
Geacht lid van DB.NU,

Ook in 2021 zijn en blijven wij actief met 
onderwerpen, die voor u als lid van 
DeurwaardersBelangen.Nu en voor onze 
sector als geheel enorm van belang zijn.

In deze editie van de NieuwsKoerier
praten wij u graag bij over enkele van 
deze onderwerpen. 

Heeft u vragen of andere onderwerpen? 
Laat het ons weten! Voor nu vertrouwen 
wij erop dat wij u met deze editie van de 
NieuwsKoerier van dienst zijn.

Met collegiale groet,
Hans Groenewegen
Voorzitter

NieuwsKoerier

Ambtshalve toetsing

Onlangs hebben de kantonrechters van de 
Rechtbanken NNE en AMS aangaande dit 
onderwerp nieuwe préjudiciële vragen 
gesteld in twee zaken die door onze 
collega’s zijn aangebracht. 

De préjudiciële vragen hebben betrekking 
op de inhoud van de dagvaarding als ook 
welke sanctie de rechter kan opleggen als 
er niet voldaan is aan de eisen die aan de 
dagvaarding worden gesteld. 

Waarschijnlijk gaan de collega’s noch de 
KBVG actie hierin ondernemen. 

Omdat de antwoorden van de HR op de 
prejudiciële vragen van groot belang zijn 
voor de gerechtsdeurwaarders en haar 
opdrachtgevers heeft DB.NU besloten om 
een duidelijke uiteenzetting naar 
de Advocaat-Generaal bij de HR te sturen 
omtrent de toepassing en de gevolgen van 
de AT voor in de rechtspraktijk. 

We houden u graag op de hoogte.

Kort door de bocht…

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

• BTAG. De invoering van het Besluit 
tarieven ambtshandelingen 
gerechtsdeurwaarders in verband met 
de herijking van de schuldenaarstarieven 
loopt aanzienlijke vertraging op als 
gevolg van de val van het Kabinet. Uit 
informatie is gebleken dat het 
demissionair Kabinet hier ook geen 
prioriteit aan zal geven. DB.NU gaat actie 
hierin ondernemen. 

• Negatieve rente op de 
derdengeldrekening. 
DB.NU ontving diverse vragen hoe om te
gaan met de negatieve rente. Wel of niet
doorbelasten aan de opdrachtgever, hoe
te verwerken in de boekhouding etc.
DB.NU komt binnenkort met een advies
hierover.

• Schuldensymposium. Covid-19 gooide 
flink eten in het roet voor dit 
jubileumsymposium van DB.NU. 
Besloten is dat er een 
‘gelegenheidssymposium’ wordt 
georganiseerd zodra Covid-19 dit toelaat.

• Draagkracht. Volgende maand een jaar 
geleden dat DB.NU hierover een 
bijeenkomst organiseerde. Ondanks dat 
diverse individuele kantoren enorm 
onder druk staan, bleef een roep om 
collectieve actie uit. De individuele 
signalen blijven echter komen. Redenen 
voor DB.NU om op eigen initiatief de 
onderwerpen draagkracht en 
toekomstperspectief bij de kop te 
pakken.

Verzekeringsvoordeel!

DB.NU probeert via centrale inkoop 
financieel voordeel voor haar leden te 
behalen. Eerdaags ontvangt u informatie 
over een tweetal verzekeringsproducten:

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.

Benoeming thema’s DB.NU

Het bestuur heeft besloten om zich gedurende 2021 vooral in te zetten voor:

• Aandacht/waardering Ministerie en politiek: belang en toekomst van ons ambt; 
verdienmodel (overheidsopdrachten (fiscaal) & toenemende kosten; opleidingen.

• Besluitvorming in de KBvG: transparantie en toegankelijkheid Ledenraad (o.a. actief 
delen van vergaderstukken); VO Schuldenwijzer; website veilingen.

• Toekomst van ons ambt: maatschappelijke ontwikkelingen; coördinerend gdw.

Wij houden u graag op de hoogte over de vorderingen die wij in de komende tijd maken.

Mist u iets?

Uw bestuur heeft unaniem besloten om 
over de contributie 2021 een éénmalige 
coulancekorting toe te kennen van 25% . 

Hiertoe is besloten vanwege de Covid-19 
crisis die voor veel kantoren hard voelbaar 
is.

DB.NU
Opleidingen en ALV voorjaar

12 mei 2021
• Conservatoir beslag
• ALV

4 maart 2021
• De gdw toekomstbestendig!
• Begrijpelijk juridisch schrijven

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. 

Korting contributie 2021


