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Hilversum, mei 2022 
 
Ofschoon COVID-19, anders dan in eerste instantie verwacht ook in het afgelopen jaar tot de nodige 

beperkingen heeft geleid, is het bestuur er in geslaagd haar communicatie met de leden en 

ketenpartners op niveau te houden. De Nieuwskoerier en de aan het eind van dit jaar geïntroduceerde 

Bundeling App waren investeringen in de communicatie met de leden.  Deurwaardersbelangen.Nu is 

een vaste representant van ons ambt geworden en in dat kader is er op tal van onderwerpen gevraagd 

en ongevraagd input geleverd om de positie van de gerechtsdeurwaarder en te versterken.  Na een 

bestuurlijke heroriëntatie is de  focus voor een deel verlegd  naar het meer gaan faciliteren van onze 

achterban, die uit de middelgrote en kleinere kantoren bestaat en ontstond een shared service 

gedachte. “Optishare®” was een feit. Dit alles werd mogelijk door de niet aflatende inzet en 

betrokkenheid van mijn mede bestuurders, die in hun functioneren permanent werden bijgestaan 

door de aan Deurwaardersbelangen.Nu verbonden adviseurs en de Raad van Advies. In de wetenschap 

dat ik in het kader van mijn aankomende aftreden, mijn laatste voorwoord aan het papier toevertrouw, 

past het om hier mijn oprechte dank uit te spreken voor die fijne en constructieve samenwerking in de 

afgelopen acht jaar. Onze leden past dank voor hun betrokkenheid en alle fijne collegiale contacten.  

Hans Groenewegen 
Voorzitter 
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Dit is Deurwaardersbelangen.Nu 
Deurwaardersbelangen.Nu is een spreekbuis en legt onderling verbinding tussen haar leden ten 

aanzien van alle onderwerpen die belangrijk zijn voor een goede beroepsuitoefening van 

gerechtsdeurwaarders en de organisaties waarbinnen zij werkzaam zijn. Deurwaardersbelangen.Nu 

heeft tot doel veranderingen die het vak van gerechtsdeurwaarder raken te signaleren en hierop actief 

te reageren door te initiëren. Deurwaardersbelangen.Nu neemt daar waar nodig krachtig stelling in, 

zoekt de samenwerking op maar durft ook de confrontatie aan te gaan. Deurwaardersbelangen.Nu 

doet dit alles op een heldere en duidelijke manier.  

Bestuur  
In 2021 heeft Sylvia Visser (gerechtsdeurwaarder in Nieuwegein) afscheid genomen van het bestuur.  
 
In 2021 bestond het bestuur uit: 
 
Hans Groenewegen, gerechtsdeurwaarder in Amsterdam, voorzitter 
Ed Verdult, gerechtsdeurwaarder in Bergen op Zoom, vicevoorzitter 
Henk Smit, gerechtsdeurwaarder in Hoorn, penningmeester 
Mark Hafkamp, gerechtsdeurwaarder in Venlo, bestuurslid  
Maarten Verheij, gerechtsdeurwaarder in Hoofddorp, bestuurslid 
Maxime Bonnie, toegevoegd-gerechtsdeurwaarder in Kerkrade, bestuurslid  
Michelle Dekker, Managing Director bij Groot & Evers Gerechtsdeurwaarders, bestuurslid 
Cine van Heijnsbergen, gerechtsdeurwaarder in Oss, bestuurslid  
 
Raad van Advies 
Het bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Advies. De taak van de Raad van Advies is het bestuur 

te prikkelen, confronteren, inspireren en adviseren. In 2021 is Bram Buik opnieuw lid geworden van 

de Raad van Advies. 

