EDITIE 2022

De brancheorganisatie voor bewindvoerders

De toekomst van

bewindvoering

Bewind
toen en nu

Hoe ziet de
toekomst van
bewindvoering eruit

De voordelen van een
brancheorganisatie

Marcel Kooi p. 4

Bizon Software p. 14

NBBI p. 42
1

Inhoudsopgave
Bewind toen en nu
Marcel Kooi

p. 4

Het nieuwe digitale
leren

Voorwoord
van de voorzitter
Beste lezer,
Het eerste exemplaar van het NBBI magazine ligt voor
jou. In deze uitgave richten wij ons op de toekomst van de

NBBI Academy

p. 12

Beschermingsbewind
en de overheid
Huibert Logmans

p. 28

branche van bewindvoerders. Wij hebben daarvoor diverse
partijen geinterviewd en gevraagd om hun visie op de branche
kenbaar te maken. Dit heeft geresulteerd in een magazine
met ruim 40 artikelen verspreid over meer dan 70 pagina’s.
Een erg mooie presentatie van de hoeveelheid werk dat het
afgelopen half jaar is voorafgegaan.
Wij horen graag wat jullie van dit eerste exemplaar vinden.

De voordelen van een
brancheorganisatie
NBBI

p. 42

Alle tips, adviezen, nieuwe artikelen of adverteerverzoeken zijn
welkom. Graag vernemen wij dit via redactie@nbbi.eu.
Wij willen alle partijen die hieraan hebben meegewerkt
bedanken en ze mogen trots zijn op het bereikte resultaat.
Namens de gehele redactie wens ik je veel leesplezier.
Anton van den Ham
Voorzitter NBBI

Toekomst van het
intakegesprek
Intaker

p. 46

Duurzaam
beschermingsbewind,
een opdracht voor de
toekomst
Hanneke Huurman

p. 75

Bewind toen en nu
Digitaal bewind
Toekomstvisie op de digitalisering van het bewindvoerdersvak
Samenwerken om perspectief te geven
Ontwikkeling benoembaarheid, kwaliteit en opleidingen
Het nieuwe digitale leren
Hoe ziet de toekomst van bewindvoering eruit?
Zieke werknemers en vakantiedagen
Wsnp tijdens beschermingsbewind
Gemeente Zwolle vermindert administratieve lasten
voor bewindvoerders
Een cliënt aan het woord
Bewind en overlijden; woningproblematiek
De digitale transformatie van de financiële hulpverlening
Een interview met een kantonrechter van de rechtbank
Noord-Nederland in Assen
Beschermingsbewind en de overheid
Aktiva – waarom wij lid zijn van een brancheorganisatie
Regeling pilot toevoeging verzoek toelating Wsnp (PTW)
Het pgb, wat kan een bewindvoerder ermee?
Afscheid nemen van het bewindvoerdersvak
Verantwoordelijkheid van de bewindvoerder bij bezwaren
Lid zijn van de NBBI
Het Landelijk Kwaliteitsbureau
Vermogende cliënten onder bewind.
Permanente educatie anno 2022
De voordelen van een brancheorganisatie
NBBI ook voor franchiseorganisaties
Een interview met de voorzitter van de landelijke Expertgroep
De toekomst van het intakegesprek
Adviesrecht gemeenten en de samenwerking met bewindvoerders
Een toegankelijke Wsnp
Werken aan financiële redzaamheid
Aansprakelijkstelling bewindvoerder
Eén landelijke branchevertegenwoordiger
Zeker Energie
Fysieke poststromen beter reguleren
Aandacht maakt alles mooier!
Samenwerking tussen zorgverleners en bewindvoerders
Webapplicatie Webis Schuldhulp
Laaggecijferdheid: een onderschat probleem
Ook bewindvoerders onderschatten cyberrisico
Tijdsdruk in complexe dossiers
Een jaar lang leven van € 85,- per week
De Toekomst van Bewindvoering
Het maatschappelijk belang van een goede verzekering.
Duurzaam Beschermingsbewind; een opdracht voor de toekomst!

19
20
21
24
26
28
29
30
32
33
34
35
36
37
40
42
44
45
46
48
50
52
53
55
56
58
60
63
64
65
66
68
70
72
72
74

Colofon
NBBI
Postbus 2115
7900 BC Hoogeveen
Nederland
Email
redactie@nbbi.eu

2

4
5
6
8
10
12
14
16
17

Vormgeving
VDS Crossmedia, Emmen
Oplage
2500
3

Bewind toen en nu

Digitaal bewind

Mijn carrière als bewindvoerder begon bijna dertig
jaar geleden bij het toenmalige notariskantoor in
Zuidlaren. Een plek waar het niet onlogisch was dat er
iets van wettelijke vertegenwoordiging was geregeld
voor mensen die hiertoe zelf niet in staat waren.
In Zuidlaren was immers een groot psychiatrisch
ziekenhuis gevestigd. Hier verbleven mensen in een
prikkelarme omgeving in het bos om hun psychische
klachten de baas te worden.

Kees de Klerk is werkzaam bij IVO Rechtspraak. De afgelopen 4 jaar was hij als Product owner
verantwoordelijk voor functionele (door)ontwikkeling van Systeem Toezicht Bewind. Sinds 1
september is hij Productmanager en eindverantwoordelijke voor zowel Bewind als Insolventies. In deze
bijdrage praat hij ons bij over de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering bij de Rechtspraak.

