
Geacht lid van DB.NU,

Ook in deze editie van de NieuwsKoerier
praten wij u weer graag bij over enkele 
onderwerpen waarop wij ons richten en 
waarover wij u nieuws kunnen melden.

Met collegiale groet,
Hans Groenewegen
Voorzitter

NieuwsKoerier

Verordening grenzen 
tariefmodellen

Er is binnen de LR discussie ontstaan over de 
VO en datgene wat in de VO is opgenomen over 
de kickback-fees. In eerste instantie zou het 
verbod op kickback-fees alleen gelden voor de 
ambtelijke handelingen. Een andere uitleg, dat 
het verbod ook geldt voor niet ambtelijke 
handelingen leidde bij de laatste reguliere LR-
vergadering tot beroering. Het onderwerp 
staat nu opnieuw op de agenda van de 
LR. DB.NU zal in ieder geval in de brandbrief 
aan de Minister hier aandacht voor vragen als 
ook in het overleg dat DB.NU regelmatig met 
het ministerie heeft. 

Dit alles was wellicht wel te voorzien. Het 
uitgangspunt was een redelijke vergoeding over 
de hele portefeuille. Het BFT had al gezegd dat 
dit nauwelijks is te handhaven. Het inzicht lijkt 
pas te komen na de invoering. Echter, de 
verordening is inmiddels wel van kracht. 
Daarmee is een opmerkelijke situatie ontstaan.

Kort door de bocht…

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

• Schuldenwijzer. 
Zoals bekend, heeft DB.NU een enquête
in gang gezet, waarop 62 respondenten
reageerden. De uitslag was dermate
verontrustend, dat DB.NU deze ter
behandeling heeft aangeboden voor de
extra Ledenraadsvergadering op 18
maart over dit onderwerp.  Tijdens deze
vergadering zijn een reeks standpunten
verkondigd. Er werden geen relevante
besluiten genomen. Er is gesproken over
een nieuw verdienmodel, te verankeren
in de wet, met een vergoeding voor de
maatschappelijke taken. Wordt vervolgd.

• Evaluatie KBvG als PBO. 
Het WODC heeft het juridische en
bestuurskundig onderzoekbureau Pro Facto
opdracht gegeven een onderzoek uit te
voeren naar het functioneren van de KBvG
als Publiekrechtelijke Beroepsorganisatie.
Vanuit het WODC is reeds contact met ons
bestuur en zullen wij uitgenodigd worden
om onze inbreng te leveren. In April vindt
de interne voorbereiding van dit onderzoek
plaats en onze leden worden hierbij
uitgenodigd ons bestuur van input te
voorzien. 

‘Scale-up your business!’ – 28 & 29 mei 2021

In samenwerking met Business Accelerators wordt een tweedaags Scale-up Bootcamp 
voorbereid, speciaal voor gerechtsdeurwaarders. Waar liggen de mogelijkheden voor 
groei, ook in moeilijke tijden? Veel deurwaarderskantoren werken op zich voldoende, 
maar groeien niet, komen niet verder of krimpen zelfs. 

Het Bootcamp is ontwikkeld voor kantoren die de ambitie hebben om versneld te groeien. 
In aantal klanten, in omzet, in winst, in bedrijfswaarde en in bedrijfsomvang. Binnenkort 
ontvangt u meer informatie over het Scale-up Bootcamp. 

Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel private 
buitengerechtelijke incassodienstverlening 
voorziet in een verplicht incassoregister en 
biedt een grondslag om bij lagere 
regelgeving kwaliteitseisen aan de 
buitengerechtelijke incassodienstverlening 
te stellen. 

Doel is dat de geconstateerde problemen 
met deze vorm van incassodienstverlening 
worden verholpen. Daartoe wordt in het 
wetsvoorstel eveneens een systeem van 
toezicht en handhaving opgezet. 

Tot slot bevat het wetsvoorstel 
maatregelen tegen de negatieve aspecten 
van de verkoop van vorderingen en 
maatregelen tegen het verdienmodel bij 
de cumulatie van termijnvorderingen. 

Vanuit DB.NU is tijdens marktsconsultaties 
al eerder inbreng aangeleverd. Wij zullen 
nu ons commentaar op het wetsvoorstel 
richten aan de Vaste Kamercommissie 
voor J&V. Dan volgt de inhoudelijke 
behandeling van het wetsvoorstel in de 
Tweede  Kamer. Indien dit noodzakelijk 
blijkt, volgt een gerichte lobby op Tweede 
Kamerleden. We houden u op de hoogte.

DB.NU
PE-cursussen en ALV voorjaar

12 mei 2021
• Ochtend - Conservatoir beslag
• Middag   - ALV

28 & 29 mei 2021
• ‘Scale-up your business!’,

2-daags Bootcamp voor gdws.

Mist u iets?

Laat het ons weten en stuur uw bericht naar 
info@deurwaardersbelangen.nu. 

Enquête met KBvG

Met bestuursdelegaties van zowel DB.NU en de KBvG is gesproken over de (financiële) effecten 
van de Coronacrisis binnen onze deurwaarderskantoren. Een volledig beeld bestaat hier niet 
over. Een enkel kantoor geeft aan dat de gevolgen van de crisis geen of een gering resultaat 
hebben op de bedrijfsvoering, terwijl andere kantoren informeel mededeling doen van behoorlijk 
omzetverliezen en rode cijfers. Vanuit DB.NU is aangedrongen op een flankerend beleid dat leidt 
tot ondersteuning van die kantoren. Om een helder beeld te krijgen omtrent het werkelijke effect 
van de Coronacrisis binnen de kantoren is besloten om in gezamenlijkheid een enquête uit te 
voeren om daarmee een realistisch beeld te krijgen. Op basis van de uitkomst kan vervolgens 
besloten worden hoe en op welke wijze ondersteunend beleid wenselijk of zelfs noodzakelijk is.

Brandbrief

Vorige maand informeerden wij u over de 
brandbrief. Deze is in grote lijnen klaar. We 
wachten op het verslag van het BFT en cijfers 
van het CBS ter completering van debrief. 
.


