, er dient 

eerst een goede begroting te zijn van de uitvoeringskosten. In een later stadium kan de Ledenraad 

deze of een aangepaste tekst nogmaals bespreken en dan pas een beslissing nemen. 

 

De voorzitter concludeert dat wordt voorgesteld het aannemen van de bestuursregel uit te stellen 

omdat die meer werkt vergt en kortgesloten moet worden met professionals. 

 

De heer Van Rooij sluit zich aan bij de heer Van der Pas; bij de bestuursregel lijken de termijnen niet te 

kloppen. Een verkoop op donderdag betekent aanleveren bij het bureau op de donderdag daarvoor. 

Als het bureau er dan twee werkdagen over doet, staat het niet meer tijdig op de site. Dan is men dus 

te laat. Het is zaak hier nog eens heel goed naar te kijken. De heer Van Rooij vreest dat onderschat 

wordt wat men zich op de hals haalt als de zaken gewoon via e-mail toegestuurd worden. Het is beter 

om daar een webformulier voor te ontwikkelen. Het is allemaal nogal kort door de bocht, er zullen 

allerlei haken en ogen zijn. De heer Van Rooij denkt ook dat nu besluiten te snel is. 

 

De heer De Swart vertelde eerder over de website van zijn kantoor. Hij benadrukt dat het hem er niet 

om gaat die eigen website langer in de lucht te houden, maar dat de beroepsgroep een goed en solide 

product moet neerzetten dat de hoeveelheid data snel kan verwerken. Het gaat nu te snel, het is goed 

om eerst terug te gaan naar de tekentafel en vervolgens met een afgewogen voorstel te komen. Een 

bestuursregel kan ook het best ingaan vlak voor het live gaan van een goed functionerende site. 

 

De heer Pijnenburg werpt tegen dat de Ledenraad, zoals de heer Van der Putten aangaf, al langere tijd 

geleden heeft uitgesproken naar een centrale website voor executieverkopen toe te willen. Als de regel 

wordt uitgesteld, worden de kantoren die erop zitten te wachten, opgezadeld met een probleem; zij 

zullen toch digitaal moeten gaan aankondigen. 

 

De suggestie wordt gedaan om de URL en de portal, die er al zijn, wel open te stellen en de leden 

dringend op te roepen daarmee te gaan werken; het stukje verplichtende wetgeving kan dan 

bijvoorbeeld gekoppeld worden aan gebruikersinformatie daarover.  

 

De voorzitter stelt vast dat er geen consensus is. Het punt is geagendeerd als informerend en ter 

meningsvorming. De heer  

 

Brouwer bespreekt dat er wetgeving is met betrekking tot het publiceren van veilingen van beslagen 

die zijn gelegd na 1 oktober. Dat was een van de redenen om te kiezen voor het inrichten van een 

aanvankelijk eenvoudige website; het bestuur heeft ingeschat dat er de eerstkomende maanden niet 

enorm veel verkopen zullen plaatsvinden. Uiteraard wil men de site verder ontwikkelen, zodat er 

minder e-mailverkeer nodig is. Dat is ook besproken met SNG, dat momenteel erg druk is met de 

implementatie van de vernieuwde beslagvrije voet; SNG opteerde voor een kortetermijnoplossing, dus 

het bouwen van een eenvoudige site, zodat het in elk geval werkbaar is en vervolgens 

doorontwikkelen. Inhoudelijke opmerkingen van de Ledenraad betreffen het nog eens heel goed kijken 

naar de genoemde termijnen en eventuele opmerkingen door wetgevingsdeskundigen. Het bestuur 
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neemt dat mee naar de bestuursvergadering van a.s. maandag. Het voorstel kan voor nu gezien 

worden als een soort tussenproduct. 

 

Er wordt een kwartier gepauzeerd. 

 

7  Bestuursregel beslag op vorderingen 

De nieuwe bestuursregel en de toelichting daarop zijn toegezonden; deze komt in de plaats van de 

‘bestuursregel afwikkeling derdenbeslag’ die niet meer goed aansluit op het gemoderniseerde 

wettelijke stelsel. De heer Jans licht een en ander kort toe en is benieuwd naar de mening van de 

Ledenraad. 

