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JAARVERSLAG 2020
Hilversum, mei 2021
Ook DB.NU heeft een bijzonder verenigingsjaar achter de rug. Belangrijke factoren binnen een
vereniging zijn toch het gezamenlijke belang en het persoonlijke contact. Met name dit laatste stond
onder druk als gevolg van de Corona-pandemie. We hebben elkaar vrijwel niet kunnen zien of slechts
via de digitale snelweg. Dat wende weliswaar snel, maar toch hopen we elkaar in 2021 weer levende
lijve te kunnen zien. Het behartigen van de gezamenlijke belangen heeft overigens wél alle aandacht
gekregen.
DB.NU startte in februari 2020 met de drukbezochte debatbijeenkomst ‘Het houdt op’, waar leden en
niet-leden (waaronder leden van het bestuur van de KBvG) met elkaar spraken over de financiële
haalbaarheid van de toekomst van de gerechtsdeurwaarder. Kern van de discussie was het doel om te
streven naar een gezonde financiële basis waarbij maatschappelijke kosten verbonden aan ons werk
niet langer betaald worden uit de portemonnee van de gerechtsdeurwaarders. Dit is één van de
boodschappen, die DB.NU in 2020 steeds benadrukte en ook het komende jaar zal blijven inbrengen
in de communicatie met alle betrokken partijen, waaronder het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
DB.NU wil graag op een positieve manier bijdragen aan een oplossing van de schuldenproblematiek
die veel burgers en bedrijven in Nederland intensief bezighoudt en organiseerde mede om die reden
in maart 2020 het Schuldensymposium met als thema 'De gerechtsdeurwaarder energiek in de
schuldenproblematiek'. Op de agenda stonden onderwerpen als preventie en vroegsignalering. DB.NU
heeft het symposium uiteindelijk door Corona niet kunnen laten doorgaan. De inzet op dit gebied blijft
echter onverminderd deel uitmaken van onze lobby, communicatie en activiteiten.
Voor een kleine beroepsgroep zijn samenwerking, meedoen en saamhorigheid van groot belang.
Naast de met de KBvG gezochte samenwerking op o.a. het CJIB-dossier is hier door DB.NU in 2020
bijvoorbeeld invulling aan gegeven door de lancering van het Platform Jonge Gerechtsdeurwaarders.
DB.NU wordt door ketenpartners structureel en intensief benaderd om mee te denken over of te
reageren op voorgenomen beleidsonderwerpen. Er is vanuit het bestuur dan ook volop aandacht voor
zaken als de (financiële) ontwikkelingen verband houdend met de Schuldenwijzer (impactanalyse
Flynth), de voor 2021 op de agenda staande evaluatie van de KBvG als PBO, de vertraagde implementatie van aangepaste BTAG-tarieven, de gevolgen van het door de KBvG gesloten convenant met
de Minister, de nieuwe beslagwetgeving en de nieuwe Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (WKI).
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Vanzelfsprekend maakte een gevarieerd aanbod van PE-cursussen tegen gereduceerd ledentarief ook
in 2020 onderdeel uit van de activiteiten van DB.NU.
Het was kortom weer een bijzonder en intensief jaar met veel ontwikkelingen en aandachtsvelden. De
in 2020 geïntroduceerde nieuwsbrief die kort na de bestuursvergaderingen wordt rondgestuurd wordt
door de leden gewaardeerd. Die houden we er in 2021 dus ook in. Zo bent u steeds op de hoogte van
de ontwikkelingen in de markt en de actie daarop vanuit het bestuur.
Het behartigen van alle belangen is een mooie, maar intensieve opdracht. We doen dit met onze volle
overtuiging vanuit een gemotiveerd bestuur met betrokken interne adviseurs en Raad van Advies. Op
deze plaats wil ik iedereen bedanken voor haar en zijn inzet.
Ik wens u een goed, gezond en mooi ondernemersjaar.