Door: Marcel Kooi – directeur Kompas Zuidlaren

30 jaar verder
Nu, 30 jaar verder, is niet alleen de behandeling van mensen met psychische klachten radicaal anders, maar ziet ook het vak van beschermingsbewindvoerder er totaal anders uit. De definitie van wettelijke
vertegenwoordiger over iemands vermogensbestanddelen mag dan
niet wezenlijk anders zijn, in de uitvoer is het onvergelijkbaar. Dit begint al bij het begrip vermogensbestanddelen. Bij het “oude bewind”
was dit meestal een bankrekening, eventueel een woning, sporadisch
wat beleggingen en heel soms wat betalingsachterstanden. Het vermogen in de vorm van geld was ook overzichtelijk. Er was giraal geld
op de bank en veelal nog chartaal geld in huis. Bij opname van de
cliënt in een verpleeghuis of psychiatrisch ziekenhuis kwam het dan
ook regelmatig voor dat we nog contanten in de woning aantroffen
die we moesten afstorten bij de bank. Dit gebeurt nu nog hoogst
zelden. Daarentegen zien we nu regelmatig cliënten die vermogen
hebben in de vorm van bitcoins of andere crypto’s. Een wereld waar je
tegenwoordig als bewindvoerder ook iets van moet weten. Wat is het
en hoe moet je hiermee omgaan?
Van verzorgingsstaat naar de zelfredzaamheidssamenleving
Natuurlijk kan niet onvermeld blijven dat ook het negatieve vermogen
(schulden) een groot onderdeel is geworden in de dagelijkse werkzaamheden van een bewindvoerder. In onze praktijk is bij minimaal
50% van de nieuwe aanvragen sprake van schulden en bij andere
kantoren, die zich meer gespecialiseerd hebben in deze doelgroep,
zal dit percentage nog veel hoger liggen. Wat mij hierin opvalt, is
dat bij onze doelgroep de schulden niet zozeer de oorzaak zijn van
de onderbewindstelling, maar een gevolg van het feit dat iemand
simpelweg verdrinkt in de moeilijke samenleving. Dit is dan ook de
grootste verandering die de oorzaak is van de aanzienlijke toename
van het aantal bewinden in de afgelopen jaren. De verandering van
verzorgingsstaat naar de zelfredzaamheidssamenleving heeft haar
sporen nagelaten voor de kwetsbaren in de samenleving. Parallel aan
deze verandering hebben marktwerking en de ontwikkeling van de
systeemwereld in het publieke en private domein een versterkend
effect gehad. De kwetsbare burgers zijn klem komen te zitten tussen de voorzieningen waar ze een beroep op kunnen doen en de
vele regels waaraan ze moeten voldoen. Dit heeft ertoe geleid dat
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mensen wel willen voldoen aan de voorwaarden, maar dit simpelweg
niet meer kunnen. Dit heeft ook effect gehad op het vertrouwen van
onze cliënten. Iets waar je afhankelijk van bent maar niet begrijpt,
leidt onherroepelijk tot wantrouwen. Onze focus is dan ook veel meer
komen te liggen op het meenemen van onze cliënt in wat we doen en
waarom we het op deze wijze doen. De cliënt wil weten wat we voor
hem aan het doen zijn.. en terecht.
Bewindvoering in 2030
Mijn verwachting voor de toekomst van ons vak is dat er zich een
tweesplitsing zal laten zien, waarbij de uitvoering van de taak verschillend zal zijn. De oorspronkelijke doelgroep zal begeleid blijven
worden door een bewindvoerder die voor of namens hem alle zaken
regelt en waar de nadruk ligt op communicatie met de cliënt. Mijn
verwachting is dat de werkzaamheden hier niet zo heel erg zullen
veranderen. De werkzaamheden voor de groep personen waarvan het
vermogen op grond van verkwisting of problematische schulden onder bewind wordt gesteld zullen wel veranderen verwacht ik. Deze
werkzaamheden zullen nog verdergaand worden geautomatiseerd en
de bewindvoerder zal hierbij onderdeel worden van een systeemwereld waar de nadruk zal liggen op efficiency en kostenbesparing. De
nadruk bij deze doelgroep zal dus veel meer komen te liggen op de
oplossing van de schuldenproblematiek, waarvoor nieuwe instrumenten beschikbaar zullen komen.
Zeker is in ieder geval het feit dat ons vak steeds complexer zal worden. We zullen geconfronteerd blijven worden met ontwikkelingen in
de samenleving die we in de uitvoer van ons werk terug zullen zien
komen. Het is niet voor niets dat een bewindvoerder over een relevant
HBO diploma moet beschikken om als wettelijke vertegenwoordiger
het vermogen van een derde te mogen beheren. In andere landen is
een bewindvoerder zelfs een door de overheid aangewezen ambt. Een
gedachte waar ik gecharmeerd van ben, omdat we een ethisch zwaar
beroep hebben en we daarentegen ook vechten tegen een imago dat
we veel geld kosten en weinig kwaliteit leveren. Een door de overheid
aangewezen bewindvoerder zou dit probleem kunnen tackelen, maar
dat zal zeker niet voor 2030 plaatsvinden. <<<

Door: Kees de Klerk

Welke herinnering heeft u aan dinsdag 15 maart 2016? Voor velen van
u zal het gewone zijn geweest. Voor mij was het een bijzondere dag.
Op dinsdag 15 maart 2016 -inmiddels bijna 6 jaar geleden- startte de
pilot digitalisering curatele, bewind en mentorschap.
Destijds werkte ik nog bij team Toezicht van de rechtbank Oost-Brabant. Voor veel collega’s bij de rechtspraak was digitale informatie-uitwisseling een vaag begrip dat eerder terughoudendheid dan
enthousiasme opriep. En daarom hadden we bedacht om ter gelegenheid van dit officiële startmoment een gezamenlijke live-demo
te geven van de werking van de koppeling tussen de software van
de bewindvoerder en het nieuwe Toezicht-systeem van de Rechtspraak. In een volle zaal met pilot-bewindvoerders en medewerkers,
managers en bestuurders vanuit de rechtbank stonden twee grote
schermen opgesteld: het ene scherm toonde het cliëntdossier van
een bewindvoerder, het andere scherm het dossier in het systeem
van de rechtspraak. Dat gluren bij de buren bleek een gouden greep,
want toen de bewindvoerder de rekening en verantwoording op de
‘indien-knop’ had geklikt en deze rekening en verantwoording binnen
no-time zichtbaar werd in het digitale dossier, sloeg de sfeer om. Dat
dat kon bij de Rechtspraak!
Aansluiting op Systeem Toezicht Bewind
Nu bijna 6 jaar later, zijn ruim 140.000 bewindsdossiers gedigitaliseerd en zijn 1.600 professionele bewindvoerders aangesloten op
Systeem Toezicht Bewind. Een resultaat waar we -bewindvoerders
en rechtspraak- trots op mogen zijn! Wellicht weet u het nog hoe
we toen begonnen. Met de boedelbeschrijving, de rekening en verantwoording en berichten. Later werden het machtigingsverzoek en
daarna de vijfjaarlijkse evaluatie toegevoegd. En recent is de beslissing op het machtigingsverzoek uitgebreid met de mogelijkheid om
digitale kopie van de beschikking mee te sturen (als daarom wordt
gevraagd).
En ook al hebben we al veel bereikt, een substantieel deel van curatele, bewind en mentorschap verloopt nog steeds op papier. Daarom
streef ik ernaar om ieder jaar een volgende stap te zetten op de weg
naar volledig digitaal werken.