 

De heer Waters vraagt hoe men is gekomen op de term ‘opportuniteitsafweging’ in artikel 2.1. Hij vindt 

die taalkundig lastig, maar daarnaast gaat het in feite om een proportionaliteitskwestie en een 

onderzoek naar verhaalbaarheid. Hij vindt dat de KBvG zichzelf door deze bestuursregel met een plicht 

opzadelt. De stappen worden al gevolgd in het kader van de beslaglegging. In hoeverre vergt het 

vastlegging ten aanzien van aantoonbaarheid of alle stappen zijn gevolgd? Dit ook in het kader van de 

toezichthouder, die deurwaarders kennelijk op allerlei aspecten van het vak de maat mag nemen. 

Ten aanzien van artikel 3, het aantal exploten, mist de heer Water een extra artikeltje: als er meerdere 

beslagleggers zijn die dat uit afzonderlijke titels doen, dat zij dat dan mogen doen bij apart exploot. 

Dat staat wel in de toelichting, maar niet in het betreffende artikel en dat is wel heel belangrijk. Artikel 

5.3, provisionele indiening: de heer Water vraagt of dit uitsluitend toeziet op 478 lid 4, rechtsvordering, 

en niet op de omstandigheid van eventueel 478 lid 3, waarbij een beslaglegger in het DBR zou kunnen 

zien dat er nog maar een klein bedrag openstaat en zijn vordering alvast in zou kunnen dienen bij de 

volgende in de rij. Waarom is de provisionele indiening überhaupt in deze bestuursregel 

terechtgekomen? 

 

De heer Jans antwoordt dat de term ‘opportuniteitsafweging’ afkomstig is van wetgeving die gaat 

komen. Het coördinerend deurwaarderschap is nog niet afgerond, omdat deurwaarders wel het DBR 

hebben, maar dat zal vormkrijgen in het vDBR. Er is alvast aangesloten op de woordkeus die daarin 

gebruikt zal worden: het maken van een opportuniteitsafweging. Wat de andere opmerkingen van de 

heer Waters over artikel 2 betreft, meldt de heer Jans dat er eigenlijk geen andere verplichtingen gaan 

gelden dan nu het geval is. Met betrekking tot artikel 3 staat in de toelichting dat dit puur gebaseerd 

is op daar waar meerdere beslagen bij één exploot kunne worden gelegd dat ook zou moeten, per 

definitie dus de situatie die de heer Waters aangaf. Ook wat dit punt betreft, is er geen verschil met 

de huidige bestuursregel. Als dat onduidelijkheid oplevert, kan er wat extra toelichting bij gegeven 

worden. De heer Waters merkt op dat het gaat om een bestuursregel, die toeziet op beslag op 

vorderingen. De inhoud zou niet uit de toelichting gehaald moeten hoeven worden; artikelen moeten 

op zichzelf duidelijk zijn. Het is goed een extra lid aan dit artikel toe te voegen. De heer Jans antwoordt 

dat dat geen probleem is. Het gaat puur om het ontzorgen van de gerechtsdeurwaarder en stimuleren 

dat zowel de deurwaarder die coördinerend gerechtsdeurwaarder (CDW) wordt als degene die een 

cumulatief beslag legt, gefaciliteerd wordt. Het voordeel is dat in elk geval degene die het cumulatief 

beslag heeft gelegd, zich geen zorgen meer hoeft te maken om het steeds moeten vragen of de ander 

al klaar is. Degene die CDW wordt heeft ook voordeel, want hij heeft de zekerheid dat als hij gaat 

beginnen met de verdeling, zijn werk goed wordt uitgevoerd. Het is dus een win-winsituatie voor de 

gerechtsdeurwaarder. 

 

De heer Waters vraagt of de vermoedelijke toekomstige CDW ook al in het DBR wordt ingeschreven. 

De heer Jans antwoordt dat de eerste gerechtsdeurwaarder die beslag heeft gelegd natuurlijk al 



502N1029                                   Deze notulen zijn vastgesteld op XXX 
17 

 

ingeschreven heeft. Wat het DBR nu nog doet, is een verplichting opnemen van wanneer men moet 

gaan verdelen en daarin mutaties aan te brengen. Als het straks allemaal op elkaar is aangesloten, 

weet men in elk geval dat men de informatie vanuit het verbreed DBR al gaat krijgen. In dit kader gaat 

het er puur om dat de deurwaarder, welke dan ook, zo veel mogelijk wordt ontzorgd en zijn taken kan 

uitvoeren; dus zowel degene die uiteindelijk de verplichting krijgt tot verdeling, als degene die een 

cumulatief beslag legt. 