Hans Groenewegen
Voorzitter
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Dit is DB.NU
DB.NU is een spreekbuis en legt onderling verbinding tussen haar leden inzake 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. 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
De bestuurssamenstelling is ten opzichte van 2019 ongewijzigd gebleven.
In 2020 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. Haar taak is het bestuur te prikkelen,
confronteren, inspireren en adviseren. Medio 2020 heeft Bram Buik afscheid genomen van de Raad
van Advies.
De Raad van Advies bestond in 2020 uit:
1. Ineke van den Berg-Smit, lector Toegankelijkheid van het Recht bij Hogeschool InHolland
2. Jan-Willem Löwik Partner/ registeraccountant bij Eshuis Accountants en Adviseurs
3. Bram Buik, oud gerechtsdeurwaarder te Leiden, gastdocent Ethiek aan de Hogeschool Utrecht
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Interne adviseurs
Het bestuur liet zich in 2020 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 2020 7x vergaderd. De Raad van Advies woonde 4 van deze vergaderingen bij.
Als gevolg van Covid-19 heeft de Algemene Leden Vergadering (ALV) in het voorjaar van mei 2020 geen
doorgang kunnen vinden. De najaars-ALV heeft online plaatsgevonden op 11-11-2020.
Er zijn geen Buitengewone ALV’s geweest.
Leden
Gerechtsdeurwaarders, toegevoegd gerechtsdeurwaarders, kandidaat gerechtsdeurwaarders, oudgerechtsdeurwaarders en de organisaties waarbinnen zij werkzaam zijn kunnen lid worden van DB.NU.
Per 31 december 2020 telde DB.NU 51 kantoorlidmaatschappen en 69 persoonslidmaatschappen.
Nieuwe leden in 2020:
Kantoor
Deurwaarder Helmond Gerechtsdeurwaarders
& Incassospecialisten
Bouwhuis Incasso-Deurwaarders B.V.

Vestigingsplaats
Helmond
Hoorn (NH)

Leden die in 2020 afscheid hebben genomen:
Kantoor
Van Seggelen & Partners
Havenstad Gerechtsdeurwaarders

Helmond
Amsterdam
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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 waar 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 11
121 KP Hilversum
KvK 60729112
info@deurwaardersbelangen.nu
www.deurwaardersbelangen.nu
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Een terugblik op 2020
Ketenpartners en lobby
Als gevolg van Covid-19 waren er minder contactmomenten met de ketenpartners dan in voorgaande
jaren. Daar waar mogelijk heeft DB.NU (meer in het bijzonder haar voorzitter Hans Groenewegen)
gesprekken met haar ketenpartners bij de overheid, Ministeries en KBvG gevoerd. Zo hebben er
gesprekken plaatsgevonden met diverse leden van de Tweede Kamer, en voorts is er een uitvoerig
onderhoud geweest met mr. J. Mantz en de heer B. Sluijter van de Directie Rechtsbestel van het
Ministerie van Justitie en Veiligheid over algemene onderwerpen die de gerechtsdeurwaarder raken,
zoals verhoging van het BTAG-tarief, de fiscale invorderingen etc. DB.NU streeft ernaar om de
contacten met de ketenpartners in 2021 zo snel mogelijk te intensiveren zodra de pandemie dit weer
toelaat.
CJIB aanbesteding
In maart 2020 publiceerde het CJIB de aanbesteding, waarover ook in 2019 al veel was gesproken.
Toen werd in gezamenlijkheid met het bestuur van de KBvG (in opdracht van de Ledenraad) bij het
CJIB aangedrongen op implementatie van het ‘landelijke verdeelmodel’. Het verdeelmodel werd door
het CJIB in 2019 afgewezen, de voorgenomen aanbesteding werd destijds tijdelijk in de ijskast gezet.
DB.NU heeft in 2020 het bestuur van de KBvG opnieuw gevraagd gezamenlijk op te trekken om het
CJIB te overtuigen, waar nodig te dwingen, voor het verdeelmodel (in plaats van de aanbesteding) te
kiezen. Ondanks de eerder in 2019 gegeven opdracht en het mandaat van de Ledenraad heeft het
bestuur van de KBvG hiervan afgezien.
DB.NU heeft vervolgens in 2020 in opdracht en voor rekening van een groot deel van haar achterban
bij het klachtenmeldpunt een 3-tal klachten ingediend. Deze hadden betrekking op de door het CJIB
gekozen procedure, de in de aanbesteding opgenomen termijnen, het moeten kiezen voor het
landelijke verdeelmodel en de (on-) redelijkheid van de geboden prijs, in combinatie met de
strijdigheid t.a.v. de Verordening Grenzen Tariefmodellen Gerechtsdeurwaarders. Alle klachten
werden door het CJIB ongegrond verklaard. Uiteindelijk werd met betrekking tot (het moeten kiezen
door het CJIB voor) het landelijke verdeelmodel op 15 mei 2020 bij de Commissie van
Aanbestedingsexperts (CvA) een klacht ingediend, welke mede onderbouwd werd door een
uitgebreide - op verzoek van DB.NU - door prof.mr. J.M. Hebly geschreven notitie. Op 22 juni 2020
werd deze klacht door ook de CvA ongegrond verklaard. De verdere gang van zaken met betrekking
tot de aanbesteding heeft niet geleid tot gezamenlijke verdere actie vanuit DB.NU.

