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Media
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Minder beschermingsbewind met 

'Budgetondersteuning op Maat'

Wet wijziging curatele, 

beschermingsbewind en 

mentorschap 

Gemeenten komen 

500 miljoen tekort 

voor bijzondere 

bijstand
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Aanleiding

 Uitgaven bijzondere bijstand 

 Aantal inwoners in beschermingsbewind 

 Arnhem € 2,7 mln. in 2015

 Onvoldoende regie vanuit gemeente 



Analyse
• Vaak verwijzing naar beschermingsbewind vanwege gebrek 

aan (voor inwoners betaalbaar) lichter alternatief.

• Toename kosten en instroom beschermingsbewind na 

wetswijziging 2014 (problematische schulden en verkwisting).

• Belangrijkste taak bewindvoerders: financiën op orde, 

minder aandacht voor financiële zelfredzaamheid (relatief 

nieuwe taak).
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Landelijke cijfers CBM van 11 

rechtbanken (op 19 juli 2016)

 Bewindsdossiers: 226.742

 Curateledossiers: 25.294

 Mentorschapsdossiers: 70.223
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Cijfers rechtbank Gelderland

 Rechtbank Gelderland houdt (op dit moment = 19 juli 2016) toezicht op 28.047 

bewindsdossiers en 3.430 curateledossiers (en 10.015 

mentorschapsdossiers)

 professionele bewindvoerders en curatoren? Schatting landelijk is 

2/3. In Gelderland mogelijk een andere verhouding (meer 

familiebewindvoerders).
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Verwachte ontwikkeling in 

bewindsdossiers bij de

rechtbank Gelderland



Visie gemeente Arnhem
 Uitgangspunt: zelfredzaamheid waar mogelijk en 

haalbaar (schulddienstverleningsladder)
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Arnhemse Route
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Budgetondersteuning op Maat

• Start september 2014: lichter alternatief 

• Coaching en/of budgetbeheer (diverse varianten)

• Behoefte klant staat centraal, dus altijd maatwerk
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Rood: behoefte aan budgetbeheer, (nog) niet te coachen 

Oranje: voldoende leerbaar voor een coachingstraject 

Groen: zelf weer financiën oppakken



Doelen BooM

• Klant krijgt passend aanbod (maatwerk)

• Beperken instroom beschermingsbewind

• Bevorderen door-/uitstroom beschermingsbewind

• Stimuleren van en bijdragen aan zelfredzaamheid

• Inzet eigen netwerk
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Acties BooM
• Bekendheid en gebruik Arnhemse route voor financiële 

oplossingen 

• Optimaliseren andere financiële ondersteuning (bv. 

derdenbetalingen, diverse producten binnen 

schulddienstverlening)

• Gesprekken met bewindvoerderskantoren i.v.m. 

samenwerking en door-/uitstroom

• Bekendheid bij en beïnvloeding van wijkteams/ verwijzers

• Samenwerking partners, VNG, Divosa, SZW, BpBI, 

regiogemeenten (ervaringen, kennis)

• Afstemming rechtbank
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Resultaten BooM
najaar 2014 t/m voorjaar 2016

 Sinds najaar 2014 164 klanten bij BooM (geweest).

 Hiervan is nu ca 15% uitgestroomd (financieel zelfredzaam -9, verwijzing 

schuldregeling, alsnog Bsb -4, derdenbetalingen enz.)

 Meeste klanten ontvangen vorm van budgetbeheer.

 Verwijzingen nu vooral vanuit: Wijkteams, Rijnstad (welzijnskoepel), Leger 

des Heils, RIBW

 Veel samenwerking en afstemming met: reguliere Sdv (Rijnstad, 

PLANgroep) en wijkteams.



Resultaten gesprekken klanten Bsb

 Totaal sinds mei 2016 opgeroepen klanten: 256.

 Gesproken: 106.

 Conclusie: 31 geschikt voor BooM, 65 Bsb beste instrument, 10 via wijkteams 

naar schuldregeling.

 2 klanten vragen zelf opheffing aan.

 Overige (29) via gemeente.

 Leuk: 2 klanten van bsb hebben BooM zelf benaderd, met hen worden 

binnenkort ook gesprekken gevoerd.



De kantonrechter

 Stelt bewind in, d.w.z. stelt goederen onder bewind, dus niet de persoon!

 Benoemt bewindvoerder, art 1:435 lid 3: de rechter volgt bij de benoeming 

van de bewindvoerder de uitdrukkelijke voorkeur van de rechthebbende…

 Houdt toezicht op bewindvoerder d.w.z. toetst de beslissingen van de 

bewindvoerder
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Mogelijkheden in samenwerking 

op dit moment

 Voorafgaand aan verzoek? Geen mogelijkheden: wettelijk bepaald: 

verzoek moet worden behandeld. Op zitting wijzen op alternatief is 

denkbaar.

 Tijdens het bewind? Opheffingsverzoek als alternatief beschikbaar is.
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Mogelijkheden in de toekomst?

 Motie van Heerma en Schouten: kantonrechter wint advies in bij gemeente 

voor alternatieven

 Brief Jetta Klijnsma van 1 juli 2016: denkrichting is om tussen zittingsdatum 

en beschikking de mogelijkheid van een alternatief te onderzoeken. Pilot in 

laatste kwartaal

 Focus niet op samenwerking met de rechtbank, maar wel met 

bewindvoerders
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Vragen?


