
Geacht lid van DB.NU,

Met veel genoegen presenteren wij u 

een tussentijdse nieuwsbrief van onze 

bestuursactiviteiten. 

Als gevolg van de Covid-19 crisis kunnen 

we elkaar minder vaak zien. We hebben 

dit jaar al een ALV moeten annuleren, 

enkele waardevolle cursussen en zelfs 

het Jubileumsymposium!

Dat betekent niet dat wij stilzitten. 

Voortaan zullen wij jullie regelmatig een 

update geven van onze activiteiten

Ik wens u veel leesplezier!

Hans Groenewegen,
Voorzitter

NieuwsKoerier

• 1 dec 2020 13:30u-17:30u
PE cursus ‘Transitiemanagement
voor gerechtsdeurwaarders’

Centrale inkoop

Bestuurslid Michelle Dekker doet verslag 
van een tweetal ontwikkelingen.

Zij heeft overleg gehad met Kluwer over 
de informatieportal ‘Navigator’. In dat 
overleg wist zij een aanzienlijke korting te 
bewerkstelligen voor belangstellende 
leden van DB.NU. Een alternatief is de 
zoekmachine legalintelligence.com.

Op het vlak van AO-verzekeringen heeft 
Michelle overleg gehad met Hiscox. Uw 
collega-lid Herman Jansen had al eerder 
contact met Hiscox . Dankzij hem zijn ook 
wij nu in overleg over een interessant 
aanbod voor de leden van DB.NU.

Meer informatie over beide onderwerpen 
volgt per mail.

(Verordening) Schuldenwijzer

Dit project  kent een vliegende maar tegelijk 
ook merkwaardige start. De website is voor de 
zomer van 2019 gelanceerd en de concept-
verordening dateert zelfs al van februari 2019 
terwijl de formele besluitvorming in de 
Ledenraad niet heeft plaatsgevonden. Die is 
sinds november 2019 vertraagd vanwege een 
te houden impactanalyse. Inmiddels is 
onderzoeksbureau Flynth daar mee belast en is 
nu het wachten op haar resultaten en 
conclusies.

Op zich gaat het hier om een sympathiek en 
lovenswaardig initiatief van de SNG en KBvG
met als doel om een bijdrage te leveren aan de 
schuldenproblematiek en daarmee het imago 
van onze beroepsgroep enigszins op te 
poetsen. 

De volgorde waarin wordt gehandeld is echter 
onjuist. Het stelt ons voor een voldongen feit. 
Naar verluidt is er inmiddels al bijna een 
miljoen euro aan het project uitgegeven en  er 
nog veel vragen niet zijn beantwoord of zelfs 
maar gesteld. En dat allemaal zonder een 
daartoe strekkend besluit.

DB.NU heeft zich daarom in de richting van de 
Ledenraad kritisch uitgelaten, zoals over de 
kosten en de financiering. Dat dit grotendeels 
uit de continuïteitsreserves van de SNG en uit 
een subsidie is bekostigd, neemt onze twijfels 
niet weg. Onduidelijk is immers ook of onze 
ketenpartners de website hebben omarmd en 
welke andere marktinitiatieven een daverend 
succes in de weg zouden kunnen staan. We 
lezen of horen in de media weinig over 
Schuldenwijzer.

We verwachten dat na de impactanalyse de 
verordening in volle omvang op de agenda 
verschijnt. Daarin zal de verplichte deelname 
van alle gerechtsdeurwaarders worden 
geregeld, zowel ten aanzien van de 
permanente  gegevensuitwisselingen met de 
website als de toekomstige financiering van 
het geheel.

Ons bestuur houdt de vinger aan de pols. 
Wordt vervolgd. 

Faillissementen collega’s…

Onze achterban heeft met zorg gereageerd op de recente faillissementen van collega 
kantoren.  Ons bestuur zal bij de KBvG aandacht vragen voor deze ontwikkeling en 
bepleiten dat er preventief acties worden ondernomen om verdere deconfitures zo veel 
mogelijk te voorkomen. Een commissie van DB.NU heeft de mogelijkheden van stille 
bewindvoering onderzocht en uitgewerkt.

Reactie minister op rapport ‘Tussen ambt en markt’

De vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid heeft de reactie van de Minister 

voor Rechtsbescherming ontvangen op het rapport ‘Tussen ambt en markt’ van de 

Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Kamerstuk 

29279, nr. 574). De reactie van de minister op de geadresseerde aandachtsgebieden is 

ronduit teleurstellend en dat vraagt op korte termijn nader overleg met het ministerie.

Deregulering

Aanbesteding
Een afvaardiging van ons bestuur heeft veel moeite en tijd gestoken om het CJIB van haar 
aanbesteding te laten afzien. Ondanks de inzet van een gespecialiseerde advocaat en de 
aangevoerde argumenten is het ons helaas niet gelukt om een ander model te 
introduceren, zoals in België, waarmee nieuwe opdrachten onder alle 
gerechtsdeurwaarders worden verdeeld. We zullen bij het ministerie voor dit model 
aandacht blijven vragen.

Agenda • 11 nov 2020 09:30u-12:30u
PE cursus ‘Conservatoir beslag’

• 11 nov 2020 13:30u-16:30u 
ALV DB.NU

Vanuit onze leden wordt regelmatig een deregulering binnen onze PBO bepleit. De 
recente aankondiging van de (verplichte) veilingwebsite is een ontwikkeling die hier niet 
in past. Hierover gaan we het gesprek aan. 