De Raad van Advies bestond in 2021 uit:  
 

1. Ineke van den Berg-Smit,  tot 28-09-2021 lector Toegankelijkheid van het Recht bij Hogeschool 
InHolland  

2. Jan-Willem Löwik Partner/ registeraccountant bij Eshuis Accountants en Adviseurs 
3. Bram Buik, oud gerechtsdeurwaarder te Leiden, gastdocent Ethiek aan de Hogeschool Utrecht 
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Interne adviseurs 
Het bestuur liet zich in 2021 bijstaan door twee interne adviseurs. 
 
Oscar Boeder, gerechtsdeurwaarder in Haarlem 
Jacco van Lunteren, oud-gerechtsdeurwaarder 
 
Kantoor 
Emile Bakker, algemeen manager, draagt zorg voor de administratieve, logistieke en organisatorische 
ondersteuning. 
 
Bestuursvergaderingen 
Het Bestuur heeft in 2021 10x vergaderd. De Raad van Advies heeft 3 van deze vergaderingen bijge-
woond. Daarnaast werd een extra vergadering ingelast op 28 juli 2021 over de ontwikkelingen binnen 
het CJIB.  
 
De  ALV in het voorjaar werd online gehouden op 12 mei 2021. De ALV in het najaar werd op locatie 
gehouden op 10 november 2021.  
 
Er zijn geen Buitengewone ALV’s geweest.  
 
Leden 
Gerechtsdeurwaarders, toegevoegd gerechtsdeurwaarders, kandidaat gerechtsdeurwaarders, oud-
gerechtsdeurwaarders en de organisaties waarbinnen zij werkzaam zijn kunnen lid worden van 
Deurwaardersbelangen.Nu. Per 31 december 2021 telde Deurwaardersbelangen.Nu 48 
kantoorlidmaatschappen en 65 persoonslidmaatschappen. 
 
Nieuwe leden in 2021: 
 
Kantoor       Vestigingsplaats   
ACCS        Eindhoven 
AGIN Timmermans      Rotterdam 
Dorafides       Groningen 
 
Kantoor 
Slagman Gdws & Juristen      Buitenpost  
Armaere       Amsterdam 
Erik de Rie       De Bilt 
 
Nederlandse Belangenvereniging Gerechtsdeurwaarders 
Koninginneweg 11  
121 KP Hilversum 
KvK 60729112 
info@Deurwaardersbelangen.Nu 
www.Deurwaardersbelangen.Nu 

mailto:info@deurwaardersbelangen.nu
http://www.deurwaardersbelangen.nu/
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Ketenpartners en lobby 

In het kader van de evaluatie van de KBvG is er een interne projectgroep ingesteld die deze evaluatie 

grondig heeft voorbereid hetgeen resulteerde in een uitgebreide schriftelijke reactie aan en 

inhoudelijk overleg met onderzoeksbureau Pro Facto. In het rapport dat eind 2021 is verschenen is de 

expliciete rol en verantwoordelijkheid als belangenbehartiger uitvoerig aan de  orde gekomen en kan 

Deurwaardersbelangen.Nu, anders dan de KBvG, die het algemeen maatschappelijk belang centraal 

heeft te stellen, die rol zonder reserve of beperking nog meer op zich nemen. Met de onderzoekers, 

ziet het bestuur van Deurwaardersbelangen.Nu kansen en mogelijkheden in het opzetten van een 

duurzame samenwerkingsrelatie tussen de KBvG en Deurwaardersbelangen.Nu waarin ze aanvullend 

naast elkaar kunnen functioneren. 

Deurwaardersbelangen.Nu heeft naar aanleiding van een onder alle gerechtsdeurwaarders gehouden 

enquête door onderzoeksbureau Flynth omtrent de uitkomst van het rapport Impactanalyse 

Schuldenwijzer Gerechtsdeurwaarderskantoren een uitvoerige reactie gestuurd naar de Ledenraad 

van de KBVG waarin expliciet aandacht is gegeven aan de impact voor onze achterban (zijnde de 

middelgrote en kleine kantoren).  