 

De heer Waters kan zich de volgende situatie voorstellen: dat het deurwaarderskantoor het beslag legt 

van een collega-deurwaarder, waarbij men daarna de zaak eigenlijk teruggeeft aan die 

opdrachtgevende deurwaarder, om als CDW op te gaan treden. Hij is er huiverig voor om allerlei 

provisionele vorderingen toegestuurd te krijgen waar hij dan iets mee moet; daar zijn de administratie 

en automatisering niet op ingericht. De heer Jans geeft aan dat er alleen een dossier wordt 

aangemaakt, zoals men dat nu ook doet. Op het moment dat men gaat verdelen, staat men daarvoor 

in de startblokken. Hij ziet het probleem dat de heer Waters schetst zelf niet. 

 

De heer Van Rooij ziet dat wel als een probleem. Het kan soms heel lang duren, bij preferente 

vordering, voor men aan de beurt komt, als men überhaupt al aan de beurt komt. Er kunnen zomaar 

nieuwe schulden bij de Belastingdienst opduiken, die er dan gewoon bij worden gezet. Als 

gerechtsdeurwaarder kan men weliswaar een eigen map afwikkelen, maar hij krijgt ook vaak andere 

mappen van collega’s die zeggen: ik leg deze vast bij jou neer, ik neem aan dat je er goed op let. Daar 

staat geen vergoeding tegenover. Daarmee opgezadeld worden is wel een probleem. 

 

De heer Nouta geeft aan dat dit punt aan de orde is geweest in de commissie Herijking Wet- en 

regelgeving: bij het registreren van opdrachten waar men op enig moment niets meer mee kan omdat 

men er simpelweg geen dossier meer in behandeling heeft. De heer Nouta verzoekt in dat kader nog 

eens te kijken naar artikel 6.2 lid 2 waarin de volgende zin staat: De CDW staakt zijn werkzaamheden 

niet eerder dan dat de inhoudingsplichtige hem heeft bevestigd dat de inning en verdeling is 

overgenomen. Bij een professionele derde waaronder beslag is gelegd is dat leuk, maar bij een 

loonbeslag onder Glazenwasserij Jansen kan het weleens heel moeilijk worden om die bevestiging los 

te krijgen. Het is vaak al een probleem om de inhoudingen op gang te krijgen, maar als men zelf het 

dossier opheft en het betreffende glazenwassersbedrijf aangeeft dat men de CDW niet meer is en wie 

het dan wel is; dan is het zeer de vraag of er überhaupt bevestiging komt dat de derde het heeft 

overgedragen naar de nieuwe CDW. De heer Nouta voorziet daarbij grote problemen, spookdossiers 

die virtueel blijven voortbestaan zonder dat men daar zelf grip op heeft. Hij vraagt zich af in hoeverre 

de tekst een oplossing biedt voor dat soort gevallen. 

 

De heer Jans werpt met betrekking tot dit laatste tegen dat het niet anders is dan wat ook nu al in de 

bestuursregel staat. De nieuwe bestuursregel is puur bedoeld om een en ander in lijn te brengen met 

toekomstige regelgeving. Het punt van de heer Nouta is iets voor het herijkingsproces. Wat het andere 

punt betreft, licht de heer Jans toe dat er binnen het programma natuurlijk eisen worden gesteld aan 

waar men aan zou moeten gaan voldoen als beslagleggende partij; dit is een van die zaken. Wat de 

vergoeding betreft merkt hij op dat er inzake Btag natuurlijk een fikse indexering aankomt. Los daarvan 

kijkt het bestuur wat betreft het coördinerend deurwaarderschap absoluut ook naar wat dat doet in 

het kader van de verdeling. Het levert dus aan de ene kant extra werk op, maar ontzorgt aan de andere 

kant degene die het cumulatieve beslag legt. Zoals gezegd heeft degene die wel moet gaan verdelen 

veel meer zekerheid dat hij zijn werkzaamheden ook direct goed uitvoert. 
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De heer Nouta ziet toch de situatie ontstaan dat de werkgever op enig moment aan de nieuwe CDW 

gaat afdragen, maar dat de bevestiging zoals die in dit artikel wordt benoemd überhaupt niet komt. 

Strikt genomen zijn er dan eigenlijk twee CDW’s, want men kan wel zeggen de werkzaamheden niet te 

staken, maar wat zijn nog de taken als er niets meer te verdelen valt? Dat geeft een heel rare situatie 

en zal problemen opleveren. De heer Jans herhaalt dat er wat dit betreft geen sprake is van nieuwe 

regelgeving. Het is goed om het punt mee te nemen in het gehele traject, maar deze bestuursregel is 

niet bedoeld als een herijking van KBvG-regelgeving. 

