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1 Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter de heer Pijnenburg opent de digitale vergadering om 13.00 uur. De vergadering wordt 

opgenomen voor de verslaglegging; daartegen bestaat geen bezwaar. De voorzitter heet alle 

deelnemers van harte welkom en in het speciaal de beroepsstagiairs. 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2 Mededelingen & ingekomen stukken 

Er is een mail gekomen van de heer Waters met betrekking tot de storing bij e-Bankbeslag. Dit zal aan 

de orde komen bij het bestuursverslag.  

 

De Ledenraad heeft een concept Reglement Gegevensverstrekking ontvangen. Dit wordt besproken 

bij agendapunt 11 (wat verder ter tafel komt). 

 

Op verzoek van het bestuur volgt na deze vergadering nog een besloten deel. 

 

3 Notulen, besluiten- en actielijst Ledenraadsvergadering 25 juni 2020 

De heer Van der Pas vindt de notulen kwalitatief goed; in dit verslag is er naar zijn mening meer dan in 

vorige notulen weergegeven wat er werkelijk gezegd, is en dat vindt hij een vooruitgang. 

 

De heer Waters had aan het begin van de vergadering inlogproblemen en maakt later nog een 

opmerking over de notulen: pagina 6, kopje ambtshalve toetsing, zesde tekstblokje: er staat twee keer 

‘salaris’, maar dat moet ‘nasalaris’ zijn. 

 

4 Vacature Vacaturecommissie 

Er is in deze commissie een vacature voor een niet-Ledenraadslid. Daarvoor heeft zich de heer George 

Pijloo gemeld. Eerder is vastgesteld dat er geen aparte ronde langs de Vacaturecommissie nodig was 

voor kandidaten voor deze commissie van buiten de Ledenraad. De voorzitter geeft de Ledenraad wel 

de mogelijkheid vragen te stellen aan de heer Pijloo; die zijn er niet. 

 

Formeel zou de stemming schriftelijk moeten verlopen, maar omdat er geen andere kandidaten zijn 

en er digitaal vergaderd wordt, geschiedt dit bij het opsteken van een digitaal handje. Er is niemand 

tegen en de voorzitter feliciteert de heer Pijloo met zijn benoeming tot lid van de Vacaturecommissie. 

[besluit] 

 

De heer Ruis wijst erop dat de heer Esseboom als lid van de Vacaturecommissie vermeld staat, maar 

per 1 december gedefungeerd is als deurwaarder. De voorzitter antwoordt dat hij dan inderdaad geen 

lid meer is van de Vacaturecommissie en stelt vast dat er wederom een vacature is voor een niet-

Ledenraadslid. Er zal een oproep gedaan worden. Gemeld wordt dat zich al een kandidaat heeft 

gemeld. Afgesproken wordt dat dit punt wordt geagendeerd voor de vergadering van februari 2021. 

(actie/agenda) 

 

5 Verslagen en overzichten 

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

gesteld of toelichting gegeven: 
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Commissie Toetsing KBvG normen voor kwaliteit 

De heer Van der Pas heeft begrepen dat er een achterstand is bij het verwerken en beoordelen van 

toetsingsverslagen. Dat zou deels te verklaren zijn door de coronasituatie, maar deels ook structureler 

zijn. Hoe structureel is dat en is er beleid om dat op te lossen? Of is het tijdelijk, wordt het opgepakt 

en komt het in orde? 

 

Mevrouw Ter Kuile antwoordt dat er bij haar weten geen achterstand is. Zij licht toe dat de 

commissieleden gewoonlijk vrij snel na ontvangst naar verslagen kijken, die formeel eens per maand 

aan het bestuur worden voorgelegd. Het kan weleens voorkomen dat er onvolkomenheden zijn en er 

zaken nagevraagd moeten worden bij auditoren waardoor enige vertraging ontstaat, maar over het 

algemeen loopt het goed. De heer Van der Pas vindt dat een geruststellend antwoord. 

 

Commissie Evaluatie normen voor kwaliteit 

De heer Nouta wijst erop dat het volgens de planning de doelstelling was dat het rapport met 

aanbevelingen in Q1 van 2020 werd opgeleverd. Wat is de status? Mevrouw Ter Kuile antwoordt dat 

dit onderwerp geagendeerd is voor vandaag (agendapunt 9). 

 

Financiële Commissie 

Mevrouw Bakhuis vraagt of er iets gezegd wordt over een memo met betrekking tot de kosten voor 

doorbelasting van toezicht en tuchtrecht. De voorzitter antwoordt dat hier later op wordt ingegaan. 

 

Stuurgroep en werkgroep Privacy Handboek en Gedragscode 

De heer Van der Pas vindt het jammer dat een en ander zo lang duurt. Hij heeft dit al eerder 

aangegeven. Hij begrijpt wel dat dit grotendeels buiten de macht van de stuurgroep en de KBvG ligt. 

Hij leest nu dat er een nieuwe groep wordt opgericht en/of een onderzoek komt; wat is daarvan de 

planning? En wat is precies de doelstelling, wie worden daarvoor uitgenodigd en op basis waarvan? 

Gaat dit extra vertraging geven? Als er nu dan een nieuwe stap wordt gezet, zegt het verslag hem niet 

zo veel. 

 

Bestuursvoorzitter de heer Brouwer antwoordt dat de Autoriteit Persoonsgegeven (AP) heeft 

aangegeven dat men ook wil weten wat de bevindingen zijn, als er in de praktijk mee aan de slag wordt 

gegaan. Dat is nu dus de actuele fase. De werkgroep zal hierbij dezelfde leden als in eerdere fases 

betrekken. Na omstreeks drie maanden zullen de bevindingen dan aan de AP worden teruggekoppeld. 

Dit is gepland voor Q1 van 2021. Overigens geeft de AP geen definitief fiat. 

 

De heer Van der Pas constateert dat klachten en opmerkingen over privacy steeds vaker worden 

ingezet, bijvoorbeeld door debiteuren. Het zou bij discussies daarover helpen, als er wat meer borging 

en duidelijkheid was, de heer Van der Pas heeft daar in de praktijk behoefte aan en vraagt er daarom 

steeds om. De heer Brouwer vult aan dat het onderwerp privacy en de vragen daarover zich ook 

ontwikkelen. De paragrafen in contracten met betrekking tot privacy worden steeds omvangrijker, 

angst en voorzichtigheid nemen alleen maar toe. In de volgende vergadering is er weer een update. 

 

Commissie Samenwerking KBvG/BFT 

De heer Van der Pas leest in het verslag dat het moeilijk bleek om digitaal te vergaderen en hij vraagt 

wat dat zo moeilijk maakt. Mevrouw Bakhuis antwoordt dat een aantal commissieleden van mening is 

dat de materie zich niet leent om digitaal te bespreken. Omdat de coronasituatie lang duurt, is besloten 

om dat nu toch te doen in januari. De laatste bijeenkomst was oriënterend: waar staan we, wat was 

het doel en waar gaan we mee verder? Het gaat inderdaad stroperig, maar de coronasituatie werkt 
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dus tegen en de techniek zat sommige commissieleden in de weg. De heer Van der Pas vindt dat dit de 

kloof in de relatie met het BFT tekent: een commissie die juist is opgericht om naar voren te kijken en 

het vertrouwen op te bouwen, komt niet tot een start vanwege het totale gebrek daaraan. De afstand 

is nog groter dan gedacht en dat is verdrietig. Mevrouw Bakhuis geeft aan dat er ook externen 

betrokken zijn, die wat moeite hadden met digitaal vergaderen. Er is toenadering, er worden wel 

stappen gezet. Zij noemt als metafoor een touwbrug waar men nu overheen moet, die een heel stevige 

brug moet worden. Daar wordt aan gewerkt, de intenties zijn er in elk geval over en weer om tot elkaar 

te komen en concreet zaken te gaan regelen. 

 

De heer Brouwer vult aan dat in het convenant is opgenomen dat een constructieve samenwerking 

met de toezichthouder heel belangrijk is voor de continuïteit en kwaliteit van de beroepsgroep. Daarbij 

is ook bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) aangegeven dat daarvoor wel wat moet 

gebeuren, omdat de relatie niet goed is. Vervolgens is er vrij vlot (begin november) een overleg 

geweest met JenV, BFT en de heer Brouwer, waarbij aan de orde kwam wat ervoor nodig is om beter 

samen te werken dan wel elkaar niet in de weg te zitten. Inmiddels is de relatie tussen de besturen, 

directie en medewerkers behoorlijk genormaliseerd en men weet elkaar goed te vinden. Een en ander 

wordt vastgelegd in een intentieovereenkomst; over de uitgangspunten daarvan bestaat al 

overeenstemming en wellicht kan de overeenkomst in januari worden vastgesteld. 

 

De heer Brouwer licht toe dat er een bijeenkomst is geweest. Daarbij heeft de jurist die de KBvG 

begeleidt bij de herijking van de regelgeving een presentatie gegeven aan het BFT, die heel goed werd 

ontvangen en gewaardeerd. De heer Boiten beaamt dat er goede stappen zijn en worden gemaakt en 

dat de sessie met het BFT soepel verlopen en dat er echt problemen opgelost worden. 

 

De heer Van der Pas vraagt of een bijdrage/presentatie in een Ledenraadsvergadering door iemand 

van het BFT een stip op de horizon zou kunnen zijn; begrip vanuit de leden voor het BFT is ook van 

belang. De voorzitter wijst erop dat het BFT het afgelopen jaar presentaties heeft gegeven bij 

regiobijeenkomsten; wellicht kan dat voortgezet worden. Hij is blij te vernemen dat de verhouding met 

het BFT de goede kant op gaat en dat er constructief overleg plaatsvindt. 

 

De heer Ruis bespeurt enig wantrouwen en een kritische blik met betrekking tot niet communiceren, 

maar vindt dat dat niet aan de orde is. In de vergaderingen wordt ook besproken dat op allerlei lagen 

overlegvormen ontstaan, die zeker ook met elkaar in gesprek zijn. Er worden dus echt stappen gezet 

en er zijn ontwikkelingen. Men heeft echter te maken met bepaalde zaken die digitaal toch lastig 

bespreekbaar zijn. Dat heeft niet zozeer te maken met wantrouwen, maar vertrouwen moet men wel 

opbouwen. 

 

Commissie KING 

Mevrouw Botter doet verslag van de op donderdag 10 december jl. gehouden eerste bijeenkomst van 

deze nieuwe commissie. Er waren veel positieve reacties. Zij doet een oproep aan (nieuwe) leden om 

op KING te wijzen en vooral contact te zoeken; alle input is welkom. De eerste bijeenkomst van 2021 

is in februari en zal waarschijnlijk digitaal plaatsvinden, maar er zullen volgend jaar ook allerlei leuke 

fysieke activiteiten plaatsvinden. 

 

Mevrouw Pap vindt KING een mooi initiatief. Zij vraagt hoe groot de doelgroep is. Mevrouw Botter 

antwoordt dat het om leden gaat die tot vijf jaar lid zijn. Er waren zo’n zestig personen voor de 

bijeenkomst uitgenodigd en ongeveer twintig hebben deelgenomen. 



502N1217                Vastgesteld door de Notulencommissie op 25 januari 2021 
5 

 

Mevrouw Ter Kuile roept leden op die werkgever zijn van mensen die in de doelgroep van KING vallen, 

om hen ook de gelegenheid te geven mee te doen als dat enigszins kan. Zeker in het begin zullen de 

sessies digitaal en niet erg heel lang zijn. 

 

Verslag Internationaal 

De heer Van Leeuwen licht enkele zaken toe. 

Op 2 december jl. was de tweede editie van de HCCH a|Bridged event, ditmaal in het teken van de 

Evidence Convention. Vorig jaar heeft hij de Ledenraad al meegenomen bij de modernisering van de 

Haagse Conferentie, The Hague Conference on International Law, waar destijds een bijeenkomst was 

van de Service Convention. Dat heeft dit jaar wederom plaatsgevonden, maar dan met als onderwerp 

de Evidence Convention. Men zou kunnen zeggen dat evidence niet erg dicht bij het vak van 

gerechtsdeurwaarder ligt, maar vanuit internationaal oogpunt en de UIHJ is men daar juist op gespitst; 

bewijsvoering kan immers ook onderdeel zijn van de Akte van Constatering. Bij de editie via livestream 

waren er diverse sprekers die de digitale ontwikkelingen voor bewijsvergaring onderzochten en 

bespraken. Het was interessant, met nieuwe input op bijvoorbeeld het gebied van de beveiliging van 

videoconferencing en hoe ervoor gezorgd kan worden dat deze gegevens kunnen dienen als dringend 

rechtelijk bewijs. Hiervan wordt een rapport gemaakt en het evidenceverdrag wordt opnieuw 

geëvalueerd (planning 2023). 