De contacten met het Ministerie van Justitie en Veiligheid verliepen grotendeels digitaal. Een 

driepartijenoverleg, tezamen met de KBvG, mondde uit in de wens om te komen tot een gezamenlijke 

toekomstvisie ten behoeve van ons ambt. In een gezonden Brandbrief zijn de beperkende 

ontwikkelingen binnen ons ambt ter attentie van de Minister gebracht. Een essentiële bijdrage is 

geleverd in de ontwikkeling van de aankomende Wet Kwaliteit Incassodienstverlening en meerdere 

bestuursleden hebben inhoudelijke bijdragen geleverd aan door het Ministerie georganiseerde 

thematafels ter uitvoering van de motie Beukering met als thema “Kleine Schulden, Snel oplossen”. 

Een bijdrage is voorts geleverd in een onderzoek naar de reputatie van de Rechtspraak in Nederland. 

Dit afgelopen jaar zijn er de nodige contacten geweest met Tweede Kamerleden  omtrent 

onderwerpen die direct of indirect ons ambt raken. 

Ontwikkelingen binnen de gerechtsdeurwaardersbranche 

Op 12 april 2021 heeft Deurwaardersbelangen.Nu haar zorgen over de ontwikkelingen binnen de 

deurwaardersbranche kenbaar gemaakt in een brandbrief aan de Minister voor Rechtsbescherming. 

Met name de druk op de financiële haalbaarheid van de kantoorexploitatie werd hier in onderbouwd 

aan de hand van de actuele onderwerpen die hierop direct betrekking hebben.  In de brief is de nadruk 

gelegd op de belangrijke positie van de Gerechtsdeurwaarder in het rechtsbestel en wat nodig is om 

die positie, ook in relatie tot de krimp die de markt laat zien, te faciliteren.  Zo kwamen de knellende  
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wet- en regelgeving aan bod. Niet alleen de grote beperkingen op executiegebied hebben grote invloed 

op de kracht die de handhavende taak van de gerechtsdeurwaarders moet hebben, maar ook de 

komende wetgeving voor wat betreft de kwaliteit van de incassodienstverlening. In die wetgeving is 

toch (naar onze mening ten onrechte) ook weer een plaats ingeruimd voor de toch al zwaar 

gereguleerde gerechtsdeurwaardersbranche. Ook de gevolgen van de Verordening Grenzen tarief-

modellentariefmodellen, de zeer trage gang van zaken omtrent de bijstelling van het Btag-tarief, het 

onbegrip voor het zelfstandig door de KBvG ingetrokken zijn van de schadeprocedure, de gewenste 

Btag-vergoeding van overige werkzaamheden (ter voorkoming van maatregelen), de slagkracht van de 

overheid bij het aangaan van overeenkomsten met de gerechtsdeurwaarders, waarbij zij steeds meer 

voor in verhouding steeds minder geld wil hebben en de wenselijkheid om tot indexering van de 

incassokosten en  liquidatietarieven te komen, de te beperkte toegang tot informatiebronnen omtrent 

het vermogen van burgers, de te hoge griffierechten en de minimale aanwas bij de opleiding kwamen 

aan bod. De brief is met betrokken partijen besproken, maar tot op heden nog niet voorzien van een 

formele reactie.  

 

Ambtshalve toetsing binnen het consumentenrecht 

Op 21 april 2021 heeft Deurwaardersbelangen.Nu aan de Procureur Generaal bij de Hoge Raad een 

uitgebreide brief gestuurd met betrekking tot de ambtshalve toetsing binnen het consumentenrecht. 

De kern van het betoog van Deurwaardersbelangen.Nu was dat het waarborgen van de rechten van 

de ene procespartij mag niet leiden tot aantasting van de rechten van zijn wederpartij. Er zijn 

opmerkingen gemaakt en vragen gesteld die vooral betrekking hebben op de (veronderstelde 

beperking van de) toegankelijkheid van het recht voor de kleinere ondernemer met een openstaande 

schuld. De brief werd gestuurd in het kader van een groot aantal aan de Hoge Raad gestelde 

prejudiciële vragen. De Hoge Raad heeft in december 2021 arrest gewezen en daarbij weliswaar de 

reactie van Deurwaardersbelangen.Nu aangehaald, maar de geuite bezwaren hebben geen invloed 

gehad op de beslissing. 

