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       Landelijke studie- en actualiteitendag inzake het invorderen van (belasting)schulden 

                        kwijtschelding / schuldhulpverlening / andere actuele zaken  

 

                        Deurwaarders Collectief Nederland (DCN) nodigt u uit:  
 

        Woensdag 09 oktober 2013 
Congres- en vergadercentrum “de Schakel” 

Oranjelaan 10 te Nijkerk 

Ontvangst en registratie vanaf 08.30 uur 

De thema-/studiedag begint om 09.25 uur 

Afsluiting is om 17.30 uur 

 
Dagvoorzitter: dhr. H. (Henk) Karelsen (voorzitter DCN) 

                            

Inleiders: 

--dhr. J. (Joost) de Groot 
   new business manager BVA-auctions BV,  

   het grootste online veilinghuis van Nederland 

--dhr. ir. T.N.M.(Titus) Visser, directeur Stichting M.     

--mevr. J.G.M. (Ine) van Dalen,  
   beleidsmedewerker Stichting M. 

--mevr. M. (Marinka) van Vliet, kwaliteitsadviseur 

--dhr. L. (Leen) Nobels, kwaliteitsadviseur 

   Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) 

--dhr. R. (Rémi)Langenberg 
   accountmanager /adviseur van het College voor  

    Zorgverzekeringen (CvZ)  

--dhr. mr. J. (John)Wisseborn 
   voorzitter Koninklijke Beroepsorganisatie van 

   Gerechtsdeurwaarders (KBvG)  

--dhr. prof.dr. A. (Alex) Brenninkmeijer 
   Nationale ombudsman 

 
    

Doelgroep 

Gerechts- en belastingdeurwaarders,  

juridisch medewerkers, heffings- en 

invorderingsmedewerkers, medewerkers  

kredietbanken, sociale diensten, schuldhulp- 

verleners, bewindvoerders, woningcorporaties  

en een ieder betrokken bij of werkzaam in het 

vakgebied. 

 

Deelname 

De kosten bedragen per deelnemer € 299,-- 

Dit is inclusief koffie/thee/frisdrank en een 

uitgebreid lunchbuffet 

Donateurs DCN betalen € 279,-- per deelnemer  

Het invorderen van (belasting)schulden tijdens 

de aanhoudende economische recessie: 

is de huidige wet- en regelgeving niet hopeloos 

verouderd ? 

Moeten deurwaarders en schuldhulpverlening 

niet nog beter gaan samenwerken ? 

 

Zijn alle middelen welke de Overheid hanteert 

bij het invorderen van schulden wel of niet 

acceptabel ?   

 

Aan het einde van de studiedag heeft u hoe dan 

ook de nodige kennis opgedaan en in bijna alle 

gevallen kunt u deze gebruiken binnen uw eigen 

organisatie en werkveld. 

 

Een dag voor en door invorderend Nederland ! 

Maar zeker ook voor schuldhulpverleners ! 

 

De studiedag kenmerkt zich in de meeste 

gevallen door overdracht van kennis uit 

werkervaring. De inleiders zullen zo actueel 

mogelijk de laatste ontwikkelingen op hun 

gebied behandelen. 

De programmabeschrijving ziet er als volgt uit: 

 

Hoofdonderwerpen  

 

√ bedrijfspresentatie: BVA in de praktijk 
       
√ Deurwaarders en politie & justitie 
 
√ hoe werkt het LBIO   
 
√  wanbetaling bij zorgverzekeringen  

 

√   invorderen nieuwe stijl, anno 2014 
 
√ in het krijt bij de overheid 
 
√ vragenrondes na ieder onderwerp 

 


