INTENTIE VERKLARING BFT en KBVG
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG),
verder te noemen partijen,
in overweging nemende dat:
- partijen een convenant hebben gesloten d.d. 16 november 2017;
- partijen een opdracht hebben gegeven aan de werkgroep KBvG-BFT d.d. 24 september 2019;
- partijen met elkaar in gesprek zijn gegaan om voorvloeiend uit het convenant en de werkgroep KBvGBFT nadere werkafspraken te maken.
verklaren het volgende:
Artikel 1
Doel en reikwijdte
1. De KBvG en het BFT bevorderen gezamenlijk een kwalitatief en financieel goede en integere
ambtsvervulling door gerechtsdeurwaarders.
2. Partijen onderschrijven, gelet op het bepaalde in deze intentieverklaring, de meerwaarde van het
maken van nadere afspraken over de samenwerking tussen elkaar en hebben ervoor gekozen dat in
deze intentieverklaring vast te leggen.
Artikel 2
Rollen
1. Beide partijen constateren dat partijen ieder hun eigen rol en verantwoordelijkheid hebben in de
uitoefening van de bij wet- en regelgeving opgelegde taak.
2. Voor het BFT is deze taak samengevat in het beschermen van het vertrouwen van de maatschappij in
de gerechtsdeurwaarder. Dit wordt gerealiseerd door zowel het financiële als het integrale toezicht uit
te oefenen.
3. Voor de KBvG is dat het beschermen van het vertrouwen van de maatschappij in de
gerechtsdeurwaarder door het bevorderen van de goede ambtsuitoefening en vakbekwaamheid,
onder meer door normen te stellen voor de beroepsuitoefening. Die beroepsuitoefening omvat zowel
het ambt als de nevenwerkzaamheden door de gerechtsdeurwaarder in persoon en met zijn kantoor.
4. Beide partijen ieder met hun eigen rol treffen de gerechtsdeurwaarder in het aandachtgebied.
5. Bij onduidelijkheid in de uitvoering van de van de rollen wordt dit door partijen benoemd en in een
van de overlegvormen besproken.
Artikel 3
Kernwaarden samenwerking
Partijen onderschrijven dat voor de goede samenwerking de volgende kernwaarden noodzakelijk zijn:
- vertrouwen;
- respect;
- transparantie;
- pro actieve communicatie over en weer.
Artikel 4
Overlegstructuur
Partijen spreken met elkaar daartoe de volgende overlegstructuur af:
a. Tenminste eens in de zes maanden een bestuurlijk overleg, met de over en weer wisselende voorzittersrol,
waarin o.a. de lange termijn trends en voorstellen tot beleidswijziging worden besproken.
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b. Tenminste eens per kwartaal overleg van de Overlegcommissie KBvG-BFT, waarin naast trends ook daar
waar mogelijk en wenselijk casuïstiek wordt besproken.
c. Bij gelegenheid als de KBvG nieuwe regelgeving in ontwikkeling heeft, vindt er overleg met het BFT plaats
in het traject voor vaststelling van deze regelgeving en zal advies van het BFT gevraagd worden.
d. Bij communicatie naar de media, indien het “gevoelige” onderwerpen zijn, vindt overleg plaats.
e. Voorts vindt overleg op een passende manier plaats zo vaak als nodig is voor de goede uitvoering van de
afspraken in deze verklaring.

Artikel 5
Beleidsmatig thema’s lange termijn
Vooraf: Partijen zijn er op gericht om bij te dragen aan het vertrouwen in de gerechtsdeurwaarderij. Dat
vertrouwen wordt mede geschraagd door telkens te bezien waar, binnen de verantwoordelijkheid op grond
van de wet, bijgedragen kan worden aan maatschappelijke vraagstukken.
1. Partijen beogen daartoe samen te werken aan de onderstaande thema’s. Deze thema’s worden jaarlijks bij
het tot stand komen van de jaarplannen van partijen geëvalueerd, aangescherpt, aangevuld of als
afgerond beschouwd.
2. Het betreft op moment van ondertekening van deze intentieverklaring de volgende thema’s:
a. bevorderen van normconform gedrag van de gerechtsdeurwaarder door informatieverschaffing over
de uitleg van de normen
b. stroomlijning en herijking van de regelgeving van gerechtsdeurwaarders;
c. signalen van toezicht omzetten naar preventieve werking;
d. onderzoeken en inzetten van data-analyses en AI in het toezicht;
e. terugkoppeling toezichtsresultaten en benchmarkgegevens aan gerechtsdeurwaarders;
f. toewerken naar evaluatie en Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen;

Artikel 6
Slotbepaling
Deze verklaring wordt aangehaald als “Intentieverklaring BFT-KBvG”.
Aldus overeengekomen te Utrecht en in tweevoud ondertekend op 16 april 2021.

Voorzitter BFT

Voorzitter KBvG

w.g.

w.g.

drs. C. Breedveld

drs. M.D. Brouwer Msc.
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