
Geacht lid van DB.NU,

Het nieuwe jaar biedt ook weer tal van 
nieuwe initiatieven en ontwikkelingen.

Zo berichten wij u in deze editie van de 
NieuwsKoerier over een bestuurlijke 
ontwikkeling en over de veranderende 
communicatie vanuit DB.NU. Voorts praten 
wij u bij over enkele relevante dossiers.

Wij wensen u voor nu alvast veel leesplezier.

Met collegiale groet,
Mr. Cine van Heijnsbergen
Voorzitter

NieuwsKoerier

Bestuurlijke zaken vanuit DB.NU

Aantal toegevoeg gdws: 
wat vindt u?

Er zijn voor- en nadelen verbonden aan het 

uitbreiden van het aantal toegevoegd gdws

aan een gerechtsdeurwaarder met 

standplaats. Het idee is nu om onder de leden 

van DB.NU te inventariseren wat men hiervan 

vindt. Datzelfde geldt ook voor de gdw-

opleiding van de Hogeschool Utrecht. Het is 

immers van uiterst belang om te weten of dit 

vraagstuk ook binnen de jonge beroepsgroep 

daadwerkelijk leeft. Binnenkort vragen wij u 

om deel te nemen aan een korte enquête over 

dit onderwerp.

Communicatie
met u…

Sinds enige tijd alweer hebben wij de 
DB.NU bundeling app in de lucht. De app is 
een handig middel om snel berichten te 
kunnen delen onder de leden van DB.NU. 

Maar de app biedt meer: het is ook een 
mooi platform voor u om te kunnen 
reageren: zo kunt u bijvoorbeeld 
eenvoudig uw mening geven over ‘posts’ 
of zelf een bericht plaatsen. Dit laatste kan 
dan weer zowel 1:1 als naar alle collega-
leden. 

Toch loert er ook een gevaar: omdat er 
tevens per mail wordt gecommuniceerd, 
kan het voorkomen dat een bericht wel 
eens over het hoofd wordt gezien.

Om dit gevaar het hoofd te bieden, 
hebben wij het afgelopen jaar steeds vaker 
via de app gecommuniceerd, dit naast de 
mail. Noem het gewenning. Opdat de app 
nu toch als ‘hoofdmedium’ gezien gaat 
worden, zullen wij vanaf nu voornamelijk 
nog via de app met u communiceren.

Heeft u hierover vragen? Laat het ons 
weten! Het liefst natuurlijk via de app. Als 
u dat niet lukt, mag het natuurlijk nog 
steeds per mail… 

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.

• Inzet kunstmatige intelligentie

Vers van de pers is binnengekomen het 
advies van advocatenkantoor Eversheds
Sutherland over de inzet van kunstmatige 
intelligentie in het incassoproces (de niet-
ambtelijke werkzaamheden) en daarna (de 
ambtelijke werkzaamheden). Het advies is 
geschreven in opdracht van DB.NU –
samen met Collenda, Neurop en Praclox –
en wordt nu nader bestudeerd. Meer 
informatie volgt later.

Agenda:

Februari : PE-cursusprogramma DB.NU 2023.       19 april  : Voorjaars-ALV DB.NU.

Met veel plezier heten wij collega Sylvia Visser (van gdw-kantoor
Visser te Nieuwegein) van harte welkom als nieuw lid van ons 
bestuur. Nieuw? Nou, beter gesteld: herintredend. 

Sylvia was eerder al een waardevol lid van ons bestuur, echter 
vanwege een overvolle agenda op enig moment maakte zij 
eerder de keuze om het bestuur te verlaten. Toch liet het haar
niet los. Zij bleef altijd met enthousiasme  betrokken en actief, daar waar het DB.NU betrof. 
Omdat het aantal bestuurlijke activiteiten zich binnen DB.NU gestaag uitbreidt, heeft zij zich 
desgevraagd bereid verklaard om weer actief mee te doen als bestuurslid. Zoals te doen 
gebruikelijk, zal haar benoeming formeel worden geëffectueerd tijdens de voorjaars-ALV.

Sylvia richt zich op de portefeuilles ‘ledencommunicatie’ en ‘imago’. Daarnaast geeft zij 
sturing aan de werkgroep Kwaliteitsmanagement.

DB.NU PE-cursussen 2023

Binnenkort kunt u het PE-cursusprogramma tegemoet zien. Op dit
moment wordt de laatste hand gelegd aan het programma. Het
programma zal evenals voorgaande jaren een aantrekkelijk en
actueel pakket bieden: zowel vakinhoudelijke als bedrijfskundige onderwerpen krijgen de 
aandacht. Het programma is maximaal afgestemd op de behoefte van de leden, zoals die bij 
ons bekend is. Een tweetal cursussen zal worden gekoppeld aan de twee ALV’s in dit jaar.

Contributie 2023 Links en rechts om ons heen zien we dat prijsverhogingen de 
normaalste zaak van de wereld lijken. Verhogingen van 10 tot 
20 % bevreemden ons onderhand niet meer.

Zo niet voor DB.NU: het bestuur heeft besloten dat de 
contributie 2023 niet wordt verhoogd. Wij vertrouwen erop 
dat wij u als lid hiermee een goede dienst bewijzen.
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