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JAARVERSLAG 2019
Hilversum, juni 2020
Het verenigingsjaar 2019 is het jaar waarin DB.NU, of de Nederlandse Belangenvereniging
Gerechtsdeurwaarders, zoals we officieel heten, vijf jaar bestaat en daar heeft ons bestuur op 21
mei, de dag van oprichting ook de nodige aandacht aan besteed. Het in het kader van het jubileum
georganiseerde schuldensymposium 2020 moest als gevolg van de effecten van Covid‐19 uitgesteld
worden. Vijf jaar waarin DB.NU zich een permanente en soms prominente positie binnen ons
werkveld heeft verworven. Waarin beleidsmakers en stakeholders onze vereniging consulteerden en
de dialoog zochten omtrent vele onderwerpen die ons mooie ambt raken. Maar ook vijf jaren waarin
onze leden, waarvan de kantoren zo’n een derde deel van het totaal aan
gerechtsdeurwaarderskantoren uitmaakt, elkaar in toenemende mate vinden. Er als vanouds weer
collegiaal overleg is ontstaan en de helpende ambtelijke hand wordt uitgereikt. DB.NU geeft de
kleine en middelgrote kantoren een stem, op die plekken waarvan het belangrijk is dat die stem
wordt gehoord en de belangen van die kantoren worden behartigd. Ons bestuur treedt op tegen
misstanden binnen ons vakgebied, daar waar andere instanties die verantwoordelijkheid laten liggen
en ervaart daarin ontvankelijkheid van de tuchtrechter. Onze vereniging neemt positie in tegen
marktpartijen in situaties dat de belangen van onze leden onder druk komt te staan. Kortom,
belangenbehartiging namens en voor onze aangesloten gerechtsdeurwaarderskantoren.
Dit alles mag ik als jullie voorzitter doen, samen met ploeg gemotiveerde bestuursleden, een tweetal
op vrijwel alle bestuursvergaderingen aanwezige zeer betrokken adviseurs en een deskundige Raad
van Advies. Voor die inzet, betrokkenheid, kennis en kunde, dank ik hen buitengewoon hartelijk.
Onze leden wens ik juist in deze tijd, naast uiteraard gezondheid, een voortvarend ondernemerschap
toe.
Hans Groenewegen
Voorzitter
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Dit is DB.NU
DB.NU is een spreekbuis en legt onderling verbinding tussen haar leden ten aanzien van alle
onderwerpen die belangrijk zijn voor een goede beroepsuitoefening van gerechtsdeurwaarders en de
organisaties waarbinnen zij werkzaam zijn. DB.NU heeft tot doel veranderingen die het vak van
gerechtsdeurwaarder raken te signaleren en hierop actief te reageren door te initiëren. DB.NU
neemt daar waar nodig krachtig stelling in, zoekt de samenwerking op maar durft ook de
confrontatie aan te gaan. DB.NU doet dit alles op een heldere en duidelijke manier.
Bestuur
In 2019 is het bestuur opnieuw uitgebreid, toen met Michelle Dekker. Zij was in 2018 reeds aspirant