 

Nederland zit op dit moment in een harde lockdown en dat geldt ook voor andere landen, waardoor 

er vergaande belemmeringen zijn. In België en landen in Zuid-Amerika kan bijvoorbeeld op dit moment 

geen enkele uitvoering meer worden gedaan. Gelukkig valt in Nederland de deurwaarder onder de 

vitale beroepen en kan er nog gewerkt worden. Dat het vak van essentieel belang is, wordt in seminars 

over de hele wereld benadrukt. 

 

Brexit: zoals bekend verlopen de onderhandelingen nog steeds stroef en is er een risico op een harde 

Brexit. De betekeningsverordening die nu nog gebruikt wordt, is dan op 1 januari a.s. niet meer van 

toepassing. Zoals het er nu voor staat ten aanzien van de betekening en kennisgeving van stukken, is 

dat men terugvalt op het Haags Betekeningsverdrag, dat een andere manier van werken, termijnen et 

cetera met zich meebrengt. De heer Van Leeuwen adviseert daar aandacht aan te besteden. 

 

Judgements Convention: deze is aangenomen op 2 juli 2019. Nederland is daar namens de EU nog geen 

onderdeel van; hopelijk gebeurt dat wel snel, omdat dit de internationale uitvoering van titels - ook 

buiten de EU -mogelijk gaat maken. Daarvan is een volledig explanatory report gepubliceerd van 183 

pagina’s, waarin het verdrag haarfijn wordt toegelicht. In digitale vorm is het gratis te vinden op de 

website van de Haagse Conferentie (convention and instruments, pagina judgement convention, daar 

is een link te vinden). Het is ook te bestellen in boekvorm. 

 

Verordening nr. 2020/1784: dit betreft Betekeningsverordening 3, aangenomen op 25 november 2020. 

Het is de regeling die gerechtsdeurwaarders in Nederland wellicht het meest gebruiken, omdat het 

gaat over betekening en kennisgeving van stukken in gerechtelijke en buitengerechtelijke zaken binnen 

de EU. Aan deze verordening is jarenlang hard gewerkt. De digitalisering is er heel sterk in verankerd; 

men moet anders gaan denken, de basis is dat documenten digitaal verzonden worden, tenzij. De 

komende tijd gaat men volop aan de slag om ervoor te zorgen dat alle gerechtsdeurwaarders op de 

hoogte zijn van de wijzigingen – die er nogal wat zijn - en dat deze verordening correct wordt 

geïmplementeerd. De ingangsdatum is 1 juli 2022. De tekst van de verordening is al gepubliceerd en 

te vinden op de website (European e-Justice Portal). 
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Mevrouw Botter is erg blij met deze ontwikkeling. 

De heer Nijenhuis vraagt of dit digitaal werken de problemen zal oplossen met betrekking tot het niet 

functioneren van de buitenlandse ontvangende instanties. De heer Van Leeuwen antwoordt dat dit 

onderdeel zal zijn van de evaluatie van de regelingen. Met name in de beginperiode zal men vaak 

terechtkomen bij dat woordje ‘tenzij’. Een en ander zal samen met het project van e-CODEX in alle 

lidstaten wel goed onder de aandacht gebracht worden. Het standpunt van de Commissie is duidelijk: 

het moet digitaal. De heer Nijenhuis wijst op de Betekeningsverordening van 2001 en dat de Europese 

Commissie niet blij was met het Haags Betekeningsverdrag. Er is eigenlijk sprake van oude wijn in 

nieuwe zakken. Elk kantoor dat regelmatig stukken naar het buitenland stuurt, heeft in de afgelopen 

negentien jaar wel frustrerende ervaringen gehad. De heer Van Leeuwen roept op misstanden te 

blijven melden bij de KBvG. Er kan dan mogelijk bemiddeling plaatsvinden via de Union. 

 

Mevrouw Pap informeert naar een onderzoek naar de kosten van de EU-betekening, nu € 65. De heer 

Van Leeuwen licht toe dat Btag een besluit is en dat de kosten van de EU-betekeningsverordening in 

een wet zijn vastgelegd. Bij de inwerkingtreding van de verordening wordt daar zeker aandacht aan 

besteed. De voorzitter vult aan dat de kosten van de Europese betekening in het convenant met JenV 

zijn benoemd. De heer Brouwer komt daar wellicht nog op terug. Mevrouw Bakhuis meldt dat het 

kostprijsonderzoek al enige tijd geleden was. Daaruit is een advies gekomen. Het duurt wel erg lang 

voor er een verhoging komt, want het is een verlieslijdende activiteit. De heer Van Leeuwen beaamt 

dat. Toen het onderzoek gedaan werd, was men ook al druk bezig met de nieuwe verordening. Omdat 

het om een wetswijziging gaat, zou dat betekenen dat de volledige uitvoeringswet opnieuw moet 

worden aangenomen. Dat is een veel complexer proces dan het wijzigen van een besluit. Hij verwacht 

dat Justitie daarom wilde wachten op de verordening, zodat er geen twee keer een nieuwe wet 

behoefde te worden aangenomen. Het is duidelijk dat het bedrag van € 65 omhoog moet. 

 

De heer Brouwer vult aan dat de zaken bij Justitie tot augustus jl. erg langzaam gingen of stil lagen. 

In september is een en ander bij de besprekingen rond het convenant aangezwengeld en na het 

kerstreces gaat men ook met dit onderwerp verder aan de slag. 

 

6  Verslagen en overzichten bestuur 

Het verslag/overzicht is bij de stukken gevoegd. Over enkele onderwerpen worden vragen gesteld of 

opmerkingen gemaakt: 

 

Corona 

Met betrekking tot corona staat in het verslag dat er geen updates zijn, maar inmiddels is de situatie 

gewijzigd en is er weer sprake van een lockdown. De rechtbanken blijven nu wel open. De heer Swier 

noemt dat de politie in de praktijk eigen regels bedenkt met betrekking tot corona, over wanneer zij 

wel komen assisteren en wanneer niet. Ook andere partijen doen dat. Zo vinden sommige inspecteurs 

twee verhuizers acceptabel, maar meer niet. Het zou heel welkom zijn als de KBvG daar enige regie op 

kan voeren en overleg pleegt met het ministerie. 

 

De heer Brouwer beaamt dat. Hij verzoekt de heer Swier dit signaal met voorbeelden naar het bureau 

te mailen. Bekeken wordt of er proactief in dezen iets gedaan en gecommuniceerd kan worden. 

Mevrouw Pap vraagt of het bureau mails van de politie doorgestuurd wil hebben. Zij heeft er diverse 

voorbij zien komen, waaronder een waarin werd aangegeven dat er tot 19 januari alleen echte 

spoedzaken gedaan worden. De heer Brouwer vindt dat een goed idee. Er wordt dan bekeken of er 

een rode lijn in zit en of de KBvG op hoofdlijnen misschien kan assisteren. Het zal echter niet lukken de 

politie landelijk op korte termijn op één lijn te krijgen. 
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Actualiteiten / Btag 

De heer Brouwer is inmiddels anderhalve maand bestuursvoorzitter van de KBvG. Hij kijkt terug op een 

goede inwerkperiode. Nu alles digitaal verloopt, heeft hij in een korte tijd kennis kunnen maken met 

alle relevante partijen/partners. Uiteraard is er sprake van een intensieve periode, vanwege de 

spelende grote onderwerpen en diverse zaken die in werking treden per 1 januari. 

 

De verhoging Btag vanuit de commissie-Oskam – de ‘Oskamverhoging’ treedt nog niet in werking per 

1 januari. Vanaf het gesprek in september heeft het ministerie direct ingezet op het maken van de 

AMvB om de Oskamverhoging van Btag te gaan realiseren. De concept-AMvB werd gemaakt, in zeer 

korte tijd is er een consultatie geweest, daarna is de AMvB doorgegaan naar de ministerraad en daarna 

naar de Raad van State (RvS), waar hij nu nog ligt. Zolang dat zo is, kan de AMvB niet in werking treden. 

Daarover is intensief overlegd met het ministerie en is in diverse hoeken advies ingewonnen; blijkbaar 

moet er gewoon op de RvS gewacht worden. De vertraging heeft te maken met de tijd van het jaar en 

de coronasituatie. Het advies van de RvS wordt alsnog verwacht in januari. Een AMvB treedt in werking 

per 1 januari of per 1 juli, als het gaat om reparatiewetgeving per 1 april. Het advies van de RvS wordt 

dus afgewacht en daarna wordt een plan de campagne gemaakt, waartoe met JenV en met de minister 

- die dit een belangrijk onderwerp vinden - afspraken begin januari zijn ingepland. De reguliere 

verhoging van Btag van 2,9% treedt wel per 1 januari in werking. 

 

De heer Van Rooij vraagt of de Oskamverhoging in het meest gunstige geval dan in zal gaan per 1 juli. 

De heer Brouwer antwoordt dat er meerdere varianten mogelijk zijn, zoals de maatregel aanmerken 

als reparatiewetgeving of als een uitzondering in een heel bijzonder geval. Zeker dat laatste is echter 

niet de verwachting. Het streven naar een zo spoedig mogelijke ingangsdatum staat boven aan de 

agenda. 

 

De heer Nouta is hier woedend over en vraagt zich af of hij daarin de enige is. De heer Swier heeft 

hetzelfde gevoel. De verordening was toch onlosmakelijk verbonden met die van het tariefmodel? 

Waarom moest dat dan wel per 1 januari? De KBvG is weer het braafste jongetje van de klas door die 

verordening wel goed te keuren, terwijl men kon verwachten dat de Oskamverhoging lastig zou 

worden. Daarmee is het kleine drukmiddel dat er was weggegeven en moet de beroepsgroep maar 

afwachten. Dat is een slecht begin van het convenant. 

 

Mevrouw Bakhuis heeft er moeite mee dat de significante eenmalige verhoging is gepresenteerd als 

vaststaand per 1 januari 2021. Bij heel veel leden zal dat de perceptie zijn en dus is het niet doorgaan 

ervan per 1 januari a.s. een flinke domper. Zij begrijpt dat het bestuur geen ijzer met handen kan 

breken, maar het is wel een grote teleurstelling. 

 

De heer Van der Pas sluit zich daarbij aan. De vraag of wat er nu aan de orde is een optie was, is expliciet 

aan het bestuur gesteld en het antwoord was dat dat niet het geval was. Hij vindt dit niet kunnen. 

De heer Nouta heeft er geen woorden voor. Het convenant is duur betaald, met het intrekken van de 

procedure. Een heel belangrijk punt daarbij was de eenmalige indexering van het Btag-tarief. Er komen 

verkiezingen aan; wie weet wat voor gevolgen dat heeft. Het is geen politiek populair onderwerp en 

als het inzet wordt bij coalitieonderhandelingen, komt de Oskamverhoging straks misschien weer op 

losse schroeven te staan. Is de procedure daadwerkelijk al ingetrokken? Kan deze opnieuw opgestart 

worden? 
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De heer Waters voelt dezelfde frustratie. In de vorige vergadering heeft hij opgemerkt dat de minister 

lef toont door het advies van de commissie-Oskam over te nemen. Hij heeft daar ook gevraagd wat er 

eventueel nog zou kunnen gebeuren in het wetgevingsproces; de heer Van de Donk schatte toen in 

dat het vrij vlot zou gaan en dat men niet al te bezorgd hoefde te zijn. Kan de uitzending van Kassa 

alsnog het besluit doorkruisen? De heer Weening herinnert zich die vraag en het antwoord erop nog 

goed. Het voelt in dat licht erg beroerd om nu zo met de rug tegen de muur te staan. 

 

Mevrouw Pap heeft de vergelijking gemaakt met een echtscheidingsconvenant en wat voor 

mogelijkheden er zijn, als dat niet wordt nagekomen. Het toch door laten gaan van de ingezette 

procedure tegen de staat zou een bom onder het convenant en de verhoudingen met het ministerie 

leggen, dat kan niet de bedoeling zijn. Er is wel sprake van een issue. 

 

De heer Waters deelt die waarneming. Men moet het kind niet met het badwater weggooien, maar er 

is natuurlijk wel een hevige frustratie. 

 

De voorzitter denkt dat de hele Ledenraad die frustratie voelt. In elk geval is de AMvB wel door de 

ministerraad heen. De vertraging is er helaas en dat kost veel geld. Het is aan het bestuur alle middelen 

in te zetten om toch te komen tot een zo spoedig mogelijke effectuering. 

