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Geachte leden van de vaste commissie,  
 
In deze gezamenlijke brief van de VNG, Divosa en NVVK willen we onze zorgen uitspreken over de 
wijziging van de regels omtrent beschermingsbewind in relatie tot schuldhulpverlening. Op 13 juli 
2011, 23 december 2011 en 4 juli 2012 heeft de NVVK uw Commissie haar zienswijze op het 
wetsvoorstel 33054: Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap al kenbaar 
gemaakt. Onze zorgen richten zich met name op de volgende hoofdpunten: 
 

• Verkwisting; 
• Schuldbemiddeling door beschermingsbewindvoerders; 
• Kosten beschermingsbewind voor gemeenten; 
• Kwaliteitseisen; 
• Overgangsrecht en registratie. 

 
Inleiding  
In Nederland neemt het aantal mensen dat met financiële problemen te maken heeft toe. Investeren in 
een financieel gezonde huishouding van personen kan een bijdrage leveren aan de participatie van 
mensen. Voor personen die, tijdelijk of blijvend, niet in staat zijn om voor hun financiële belangen te 
zorgen, geldt dat ze onder beschermingsbewind kunnen worden gesteld. Als de cliënt te weinig 
draagkracht heeft om de bewindvoerder te betalen, heeft de cliënt recht op bijzondere bijstand om 
hiermee de bewindvoerder te bekostigen. De gemeente betaalt de bijzondere bijstand aan de 
rechthebbende die daarmee de bewindvoerder betaalt. Veel gemeenten hebben te maken met een 
stijging van de kosten in de bijzondere bijstand voor bewindvoering. Het is een landelijke trend. 
Daarnaast heerst sterk de vraag of op dit moment beschermingsbewind in alle gevallen juist wordt 
ingezet. In hoeverre zijn er andere mogelijkheden om de (crisis-)situatie te stabiliseren die beter 
passen bij de ontwikkeling van eigen kracht en zelfredzaamheid? Het is tijd voor actie op dit 
onderwerp.  
 
Verkwisting 
In het wetsvoorstel worden de gronden waarop beschermingsbewind kan worden 
uitgesproken uitgebreid met verkwisting en het hebben van problematische schulden. Wij 
zien uitsluitend het verkwisten of het hebben van problematische schulden niet als 
voldoende reden daartoe. Wij pleiten ervoor om zoveel mogelijk het onnodig uitspreken van 
een bewind te voorkomen, door de gronden verkwisting en problematische schulden 
uitsluitend op te nemen als dit gevolg is van een lichamelijke of geestelijke toestand. 
 
Schuldbemiddeling door beschermingsbewindvoerders 
Wij zijn van mening dat beschermingsbewindvoerders geen schuldbemiddeling zouden 
moeten uitvoeren voor de rechthebbenden waarvan zij het vermogen beheren. Dit wordt 
onderschreven door de Memorie van Toelichting (MvT) op het wetsvoorstel: 



 
Het behoort tot de taak van de beschermingsbewindvoerder om te bezien of de 
rechthebbende in aanmerking kan komen voor schuldhulpverlening of schuldsanering en 
hem zonodig te begeleiden om aan de daarvoor geldende eisen te voldoen. Indien de 
rechthebbende geen beroep kan doen op één van beide regelingen, staat het zijn 
bewindvoerder vrij om een betalingsregeling met crediteuren te treffen. De voornaamste 
taak van een bewindvoerder in een schuldenbewind is het stabiliseren van de financiële 
situatie. 
 
Wij onderschrijven de taakverdeling zoals genoemd in de MvT. Dit is ten eerste volledig 
in lijn met de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) die op 1 juli 2012 in werking is 
getreden. De Wgs legt de uitvoering van de schuldhulpverlening neer bij de gemeente door 
middel van een zorgplicht. Ten tweede, een beschermingsbewindvoerder zou twee petten 
dragen als hij ook schuldbemiddeling uitvoert. De beschermingsbewindvoerder is 
vertegenwoordiger van het vermogen van de rechthebbende en handelt in diens belang. Hij 
kan niet ook de rol innemen van intermediair tussen de rechthebbende en zijn schuldeisers. 
Dit is de taak van een onafhankelijke schuldhulpverlener. 
 