Een particulier bewindvoerder doet het ‘erbij’ en beschikt niet over de
expertise en ervaring die de professionele bewindvoerders hebben.
Om hen beter te ondersteunen bij deze ‘vorm van mantelzorg’ is tegelijk met de ontwikkeling van ‘Mijn Bewind’ de informatie op www.
rechtspraak.nl geactualiseerd en uitgebreid én toegankelijker voor
een niet-professional gemaakt. Zo is bijvoorbeeld voor ieder verslag
een handige checklist beschikbaar. Wellicht kan deze informatie ook
nuttig zijn voor cliënten.
Goede voornemens
Het nieuwe jaar is begonnen, het moment om vooruit te kijken en
aan goede voornemens te beginnen. In ons voornemen voor 2022
staat de wens om Systeem Toezicht technisch geschikt te maken
voor curateledossiers. Hiermee willen we gehoor geven aan de roep
-van rechtbanken en brancheverenigingen- om snelheid te houden
in de digitalisering van de CBM-dossiers. En wellicht is er zelfs nog
wat ruimte om al een begin te maken met de verkenning van digitalisering van mentorschap. Er wordt nog druk gesproken over de
begroting. We zullen dus nog even geduld moeten hebben voordat
we weten of we (voldoende) budget krijgen om met al deze plannen
aan de slag te kunnen gaan. Hopelijk kan ik daar ik in een volgende
editie meer over vertellen.
Veilig mailen
Kort na de zomervakantie van 2021 ging het bericht uit dat de rechtspraak in februari 2022 afscheid neemt van de fax; in plaats daarvan
kunt u voortaan veilig mailen met de rechtbank. Voor bewindvoerders
die zijn aangesloten op systeem Toezicht verandert er weinig. Zij kunnen tenslotte al in de digitale dossiers– sinds 15 maart 2016- berichten uitwisselen met de rechtbank. Het bericht wordt automatisch aan
het juiste dossier toegevoegd, waardoor er geen risico van zoekraken
ontstaat en het automatisch in het digitale rechtspraakdossier wordt
opgeslagen. Eenvoudiger kan haast niet! Gebruik daarom alleen veilig
mailen als het dossier nog niet gekoppeld is met de rechtspraak. Het
instellen of opheffen van bewind en benoemen of ontslaan van de
bewindvoerder kan ook via veilig mailen. <<<

Particulier bewind
2021 stond in het teken van particulier bewind. De eerste particulier
bewindvoerders zijn nu ook gestart met het digitaal uitwisselen van
informatie. Particulier bewindvoerders krijgen hiervoor toegang tot
een beveiligd online portaal (Mijn Bewind). Dit portaal bevat dezelfde
mogelijkheden die u als professional hebt. De bedoeling is dat vanaf
dit jaar het portaal in gebruik wordt genomen bij alle rechtbanken
en zullen steeds meer particulier bewindvoerders hun bewindszaken
digitaal kunnen gaan regelen.

5

Toekomstvisie op de digitalisering van het
bewindvoerdersvak
Het optimaliseren van de financiële zorg tijdens de cliëntreis met als eindpunt een schuldenvrij
leven is een belangrijk doel. Om de processen rondom de bewindvoering verder te perfectioneren,
dienen bewindvoerders, schulddienstverleners, budgetcoaches en mentoren samen te werken. Een
softwareprogramma kan hierin een verbindende factor spelen in het vaststellen en automatiseren van
optimalisaties rondom de processen.
Door: OnView

Streven naar het optimale
Cliënten moeten mee kunnen doen aan de maatschappij. Het is belangrijk dat softwarematige ontwikkelingen dit niet in de weg staan.
Cliënten worden beter bediend als ze een aangename cliëntreis ervaren met minder rompslomp en minder loketten. Een belangrijk
hulpmiddel hierbij is een portal die drempelverlagend werkt richting
cliënten en begeleiders. In korte tijd worden alle benodigde gegevens
verzameld. Inzicht en resultaat zijn snel zichtbaar. Zo blijft de cliënt
betrokken bij het proces, krijgt het gevoel van controle, maar bovenal
behoudt men de regie in eigen handen.
Overzichtelijke cliëntenportal
In dit portaal kan het actuele banksaldo gecontroleerd worden en is
er inzicht in de werkzaamheden van de bewindvoerder. Gemaakte
rapporten zijn zichtbaar en de voortgang van het proces kan gevolgd
worden. Belangrijke documenten die de bewindvoerder ontvangt zijn
voor de cliënt inzichtelijk. Met duidelijkheid houd je de cliënt betrokken, ontstaat een gevoel van ertoe doen en is resultaat snel zichtbaar.
Een portaal zou ook de mogelijkheid moeten hebben voor cliënten
om digitaal een verzoek voor leefgeld in te kunnen dienen. Het grote
voordeel is dat je dan minder handelingen hoeft te doen en daarmee
tijd bespaard. Een goede communicatie met de client is belangrijk om
misverstanden te voorkomen.
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We hebben dat als zeer prettig ervaren en dat biedt hoop voor de
toekomst! Wij vinden het belangrijk om te blijven werken aan een
flexibel ecosysteem van applicaties.

“Digitaal communiceren is de
toekomst en niet meer weg
te denken in onze huidige
maatschappij!”

Digitale communicatie
Daarnaast zou een softwareprogramma de mogelijkheid moeten bieden om met andere systemen te kunnen communiceren. Denk daarbij aan koppelingen met de overheid, schuldeisers en energieleveranciers. Met dergelijke koppelingen worden cliënt en bewindvoerder
optimaal geholpen in de processen.

Ontwikkelingen voor toekomstige ambities
In nauw overleg met de gebruikers ontwikkelen wij de processen verder. Gebruikers dienen wensen via hun eigen werkaccount in. Andere
gebruikers kunnen daar weer hun mening over geven. Met een groep
van experts wordt hier vervolgens over gespard. De cliënt en de problematiek rondom de cliëntreis staan hierbij centraal. Vooral ook het
gedachtegoed van de cliënt willen we kennen om mee te nemen. Hoe
kunnen we de werkzaamheden voor alle gebruikers zo comfortabel
mogelijk maken? Hoe kunnen we het proces versnellen voor de cliënt?
En dan ook nog eens het werkproces veraangenamen voor de dossierbeheerder? Als die ideale reis duidelijk in beeld is, formuleren we
heldere doelstellingen voor een aanpassing in het systeem. Hiervoor
hebben we contact met experts uit verschillende bedrijven. Om in
te kunnen spelen op toekomstige ambities moeten we de huidige
situatie eerst grondig kennen.