 

De heer Brouwer geeft aan dat ook het bestuur woede en frustratie ervaart en dit heeft gedeeld met 

JenV. In dezen is er ook veel contact met het lobbybureau. Eventuele zaken met betrekking tot de 

procedure komen straks aan de orde in het besloten deel van de vergadering. Wel geeft de heer 

Brouwer aan dat deze formeel nog niet is ingetrokken. Aangegeven is dat zaken in werking gezet zullen 

gaan worden om tot beëindiging van de procedure te komen, maar dat is dus nog niet gebeurd en op 

dit moment wordt daar natuurlijk ook geen feitelijke uitvoering aan gegeven. 

 

De heer Boiten licht een en ander toe met betrekking tot de inwerkingtreding van de Verordening 

begrenzing tarieven. De koppeling met de Oskamverhoging heeft de minister gemaakt, die het werken 

aan de integriteit van de contracten als een voorwaarde ziet voor het aanpassen van de tarieven. De 

heer Boiten denkt overigens dat deze verordening goed is voor beroepsgroep. Andersom had de KBvG 

uiteraard ook voorwaarden, die in het convenant zijn opgenomen. Met betrekking tot wat het nog niet 

ingaan van de Oskamverhoging kost, zijn berekeningen gemaakt. De beroepsgroep mist hierdoor 

tussen € 20 miljoen en € 30 miljoen en dat bedrag loopt nog op door inflatiecorrectie. Er wordt ook in 

dezen gekeken naar oplossingen. 

 

Negatieve rente 

De heer Nouta vindt het standpunt dat het niet mogelijk zou zijn om een berekening met betrekking 

tot negatieve rente te maken, niet geloofwaardig. De softwarebouwers waar de meeste leden gebruik 

van maken, hebben blijkbaar een dwingende regel nodig om in beweging te komen en daadwerkelijk 

toch een mogelijkheid te ontwikkelen. De heer Nouta pleit ervoor dat in gang te zetten. Als 

deurwaarders een dergelijke berekening moeten kunnen maken, is het helder dat dat ook mogelijk 

moet zijn. Vervolgens kan elke deurwaarder voor zich besluiten hoe hij/zij de facturatiestroom gaat 

vormgeven. Het gaat nu misschien om halve procentjes, maar als het om grote bedragen gaat zijn het 

significante kosten. Ook is er geen enkele garantie dat negatieve rente beperkt blijft tot een half 

procent. 

 

De heer Brouwer licht toe dat er een regeling is met betrekking tot rente op kwaliteitsgeld. In het 

verleden was die rente positief en in het verre verleden was die ook substantieel, maar in de afgelopen 
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jaren minimaal. De strekking was: als rente aangroeit op het kwaliteitsgeld, komt dat toe aan de 

rechthebbenden, die het weer verdelen onder de rechthebbenden in zijn totaliteit. Het is dus niet iets 

nieuws en of het nu om positieve of negatieve rente gaat, maakt voor de regeling niet veel uit. Bij een 

positieve rente moet men het afdragen aan de rechthebbende en bij een negatieve rente zou het daar 

in rekening gebracht moeten worden. In de praktijk wordt in contracten of algemene voorwaarden 

echter vaak geregeld dat het niet wordt uitgekeerd aan de opdrachtgever, omdat het veelal over erg 

kleine bedragen gaat. 

 

Mevrouw Bakhuis heeft in de vorige vergadering gevraagd het dossier negatieve rente te blijven 

volgen. Het meest eenvoudige zou zijn om wettelijk te regelen dat derdengeldenrekeningen en 

dergelijke buiten de negatieve-renteregeling vallen. Het is inderdaad lastig te berekenen en zij pleit 

ervoor te blijven zoeken naar een mogelijkheid om dat soort rekeningen buiten de regeling te laten 

vallen. De heer Brouwer vindt dat een sympathieke beweging en zou nu kunnen zeggen dat het op de 

agenda blijft, maar bepaalde rekeningen uitsluiten van commerciële activiteiten betekent wel een 

inbreuk op vrijemarktwerking binnen het bankensysteem. Hij verwacht dan ook geen effect. 

 

De heer Van der Pas vindt ook dat berekeningen inzake negatieve rente bijna niet te doen zijn, maar 

denkt dat men realistisch moet zijn en dit accepteren. Er spelen te veel praktische problemen. 

Negatieve rente kan op dit moment nog deels voorkomen worden door onder 2,5 ton euro per 

derdenrekening te blijven. Het aanbieden van een derdenrekening is inderdaad een commerciële 

activiteit van een bank, die überhaupt nog maar door drie banken wordt aangeboden. Als die daar 

niets meer aan verdienen, stoppen ze er ook mee en dan zijn er helemaal geen mogelijkheden meer. 

De oplossing zit meer in het berekenen van bijvoorbeeld dossierkosten. 

 

Mevrouw Bakhuis wijst erop dat gevraagd is het punt op de agenda te houden. Uit het bestuursverslag 

blijkt dat het bestuur het eigenlijk wil afvoeren, omdat een en ander praktisch en wettelijk niet mogelijk 

is en het de vrijemarktwerking in de weg staat. Zij vindt dat de Ledenraad hier wel iets van moet vinden. 

De heer Van der Pas is het daarmee eens en stelt mevrouw Bakhuis voor hier samen naar te kijken. De 

heer Waters wijst op de regeling rente bijzondere rekeningen gerechtsdeurwaarders, een besluit van 

de staatssecretaris van Justitie uit 2001. Dat spreekt alleen over het uitkeren van rente en niet over 

het in rekening brengen ervan. Als de Ledenraad daar iets mee wil, moet er eerst een regeling voor 

komen. De heer Waters kan zich voorstellen dat bij bedragen boven € 10.000 het in rekening brengen 

van negatieve rente wel degelijk van belang is, zeker als er vrij lang een bedrag geparkeerd staat in het 

kader van een conservatoir beslag. Het is daarom goed om aan te sturen op een regeling. Wat hem 

betreft is het niet zinvol rente in rekening te gaan brengen bij bedragen onder € 1.500. 

 

De voorzitter merkt op dat aanpassing van de regeling via JenV zal moeten gaan. Kan het bestuur dit 

meenemen in het overleg met het ministerie? De heer Brouwer antwoordt dat er met betrekking tot 

negatieve rente deze week een memo is opgesteld. Hij zal dit doormailen naar de Ledenraad en 

verwacht het te vernemen als verdere actie wordt verwacht. (actie) Overigens staat het elk kantoor 

vrij om contractueel andere afspraken met opdrachtgevers te maken met betrekking tot dit 

onderwerp. 

  
Herziening beslag- en executierecht  
De voorzitter wijst erop dat de mail van de heer Waters (inzake storing bij e-Bankbeslag) bij dit 

onderwerp wordt meegenomen. 
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De heer Van der Putten merkt op dat het e-Bankbeslag een grote bron van frustratie is. Er is een wet, 

vervolgens wordt die geïmplementeerd en daarna komt de uitwerking van de wet. Nu blijken er 

uitvoeringsproblemen te zijn met betrekking tot de venstertijden. De vraag is dan of de KBvG moet 

ingrijpen, of niet en of die mogelijkheid er überhaupt is. Het e-Beslag was een wens vanuit zowel de 

deurwaarderij als de banken, met name om bankbeslagen effectiever te kunnen beleggen. Die 

mogelijkheid is juridisch in 2007/2008 gerealiseerd door de wetgever en vanaf toen is het systeem 

gebouwd (techniek en onderliggende overeenkomsten), vanuit de gedachte dat het gaat om een 

facultatief systeem. Bij de herziening van het beslag- en executierecht heeft de wetgever gemeend om 

het e-Beslag dwingend te gaan voorschrijven, waarmee het systeem gepromoveerd is. De memorie 

van toelichting bestaat slechts uit enkele regels. De heer Van der Putten is van mening dat de wetgever 

zich er een beetje makkelijk van af heeft gemaakt; in het oude artikel zijn een paar woorden geschrapt 

en een paar woorden toegevoegd. Juristen buigen zich nu over de vraag of het er nu inderdaad als 

volgt staat: als een derde zich heeft aangemeld en is aangesloten, is men dan verplicht om digitaal 

beslag te leggen of is men dat alleen verplicht op het moment dat de digitale beslagmogelijkheid ook 

open staat? Dit is ook besproken met JenV en in dezen is gevraagd om een vangnetbepaling, geënt op 

de artikelen 45 en verder; exploot aan persoon, een huisgenoot […]. Als dat alles niet lukt, mag men 

het volgens artikel 47 per post versturen. Het ministerie geeft op die vraag een aantal punten terug. 

Ten eerste dat dit nu al letterlijk in de wet zou staan (als elektronisch een beslag leggen niet mogelijk 

is, mag dat fysiek). Op het moment dat er niet letterlijk zou staan, zou het in elk geval volgen uit een 

redelijke toepassing van de wet. Er komt geen vangnetregeling, omdat JenV dat niet wil bij 

elektronische zaken. Als de wet is vastgesteld, is het aan de markt en aan de rechtbank. Men adviseert 

met de banken in gesprek te gaan vanuit die redelijke wetsuitleg – waar de KBvG zich overigens in kan 

vinden. Die overleggen vinden plaats sinds juli 2020 en daarin is een aantal zaken besproken. Ten 

eerste is de storing en de error. Met storing bedoelt de heer Van der Putten dat het hele systeem eruit 

ligt; dat is niet denkbeeldig, want er zijn dit kalenderjaar al zeven algehele storingen geweest. Bij error 

doelt hij op ‘computer says no’, als er bepaalde individualiseerbare gegevens niet kunnen worden 

aangeleverd bij een beslag. Te denken valt aan een persoon zonder vaste woon- of verblijfplaats, of 

zonder BSN of KvK of een onbekende rekeninghouder. Met deze uitleg van JenV dat er fysiek beslag 

gelegd moet worden, als dat vanwege die redenen niet digitaal kan, is het overleg met de banken 

ingegaan. In november gaven die per brief aan er anders naar te kijken en niets te zien in de redelijke 

wetsuitleg, dat de wetgever blijkbaar niets geregeld heeft en dat contract ook contract is. Dat 

verandert de situatie. De heer Jans heeft daarop weer contact gehad met JenV en het ministerie heeft 

nu bevestigd dat men dit punt serieus meeneemt. De KBvG verwacht dat er begin januari 2021 in elk 

geval iets op papier komt van JenV. 

 

De wet is vastgesteld, er zijn verschillende mogelijkheden: een veegwet, waarmee reparaties of 

wijzigingen in een wet worden doorgevoerd, een verandering in de wet waardoor de memorie van 

toelichting kan worden aangevuld en een canonbrief. Dit is nu aan JenV. 

 

Aan een redelijke wetsuitleg heeft men juridisch niets, als dat niet op papier komt te staan. De heer 

Brouwer geeft ook aan dat de redelijke wetsuitleg is dat er fysiek beslag wordt gelegd, als dat digitaal 

echt niet kan. Het punt is dat dit oncomfortabel is, als het alleen op grond van redelijke wetsuitleg is. 

Voor kleine bedragen is het nog niet zo’n probleem, maar voor grote bedragen ligt dat anders. Het zou 

veel meer comfort geven als dit explicieter wordt opgenomen in de veegwet, die er toch nog komt. 

 

De heer Jans vult aan dat men altijd zal zien dat de wet van Murphy toeslaat, als er op dit vlak iets fout 

gaat. Als het systeem eruit ligt, is er geen keus en zal men gewoon naar de bank moeten. Als er dan 

iets zou gebeuren, komt men terecht in aansprakelijkstellingen over en weer en voor het bij een 
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rechter ligt, is het minimaal februari. Tegen die tijd verwacht de KBvG dat er in elk geval iets ligt vanuit 

JenV, dat aangeeft dat de gerechtsdeurwaarder terecht handelde. 

Mevrouw Bakhuis merkt op dat de aangesloten derden geregistreerd moeten worden in het e-register. 

De KBvG is houder van het register, maar men moet vervolgens toch bij SNG navragen wie erin staan. 

Het valt haar op dat er eigenlijk maar enkele derden zijn aangesloten en het is vreemd dat daarvoor 

de verplichting  wordt opgelegd, terwijl het om zo’n klein aantal gaat. Is het de verwachting dat het e-

register goed gevuld gaat worden in de toekomst? 

