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Scholingsdagen NBPB 2018

Programma:

• Gemeentelijk beleid

• Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind

• Evaluatie wetswijziging CBM

Is er een probleem en wie heeft dit probleem 
veroorzaakt?

• Wetgever (Rijksoverheid)
• Gemeenten
• Rechtspraak
• Bewindvoerders
• Taco Schaafsma
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Positie van de ambtenaar in de gemeentelijke 
organisatie

• Ambtenaren hebben geen rechtstreeks contact met raadsleden
• Het college van B&W maakt beleid en neemt beslissingen
• Gemeenteraad controleert het college
• Ambtenaar geeft advies en/of voert uit

Positie van mij als ambtenaar

• Verantwoordelijk voor de (kwaliteit van) de 
uitvoering van BBW 

Positie van mij privé

• Adviseur en inhoudelijk deskundige
Op gebied van de wet
Op gebied van de uitvoering
Vergelijkbaar met een advocaat!

• Aan wie? Aan iedereen!
Rechthebbende, familieleden, rechtspraak, advocaten, 
bewindvoerders, gemeenten, zorginstellingen, (semi)rijksoverheid
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Don’t shoot the messenger

• Beter een vriend in het kamp van de vijand, dan 
een vijand maken van een vriend.

Wat gebeurt er allemaal?

• Enschede
• Arnhem
• Tilburg
• Deventer
• Groningen

Deventer

• ACM – WM&O is van toepassing
• Minimaal de kostprijs doorberekenen

A-Tarief 20% goedkoper (info gemeente Deventer)
B-Tarief 23% goedkoper (info gemeente Deventer)

• BTW?
• Bijzondere bijstand maximaal goedkoopste 
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Groningen

• ACM – WM&O niet van toepassing
Algemeen belang besluit uit 2014

• Mag kosteloos worden aangeboden
• Geen bijzondere bijstand meer omdat er 

sprake is van een voorliggende voorziening
• Ook geen bijzondere bijstand voor mensen 

met draagkracht, maar aangepaste factuur.

Wat is gevaarlijker, Deventer of Groningen?

• Deventer kan elke andere gemeente vrijwel 
direct kopiëren

• Groningen is uitzondering
Iedere gemeente die nu een besluit van Algemeen belang wil 
nemen, moet bezwaar/beroep procedure conform AWB 
doorlopen.

Argumenten:

Is het aandragen van emotionele en niet goed 
onderbouwde argumenten een juiste strategie?
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Gemeente zegt: “Het wordt beter”

• Voor de rechthebbende
Zit bij één organisatie voor schulden

• Voor de gemeente
Goedkoper
Klant beter in beeld
Uitstroom beter reguleren

Wat kunnen we nog doen?:
Hard op de inhoud, zacht op de relatie

• Feiten onderbouwen

• De juiste vragen stellen

• Suggesties doen

Wat kunnen we nog doen?
2 sporenbeleid

• Procederen

• Samenwerken
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Procederen:

• Kantonrechter

• Bestuursrechter

Kernvraag bij ontslag bewindvoerder:

Is een goedkopere (nieuwe) bewindvoerder een 
gewichtige reden om de oude te ontslaan?

ECLI:NL:RBZWB:2013:7267

Kernvraag bij de afwijzing bijzondere bijstand:

Is beschermingsbewind door de gemeente zelf 
uitgevoerd aan te merken als een voorliggende 

voorziening op grond van de P-Wet?

ECLI:NL:CRVB:2016:685
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Welke risico’s heeft procederen?

• Rechthebbende

• Bewindvoerder

• Gemeente

Samenwerken:

• Blijf in gesprek
• Maak concreet hoe dat er uit ziet
• Toon begrip voor elkaars problemen/positie
• Onderzoek waar mogelijkheden liggen om 

samen op te trekken richting rijksoverheid

Als je alle procedures verliest en de relatie is 
vervolgens ook verstoord, sta je uiteindelijk met 

lege handen.
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Ontwikkelingen die aandacht behoeven

• Mentorschap neemt momenteel een vlucht
Bewindvoerders vragen mentorschap aan voor hun klanten en worden zelf (of een 
gelieerde organisatie of persoon) benoemd tot mentor.

• Gevolg:
Koren op de molen van partijen die kritiek hebben op bewindvoerders: “Zie je wel 
dat die bewindvoerders niet deugen. Ze verwijten anderen wat ze zelf doen.”

Adviesrecht gemeenten

Regeerakkoord

• Er moet een “schuldenrechter” komen.

• Gemeenten krijgen een adviesrecht bij de 
instelling van beschermingsbewind op grond 
van verkwisting of problematische schulden.
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Doel:

Verhogen van de effectiviteit van de 
ondersteuning van mensen met 
problematische schulden en het terugdringen 
van het aantal mensen met problematische 
schulden

• Zijn er andere of betere manieren om dit doel 
te bereiken?