Aansluiting Toezicht van de rechtspraak
Een grote stap voorwaarts in het digitaal communiceren is de aansluiting met Toezicht van de rechtspraak. Wij zagen hierin grote kansen en hebben daarbij een actieve rol ingenomen. Onze gebruikers
waren dan ook de eersten die een pilot met rechtbanken gingen
draaien. Geen printwerk, enveloppen en postzegels meer, dat hebben ze als heerlijk ervaren. En ja, het was soms schrikken als een
rechtbank, met van die opspringende waarschuwingsdriehoekjes en
rode balken, foutmeldingen tevoorschijn liet komen of aanvullende
informatie nodig had. Maar er konden wel direct stappen ondernomen worden zonder dat er documenten in het proces kwijtraakten.

Eén grote online gemeenschap
Niet onbelangrijk om te melden is dat onze leefwereld steeds groter
wordt. Afstanden worden op verschillende manieren gemakkelijker
overbrugd. Bedrijven, organisaties, overheden en particulieren komen
samen in één grote online gemeenschap. Het is dan ook van belang
dat alle data vanaf iedere willekeurige locatie veilig benaderbaar is
en blijft. Daarvoor behoort elke softwareleverancier de nodige maatregelingen te treffen, zoals het maken van back-ups, beveiligde inlog
en encryptie, maar ook werken conform een internationale standaard
van informatiebeveiliging om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid
en integriteit van privacy gevoelige gegevens zeker te stellen. <<<
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Over het CJIB
Het CJIB is bij veel mensen vooral bekend vanwege de
inning van verkeersboetes. Dat is ook verklaarbaar, want
de meeste mensen die met het CJIB van doen hebben,
moeten een boete betalen na een verkeersovertreding.
De uitvoering van deze taak, die voortkwam uit de Wet
administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), was ook de reden van het ontstaan van het
CJIB in 1990. Maar de uitvoeringsinstantie CJIB doet
zoveel meer. In de ruim dertig jaar na de oprichting, is
de organisatie leidend geworden als het gaat om inning
en incasso van en voor de Rijksoverheid. Het CJIB verzorgt de inning en incasso van boetes, andere geldelijke
sancties, maatregelen en diverse overheidsvorderingen.
Daarnaast is het CJIB regisseur binnen de executieketen
en daarmee de spil in het web als het gaat om uitvoering van straffen, boetes en andere sancties die door een
rechter zijn opgelegd. Het CJIB levert daarmee iedere dag
een belangrijke bijdrage aan de geloofwaardigheid van de
overheid en het vertrouwen in onze rechtsstaat.

Fotograaf is Sander Koning

Samenwerken om perspectief te geven
Veel huishoudens hebben te maken met forse, problematische schulden. Het CBS liet halverwege
2021 weten dat 7,6 procent van de Nederlandse huishoudens problematische schulden heeft. Het
gaat dan om geregistreerde schulden bij een of meerdere instanties. De instroom van het aantal
huishoudens met problematische schulden is iedere maand gemiddeld ruim 7000. Het werkelijke
aantal huishoudens ligt hoger omdat schulden niet altijd geregistreerd staan.
Door: het Centraal Justitieel Incassobureau

Naast de gegevens van het CBS blijkt uit onderzoek dat van iedere vijf huishoudens er één het risico loopt om met problematische
schulden te maken te krijgen. Schulden doordat verkeerde inschattingen zijn gemaakt, door onwetendheid, door bijzondere omstandigheden of gewoonweg door heel veel pech. Vaak is sprake van een
sneeuwbaleffect: het ene gat moet met het andere worden gedekt.
En zo raken mensen met financiële problemen uiteindelijk steeds dieper in de problemen.
Jolanda Hemmes-Blumers is accountmanager bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en heeft het onderwerp schulden in
portefeuille. Zij is vanuit haar functie de verbindende schakel tussen
het CJIB en schuldhulpverleners en brancheorganisaties als NBBI. Zij
zorgt ervoor dat de organisaties elkaar weten te vinden waar dat nodig is. Jolanda: “De impact van de schulden op gezinnen is gigantisch
en heeft vaak nadelige effecten op het welzijn van deze gezinnen.
Om die reden maken wij ons bij het CJIB sterk voor een persoonsgerichte en maatschappelijk verantwoorde dienstverlening. Een nauwe
samenwerking met bewindvoerders maakt daar deel van uit.”
Volgens Jolanda is het voor bewindvoerders van belang om op een
directe en laagdrempelige manier met het CJIB in contact te komen.
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“Door die verbinding aan te gaan ontstaat inzicht in elkaars activiteiten en begrip voor de situatie van mensen met financiële problemen.
Samen streven we ernaar te kijken naar mogelijkheden om orde en
rust te brengen. Om mensen met financiële problemen weer een perspectief te geven. Dat kan alleen door samen te werken.”
Belang van persoonlijke benadering
Het effectief innen en incasseren vraagt steeds meer om een persoonlijke benadering. Het CJIB blijft zich ontwikkelen om op een passende manier mensen te helpen aan hun verplichtingen te voldoen.
Jolanda: “Het betalingsregelingenbeleid van het CJIB kent namelijk al
verschillende mogelijkheden. Denk aan een eenvoudige regeling maar
ook aan uitstel van betaling door gebruik te maken van de noodstopprocedure. Bovendien zijn er maatwerkafspraken mogelijk.”
Stabilisatiefase
Sinds 1 juli 2020 is het één overheidsconvenant van kracht. Op initiatief van NVVK hebben Belastingdienst, UWV, CJIB, Sociale verzekeringsbank, het CAK en DUO besloten hun werkprocessen af te
stemmen. Hierdoor kan een zogenaamde stabilisatiefase worden
ingezet. Dat geldt niet alleen voor het CJIB maar ook voor andere
partijen in het één overheidsconvenant. In de stabilisatiefase is er

Jolanda Hemmes Blumers: fotograaf is Sjoerd v. d. Hucht

tijd om inzicht te krijgen in de schulden die zijn ontstaan en een
plan van aanpak te ontwikkelen voor de aanpak van die schulden.
Om als bewindvoerder gebruik te maken van de stabilisatiefase voor
een cliënt moet het CJIB via een kennisgeving op de hoogte worden
gebracht. Die kennisgeving kan verstuurd worden via de post of via
de website (www.cjib.nl/stabilisatiefase). Na binnenkomst en beoordeling door CJIB wordt bekeken van welke zaken de inning tijdelijk
kan worden stilgelegd.
Noodstopprocedure
Het CJIB hanteert sinds ruim anderhalf jaar de noodstopprocedure.
Jolanda legt uit wat die procedure inhoudt: “Wanneer mensen contact
opnemen met het CJIB en aangeven dat zij door andere schulden
hun boete(s) niet kunnen betalen, kan het CJIB de noodstopprocedure in gang zetten. Dit betekent dat zowel strafrechtelijke sancties
en verkeersboetes in de inningsfase tijdelijk worden stilgelegd. De
voorwaarde is wel dat de persoon contact opneemt met een bewindvoerder of een schuldhulpverlener. Voor een bewindvoerder is het
van belang te weten dat een cliënt zich voor de noodstopprocedure
heeft aangemeld. Die bewindvoerder kan dan met het CJIB contact
opnemen zodat hij extra tijd krijgt om zaken voor zijn cliënt op orde
te stellen.” De noodstopprocedure is daarmee vooral bedoeld om de
drempel te verlagen om schuldhulp te zoeken en stress te voorkomen.