 

CJIB 

In de loop van 2021 heeft Deurwaardersbelangen.Nu zich regelmatig kritisch uitgelaten over de door 

het CJIB in haar brief van 16 juli 2021 voorgestelde schadevergoeding voor het versneld terugvragen 

van de dossiers in het kader van de Kinderopvangtoeslagaffaire (KOT). Op 29 oktober 2021 heeft zij 

zich namens haar leden tot alle betrokken partijen gewend (waaronder de betrokken Ministeries, de 

Belastingdienst, DUO en het CJIB) en gemotiveerd aangegeven dat de leden het advies hadden 

gekregen om niet akkoord te gaan met een vergoeding van slechts een deel van de gemaakte kosten. 

Deurwaardersbelangen.Nu maakt zich in haar brief hard voor een 100% vergoeding van alle gemaakte 

kosten zonder dat aanspraak wordt gemaakt op toekomstige gederfde omzet. Het CJIB heeft het 

gemotiveerde voorstel, ongemotiveerd en zonder inhoudelijk op de brief in te gaan, afgewezen. Dit 

dossier is nog onderhanden. 
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Schuldenwijzer (SW) 

Deurwaardersbelangen.Nu  was en is kritisch over de opzet en noodzaak van Schuldenwijzer (SW), een 

initiatief van de toenmalige voorzitter van de KBvG. De besluitvorming door en binnen de Ledenraad 

(LR) van de KBvG is uiterst gebrekkig verlopen. Het product was al tegen aanzienlijke kosten gebouwd 

en gelanceerd nog voor daaromtrent een formeel besluit was genomen of er zelfs nog maar over was 

gedebatteerd. In februari van 2021 werd door onderzoeksbureau Flynth aan de LR een analyse 

gepresenteerd over de impact van SW. Flynth kwam in haar rapport onder meer tot de schokkende 

conclusie dat (een uitbreiding van) SW van negatieve invloed zal zijn op de omzet van de 

gerechtsdeurwaarderskantoren, zal leiden tot forse verliezen en voorts een bedreiging kan vormen 

voor de continuïteit van de sector.  De uitkomsten van dit onderzoek, het debat daarover binnen de 

LR, en de toekomstig te maken keuzes werden vooral besproken binnen de KBvG. Het was voor 

Deurwaardersbelangen.Nu opvallend dat de leden van de KBvG, de gerechtsdeurwaarders, moeizaam 

tot niet geïnformeerd werden. Het had er alle schijn van dat de initiatiefnemers van SW graag tempo 

wilden maken met een doorontwikkeling en geen behoefte hadden aan tijdrovende vragen en 

discussies. Om die reden heeft Deurwaardersbelangen.Nu in maart 2021 een enquête onder alle 

kantoren gehouden met in ieder geval als doel om hen te wijzen op het Flynth rapport en op de 

nadelige gevolgen van SW.  De uitkomsten van de enquête zijn vervolgens gedeeld met de LR die op 

18 maart 2021 in een ingelaste vergadering over SW, inclusief de impactanalyse, heeft vergaderd. Dat 

heeft geresulteerd in het instellen van een commissie SW. Deze commissie heeft in december 2021 

een notitie aangeboden aan de LR die na stemming de voorstellen van de commissie SW heeft 

aangenomen.  Het bestuur van de KBvG heeft daarmee opdracht gekregen om –kort samengevat- SW 

verder te ontwikkelen rekening houdend met de waarschuwingen en aanbevelingen van Flynth. SW 

fungeert thans als portal voor de beslagene ten aanzien van zijn/haar gegevens uit het DBR. 

