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Het Deurwaarders Collectief Nederland nodigt u, ondanks de huidige coronaproblematiek, 
uit tot het bijwonen van het jaarsymposium/de studie- en actualiteitendag op  woensdag 
07 oktober. In congres- en vergadercentrum de Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk. 
Een dag voor gerechts- en belastingdeurwaarders, bewindvoerders, schuldhulpverleners, 
curatoren, medewerkers kredietbanken, invorderingsmedewerkers van woningcorporaties, 
zorgverzekeringen, gemeenten, waterschappen, belastingdienst, incassobureaus en een 
ieder die direct of indirect is betrokken bij de incasso- en/of schuldenproblematiek. 
 

De grote diversiteit en actualiteit van de onderwerpen in combinatie met de deskundigheid van de 
sprekers, staan garant voor een flinke update van uw parate kennis. Via de diverse vragenrondes 
worden uw persoonlijke vragen beantwoord.  
 

De zeven hoofdonderwerpen welke dit jaar aan de orde komen zijn: 
              □  BPBI; introductie en laatste nieuwsfeiten op het gebied van bewindvoering 
              □  CJIB; volop in beweging met een sociaal verantwoord invorderingsbeleid 
              □  Kamer voor Gerechtsdeurwaarders; 
              □  Schuldenloket; 
              □  Wetsvoorstel kwaliteit incassodienstverlening (Wki); 
              □  Schuldenknooppunt; 
              □  Actualiteiten invordering, wet- en regelgeving per 01-01-2021 
                     
 

Het inschrijfgeld kan wederom laag worden gehouden. Voor een bedrag van € 325,-- (BTW-vrij) 
bent u verzekerd van een kwalitatief uitstekende studiedag, een uitgebreid lunchbuffet is een vast 
en gewaardeerd onderdeel. Ook de kosten van het benodigde studiemateriaal alsmede koffie/thee 
in de pauzes, zijn in het inschrijfgeld verwerkt.  
 
Het symposium/de studie- en actualiteitendag 2020 begint om 09:25 uur en eindigt om 17:00 uur.  
Om in aanmerking te komen voor het certificaat van deelname dient voor aanvang en na afloop 
van het symposium/de studiedag een presentielijst te worden voorzien van een handtekening. Het 
certificaat wordt vervolgens meteen uitgereikt tenzij richtlijnen door de overheid een andere 
werkwijze voorschrijven. 
Een overzicht met de bijdragen van de inleiders, foto’s en beroepswetenswaardigheden, wordt 
(rekening houdend met de AVG) verwerkt op een usb-stick en enkele weken na de studiedag 
zonder bijkomende kosten aan de bezoekers toegezonden. 

 

Dagvoorzitter is H. (Henk) Karelsen, voorzitter DCN.    
Registratie is op 07 oktober mogelijk vanaf 08:30 uur via de daarvoor aangewezen inschrijftafels.
 

 



 

                               Programma woensdag 07 oktober 2020 
 
                                                       Ochtendprogramma 
 
 
09:25 uur  Opening door dhr. H.(Henk) Karelsen, voorzitter D.C.N.  (tevens dagvoorzitter) 
 
09:30 uur  Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders  
 
BPBI verwacht van haar leden een actieve inzet op het voorkomen van schulden, waar mogelijk het 
bevorderen van zelfredzaamheid en het investeren in uitstroom. Betrouwbaarheid en een 
deskundige dienstverlening staan hoog in het vaandel. Kan een verbeterde samenwerking met 
deurwaarders en invorderingsinstanties bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen? 
Dhr. G.(Gert) Boeve, voorzitter BPBI  
  
 