 

De heer Van der Pas beaamt dit laatste; waar de heer Nouta nu op ageert is een voortzetting van wat 

er al is. Wat wel speelt is onder andere artikel 4.1: de verplichting om in het beslagexploot de 

beslagvrije voet alleen op te nemen als men de CDW is. Als men dat niet is, te vermelden dat men ook 

niet de CDW is. De heer Van der Pas wijst erop dat niet alle softwarepakketten dat al ondersteunen, 

want om dat geautomatiseerd in sjablonen te zetten, moet men die data wel hebben, en dat is nog 

niet het geval. Derhalve is het goed als de KBvG communiceert dat men daarop moet letten bij het 

inrichten van de sjablonen. 

 

De heer Van der Pas noemt ook artikel 5.1: de verplichting om de CDW bij het indienen een afschrift 

van het beslagexploot, ook gegevens voor de verdeling te verstrekken. Er moet uiteraard zorgvuldig 

gehandeld worden, maar men is ook bezig met een digitalisatie. Blijft het nodig om het hele 

beslagexploot aan collega’s door te sturen? Dan heeft men op zijn server een map met allemaal pdf’jes 

van beslagen waar men in principe verder niets mee doet omdat het eigenlijk alleen maar gaat om de 

benodigde kernvelden aan informatie. 

 

De heer Van der Pas is de term ‘provisioneel’ niet eerder tegengekomen in stukken, dus die lijkt nieuw 

te zijn. Is daar bewust voor gekozen? Is het niet beter om voorzichtig te zijn met nieuwe termen, waar 

weer nieuwe implicaties aan zitten? De heer Jans reageerde laconiek op de opmerking van de heer 

Waters over de term ‘opportuniteitsafweging’, maar het was een terechte opmerking. De heer Van der 

Pas vraagt de inkadering van wat onder het onderzoek valt meer in de bestuursregel zelf te trekken, 

zodat niet door zogezegd kwaadwillenden in de aansprakelijkheid die zij naar de deurwaarder 

verleggen, een te brede hand kan worden gelegd. 

 

De heer Van der Pas herhaalt dat het ontzettend ingewikkeld is om regels vast te stellen met de groep 

welwillenden waaruit de Ledenraad bestaat, die vervolgens gaan gelden voor de hele beroepsgroep. 

Hij blijft het lastig vinden om op deze relatief eenvoudige wijze regelgeving, die verder niet is getoetst 

door bijvoorbeeld een wetgevingsjurist, hier zo even vast te stellen of daar althans iets over te zeggen. 

Mevrouw Bakhuis sluit zich aan bij de vorige sprekers. De heer Jans gaf aan dat men maar moet 

wennen aan de nieuwe termen; zij stelt voor de begrippen en termen – zoals provisionele vordering 

en opportuniteitsafweging - dan ook uit te leggen. Anders geeft het, zoals al werd aangegeven, 

mogelijkheden voor interpretatie terwijl het dichtgetimmerd moet zijn. 

 

De heer Jans merkt op dat zijn antwoord met betrekking tot de terminologie niet laconiek was bedoeld. 

Omdat er regelgeving aankomt, is het zaak het gebruik van verschillende termen en definities te 

voorkomen en een en ander goed dicht te timmeren. Het zo veel mogelijk goed uitleggen daarvan, 

neemt de heer Jans mee. De heer Van der Pas wijst erop dat een regel onduidelijker is naarmate de 

toelichting uitgebreider is. Het is beter dan om de regel duidelijker te maken. De heer Jans is het daar 

niet helemaal mee eens. Het is zeer ingewikkelde materie en het is zo 1 januari; men wil er zeker van 

zijn dat de regelgeving die er ligt daar klaar voor is. Bepaalde punten kunnen eventueel wat strakker 

geformuleerd worden, maar zoals al aangegeven vindt veel van wat er nu is opgeschreven zijn directe 
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oorsprong in de huidige bestuursregel. Het is grotendeels juist niet de bedoeling om een andere 

werkwijze of ander regelkader in te stellen voor na 1 januari a.s. 

 

De heer Waters is er nog niet van overtuigd dat artikel 5.3, over de provisionele indiening, nodig is. 

Daar heeft men in de praktijk op dit moment amper last van; wellicht wordt hiermee iets geregeld dat 

straks veel meer problemen gaat opleveren. Als het er toch in moet blijven, ziet de heer Waters graag 

dat het wordt beperkt tot alleen 478 lid 4, waar het op van toepassing is. De heer Van Rooij is het daar 

volledig mee eens. 