Deurwaardersbelangen.Nu zal de verdere ontwikkelingen van SW en eventuele nieuwe 

functionaliteiten kritisch blijven volgen. 

 

Expertmeeting inverbindingstelling  

In het regeerakkoord 2017-2021 was opgenomen dat de juridische afhandeling van schulden verbeterd 

moet worden. Schuldeisers dienen eerst de mogelijkheden van een betalingsregeling te onderzoeken 

voordat een zaak voor de rechter wordt gebracht, aldus het regeerakkoord. Naar aanleiding hiervan 

heeft de toenmalige Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker het WODC opdracht gegeven 

onderzoek te doen hoe de private markt invulling geeft aan betalingsregelingen en hoe gestimuleerd 

kan worden dat vaker haalbare betalingsregelingen worden getroffen voordat zaken voor de rechter 

worden gebracht.  Op 01 september 2020 heeft de Minister het rapport “Betalingsregelingen-

Bevorderen van haalbare betalingsregelingen bij private schuldeisers” aan het Kabinet aangeboden. 

Op 18 juni 2021 heeft de Minister zijn beleidsreactie op dit rapport gegeven. In deze reactie heeft de 

Minister onder andere een tweetal oplossingen genoemd ter bevordering van het treffen van haalbare  
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betalingsregelingen. De eerste is de rechter de bevoegdheid verstrekken om betalingsregelingen op te 

kunnen leggen. De tweede is de inverbindingstelling. De inverbindingstelling houdt in dat de 

schuldeiser contact opneemt, of probeert contact op te nemen met de schuldenaar om te bezien of 

een incassogeschil samen opgelost kan worden, bijvoorbeeld door het treffen van een 

betalingsregeling. Een manier om de inverbindingstelling vorm te geven, is om schuldeiser in de 

dagvaarding te laten vermelden of hij met de schuldenaar overleg heeft gehad over een oplossing. Op 

deze manier wordt schuldeiser gestimuleerd om bewust na te denken over een minnelijke oplossing 

voordat hij de dagvaarding uitbrengt. Als schuldeiser om zijn moverende redenen geen regeling wil of 

kan treffen, kan hij dit in de dagvaarding vermelden. De rechter beschikt over informatie op welke 

wijze de schuldeiser zich in de pre-processuele fase heeft opgesteld. Als blijkt dat een eiser op 

onredelijke gronden niet heeft willen meewerken aan een minnelijke regeling of de wederpartij 

rauwelijks in rechte heeft betrokken, kan de rechter bij de proceskostenveroordeling hiermee rekening 

houden. Naar aanleiding van de beleidsreactie  heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid  ten 

aanzien van de inverbindingstelling op 16 september 2021 een expertmeeting georganiseerd. Het doel 

van deze expertmeeting was om de mogelijkheden voor inverbindingstelling voor incassozaken te 

verkennen. Voor deze expertmeeting waren een aantal bespreekpunten geformuleerd: 

- hoe kijken de deelnemers aan tegen de optie om de inverbindingstelling voor incassozaken 

vorm te geven door de schuldeiser in de dagvaarding te laten vermelden of hij met de 

schuldenaar overleg heeft gehad over een oplossing?  

- wat zijn de voor- en nadelen, wat zijn de baten en de lasten?  

- welke oplossingsroute zou toegevoegde waarde kunnen hebben?  

- als de inverbindingstelling niet het goede traject is, welk traject zou dan meer passend zijn? 

Tijdens de expertmeeting is duidelijk naar voren gekomen dat de partijen die de incasso- en 

gerechtsdeurwaardersbranche vertegenwoordigen, waaronder Deurwaardersbelangen.Nu, kritisch 

zijn over een mogelijke inverbindingstelling. Deze partijen vinden de inverbindingstelling een 

sympathieke gedachte, maar zijn van mening dat een dergelijke bepaling geen/nauwelijks 

toegevoegde waarde heeft.  De rechtspraak vindt de inverbindingstelling eveneens sympathiek maar 

plaatst wel vraagtekens bij de uitvoering en de lasten als de inverbindingstelling zo wordt vormgegeven 

dat schuldeisers in de dagvaarding moeten vermelden of zij overleg hebben gehad met de schuldenaar 

over een oplossing.   

