NieuwsKoerier
Geacht lid van DB.NU,

DB.NU ledenaantal groeit!

Kort door de bocht…

Met de zomerperiode in aantocht laten
wij graag nog even van ons ‘horen’.

De afgelopen maand hebben we een eerste
start gemaakt met een campagne om nieuwe
leden te werven. Immers, hoe groter de
achterban, des te sterker de slagkracht van
uw belangenvereniging.

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

De campagne bestaat uit een direct mail
vanuit het verenigingskantoor met een
telefonische opvolging door de
bestuursleden van DB.NU.

In de eerdere brief van DB.NU naar de
Procureur Generaal (PG) bij De Hoge Raad is
inhoudelijk gereageerd op de prejudiciële
vragen die aan de PG zijn gesteld in het kader
van de ambtshalve toetsing op basis van de
Richtlijn 93/13/EEG.
Inmiddels heeft DB.NU ook een
cassatieadvocaat ingeschakeld (Johan den
Hoed, Köster Advocaten).
Mr. Köster heeft de inhoudelijke reactie van
DB.NU bij de Hoge Raad tijdig ingediend. In
beide procedures zal deze reactie worden
meegenomen.

In deze editie van de NieuwsKoerier
leest u het één en ander over enkele
onderwerpen, waarmee DB.NU zich
momenteel bezig houdt.
Wij vertrouwen erop u hiermee van
dienst te zijn en wensen u alvast een
fijne zomerperiode toe.
Met collegiale groet,
Hans Groenewegen
Voorzitter

Naar aanleiding van de resultaten tot nu toe
kan worden gemeld dat wij de eerste nieuwe
leden al welkom mochten heten. Wij zijn
verheugd dat we hen aan boord hebben.

Negatieve rente op derdengeldenrekening
Jan-Willem Löwik (Eshuis Accountants en lid van de
Raad van Advies van DB.NU) werkte hierover een
notitie uit. Hierin formuleerde hij een antwoord op
de vragen of - en zo ja op welke wijze - de gdw de
negatieve rente voor welk bedrag aan opdrachtgevers
zou kunnen doorbelasten. De notitie is momenteel in
behandeling binnen het bestuur van DB.NU en zal
daarna worden gedeeld met de leden van DB.NU.
Alvast kan wel worden opgemerkt dat de NOvA (Ned. Orde van Advocaten) en de KNB (Kon.
Notariële Beroepsorganisatie) hebben aangegeven om de negatieve rente gewoon door te
belasten. Zo wordt binnen het notariaat een vast bedrag doorbelast en de bulk maakt het
dan goed. Voor gdws is het een stuk lastiger om e.e.a. om te slaan naar opdrachtgevers.
DB.NU geeft u binnenkort aan de hand van de notitie een advies af.

Inhoudelijke reactie op wetsvoorstel privaatrechtelijke
buitengerechtelijke incasso
Het wetsvoorstel heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van de private
buitengerechtelijke incassodienstverlening. Binnen DB.NU wordt het voorstel momenteel
nader bestudeerd. Er wordt kritisch gekeken of het middel het doel zal gaan heiligen.

•

•

Ambtshalve toetsing

Verslag Bootcamp.

Op 28 en 29 mei j.l. werd het tweedaagse
Bootcamp ‘Scaleup your business!’ gehouden
voor de leden van DB.NU.
Meer dan 40 deelnemers volgden het
Bootcamp en vormden daarmee een goede
representatie van kantoren die lid zijn van
DB.NU. De bijeenkomst werd zowel live als
online gevolgd.
Het Scaleup Bootcamp was speciaal
ontwikkeld voor gdw-kantoren met
groeiambitie. Onder meer in termen van
cliënten, omzet en winst. Deze onderwerpen
(en méér) kwamen vooral in praktische zin
goed aan de orde.
•

Bundeling app.

Binnenkort kunt u de uitrol verwachten van
de Bundeling app.
Het doel van de app is meer interactie te
bewerkstelligen tussen DB.NU en haar leden.

Is het wetsvoorstel inhoudelijk voldoende qua regulering en biedt het wetsvoorstel
daarmee ook voldoende ruimte voor adequate handhaving?
DB.NU zal een inhoudelijke reactie opstellen die naar de leden van de vaste
Kamercommissie gestuurd zal worden. Dit zal gebeuren zodra het Ministerie van J&V
heeft gereageerd op de vraag van DB.NU wat de precieze planning is voor wat betreft het
indienen van de reactie.

DB.NU
PE-cursussen en ALV najaar

15 september 2021
• Legal Design Thinking
• Transitiemanagement voor gdw’s

Wilt u reageren? Mist u iets?
Laat het ons weten en stuur uw bericht naar
info@deurwaardersbelangen.nu.
10 november 2021
• Niet harder maar slimmer werken
• ALV DB.NU