 

De heer Waters merkt op dat alle grootbanken er wel in staan. Hij vindt het verstandig dat de KBvG 

blijft inzetten op een veegwet, waarin dit hersteld wordt. Een ander punt is dat in het register ook uren 

zijn vermeld, waarop de banken gesloten zijn. Dit is niet in samenspraak met de wet; gaat de KBvG de 

banken berichten dat deze uren uit het register gaan? De heer Van der Putten gaat in op deze 

venstertijden, de zogenaamde openingstijden van het digitaal loket van de bank. Op dit moment 

hanteert een bank openingstijden voor zowel de fysieke als digitale kantoren, maar zoals bekend staat 

de wet het toe om 24/7 exploten te doen. In geval van een fysiek beslag kan er toch beslag worden 

gelegd, als de bank dicht is. Bij een digitaal beslag kan dat niet; de digitale brievenbus gaat dan dicht 

en er komt geen ontvangststempel, wat het moment is waarop het beslag gelegd kan worden. Toen 

het digitale beslag facultatief was, was dat allemaal prima, maar nu het is voorgeschreven is dat 

onbestaanbaar, want inderdaad in strijd met de wet. Ook hierover is de KBvG meteen in overleg gegaan 

met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de vertegenwoordigers van de grootbanken. Het 

lijkt of er verschillende talen gesproken worden; zij geven aan dat onderbouwd moet worden waarom 

de venstertijden moeten verruimen, KBvG vraagt aan te geven waaruit blijkt dat men überhaupt 

openingstijden mag hanteren. Inmiddels hebben de banken aangegeven dat contract gewoon contract 

is en dat de wet niets verandert aan de overeenkomst en dat de banken dat niet kunnen veranderen. 

Er zouden dus geen mogelijkheden zijn om buiten de venstertijden beslag te leggen. Juridisch kijkend 

naar de totstandkomingsgeschiedenis van het e-Beslag, blijkt dat dit in elk geval in theorie geen 

probleem is. De bank heeft op grond van artikel 3 van het besluit de verplichting om automatisch de 

ontvangst te bevestigen. In de totstandkomingsgeschiedenis wordt op enig moment gesproken over 

storingen, afsluiting en dergelijke, veroorzaakt door de derde. Daarop geeft de regering aan dat een 

verklaring die de bank niet of niet tijdig heeft bereikt, geen werking heeft als dit niet of niet tijdig bereik 

het gevolg is van een eigen handeling door de derde – bijvoorbeeld afsluiten – of van andere 

omstandigheden die de derde betreffen en rechtvaardigen dat hij het nadeel draagt. Bijvoorbeeld het 

niet tijdig updaten van een certificaat. Dat is juridische argumentatie, maar dat is nogal spannend; als 

een deurwaarder een beslag legt van bijvoorbeeld € 10 miljoen, is dit dan een afdoende 

‘gereedschapskist’? De KBvG vindt van niet en er is gezocht naar een tussenoplossing. De banken 

stelden voor te werken met een keuze; de venstertijden blijven intact, maar de bank geeft een 

schriftelijke verklaring af. Daaruit blijkt dan dat op het moment dat het beslag niet gelegd kon worden 

buiten de venstertijden, de bank voor die gevallen woonplaats kiest fysiek op het kantoor. De KBvG 

vindt dat juridisch niet waterdicht, want zo’n verklaring kan ingetrokken worden. Bovendien, de eerste 

keer dat erover geprocedeerd gaat worden, is het net die zaak van € 10 miljoen. Die optie is dus niet 

mogelijk. Maar wat dan? De contracten kunnen opgezegd worden, de termijnen daarvoor liggen tussen 

drie en zes maanden. Er gaat deze week een brief uit naar de banken, waarin wordt aangegeven dat 

per 1 januari 2021 de bank met venstertijden niet meer voldoet aan de wet en dat deze venstertijden 

per die datum dus niet meer gehanteerd kunnen worden. 

 

Gevraagd wordt of de venstertijden die nu in het register staan, dus worden uitgeschreven. De heer 

Van der Putten bevestigt dat. 
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De heer Swier merkt op dat het nu in praktische zin al een groot punt is; op een zaterdag beslag leggen 

bij de Rabobank kan in zijn geval niet, omdat de bank geen brievenbus heeft. De stukken moeten dan 

wel per post verstuurd worden. De heer Swier heeft een aanvullende vraag: men is nu druk bezig met 

e-Derdenbeslagen en dat is heel goed. Is het mogelijk ook te regelen dat andere betekeningen aan de 

bank ook via de elektronische weg kunnen? Mevrouw Bakhuis vindt dat daarmee de poort open wordt 

gezet voor het digitaal betekenen van alle ambtelijke exploten. De heer Swier denkt dat dit ook niet 

anders kan en dat het ook beter zou zijn. Mevrouw Bakhuis is het daarmee wel eens; zij ziet geen 

toegevoegde waarde in het aan de balie komen bij de bank, UWV en zelfs werkgevers. Daarvoor is 

digitale betekening prachtig. Het zou top zijn als de deurwaarder de spin in het web is en digitale 

betekening uitsluitend via de deurwaarder kan gebeuren, als trusted third party. De heer Van Leeuwen 

wijst erop dat dit rechtstreeks volgt uit het beleidsplan: maak digitale betekening voor de 

gerechtsdeurwaarder mogelijk. Hierover is al regelmatig in de Ledenraad gesproken. Bij de banken 

wordt dit straks verplicht gemaakt. voor derden, want het is inderdaad nutteloos: als een 

gerechtsdeurwaarder een beslag digitaal betekent aan de bank, moet die vervolgens de betekening 

van de eisende hoofdzaak wel weer fysiek doen. De techniek is volgens de heer Van Leeuwen ingesteld 

en zou dus ook richting Justitie gebracht kunnen worden. Vervolgens, stap 2, eigenlijk alle 

betekeningen aan derden.  

 

De heer Van der Pas vindt digitale betekening een even logische stap als ooit die van paard en wagen 

naar de auto. Er moet wel voor gewaakt worden de nuance niet uit het oog te verliezen. Alleen maar 

roepen ‘we willen digitaal betekenen’ is te kort door de bocht, mede omdat de (maatschappelijke) 

meerwaarde ook wordt uitgelegd als: deurwaarders zijn de enigen die nog echt bij de mensen aan de 

deur komen. Kortom, de heer Van der Pas is het eens met zo veel mogelijk digitaal betekenen aan de 

als voorbeeld genoemde instanties en vindt dat het een logische ontwikkeling is, maar benadrukt dat 

er heel zorgvuldig en genuanceerd mee moet worden omgegaan en het kind niet met het badwater 

weggegooid moet worden. Mevrouw Bakhuis vindt dat dit ook past bij de door de heer Van der Pas 

ingebrachte memo’s inzake maatschappelijk verantwoord incasseren. Daar past het fysieke contact 

prima in, dat is op dat gebied een waardevolle toevoeging. 

 

De heer Nouta vindt ook dat modernisering van het traject niet moet worden tegengewerkt, maar het 

probleem is dat men in de politieke en misschien ook publieke opinie al snel gaat praten over het 

bijbehorende Btag-tarief. Daarin is slechts zo’n € 17 opgenomen voor het daadwerkelijk ter plaatse 

gaan en betekenen van het stuk papier. Voor mensen die deze nuances niet kennen, gaat het Btag-

tarief al snel omlaag dan hopelijk nog steeds omhoog. Hier dient dus voorzichtig mee omgegaan te 

worden. De heer Van der Pas beaamt dat. De beroepsgroep snapt dat onderscheid wel, maar de 

ketenpartners en andere partijen veelal niet. Dat geeft de KBvG de verantwoordelijkheid daar heel 

zorgvuldig over te communiceren. Hij is eens met zinvol betekenen  en met een explootje naar een 

bankloket gaan is dat niet - maar in de verdere ontwikkeling is het zaak te blijven hameren op het 

verschil tussen de ene en de andere betekening. 

 

vBVV en vDBR 

De heer Boiten licht toe dat het project vereenvoudigde beslagvrije voet een einde nadert, al zullen na 

de invoering nog veel zaken opgelost moeten worden. Twee derde van de overeenkomsten van 

deurwaarders is inmiddels geretourneerd aan SNG, er hebben heel veel leden deelgenomen aan 

webinars en het filmpje is veel gedownload. Gisteren is aangegeven dat het programma vrij goed op 

schema ligt qua aantallen. Daarna begint het bouwen van het verbrede beslagregister, dat straks 

‘stroomlijning keten derdenbeslag’ gaat heten, SKD. Gevraagd wordt of het beslagregister dan nog wel 

zo heet. De heer Boiten antwoordt dat het ook een beetje de vraag is of van andere organisaties 
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dezelfde kwaliteit verwacht kan worden, als de KBvG in het beslagregister heeft. Het is nog een hele 

klus om een en ander op niveau te krijgen en aan elkaar te knopen. Zonder de grote inzet van de KBvG 

zou er nu geen sprake zijn geweest van een vBVV. 

 

Mevrouw Bakhuis informeert naar de toekomst; de KBvG is nu eigenaar van het beslagregister, blijft 

dat zo? Dit met het oog op het zijn en nog meer worden van de al genoemde spin in het web. De heer 

Boiten vindt dit een vraag met betrekking tot governance. Aspecten als eigenaarschap worden 

meegenomen in de projecten. KBvG wint ook extern advies in met betrekking tot het inregelen hiervan, 

om ervoor te zorgen dat de belangen niet verloren gaan, zeker omdat de KBvG met het beslagregister 

op een hoger niveau zit dan de doelstellingen van het programma op dit moment. 

 

De heer Jans vult aan dat de governance sterk gelieerd is aan de technische inrichting. Er wordt een 

soort roteervoorziening uitgewerkt, in feite een grote kring waar allerlei verschillende partijen op zijn 

aangesloten. Het idee is dat de gerechtsdeurwaarders in totaliteit via het eigen DBR aansluiten op die 

roteervoorziening. Die twee systemen werken dus naast en met elkaar en wisselen uit. Het mag 

inderdaad niet zo zijn dat de kwaliteit van het systeem van de KBvG achteruit gaat omdat de rest onder 

dat niveau zit; dat gebeurt dus ook niet. 

 

De heer Nocco herinnert zich dat in het verleden is gesproken over het opnemen van beslagen roerend 

et cetera in het DBR en informeert naar de status daarvan. De heer Boiten antwoordt dat het zeker 

nog op de lijst staat, maar niet heel hoog op de agenda. Alles is er nu op gericht om eerst deze twee 

projecten voor elkaar te krijgen. 

 

De heer Van der Pas ziet dit een beetje als een nieuwe variant op de wet van de remmende voorsprong. 

Het is goed dat er zo hard op wordt geacteerd. In de commissieverslagen staat er bij de Commissie 

vDBR dat in afwachting van verdere ontwikkelingen en nevenontwikkelingen (zoals Schuldenwijzer) 

een pas op de plaats wordt gemaakt. Wordt deze commissie nu weer geactiveerd? Wat is dan de rol 

en hoe is de samenwerking? De heer Boiten antwoordt dat de projecten nauw met elkaar verbonden 

zijn. Het is een kwestie van prioritering, want het zijn dezelfde mensen die met deze zaken bezig zijn, 

ook bij de andere ketenpartijen. Het een loopt op natuurlijke wijze door in het ander, tot uiteindelijk 

het uitrollen van het grote geheel. Vanaf 1 januari komt het vDBR dus weer prominenter naar voren. 

 

Communicatie 

De heer Otter licht toe dat de definitieve versie van de film over de beslagvrije voet (BVV) gereed is. 

Vandaag wordt de laatste hand gelegd aan het dossier over de BVV en binnen enkele dagen gaat 

hierover een aparte pagina live op de website. Ook wordt er een campagne gestart op de sociale-

mediakanalen. Dat is een mooie manier om de beroepsorganisatie positief onder de aandacht te 

brengen en het wordt bekostigd door het ministerie van SZW. Het materiaal is ook voor de kantoren 

zelf heel goed te gebruiken. Een en ander is onder hoge druk tot stand gekomen; de heer Otter hoort 

het graag als leden zaken zien die beter zouden kunnen. 

