NieuwsKoerier
Geacht lid van DB.NU,
In deze editie van de NieuwsKoerier geven
wij u alvast een vooruitblik op de online
ALV van DeurwaardersBelangen.Nu op 12
mei aanstaande.
Tijdens de ALV praten wij u graag bij over
de actuele onderwerpen en behandelen
we het Financieel Jaarverslag 2020.
De ALV is online en vangt om 14:00 uur
aan. Alvast aanmelden? Stuur uw bericht
naar info@deurwaardersbelangen.nu.
Wij hopen van harte dat we u op 12 mei
online mogen begroeten.
Met collegiale groet,
Hans Groenewegen
Voorzitter
P.S.: vergeet ook de online PE-cursus
Conservatoir Beslag in de ochtend niet. U
leest er hieronder meer over.

Sneak preview:
Onderwerpen ALV DB.NU
12 mei a.s. 14:00 uur
Hierbij geven wij u alvast een overzicht van
enkele onderwerpen die inhoudelijk zullen
worden besproken en waarbij uw menig op
prijs wordt gesteld.
•
•
•
•
•
•
•
•

Schuldenwijzer
Schadeprocedure Btag
Onderzoek evaluatie KBvG
Ambtshalve toetsing
Wetsvoorstel private buitengerechtelijke
incassodienstverlening
Verordening grenzen tariefmodellen
Update werkgroepen
Financieel jaarverslag DB.NU 2020

Eerdaags ontvangt u de volledige agenda en
stukken voor deze online ALV.
Heeft u onderwerpen die u graag op de
agenda wilt zien? Laat het ons weten.

Cursus Conservatoir Beslag 12 mei a.s. (4 PE-punten)
Het conservatoir beslag wordt vaak onder hoge tijdsdruk verzocht en uitgevoerd. Goede
samenwerking tussen de concipiërende advocaat en de deurwaarder, belast met de
feitelijke uitvoering, is een vereiste. Tijdens de cursus actualiseren en verdiepen we de
kennis van de artikelen 700-770 en 1019-1019d Rv. Binnen de lesomgeving bespreken we
specifieke problemen. Deze online cursus wordt voorafgaand aan de ALV van DB.NU op 12
mei a.s. verzorgd. Uw docent: Jeroen Nijenhuis, Nijenhuis Opleidingen. Aanmelden kan nog.

Overleg Ministerie
Volgende week voert een delegatie van DB.NU een gesprek met het Ministerie over een
aantal onderwerpen. Het gesprek wordt gevoerd, samen met een delegatie van de KBvG.
Wij hebben een voorstel doen uitgaan voor een drietal onderwerpen op de agenda. Deze
onderwerpen zijn:
• Verzoek tot uitvoering van een onderzoek door het Ministerie betreffende
verantwoorde incasso- en deurwaardersactiviteiten met name de aanvullende taken
en verantwoordelijkheden van de gerechtsdeurwaarder anders dan de reguliere
ambtshandelingen, zowel qua inhoud als verdienmodel. Dit overeenkomstig de motie
Beukering.
• Onevenredig zware last verbonden aan de kosten van Toezicht en Tuchtrecht.
• Publieke invorderingsbevoegdheid gerechtsdeurwaarder, met name, maar niet enkel
en alleen, de fiscale invordering.
Het kan zijn dat de DB.NU brandbrief ook aan de orde komt.

Kort door de bocht…
In deze rubriek geven wij u een beknopt
overzicht van mededelingen, die voor u
wetenswaardig kunnen zijn.
• Centrale inkoop verzekeringen.
Enkele weken geleden informeerden wij u
over financieel voordeel voor onze leden
d.m.v. centrale inkoop van verzekeringen.
Het ging om een onafhankelijke scan op uw
huidige totaalpakket aan verzekeringen en
beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen.
Tijdens de komende ALV zullen wij u vragen
of u dit soort initiatieven op prijs stelt.
• Brandbrief.
Vorige maand informeerden wij u over de
brandbrief. Deze is vorige week uitgestuurd.
Wij zijn blij met de vele positieve reacties die
we van u mochten ontvangen.
• Verordening grenzen tariefmodellen.
In de vorige editie van de NieuwsKoerier
schreven wij hier uitgebreid over. In
aanvulling daarop kunnen we u melden dat
het onderwerp is geagendeerd voor de
Ledenraad op 22 april a.s. Tijdens de meest
recente Ledenraad is er veel discussie
ontstaan over de interpretaties. Wij praten u
bij tijdens de komende ALV.
• CJIB gunning.
De gunning is inmiddels een feit. We volgen
welke verschuivingen en consequenties dit
in de markt veroorzaakt en houden u op de
hoogte.
• Uitkomst poll NieuwsKoerier.
Met het ter perse gaan van de meest recente
editie van de NieuwsKoerier vroegen we u
kort of u de nieuwsbrief op prijs stelt. Alle
reacties, die bij ons binnen kwamen, waren
unaniem positief. Wij zijn daar blij mee!

Mist u iets?
Laat het ons weten en stuur uw bericht naar
info@deurwaardersbelangen.nu.

Tijdens de komende ALV praten wij u bij over de relevante uitkomsten van dit gesprek.

DB.NU
Agenda

23 april 2021 (13u-17u, online)
• Symposium Legal Design (4 PE-punten)
• Mr.dr. I. v.d. Berg, Hogeschool Inholland

12 mei 2021 (online)
• Ochtend - Conservatoir beslag
• Middag - ALV

28 & 29 mei 2021 (live en online)
• ‘Scale-up your business!’,
2-daags Bootcamp voor gdws.

