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SAMENWERKINGSCONVENANT BFT EN KBVG 2017 

 

Considerans 
 
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Koninklijke Beroepsorganisatie van 
Gerechtsdeurwaarders (KBvG),  
 
Overwegende dat: 
- de KBvG en het BFT een gezamenlijk doel hebben, namelijk het bevorderen van een kwalitatief 

en financieel goede en integere ambtsvervulling door gerechtsdeurwaarders; 
- de KBvG als taak heeft het bevorderen van een goede beroepsuitoefening door de leden en van 

hun vakbekwaamheid; 
- het BFT integraal toezicht houdt op de gerechtsdeurwaarders; 
- de KBvG en het BFT de noodzaak erkennen hun taken zo goed mogelijk op elkaar te laten 

aansluiten teneinde de capaciteit van beide organisaties zo efficiënt en effectief mogelijk te 
benutten; 

- gegevensverstrekking tussen de KBvG en het BFT binnen het kader van wet- en regelgeving 
hieraan kan bijdragen; 

- redenen waarom partijen hebben besloten een convenant op te stellen ten aanzien van de manier 
waarop deze samenwerking vorm kan krijgen; 
 

komen het volgende overeen: 

Artikel 1.  Doelstelling 
Partijen werken samen en verstrekken elkaar over en weer gegevens ten behoeve van een kwalitatief 
en financieel op orde zijnde en integere ambtsuitoefening door gerechtsdeurwaarders, met 
inachtneming van de op dit gebied bestaande regelgeving.  
 
Artikel 2.  Samenwerking  
De samenwerking tussen de KBvG en het BFT vindt plaats in de vorm van formeel periodiek overleg 
op bestuurlijk niveau en informeel periodiek overleg en afstemming op operationeel niveau.  

 
Artikel 3.  Gegevensverstrekking  
1. Partijen informeren elkaar over de belangrijkste trends en ontwikkelingen. 
2. Partijen informeren elkaar over signalen, (ernstige) incidenten en zaken die van belang zijn voor 

het toezicht van het BFT op de beroepsgroep en/of de taakuitoefening door de KBvG. 
  

Artikel 4. Geheimhouding 
1. De KBvG en het BFT nemen conform de toepasselijke wettelijke bepalingen en ongeacht de duur 

van dit convenant geheimhouding in acht over gegevens die ten behoeve van de uitvoering van 
dit convenant worden uitgewisseld, alsmede over al hetgeen waarvan redelijkerwijs is aan te 
nemen dat bekendmaking daarvan de belangen van de andere partij of het algemeen 
maatschappelijk belang zal (kunnen) schaden. 

2. De KBvG en het BFT staan ervoor in dat hun medewerkers op de hoogte zijn van de 
verplichtingen zoals omschreven in lid 1 en dat zij deze ook nakomen.  

3. Voordat de KBvG en het BFT van elkaar verkregen gegevens openbaar maken, stemmen zij dit 
met elkaar af.  
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Artikel 5.   Slotbepalingen 
1. Deze afspraken treden in werking na ondertekening van dit convenant en worden  jaarlijks 

stilzwijgend verlengd met een termijn van één jaar behoudens opzegging door één van de partijen 
uiterlijk één maand voor het verstrijken van het desbetreffende kalenderjaar.  

2. Het convenant wordt aangehaald als “Samenwerkingsconvenant BFT en KBvG 2017”.  
 
Aldus overeengekomen te Utrecht en in tweevoud ondertekend op 16 november 2017. 
 
 
 
 
 
W.W.M. van de Donk                                      mr. A. Hammerstein 
Voorzitter bestuur KBvG    Voorzitter bestuur BFT  

 
 
 
 
 
 
 
TOELICHTING 
 
Noodzaak samenwerkingsconvenant  
De KBvG en het BFT erkennen de noodzaak om de taakuitoefening van beide organisaties zo goed 
mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Hierdoor kunnen beide organisaties hun taakuitoefening zo 
efficiënt en effectief mogelijk benutten en inzetten. Ook het uitwisselen van gegevens valt hieronder 
Dit alles vereist een samenwerkingsconvenant. 
 
In de praktijk is het noodzakelijk gebleken dat er een gegevensuitwisseling plaatsvindt tussen de 
KBvG en het BFT en visa versa om uitvoering te kunnen geven aan het gezamenlijk belang. Dit 
gezamenlijk belang is het streven naar een kwalitatief en financieel goede en integere beroepsgroep 
van gerechtsdeurwaarders. 
Om tijdig, efficiënt en effectief op te treden, is dit convenant opgesteld, dat hiervoor de basis geeft. 
 
Concretisering samenwerkingsconvenant  
Om de werkzaamheden van de KBvG en het BFT nog efficiënter en effectiever op elkaar te laten 
aansluiten is behoefte aan een nog betere taakverdeling en aan het maken van verdere 
werkafspraken. Dit zijn complexe vraagstukken. De KBvG en het BFT zijn hier samen mee bezig en 
hebben afgesproken dat als de resultaten hiervan duidelijk zijn, dit samenwerkingsconvenant begin 
2018 verder wordt uitgewerkt en geconcretiseerd.  
 
 