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid  heeft naar aanleiding van de uitkomst van de expertmeeting 

aangegeven dat, mocht dit nog nodig zijn, er een vervolg meeting zal worden ingepland. 
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Wetsvoorstel Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (WKI) 

In februari 2021 is het wetsvoorstel Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (WKI) gepresenteerd. Gezien 

het feit dat dit wetsvoorstel eveneens gevolgen zal hebben voor de wijze van de incassodienstverlening 

door haar leden heeft Deurwaardersbelangen.Nu hierop haar visie gegeven. Deurwaarders-

belangen.Nu heeft in haar visie onder andere het standpunt ingenomen dat de gerechtsdeurwaarders 

(en advocaten) niet onevenredig mogen worden benadeeld door de manier waarop controle over de 

incassowerkzaamheden wordt uitgeoefend. Het is uiteraard een goede ontwikkeling dat de wetgever 

de incassodienstverlening voor kantoren, niet zijnde deurwaarderskantoren, probeert te reguleren. 

Voor de gerechtsdeurwaarder zal dit voor haar imago een positief effect hebben.  Of de nieuwe wet 

daadwerkelijk zoden aan de spreekwoordelijke dijk zet wordt door Deurwaardersbelangen.Nu in 

twijfel getrokken.   

 

Thematafels 

Op 19 november 2020 heeft Tweede Kamerlid Marijke Beukering-Huijbregts (D66) een motie (35570-

XV-58) ingediend waarin zij vroeg om “naar het huidig stelsel van maatschappelijk verantwoorde 

incasso en deurwaardersactiviteiten te kijken en  verbeteringen in kaart te brengen”. Daarop heeft de 

toenmalige Minister van J&V een drietal thematafels georganiseerd rondom het thema schuldinning 

en schuldhulp. De sessies hadden tot doel om samen met de ketenpartners in de schulden- en 

invorderingsketen tot oplossingsrichtingen te komen. Deurwaardersbelangen.Nu heeft als één van 

deze ketenpartners deelgenomen aan deze sessies. Tijdens de thematafels zijn er standpunten gedeeld 

en aanbevelingen gedaan. Deze thematafels hebben alle deelnemende ketenpartners 

geënthousiasmeerd om een aantal standpunten en aanbevelingen verder uit te werken. In 2021 

hebben er zes sessies plaatsgevonden waarin deze standpunten en aanbevelingen verder zijn 

uitgewerkt. In 2022 worden deze sessies voortgezet.  

 

ICT 

Steeds meer gerechtsdeurwaarderskantoren maken gebruik van NCR*(Neurale Credit Rating). NCR* is 

een zelflerend kunstmatig intelligentiemodel. Het voorspelt in welke mate een debiteur wel of niet kan 

betalen. E.e.a. wordt gerealiseerd op basis van neurale netwerktechnologie. De inzet van AI en 

algoritmen kent risico’s. Voorkomen moet worden dat de inzet leidt tot oneerlijke en/of 

bevooroordeelde en/of zelfs discriminatoire uitkomsten. Om een eensluidend antwoord te verkrijgen 

op vragen die betrekking hebben op de rechtmatigheid van deze inzet heeft de werkgroep ICT van 

Deurwaardersbelangen.Nu, in nauw overleg met ketenpartners Collenda B.V., Praclox B.V. en NeurOp 

B.V., een drietal juridische vragen geformuleerd. Deze vragen zijn voorgelegd aan advocatenkantoor 

Eversheds-Sutherland. Dit kantoor zal de voorgelegde vragen vanuit het perspectief van Nederlandse 

en Europese wet- en regelgeving beoordelen en beantwoorden. Eversheds-Sutherland wordt door 