bestuurslid.
In 2019 bestond het bestuur uit:
Hans Groenewegen, gerechtsdeurwaarder in Amsterdam, voorzitter
Ed Verdult, gerechtsdeurwaarder in Bergen op Zoom, vicevoorzitter
Henk Smit, gerechtsdeurwaarder in Hoorn, penningmeester
Mark Hafkamp, gerechtsdeurwaarder in Venlo, bestuurslid
Maarten Verheij, gerechtsdeurwaarder in Hoofddorp, bestuurslid
Maxime Bonnie, toegevoegd‐gerechtsdeurwaarder in Kerkrade, bestuurslid
Sylvia Visser, gerechtsdeurwaarder in Nieuwegein, bestuurslid
Michelle Dekker, Managing Director bij Groot & Evers Gerechtsdeurwaarders, bestuurslid
Cine van Heijnsbergen, gerechtsdeurwaarder in Oss, bestuurslid
In 2018 is besloten iedere bestuurder één of meerdere portefeuilles en taken toe te bedelen (zie
bijlage 1).
Raad van Advies
Het bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Advies. De taak van de Raad van Advies is het
bestuur te prikkelen, confronteren, inspireren en adviseren. In 2019 hebben er geen wijzigingen
plaatsgevonden in de Raad van Advies.
De Raad van Advies bestond in 2019 uit:
1. Ineke van den Berg‐Smit , lector Toegankelijkheid van het Recht bij Hogeschool InHolland
2. Jan‐Willem Löwik, accountant en partner bij Mazars
3. Bram Buik, oud gerechtsdeurwaarder te Leiden, gastdocent Ethiek aan de Hogeschool
Utrecht
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Interne adviseurs
In 2019 is als interne adviseur toegetreden Jacco van Lunteren , gerechtsdeurwaarder in Almere
Het bestuur laat zich nu bijstaan door twee interne adviseurs:
Oscar Boeder, gerechtsdeurwaarder in Haarlem
Jacco van Lunteren, gerechtsdeurwaarder in Almere
Kantoor
Emile Bakker, algemeen manager, draagt zorg voor de administratieve, logistieke en organisatorische
ondersteuning.
Bestuursvergaderingen
Het Bestuur heeft in 2019 10x vergaderd. Bij 4 van deze bestuursvergaderingen is de Raad van
Advies aangeschoven.
Er zijn twee Algemene Leden Vergaderingen geweest en wel op 15 mei 2019 en 13 november 2019.
Op 11‐03‐2019 heeft er een Buitengewone Algemene Leden Vergadering plaatsgevonden.
Leden
Gerechtsdeurwaarders, toegevoegd gerechtsdeurwaarders en kandidaat gerechtsdeurwaarders en
de organisaties waarbinnen zij werkzaam zijn kunnen lid worden van DB.NU.
Per 31 december 2019 telde DB.NU 51 kantoorlidmaatschappen en 73 persoonslidmaatschappen.
Nieuwe leden in 2019:
Kantoor
BRU Incasso & Gerechtsdeurwaarders
Van der Meer & Philipsen Gerechtsdeurwaarders
Marloes Levelink Gerechtsdeurwaarder en Incasso
Kuyt Gerechtsdeurwaarder & Incasso Lisse
Persoonlijke lidmaatschappen
Dhr. J. Nijenhuis
Dhr. E. de Rie (oud‐gerechtsdeurwaarder)
Leden die in 2019 afscheid hebben genomen:
Kantoor
PB Groep

