
Programma Landelijke themadag “Erop of eronder” 
 
Ochtendprogramma 
 
10.00 uur Opening door dagvoorzitter dhr. A. Karelsen, voorzitter stichting DCN. 
 
10.05 uur Visie staatssecretaris A. Aboutaleb over o.a.: 

- Zijn aan het verstrekken van bijstand in de vorm van goederen risico’s 
verbonden? 

- Hoe sociaal moet of mag een deurwaarder zijn? 
 
10.55 uur Korte pauze 
 
11.05 uur De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is er om schuldenaren uit de 

schuldenproblematiek te halen. Lukt dit in de praktijk of krijgt men vaak toch weer te 
maken met nieuwe schulden? 

 Is er voldoende toezicht op het voorkomen van nieuwe schulden tijdens een lopende 
WSNP-regeling / schuldsanering voorkomen door lokale lasten uit de boedel te 
betalen. 

 Nieuwe WSNP per 01-01-2008. 
 Inleider is mr. P. Molema, werkzaam bij de rechtbank Leeuwarden in insolventie 

zaken. 
 
11.55 uur  Kind van de rekening. 
 De hedendaagse praktijk van de gerechtsdeurwaarder. 
 Inleider is dhr. A. Bulk, gerechtsdeurwaarder te Leiden. 
 
12.15 uur Tussen de middag wordt u een goed verzorgd lunchbuffet aangeboden. 
 
 
Middagprogramma 
 
13.30 uur Kredietbanken en deurwaarders gaan samenwerken. 

De volkskredietbanken gaan samenwerken met deurwaarders om de schulden van 
wanbetalers niet onnodig te laten oplopen. 
Mensen met hoge schulden kunnen voor hulp aankloppen bij een volkskredietbank. 
Om de kansen op een oplossing te vergroten wordt getracht ervoor te zorgen dat de 
schulden tijdens de hulpperiode niet verder oplopen door b.v. aanmaningskosten. De 
kredietbanken willen hiervoor de hulpvragers vanaf 2008 centraal gaan registreren. 
Inleider is drs. Ing. G. Jaarsma, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet. 

 
14.20 uur Korte pauze 
 
14.30 uur In onze samenleving voert de overheid veel taken uit. Iedereen heeft daar mee te 

maken. Vaak verloopt het contact goed, maar niet altijd. De overheid mag hierop 
worden aangesproken, want burgers hebben recht op een eerlijke behandeling. Als 
dat niet helpt kan men terecht bij de Nationale Ombudsman: een onpartijdig en 
onafhankelijk instituut. Neemt het aantal klachten toe, af, of blijft dit stabiel? 

 Inleider is dr. A.F.M. Brenninkmeijer, de Nationale Ombudsman. 
 
15.20 uur Verstandig lenen. 
 Kan een kredietverstrekker mede schuldig  zijn aan financiële problemen bij leners? 

Moet geld lenen voor luxegoederen en vakanties altijd kunnen of moeten mensen 
soms ook tegen zichzelf in bescherming worden genomen? 

 Inleider is dhr. G.J. Mulder, kredietbank Emmen. 
 
15.40 uur Samenvatting themadag en sluiting door dagvoorzitter. 
 
15.45 uur – 16.00 uur  Uitreiking certificaat bijwonen themadag. 



 
 
 