 

De heer Jans wijst erop dat het simpelweg ook om een eis vanuit het programma gaat. Elk van de 

beslagleggende partijen dient dit in te regelen. Dit geldt ook voor de lagere overheden. 

 

Opgemerkt wordt dat de indexering van Btag niet is voor uitbreiding van werkzaamheden, maar voor 

het tekort in de afgelopen jaren. De heer Jans antwoordt dat hij bedoelde dat er met betrekking tot 

Btag een slag is gemaakt. Hij heeft ook gezegd dat er overleg is met betrekking tot verdiensten in het 

kader van het coördinerend deurwaarderschap, een nieuwe wettelijke regeling met nieuwe 

verplichtingen. 

 

Mevrouw Elshof komt terug op een genoemd voorbeeld inzake kleine vorderingen en het op voorhand 

dan toch nog indienen bij de eerstvolgende beslaglegger; zij begrijpt dat men als CDW ook de verdeling 

mag voortzetten. Botst dat dan niet met de provisionele indiening? De heer Jans antwoordt dat dat 

niet kan voorkomen. 

 

Mevrouw Elshof merkt op dat dit niet blijkt uit het DBR. De heer Jans legt uit dat, als er al een 

gerechtsdeurwaarder is die CDW is, die er, net als in de huidige bestuursregel, voor kan kiezen om door 

te gaan met het verdelen. Hij kan het ook overdragen aan een ander, maar dat is iets dat plaatsvindt 

in het kader van de warme overdracht naar de nieuwe CDW. Dat is echter niet hetzelfde als de 

provisionele indiening.  

 

De heer Van der Pas herhaalt zijn vraag met betrekking tot artikel 5.1: is en blijft het, in het kader van 

voortschrijdende digitalisering, noodzakelijk om een volledig beslagexploot onderling door te sturen? 

De heer Jans antwoordt dat daar in snel tempo ontwikkelingen plaatsvinden, zeker ook in het kader 

van VBR; de technische voorzieningen daarin worden verder fijngeslepen. Op dit moment moet men 

uitgaan van wat er is, maar men kan voor de zeer nabije toekomst voorzien dat dit op een veel 

effectievere en efficiëntere manier ICT-matig kan worden opgelost. 

 

De heer Van de Donk merkt op dat de heer Jans terecht zei dat er wordt gesproken over een aanpassing 

van de Btag-vergoeding. De reacties in de internetconsultatie op de AMvB op de stijging van de 

tarieven laten zien dat dit vanuit de KBvG ook is aangevoerd. Er is gepleit om die wijziging meteen mee 

te nemen. Vervolgens is er op hoog Justitie-niveau contact gezocht met de KBvG en werd aangegeven 

dat men dat heel graag wilde, maar dat 1 januari  niet gehaald kon worden. Kortom, wat heeft men 

liever: de stijging van de tarieven per 1 januari of meteen artikel VIII (de verdeelkosten) meenemen? 

De heer Van de Donk heeft daarop besloten dat de beroepsgroep er meer belang bij heeft om per 

1 januari zonder gedraal de indexering te krijgen, en dat over de verhoging van de verdeelkosten op 

een later moment contact kan zijn. 
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De heer Van de Donk meldt dat deze bestuursregel voorzichtig al langs de wetgevingsdeskundigen is 

gegaan; die hebben nog niet overal op gereageerd, maar er is wel alvast meegekeken. Het is niet 

haalbaar dit alles voor 1 januari in de nieuwe verordening een plek te geven. 

 

De voorzitter sluit dit punt af en concludeert dat de Ledenraad de heer Jans een aantal punten heeft 

meegegeven om in het bestuur nader over na te denken. 

 

8  Memo inzake criteria voor participatie door niet-gerechtsdeurwaarders 

De heer Van de Donk licht toe dat de oorsprong hiervan de goedkeuring door de minister van de 

Verordening Deelneming van vorig jaar is. Daarbij is verzocht om een regelmatige inventarisatie van 

de participatie. Daartoe is bij alle deurwaarders waar geen registratie van was, nagegaan hoe de 

participatie zit en of daar überhaupt sprake van is. Er is gepoogd een duiding op te stellen, zodat 

kantoren voor zichzelf concreet na kunnen gaan of hun (gewenste) constructie in orde is. Dat zal een 

levend document moeten zijn, een handvat voor de beroepsgroep. De Ledenraad heeft hierover geen 

vragen. 