Vestigingsplaats
Utrecht
Alkmaar
Emmen
Lisse
Amersfoort
‐‐

Delft
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DB.NU is vanaf het moment van oprichting nog steeds groeiende. Dit betekent dat steeds meer
gerechtsdeurwaarders het belang van DB.NU inzien. Bij DB.NU kunnen zij over de meest uitlopende
onderwerpen hun inbreng geven waarover zij de interne dialoog met hun medeleden kunnen
voeren. Zij worden door DB.NU gehoord en daar nodig onderneemt DB.NU actie voor haar leden.
DB.NU is erg verheugd dat zij nog steeds groeiende is. Haar ambitie is om dit ook te blijven doen.
Nederlandse Belangenvereniging Gerechtsdeurwaarders
Koninginneweg 13
121 KP Hilversum
035‐7505453
KvK 60729112
info@deurwaardersbelangen.nu
www.deurwaardersbelangen.nu
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Een terugblik op 2019
Overleg Ketenpartners en lobby
DB.NU mag zich in een positie verheugen die ertoe leidt dat ketenpartners de weg naar onze
vereniging makkelijk en snel weten te vinden en dat werkt omgekeerd ook zo. In dit verenigingsjaar
zijn er in meer of mindere maten intensieve contacten geweest met de Gemeente Amsterdam,
omtrent het programma “Een Overheid”, De Vereniging Voor Credit Management (VVCM), het
Verbond van Creditmanagement Bedrijven (VCMB). DB.NU heeft ondermeer een vertegen‐
woordiging in de Haagse Commissie, de lobbycommissie van de VVCM/VCMB.
De relatie met het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Ministerie JenV) kenmerkt zich door een
regulier overleg over tal van onderwerpen die betrekking hebben op ons ambt in haar huidige vorm
en een visie op de toekomstige ontwikkelingen van ons vakgebied. Ondermeer is er vanuit een
bestuur een wezenlijke bijdrage geleverd aan het programma Verkenning Toekomstige Innovatie
Dienstverlening Juridische Beroepen.
Met het Ministerie van Sociale Zaken en Welzijn zijn contacten onderhouden terzake de brede
schuldenproblematiek, hetgeen ook over dit onderwerp geldt omtrent afstemming met het Landelijk
Overleg Sociaal Raadslieden (LOSR) en de Hogeschool Inholland in Rotterdam.
Over de nodige onderwerpen zijn er contacten geweest met het bestuur van de KBvG en zijn aan de
Ledenraad vragen gesteld en voorstellen gedaan over onderwerpen die de agenda van de Ledenraad
in 2019 beheersten.
Met vertegenwoordigers van de Hogeschool Utrecht (HU) is gesproken over het voortbestaan van de
opleiding in relatie tot het geringe aantal studenten en als werkvelddeskundige is een bijdrage
geleverd aam de HBO‐rechten opleiding, omtrent de ontwikkeling van het afstuderen in het nieuwe
curriculum.
Tot slot is er in het kader van lobbyactiviteiten regelmatig overleg gevoerd met Tweede Kamerleden
van vrijwel alle grote politieke partijen over onderwerpen als de onafhankelijke positie van de
gerechtsdeurwaarder, de toekomst van het ambt en de (nadelige) effecten van de huidige
marktwerking.
Yuridis
In juni 2018 werd een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen DB.NU en Yuridis met als doel
een marktplaats voor deurwaardersdiensten in de markt te zetten. Deelname aan Yuridis was
exclusief verbonden aan het lidmaatschap van DB.NU. Deze bepaling werd problematisch voor
Yuridis toen enkele kantoren verbonden aan DB.NU medio 2019 hun lidmaatschap beëindigden
vanwege tegenvallende verwachtingen. Als gevolg van het wegvallen van deze deelnemers kon
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Yuridis de beoogde landelijke dekking ten behoeve van opdrachtgevers niet meer bieden, reden
