
Geacht lid van DB.NU,
Binnenkort sluiten we het jaar 2021 alweer af, 
en wel in een lockdown als gevolg van de Covid-
19 ontwikkelingen. Dit blijft ons bezighouden!

Dat neemt niet weg dat 2021 ook een jaar was 
met veel ‘deurwaarders dossiers’, waarvoor 
DB.NU zich evenals in andere jaren hard heeft 
gemaakt en dat ook zal blijven doen.

Met dat laatste in gedachten, wensen wij u en 
uw naasten fijne feestdagen alsmede een 
voorspoedig en bovenal gezond 2022 toe. 

Met collegiale groet,
Hans Groenewegen
Voorzitter

Kort door de bocht…

In deze rubriek geven wij u een beknopt 
overzicht van mededelingen, die voor u 
wetenswaardig zijn.

• Bram Buik hervat adviesfunctie.

Met genoegen delen wij u mee dat Bram 
Buik zijn adviesfunctie binnen ons bestuur 
hervat. Bram heeft vooral waardevolle 
inbreng op het vlak van ethische kwesties.

• Terugblik ALV 10  november 2021.

Wij mochten ons verheugen op een goede 
opkomst. Daar waar wij normaliter veel 
presenteerden, hebben wij nu juist de 
deelnemers veel laten inbrengen. Dit 
gebeurde met inzet van ‘Kahoot!’ vragen 
ronden. Uw inbreng wordt goed benut.

• Bundeling App

De Bundeling App gaat in januari live. Per 
email krijgt u van ons binnenkort bericht 
over het installeren van de Bundeling App.

Inverbindingstelling incassozaken
Eind november ontvingen wij het verslag van de expertmeeting van 16 september jl. Onderdeel 
daarvan waren twee vragen. Deze hebben wij als korte enquête uitgezet onder de leden:

• Staat u achter een eventuele wettelijke eis tot inverbindingstelling voor bepaalde typen 
schuldeisers en/of schuldenaren? (J/N)

• Zo ja, voor welke gevallen heeft volgens u een inverbindingstelling toegevoegde waarde?

Ongeveer 2/3 van de respondenten reageerden met ‘nee’ op de eerste vraag. Onder de nee-
antwoorden werd bijvoorbeeld aangegeven dat de eis eigenlijk al in de WIK staat. Voorts 
werden er zorgen geuit over het afwijzen van de vordering of een boete in de vorm van gekort 
worden op de proceskosten als niet aan de eis van inverbindingstelling wordt voldaan. 

Met dank voor uw medewerking hebben wij inmiddels gereageerd.

Wilt u reageren? Mist u 
iets?

Laat het ons weten en stuur uw bericht 
naar info@deurwaardersbelangen.nu. 

2022: een goed jaar voor uw PE-cursussen!
Tijdens de meest recentelijk ALV  hebben wij de aanwezigen om hun voorkeuren over 
cursussen gevraagd. Aan de hand daarvan hebben wij een mooi PE-cursusprogramma 
voor u in de steigers gezet. 

We bieden u in 2022 een 6-tal half-daagse PE-cursussen aan. Twee hiervan worden 
verzorgd op de ochtenden voorafgaand aan de twee ALV’s (mei en november), de 
andere vier verspreid over een tweetal hele dagen (ochtend/middag) in maart en 
september. Voorts werken we aan een ééndaagse training vlak voor het zomerreces. Wij 
informeren u hierover inhoudelijk  nader in januari.

Gratis PE-cursus voor onze leden op 14 januari 2022 (3 PE, online, 13:30-16:30 uur).

Speciaal voor onze leden vezorgen wij een gratis PE-cursus: ‘Ambtshalve toetsing van 
online overeenkomsten, wat nu?’.

Een mail volgt spoedig, u kunt zich nu al aanmelden via info@deurwaardersbelangen.nu.

Schadeberekening compensatie CJIB toeslagenaffaire
De afwikkeling, zoals voorgelegd door het CJIB, is voor de gerechtsdeurwaarders niet 
kostendekkend. Hiertegen hebben wij vanuit DB.NU inmiddels geageerd. 

In een door ons verstuurde brief in oktober hebben we het CJIB te kennen gegeven dat wij onze 
leden zullen adviseren om tot afwikkeling met het CJIB over te gaan maar dat wij tevens het 
standpunt handhaven dat de gerechtsdeurwaarders volledig gecompenseerd dienen te worden 
voor de schade die zij lijden. Dit advies is ter voorkoming van nog meer ellende voor de 
slachtoffers van deze affaire. 

Voormelde brief hebben wij gericht aan het CJIB, het ministerie, DUO en de Belastingdienst. Er 
was telefonisch contact met het CJIB. Momenteel wordt vanuit DB.NU gewerkt aan een 
éénduidig model voor de berekening van de schade. De totale schadeclaim zal vervolgens bij de 
Belastingdienst worden ingediend.

Let de komende weken op uw mailbox: • Shared Services voor leden DB.NU
• Bundeling App uitrol

• Gratis PE-cursus 14 januari
• PE-cursusaanbod 2022

NieuwsKoerierNieuwsKoerier

Shared Services voor leden DB.NU
Tijdens de ALV informeerden wij u over het Shared Services idee van DB.NU en vroegen wij u om 
uw mening. Het idee werd zeer positief door u ontvangen en u gaf ons veel suggesties mee.

Momenteel boeken wij flink voortgang met de uitwerking. Wij informeren u hierover spoedig. 


