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Vergaderingen

Op 11 januari a.s. stond een bespreking met een 
afvaardiging van het KBvG-bestuur gepland. Het doel 
was om de toekomstige communicatie af te stemmen 
en standpunten uit te wisselen over verschillende  
actuele onderwerpen. De KBvG heeft de uitnodiging 
voor het gesprek op 3 januari jl. ingetrokken. 

In het eerste kwartaal van 2018 staan er 
bestuursvergaderingen gepland op 19 januari, 21 
februari en 21 maart. Tijdens de januari vergadering 
schuiven ook de leden van de Raad van Advies aan. Uw 
input voor deze vergaderingen wordt op prijs gesteld. 
Heeft u dus vragen of onderwerpen waarvoor u 
aandacht wilt hebben: laat het ons via de e-mail 
weten.

Op 23 mei a.s. houden we de Algemene  
Ledenvergadering. Die wordt voorafgegaan door een 
PE-cursus. Noteer die datum! Nadere informatie volgt 
later.

PE-cursussen

Binnenkort krijgt u ten behoeve van alle aan uw 
kantoor verbonden deurwaarders een programma 
overzicht van onze PE-cursussen in 2018, alsmede een 
uitnodiging om op deze cursussen in te tekenen. Zoals 
op de laatste Algemene Ledenvergadering met de 
leden besproken, zal er een PE programma worden 
aangeboden op basis van kostendekking. Intekening 
op de PE-cursussen is dus ook niet vrijblijvend, omdat 
bij voldoende aanmelding de opleiders worden 
vastgelegd en dit kosten met zich meebrengt. 

De cursussen worden gegeven op centraal gelegen 
locaties in het midden van het land.

Geacht lid van DeurwaardersBelangen.Nu,

Allereerst onze beste wensen voor een veelbelovend 2018! Hierbij treft u een nieuwsbrief aan van uw belangenvereniging. 
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn en wensen u alvast veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,
Bestuur DeurwaardersBelangen.Nu

Regiobijeenkomsten

Op 29 november jl. hadden we in Bergen op Zoom een 
regiobijeenkomst voor Zuid West Nederland. Die is naar 
tevredenheid verlopen. De aanwezige 
gerechtsdeurwaarders, zowel leden als niet-leden, werden 
bijgepraat over de vele onderwerpen die onze beroepsgroep 
raken, zoals het Belgische verdeelmodel, de executoriale 
titel voor onbetwiste vorderingen, de evaluatie 
griffierechten, de stagnerende opleiding etc. etc. 

De collega’s vonden de verstrekte informatie interessant en 
nuttig. Hun reacties vormen een belangrijke input voor het 
bestuur van Deurwaardersbelangen.

De volgende bijeenkomsten –telkens van 16 tot 19 uur- zijn 
gepland als volgt:

• Op 8 maart: de twee regio’s Groningen-Friesland-
Drenthe en Apeldoorn-Arnhem-Zwolle

• Op 29 maart: de twee regio’s Nijmegen-Eindhoven-
Limburg en Noord-Holland-Flevoland-Utrecht

BFT

Op 19 december jl. was er een ontmoeting met mevrouw M. 
Kaptein, directeur van het BFT. Ze gaf aan het overleg met 
Deurwaardersbelangen op onderdelen als kritisch maar in 
het algemeen als waardevol te ervaren. Diverse 
onderwerpen en de ontwikkelingen binnen deze 
onderwerpen zijn besproken, waaronder de enorme 
regeldruk die binnen de beroepsgroep is ontstaan. Er is 
verder vooral gesproken over het integrale toezicht door het 
BFT. Met het financiële toezicht door het BFT en de 
kwaliteitsaudits vanuit de KBvG zijn we er nog niet. Het BFT 
is voornemens om medio 2018 een normenkader op te 
stellen. Mevrouw Kaptein wil dat vervolgens graag nog eens 
toelichten op de ALV van Deurwaardersbelangen in het 
komende najaar. >>
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>> Tot dusver waren de contacten met het BFT, en met 
mevrouw Kaptein in het bijzonder, steeds zeer open, 
transparant en toegankelijk. Ook lastige onderwerpen 
kunnen met gevoel voor ieders verantwoordelijkheid 
worden aangestipt.  