waarom er bij Yuridis grote behoefte ontstond om deelnemers buiten de kring van DB.NU te
rekruteren. Het bestuur van DB.NU heeft begrip getoond voor de wens van Yuridis om ook buiten
de kring van DB.NU naar deelnemers op zoek te gaan. Derhalve is na overleg met de directie van
Yuridis per 31 december 2019 een einde gekomen aan de samenwerking tussen DB.NU en Yuridis.
De beëindiging heeft geen gevolgen voor de individuele leden van DB.NU. Zij kunnen hun
lidmaatschap voortzetten.
CJIB aanbesteding
Eind 2018 werd tijdens een goed bezochte bijeenkomst van DB.NU‐leden gesproken over de
toekomstige samenwerking met de overheid als opdrachtgever in het algemeen en die met het CJIB
in het bijzonder. Afgesproken werd om (o.a.) het landelijke verdeelmodel (als alternatief voor een
aanbesteding) als kernonderwerp binnen de voorgenomen besprekingen met het CJIB op de agenda
te zetten. In de aanloop naar een bespreking met het CJIB werd door Gert Weerheim namens DB.NU
een uitgebreide memo geschreven ter onderbouwing van het standpunt dat het CJIB voor een
landelijk verdeelmodel zou moeten, maar vooral ook zou mogen kiezen. In dit traject werd de
samenwerking gezocht met de KBvG, waardoor ook namens de KBvG een eensluidende mening bij
het CJIB kenbaar werd gemaakt. Kortom: de gehele beroepsgroep ondersteunde het idee van een
landelijk verdeelmodel. Om het CJIB te overtuigen van ook de praktische haalbaarheid werd in
samenwerking met SNG en de KBvG in maart 2019 een geautomatiseerd toewijzingsproces voor CJIB‐
opdrachten vormgegeven. Op 23 april 2019 zaten DB.NU en de KBvG, gezamenlijk – vergezeld van
hun advocaten – aan tafel bij het CJIB om de standpunten verder toe te lichten. Helaas heeft dit
gesprek, anders dan was toegezegd, niet geleid tot een juridisch inhoudelijke reactie vanuit het CJIB.
Er werd op 28 mei 2019 volstaan met een summiere reactie, die niet meer inhield dan dat het CJIB bij
haar standpunten bleef. Uiteindelijk meldde het CJIB op 18 juli 2019 dat de lopende
aanbestedingscontracten verlengd zouden worden tot en met 31 december 2020 en dat er niet voor
het 4e kwartaal van 2019 een nieuwe aanbesteding in de markt zou worden gezet (hetgeen ook de
juridische mogelijkheden om – alvast ‐ iets te ondernemen onmogelijk maakte). Uiteindelijk
gebeurde dit pas in maart 2020.
Vrijwillige bewindvoering
DB.NU heeft in 2018 en 2019 bij de leden gepolst of er behoefte bestaat aan enige vorm van
ondersteuning bij de bedrijfsvoering in het geval een kantoor moeilijke tijden doormaakt. Een
dergelijke ondersteuning zou worden geboden door een daartoe te formeren team waarin in ieder
geval een accountant zou plaatsnemen. Voor de inzet van het team zijn voorwaarden en spelregels
geformuleerd. Dit initiatief is vervolgens aan het BFT voorgelegd maar die gaf te kennen niet op het
voorstel te willen reageren of anderszins in het idee te willen participeren. Ook is DB.NU gebleken
dat de KNB voor de notarissen een onderzoek heeft gedaan naar de mogelijkheden van het verlenen
van support aan kantoren die in zwaar weer verkeren. Het plan kwam daar ook niet van de grond. Dit
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alles heeft de werkgroep ertoe gebracht om aan de leden kenbaar te maken dat er vanuit DB.NU op
afroep ondersteuning beschikbaar gesteld kan worden. Vervolgens is de werkgroep opgeheven.
Vroegsignalering
Op 24 september 2019 heeft DB.NU op het ministerie van SZW overleg gevoerd over de
vroegsignalering. Er bleek (vooralsnog) geen behoefte aan te zijn om ook de gerechtsdeurwaarders
