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Geacht lid van DB.NU,

DB.NU werkgroepen: doet en leert u mee?

Vanaf de eerste editie van de NieuwsKoerier
was u eraan gewend dat hier het voorwoord
stond van Hans Groenewegen. Vanaf deze
editie is dat veranderd: als pas gekozen
nieuwe voorzitter van DB.NU heb ik de eer om
het voorwoord te mogen verzorgen.

Zoals u weet, zijn werkgroepen onlosmakelijk verbonden aan
DB.NU. De leden van de werkgroepen zetten zich in voor
onderwerpen die relevant zijn voor onze goede
beroepsbeoefening.
Naast al enkele actieve werkgroepen (Toekomsttalent Gerechtsdeurwaarder en ICT)
worden nu de volgende werkgroepen beoogd:
•
•
•

Ik ben er trots op dat ik in de voetsporen van
Hans mocht treden en ik zet mij maximaal in
om DB.NU met kracht en succes te leiden.
Met collegiale groet,
Mr. Cine van Heijnsbergen
Voorzitter

Werkgroep Preventietarief Schuldentraject – Richt zich op het creëren van een
preventietarief voor minnelijke werkzaamheden in een schuldentraject.
Werkgroep Ambtelijk Werk en Verdienmodel – Richt zich op het efficiënter maken van
ambtelijk werk in relatie tot ons verdienmodel (w.o. verdeling en samenwerking).
Werkgroep Kwaliteitsmanagement – Richt zich op de kwaliteit van het kantoor en van
de dienstverlening van de gerechtsdeurwaarder (denk aan processen, systemen en
ook reputatie).

Daarnaast beoogt DB.NU’s PJG (Platform Jonge Gerechtsdeurwaarders) de organisatie van
een intervisiebijeenkomst over de toekomst van de gerechtsdeurwaarder.
Doet u mee in één of enkele initiatieven? Wilt u eerst meer weten? Meld het ons. Immers,
zonder de inzet van u als lid komen dergelijke waardevolle initiatieven niet van de grond.

AMvB en besluit: WKI

Overleg DB.NU en KBvG

Kort door de bocht…

De wet Kwaliteit Incassodienstverlening (KI)
is door de 2e en 1e Kamer aangenomen. De
AMvB, waarin de normen zijn uitgewerkt, is
tot 21 juni voor consultatie opengesteld, zie:
https://www.internetconsultatie.nl/incassod
ienstverlening/b1 . Onze leden kregen
hierover op 13 mei tevens een mail met
enige toelichting en bijlagen van DB.NU.

Recentelijk hebben afgevaardigden van de
besturen van de KBvG en DB.NU een
constructief gesprek met elkaar gevoerd.

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

Wij gaan er voor u mee aan de slag en wij
verzoeken u om uw commentaar bekend te
maken. Dat mag natuurlijk rechtstreeks via
de consultatie maar kan ook via DB.NU. Wij
zullen alle op- en aanmerkingen verzamelen
en verwerken. Het eindresultaat zal u later
nog worden toegezonden.

Verordening
Tijdens de ALV van de KBvG op 17 juni a.s. zal
over de gerechtsdeurwaardersverordening
worden gestemd en daarna gaat het door
naar de Ledenraad. DB.NU werpt nog een
laatste kritische blik op de verordening.

•

De timing was extra mooi daar iedere
organisatie sinds kort een nieuwe
bestuursvoorzitter heeft. Met deze
kennismaking lijkt van beide kanten mede
sprake te zijn van een positieve insteek om
meer inhoud te geven aan onderlinge
samenwerking, met behoud van de eigen
identiteit, visies en activiteiten.
Meerdere onderwerpen passeerden de
revue zoals de op handen zijnde
gerechtsdeurwaardersverordening, de
WKI, opleidingen en natuurlijk ook de
schuldenproblematiek en diverse
relevante ontwikkelingen in de markt.
Het doel is uitgesproken om twee maal
per jaar een dergelijk overleg te voeren.

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

OptiShare en Verzekeringen

Alhoewel in het verleden al veel werk is
verzet om de leden een aantrekkelijk
pakket aan verzekeringen te bieden, kwam
dit opnieuw ter sprake tijdens de ALV. Het
idee is nu om dit onder de kop ‘Centrale
Inkoop’ onder te brengen bij OptiShare.
•

11 mei jl.: PE-cursus, ALV en receptie

Op deze dag was er sprake van maar liefst
drie activiteiten, die goed werden bezocht.
Desondanks zien wij mei als een volle
maand en overwegen wij om de voorjaar
ALV volgend jaar in april te doen.
•

Bundeling App

Gebruikt u hem nog niet? Meld u zich dan
aan. Het is een goed werkend
communicatiemedium en hoe meer u er
gebruik van maakt, hoe waardevoller het
voor allen wordt.