In de MvT staat dat de bewindvoerder een rechthebbende moet begeleiden naar de 
schuldhulpverlening. In de nota van wijziging staat echter een voorstel om de bewindvoerder 
vrij te stellen van het verbod op schuldbemiddeling. Dit is tegenstrijdig en ongewenst. Het 
leidt tot onduidelijkheid over de taak van de bewindvoerder. Daarnaast is het onwenselijk dat 
bewindvoerders straks – naast hun huidige salaris – een niet-gelimiteerde vergoeding mogen 
gaan vragen aan de rechthebbende voor schuldbemiddeling. Wij verzoeken u niet 
akkoord te gaan met het voorstel om beschermingsbewindvoerders uit te zonderen van het 
verbod op schuldbemiddeling. 
 
Kosten beschermingsbewind voor gemeenten  
Wij spreken aanvullend daarop onze zorgen uit over de recente toename van het 
aantal uitgesproken bewinden. Door deze toename wordt er een groot beroep gedaan op de 
gemeentelijke middelen (de bijzondere bijstand). De gemeenten hebben zelf geen grip op de stijgende 
kosten van beschermingsbewind. Wij verwachten door inwerkingtreding van het wetsvoorstel een nog 
grotere toeloop op beschermingsbewind, met name als het hebben van problematische schulden een 
grond wordt om bewindvoering in te stellen. Wij vragen u aandacht te hebben voor deze ontwikkeling. 
 
Kwaliteitseisen  
Op dit moment toetst de kantonrechter of het noodzakelijk is dat iemand onder beschermingsbewind 
wordt geplaatst. Daarbij wordt met name feitelijk beoordeeld of er sprake is van een lichamelijke of 
geestelijke tekortkoming (en straks ook of er sprake is van verkwisting). We bevelen in dat kader aan 
dat expliciet wordt beoordeeld of beschermingsbewind de enige juiste maatregel voor de burger is of 
dat er nog een minder vergaande voorliggende voorziening mogelijk is (zoals bijvoorbeeld 
inkomensbeheer / schuldhulpverlening onder regie van een gemeente). Tevens bevelen we aan dat er 
meer expliciete aandacht komt voor de beoordeling of beschermingsbewind tijdelijk kan worden 
ingezet en voor een nadrukkelijke (jaarlijkse) beoordeling of het bewind nog noodzakelijk is. Het 
opleggen van een maatregel als beschermingsbewind dient getoetst te worden op effectiviteit en de 
duur.  
 
Overgangsrecht en registratie 
Uit de toelichting van de nota van wijziging d.d. 2 juli 2012 volgt dat ieder bewind ingesteld 
op grond van verkwisting of het hebben van problematische schulden zal worden 
ingeschreven in een register. Bij een lichamelijke of geestelijke toestand zullen alleen 
bewinden worden geregistreerd waarbij het hele vermogen onder bewind is gesteld. 
Er komt bewust geen overgangsrecht volgens diezelfde toelichting. Dit betekent dat alleen 
bewinden die na inwerkingtreding van de wetswijziging worden ingesteld, worden 
ingeschreven in het register. De bestaande onderbewindstellingen worden niet geregistreerd. 
Het voordeel van een register is dat leveranciers van producten en diensten inzicht hebben 
in dit register, waardoor voorkomen wordt dat er verplichtingen aangegaan worden of kunnen 
worden teruggedraaid. Een register is echter alleen nuttig wanneer het volledig is. 
 
 



Wij zijn voor nadere toelichting bereikbaar. 
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