te belasten met de melding van de adressen met mogelijke problematische schulden aan de
gemeenten. Dat gebeurt op dit moment door woningcorporaties, energieleveranciers,
zorgverzekeraars en de waterbedrijven. Hoe de vroegsignalering wordt opgezet en opgevolgd is
vooral een taak van de gemeenten die immers ook verantwoordelijk zijn voor de minnelijke
schuldenregeling. De meeste gemeenten kampen echter met een gebrek aan kennis, capaciteit en
financiële middelen.
Incassowet
Op 29 november 2019 heeft DB.NU, daartoe uitgenodigd door het Ministerie JenV, in een pre‐
consultatie opmerkingen kenbaar gemaakt over het concept wetsontwerp kwaliteit
incassodienstverlening, kortweg aangeduid als incassowet. Tijdens een bijeenkomst op 9 december
2019 hebben alle participanten samen met de ambtenaren van het Ministerie van JenV het
wetsontwerp opnieuw door gesproken. (NB: in het voorjaar van 2020 werd de internet consultatie
voor iedereen open gesteld waarna DB.NU haar commentaar schriftelijk kenbaar heeft gemaakt)
Rapport Oskam en Schuldenwijzer
DB.NU heeft met betrekking tot deze onderwerpen de vinger aan de pols gehouden. Van de zijde van
de minister werd een reactie verwacht op het rapport van de commissie Oskam maar die is er
uiteindelijk pas op 6 februari 2020 gekomen. Over de Schuldenwijzer zijn in de najaars ALV van de
KBvG vragen gesteld. We blijven de ontwikkelingen van dat initiatief nauwgezet volgen.
Jubileumsymposium
Het jaar 2019 was voor DB.NU een heugelijk jaar, haar 5‐jarig bestaan. Om dit te vieren heeft DB.NU
besloten om in 2020 een jubileumsymposium te organiseren. In dit symposium staat de aanpak van
de schuldenproblematiek en de positie die de gerechtsdeurwaarder daarin wil innemen centraal.
Lobby overheidsvorderingen (belastingdienst)
DB.NU zoekt naar uitbreiding van het werkaanbod voor haar leden. De inzet voor het incasseren van
fiscale vorderingen zou een enorme impuls kunnen geven aan de beroepsgroep. In het verleden is
onderzoek gedaan naar de bereidheid van de overheid om de gerechtsdeurwaarders in te zetten
voor het innen van belastingschulden. Ondanks het feit dat destijds de boot werd afgehouden spant
DB.NU zich in om na onderzoek en actieve lobby een voet tussen de deur te krijgen. Het dossier blijft
actief maar vraagt geduld en nader onderzoek.
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Innovatie‐ De toekomstige deurwaarder
In 2018 is binnen DB.NU de wens ontstaan om onderzoek te doen naar innovatie binnen de
beroepsgroep. Binnen de advocatuur en de rechtspraak worden forse stappen gemaakt en de
deurwaarderij loopt niet mede aan kop. DB.NU heeft de uitnodiging om net als de KBvG een position
paper op te stellen, waarin de belangrijkste onderwerpen benoemd zijn om het ambt
toekomstbestendig te maken. DB.NU is voorstander van de inrichting van een taskforce die zich tot
taak stelt concreet onderwerpen te benoemen en die zich tevens tot doel stelt, deze binnen
afzienbare tijd, in nauw overleg en samenspraak met het Ministerie van JenV te realiseren.
De mogelijkheden tot verkrijging van een subsidie worden onderzocht. Binnen het Ministerie van
JenV is een subsidiepot voor innovatie beschikbaar.
Opleidingen
DB.NU heeft In 2019 de volgende cursussen georganiseerd:
14 februari 2019 ‐ Acquisitie voor gerechtsdeurwaarders
12 maart 2019 – Cursus Ethiek “Times are changing”
08 oktober 2019 – Masterclass juridische aspecten van shortstay
13 november 2019 – De invloed van technologische aspecten in het recht