10:20 uur  Korte pauze 
 
10:35 uur Centraal Justitieel Incassobureau 
 
Het C.J.I.B. int boetes en schadevergoedingen voor overheidsinstanties. Daarbij wordt in 
toenemende mate rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de schuldenaar. 
Voorbeelden daarvan zijn de behandeling van mensen die “wel willen maar niet kunnen betalen” en 
zij die wel kunnen maar niet willen betalen” en de mogelijkheid om een boete in delen te betalen. 
Sinds 01 april is de Noodstopprocedure actueel, mensen die hun boetes willen betalen, maar dat niet 
kunnen omdat ze grote schulden hebben, kunnen vanaf die datum een adempauze krijgen. Het 
kabinet wil met een Noodstopprocedure voorkomen dat mensen boete op boete stapelen. De 
uitbraak van het coronavirus zorgde voor een aanpassing van het invorderingsbeleid.  Zijn er meer 
klantgerichte wijzigingen te verwachten? 
Mevrouw J. (Jolanda) Hemmes-Blumers, accountmanager CJIB 

 
11:25 uur  Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 
 
De kamer toetst de bij haar ingediende klachten aan de tuchtrechtelijke norm zoals deze in 
neergelegd in artikel 34 van de Gerechtsdeurwaarderswet: een gerechtsdeurwaarder is aan 
tuchtrecht onderworpen ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met enige of bij krachtens de 
gerechtsdeurwaarderswet gegeven bepaling, of ter zake van enig handelen of nalaten dat een 
behoorlijk gerechtsdeurwaarder betaamt. Een waarschuwing, berisping, geldboete, schorsing of 
ontzetting uit het ambt kan een opgelegde sanctie zijn.   
Dhr. S.N. (Steffen) Maayen, secretaris Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 
  
 

12:15 uur  Een uitgebreid Lunchbuffet staat voor u gereed  
 
                            Een showmodel van de zogenaamde deurwaardersmap  
                                                    is ter bezichtiging aanwezig 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         



                                              Middagprogramma 
13:15 uur  Schuldenloket 
Dit jaar is de rechtbank Limburg begonnen met het Schuldenloket. Het Schuldenloket moet er toe 
leiden dat mensen met schulden eerder worden gezien en gehoord, zodat er ook gemakkelijker 
gewerkt kan worden aan een passende oplossing en samen met de schuldenaar worden gewerkt aan 
een schuldenvrije toekomst.   Het Schuldenloket is een initiatief van rechtbank Limburg en is tot 
stand gekomen in samenwerking met de Kredietbank Limburg, de gemeenten Weert, Roermond, 
Sittard-Geleen en Maastricht. 
Mevrouw mr. V.S.P.A.M. (Véronique) van Poll, teamvoorzitter B&C / Bestuurssecretaris Rechtbank 
Limburg 
Mevrouw mr. M. (Martina) Bijker, rechterlijk bestuurslid Rechtbank Limburg 
 

14:05 uur Wetsvoorstel kwaliteit incassodienstverlening (Wki) 
Onder regie van het ministerie van Justitie en Veiligheid en met input van diverse organisaties is een 
aantal jaren gewerkt aan het Wki. De kwaliteit van de buitengerechtelijke incassodienstverlening 
moet omhoog. Dit is belangrijk voor schuldenaren, schuldeisers en dienstverleners. Er komen eisen 
voor incassobureaus en buitengerechtelijk incassowerk van advocaten/gerechtsdeurwaarders en 
bedrijven die vorderingen opkopen. Bureaus en bedrijven die daaraan voldoen, worden openbaar 
geregistreerd. Zonder registratie mag men niet actief zijn. Ook komt er een regeling tegen 
ongewenste stapeling van incassokosten bij termijnvorderingen. 
Mevrouw C.E.A. (Connie) Maathuis, Directeur Nederlandse Vereniging van gecertificeerde incasso-
ondernemingen (NVI) 
 

14:55 uur  Korte pauze  
 

15:10 uur Schuldenknooppunt NVVK 
Het Schuldenknooppunt laat schuldhulpverleners en schuldeisers sneller met elkaar communiceren 
om zo een schuldregeling tot stand te brengen. Het maakt een einde aan het gebruik van brieven, e-
mails, allerlei verschillende portals en webformulieren. Door in het Knooppunt uniforme 
samenwerkingsafspraken met schuldeisers onder te brengen, komen schuldregelingen vele malen 
sneller tot stand dan nu het geval is. De NVVK heeft het Knooppunt samen met de VNG en met 
subsidie van het ministerie van Sociale Zaken ontwikkeld. 
Dhr. B. (Bart) van de Ven, ICT-projectleider Schuldenknooppunt 
Mevrouw drs. M. (Marianne) Oostrik, projectleider Schuldenknooppunt 
 