 

9  Begroting 2021 

De penningmeester de heer Boiten neemt enkele opvallende zaken door uit de begroting en prognose 
van 2020. Een en ander is al uitvoerig besproken met de Financiële Commissie.  
De inleiding van de toelichting bij de begroting is langer dan gewoonlijk omdat het goed is wat meer 
duidelijk te maken hoe de dingen gaan ‘aan de achterkant’. Bij de post ‘projecten’ in de prognose 2020 
staat een bedrag van € 288.600, dat niet begroot was. Het bedrag is veel hoger geworden, omdat er 
zeer waarschijnlijk een subsidie wordt toegekend door het ministerie van SZW, waardoor schade door 
invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet wordt gedempt. Het is nog niet begroot, maar 
er doen zich op dat vlak meer kansen voor. Verder gaat er een fors bedrag uit de reserves direct terug 
naar de baten voor 2021 en dat heeft gevolgen voor de heffing; die kan omlaag, ondanks een krimpend 
ledenaantal. 
 
Met betrekking tot de lasten valt een aantal zaken op. De post projecten en onderzoek loopt behoorlijk 
uit het budget. Dat heeft te maken met het project Vereenvoudiging beslagvrije voet, wat echter zoals 
gezegd voor een groot deel gedempt zal worden door subsidies. Een ander punt is de uitkomst van de 
Btag-procedure tegen de staat. In het convenant staat hoe daartegen wordt aangekeken, maar toen 
de begroting werd opgesteld was nog niet duidelijk dat de procedure mogelijk van tafel zou gaan. De 
daarvoor opgenomen reserve valt dus volgend jaar vrij en zal gebruikt worden voor een project. 
 
De heer Van der Pas vraagt naar de reden voor het hoger begroten van de post adviseurs voor 2021. 
De heer Boiten antwoordt dat een aantal zaken in het convenant niet bereikt kunnen worden met de 
huidige bezetting. Soms zijn unieke talenten nodig en vaak alleen tijdelijk, zoals de huidige 
implementatiemanager xxxxxxxxx met betrekking tot de Vereenvoudiging beslagvrije voet. Dat is een 
van de nieuwe manieren van werken bij de KBvG, waardoor heel snel specifieke kennis in huis gehaald 
kan worden. 
 
Met betrekking tot de post interne kosten vraagt de heer Van der Pas of het (deels) digitaal vergaderen 
leidt tot lagere kosten op dat vlak. De heer Boiten antwoordt dat dat niet per se zo is, omdat er voor 
digitaal vergaderen techniek in huis gehaald moet worden. Bij een ALV waaraan heel veel mensen 
digitaal deelnemen, moet de techniek perfect in orde zijn en dat kost geld. De kosten zijn voor 2020 
en 2021 wel ruim ingeschat; voor dit jaar stond er een feest gepland en 2021 is een jubileumjaar. Het 
is echter nog afwachten wat er op dat vlak mogelijk is. 
 



502N1029                                   Deze notulen zijn vastgesteld op XXX 
21 

 

In de rubriek PR/PA is ook sprake van een verschuiving. Voor 2020 was een behoorlijk bedrag begroot 
dat niet helemaal is opgemaakt omdat een aantal facturen van externe leveranciers iets goedkoper 
uitviel. Er is dit jaar een grote slag gemaakt; daarop wordt volgend jaar voortgebouwd, waardoor een 
lager budget voor PR benodigd is. Een ander opvallend punt betreft de kosten voor medewerkers. Het 
lijkt of het begroot bedrag voor 2020 niet gehaald wordt omdat er in het eerste halfjaar niet zo veel is 
uitgegeven. De KBvG is echter druk bezig met het opschalen van het bureau en de juiste mensen 
daarvoor aan te trekken, wat ook geld kost. Men hoopt volgend jaar weer op sterkte te zijn en dan zou 
het begroot bedrag realistisch moeten zijn. De vacaties zijn normaliter gekoppeld aan de verhoging 
van de Btag. Die gaat nu dus uitkomen op zo’n 17%, maar de vacaties zijn geïndexeerd met het getal 
dat voor 2020 was uitgerekend (2,3755 %). 
 