Om die geloofwaardigheid te waarborgen en te voldoen
aan de verwachtingen die aan het CJIB gesteld worden,
is het vanzelfsprekend dat de organisatie staat voor
een persoonsgerichte en maatschappelijk verantwoorde
dienstverlening. Jolanda: Een vordering moet betaald
worden, maar daarbij is wel oog voor de persoonlijke
omstandigheden als dat nodig is. Zo wil het CJIB eraan
bijdragen om financiële problemen bij mensen te voorkomen en de schuldenproblematiek in Nederland terugdringen. Daar werken we hard aan.”
Overigens staat inning en incasso nooit op zichzelf. Het
CJIB wil nadrukkelijk een bijdrage leveren aan de doelen
die beoogd worden met het opleggen van specifieke overheidsvorderingen. Denk daarbij aan het nastreven van gedragsveranderingen. Zonder het innen en incasseren van
boetes of andere vorderingen is de cirkel niet rond en is
ook geen sprake van een rechtvaardige overheid.

keld. “Via dit zogenaamde businessportaal kunnen bewindvoerders
aangeven voor wie zij zaken behartigen. Overzichten kunnen worden
opgevraagd en maakt het voor een bewindvoerder duidelijk en overzichtelijk wat er voor de cliënt openstaat.” Bewindvoerders kunnen
ook met het speciale nummer voor bewindvoerders contact met het
CJIB opnemen.

Jolanda vult verder aan: “Verder kennen we in ons betalingsregelingenbeleid ook maatwerk. Een voorbeeld hiervan is de draagkrachtregeling. Door inkomsten en uitgaven te overleggen kunnen we de afloscapaciteit berekenen en het bedrag van de maandelijkse aflossing
aan het CJIB daarop afstemmen. Een betalingsregeling is mogelijk
voor boetes vanaf €75,-“

De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied
van schuldsanering. Zo zijn er verschillende mogelijkheden ontstaan
om mensen doelgericht te kunnen helpen, zoals eerder in dit artikel is beschreven. Jolanda vindt het belangrijk ontwikkelingen met
de branche en beroepsorganisaties te blijven delen “Bewindvoerders
vervullen een essentiële rol en het is daarom ook goed op de hoogte
te blijven van elkaars ontwikkelingen. Dit kan bijvoorbeeld door kennisbijeenkomsten te organiseren. Bijeenkomsten waarbij extra aandacht is voor verschillende ontwikkelingen, zoals betalingsregelingen,
noodstopprocedure en het businessportaal.”

Dienstverlening en ontwikkelingen
Het is volgens Jolanda vooral belangrijk om met elkaar in verbinding te staan. Daarom is de afgelopen jaren veel aandacht geweest
voor de dienstverlening. Door de toenemende behoefte om vooral
ook digitaal contact te onderhouden is een digitaal systeem ontwik-

Het CJIB heeft voortdurend oog voor verbetering van de dienstverlening en wil blijven door ontwikkelen. “Daar hebben we elkaar voor
nodig. Alleen door samen te werken en elkaar te versterken zorgen
we ervoor dat mensen met financiële problemen weer perspectief
krijgen.” <<<
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De meest omvangrijke controle die het LKB uitvoert is de handhavingscontrole. Iedere uitvoerder moet jaarlijks middels een handhavingsverzoek aantonen (nog steeds) aan de kwaliteitseisen te voldoen. Het aantal handhavingscontroles dat het LKB uitvoert, stijgt
jaarlijks. Dit komt omdat het aantal uitvoerders dat wordt toegelaten
nog altijd groter is dan het aantal dat (al dan niet vrijwillig) stopt.
Het LKB verwacht over 2020 ruim 2.000 handhavingscontroles uit
te voeren.

Om te controleren of curatoren,
bewindvoerders en mentoren
(hierna: uitvoerders) aan de
kwaliteitseisen voldoen, worden
door het LKB diverse controles
uitgevoerd.

Niet voldoen aan kwaliteitseisen
De afgelopen jaren laten zien dat slechts ten aanzien van een klein
percentage wordt geconcludeerd dat niet aan de kwaliteitseisen
wordt voldaan. Dit ligt in de meerderheid van de gevallen aan de
financiële situatie van de uitvoerder. De uitvoerder blijkt bijvoorbeeld
niet of niet voldoende in staat te zijn aan zijn (kortlopende) verplichtingen te voldoen. Er is dan sprake van een continuïteitsrisico, wat
bijvoorbeeld zou kunnen leiden tot een faillissement van de uitvoerder. Dit heeft gevolgen voor de rechthebbenden; een groep die juist
beschermd dient te worden.
Als het LKB concludeert dat niet aan de kwaliteitseisen wordt voldaan, betekent dit niet automatisch dat een uitvoerder wordt ontslagen in (al) zijn lopende zaken. Het LKB gaat namelijk niet over de
(niet-) benoembaarheid van een uitvoerder. Dit is voorbehouden aan
de toezichthoudende rechtbank.

Actualiteiten
Het LKB deelt daarnaast graag nog een aantal actualiteiten:
1. De opleidingslijst voor bewindvoerders is gedeeltelijk herzien.
Aanleiding hiervoor is geweest dat het LKB steeds vaker ziet dat
de inhoud van opleidingen (al dan niet met dezelfde naam) verschilt per opleidingsinstituut. Indien een opleiding niet op de lijst
met passende opleidingen voorkomt, dient te allen tijde aan de
hand van het vakkenpakket een opleidingstoets door het LKB
plaats te vinden. De uitkomst hiervan kan zijn dat de opleiding
passend is, passend is te maken met een aanvullende cursus of
niet passend is.