Neurop via een demo-omgeving (van de applicatie) geïnformeerd over de stapsgewijze benadering, de 

wijze waarop gegevens door de applicatie worden verwerkt, over welke functionaliteiten de applicatie  
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beschikt, welke persoonsgegevens er wel en niet worden verwerkt, en uit welke bronnen de  

persoonsgegevens worden gehaald etc. De uitkomst zal door Eversheds-Sutherland worden 

uitgewerkt in een data flow-chart. Uit de beantwoording zal onder andere moeten blijken welke 

functionaliteiten én  gegevensverwerking onderdeel uitmaken van de NCR* en op welke grondslag 

gerechtsdeurwaarders de gegevensverwerkingen (mogen) baseren. Het is de bedoeling dat in de loop 

van 2022 de resultaten aan de achterban van Deurwaardersbelangen.Nu kunnen worden 

gepresenteerd.  

 

Toekomsttalent Gerechtsdeurwaarders 

Als gevolg van COVID-19 heeft de werkgroep Toekomsttalent Gerechtsdeurwaarders in 2021 stil 

gelegen. Desalniettemin is het bestuur van Deurwaardersbelangen.Nu van mening dat het een 

waardevol onderwerp blijft om over na te denken en mee bezig te zijn. Het onderwerp komt dan ook  

in verschillende andere themasessies en het Platform Jonge Gerechtsdeurwaarders (PJG)  terug. Het 

bestuur van Deurwaardersbelangen.Nu zal  in 2022 dan ook met dit onderwerp verder gaan en hoopt 

de samenwerking te kunnen vinden met diverse betrokken partijen. 

 

Communicatie 

Om gehoor te  geven aan de oproep van de leden van Deurwaardersbelangen.Nu om vanuit het 

bestuur beter en sneller te communiceren heeft Deurwaardersbelangen.Nu  naast de Nieuwskoerier 

de Bundelingsapp geïntroduceerd. Via de Bundelingsapp kan het bestuur van Deurwaarders-

belangen.Nu met haar leden snel en gericht op dossierniveau communiceren. Leden kunnen via de 

Bundelingsapp  eenvoudig hierop reageren, niet alleen naar het bestuur toe maar ook onderling.  De 

Nieuwskoerier wordt iedere maand nadat  de bestuursvergadering heeft plaatsgevonden per email 

aan haar leden verstuurd. De Nieuwskoerier geeft informatie over onderwerpen die tijdens de 

bestuursvergadering aan bod zijn gekomen. 

 

Optishare® 

In het najaar van 2021 heeft het bestuur van Deurwaardersbelangen.Nu onder  de bezielende leiding 

van Dick Kruiswijk in twee sessies haar waardepropositie heroverwogen. Naar aanleiding van deze 

sessies heeft het bestuur van Deurwaardersbelangen.Nu besloten om een nieuwe dienstverlening aan 

haar leden aan te bieden in de vorm van shared services genaamd Optishare ®.  OptiShare®  gaat een 

platform bieden voor het delen van diensten voor en door de leden van Deurwaardersbelangen.Nu. In 

eerste instantie zal Optishare® zicht rechten op HRM-diensten en producten.  De werkgroep die binnen 

Deurwaardersbelangen.Nu is belast met Optishare® zal in 2022 met concrete voorstellen richting de 

leden komen.  
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Platform Jonge Gerechtsdeurwaarders (PJG) 

