NieuwsKoerier
Geacht lid van DB.NU,

Shared Services center: website OptiShare

De start van het nieuwe jaar ligt alweer bijna
een maand achter ons.

In de eerste helft van januari informeerden wij u per mail uitgebreid over het Shared
Services initiatief van DB.NU voor en door leden: OptiShare.

Daarmee is het een mooi moment om u
middels deze eerste editie 2022 van de
NieuwsKoerier te informeren over de voor u
relevante ontwikkelingen en activiteiten van
DeurwaardersBelangen.Nu.

Inmiddels is er opnieuw nieuws te melden over OptiShare. Met genoegen delen wij u
mee dat de website optishare.nl een feit is. Op de site treft u informatie aan over de
shared services, waarover wij u eerder informeerden: werving & selectie; beoordeling &
ontwikkeling van medewerkers; het salaris & functiegebouw en diensten op het gebied
van verzuimmanagement. U kunt de site alvast verkennen!

Wij wensen u veel leesplezier.
Met collegiale groet,
Hans Groenewegen
Voorzitter

Er is nog meer nieuws. Wij nodigden leden uit om hun
expertise op bepaalde vlakken via OptiShare te delen ten
gunste van andere leden. Met genoegen delen wij u dan
ook mee dat lid Sylvia Visser (dwk Visser te Nieuwegein)
zich hiertoe heeft aangemeld.

Schadeberekening compensatie CJIB toeslagenaffaire
DB.NU legt de laatste hand aan een éénduidig model voor de berekening van de schade. Het
uitgangspunt daarbij is dat de gerechtsdeurwaarders volledig gecompenseerd dienen te
worden voor de schade die zij lijden. De totale schadeclaim wordt bij de Belastingdienst
ingediend. Zoals eerder gemeld, is de afwikkeling, die is voorgelegd door het CJIB, voor de
gecontracteerde gerechtsdeurwaarders niet kostendekkend.
Wij hebben inmiddels een reactie van het CJIB mogen ontvangen op de uitgebreide brief die wij
oktober vorig jaar verstuurden naar het CJIB, met kopieën naar het ministerie, DUO en de
Belastingdienst.
Zo uitgebreid en inhoudelijk goed onderbouwd als onze brief was, zo kort was de reactie van
het CJIB. Zij stelde als eerste dat zij over de compensatieregeling rechtstreeks communiceert
met de gecontracteerde deurwaarderskantoren. Als tweede stelde het CJIB dat men zich niet
herkent in de klachten, die zijn genoemd in onze brief en dat zij in haar beleving ‘in alle
redelijkheid rekening heeft gehouden met de belangen van de gerechtsdeurwaarders’.

Kort door de bocht…
In deze rubriek geven wij u een beknopt
overzicht van mededelingen, die voor u
wetenswaardig zijn.
•

Begin januari hebben wij een mail voor
ledenweving doen uitgaan. Met genoegen
kunnen wij u melden dat kantoor Via
Optima (deurwaarder Martine Tjepkema)
zich heeft aangemeld om lid te worden.
Wij heten mevrouw Tjepkema alvast van
harte welkom en wensen haar veel profijt
van haar lidmaatschap.
•

PE-opleidingsprogramma DB.NU 2022

De eerste opleiding daarvan is al achter de rug: op 14 januari
stond ‘Ambtshalve toetsing van online overeenkomsten’ op
de agenda. We mochten ons verheugen op maar liefst 30
deelnemers.
De eerstvolgende twee opleidingen vinden plaats op één dag: 11 maart a.s. In de ochtend kunt
u de opleiding ‘Honderdéén rechtsvragen’ volgen; in de middag ‘Niet harder maar slimmer
werken’, een opleiding in het teken van procesoptimalisatie binnen uw kantoor.
Aanmelden kan met het aanmeldformulier, dat bij eerdergenoemde mail werd bijgesloten.
Profiteren van 10% vroegboekkorting? Verzorg uw aanmelding dan vóór 15 februari 2022.
•
•

11 maart ochtend: Honderdéén rechtsvragen
11 maart middag : Niet harder maar slimmer werken

Bundeling App

De Bundeling App ondergaat momenteel
de laatste testfase. Het menu is ingedeeld
naar actuele onderwerpen en er wordt
binnen besloten ‘testkring’ ervaring mee
opgedaan. Na de evaluatie van de
testronde worden desgewenst eventuele
aanpassingen gedaan. Daarna wordt de
app aan u geïntroduceerd en wordt u
uitgenodigd mee te doen.

Deze maand is het DB.NU PE-opleidingsprogramma ter perse
gegaan. In het programma treft u een diversiteit aan actuele
opleidingen aan. Wij stuurden het programma per mail uit.

Agenda:

Nieuw kantoorlid: Via Optima.

•
•

Wilt u reageren? Mist u
iets?
Laat het ons weten en stuur uw bericht
naar info@deurwaardersbelangen.nu.

11 mei ochtend: Het executoriale derdenbeslag (en meer)
11 mei middag : Voorjaars ALV