Kwaliteitscontroles uitgebreid
Om de kwaliteitscontroles zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, is
in de loop van de jaren het aantal controles uitgebreid. Het verzoek
tot heroverweging is een ‘controle’ die het LKB dit jaar heeft toegevoegd. Wanneer een opleidingstoets of een toets nieuwe medewerker
op basis van de opleiding wordt afgewezen, kan het verzoek worden ingediend dit oordeel te heroverwegen. Het Besluit kent geen
rechtsmiddel dat ingesteld kan worden tegen de afwijzing. Door het
verzoek tot heroverweging te introduceren wil het LKB hierin tegemoetkomen. Bij een verzoek tot heroverweging kijkt een aan het LKB
verbonden kantonrechter opnieuw naar het verzoek. Dit is uiteraard
een andere kantonrechter dan de kantonrechter die het verzoek in
eerste instantie heeft beoordeeld. Indien deze kantonrechter, eventueel op basis van aanvullende stukken, van oordeel is dat wel aan
de opleidingseis wordt voldaan, kan de betreffende persoon alsnog
worden toegelaten als curator, (assistent-)bewindvoerder of mentor.

Ontwikkeling
benoembaarheid,
kwaliteit en opleidingen

Om de kwaliteitscontroles nog efficiënter uit te kunnen voeren wordt
op dit moment gewerkt aan een nieuw controlesysteem voor het LKB
in het digitale systeem Toezicht. De rechtbanken werken thans in
Toezicht en ook het landelijk register van professionele uitvoerders
is voor de rechtbanken te raadplegen in Toezicht. Een van de doelen
van het LKB is, dat uitvoerders in de toekomst de stukken ten behoeve van de kwaliteitscontroles via Toezicht in kunnen dienen zodat
deze niet langer per e-mail ingediend hoeven te worden.

Na een pilotperiode van drie jaar heeft het Landelijk
Kwaliteitsbureau CBM (hierna: LKB) sinds 1 januari 2019 formeel
bestaansrecht gekregen binnen de Rechtspraak. Het LKB voert ten
behoeve van de rechtbanken de kwaliteitscontroles uit op grond van
het Besluit Kwaliteitseisen CBM (hierna: Besluit).

Vooralsnog blijft de taak van het LKB beperkt tot het uitvoeren van
de kwaliteitscontroles aan de hand van het Besluit. Aangezien de uitvoering van de kwaliteitscontroles door het LKB heeft geleid tot meer
uniformiteit, efficiëntie en borging van expertise is het niet ondenkbaar dat de taak van het LKB in de toekomst kan worden uitgebreid.
De mogelijkheden hiertoe zullen onderzocht moeten worden.

De opleidingslijst voor mentoren wordt op dit moment om dezelfde reden herzien.
2. Vanaf heden volstaan diploma’s van alle geaccrediteerde Mbo
4-opleidingen om aan de opleidingseis voor een assistent-bewindvoerder te voldoen. Indien iemand die eerder is afgewezen
op grond van het nieuwe beleid wel aan de opleidingseis voor een
assistent bewindvoerder voldoet, kan er opnieuw om toelating
worden verzocht.
3. De functieaspecten waarop wordt getoetst ten behoeve van het
verkrijgen van een VOG, zijn uitgebreid. Vanaf heden dient daarom gebruik te worden gemaakt van een nieuw aanvraagformulier.
Dit formulier is te vinden op de website.
4. In verband met de situatie rondom Corona is het toegestaan de
audit door de accountant op afstand te laten plaatsvinden in
het geval bij een controle op locatie de 1,5 metermaatregel niet
gewaarborgd kan worden. De landelijke Expertgroep CBM heeft
bepaald dat de 1,5 meter-maatregel leidend is voor de vraag of de
controle op afstand mag (blijven) plaatsvinden. Het afschaffen
van de 1,5 meter-maatregel met ingang van 25 september 2021
betekent dat de audit vanaf dat moment niet meer op afstand
mag plaatsvinden. Mocht de 1,5 meter-maatregel op enig moment weer van kracht worden, dan is de audit op afstand wel
weer toegestaan in het geval bij een controle op locatie de 1,5
meter-maatregel niet gewaarborgd kan worden. <<<

Door: Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM
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Het nieuwe digitale leren
In 2020 en 2021 hebben we al meegemaakt dat fysiek afspreken niet altijd mogelijk was. Ook vond
dit zijn doorslag in de traditionele manier van leren. Dat wil zeggen fysiek op een locatie aanwezig in
samenzijn met andere deelnemers en de docent.
Door: Bas Benjamins - NBBI Academy

Door de beperkingen om fysiek af te spreken en klassikaal les te volgen ontstaat er meer dan ooit de vraag naar trainingen en cursussen
op afstand. En als we dan toch bezig zijn zien we dit het liefst op een
locatie en tijdstip naar eigen keus. Naast het (digitaal) thuiswerken
kwam dus ook de noodzaak om digitaal thuis te kunnen leren. En aan
deze noodzaak hebben wij voor onze leden een oplossing geboden
door het opzetten van de NBBI Academy.

het bedrag dat de deelnemers inleggen worden trainers, docenten
en vakspecialisten ingehuurd die nieuwe modules schrijven. Hiermee
creëren wij elke 14 dagen nieuwe modules die de gebruikers kunnen
gaan volgen. En heb je een module afgerond, dan ontvang je een
certificaat waarmee je kunt aantonen hoe lang je bezig bent geweest.
Wel zo handig als je jaarlijks moet aantonen aan hoeveel uren scholing je hebt gedaan.

Wij zijn van mening dat leren niet alleen “even” een cursus pakken is
op een middag, maar dat je dit je hele leven door doet. Een leven lang
leren noemen ze dit ook wel. Het geeft eigenlijk al aan dat een dag(deel) per jaar leren weinig is en je daarmee niet altijd stimuleert om
te blijven leren. Veel beter lijkt het ons om meerdere keren per jaar,
en wellicht zelfs meerdere keren per maand, trainingen en cursussen
te volgen. Met deze regelmaat is het dan wel zo makkelijk om dit te
kunnen doen waar en wanneer het jou uitkomt. Reistijd vinden wij
tegenwoordig zonde, want dat is ook tijd dat je aan een training had
kunnen spenderen.

En met het digitale aanbod zijn wij er nog niet. Het is van belang dat
je kunt sparren met docenten in een fysiek lesruimte. Of, als het niet
anders kan, op afstand via online sessies. Het aanleren van nieuwe
vaardigheden gebeurt door het inzetten van acteurs en docenten.
Het bewust worden van jouw houding en gedrag kan vaak alleen door
feedback van anderen. De NBBI Academy en Praktikos zijn daarin
een unieke samenwerking aangegaan waarbij je enerzijds de theorie
kunt leren bij de NBBI Academy en de praktijk onder de knie krijgt
door bijvoorbeeld de inzet van docenten en acteurs van Praktikos.