Het Platform Jonge Gerechtsdeurwaarders (PJG) is opgericht om een uitkomst te bieden voor de   

overduidelijke problematiek die speelt bij de jonge (toegevoegd) gerechtsdeurwaarders. De 

beroepsgroep loopt leeg. Niet alleen de pensioengerechtigde (toegevoegd) gerechtsdeurwaarders 

nemen afscheid van de beroepsgroep, ook jongere (toegevoegd) gerechtsdeurwaarders zoeken hun 

heil elders ( en dan voornamelijk bij de Belastingdienst).  Uit navraag is gebleken dat  de  (toegevoegd) 

gerechtsdeurwaarders die afscheid hebben genomen van het ambt dit veelal hebben gedaan omdat 

zij geen toekomst meer zien in het ambt van gerechtsdeurwaarder of omdat zij een werkgever hebben 

gevonden die betere arbeidsvoorwaarden biedt (zoals al gezegd in de meeste gevallen betrof dit de 

Belastingdienst).  COVID-19 heeft ook in het jaar 2021 flink roet in het eten gegooid. Het houden van 

bijeenkomsten was bijna niet mogelijk en voorts was het aantal aanmeldingen veelal te laag om in 

2021 het platform goed van de grond te laten komen. In 2022 staat PJG weer hoog op de agenda van 

het bestuur van Deurwaardersbelangen.Nu. 

 

Cursussen 

In 2021 werden de volgende cursussen aangeboden: 

 

04-03-2021    De gerechtsdeurwaarder toekomstbestendig (mr. dr. Ineke van den Berg) 4 PE-punten 
04-03-2021    Begrijpelijk juridisch schrijven (mr. Eileen Jonker-Hofman) 4 PE-punten 
12-05-2021    Conservatoir beslag (Jeroen Nijenhuis) 4 PE-punten 
15-09-2021    Legal design thinking (mr. Derkiene van der Ziel, HU) 4 PE-punten 
10-11-2021    Erfrecht in de deurwaarderspraktijk (mr. Thijs van Lierop) 4 PE-punten 
 

Voorts werd op 28 en 29 mei 2021 een tweedaags ‘bootcamp’ gehouden met als thema ‘scale up your 

business’ voor gerechtsdeurwaarderskantoren (10 PE-punten).  
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BIJLAGE 1 

Naam Functie bestuur Portefeuille Taken & Werkgroepen 

Hans Groenewegen Voorzitter Externe betrekkingen (zie ook Ed) Representatie (zie ook Ed) 

  • KBvG, Ministeries, Ketenpartners Woordvoerder pers & media (zie ook Cine) 

   Lobby (zo veel mogelijk met verantwoordelijk  
bestuurslid) 

    

Ed Verdult Vice-Vz & Secretaris Wet en regelgeving (zie ook Cine) Plv. representatie (zie ook Hans) 

  Plv. externe betrekkingen (zie 
Hans) 

Voorbereiden vergaderingen 

   Werkgroep Draagkracht Gdws 
    

Mark Hafkamp Vice-Vz Opleidingen Uitvaardiging executoriale titel GDW 
  Toekomstperspectief  

  Marktpositie (zie ook Maarten)  

  • CJIB  

  • Alt. Verdeelmodel 
Overheidsopdrachten 

 

    

Henk Smit Penningmeester Financiën & Fiscaliteit Beheer nieuwe leden 

  Schuldenproblematiek (zie ook 
Cine) 

Facturatie & inning contributie 

   Ledenwerving 
    

Cine van Heijnsbergen Bestuurslid Communicatie Onderhoud en beheer website 
  Imago Nieuwsbrieven 
  Plv. Wet en regelgeving (zie Ed) Social Media 

  Plv. Schuldenproblematiek (zie ook 
Henk) 

Plv. woordvoerder pers & media (zie ook Hans) 

    

Maxime Bonnie Bestuurslid Jongeren PJG (Platform Jonge Gerechtsdeurwaarders) 
   Werkgroep Jonge Gdws 
    

    

Maarten Verheij Bestuurslid Plv. Marktpositie (zie Mark) Werkgroep ICT voor Gdws 
    

Michelle Dekker Bestuurslid Coöperatie & interne organisatie Collectieve inkoop 
    Belangenbehartiging kleine kantoren 
   Werkgroep Toekomsttalent Gdws 

 

 

 


