NieuwsKoerier
Geacht lid van DB.NU,

WODC onderzoek tijdelijke Covid-19 voorzieningen

Deze maand nam de minister voor
Rechtsbescherming het evaluatierapport van
Profacto in ontvangst over het functioneren
van de KBvG.

DB.NU is door onderzoeksbureau Profacto gevraagd om mee te werken aan hun onderzoek
‘Tijdelijke Covid-19 voorzieningen’ in opdracht van WODC. Hieronder treft u de kern aan van
inbreng van DB.NU in reactie op enkele vragen van hun kant.

Ons persbericht hierover stuurden wij u al toe.
Wij zijn vooral blij met het feit dat de positie
van DB.NU nadrukkelijk werd neergezet.
Dat is in ons aller belang!
Met collegiale groet,
Hans Groenewegen
Voorzitter

De regering heeft via tijdelijke regelgeving de gerechtsdeurwaarders toestemming gegeven
om de betekening van gerechtelijke stukken ex artikel 47 RV direct achter te laten in gesloten
enveloppen, zonder persoonlijk contact met de schuldenaren. Daarmee werd de
gerechtsdeurwaarder meer een bezorger van stukken dan de voorlichter die inhoudelijke
toelichting kan geven of overleg te plegen over alternatieve oplossingen. Dat laatste is een
gemis, vooral ook vaak als opmaat naar de afwikkeling van een dossier.
Geen enkele deurwaarder zal deze tijdelijke werkwijze willen voortzetten. De ontmoetingen
met de schuldenaren en kennis van hun verhaal, vragen en leefomstandigheden zien wij als
waardevol voor een goede en efficiënte uitvoering van onze werkzaamheden. Sterker nog:
het is essentieel voor de uitoefening van het ambt.

Shared Services Center OptiShare

Kort door de bocht…

OptiShare begint vorm te krijgen. De vorige keer informeerden wij u over
de gelanceerde website www.optishare.nl. Nu kunnen we u meedelen dat we inmiddels goed
op weg zijn met het inrichten van HRM gerelateerde services. De kernvraag: wat scheelt het
onze leden als ze mee gaan doen met een HRM initiatief vanuit OptiShare en wat houdt dit voor
hen concreet in?

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

Het vervolg bestaat daartoe uit de uitwerking van cases voor een drietal kantoren. Doel: inzicht
in de aanpak voor drie kantoren die verschillend zijn qua omvang (7, 14 en 40 medewerkers)
als referentiekaders voor onze leden. Wij hopen van harte dat u hiervan alle baat mag hebben!

Twee PE-cursussen op 11 maart: kies één of beide…
Niet harder maar slimmer werken
13:15-17:30 u
Indicatie 2 PE-punten

De cursus “101 rechtsvragen” is een cursus
op maat, speciaal voor een groep of
kantoor. Het staat in het teken van sparren
over beslagkwesties.

Tijdens deze cursus leren we over
optimalisatie van interne processen
binnen de praktijk van de deurwaarder.

Uw docent:
Mr. Thijs van Lierop, Hafkamp

Agenda:

•
•

Het slimmer werken binnen uw
organisatie leidt tot verbetering van de
resultaten.
Uw docent:
Haiko Neidig, Goedmanagement.nl

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

•
•

Bundeling App

U bent inmiddels uitgenodigd om u aan te
melden voor de Bundeling App. Heeft u
dat nog niet gedaan? Doe het alsnog. U
kunt kennisnemen van relevante
onderwerpen en daarover uw ideeën
inbrengen.
•

Hoe creëer je voorts een cultuur, gericht
op ‘continu verbeteren’? Hoe kunt u er
voor zorgen dat uw medewerkers kansen
voor verbetering gaan zien en hier ook
mee aan de slag gaan?

Nieuw kantoorlid: Ikink Bekman.

Met genoegen delen wij u mee dat de
deurwaarders van het kantoor Ikink
Bekman lid zijn geworden. Wij heten
beide heren van harte welkom en wensen
hen veel profijt van hun lidmaatschap.
•

Honderdéén rechtsvragen
08:45-13:00 u
Indicatie 4 PE-punten

De deelnemers kiezen drie weken vóór de
cursus uit meer dan 100 casussen over het
Nederlandse beslag- en executierecht. Een
breed scala onderwerpen passeert de revue.
Denk aan onder andere verjaringskwesties,
betekeningsperikelen, herstelmogelijkheden,
dagvaardingsproblemen en executieaangelegenheden.

•

CJIB toeslagenaffaire

Het voorstel voor de schadeberekening zal
naar verwachting eerdaags uitgaan. Het
uitgangspunt: volledige compensatie voor
de door betrokkenen geleden schade.

Wilt u reageren? Opgeven
voor een cursus?
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

