NieuwsKoerier
Geacht lid van DB.NU,

Impact Schuldenwijzer

Kort door de bocht…

De start van 2021 bracht tot nog toe een
zee aan prangende onderwerpen voor
onze sector. Stuk voor stuk onderwerpen
waarvoor DeurwaardersBelangen.Nu
zich momenteel met man en macht inzet
om het beste voor u als lid en voor de
sector te bereiken.

Op 18 februari j.l. werd het Flynth rapport
‘Impactanalyse invoering Schuldenwijzer bij
gerechtsdeurwaarderskantoren’ aan de
Ledenraad gepresenteerd.

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

Wij praten u graag bij in deze editie van
de NieuwsKoerier. Heeft u vragen of
andere onderwerpen? Meld het ons!
Met collegiale groet,
Hans Groenewegen
Voorzitter

Brandbrief
Naast Schuldenwijzer hebben zaken als de
uitblijvende verhoging Btag, de
marktwerking, de hoge griffierechten met
daardoor de beperking van de
toegankelijkheid van het recht en de
effecten van het nieuwe beslag- en
executierecht enorme gevolgen voor de
gerechtsdeurwaarder.
Redenen voor een reeds aangekondigde
brandbrief aan het Ministerie van Justitie
en Veiligheid, dit in opvolging van het
onderhoud dat een bestuursdelegatie op
16 februari j.l. met de verantwoordelijk
ambtenaren van het Ministerie heeft
gehouden.
Medio maart staat er een opvolgend
overleg samen met de KBvG met het
Ministerie gepland.

•

Het rapport schetst de impact op onder meer
de omzet, kosten (ook de doorberekende
kosten van de SNG), verdienmodel en
rendement van kantoren.
Volgens het rapport leidt Schuldenwijzer er
naar verwachting toe dat - onder verder
gelijkblijvende omstandigheden - de
gemiddelde resultaten in de sector (verder)
onder druk komen te staan. De omzet van
gerechtsdeurwaarders zal fors dalen en die
omzetdaling zal niet gecompenseerd worden
door daling van kosten.
Ons bestuur beraadt zich op dit moment en
ziet redenen om dit alles samen met haar
leden nader onder de loep te nemen. Punten
van aandacht zijn o.a. de financiering, de
wijze van besluitvorming en de gevolgen voor
de individuele kantoren.

2.

Ledenwerving.
Zeker nu, in het licht van de actuele
onderwerpen, is een omvangrijke
achterban van cruciaal belang. Zowel in
aantallen kantoren als personen. Om die
reden heeft een werkgroep binnen het
bestuur een actie van ledenwerving in
gang gezet voor de komende maanden.
Daarbij ook aan u de vraag: kent u
belangstellende collega’s (binnen of
buiten uw eigen kantoor) die mogelijk lid
zouden willen worden? Persoonlijk lid of
kantoorlidmaatschap? Breng hen met
ons in contact.

•

PE-cursusaanbod.
Vorige maand lanceerden wij het PEcursusaanbod 2021 vanuit
DeurwaardersBelangen.Nu. Is het
aanbod even aan uw aandacht ontsnapt,
meld het ons. Wij sturen u het
programma graag nog even toe.

Na een technische discussie binnen ons
bestuur hebben wij Jan-Willem Löwik
(voorheen Mazars, thans Eshuis accountants
& adviseurs) de opdracht gegeven voor een
gedegen advies over een omslagmethodiek.
Het advies delen wij met onze leden.

De antwoorden van de HR op de prejudiciële vragen van de kantonrechters van de
Rechtbanken NNE en AMS over de AT zijn van groot belang voor de gerechtsdeurwaarders
en hun opdrachtgevers. Mede gelet op het landelijke collectieve belang heeft DB.NU
besloten om een uitgebreide uiteenzetting naar de Procureur-Generaal bij de HR op te
stellen omtrent de toepassing en de gevolgen van de AT voor rechtspraktijk.
Wij wijzen o.a. op de nadelen en bewerkelijkheid, niet alleen naar de consument (als eiser en
gedaagde), maar ook in aanzienlijke mate naar de (kleinere) schuldeiser en zijn gemachtigde.
De reeds geuite bezwaren vinden onvoldoende gehoor, terwijl de uitwerking van de AT in de
praktijk totaal ontspoort. Nederland lijkt voorop te lopen als het gaat om de invulling van de
AT. Maar, in hoeverre slaat de toetsing door en tast deze de rechten van de handelaar als
eiser/gedaagde niet buitenproportioneel aan?
4 maart 2021
• De gdw toekomstbestendig!
• Begrijpelijk juridisch schrijven

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Uw
voordelen: lagere premies, lagere eigen
risico’s, uitgebreidere dekkingen, een vast
contactpersoon en vanaf 25 deelnemende
lid-kantoren een mogelijke groepskorting
van maar liefst 20% !
Scan verzekeringen. Dankzij deze scan krijgt
u snel een goed beeld of u kunt besparen op
uw huidige pakket verzekeringen en zo ja,
hoe en hoeveel.

•

Negatieve rente
derdengeldenrekening

Procureur-Generaal Hoge Raad, Ambsthalve Toetsing (AT)

DB.NU
PE-cursussen en ALV voorjaar

1.

Verzekeringsvoordeel.
Recentelijk ontving u informatie over
een tweetal verzekeringsproducten.
Interessant voor u? Laat het ons weten!
Het betreft:

Mist u iets?
Mist u onderwerpen die u actueel en relevant
vindt? Wilt u reageren op deze nieuwsbrief?
Laat het ons weten en stuur uw bericht naar
info@deurwaardersbelangen.nu.
12 mei 2021
• Conservatoir beslag
• ALV