16:00 uur  Actualiteiten Invordering, wet- en regelgeving per  01-01-2020 
Ook de deurwaarder heeft tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden te maken met een soms 
snel veranderende maatschappij. Coronamaatregelen werden getroffen, wet- en regelgeving werden 
aangepast. Koud invorderen is al lang niet meer van deze tijd, sociaal verantwoord incasseren is aan 
de orde. Zeker nu. Een goede samenwerking met bewindvoerders en schuldhulpverlening  kan de 
sleutel zijn bij het oplossen van problematische schuldensituaties en het voorkomen van oplopende 
schulden door extra kosten.   
Dhr. W. (Wilbert) van de Donk, voorzitter Koninklijke Beroepsorganisatie van 
Gerechtsdeurwaarders (KBvG) 
 

17:00 uur   Samenvatting/sluiting symposium/studiedag  door H. (Henk) Karelsen, voorzitter DCN 
 

17:05 uur   Uitreiking certificaten, gelegenheid tot napraten, het leggen van nieuwe contacten en  
                    verstevigen van bestaande contacten onder het genot van een aangeboden drankje. 
17:30 uur   Einde symposium/DCN studie- en actualiteitendag 2020 



Datum en locatie 
Het symposium/de studie- en actualiteitendag 2020 wordt gehouden op woensdag 07 oktober 2020 in 
congres- en vergadercentrum “De Schakel”, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk (Gld). 
Deze centraal gelegen locatie ligt op ongeveer 5 minuten loopafstand van het station. Met eigen vervoer is 
de Schakel bereikbaar door op de snelweg A28 (Hoevelaken – Zwolle) de afslag Nijkerk (afslagnummer 9 !) te 
nemen, bij de eerstvolgende rotonde rechts af te gaan, vervolgens bij de tweede rotonde links af te gaan. Na 
50 meter ziet u links de Schakel. ►►►Schuin tegenover de Schakel is de ruime Oosterpoort-parkeergarage, 
uitrijkaarten zijn ook bij de Schakel tegen een gereduceerd bedrag te koop! 
 

Inschrijving 
De kosten zijn € 325,-- per persoon. In dit bedrag zijn o.a. opgenomen de kosten van het studiemateriaal, 
koffie, thee, frisdrank en een zeer uitgebreid lunchbuffet. 
De DCN kan deze studiedag BTW-vrij aanbieden op grond van de inschrijving in het register CRKBO. 
U kunt inschrijven via: 
--het online-inschrijfformulier op onze site www.deurwaarderscollectiefnederland.nl; 
--het bijgevoegde formulier ingevuld en ondertekend portvrij te zenden naar D.C.N., Antwoordnummer 461, 
3860 VB Nijkerk   of   als bijlage van een e-mail naar studiedag@deurwaarderscollectiefnederland.nl.   
Het aantal deelnemers kan dit jaar sterk zijn gelimiteerd. Om teleurstelling te voorkomen adviseren wij u om 
snel in te schrijven. Acceptatie gebeurt op volgorde van ontvangst van de inschrijfformulieren. 
Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een factuur, ruim voor 07 oktober 2020 een toegangsbewijs. 
►►►Annulering na ontvangst van uw inschrijving is niet mogelijk, tenzij uw annulering op grond van 
corona-gerelateerde klachten is. Plaatsvervanging is altijd mogelijk ! 
De algemene voorwaarden van de DCN zijn ook op deze inschrijving van toepassing, u kunt ze vinden op 
onze website www.deurwaarderscollectiefnederland.nl 
Per deelnemer s.v.p. één inschrijfformulier, maak desgewenst een extra kopie van dat formulier. 
 