• Welke verwachtingen leven er over het effect 
van dit adviesrecht op de kosten die 
gemeenten maken voor bewind?

• Is wetgeving eigenlijk wel noodzakelijk?

Hoe moet de procedure er uit komen te zien?

• Wie vraagt advies?
Kantonrechter
Rechthebbende
Beoogd bewindvoerder

• Op welk moment?
Voor- of nadat het verzoekschrift naar de rechtbank gaat?

• Is het een adviesrecht of een adviesplicht?
Hoe weet de adviesvrager of de betreffende gemeente gebruik maakt van zijn 
adviesrecht?



08-03-18

10

Hoe om te gaan met gevallen waar nog niet 
duidelijk is of het om schuldenbewind of bewind 

op grond van geestelijke- of lichamelijke 
toestand gaat?

Welke termijnen moeten er gehanteerd worden?

• 4 weken

• 3 dagen bij spoed (en wat is spoed?)

• Wat als de gemeente termijnen overschrijdt?

Wat als tijdens de zitting waar een bewind op 
geestelijke gronden is verzocht, blijkt dat de 

kantonrechter ambtshalve bewind op grond van 
verkwisting en PS wil uitspreken?
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Hoe verhoudt de bevoegdheid van de gemeente 
om zelf een verzoek tot instelling van een 

schuldenbewind aan te vragen, zich tot het 
adviesrecht?

Welke informatie heeft de gemeente allemaal 
nodig om een gedegen advies te kunnen 

geven?

Welke informatie heeft de kantonrechter 
allemaal nodig ter onderbouwing van het 

advies?

Mag de kantonrechter afwijken van het advies 
en als dat het geval is, moet dit dan 

gemotiveerd worden? 
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Is het adviesrecht gemakkelijk te omzeilen door 
de verzoeken altijd op geestelijke grond in te 

dienen?

Moet in dat kader de gemeente niet bij alle 
bewinden waarbij schulden aanwezig zijn, 

ongeacht de formele grond, een adviesrecht 
krijgen?

Gemeenten willen dat bij beschermingsbewind 
waarbij sprake is van schulden (ongeacht de 
formele grond) de volgende afwijzingsgrond 

wordt opgenomen:

“Heeft u schulden en bent u niet eerst bij de 
gemeente geweest voor reguliere SHV, dan  
wordt beschermingsbewind altijd afgewezen.

Evaluatie van de wetswijziging CBM

Bureau Bartels
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• Heeft de wetswijziging gebracht wat we ervan 
gehoopt of verwacht hadden, vanuit het 
perspectief van de bewindvoerder gezien?

• Wat is beter en wat is slechter geworden?

• Wat als de wetswijziging niet had 
plaatsgevonden?

Wat waren eigenlijk de uitgangspunten?

• Passende maatregel
• Zelfredzaamheid bevorderen
• Kwaliteit wettelijk vertegenwoordigers 

waarborgen
• Regels stroomlijnen en afbakenen

Belangrijkste wijzigingen

• Kwaliteitseisen zijn ingevoerd en LKB is opgericht
• Schulden zijn een grond geworden voor BBW
• Beschermingsbewindvoerder is opgenomen in de WCK
• De 5 jaarlijkse evaluaties zijn ingevoerd
• Groep van mogelijke verzoekers is uitgebreid en heeft meer 

bevoegdheden gekregen.
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Belangrijkste wijzigingen

• Publicatiemogelijkheid in het Centraal Curatele en 
bewindsregister (CCBR)

• Plan van aanpak (ook bij oude dossiers?)
• Bewindvoerder mag nu ook zelf opheffing van het bewind 

verzoeken
• Ministeriele regeling (tarieven)
• Schulden die ten gevolge van een ongeldige rechtshandeling 

ontstaan kunnen nooit meer verhaald worden

Memorie van Toelichting:

In de praktijk blijkt onduidelijkheid te bestaan 
over de taken van de bewindvoerder.

Voor de taakopvatting van de bewindvoerder is 
van belang te weten wat hij mag doen en wat 

hij moet doen.

Wat zijn de praktische gevolgen voor de 
bewindvoerder nu verkwisting en het hebben 
van problematische schulden ook een grond 
voor beschermingsbewind geworden zijn?
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Zelfredzaamheid

• De maatregel is passend en bevordert, waar 
mogelijk, de zelfredzaamheid van betrokkene

• Welke rol heeft de bewindvoerder hier in?

Heeft de wetswijziging geleid tot meer 
uniformiteit in de uitvoering en de 

besluitvorming?

• Rechtbanken
Moeten er geen toetsbare kwaliteitseisen aan medewerkers van de rechtbanken 
worden gesteld?

• Bewindvoerders
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Ministeriele regeling

Tarieven

• Toereikend
• Verbeterpunten (Indexering)

Samenvattend

• Positieve gevolgen

• Negatieve gevolgen