De heer Waters meldt dat de begroting en de toelichting in de Financiële Commissie zijn besproken 
met de penningmeester en de directeur van het bureau, en dat de commissie volledig achter deze 
stukken staat. Wel heeft zij de penningmeester aangegeven voor de volgende begroting samen met 
hem te willen bekijken hoeveel reserve de KBvG zou moeten aanhouden, en of een deel van de huidige 
reserves wellicht kunnen worden aangewend voor andere zaken of een lagere heffing. Er is ook 
gesproken over het tuchtrecht en toezicht; er wordt nu per exploot doorberekend. Het zal de 
Ledenraad niet verbazen dat er behoorlijk minder exploten worden uitgebracht en op enig moment 
zal daarin een gat ontstaan dat op een of andere manier opgevangen zal moeten worden. Als daar 
meer duidelijkheid over is, wil de Financiële Commissie daar ook over spreken met de penningmeester 
voor de volgende begroting. 
 
Er zijn geen vragen over de begroting. De penningmeester vraagt de Ledenraad of deze een positief 
advies over de begroting geeft aan de ALV en stelt stemming daarover op prijs. 
 
De voorzitter geeft aan dat er digitaal niet met stembriefjes gewerkt kan worden en vraagt wie er tegen 
de voorgestelde begroting is. Niemand geeft aan daar tegen te zijn, er  verschijnen alleen groene 
vinkjes in de deelnemerslijst. De Ledenraad stemt derhalve in met de begroting 2021. Deze wordt 
volgende maand voorgelegd aan de ALV. 
 

10  Toezicht en handhaving op VISH (VerwijsIndex SchuldHulpverlening) 

Het punt is geagendeerd door mevrouw Bakhuis. Zij geeft aan inmiddels al uit de droom te zijn 

geholpen; zij dacht dat schuldhulpverleningsorganisaties van gemeenten eindelijk verplicht werden 

om gebruik te gaan maken van VISH. Dat is echter afgezwakt, gemeenten houden de mogelijkheid om 

op een andere manier te communiceren als er sprake is van schuldhulpverlening. VISH houdt dus 

dezelfde status als het nu heeft. Het punt had van de agenda af gekund, maar het is toch goed om dit 

hier te melden. 

 

De heer Waters heeft vernomen dat nu meerdere gemeenten bezig zijn om aangesloten te raken. Dat 

doet mevrouw Bakhuis deugd. 

 

11  Wat verder ter tafel komt 

De heer Brouwer memoreert dat het vandaag een bijzondere Ledenraadsvergadering is. De minister 
van rechtsbescherming was in de vergadering aanwezig, maar het was ook de laatste vergadering van 
de heer Van de Donk als voorzitter van de KBvG. Dat is hij zes jaar geweest en daarvoor had hij ook al 
zitting in het bestuur. Hij kan dus met recht zeggen dat hij heeft gewerkt voor de KBvG. Dit is niet het 
laatste afscheid, want het liefst zou dit natuurlijk gevierd worden in levenden lijve en met een glas 
erbij, en dat zal op enig moment alsnog gebeuren. De heer Brouwer spreekt echter toch een paar 
woorden ter afscheid. Hij noemt ten eerste de daden die tot stand zijn gekomen onder voorzitterschap 
van de heer Van de Donk. Hij was een van de architecten achter de totstandkoming van BLOS; gedreven 
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vanaf het begin en nog steeds, om te zorgen dat BLOS een echte financiële backbone is geworden van 
de financiële regelgeving. Dat heeft de beroepsgroep veel gebracht. De heer Van de Donk ging nog een 
stap verder en beet zich vast in de indexering van Btag, door een procedure te starten tegen de staat 
en deel te nemen in de commissie-Oskam. Het resultaat is een indexering van 17,5%. Ook dat was nog 
niet genoeg; het borgen van de onafhankelijkheid van de beroepsgroep met de Verordening grenzen 
tariefmodellen heeft hij ook gerealiseerd. De heer Van de Donk zit hier nu te schudden van ‘dat heb ik 
niet alleen gedaan’, maar de heer Brouwer weet hoezeer hij de drijvende kracht is geweest achter deze 
onderwerpen en die staan, met alle respect, gewoon op zijn conto. Elk Ledenraadslid zal andere zaken 
kennen waarbij zij hem hebben gezien en door hem zijn geholpen. De man Wilbert van de Donk: de 
Brabander, goedlachs, vriendelijk, toegankelijk, altijd bereikbaar. De heer Brouwer heeft dat zelf aan 
den lijve ondervonden, want ongeacht het tijdstip van bellen of appen was de heer Van de Donk er 
altijd, en als hij niet meteen bereikbaar was, belde hij terug. Hij was kortom altijd bereikbaar voor het 
vak en de klant. Rustig, betrouwbaar, altijd aan je zijde en tegelijkertijd een vechter op onderwerpen 
die belangrijk zijn voor het vak en voor elkaar. Tot slot streeft hij altijd voor de eer en voor het ambt, 
laat hij zich niet verleiden tot gekke dingen en pakt hij tegelijkertijd de hoofdlijn die hij vast blijft 
houden: met elkaar strijden voor deze beroepsgroep, klein in aantal, maar heel groot in belang binnen 
Nederland. Men zou kunnen zeggen: we gaan hem missen, maar de KBvG zal zijn best doen om hem 
nog heel dicht bij de beroepsgroep betrokken te houden. De heer Brouwer bedankt de heer Van de 
Donk namens de Ledenraad. 
 
