
                  PROGRAMMA woensdag 10 oktober 2012                                                   
                           Ontvangst en registratie vanaf  08.30 uur 
 

Ochtendprogramma 
 

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

 

09.45 uur   Welkom door dhr. drs.mr. G. Renkema, burgemeester van Nijkerk 

 

09.55 uur   Paritas Passé      (dhr. mr. A.J. Moerman) 
                        Debiteuren en crediteuren in de knel door ongelijke incassobevoegdheden. 

                        Is de Overheidsvordering wel een goed invorderingsinstrument of raken mensen steeds meer in de knel ?  

 

10.30 uur   Budgetvoorlichting en het voorkomen van schulden       (mevrouw G.J. Wilmink – NIBUD) 
                   Het ontbreekt bij veel mensen aan een goede financiële huishouding, een juist uitgavenpatroon ten opzichte van de  

                        inkomen. Het  schuldenbedrag is naar recordhoogte gegroeid. 

                        Ouders bereiden vaak hun kinderen onvoldoende voor op een financieel verantwoord handelen. 

                        Is voorlichting over het voorkomen van schulden voldoende of zijn er meer maatregelen nodig ? 

                                     

11.05 uur   Korte pauze 

 

11.15 uur   Betere schuldenregistratie    (dhr. P. Hofman – BKR) 
                   Door niet geregistreerde schulden bij verschillende instanties , kunnen mensen toch vaak nog leningen bij banken  

                        afsluiten. Is dat wel wenselijk ? Is vroegsignalering van schulden door tijdige registratie een goed idee ? 

 

11.50 uur   Convenanten met schuldeisers     (mevr. J. de Kock – NVVK) 
                   De NVVK heeft met diverse schuldeisers convenanten afgesloten waaronder UWV/SVB, CJIB en UPC. Zo ook met  

                       verschillende energie- en waterleveranciers. Schuldeisers en schuldhulpverleners weten zo wat ze van elkaar kunnen  

                       verwachten  met betrekking tot doorlooptijden en wederzijds informatieverstrekking  

 

12.25 uur   Korte samenvatting van het ochtendprogramma 

 

12.30 uur  Tussen de middag wordt u een goed verzorgd lunchbuffet aangeboden 

 

Middagprogramma 
 

13.35 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 ? 

                        Praktijkvoorbeelden en de visie van de Nationale Ombudsman 

 

14.10 uur   Klem in het incassosysteem     (mevrouw. dr. N. Jungmann) 
                   Een op de tien huishoudens bevindt zich in een problematische  schuldsituatie. Schuldhulpverleners en deurwaarders  

                       constateren dat het steeds vaker voorkomt dat huishoudens met schulden een besteedbaar inkomen hebben (ver) onder  

                       de beslagvrije voet. Is beslaglegging op toeslagen vaak niet de nekslag ? 

 

14.45 uur  Korte pauze 
 

14.55 uur  Verschil tussen niet willen of kunnen betalen    (dhr. A. Visser)   (dhr. R. van de Galiën) -  CJIB 
                   Moet iedere schuldenaar vergelijkbaar worden behandeld of mogen (misschien wel moeten) persoonlijke  

                       omstandigheden worden meegewogen bij het invorderen van schulden ? 

                       Gaat het CJIB zich wellicht ook bezighouden met het invorderen van Belastingschulden voor de Belastingdienst ?      

                  

15.30 uur  Invorderen en agressie    (mevrouw J. van Grunsven)  VPT 
                  Neemt in tijden van recessie en een toename van schulden de agressie bij het invorderen van verschuldigde bedragen  

                      toe ?  Mag of moet een (belasting)deurwaarder ter voorkoming van agressie zijn werkwijze aanpassen ? 

                      Wat is de rol van een werkgever hierbij ?  Op 01 november 2012 is de eerstvolgende VPT-beurs            
 

16.05 uur  Samenvatting en sluiting door de dagvoorzitter 

                                  

16.10 – 16.30 uur  Uitreiking certificaat bijwonen thema-/studiedag 

 

16.30 – 17.00 uur  Gelegenheid tot napraten met de organisatie, leggen van nieuwe en verstevigen van  

                                bestaande contacten onder het genot van een aangeboden drankje  

     

17.00 uur Einde studiedag 

 

De opzet van deze studiedag is een praktijkdag, waardoor u met extra verworven kennis aan het 

einde van de dag huiswaarts gaat.    Na iedere inleiding is er dan ook een vragenronde !    