Commissie Oskam

Onder leiding van mr P. Oskam is deze Commissie 
Herijking Tarieven Ambtshandelingen 
Gerechtsdeurwaarders gestart met haar onderzoek 
naar ons huidig tariefstelsel. We zijn desgevraagd 
uitgenodigd om onze zienswijze kenbaar te maken ten 
behoeve van de conclusies en aanbevelingen die de 
commissie het komende voorjaar zal opstellen.

Ledenbestand

Momenteel bedraagt het aantal lid-kantoren 51
(aantal persoonsleden 73).

Werkgroep Vrijwillige Bewindvoering

Het is niet gelukt om ook de KNB bij dit overleg te 
betrekken want ze heeft aangegeven weinig tot geen 
ervaring te hebben met dit onderwerp. Het BFT schuift 
in een later overleg aan als de werkgroep haar eerste 
conclusies heeft gepresenteerd. Vooral de wijze van 
financiering van een ingesteld bewind blijft een hekel 
punt.

Open Dag

In het kader van het imago van de 
gerechtsdeurwaarder, gaan enkele bestuursleden gaan 
aan de slag met het organiseren van De Open 
Deurwaardersdag 2018 die plaats moet gaan vinden op 
donderdag 5 april a.s. van 10 tot 16 uur.  Een 
toelichting volgt binnenkort.

Evaluatie griffierechten

De VCMB, de VVCM en Deurwaardersbelangen hebben 
gezamenlijk het Manifest ‘eerlijke’ griffierechten 
opgesteld met als inzet om het griffierecht voor 
handelsvorderingen tot € 5.000,00 terug te brengen 
naar € 117,00. Er wordt met MKB-Nederland overleg 
gevoerd over haar ondersteuning aan dit manifest   >>

>> dat binnenkort zal worden aangeboden aan leden van de 
Tweede Kamer.

Ministerie J&V

Op 11 december jl. vond overleg met het ministerie plaats. 
We hebben aandacht gevraagd voor het feit dat veel 
kantoren het moeilijk hebben als gevolg van het toenemend 
aantal aanbestedingen, de concurrentie (vooral op de 
tarieven) en de ambtelijke overcapaciteit. Het ministerie 
meent dat het tijd is voor een discussie over de huidige 
bekostigingsmethodiek en de houdbaarheid daarvan. Het is 
in haar ogen niet langer houdbaar om alle kosten te blijven 
doorbelasten aan de schuldenaren. Het advies is dat we ons 
samen met de KBvG bezinnen over de toekomst van het 
ambt. De gerechtsdeurwaarder als integrale 
executieambtenaar, ook voor fiscale vorderingen, zou een 
optie kunnen zijn maar dat heeft nu nog niet het 
enthousiasme van het ministerie.

Opleiding

Het aantal studenten dat zich inschrijft voor de opleiding tot 
gerechtsdeurwaarder neemt fors af. Dat kan consequenties 
hebben voor het voortbestaan van de opleiding. We zullen 
daarover bij gelegenheid in gesprek gaan met de Hogeschool 
Utrecht. Helaas kan dat niet meer via mr.dr. Ineke Van den 
Berg. 

Op 25 januari a.s. neemt Ineke na ruim 25 jaar afscheid van 
de HU. Ze zet haar carrière voort bij Inholland te Rotterdam. 
Ineke zal  bij onze branche betrokken blijven. Ze is al enige 
tijd lid van de Raad van Advies van Deurwaardersbelangen. 
Op 25 januari a.s. wordt i.v.m. haar afscheid een symposium 
georganiseerd. Ineke nodigt u van harte uit om hieraan deel 
te nemen. Zie hiervoor de website van de HU. Klikt u HIER
voor informatie en aanmelding.

Bestuur

De bestuurstermijn van Jacco van Lunteren loopt op 22 
januari a.s. af en hij heeft het bestuur laten weten deze niet 
te willen verlengen. 

Door zijn vertrek is een bestuursfunctie vacant. Bent u 
geïnteresseerd het bestuur aan te vullen en actief te 
ondersteunen? Laat het ons weten en u wordt uitgenodigd 
voor een vrijblijvend gesprek.
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https://www.hu.nl/overdehu/evenementen/Afscheidssymposium-Ineke-van-den-Berg