8

JAARVERSLAG 2020
Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Commissie Oskam)
In juli 2019 heeft de Commissie Oskam haar rapport overhandigd aan minister Sander Dekker (Rechtsbescherming). In februari 2020 heeft DB.NU haar reactie op dit rapport aan de minister gegeven. Deze
reactie is door DB.NU tevens gedeeld met de Kamerleden met wie DB.NU nauwe contacten heeft. In
deze reactie heeft DB.NU de Minister onder andere te kennen gegeven dat het idee van een
tweetrapsvergoeding bij minnelijke afwikkelingen praktisch niet werkbaar is en voorts dat de
gerechtsdeurwaarder wederom inspanningen dient te verrichten die niet vergoed worden. In haar
rapport stelde de Commissie Oskam immers voor om slechts 50% van de kosten gemoeid met het
betekenen van het vonnis te vergoeden als ter plaatse niet tot betekening werd overgegaan maar een
betalingsregeling werd getroffen, en als vervolgens alsnog betekening diende plaats te vinden (wegens
niet nakoming van de betalingsregeling) de overige 50% van de kosten voor vergoeding in aanmerking
zouden komen. Samenvattend zou zit neerkomen op 1x vergoeding van het exploot van betekening
voor twee bezoeken. DB.NU heeft voorts in haar reactie de Minister gevraagd om de opvatting van
DB.NU te ondersteunen dat het tijd wordt dat schuldeisers hun verantwoording nemen door een
redelijke vergoeding te gaan betalen voor al het werk dat door de gerechtsdeurwaarder wordt verricht
ongeacht het incassoresultaat.
Draagkracht gerechtsdeurwaarders
DB.NU heeft op 6 februari 2020 een debatbijeenkomst “Het houdt op!“ georganiseerd voor alle (tgv)gerechtsdeurwaarders in Nederland. Zo’n 70 (tgv)-gerechtsdeurwaarders hebben deze bijeenkomst
bezocht. Tijdens deze bijeenkomst is er uitgebreid gedebatteerd over de financiële uitholling en de in
gevaar zijnde continuïteit van het ambt als gevolg van de toenemende financiële druk ten opzichte van
tegenvallende bedrijfsresultaten en het ontbreken van nieuwe aanwas van gerechtsdeurwaarders.
Tijdens de bijeenkomst is ook het rapport van de Commissie Oskam besproken en de (weinig
hoopvolle) reactie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid daarop, als ook is stilgestaan bij de
Verordening Grenzen Tariefmodellen. De debatbijeenkomst is nadien door het Bestuur van DB.NU
geëvalueerd. Tijdens deze evaluatie kreeg het Bestuur enigszins de indruk dat het onderwerp niet of
weinig leeft bij haar leden en dat haar leden niet de urgentie zien dat het Bestuur van DB.NU zich hier
volledig op gaat inzetten. Dit deed het Bestuur besluiten om de positie van de gerechtsdeurwaarder in
ieder geval te bewaken en voornamelijk het overleg te zoeken met het Ministerie van Justitie en
Veiligheid, politiek en ketenpartners. Een afvaardiging van het Bestuur heeft in november 2020 haar
eerste verkennend gesprek hierover gehad met de ambtenaren van het Ministerie van Justitie en
Veiligheid. De input die DB.NU heeft gegeven en de uitgesproken zorgen over het voortbestaan van
het ambt werden met belangstelling ontvangen. De gesprekken worden op verzoek van het Ministerie
van Justitie en Veiligheid voortgezet, aan welke gesprekken inmiddels ook de KBvG deelneemt.
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Schuldenwijzer
Op 10 juni 2020 heeft DB.NU op de Ledenraadsvergadering van KBvG schriftelijk diverse kritische
vragen aan de leden van de Ledenraad gesteld over Schuldenwijzer:
−
−
−
−
−
−