 

De heer Otter heeft voor de vergadering de app voor Android gedownload. Die deed het niet goed, 

maar dat is zojuist hersteld. Dit wordt meegenomen in de volgende Nieuws van de week. De heer 

Nocco vraagt of in beeld is hoe vaak de app is en wordt gedownload. De app ziet er prachtig uit, maar 

met het oog op de evaluatie is het natuurlijk belangrijk om te weten hoeveel mensen er gebruik van 

maken. De heer Otter heeft die gegevens nog niet, maar dat wordt uiteraard met het internetbureau 

afgestemd. De enquête over de app is in elk geval al door zo’n vijftig mensen ingevuld. 
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Doorbelasting toezicht en tuchtrecht 

De heer Boiten licht toe dat veel gesprekken zijn met JenV over de facturen, waarbij er wat kleine 

doorbraken zijn behaald. Er wordt begonnen met het evalueren van enkele zaken, in eerste instantie 

met name bij de Kamer van Gerechtsdeurwaarders, maar er wordt aangestuurd op evaluatie van de 

hele wet. Met betrekking tot de ingetrokken memo meldt de heer Boiten dat er iets mis is gegaan met 

getallen, die uit de gegevens komen, mede doordat de registratiegegevens en de CBS-gegevens niet 

volledig een op een lopen. De memo is daardoor achterhaald. Het tarief voor 2021 wordt € 1,21 per 

registratie. Dat bedrag is gebaseerd op de begrotingen voor volgend jaar, die weer gebaseerd worden 

op het aantal ambtshandelingen in het eerste halfjaar van 2020. In die periode begon de 

coronapandemie en kwam een aantal zaken stil te liggen, dus het zou best kunnen zijn dat er in 2021 

wat meer ambtshandelingen zullen zijn dan in 2020. 

 

Mevrouw Bakhuis is blij met dat bedrag. De verwachting is dat het aantal ambtshandelingen in de 

toekomst afneemt, mede vanwege allerlei initiatieven met betrekking tot vroegsignalering et cetera. 

Toezicht treft alle leden, maar wordt nu afgewenteld op de ambtsexploten. Wellicht kan eens gekeken 

worden naar een basisbedrag voor alle leden met daarnaast een bedrag per ambtshandeling. De 

voorzitter antwoordt dat destijds gekozen is voor het principe dat de gebruiker ook betaalt, met daarbij 

een heffing per exploot die wordt doorbelast aan opdrachtgevers. Die mogelijkheid vervalt als dat 

bedrag wordt verdisconteerd in de heffing aan leden of een omslag per kantoor. Er kan nog eens naar 

gekeken worden, maar dan dient er een rekenvoorbeeld te zijn van alternatieven en wat het 

uiteindelijk scheelt met de heffing per exploot en per lid. 

 

De heer Van der Pas wijst erop dat voor een verdeling naar lidmaatschap een goede prognose 

beschikbaar moet zijn. In het afgelopen zijn er, opvallend genoeg, meer ambtsgenoten gekomen in 

plaats van minder, maar de algehele lijn is dat er steeds minder deurwaarders zijn en bij minder 

ambtshandelingen er ook minder nodig zijn. Door een switch te maken, zoals mevrouw Bakhuis 

voorstelt, wordt datzelfde pad ingeslagen, dan moeten de kosten met een steeds smallere basis 

worden gedragen. Mevrouw Bakhuis antwoordt dat dat inderdaad zo is. 

 

De heer Swier wijst erop dat de huidige regeling pas twee jaar geleden is bedacht. Hij zet liever in op 

waar de heer Boiten druk mee bezig is, namelijk steeds minder gaan betalen voor toezicht en 

tuchtrecht. De heer Waters sluit zich daarbij aan. Hij vindt dat afgewacht moet worden wat er uit de 

besprekingen met JenV inzake het convenant komt. 

 

Er wordt tien minuten gepauzeerd. (van 15.10 tot 15.20 uur) 

Tijdens de pauze verlaat de heer Van Leeuwen de vergadering en wordt vervangen door de heer 

Hempel. 

 

7  Driejarenplan convenant J&V 

De voorzitter geeft voor dit punt het woord aan KBvG-voorzitter de heer Brouwer, die het volgende 

bespreekt: 

 

Zoals iedereen weet is er een convenant met daarin 31 punten. Tegelijkertijd is er een 

meerjarenbeleidsplan. Binnen het bestuur is inmiddels twee keer een overleg geweest (de heer 

Brouwer en de heer Van der Putten, ondersteund door mevrouw Weisfelt), het idee is om een 

driejarenplan te maken, waarbij de opzet is te kijken naar de ingrediënten van het 

meerjarenbeleidsplan en het convenant, alsmede de resultaten uit de werkgroepen. Tegelijkertijd kan 
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dit gebruikt worden als een positioneringsdocument: waar staan we, waar komen we vandaan en waar 

gaan we naartoe? Tevens is het een document dat van pas komt bij de komende verkiezingen en de 

vorming van het nieuwe regeerakkoord. De verkiezingsprogramma’s zijn bekend en geanalyseerd, 

bruikbare ‘haakjes’ worden samengevoegd in het plan de campagne. Het eerste concept is naar 

verwachting gereed in de eerste helft van januari en het is de bedoeling dit ook te delen met de 

Ledenraad, de achterban en een aantal ketenpartners en het aan te wenden als lobby-instrument. 

 

De heer Swier vraagt of dat betekent dat voor elk punt in het convenant opnieuw gelobbyd moet 

worden. De heer Brouwer antwoordt dat dat niet zozeer het geval is richting JenV; de afspraken 

daarmee zijn helder, maar sommige zaken gaan verder dan of buiten dit ministerie en daar is ook een 

aanpak voor nodig. Bovendien kunnen er ook onderwerpen zijn die niet in het convenant met JenV 

staan, maar die wel heel belangrijk zijn. Men hoeft zich niet te beperken tot het convenant, er is alle 

ruimte voor andere en nieuwe zaken. 

 

De heer Nouta vraagt of er iets meer te vertellen is met betrekking tot de analyse van 

verkiezingsprogramma’s en de gevonden ‘haakjes’. De heer Brouwer antwoordt dat elk haakje dat in 

het voordeel van de KBvG gebruikt kan worden, goed is; op die manier is gekeken naar de 

verkiezingsprogramma’s. Wie verwacht dat de schuldeiser er nu eens goed van af zou komen in die 

programma’s, wordt teleurgesteld; het gaat veel meer om nog meer bescherming van schuldenaren. 

De positie van de gerechtsdeurwaarder moet verder aan banden worden gelegd, sommige partijen 

stellen voor het maar helemaal onder te brengen bij de overheid. Het onderwerp komt prominent naar 

voren in de programma’s, het is nu zaak ervoor te zorgen dat het de juiste richting op gaat en op dat 

vlak zijn er best wat haakjes die positief ingevuld en aangewend kunnen worden. Daarover is morgen 

weer een overleg. De volgende stap is bekijken hoe en met welke partijen en stakeholders de juiste 

coalities gesmeed kunnen worden, om de doelen te bereiken. 

 

8  Artikel 12-procedure 

Aan de orde zijn een voorgestelde instrumenten- en beleidsrichtlijn van het bestuur, ter bevordering 

van de goede beroepsuitoefening door leden en een ingekomen stuk van de heer Nouta, over de artikel 

12-procedure. 

 

De heer Nouta geeft aan dat hij heeft geprobeerd op een luchtige manier een belangrijk onderwerp te 

verwoorden en onder de aandacht te brengen, om dit in de Ledenraadsvergadering te bespreken. Hij 

wijst erop dat hij met zijn brief niet doelt op specifieke personen en wil het ook absoluut niet opnemen 

voor collega’s die er een potje van maken. Situaties van nu kunnen echter tien jaar geleden heel anders 

zijn beoordeeld; zie de nasalarisdiscussie, elk exploot is een ambtshandeling en het gebruik van 

persoonsgegevens. Het bestuur heeft nu ook een stuk opgesteld om daar wat meer structuur aan te 

geven. 

 

De voorzitter geeft de Ledenraad de gelegenheid op de brief van de heer Nouta te reageren. 

Mevrouw Botter vindt het als jonge deurwaarder heerlijk om verhalen over vroeger te horen. Zij vindt 

het lastig om een standpunt in te nemen over specifieke situaties, omdat zij daar te weinig van weet. 

Zij vindt dat strafrechtelijke vervolging niet hoeft als het niet helemaal zeker is dat iemand dingen heeft 

gedaan die niet kunnen, maar bij vastgesteld misbruik van het ambt mag dat wel worden ingezet. Het 

is dan goed als die optie er is. 

 

De heer Swier is het absoluut niet met de heer Nouta eens. Het gaat om een openbaar ambt, als één 

collega er een potje van maakt, verbruit hij het voor iedereen. Het is juist schokkend dat er vaak niet 



502N1217                Vastgesteld door de Notulencommissie op 25 januari 2021 
16 

 

wordt vervolgd. Het is zaak het aan de professionaliteit van het bestuur over te laten, om te besluiten 

of vervolging wel of niet op zijn plaats is. Een openbaar ambtenaar moet nu eenmaal ook 

verantwoording afleggen in het publieke termijn en het bestuur moet hard optreden in kwesties van 

misbruik van het ambt. 

 

De heer Waters bespreekt dat hij al vanaf 1986 gerechtsdeurwaarder is. Toen hij begon, had het 

ministerie nog een deurwaardersreglement en iemand die daar toezicht op hield. Later moest de eigen 

accountant van een kantoor een non-opinionverklaring afgeven. Toen dat bij de KBvG ter sprake kwam, 

was de heer Waters net toegetreden tot een maatschap en dit was een heikel onderwerp. In 2001 

heeft een en ander een goede borging gekregen in de wet. Het is uiteraard zaak dat men zich aan de 

wettelijke bepalingen houdt. Als iemand de bedrijfsvoering en administratie niet helemaal op orde 

heeft en misschien als een kat in het nauw een greep heeft gedaan uit de kwaliteitsrekening en heeft 

overgemaakt naar de kantoorrekening, is hij daar als gerechtsdeurwaarder aansprakelijk voor. Het is 

van groot belang en een zware verantwoordelijkheid dat men hier als gerechtsdeurwaarder en als 

ondernemer heel zorgvuldig mee omgaat. De houding van Justitie was soms lastig, hopelijk is dat nu 

met het convenant verleden tijd. Het hoort bij het ambt dat er wordt opgetreden als een deurwaarder 

mensen tekort heeft gedaan, en niet alleen door ontzetting uit het ambt. Het is aan het bestuur om 

daar per situatie een besluit over te nemen. 

 

De heer Weening vindt het stuk van de heer Nouta een mooie inkijk. Op de laatste pagina oordeelt hij 

dat de KBvG de belangen van de leden onvoldoende zou behartigen en dat er sprake zou zijn van 

roekeloos handelen; wellicht verklaren die inschattingen de conclusie van de heer Nouta. Hij schrijft 

ook dat het geen pas heeft om met de bril van 2020 te kijken naar het verleden. De heer Weening 

denkt niet dat dat aan de orde is, getoetst wordt of handelingen in het verleden waren toegestaan 

onder de toen geldende wet- en regelgeving en dat is een goede zaak. Hij laat de inschatting of een 

procedure moet worden opgestart graag over aan het bestuur. 

 

Mevrouw Pap sluit zich daarbij aan. Zij vindt het altijd verkeerd om aan derdengelden te komen, dat is 

geld van anderen en het geeft geen pas collega’s die dat wel doen, de hand boven het hoofd te houden. 

Het is niet leuk om op te treden in de eigen beroepsgroep, maar als het aan de orde is helaas wel nodig. 

De heer Van der Pas kijkt er wat anders tegen aan. Het gaat hier nu steeds over het in diskrediet 

brengen van de hele beroepsgroep, door zogezegd aan derdengelden te zitten. Daar is consensus over 

en er is een duidelijke maatregel voor: ontzetting uit het ambt. Het voorbeeld in de brief van de heer 

Nouta gaat over de vervolgstap: strafrechtelijke vervolging. Daar stuurt het bestuur nu voor het eerst 

op aan. Of dat in de betreffende casus terecht is of niet, is aan het bestuur. Het is een goede zaak dat 

het bestuur hier nu een richtlijn voor heeft geformuleerd. 

 

De voorzitter dankt de heer Van der Pas voor zijn samenvatting, want dat is precies wat er aan de hand 

is: het komt voor dat een deurwaarderskantoor een bewaringstekort heeft en dat niet terstond kan 

aanzuiveren dan wel aanzuivert. Daar oordeelt de tuchtrechter over. Dan is er een ‘buitencategorie’ 

waarbij de waarnemer of iemand anders zegt: hiervan wordt aangifte gedaan. Het bestuur kan dat 

steunen en er ligt nu een voorstel voor bestuursbeleid daaromtrent voor. 

 

De heer Brouwer licht toe dat wat er in de opgestelde conceptrichtlijn staat, grotendeels al bestond. 

