
Geacht lid van DB.NU,

Zoals u ook met regelmaat kunt zien in de 
DB.NU App, houden wij ons bezig met veel 
dossiers van uiteenlopende aard.

Dat vergt enorm veel tijd en inzet. Vooral bij 
dat laatste is hulp van ledenzijde zeer 
welkom. 

Enkelen onder u doen dat al. Maar nog 
steeds kunnen wij hulp gebruiken: voor 
dossiers of bestuurswerk. Staat u daarvoor 
open? Laat het mij weten via de App of 
anderszins. Ik reken graag op u!

Ik wens u voor nu alvast veel leesplezier.

Met collegiale groet,
Mr. Cine van Heijnsbergen
Voorzitter

NieuwsKoerier

Thematafelsessies

Groeisessie Geregistreerde Schuldenregeling: terugblik

Vorig jaar werd een discussie  gestart met vertegenwoordigers uit de
brede keten van schulddienstverlening om de aandachtspunten en

kansen te verkennen m.b.t. het realiseren van de Geregistreerde 
Schuldenregeling (GSR). De sessie kreeg deze maand vervolg.

Er is een wetsvoorstel opgesteld, als aanvulling op artikel 479a Rv. Samengevat wordt vanuit 
de GSR voorgesteld dat bij meerdere schulden de afloscapaciteit, die onder het eerste 
loonbeslag valt, te gebruiken om alle schulden af te lossen. Door de kosten van een 
gerechtelijke procedure en ambtshandelingen te voorkomen, wordt de beschikbare 
betaalcapaciteit van de schuldenaar gebruikt om alle schulden af te lossen. Daardoor zou 
hij/zij sneller vrijkomen van de schulden.

Het effect is dat hiermee de rechtspraak buiten spel wordt gezet en de ambtshalve toetsing 
moet worden toegepast. De vertegenwoordiging van de Rechtspraak en van het Ministerie 
J&V reageerden vooralsnog niet enthousiast. Er komt opnieuw een vervolg en daarin zal 
steeds meer duidelijk worden  of dit alles een kans van slagen heeft. Wij volgen dit ook uit 
oogpunt van het effect op het verdienmodel van de gerechtsdeurwaarder (zie ook hieronder).

Aantal toegevoegd 
gerechtsdeurwaarders

Wij hebben via de DB.NU App uw mening
gepeild over de regelgeving omtrent het 
aantal toegevoegd gerechtsdeurwaarders. 

De uitkomst luidt kort samengevat:
Het merendeel van de respondenten heeft
behoefte aan meer toegevoegd gdws. Men 
is het er unaniem over eens dat aan deze 
behoefte kan worden voldaan als je meer 
parttimers kunt aannemen. Het overgrote 
merendeel verwacht hen te kunnen vinden 
binnen de huidige beroepsgroep. Opvallend 
daarbij is dat men de aanwas niet 
verwacht vanuit de opleiding. Tot slot 
verwacht de grote meerderheid dat 
verruiming van het aantal ambtelijk 
bevoegden de concurrentiepositie 
verbetert.

Met deze uitkomst vinden wij dat dit
bredere aandacht verdient, met name 
binnen het Ministerie J&V bij de 
portefeuillehouder ‘Strafrechtelijk Bestel 
en Arbeidsvoorwaarden’. 
Daarmee is het werk van de werkgroep 
voor nu afgerond, met dank aan de 
werkgroepsleden.

Reageren? Mist u iets? Laat het ons weten via de app of info@deurwaardersbelangen.nu. 

Kort door de bocht…

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

• ALV: april (19)  i.p.v. mei

De voorjaars-ALV wordt op veler verzoek 
in april gehouden i.p.v. mei. Noteert u de 
datum alvast: 19 april (middag) met in de 
ochtend een PE-cursus (gratis voor de 
deelnemers aan de ALV).

• Eerstkomende cursusdag DB.NU

Op 11 mei worden online verzorgd de
cursussen ‘Proces-verbaal van 
constatering’ (ochtend) en ‘Weerbaarheid 
en de-escalatie’ (middag). Meer info volgt.

Op 26 januari jl. was er weer een sessie, 
waarin DB.NU zitting had. Er waren ook
afvaardigingen van de KBvG, de Ministeries 
J&V en SZW, Raad vd Rechtspraak, NVI, 
NVVK en VCMB. 

Deelnemers denken mee over hoe de 
invorderingsketen kan worden verbeterd. 

Daarbij stijgen zij ook uit boven de belangen 
vanuit hun eigen perspectief om het proces 
te laten slagen. Er wordt voortgebouwd op 
de uitkomsten van de eerdere 
thematafelronden. 

In vier groepen werd besproken hoe hieraan 
verder vorm te geven.

Sociaal Verantwoord Incasseren

DB.NU woonde voor u een sessie bij over ‘sociaal verantwoord
incasseren’. Er werd een leidraad gepresenteerd met concrete 

handvatten voor nieuwe samenwerkingsafspraken tussen primaire schuldeiser en 
incassopartner, waarbij sociaal verantwoord incasseren centraal staat.

De sessie was mede georganiseerd met het VCMB en werd geleid door het adviesbureau 
Purpose. Onze indruk is dat men er wel heel erg sociaal inzit. Nu is dat uit menselijk oogpunt 
te bevatten, maar wat kunnen de gevolgen zijn voor de gerechtsdeurwaarder en diens
verdienmodel? De totstandkoming van de leidraad is er nu vooral gericht op de nutssector, 
maar kan natuurlijk – wellicht met enige aanpassing - zo worden overgezet naar andere 
sectoren. Wij blijven de ontwikkelingen voor u volgen en houden u op de hoogte.
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