−

−
−
−

In hoeverre zijn de stakeholders van de KBvG, waaronder de verschillende Ministeries, vooraf
over het initiatief gepolst en hebben zij zich vervolgens ook aan dit project gecommitteerd?
Is de haalbaarheid van het project onderzocht en afgezet tegen initiatieven die door derden
zijn ontplooid om een soortgelijk platform te ontwikkelen?
Heeft de KBvG overleg gevoerd over een mogelijke samenwerken met deze derden?
Wat waren de vertrekpunten en conclusies van de expertmeeting tussen de KBvG en de SNG?
Hoe is de besluitvorming in de SNG tot stand gekomen en hoe luidt de formulering daarvan?
De inkomsten van de SNG komen voornamelijk uit het berichtenverkeer dat zij verzorgt voor
de beroepsgroep. De daaraan verbonden kosten worden grotendeels doorbelast aan
schuldenaren. DB.NU lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de onderliggende tarieven te hoog
waren of nog zijn als er ruimte is voor een enorme financiering als de onderhavige. Wat is de
visie van de Ledenraad hierop?
De voorzitter van de Ledenraad heeft in de voorjaars ALV van 2020 gememoreerd dat er een
impactanalyse moet plaatsvinden. Is dit niet te laat en wanneer gaat deze impactanalyse
plaatsvinden?
Hoe ontwikkelt zich het draagvlak voor Schuldenwijzer en hoe groot acht de Ledenraad de
kans dat Schuldenwijzer het enige landelijke platform wordt voor registratie van schulden?
Kan de Ledenraad inzicht verschaffen in de begroting van de kosten voor ontwikkeling van
Schuldenwijzer en het onderhoud ervan?
Kan de Ledenraad garanderen dat de kosten van Schuldenwijzer niet voor rekening van de
gerechtsdeurwaarders komen?

De redenen van deze vragen waren gelegen in het feit dat er al € 1.000.000,00 was uitgegeven voor de
ontwikkeling van Schuldenwijzer, er reeds een conceptverordening was opgesteld en er tevens al een
website was gelanceerd terwijl er nog geen eenduidige besluiten over Schuldenwijzer waren genomen
door de Ledenraad. De Ledenraad had amper nog gedebatteerd over Schuldenwijzer en een impactanalyse had nog niet plaatsgevonden. De Ledenraad heeft de vragen van DB.NU uitvoerig beantwoord
en heeft vervolgens besloten een impactanalyse uit te laten voeren door Bureau Flynth. De Ledenraad
zal na de uitgevoerde impactanalyse verdere besluiten nemen aangaande hoe verder om te gaan met
Schuldenwijzer. DB.NU verwacht in 2021 dan ook meer duidelijkheid en houdt de vinger aan de pols
aangaande dit onderwerp.
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Wetsvoorstel Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (WKI)
Reeds in november 2019 heeft het bestuur desgevraagd in een pré-consultatie een eerste schriftelijke
reactie gegeven op het wetsvoorstel Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (WKI). Het wetsvoorstel
voorziet onder andere in een incassoregister en tal van strikte registratievereisten die tot doel hebben
de kwaliteit en het aanzien van de incassomarkt te verbeteren. In het eerste kwartaal van 2020 werd
de formele de internetconsultatie opengesteld. DB.NU heeft op 5 maart 2020 haar reactie ingestuurd.
De WKI zal waarschijnlijk medio 2021 in werking treden.
Vrijwillige bewindvoering
DB.NU heeft in 2018 en 2019 bij de leden geverifieerd 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 ook daar niet van de grond. Dit alles
heeft de werkgroep in 2020 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.
ICT
Steeds meer gerechtsdeurwaarderskantoren maken gebruik van NCR® (Neurale Credit Rating). Neurale
Credit Rating is een zelflerend kunstmatig intelligentiemodel op basis van neurale netwerktechnologie
dat de kans voorspelt of een debiteur wel of niet kan betalen. Voor de gerechtsdeurwaarders branche
wordt NCR® door het bedrijf Neurop uit Bergschenhoek in de markt gezet. Momenteel maakt ieder
gerechtsdeurwaarderskantoor gebruik van haar eigen NCR®. DB.NU en Neurop doen onderzoek naar
de mogelijkheden om een Generiek Neutraal netwerk te ontwikkelen voor de leden van DB.NU waarbij
het de bedoeling is dat meerdere kantoren op basis van één gezamenlijk algoritme de verhaalbaarheid
van een vordering kunnen vaststellen. De voordelen van een generiek netwerk voor de leden van
DB.NU zijn dat op basis van meer dossiers een NCR® kan worden bepaald als ook een betere
prijsstelling. Het onderzoek richt zich momenteel op het antwoord op de vraag of de AVG-bepalingen
gevolgen hebben voor het opzetten van het Generiek Neutraal netwerk, en zo ja welke dat zijn.
Teneinde deze vraag te kunnen beantwoorden heeft DB.NU besloten om een gedegen Legal Opinion
te vragen.
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Toekomsttalent Gerechtsdeurwaarders
Naar aanleiding van de ontwerpsessies “Toekomsttalent Gerechtsdeurwaarders” (georganiseerd in
2018) is op 4 juni 2019 het rapport gepresenteerd en overhandigd aan de KBvG. De samenwerking met
de KBvG op dit vlak verloopt in goede harmonie, echter zowel de complexiteit op dit onderwerp als de
Covid-19-situatie maakt dat de voortgang op dit thema vooralsnog erg laag ligt. Vanuit DB.NU is de
werkgroep "De Toekomstbestendige Deurwaarder" op de achtergrond druk bezig te onderzoeken
waar en op welke manier zij jonge deurwaarders kan ondersteunen. Hierover worden gesprekken met
opleiders gevoerd, waaronder Hogeschool van Utrecht en het werkveld. DB.NU hoopt dit onderwerp
in 2021 weer hoog op de agenda te zetten.
Collectieve inkoop
DB.NU onderzocht in 2020 de mogelijkheden om voordeel voor haar leden te behalen door middel van
collectieve inkoop. In 2020 heeft DB.NU bij haar leden aanbiedingen neergelegd betrekking hebbende
op een collectief verzekeringsvoordeel. Hoewel deze aanbiedingen zorgvuldig waren geselecteerd, is
de reactie van de leden hierop helaas minimaal geweest. Dit maakt dat DB.NU in het vervolg de
behoefte van haar leden nog beter moet peilen zodat DB.NU aanbiedingen kan doen die haar leden
wel aanspreken.
Platform Jonge Gerechtsdeurwaarders (PJG)
In 2020 is de online omgeving van het PJG gerealiseerd. Voor het overige heeft Covid-19 flink roet in
het eten gegooid waar het de realisatie van de overige plannen betreft. PJG wil de nadruk leggen op
het creëren van een leerzame en informele omgeving voor de jonge (tgv)-gerechtsdeurwaarder waarin
zij zichzelf kunnen ontplooien als een ware professional waarbij persoonlijk contact tussen de leden
van dit platform voorop staat. Het Platform hoopt in 2021 weer op volle toeren te kunnen draaien.
Jubileumsymposium
Naar aanleiding van haar 5-jarig bestaan had DB.NU besloten om in 2020 een jubileumsymposium te
organiseren met als thema “De gerechtsdeurwaarder energiek in de schuldenproblematiek”. Helaas
zorgde Covid-19 ervoor dat het symposium geen doorgang kon vinden. Wellicht wordt het symposium
alsnog op een later tijdstip georganiseerd.
Opleidingen
Net als in voorgaande jaren had DB.NU ook in 2020 voor haar leden een interessant cursusprogramma
klaarstaan. Snelle beslissers konden profiteren van een vroegboekkorting van 10%. Helaas moest als
gevolg van Covid-19 het merendeel van de cursussen worden afgelast.
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In 2020 werden de volgende cursussen aangeboden:
06-02-2020
13-05-2020
01-10-2020
01-10-2020
11-11-2020