De rode tekst is toegevoegd, mede naar aanleiding van de discussie in de vorige 

Ledenraadsvergadering. Geen zaak is hetzelfde en inderdaad is het zoals de heer Nouta zegt: tijden 

veranderen. Dat betekent dat het bestuur elk zaak op zijn merites moet beoordelen en eventuele 

strafrechtelijke vervolging wordt niet zomaar ingezet. De kwaliteit van de beroepsgroep staat hoog in 
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het vaandel; het is ook zaak verder te kijken dan individuele cases, met het oog op de beeldvorming. 

Dit is ook in het document verwerkt. Het agenderen van dit punt door de heer Nouta was de aanleiding 

om een en ander aan te scherpen en te verfijnen. 

 

De heer Nocco bedankt de heer Nouta voor zijn uitgebreide brief, die hem aan het denken heeft gezet. 

Het is goed dat het bestuur de richtlijn heeft uitgebreid. De heer Nocco is blij met de toevoeging dat 

de Ledenraad waar nodig wordt geconsulteerd en dringt erop aan dat waar mogelijk vooral ook te 

doen. Hij heeft overwogen voor te stellen dat op te nemen als een verplichting, maar dat voer toch te 

ver. 

 

De heer Van Rooij vraagt of er door strafrechtelijke vervolging inzake derdengeldenkwesties niet een 

soort dubbele veroordeling ontstaat voor hetzelfde feit. Er is een bewaartekort, dat komt bij de 

tuchtrechter en een deurwaarder wordt uit het ambt gezet. Privé is hij aansprakelijk voor de schulden. 

Wat blijft er dan nog over voor een strafrechtelijk traject? De heer Brouwer schetst dat deze casus 

eenvoudig is, maar dat de ellende vaak zit in de oorzaak van een tekort. Als dat ontstaan is door 

valsheid in geschrifte, knevelarij en privé-bijbedoelingen ten laste van het kantoor, met daarbij ook 

nog handlangers en dergelijke, is er sprake van een heel andere situatie. Elke casus is anders en vraagt 

om een aparte afweging, wat altijd ingewikkeld en moeilijk is. Het is dus zeker niet zo dat een 

bewaringstekort per definitie leidt tot een aangifte. Overigens kan ook het BFT aangifte doen, ook dat 

beoordeelt elke casus op zijn merites. 

 

De voorzitter constateert dat er binnen de Ledenraad voldoende draagvlak is voor de door het bestuur 

voorgestelde beleid. 

 

9  Verslag Commissie Evaluatie KBvG Normen voor Kwaliteit 

Mevrouw Ter Kuile licht toe dat het verslag strikt genomen niet van de commissie is, maar van het 
bestuur naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie. Zoals aangegeven tijdens de ALV 
wordt de stand van zaken eerst gedeeld met de Ledenraad. 
 
Mevrouw Ter Kuile geeft aan dat inmiddels drie keer is gevraagd of de commissie Toetsing advies geeft 
over de geldigheid van toetsingstermijnen. Zij heeft die vraag beantwoord, maar begreep toch niet 
helemaal wat er werd bedoeld. Zij weet nu waar de verwarring vandaan komt; de commissie Toetsing 
bekijkt alle toetsingsverslagen apart en geeft een oordeel over de geldigheid van een individueel 
toetsingsverslag, maar adviseert niet over het aantal jaren dat dit geldig is. Dit is aangepast in de 
commissieverslagen en het onderwerp is meegenomen in de commissie Evaluatie KBvG Normen voor 
Kwaliteit. 
 
De taak van de commissie was het geven van advies over de meest wenselijke inrichting van het 
kwaliteitstoezicht. Er is een uitgebreid advies uitgebracht, dat het bestuur heeft overgenomen.  
 
Mevrouw Ter Kuile noemt de hoofdlijnen: 
Een belangrijke aanbeveling is de toetsingssystematiek risicogericht te maken. Toezicht moet bijdragen 
aan het bijdragen aan het stimuleren van een risicobeheerste onderneming en moet aansluiten bij de 
mate waarin kantoren de borging op orde moeten hebben, zowel in theorie als in de praktijk. Toetsing 
dient proactief te worden; dingen zien aankomen voor ze misgaan en daarop kunnen handelen. De 
aandacht verschuift dan dus van regels naar risico’s en systematiek zou ervoor moeten zorgen dat 
kantoren zelf initiatieven ontplooien om kwaliteit verbeterende maatregelen te nemen. 
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De commissie heeft nagedacht over het verlengen van de toetsingstermijn. Toetsing brengt een grote 
last met zich mee, zowel financieel als in tijdsbesteding. De termijn is nu twee jaar, een korte tijd waarin 
wel veel kan veranderen. Een handreiking kan verlenging naar eens per drie jaar zijn, met toevoeging 
van een tussentijdse toets (bijvoorbeeld een ‘audit light’ of een self assessment). Daarnaast is 
geadviseerd te onderzoeken of het voortaan laten inhuren van auditoren door de KBvG een optie is, 
met het oog op een zo hoog mogelijke objectiviteit. 
 
Een volgend advies is wijzigingen met betrekking tot toetsing gelijk te laten lopen met de complete 
herijking van alle gerechtsdeurwaardersregelgeving. Zodra duidelijk is hoe een en ander eruit gaat zien, 
kan dit gaan meelopen met de commissie Herijking. 
 
Om ervan verzekerd te zijn dat alles goed gaat verlopen als het daadwerkelijk wordt uitgerold, zullen 
pilots gehouden worden met een aantal kantoren. Daarbij wordt goed gekeken naar de verschillende 
kantorentypen. Het doel is dat de nieuwe toetsingssystematiek ingaat per 1 januari 2022. Toetsen en 
de rolverdeling daarbij is doorlopend onderwerp van gesprek met JenV en het BFT. Kosten voor 
toezicht en tuchtrecht zijn niet mals, maar met een verschuiving naar vooral aandacht voor risico’s 
denken de commissie en het bestuur een positieve insteek gevonden te hebben waaraan kantoren ook 
echt iets hebben voor hun eigen onderneming, in het kader van het verbeteren van kwaliteit. Het 
bestuur dankt de commissie voor de werkzaamheden. 
 
Mevrouw Bakhuis vraagt wat de routing is van de nieuwe verordening, richting de Ledenraad. Een 
aantal adviezen wordt overgenomen en dat moet nu vertaald worden naar regelgeving; zij neemt aan 
dat die, zodra in concept gereed en voorzien van een toelichting, wordt voorgelegd aan de Ledenraad. 
Het houden van pilots is heel goed, omdat kantoren inderdaad verschillen. Wanneer worden deze 
gehouden? Mevrouw Ter Kuile antwoordt dat een en ander dus zal meelopen in de routing van de 
herijking van alle regelgeving. Het komt dus aan de orde bij de commissie Herijking, waarin een aantal 
Ledenraadsleden zitting heeft. Vervolgens komt het uiteraard, net als de andere regelgeving, aan de 
orde in de Ledenraadsvergadering. Er wordt zo snel mogelijk een opzet gemaakt. Zodra een en ander 
bekeken is door de mensen die zich bezighouden met de herijking en de wetgevingsjuristen, wordt de 
Ledenraad daarin meegenomen. Het is zaak dat iedereen zo veel mogelijk recht wordt gedaan, alle 
input is welkom. 
 
Mevrouw Bakhuis is voorstander van risicogebaseerd auditeren, dat is van deze tijd. Mevrouw Ter Kuile 
beaamt dat. Men zou het bijna leuk moeten gaan vinden om geaudit te worden, omdat het aanspoort 
tot het verbeteren van de kwaliteit. Dat is het uiteindelijke doel. 
 
De heer Van der Pas vindt de opbrengst van alle adviezen vrij beperkt, maar misschien had hij 
verkeerde verwachtingen. Hij is van mening dat goed toegepast toezicht een grote meerwaarde kan 
hebben voor de weerbaarheid van de hele beroepsgroep. Dat vereist een grote mate van flexibiliteit 
in de inzetbaarheid ervan; vertaalt zich dat alleen in risicogericht toezicht? Dat is voor de heer Van der 
Pas overigens een nieuwe term. Hij zal de verdere ontwikkelingen met meer dan normale 
belangstelling en kritisch in de gaten houden. Mevrouw Ter Kuile verwacht niet anders. Zij licht toe dat 
de vraag was: adviseer over de meest wenselijke inrichting van het kwaliteitstoezicht. Concrete 
uitwerking daarvan is de volgende stap, waar de pilots een belangrijke rol in hebben. Het gaat erom zo 
veel mogelijk aan iedereen/elk kantoortype recht te doen. 
 
De heer Van der Pas vraagt of er in voortraject ook gekeken is naar een flexibele toetsingstermijn of 
een meer onderwerp gebonden toetsing. Mevrouw Ter Kuile antwoordt dat er zoals gezegd gekeken 
is naar opties zoals een tussentijdse lichte audit of een self assessment. Men kan zich voorstellen dat 
er, als een kantoor het goed doet, tussentijd minder gevraagd zou hoeven worden. De heer Van der 
Pas vraagt of het denkbaar is dat enerzijds per kantoor bekeken wordt op welke onderdelen een 
tussentijdse toets zou moeten toezien, en anderzijds of het bestuur vanuit bijvoorbeeld een acuut 
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maatschappelijk belang één vooral te toetsen onderwerp naar voren haalt. Mevrouw Ter Kuile 
antwoordt dat dit zeker denkbaar is, vooral bij een risicogerichte aanpak. 
 
De heer Swier vraagt hoe een en ander nu verder gaat; wordt van alle punten van het 
kwaliteitstoetsingsverslag gemeten of ze risicogedreven zijn, waardoor straks de helft overblijft? 
Mevrouw Ter Kuile geeft aan dat vooral gekeken wordt of er meer gefocust kan worden op normen en 
harde grenzen, dan afvinken van punten. Dat betekent niet dat niet alle onderwerpen van belang zijn, 
maar bij het ene kantoor zullen bepaalde zaken meer spelen dan bij het andere. Het kan best zo zijn 
dat een aantal heel gedetailleerde vragen wegvalt. Zij gaat ervan uit dat er meer wordt gericht op 
hoofdlijnen met nadruk op specifieke onderwerpen dan het afvinken van 86 punten; het is zeker de 
bedoeling om daarvan af te stappen. Er wordt dus een voorstel gemaakt, bij een aantal kantoren 
worden pilots gehouden, een en ander wordt meegenomen in de commissie Herijking en komt zo 
vanzelf weer terug bij de Ledenraad. De heer Swier veronderstelde dat de commissie Herijking zich 
vooral met de juridische kant bezighield; kwaliteitsnormen gaan veelal over praktisch zaken, die niet 
altijd meer van deze tijd zijn. Het is toch niet de bedoeling dat er nog meer regels bij komen. Wie gaat 
naar die 86 regels kijken en wanneer kan de Ledenraad daar ook iets van vinden? 
 
Mevrouw Ter Kuile herhaalt dat het niet de taak was van de evaluatiecommissie om een advies te 
geven over alle regels, maar over het inrichten van de toetsing. Dat neemt niet weg dat er wellicht wat 
verouderde zaken worden aangepast en meegenomen in het uiteindelijke eindproduct. Om de 
uitwerking in de praktijk te bekijken, dienen de pilots. Voorstellen om punten aan te passen of te 
schrappen worden uiteraard voorgelegd aan de Ledenraad. 
 
De heer Van der Pas wijst erop dat de commissie Herijking eigenlijk een verkeerde naam heeft. Deze 
is destijds begonnen als de commissie Evaluatie. Bij alles wat er wordt herijkt, wordt ook gekeken naar 
de praktijk en de diversiteit van de kantoren. 
 
De voorzitter wijst erop dat er wel een paragraaf daarover in zit, maar niet de feitelijke normen 
kwaliteit. Dat is waar de heer Swier op doelde: wie gaat feitelijk de 86 doornemen en bezien of die wel 
of niet zinvol zijn? Hij begrijpt vanuit het bestuur daar wel een oordeel over komt, naar aanleiding van 
de pilots op kantoren en dat dit ook langs de Ledenraad gaat. Mevrouw Ter Kuile beaamt dat. Er zijn 
natuurlijk geen 86 normen, het gaat om het reglement dat daaraan ten grondslag ligt. Dat verandert 
ook, als de toetsingssystematiek wijzigt en ook dat komt te zijner tijd aan de orde in de 
Ledenraadsvergadering. Dit moet echter in het vat van nieuwe regelgeving gegoten worden, die nog 
niet klaar is. Dat gaat gelijk op. 
 