Met het aanbod van de NBBI Academy en de opzet van het model
biedt de Academy een uniek platform voor (financiële) zorgverleners
aan. Voor een vast laag bedrag per jaar heb je toegang tot een oneindig groeiend aanbod aan opleidingen, trainingen en cursussen. Met

Wij hebben een trainingspakket ontwikkeld waarbij je toegang krijgt
tot de Academy en de acteurs van Praktikos. Voor een vast bedrag
per jaar kun je onbeperkt deelnemen aan alle trainingen en cursussen
die aangeboden worden. Je bepaalt zelf aan welke training je wilt
deelnemen. <<<
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Hoe ziet de toekomst
van bewindvoering
eruit?

Digitalisering
Digitalisering is natuurlijk niet een trend die specifiek voor de bewindvoering geldt, maar ook in deze branche ontkom je er niet aan.
Thijs: “Voor mij is het bijna niet meer voor te stellen dat je papieren
dossiers aanmaakt. Mijn huishoudboekje is compleet digitaal. Maar ik
kan me nog goed herinneren dat ik voor de eerste keer bij de rechtbank kwam. Daar stonden de dozen met dossiers opgestapeld tot
het plafond. Dat daarin winst was te behalen was een gegeven. Met
het digitale toezicht op bewind via een systeemkoppeling – het Aansluitpunt Toezicht – is daarin een grote stap gemaakt. Wij hebben die
digitalisering nog iets verder doorgetrokken met het geïntegreerde
document managementsysteem in onze software.

In gesprek met Ruud Stijnen (software
adviseur), Thijs Jonker (consultant) en Theo
van Mol (directeur) van Bizon Software
over de toekomst van bewindvoering.
Samen hebben zij ruime ervaring in de
bewindvoeringbranche. Wat is hun visie op
de toekomst van bewindvoering?

Door: Bizon Software II Foto’s: Rene van der Horst

Trends en ontwikkelingen: waar staat bewindvoering nu?
Het is van belang om trends en ontwikkelingen in de markt goed in
de gaten te houden. Daarop in te spelen en te anticiperen. Bij het
kijken naar de toekomst is het interessant om eerst inzicht te krijgen
in waar we staan met bewindvoering. Ruud Stijnen: “Je kijkt dan naar
de getallen. Ruim een kwart miljoen Nederlanders staat onder bewind. Twee derde van deze dossiers is ondergebracht bij ruim 1.800
professionele beschermingsbewindvoerders.” Thijs Jonker vult aan:
“Wij verwachten dat het aantal dossiers alleen nog maar verder stijgt.
Vroeger werd bewindvoering veel vaker ondergebracht bij stichtingen
die ook andere zorg leverden. Daar kwam in 2014 een eind aan met
de strengere scheiding tussen zorg en financiën. Bovendien zijn vanaf
dat moment de kwaliteitseisen voor bewindvoerders steeds verder
aangescherpt.”
Consolidatie
Theo van Mol: “Mede daardoor zien wij de laatste jaren een trend
van consolidatie. Het aantal kantoren neemt af, waarbij de kleinere
partijen vaak de samenwerking of aansluiting bij grotere kantoren
zoeken. Er zijn verschillende uitdagingen: Je moet aan de nodige eisen voldoen en goed personeel vinden is lastig. Daardoor is het voor
kleinere bedrijven moeilijker om bij te blijven benen met de markt.
Onze software-oplossing voor bewindvoering is meer geschikt voor
de grotere kantoren, omdat met onze tools problemen op gebied van
autorisatie, rollen, logging, validatie, audittrail en functiescheiding

Theo van Mol

14

Ruud Stijnen

adequaat worden opgelost.”

Interfacing
Ruud: “We hebben een goed begin gemaakt met koppelingen, zoals
de digitalisering van de rechtspraak met KEI. Maar wij zien dat dit
steeds meer gaat gebeuren. Het is een vorm van interfacing tussen
bepaalde systemen om efficiënt en geautomatiseerd gegevens uit te
wisselen. Onze software zit daar als een middleware tussen. Ook bij
banken zie je dat dit steeds vaker voorkomt, vooral in de consumenten sector. Dat is helaas niet een-op-een te vertalen naar een goede
koppeling voor bewindvoerders in verband met privacy en goedkeuring. Dat maakt het lastiger qua koppelingen met banken. Gelukkig
zijn wij een serieuze gesprekspartner voor de verschillende grote banken in Nederland en blijven we hierover in gesprek. Hier kunnen we in
de toekomst zeker nog een en ander van verwachten.”

Specialisme
Thijs vult aan: “Incidentele taken komen vaker voor bij grotere kantoren, zoals het verkopen van een huis, een erfenis, nalatenschap of
aangiftes. Het voordeel van grotere kantoren is dat zij vaak verschillende medewerkers met elk een eigen specialisme in dienst hebben.
Overigens zijn dergelijke werkprocessen in onze software vastgelegd.
Diegene met de betreffende specialisatie heeft de kennis al in huis
en hoeft die niet meer op te doen. Zij nemen deze werkzaamheden
voor hun rekening om tijd te besparen, zonder dat het ten koste gaat
van de gewenste kwaliteit.”
Ruud: “Veel uren per cliënt hebben bewindvoerders niet beschikbaar.
We zien een trend waarbij bewindvoerders het aantal uren van de
rechtbank proberen op te rekken. Als er 17 uur per jaar beschikbaar is
- en bij problematische schulden vijf uur meer – red je het vaak niet.”

Bizon ontwikkelt oplossingen voor financiële administratie in diverse nichemarkten. De financiële administratie
moet geen last zijn én klanten moeten uitblinken waar ze
goed in zijn. Weg met complexe, onhandige en tijdsintensieve handelingen.
Al ruim twintig jaar staat Bizon klaar voor bewindvoerders, budgetbeheerders, schuldhulpverleners en financieel coaches die hun cliënten op efficiënte en soepele wijze willen begeleiden op financieel-administratief gebied.
Bizon kent jouw vakgebied op zijn duimpje: ze hebben de
laatste technologische ontwikkelingen omarmd en nieuwe wet- en regelgeving toegepast in de software. Bizon
Software noemt zichzelf de menselijke maat in financiële
software.