Herziening beslagrecht (Oscar Boeder) 3 PE-punten
EU-verdragen (Jeroen Snoek) 3 PE-punten
De gerechtsdeurwaarder toekomstbestendig (Ineke van den Berg) 4 PE-punten
Niet harder maar slimmer werken (Emile Bakker) 2 PE-punten
Conservatoir Beslag (Jeroen Nijenhuis) 4 PE-punten

Tevens werd een Jubileumsymposium dd. 26-03-2020 aangekondigd (3 tot 4 PE-punten) en werd er op
01-12-2020 nog een extra workshop “Transitiemanagement voor gerechtsdeurwaarders” geboden.
Uiteindelijk hebben enkel “Herziening beslagrecht” (op locatie) en “EU-verdragen” (digitaal) doorgang
gevonden.
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BIJLAGE 1
Naam
Hans Groenewegen

Functie bestuur

Portefeuille

Taken & Werkgroepen

Voorzitter

Externe betrekkingen (zie ook Ed)

Representatie (zie ook Ed)

• KBvG, Ministeries, Ketenpartners 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

Opleidingen

Uitvaardiging executoriale titel GDW

Toekomstperspectief
Marktpositie (zie ook Maarten)
• CJIB
• Alt. Verdeelmodel
Overheidsopdrachten

Henk Smit

Penningmeester

Financiën & Fiscaliteit
Schuldenproblematiek (zie ook
Cine)

Beheer nieuwe leden
Facturatie & inning contributie
Ledenwerving

Cine van Heijnsbergen

Bestuurslid

Communicatie

Onderhoud en beheer website

Imago

Nieuwsbrieven

Plv. Wet en regelgeving (zie Ed)
Social Media
Plv. Schuldenproblematiek (zie ook
Plv. woordvoerder pers & media (zie ook Hans)
Henk)

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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