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Wie het kleine niet eert….
Op het laatste moment bleek het in productie nemen van het DBR 2.0 toch nog wat problemen op te
leveren, zodat het niet verantwoord was om per 1 januari 2019 live te gaan. Inmiddels zijn die laatste
issues opgelost en kunnen we hier met gepaste trots melden dat sinds 13 februari jl. op een minimale
uitzondering na alle gerechtsdeurwaarderskantoren in Nederland werken met het DBR 2.0. Een dik
compliment voor de bouwers, analisten, testers, functioneel beheerders en alle overige betrokkenen.
De SNG speelde wederom een majeure rol en zorgde voor een robuust systeem, dat qua capaciteit
zonodig ook nog kan worden opgeschaald.
Toch wel bijzonder dat onze relatief kleine beroepsgroep bij herhaling haar ICT-targets haalt, terwijl
onze grote “vriend” met de daarbij behorende organen en een veelvoud aan budget het op dit punt
telkens laten afweten. Dat mag ook wel eens worden gezegd!
Nieuw Reglement DBR
Door de latere oplevering van het DBR 2.0 is besloten het nieuwe Reglement digitaal beslagregister
voor gerechtsdeurwaarders per 1 maart 2019 van kracht te laten worden. Inmiddels heeft u van de
KBvG hierover een mail gekregen.
Beslag met preferentie-type Voorrecht van lokale overheden
Bij het registreren van een beslag kan er een preferentie-kenmerk worden meegegeven. Uitgangspunt
daarbij is dat alleen een preferentie kan worden geregistreerd als het betreffende beslag ook is gelegd
in de hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder. Momenteel zijn dat beslagen voor vorderingen van het
CAK (voorheen Zorginstituut), bevoorrechte vorderingen op grond van de artikelen 3:288 en 3:289 BW
en beslagen op grond van de Participatiewet. Indien de gerechtsdeurwaarder echter beslag legt in de
hoedanigheid van belastingdeurwaarder, dan hoort zo’n beslag niet thuis in het DBR.
Per abuis blijkt het ook mogelijk te zijn het preferentie-type “Voorrecht van lokale overheden” mee te
geven. Dat is dus niet juist en zal binnenkort dan ook niet meer mogelijk zijn. Aan u het verzoek de
beslagen die u als belastingdeurwaarder voor een gemeente legt dan ook vanaf heden niet meer te
registreren. Overigens betreft het een zeer klein aantal beslagen. Wij zullen de kantoren die reeds
beslagen van dit type hebben geregistreerd nog benaderen en daarnaast communiceren per welke
datum deze wijziging ingaat.
Data-kwaliteit en integere communicatie
Sinds de komst van de AVG neemt het aantal inzageverzoeken door de burger sterk toe. Met
betrekking tot het DBR kan de burger een overzicht krijgen van alle kantoren die zijn of haar gegevens
hebben verwerkt. Daarnaast kan de burger alle gegevens zien die u geregistreerd heeft in het DBR.
Toen u destijds deze gegevens registreerde heeft u mogelijk gedacht dat deze gegevens alleen voor
uzelf en collega-gerechtsdeurwaarders beschikbaar zouden zijn. Dat is dus niet meer zou. Er kan door
de burger worden “meegelezen”.

Wij vragen hier uw aandacht voor. Houd rekening met de kwaliteit van de data. Bijvoorbeeld welke
contactgegevens van uw kantoor in het DBR worden geregistreerd, het veld “Opmerkingen” bij een
registratie en bij de naam van de derde-beslagene.
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