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                 Landelijke studiedag inzake het invorderen van (belasting)schulden 

                        kwijtschelding / schuldhulpverlening / andere actuele zaken  
 

            ”Invorderen van (belasting)schulden in crisistijd” 
 

       Stichting Deurwaarders Collectief Nederland (DCN) organiseert een studiedag:  
 

 

Woensdag 10 oktober 2012 
Congres- en vergadercentrum “de Schakel” 

Oranjelaan 10 te Nijkerk 

Ontvangst en registratie vanaf 08.30 uur 

De thema-/studiedag begint om 09.40 uur 

Afsluiting is om 17.00 uur 

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

 

Opening door mr.drs. G. Renkema 

burgemeester gemeente Nijkerk 
                            

Inleiders: 

--dhr. mr. A.J. (André) Moerman 
   manager sociaal raadslieden van Rijnstad, voorzitter  

   signaleringscommissie landelijke org. Sociaal Raadslieden 

--Mevr. G.J. (Gerjoke) Wilmink  
   directeur NIBUD 

--dhr. P. (Peter) Hofman 
   manager Operations BKR 

--mevr. J. (Joke) de Kock 
   voorzitter NVVK  

--dhr. A. (Alex) Brenninkmeijer 
   Nationale Ombudsman 

--mevr. dr. N. (Nadja) Jungmann  
   lector Hogeschool Utrecht rechten/schulden/invordering 

    eigenaar Social Force) 

--dhr. A. (Albert) Visser, CJIB unitmanager 

--dhr. R. (Rienk) van de Galiën, CJIB 

   Businessmanager Centrale Produktie Unit  

--mevrouw J. (Jeanne) van Grunsven 
   Expertisecentrum Veilige Publieke Taak 

 

Doelgroep 

Belasting- en gerechtsdeurwaarders,  

juridisch medewerkers, heffings- en 

invorderingsmedewerkers, medewerkers  

kredietbanken, sociale diensten, schuldhulp- 

verleners, woningcorporaties en een ieder 

betrokken bij of werkzaam in het vakgebied. 

 

Deelname 

De kosten bedragen per deelnemer € 295,-- 

Dit is inclusief koffie, thee, een goed verzorgd 

lunchbuffet en een bij deze themadag behorende 

naslagwerk. 

Donateurs DCN betalen € 275,-- per deelnemer  

 

Het invorderen van (belasting)schulden in 

crisistijd: 

houdt u als invorderaar wel voldoende rekening 

met de omstandigheden van de schuldenaar ? 

Is de tot nu toe door u gebruikte werkwijze wel 

de juiste of verdient deze een aanpassing ? 

 

Hoe sociaal moet een (belasting)deurwaarder 

anno 2012 zijn en is een betere samenwerking 

met andere invorderaars en schuldhulpverlening 

noodzakelijk ?   

 

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  

 

√ Rapport Paritas Passé 
       
√ Budgetvoorlichting: voorkom schulden 
 
√ Betere schuldenregistratie    
 
√   Convenanten met schuldeisers  

 

√   Behoorlijke invordering door de Overheid 
 
√ Klem in het incassosysteem 

 

√  Verschil tussen niet willen of kunnen betalen 
 
√ Meer agressie bij het invorderen van  

     schulden in economisch moeilijke tijden ? 