10  Diverse agendapunten van de heer Van der Pas 

De heer Van der Pas heeft vier punten ingebracht. Hij licht toe dat hij tijdens Ledenraadsvergaderingen 

vaak geïnspireerd raakt en punten zou willen aandragen, maar dat het er dan toch niet van komt omdat 

bijvoorbeeld de termijn voor het aanleveren van zaken weer voorbij is. Mevrouw Botter vond dat ook 

lastig en deed navraag bij onder andere de heer Van der Pas, wat hem ertoe aanzette nu enkele punten 

aan te dragen die hem al langer bezighouden. Hij is benieuwd naar de reacties van de Ledenraadsleden. 

 

1. Is sociaal maatschappelijk verantwoord incasseren een basisbeginsel voor de 

gerechtsdeurwaarder, of een marktinstrument? 

De heer Van der Pas houdt in zijn brief bij dit punt een pleidooi voor het als beroepsgroep formuleren 

van een doelstelling, waarmee polarisatie wordt voorkomen en een keurmerk overbodig wordt. Hij 

ziet graag dat er meer en versneld geïnvesteerd wordt in het voor alle deurwaarders al verplichte 

‘keurmerk’, te weten de positieve toetsing op de Normen voor Kwaliteit en in de controle op het 

naleven daarvan. Daarmee kan het maatschappelijke vertrouwen in de gerechtsdeurwaarder als 
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instituut worden versterkt, alsmede de gesprekspositie van de beroepsgroep bij de politiek en in de 

markt. Hij vraagt de Ledenraad zich daarover te buigen, een standpunt in te nemen en eventueel 

vervolgens concrete doelstellingen te formuleren en die als opdracht mee te geven aan het bestuur. 

 

De heer Swier weet niet wat precies de vraag is van de heer Van der Pas. Deurwaarders zijn 

ondernemers en moeten nu eenmaal met elkaar concurreren; dat kan op dit onderwerp. Natuurlijk 

dient iedereen maatschappelijk verantwoord te ondernemen, maar dat kan wellicht soms net wat 

beter en het is iets van alledag om je te willen onderscheiden op allerlei onderdelen. 

 

De heer Van der Pas geeft aan nadrukkelijk niet uit te zijn op enig verbod op commerciële uitingen. 

Het verdienmodel in het ambt hangt echter steeds meer aan maatschappelijke verwachtingen, in 

plaats van puur vanuit de wet omschreven rechtshandhaving. Daarop wordt de beroepsgroep 

aangesproken en er wordt veel energie in gestoken om aan te geven dat deurwaarders geen 

zakkenvullers zijn en niet maatschappelijk verantwoord bezig zouden zijn. Er zou meer op gefocust 

moeten worden dat zaken die worden gepropageerd als maatschappelijk verantwoord, juist al 

inherent zijn aan het ambt van deurwaarder. Er lijkt nu een soort polarisatie te ontstaan tussen 

deurwaarders die wel of niet maatschappelijk verantwoord bezig zijn, terwijl deurwaarders dat dus 

sowieso al zijn door borging vanuit de beroepsgroep en nu ook weer met het convenant met JenV. Dat 

beeld zou versterkt moeten worden. Nu wet- en regelgeving en de omgang met normen voor kwaliteit 

toch herijkt worden, is het zaak ook te borgen dat de buitenwereld bekend is met de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid van de beroepsgroep. 

 

Mevrouw Botter denkt niet dat zaken als een keurmerk en profilering met maatschappelijk 

verantwoord incasseren polarisatie opleveren. Het gaat om een marketinginstrument, ook al mag men 

inderdaad niet anders van een deurwaarder verwachten. 

 

Mevrouw Bakhuis kan zich wel bij de heer Van der Pas aansluiten; deels is een en ander al geborgd in 

de KBvG Normen voor Kwaliteit. De term maatschappelijk verantwoord incasseren is net zoiets als de 

term governance: het kan veel vormen hebben en hangt ook af van de betreffende opdrachtgever. Het 

is en blijft ook een marketinginstrument, als maatschappelijk verantwoord incasseren onderscheidend 

of innovatief kan zijn. De beroepsgroep zou die vrijheid daarin moeten houden. Door borging van de 

onafhankelijkheid en het toetsen op integriteit, zijn er al behoorlijk wat waarborgen. Mevrouw Bakhuis 

begrijpt waar de heer Van der Pas naar zoekt, maar denkt dat dat niet te vangen is in regelgeving. 

 

De heer Weening merkt op dat een keurmerk vrijwel altijd zaken omschrijft die sowieso bij de hygiëne 

van de betreffende organisaties hoort. Hij denkt dat de heer Van der Pas vooral op zoek is naar een 

betere communicatie over de bestaande borging, zodat dit breder bekend wordt. De heer Van der Pas 

beaamt dat dit daar onderdeel van is. De kwaliteitstoetsing is in feite al een keurmerk en dat zou breder 

uitgedragen moeten worden. ISO-certificering was niet nodig, omdat de audit inzake de normen voor 

kwaliteit al ruim voldoende was; dat is een groot compliment voor een beroepsgroep. 

 

De heer Van Rooij vindt dat hieraan al ruimschoots invulling wordt gegeven met het huidige 

communicatiebeleid en de uitvoering daarvan. De heer Van der Pas ziet dat als een onderdeel van het 

geheel. Het gaat er ook om de toetsing kwalitatief en inhoudelijk voor het voetlicht te brengen. 

 

De heer Swier geeft aan dat hij dat bij het vorige agendapunt ook bedoelde: moeten de regels van 

kwaliteit niets eens nader bekeken worden en eventueel aangevuld, zoals met maatschappelijk 

verantwoord incasseren? Dat neemt niet weg dat kantoren zich best kunnen onderscheiden op dat 
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vlak, als zij daar nog een stapje extra in willen zetten. De heer Van der Pas vindt dat ook prima. Hij zou 

er blij mee zijn als dit thans maatschappelijk relevante onderwerp extra wordt belicht in de nieuwe 

kwaliteitstoets. 

 

De heer Waters ziet in de normen voor kwaliteit vooral een stuk borging van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen en incasseren. Als een kantoor daarbovenop wat extra’s wil doen, is dat 

prima.  

 

2. Samenwerking NVVK (branchevereniging voor schuldhulpverlening, bewindvoering en 

sociaal bankieren) 

De heer Van der Pas stoort zich aan de wijze waarop NVVK de KBvG bejegent, zoals in een uitzending 

van het televisieprogramma Kassa in november jl. Hij vraagt de Ledenraad hierover te debatteren aan 

de hand van de volgende vragen: 

- Is (toenemende) samenwerking met de NVVK gewenst? 

- Welk kader/welke voorwaarden stelt de Ledenraad aan samenwerking? 

- Welk mandaat heeft het bestuur? 

 

Mevrouw Bakhuis bespreekt dat NVVK een stakeholder is, waarmee bijvoorbeeld samengewerkt kan 

worden op het gebied van VISH. Daarnaast is er een convenant Collectief Schuldregelen gesloten met 

een individueel deurwaarderskantoor en de NVVK, maar dat is een andere insteek; dat is bedoeld om 

vooraf toestemming te geven, door schuldeisers. De deurwaarder treedt dan op namens zijn 

opdrachtgevers, om vooraf akkoord te gaan met het voorstel vanuit schuldhulpverlening. Dat zijn dus 

twee verschillende zaken, die goed uit elkaar gehouden moeten worden. Het is jammer dat VISH 

uiteindelijk niet verplicht is gesteld. Bepaalde initiatieven stranden en de samenwerking zou veel beter 

kunnen zijn. De heer Van der Pas vindt dat het dieper gaat en vraagt zich af waar de 

vanzelfsprekendheid van de samenwerking vandaan komt; de KBvG geeft zelf legitimiteit aan een 

organisatie, die niet voor maar tegen de beroepsgroep is. 

 

De heer Swier is het met de heer Van der Pas eens dat het te gek is dat een organisatie waar de KBvG 

mee samenwerkt, de beroepsgroep onderuithaalt in de media. 

 

Mevrouw Botter merkt op dat het convenant tussen NVVK en individuele kantoren vooral om de 

praktijk gaat, zoals betalingsvoorstellen en het sneller komen tot een akkoord. In de praktijk heeft men 

nu eenmaal veel te maken met schuldhulpverleningsinstanties die zijn aangesloten bij NVVK. Het 

traject stokt vaak doordat er op hulpverleners moet worden gewacht; als daar op voorhand een 

akkoord mee is, helpt dat en daar zijn alle partijen bij gebaat. De heer Van der Pas weet dat wel en wil 

ook niet treden in wat individuele kantoren wel of niet zouden moeten doen. Hij doelt vooral op beleid 

en voorwaarden met betrekking tot samenwerking. 

 

De heer Nocco vindt het altijd fascinerend om te zien hoe dit type organisaties vaak vooraan staat om 

de beroepsgroep of individuele deurwaarders de maat te nemen in allerlei media, terwijl dat 

omgekeerd nooit op die manier zal gebeuren. Hij onderschrijft de intentie van de heer Van der Pas, 

maar wat nu? Wat gaat de KBvG daarmee doen? De NVVK is er nu eenmaal, dus men zal er iets mee 

moeten. 

 

Mevrouw Bakhuis wijst erop dat de NVVK een vereniging is met leden. Die is niet bij wet ingesteld en 

geen PBO, dus kan doen wat zij wil. De KBvG zou aan kunnen geven dat de samenwerking op een veel 

lager pitje gaat, als NVVK de KBvG niet serieus neemt. 
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De heer Brouwer deelt de gevoelens met betrekking tot NVVK. Naar aanleiding van de uitzending van 

Kassa heeft de heer Brouwer contact opgenomen en is er een bestuurlijk overleg gehouden. Daarbij is 

vooral gesproken over de wijze waarop NVVK in de media over de KBvG en de beroepsgroep spreekt, 

want zoals dat nu gaat, is not done. Er zijn concrete afspraken gemaakt: de NVVK communiceert alleen 

nog over de KBvG na afstemming met het bestuur (de heer Otter). Verder wordt momenteel 

gezamenlijk in kaart gebracht, ook cijfermatig, dat problematische schulden maar een heel klein deel 

uitmaken van het werk van deurwaarders. De inschatting is 10%, maar dit wordt dus nog concreet 

gemaakt. Het andere taboe is dat een groot deel van de mensen die in beeld zijn bij 

schuldhulpverlening (de heer Brouwer schat dat op 40-50%) niet eens geholpen wil worden; NVVK 

houdt dat beeld zelf in stand, omdat men belangrijk gevonden wil worden in het debat. NVVK dient de 

KBvG inderdaad serieus te nemen en de rol ervan ook uit gaan dragen. Zo niet, dan zal de KBvG ook 

eerlijk moeten zijn over NVVK, waar nog wel het een en ander over te zeggen is als het gaat om zaken 

als kwaliteit, effectiviteit en uitvoering. VISH was bijvoorbeeld een handreiking van de beroepsgroep 

naar de schuldhulpverlening, maar ook daar doet NVVK nauwelijks iets mee. 

 

De heer Van der Pas geeft aan dat dit een reactie is op een incident, de uitzending van Kassa. Met zijn 

oproep doelt hij vooral op normen en voorwaarden voor samenwerking in algemenere zin. Op zijn 

minst dient een partij de beginselen van het werk van een deurwaarder te onderschrijven en erkennen. 

De heer Brouwer wil die lijn ook zo inzetten en dat is inmiddels in gang gezet. 

 

3. Publicaties Schuldenwijzer 

De heer Van der Pas heeft een aantal vragen aan het bestuur geformuleerd en vraagt de Ledenraad 

om een standpunt in te nemen, en dat mee te geven aan het bestuur. 

De heer Brouwer gaat in op de vragen: 

 

Wie is (domein) eigenaar van- en verantwoordelijk voor de Schuldenwijzer? 

De heer Brouwer antwoordt dat Schuldenwijzer door de SNG gebouwd is, in opdracht van de KBvG. 

Technisch is SNG verantwoordelijk eigenaar, daarboven de KBvG. 

 

Wie is verantwoordelijk voor publicaties door- en over de Schuldenwijzer? 

Welk doel en welke kernboodschap is daarbij vastgelegd? 

Publicaties zijn gezamenlijk afgestemd, dit loopt al een jaar. Het ging destijds om Schuldenwijzer als 

inzageportaal op het DBR, de enige communicatie en publicaties daaromheen hebben te maken met 

het levendig houden van die inzage via de website Schuldenwijzer. Alle andere communicatie is 

teruggebracht. 

 

Met welk mandaat, vanuit welke autoriteit wordt gecommuniceerd? 

Dient de communicatie zich te beperken totdat er een democratisch besluit is genomen? 

Moet er worden voorkomen dat er een verkeerde of voorbarige marktverwachting wordt 

Gecreëerd? 