De heer Pijnenburg spreekt de heer Brouwer toe, die zojuist mooie woorden sprak over de heer Van 
de Donk, maar zelf na drie jaar afscheid neemt als voorzitter van de Ledenraad. Hij begint maandag 
aan zijn nieuwe klus als voorzitter van de KBvG. In die drie jaar heeft hij heel hard gewerkt en heeft de 
Ledenraad een aantal belangrijke verordeningen aangenomen. De heer Van de Donk schudde daarnet 
van ‘dat heb ik niet alleen gedaan’ en dat klopt; de Ledenraad stelt verordeningen vast en de heer 
Brouwer was destijds de voorzitter. In die functie heeft de heer Brouwer nadrukkelijk ook de vinger 
aan de pols van het bestuur gehouden wat betreft de vooruitgang op het meerjarenbeleidsplan. 
Vooruitlopend op een nieuw te schrijven beleidsplan heeft hij het initiatief genomen tot het opzetten 
van werkgroepen die daarvoor input moesten leveren. Helaas zijn de werkgroepen door de 
coronacrisis een beetje verzandt, maar desondanks hebben zij een hoop nieuwe impulsen gegeven 
voor toekomstig beleid. Maandag start de heer Brouwer met zijn volgende uitdaging en zijn visie 
daarop zal naar verwachting met dezelfde passie gerealiseerd worden. De heer Pijnenburg dankt hem 
voor zijn tomeloze inzet als voorzitter van de Ledenraad en voor de fijne samenwerking tot zover; hij 
ziet uit naar de samenwerking in toekomst. 
 
De heer Van de Donk heeft als laatste het woord. Hij geeft aan het kort te houden omdat de 
vergadering al zo lang bezig is. Hij neemt afscheid met trots en dankbaarheid in de wetenschap dat de 
voorzitter weliswaar het boegbeeld van de vereniging is, maar dat er tegelijkertijd een heleboel 
mensen meewerken aan wat er allemaal tot stand gekomen is. Dat is geen valse bescheidenheid, de 
dames van het bureau hebben de heer Van de Donk altijd een warm thuis gegeven en hij vindt het 
symbolisch en mooi dat hij deze laatste vergadering bijwoont vanuit de keuken van het bureau. 
Ongetwijfeld wordt aldaar zo meteen, op de gepaste afstand van anderhalve meter, een glas 
gedronken. De woorden van de heer Brouwer klonken bijna als een in memoriam, maar hij sloot 
gelukkig af met de opmerking dat men de heer Van de Donk nog graag betrokken houdt bij de 
beroepsgroep. Daartoe hebben hij en de heer Brouwer al wat ideeën uitgewisseld, want hij doet dat 
graag en in de wetenschap en het vertrouwen dat, onder andere met de ondertekening van het 
convenant, de KBvG en de pbo en individuele gerechtsdeurwaarders een mooiere toekomst tegemoet 
gaan dan men pakweg een halfjaar geleden op het netvlies had. De heren Van de Donk en Brouwer 
hebben in de afgelopen twee maanden samen opgetrokken en een soort duobaan ingevuld, het 
bevechten van het convenant vond echt in samenwerking plaats en het resultaat mag er zijn; ook de 
ambtenaren hebben hen daarmee van harte gefeliciteerd en terecht. Het is ook terecht om de minister 
te feliciteren; die mag blij zijn dat hij met deze pbo, de kleinste van allemaal, mooie sier mag maken. 
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De heer Van de Donk sluit af met een citaat van de vorige voorzitter: het was niet altijd leuk, maar in 
ieder geval altijd eerzaam, het ga jullie allemaal goed. 
 

12 Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 
 

13 Vaststelling volgende vergadering 

De volgende vergadering is gepland voor donderdag 17 december 2020, op een nog nader te bepalen 

locatie/manier. 

 

14 Sluiting 

De voorzitter dankt de deelnemers voor hun inbreng en sluit de vergadering om 17.00 uur. 

 

 


