NieuwsKoerier
Geacht lid van DB.NU,

Terugblik ALV 12 mei j.l.

Kort door de bocht…

Tijdens de ALV op 12 mei j.l. konden wij
u al bijpraten over de actuele
onderwerpen.

De ALV ligt alweer achter ons. De 22
deelnemers konden zich goed vinden in de
aanpak van de besproken onderwerpen.

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

Daarna zijn wij verder gegaan met deze
onderwerpen – en meer.
Wij informeren u graag over dit alles in
deze editie van de NieuwsKoerier van uw
belangenvereniging.

Er is onder meer gesproken en gedebatteerd
over de Schuldenwijzer; het onderzoek
evaluatie KBvG; de schadeprocedure Btag;
het wetsvoorstel private buitengerechtelijke
incassodienstverlening en het financieel
jaarverslag DB.NU 2020.

Wij vertrouwen erop u hiermee van
dienst te zijn.

Het bestuur van DB.NU hecht aan een
maximale betrokkenheid van onze leden.

Met collegiale groet,
Hans Groenewegen
Voorzitter

Graag nodigt het bestuur u dan ook uit om
ons suggesties aan te reiken, waarvan u vindt
dat daarin een rol is weggelegd voor DB.nU.

• Kennismaking 2e Kamerlid.
Op 6 mei vond er een online kennismaking en
overleg plaats met 2e Kamerlid Ulysse Elian
(VVD). Het beroep gerechtsdeurwaarder kent
hij goed. Hij richt zijn focus op de algemene
executiebevoegdheden publieke vorderingen
alsook op de Belastingdienst. Die functioneert
wat hem betreft op zijn zachts gezegd niet
soepel. Ulyss Elian wil voorts een dag
meelopen in het kantoor van een
gerechtsdeurwaarder voor enige ervaring en
indrukken.

Verordening grenzen tariefmodellen
De nieuwe verordening heeft nogal wat stof heeft doen opwaaien binnen de achterban van
DB.NU en ook binnen de Ledenraad. Daar ontstond veel discussie over de interpretaties.
Met dit alles heeft de verordening veel vragen opgeroepen. De denkrichting was: het Btag
was heilig, maar nu dat het Btag toch een verdienmodel blijkt te zijn voor opdrachtgevers.

Vanuit DB.NU hebben we aangedrongen op de eerdere toezegging van de minister over
regelgeving. Het komt wederom op de agenda binnen het ministerie.

Ambtshalve toetsing
Na een zorgvuldige voorbereiding heeft DB.NU op
21 april een brief naar de Procureur Generaal bij de
Hoge Raad gestuurd.

In deze brief is er inhoudelijk gereageerd op de
prejudiciële vragen die aan de Procureur Generaal
bij de Hoge Raad zijn gesteld in het kader van de
ambtshalve toetsing op basis van de Richtlijn
93/13/EEG.

• Negatieve rente derdengelden rekening.
Jan-Willem Löwik (Eshuis Accountants, tevens
lid van de Raad van Advies van DB.NU) werkt
over dit onderwerp een notitie uit. In deze
notitie zal hij een antwoord formuleren op de
vragen of, en zo ja op welke wijze de gdw de
negatieve rente voor welk bedrag aan zijn
opdrachtgever kan doorbelasten. De notitie
zal worden gedeeld met de leden van DB.NU
• Bundeling app.
Om gehoor te geven aan het verzoek van de
leden om meer betrokken te raken bij DB.NU
en beter geïnformeerd te worden gaat DB.NU
binnenkort gebruik maken van de Bundeling
app. De app bewerkstelligt interactie onder
DB.NU en haar leden en geeft daarmee
gehoor aan het verzoek van haar leden om
hen meer te betrekken bij DB.NU.
• Actie: extra persoonsleden.
Eerdaags ontvangen alle leden van DB.NU een
uitnodiging om vanuit hun kantoren extra
persoonsleden bij DB.NU in te schrijven. Het
doel hiervan is eenvoudig: hoe groter de
achterban, des te sterker de slagkracht. Ieder
nieuw persoonslid krijgt uit hoofde van deze
actie een gratis PE-cursus uit het aanbod van
DB.NU.

Het betreft een zeer complexe materie, met weinig bewegingsruimte vanuit het
Europees Hof van Justitie. In de brief is onder andere de nadruk gelegd op de impact die
de Richtlijn in de praktijk heeft, niet alleen voor de consument maar ook voor de
opdrachtgevers van, en de gerechtsdeurwaarder.

Wilt u reageren? Mist u iets?

De brief is tevens in kopie naar de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak en het
bestuur van de KBvG gestuurd.

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

