NieuwsKoerier
Geacht lid van DB.NU,

Inverbindingstelling incassozaken

De zomerperiode ligt inmiddels al weer zo goed
als achter ons. Wij praten u graag bij over onze
aandachtspunten en inzet gedurende die
periode.

De minister voor Rechtsbescherming heeft aangekondigd dat hij met partijen in
gesprek wil gaan over de zgn. inverbindingstelling voor incassozaken.

Over de voor u meest relevante onderwerpen
leest u meer in deze editie van de NieuwsKoerier.

De inverbindingstelling houdt in dat de schuldeiser contact opneemt (of pogingen
daartoe doet) met de schuldenaar teneinde te proberen het geschil in onderling
overleg op te lossen.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te
zijn.

Men wil graag bezien hoe gestimuleerd kan worden dat partijen bij geldvorderingen
nadenken over een betalingsregeling in plaats van dat een schuldeiser (gelijk) een
dagvaarding uitbrengt.

Met collegiale groet,
Hans Groenewegen
Voorzitter

DB.NU is uitgenodigd voor een komende expertmeeting om van gedachten te wisselen
over een inverbindingstelling. DB.NU heeft besloten om gehoor te geven aan de
uitnodiging en houdt u op de hoogte.

Werkbijeenkomsten thema JenV schulden en incasso

Kort door de bocht…

Leden van het bestuur van DB.NU zijn deelgenoot geweest van de werkbijeenkomsten, die zijn
georganiseerd vanuit JenV als gevolg van de motie Beukering (i.c.: verzoek aan de regering om het
samenvoegen van het minnelijke traject en de Wsnp te verkennen).

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

De stand van zaken tot nu toe: vanuit JenV spreekt men de minister over het proces en de sessies
en de opzet van een brief aan de Kamer. Idee is om de brief in september uit te doen. Doordat
het kabinet demissionair is, zal de brief een terugkoppeling zijn van de gesprekken en een
vooruitblik wat als mogelijkheden wordt gezien om te doen. De brief zal een vertrekpunt zijn en
geen eindpunt – mede doordat het kabinet demissionair is, is het lastig om nieuw beleid aan te
kondigen. Tegelijk wil men de Kamer laten zien waar gemeenschappelijke ideeën over bestaan.

Dat betekent niet dat men al met dichtgetimmerde plannen komt, maar vooral de
hoofdonderwerpen wil laten zien. Aandachtspunten daarbij zijn ‘kleine schulden klein houden’,
sociaal tarief, innovatie, digitalisering en privacy. Specifieke aandacht voor dit alles wordt beoogd
voor de kwetsbare groepen.

Compensatieregeling CJIB en toeslagenaffaire
Naar aanleiding van de brief van 16 juli j.l. die het CJIB aan de contract-deurwaarders heeft
gezonden met betrekking de afwikkeling van de vorderingen die geraakt worden door de
kindertoeslagaffaire, hebben een aantal leden zich tot ons bestuur gewend.
Daarom hebben wij in de zomerperiode een ingelaste bestuursvergadering gehouden over dit
onderwerp en dat heeft geleid tot een indringende reactie aan het CJIB.
Het komt erop neer dat betrokken gerechtsdeurwaarders nu zaken moeten gaan sluiten, waarbij
een deel van de gemaakte kosten voor eigen rekening moet worden genomen. De betreffende
collega’s moeten bloeden voor de fouten van de overheid en worden dus indirect slachtoffer van
de kindertoeslagenaffaire. Een naar de mening van ons bestuur niet te accepteren situatie.
DB.NU onderhoudt contact met meerdere, ook grotere kantoren (buiten de leden van DB.NU)
en zet in op een gezamenlijke strategie. Vanuit DB.NU is en wordt inmiddels zowel naar het CJIB
als naar de verantwoordelijk Staatssecretaris actie ondernomen en zullen wij onze leden
hierover informeren.

DB.NU
PE-cursussen en ALV najaar

15 september 2021 (geweest)
• Cursus Legal Design Thinking

•

ALV in aantocht.

Noteert u alvast 10 november a.s. In uw
agenda voor de Algemene
Ledenvergadering (ALV) van DB.NU.
Wilt u bepaalde onderwerpen op de
agenda zien? Uw suggesties zijn van
harte welkom!
•

Brandbrief voorjaar.

Het is alweer enkele maanden geleden
dat vanuit DB.NU een brandbrief is
opgestuurd naar de minister van
Rechtsbescherming. Nadat van onze
kant meerdere malen om een reactie is
gevraagd, is nu aangegeven dat deze in
de komende weken wordt opgesteld.
Wij blijven vinger aan de pols houden.

Wilt u reageren? Mist u
iets?
Laat het ons weten en stuur uw bericht
naar info@deurwaardersbelangen.nu.

10 november 2021
• Cursus & ALV DB.NU

