
Geacht lid van DB.NU,

Daar waar sommigen onder u wellicht nog 
even nagenieten van de zomer, zijn anderen 
alweer volop aan het werk. Zo hebben wij 
enkele actuele zaken ter hand genomen, 
waarover we u graag informeren.

In deze editie van de NieuwsKoerier pakken 
we twee regelgevingen bij de kop. 

Tegelijkertijd wensen wij u een goede start 
van het najaar.

Met collegiale groet,
Mr. Cine van Heijnsbergen
Voorzitter

NieuwsKoerier

Regelgeving aantal toegevoegd gdws op deeltijdbasis

>> Sotoff stelt in haar aanpak en werkwijze dat 
u, als gerechtsdeurwaarder en ondernemer, 
uw organisatie ongeremd moet kunnen 
besturen en laten groeien, zonder dat u daarbij 
zorgen heeft over uw HRM en aanverwante 
onderwerpen of daaraan te veel tijd kwijt bent. 
Ook verzuimbegeleiding en diverse  
administratieve handelingen nemen zij u uit 
handen. 

Er zijn tal van goede referenties. In dit najaar 
starten ook al enkele leden van de werkgroep 
met Sotoff, onder de paraplu van OptiShare.

Tijdens het webinar op 4 oktober maakt u 
kennis met Sotoff . Wij praten u gezamenlijk 
bij over de criteria, de aanpak, het taken-
pakket, de werkwijze, de winstpunten (‘What
is in it to me?’), de kosten en het rendement in 
meerdere opzichten. 

Aanmelden voor deelname kan nu al via 
info@deurwaardersbelangen.nu. Wij hopen 
van harte u online te mogen begroeten op 4 
oktober en wensen u een leerzaam webinar.

OptiShare HRM 
van start!

Wij hebben u met regelmaat bijgepraat 
over OptiShare (www.optishare.nl), het 
centrum voor gedeelde diensten (‘shared 
services’) van de leden van DB.NU. 

Als eerste hebben we Human Resources 
Management (HRM) bij de kop gepakt. 

Een werkgroep van vijf direct betrokkenen 
heeft hard gewerkt aan de wijze waarop 
hieraan het beste invulling kan worden 
gegeven. 

De werkgroep heeft diverse alternatieven 
uitvoerig naast elkaar gelegd. Denk daarbij 
aan eigen beheer onder OptiShare; inzet 
van een externe organisatie; invulling via 
zzp’ers; inzet van één of meerdere partijen 
etc. Na zorgvuldige afweging van alle 
‘voors en tegens’, is nu de best passende 
keuze gemaakt.

Wij nodigen u graag uit om tijdens een 
kosteloos online webinar op dinsdag 4 
oktober (10:00u - 12:00 u) nader kennis te 
maken met de criteria voor de keuze en de 
partij, waarvoor door de werkgroep is 
gekozen. Deze partij is Sotoff
personeelsmanagement geworden 
(www.sotoff.nl). >>

Reageren? Mist u iets?

Mail info@deurwaardersbelangen.nu. 

Kort door de bocht…

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

• 2 PE-cursussen op 22 september

Op 22 september verzorgen wij de PE-
cursussen ‘Bewijsbeslag’ (ochtend) en 
‘Verhaal en de verdwijnende 
vennootschap’(middag). 

Beide cursussen worden online verzorgd, 
dus u hoeft niet te investeren in reistijd.

Nog niet aangemeld? We hebben nog 
plaats! Aanmelden via het mailadres 
info@deurwaardersbelangen.nu.

Door één van uw lid-collega’s werden wij attent gemaakt op een waardevol aandachtspunt 
m.b.t. de regelgeving over het maximumaantal toegevoegd gerechtsdeurwaarders. 

Het werken in deeltijd is vandaag de dag niet meer weg te denken. Daar waar een kantoor 
een extra toegevoegd gerechtsdeurwaarder in dienst wil nemen, is het goed denkbaar dat 
zo’n vacature wordt vervuld door twee parttimers. Maar wat als je al twee toegevoegd 
gerechtsdeurwaarders in dienst hebt?

De Gerechtsdeurwaarderswet regelt in art. 27 immers dat aan de gerechtsdeurwaarder drie 
toegevoegd gerechtsdeurwaarders kunnen worden toegevoegd. Blijkens de toelichting op 
dit artikel is deze beperking er, omdat er een reële verantwoordelijkheid moet zijn voor de 
hen namens hem te verrichten ambtshandelingen. Vroeger was het mogelijk om meerdere 
toegevoegd gerechtsdeurwaarders toe te voegen, zonder de beperking uit art. 27 en ook 
toen waren er al parttimers. Enige flexibiliteit, dan wel aanpassing van de regelgeving 
hierop, zou dan ook wenselijk en juist zijn.

Vanuit het ministerie J&V wordt gesteld dat het signaal naar aanleiding van een 
gerechtelijke uitspraak over het aantal toegevoegd gerechtsdeurwaarders bij parttime 
dienstverbanden, al in 2019 tussen de KBvG en het Ministerie is besproken. Er zijn toen geen 
wijzigingen op dit onderdeel doorgevoerd en is de vigerende regelgeving onverminderd van 
toepassing.

Herkent u zich in dit punt en wilt u er aandacht voor? Meld het ons, bij voldoende 
belangstelling kunnen wij kijken wat wij  hierin eventueel kunnen betekenen.

Agenda:

22 september : 2 x online DB.NU PE-cursus.       4 oktober  : Webinar HRM uitbesteden.

http://www.optishare.nl/
http://www.sotoff.nl/