PE punten
PE punten
PE punten
PE punten

Aangaande het cursusaanbod in 2019 is DB.NU buiten de gebaande paden getreden door cursussen
aan te bieden met bijzondere maar zeer belangrijke onderwerpen. De cursussen zijn door de leden
goed ontvangen. DB.NU heeft daarmee aan haar doelstelling over 2019 voldaan door cursussen aan
te bieden die zich onderscheiden van het bestaande aanbod in de markt.
Toekomsttalent Gerechtsdeurwaarder
In 2018 heeft de werkgroep toekomst talent GDW een tweetal ontwerpsessies georganiseerd. Het
doel is om van deurwaarders en met name jonge deurwaarders, te horen hoe zij hun toekomst in het
vak zien. De bijeenkomsten laten al één ding goed zien en dat is een breed besef dat een
veranderende wereld en de actuele maatschappelijk problematieken rond schuldenlasten, een
herbezinning vragen op de positie die de deurwaarder daarin inneemt.
De uitkomsten van de ontwerpsessies zijn gebundeld in het rapport De toekomstbestendige
gerechtsdeurwaarder. Voornoemd rapport is op 4 juni 2019 gepresenteerd en overhandigd aan de
KBvG. In de presentatie zat wederom een interactief onderdeel waardoor we weer kunnen
voortborduren op het rapport. Voor het komende jaar zullen we een en ander gaan continueren en
verdiepen.
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PJG Platform Jonge Gerechtsdeurwaarders
DB.NU liep al langere tijd met gedachte dat er vanuit de jonge (toegevoegd)gerechtsdeurwaarders
behoefte is om met elkaar in contact te komen. Na onderzoek is gebleken dat daar inderdaad erg
veel vraag naar is. Graag willen jonge (toegevoegd)gerechtsdeurwaarders vragen aan elkaar kunnen
stellen, problemen aan elkaar kunnen voorleggen, leren van praktijkervaringen van andere collega’s
en last but not least ze willen gehoord worden. Dit is dan ook de reden dat DB.NU het Platform
Jonge Gerechtsdeurwaarders (PJG) gaat oprichten. Het PJG wil voor de (toegevoegd)
gerechtsdeurwaarders die niet langer dan 7,5 jaar zijn benoemd een spreekbuis worden van en voor
de jonge (toegevoegd)gerechtsdeurwaarders zodat hun mening wordt gehoord. Het PJG heeft een
statutaire positie binnen DB.NU. Er zal een besloten digitaal platform worden ingericht waar de
jonge (toegevoegd) gerechtsdeurwaarders in alle vrijheid met elkaar kunnen communiceren.
Daarnaast heeft PJG het voornemen om themabijeenkomsten, PE‐cursussen en intervisie‐
bijeenkomsten te organiseren met als doel bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de
jonge (toegevoegd) gerechtsdeurwaarders. De jonge (toegevoegd)gerechtsdeurwaarders moeten
gehoord worden, immers zij zijn de toekomst voor het ambt van gerechtsdeurwaarder!
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BIJLAGE 1

Naam
Functie bestuur
Hans Groenewegen Voorzitter

Portefeuille
Externe betrekkingen (zie ook
Ed)
• KBvG, Ministeries,
Ketenpartners

Taken & Werkgroepen
Representatie (zie ook Ed)
Woordvoerder pers & media (zie ook Cine)
Lobby (zo veel mogelijk met
verantwoordelijk bestuurslid)

Ed Verdult

Vice‐Vz & Secretaris

Wet en regelgeving (zie ook
Cine)
Plv. externe betrekkingen (zie
Hans)

Plv. representatie (zie ook Hans)
Voorbereiden vergaderingen
Werkgroep Draagkracht Gdws

Mark Hafkamp

Vice‐Vz

Toekomstperspectief
Uitvaardiging executoriale titel GDW
Marktpositie (zie ook Maarten)
• CJIB
• Alt. Verdeelmodel
Overheidsopdrachten

Sylvia Visser

Bestuurslid

Opleidingen

Henk Smit

Penningmeester

Financiën & Fiscaliteit
Beheer nieuwe leden
Schuldenproblematiek (zie ook Facturatie & inning contributie
Cine)
Ledenwerving

Cine van
Heijnsbergen

Bestuurslid

Communicatie

Onderhoud en beheer website

Imago
Plv. Wet en regelgeving (zie Ed)
Plv. Schuldenproblematiek (zie
ook Henk)

Nieuwsbrieven
Social Media
Plv. woordvoerder pers & media (zie ook
Hans)

Maxime Bonnie

Bestuurslid

Jongeren

PJG (Platform Jonge Gerechtsdeurwaarders)
Werkgroep Jonge Gdws

Maarten Verheij

Bestuurslid

Plv. Marktpositie (zie Mark)

Werkgroep ICT voor Gdws

Michelle Dekker

Bestuurslid

Coöperatie & interne
organisatie

Collectieve inkoop
Belangenbehartiging kleine kantoren
Werkgroep Toekomsttalent Gdws
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