
                  PROGRAMMA woensdag 09 oktober 2013                                                   
                           Ontvangst en registratie vanaf  08.30 uur 
 

Ochtendprogramma 
 

09.25 uur  Opening door dagvoorzitter dhr. H. Karelsen, voorzitter stichting DCN 

 

09.30 uur   Bedrijfspresentatie BVA-auctions BV      (dhr. J. de Groot) 
                        BVA is het  grootste online veilinghuis van Nederland en veilt in opdracht van derden roerende en onroerende zaken. 

                        In 2011 zijn in 1.700 veilingen 550.000 kavels verkocht. 

                        De dienst Domeinen Roerende Zaken van het ministerie van Financiën is partner van BVA  

                       

 

10.30 uur   De deurwaarder: verlengstuk van politie en justitie ?    (dhr. T.N.M. Visser en mevrouw  I. van  

                   Dalen – stichting M.) 
                   De oog- en oorfunctie is een bekend begrip bij deurwaarders. Een goede registratie  van feiten en omstandigheden  

                        kan van belang zijn bij het verdere verloop van de invorderingsprocedure. 

                        Maar in het geval een deurwaarder of schuldhulpverlener wordt geconfronteerd met strafbare feiten, hoe kan of moet  

                        hij/zij hiermee omgaan ? Komen zijn/haar bevoegdheden niet in het geding ? Welk risico loopt men bij het doen van  

                        aangifte ? Stichting M. (meld misdaad anoniem) informeert u. 

                                     

11.30 uur   Korte pauze 

 

11.45 uur   Inningstaken op het gebied van wettelijke onderhoudsbijdragen    (mevr. M. van Vliet – LBIO) 
                   Het LBIO voert in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie inningstaken uit op het gebied van wettelijke  

                       onderhoudsbijdragen.  Het LBIO int o.a. alimentatiebijdragen en kan zonder het inschakelen van een  

                       gerechtsdeurwaarder beslag leggen op het inkomen. Het LBIO mag informatie inwinnen bij b.v. de Belastingdienst en  

                       gemeenten. 

 

12.45 uur   Lunch                    Er staat een uitgebreid lunchbuffet voor u gereed  ! 
 

 

Middagprogramma 

 
13.30 uur   Incasso van de premie voor zorgverzekeraars         (dhr. R. Langenberg - CvZ) 
                   Het niet betalen van de zorgpremie komt veel voor. Eind 2012 betaalden zo ongeveer 295.000 mensen hun zorgpremie  

                        niet. Premiebetalers met een betalingsachterstand van 6 maanden worden door de zorgverzekeraars aangemeld bij het  

                        CvZ en deze neemt de inning over. Voor wat betreft de werkwijze in de praktijk, kan vermeld worden dat ook het CvZ  

                        verregaande bevoegdheden heeft. 

 
14.30 uur   Modernisering van het deurwaarderswerk (dhr. J. Wisseborn – KBvG) 
                   Door middel van een pré-advies heeft de KBvG aangegeven dat de huidige wet- en regelgeving welke van toepassing is  

                       bij het beslag leggen op roerende zaken dringend aan vernieuwing toe is. De KBvG adviseert schuldenaren tijdig te  

                       reageren om extra kosten te voorkomen. Samenwerking met schuldhulpverlening kan voorkomen dat schuldenaren  

                       nog dieper in de financiële problemen geraken. 

                       Het Centraal Digitaal Beslagregister, hoe gaat dit er in de praktijk uitzien.   

 

15.30 uur  Korte pauze  

 
15.45 uur   Behoorlijke invordering door de overheid (dhr. A. Brenninkmeijer – Nationale ombudsman) 
                   Doet de overheid op dit gebied wat van haar mag worden verwacht ? Geeft de overheid het goede voorbeeld ? 

                        Hoe kan het stapelen van beslagen worden voorkomen ? Is de Overheidsvordering wel een juist  

                        invorderingsinstrument ? 

                        Praktijkvoorbeelden en de visie van de Nationale ombudsman 

   

16.45 uur  Samenvatting en sluiting door de dagvoorzitter 

                  Uitreiking certificaat bijwonen studie- en actualiteitendag 2013 

 

17.00 uur  Gelegenheid tot napraten met de organisatie, leggen van nieuwe en verstevigen van  

                   bestaande contacten onder het genot van een aangeboden drankje  

     

17.30 uur  Einde studie- en actualiteitendag 2013 

                                                     