Het symposium/de studie- en actualiteitendag 2020 wordt éénmalig georganiseerd. Ook bij een groot succes 
zal hierop geen vervolg komen. De afgelopen jaren was de studiedag regelmatig volgeboekt! 
Een absolute aanrader voor een ieder die werkzaam is in het invorderingstraject of de schuldhulpverlening. 
Uit verkregen informatie is gebleken dat de DCN-studie- en actualiteitendagen zich onderscheiden en 
vernieuwend zijn in de wijze waarop de kennis wordt overgedragen. 
Bezoekers keren na afloop huiswaarts met direct bruikbare informatie over de onderwerpen van die dag, 
ook kan een certificaat van deelname in ontvangst worden genomen. 
 

Evenals bij de voorgaande DCN studie- en actualiteitendagen, verwacht het bestuur van de DCN met deze 
dag wederom een bijdrage te leveren aan kennisverbreding van de onderwerpen. 
Tevens kunnen er waardevolle contacten worden gelegd tussen de organisatie en de bezoekers en de 
bezoekers onderling. 
Collegiale ondersteuning door vakgenoten bij vraagstukken over uit te voeren werkzaamheden kunnen zo 
een extra winstpunt opleveren door het bijwonen van deze dag ! 
De op hun gebied zeer deskundige inleiders zullen u absoluut bruikbare informatie geven.   
 

Contact:     
                                                                                  

                                                                                           
                
 

DCN symposia, -thema- en studiedagen: vernieuwend in kennisoverdracht !  
 

 Gewaardeerd met:  studiepunten 6 KBvG  / 6  WSNP (PE1042019)  / 6-PE  BPBI / NBBI- erkend  
NBPB  6 studie-uren (verdiepend) / VeWeVe geaccrediteerd B & C  / NVVBS 6 kennispunten 

     06 52 53 55 94 
               b.g.g. (033) 2459655 

 

    Antwoordnummer 461           

        3860 VB Nijkerk 

 

  dcn.bericht@kpnplanet.nl 

 



 

 

   Inschrijfformulier symposium/studie- en actualiteitendag 07 oktober 2020                                         

 
 

Voor een bedrag van € 325,--  bent u verzekerd van een kwalitatief uitstekende informatieve dag.  
Daarbij zal de inwendige mens zeker niet worden vergeten, ook ontvangt u een certificaat en wordt 
tevens een usb-stick nagezonden met een overzicht van deze dag. Het is niet onmogelijk dat door de 
coronaproblematiek het maximum aantal deelnemers eerder is bereikt ! 
 

O    dhr.     O     mevr.        titel:(drs./mr.) ___________  
 
Registratienummer:      KBvG _______________ / WSNP _______________ /  NBBI _______________ 

 

NBPB______________ / BPBI_____________    /  VeWeVe  ____________ /   NVVBS ______________ 
                                                                                                                                      
Naam en voorletters: _______________________________________________                             
                                                                                                                         aub in blokletters                                                                    

Adres/postcode/woonplaats: ____________________________________________________________ 
 
Organisatie/werkgever: ________________________________________________________________ 
 
Postbus/adres: _______________________________________________________________________ 
 
Postcode/plaats: ______________________________________________________________________ 
 
Telefoonnummer privé: __________________________zakelijk: _______________________________ 
 
E-mailadres: __________________________________________________________________________ 
 
Functie: ______________________________________________________________________________ 
 

Factuur naar:       O   organisatie/werkgever                               O  privé-adres 
 
Datum: ____________________________                                   ___________________________________ 
                                                                                                                             *handtekening 

 
*= ik heb goede nota genomen van de Algemene Voorwaarden welke op deze inschrijving van toepassing zijn.   
     Inschrijving geschiedt met inachtneming door de organisatie van de AVG-richtlijnen zoals deze van toepassing zijn per 25 mei 2018. Zie   
     voor detailinformatie op www.deurwaarderscollectiefnederland.nl  

□ Ik wil informatie ontvangen over alle DCN scholingsactiviteiten 

 Aanmelding:      formulier portvrij naar:   
                      DCN,  Antwoordnummer 461,  3860 VB  Nijkerk 
                     of    
                    email:  studiedag@deurwaarderscollectiefnederland.nl     
                        ►of gebruik het onlineformulier op onze site     