Moet er door de Schuldenwijzer juist actief gecommuniceerd worden dat de verdere uitrol stil 

ligt? 

Zie het antwoord op de vorige vragen; de communicatie gaat niet verder dan daar aangegeven, tot de 

Ledenraad het besluit neemt om er verder mee aan de slag te gaan. De impactanalyse wordt als het 

goed is deze maand opgeleverd. De heer Brouwer vindt niet dat daarop vooruit wordt gelopen. 
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4. Hoe democratisch zijn bestuursregels? 

De heer Van der Pas gaat in zijn brief over dit punt in op de vraag hoe omgegaan zou moeten worden 

met input vanuit de Ledenraad inzake bestuursregels. Hij is benieuwd naar de reacties van de 

Ledenraadsleden. 

 

De heer Nocco merkt op dat de Ledenraad het belangrijkste orgaan van de KBvG is. Het bestuur kan 

niet zonder een gedegen oordeel daarvan. Het bestuur moet echter wel bewegingsvrijheid hebben om 

in bepaalde situaties snel te handelen, dus een algemene verplichting om zaken minimaal twee keer 

langs de Ledenraad te laten gaan gaat te ver. Hij is het er wel mee eens dat er een manier gevonden 

zou kunnen worden om de Ledenraad op dit vlak wat meer te bedienen, omdat de vijftien leden een 

zeer zinnige inbreng hebben.  

 

De heer Weening vindt het in beginsel een goed voorstel om zaken minimaal twee keer te laten 

passeren in de Ledenraad. Dat geeft meer gelegenheid voor verdieping in het onderwerp en gedegen 

meningsvorming. Dat werkt inderdaad wat vertragend, maar in vrijwel alle gevallen is daar tijd voor. 

Als onverhoopt spoed geboden is, kan in overleg altijd bekeken worden of er in dat geval een stap 

overgeslagen kan worden. 

 

De voorzitter wijst erop dat het nu om bestuursregels gaat: stukjes beslisruimte die de Ledenraad aan 

het bestuur geeft, mandatering van bepaald beleid. Het bestuur doet het zijns inziens goed door 

voorstellen voor regels in de Ledenraad te laten passeren. Besluitvorming ligt in dit geval niet bij de 

Ledenraad, want het gaat dus om bestuursregels. Als de Ledenraad het niet eens is met de aanpak van 

het bestuur, heeft die dáár iets van te vinden. Het zou wel goed zijn als het bestuur in elk geval een 

korte motivatie geeft als een mening of advies van de Ledenraad niet wordt overgenomen. Als er twee 

rondes voor bestuursregels moeten zijn en wetgevingsjuristen moeten worden ingeschakeld et cetera, 

wordt het een duur, traag en onwerkbaar proces. De heer Waters onderschrijft dat. Hij vindt het wel 

erg vervelend als er geen terugkoppeling vanuit het bestuur komt als een toezegging niet wordt 

nagekomen, zoals een extra artikel bij de bestuursregel Vorderingen. (later meldt de heer Waters dat 

de heer Jans hem heeft aangegeven dat waar de heer Waters op doelt weliswaar anders verwoord is, 

maar wel in de regel is opgenomen) De heer Van der Pas benadrukt dat het hem niet gaat op dit 

specifieke geval, maar om het geheel. Hij is er niet op uit het bestuur bevoegdheid af te nemen, maar 

men dient wel te onthouden dat de Ledenraad deze bevoegdheid aan het bestuur heeft gegeven en 

dat die voorwaardelijk kan zijn. Als het bestuur zich later voor het beleid moet verdedigen wijst het 

immers naar de Ledenraad; die was ermee akkoord. Dat kan echter alleen als men ook de kans heeft 

gehad zich goed in de materie te verdiepen. 

 

De voorzitter denkt dat in de verordening duidelijke kaders gesteld moeten worden met betrekking tot 

aan het bestuur verstrekte bevoegdheden. De Ledenraad ziet er vervolgens op toe dat het bestuur 

binnen de lijntjes kleurt, wat het volgens de voorzitter prima doet. De heer Van der Pas bedoelt met 

zijn voorstel ook het bestuur te versterken in het nemen van de uiteindelijke beslissing. Als de 

Ledenraad alleen het instrument heeft om het bestuur bevoegdheid te geven en het uiteindelijk weg 

te sturen als het bestuur het niet goed heeft gedaan, is dat te ver weg. De Ledenraad is er niet om het 

bestuur te complimenteren, maar om dit en toekomstige besturen kritisch te volgen. De voorzitter 

merkt op dat het de Ledenraad het beleid maakt en dat het ook best gezegd mag worden als het 

bestuur het goed doet. 

 

De heer Nouta kan zich vinden in het stuk van de heer Van der Pas. De Ledenraad moet proberen de 

juiste balans te vinden voor een goede samenwerking tussen Ledenraad en bestuur en het behouden 
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van bestuurlijke slagvaardigheid. Hij vindt dat er regelmatig sprake is van een informatie-disbalans. Hij 

pleit – zoals hij al eerder heeft gedaan – voor het volgende: het formaliseren van het stellen van vragen 

(zoals in de Tweede Kamer) en daartoe het duidelijk volgen van individuele bestuursleden in hun eigen 

portefeuille. Daarnaast stelt de heer Nouta voor om voorafgaand aan de Ledenraadsvergadering een 

kort overleg te houden met alleen de Ledenraad. Daarin een aantal zaken voorbereiden, kan de 

effectiviteit van de vergadering vergroten. 

 

De heer De Swart bespreekt dat het bestuur uiteraard een bepaalde bewegingsruimte nodig heeft, 

maar hij constateert dat voorstellen regelmatig al zodanig zijn voorbereid, dat ze min of meer al in 

beton zijn gegoten. Input van de Ledenraad lijkt dan niet meer zo serieus genomen te worden. Daar 

zal inderdaad een balans in gevonden moeten worden, maar alle punten twee keer laten passeren is 

ook nogal wat. 

 

De heer Brouwer vindt dat het voor de totale beroepsgroep en voor de samenwerking van belang is 

dat regelgeving op een kwalitatief goede wijze tot stand komt. Los van of dat zou moeten middels twee 

rondes in de Ledenraad, is het goed om te kijken naar het proces van regelgeving. Hoe dan ook kan het 

in de praktijk voorkomen dat er snel geacteerd moet worden en die ruimte moet er zijn. Het is zeker 

de bedoeling een terugkoppeling te geven met betrekking tot het al dan niet overnemen van input. Als 

de Ledenraad vindt dat hij niet serieus wordt genomen, is het zaak daar aandacht aan te geven want 

dat is uiteraard niet de bedoeling. Kijken naar het proces om tot regelgeving te komen is een goede 

tip, het bestuur neemt dat mee. Wellicht wordt het onderwerp ingevoegd in de herijking. 

 

De heer Swier volgt het stuk van de heer Van der Pas, behalve het voorstel met betrekking tot twee 

rondes. Als het bestuur ervoor kiest de Ledenraad te consulteren, moet het die wel serieus nemen en 

ook wat doen met het gegeven commentaar: weerleggen of er iets mee doen. Het is goed dat te borgen 

in de commissie Herijking, maar het bestuur moet de vrijheid hebben om snel te kunnen handelen 

indien nodig. 

 

Mevrouw Botter vraagt of de Ledenraad desgewenst extra vergaderingen kan houden, zonder 

aanwezigheid van het bestuur. Als er behoefte aan is, kan zo’n vergadering worden ingelast. De heer 

Swier geeft aan dat de aanwezigheid van het bestuur bij Ledenraadsvergaderingen geen recht is, maar 

een gunst van de Ledenraad. En het heeft zeker meerwaarde. 

 

Mevrouw Pap vraagt de mening van de leden over het voorstel om voorafgaand aan de vergadering 

kort met alleen de Ledenraad te vergaderen. Zij vindt dat zelf wel een aardig idee, wellicht spreken 

sommige leden zich dan toch wat gemakkelijker uit. De heer Swier merkt op dat dit in het verleden al 

een aantal keren geprobeerd is, maar weer verwaterde omdat de meesten er geen tijd voor nemen. 

De KBvG is een volwassen organisatie, de Ledenraad is een kleine groep en men weet elkaar wel te 

vinden als men wil sparren. De voorzitter vult aan dat er zijns inziens geen zaken zijn waarvan men niet 

zou willen dat het bestuur ze hoort. Als dat wel zo is, hoort hij dat graag. Mevrouw Botter wijst erop 

dat het vooral gaat om een effectievere vergadering. De voorzitter denkt niet dat dat het resultaat 

daarvan zal zijn. Zoals de heer Swier al zei, is het vaker geprobeerd en dat liep niet erg soepel.  

 

De heer Nocco informeert naar concrete acties, naar aanleiding van de brieven van de heer Van der 

Pas. De voorzitter constateert dat het bestuur toezegt voortaan een terugkoppeling te zullen geven 

met betrekking tot bestuursregels. Ook gaat het de samenwerking met NVVK streng monitoren en zijn 

er afspraken gemaakt met NVVK met betrekking tot de communicatie. [actie/besluit] 
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11  Wat verder ter tafel komt 

Concept Reglement Gegevensverstrekking 
De voorzitter geeft aan dat hij er zojuist op werd gewezen dat dit stuk niet veertien dagen van tevoren 
is aangeleverd. Bij het vaststellen van de agenda ging de Ledenraad akkoord met het agenderen ervan, 
maar voor goedkeuring is nu een twee derde meerderheid van stemmen nodig. De heer Boiten meldt 
dat er alleen data zijn aangepast. 
 
De voorzitter brengt het reglement in stemming. De Ledenraad keurt dit goed bij acclamatie. 
 

12 Rondvraag 

De heer De Swart noemt dat er per 1 januari bij bankbeslagen een beslagvrije voet vermeld moet 
worden. Klopt het dat daarbij niet gekeken wordt naar de beslagvrije voet uit de rekentool, maar naar 
het vaste bedrag dat in de rechtsverordening staat? De heer Jans beaamt dat. Dat is het maximale 
bedrag voor de beslagvrije voet en dat is terug te vinden als beslagvrij bedrag. Die bedragen zijn dus in 
feite aan elkaar gelieerd. De heer De Swart vraagt welk bedrag hij dan in zijn PV moet zetten. De heer 
Jans antwoordt dat dit hetzelfde bedrag is – dus afhankelijk van de leefsituatie – als bij 475 da eerste 
lid. 
 
De heer Van der Pas informeert naar de proefprocedure met betrekking tot beslaglegging op een 
bonus. Hij ontvangt zojuist een mail van het CJIB, waarin staat dat er vooral geen beslag gelegd moet 
worden op kinderopvangtoeslag en de eenmalige tegemoetkoming daaromtrent van € 750. 
 
De heer Jans is druk bezig met de proefprocedure met betrekking tot de zorgbonus. Er wordt gezocht 
naar een geschikte casus die kan worden voorgelegd. Er bestaan twee visies: zorgbonus maakt deel uit 
van het loon en dus geldt daarop ook het loonbeslag, en de zorgbonus ligt te ver van het loon af en om 
daarop beslag te kunnen leggen, zou men gedwongen zijn opnieuw beslag te leggen. Daaraan vooraf 
moet men zich eerst afvragen of men er überhaupt beslag op zou willen leggen; dat is een andere 
discussie. Strikt genomen is er geen sprake van een beslagverbod, dus als een opdrachtgever er beslag 
op zou willen leggen, moet daar gevolg aan worden gegeven; de casus die wordt gezocht richt zich 
daarop. Die is helaas nog niet gevonden en de heer Jans roept de Ledenraad op mogelijk geschikte 
zaken te melden. 
 
De heer Waters vindt het een trieste constatering dat bij veel mensen het idee achter de zorgbonus 
verdwenen lijkt te zijn. Het is jammer dat de wetgever in dit geval geen beslagverbod heeft geregeld. 
 

13 Vaststelling volgende vergadering 

De volgende vergadering is gepland voor 18 februari 2021 en vindt wellicht wederom digitaal plaats.  

 

Mevrouw Van Koningsbrugge heeft het vergaderoverzicht voor 2021 toegezonden. Er is zoals 

besproken een extra vergadering toegevoegd in juli, te zijner tijd wordt bekeken (via een mailronde) 

of daar dan behoefte aan is. 

 

14 Sluiting 

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

om 17.20 uur. De toehoorders verlaten dit deel van de vergadering. De ledenraad wordt vervolgens in 

een besloten deel nog geïnformeerd, dat deel eindigt omstreeks 18.00 

uur. 