Toekomst Bewindvoering
Theo: “We hebben veel veranderingen voorbij zien komen en gaan
ze niet uit de weg. Wij zeggen altijd: software is nooit af en je blijft
continu door ontwikkelen. We denken in processen en automatisering
maar vergeten daarbij nooit de menselijke kant van de sector. We
hebben veel specialistische ervaring en kennis opgebouwd voor de
niches waarin we werkzaam zijn. Met deze domeinkennis bieden wij
de juiste oplossingen en advies.” <<<

Wil je meer weten
over Bizon Software?

Efficiency
Ruud vervolgt: “Het is voor alle bewindvoerders dan ook zaak om op
een of andere manier efficiency slagen te maken. Je wilt natuurlijk
niet dat het contact met je cliënt hier onder gaat lijden. Hier draagt
de software aan bij.”
Theo vult aan: “Door het slim inzetten van software bespaar je tijd op
werkzaamheden en heb je meer tijd voor je klant.”

Thijs Jonker

Over Bizon Software

Vraag dan het Bizon Bewindboekje aan of maak
een vrijblijvende afspraak met Ruud! Kijk op:
www.bizonsoftware.nl/kennismaking-ruud

Jouw loods in
financiën!

Zieke werknemers en vakantiedagen
In het ‘Besluit kwaliteitseisen curatoren beschermings bewindvoerders en
mentoren’ wordt expliciet vermeld dat, waar mogelijk, de zelfredzaamheid van
onderbewindgestelden bevorderd moet worden. Van de beschermingsbewindvoerder
wordt niet alleen verwacht dat de bewindvoerder periodiek rapporteert over nut en
noodzaak van het bewind, maar ook of de onderbewindgestelde het wellicht weer
(deels) zelf kan. Werken of het accepteren van (betaald) werk kan hierbij helpen en
komt in de praktijk ook veel voor.
Door: Theo van der Bent - Blat advocaten

Als een onderbewindgestelde gaat werken, dan
is er recht op vakantiedagen. Het wettelijk aantal
vakantiedagen is het aantal contracturen vermenigvuldigd maal vier. Dit betekent dat er recht is
op 20 vakantiedagen als er vijf dagen in de week
werkt. De meeste werknemers hebben echter op
grond van een cao of arbeidsovereenkomst recht op meer vakantiedagen dan het wettelijk minimum van vier keer de wekelijkse arbeidsduur. Maar wat gebeurt er met de vakantiedagen als degene
arbeidsongeschikt is of wordt?
Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen
Het uitgangspunt is dat wettelijke vakantiedagen vervallen als ze niet
zijn opgenomen binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Het aantal vakantiedagen dat boven
het minimum uitstijgt worden de bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. Een werknemer die vijf dagen per week werkt en 26 vakantiedagen per jaar heeft, heeft dus zes bovenwettelijke vakantiedagen.
Voor de wettelijke vakantiedagen geldt een vervaltermijn van zes
maanden terwijl voor de bovenwettelijke vakantiedagen een verjaringstermijn geldt van vijf jaar. Het belangrijkste verschil tussen een
vervaltermijn en een verjaringstermijn is dat een verjaringstermijn gestuit (verlengd) kan worden en een vervaltermijn niet. De werknemer
kan er dus voor zorgen dat de verjaringstermijn opnieuw gaat lopen
door de werkgever schriftelijk te berichten dat degene aanspraak wil
blijven maken op de vakantiedagen, terwijl dat bij een vervaltermijn
niet kan. Bovendien moet op een verjaringstermijn een beroep moet
worden gedaan, terwijl de rechter een vervaltermijn uit eigen beweging moet toepassen.
Van een zieke werknemer wordt in beginsel verwacht dat de vakantiedagen worden opgenomen, omdat ook een werknemer tijdens ziekte
op vakantie mag. Dit betekent dat voor een zieke werknemer dus
ook de hoofdregel geldt dat de wettelijke vakantiedagen automatisch
vervallen zes maanden na het jaar waarin die dagen zijn opgebouwd.
Er zijn echter wel enkele uitzonderingen, namelijk in het geval de
werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om de wettelijke
vakantiedagen op te nemen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de situatie dat de werknemer niet re-integreert en op advies
van de bedrijfsarts geen werkzaamheden verricht die een terugkeer
naar de werkvloer bevorderen en/of geen aangepast werk verricht. Is
de werknemer vrijgesteld van re-integratieverplichtingen, is degene
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redelijkerwijs niet in staat geweest om wettelijke vakantiedagen op
te nemen en verjaren de wettelijke vakantiedagen van dat jaar pas
na vijf jaren. Als de werknemer wel re-integratieverplichtingen heeft,
wordt de werknemer in beginsel geacht vakantie op te kunnen nemen.
Wees alleen wel alert op de vervaltermijn. In 2018 heeft het Hof van
Justitie van de Europese Unie namelijk bepaald dat de werkgever geen
beroep kan doen op de vervaltermijn terzake de wettelijke vakantiedagen als degene niet eerst de werknemer nauwkeurig en tijdig heeft geïnformeerd dat het recht op vakantie wordt verloren als de vakantiedagen niet binnen de vervaltermijn zijn opgenomen. Op de vervaltermijn
kan dus geen beroep worden gedaan als de werknemer niet in staat is
geweest om de vakantiedagen binnen de vervaltermijn op te nemen.

Wsnp tijdens beschermingsbewind

Of een werknemer tijdens ziekte ook bovenwettelijke vakantiedagen
opbouwt hangt af van de vraag of werkgever en werknemer hierover afspraken hebben gemaakt in een arbeidsovereenkomst of cao.
De volledige vakantieopbouw bij ziekte geldt namelijk alleen voor de
wettelijke vakantiedagen.

Door: Trijnie Brinks – trainer / ervaringsdeskundige

Tot slot nog dit. Als een werknemer volledig ziek is, dan wil dat nog
niet zeggen dat een werkgever ook vakantiedagen mag verrekenen.
Dat kan alleen als de medewerker minimaal recht blijft houden op
het wettelijke minimum aan vakantiedagen en ten aanzien van de
bovenwettelijke dagen de arbeidsovereenkomst of de cao dit mogelijk maakt. Is dat niet het geval, dan moet de werkgever vooraf
instemming van de werknemer vragen of deze ermee akkoord is dat
de aangevraagde vakantie wordt afgeschreven van het tegoed aan
opgebouwde vakantie-uren. Als de werknemer daarmee niet instemt,
dan kunnen er geen vakantiedagen worden afgeschreven.
Resumé
Er zijn toch nog redelijk wat onderbewindgestelden die (betaald) werk
hebben of naar reguliere arbeid worden toegeleid. Naast inkomen
bouwen zij ook vakantierechten op. Op 1 juli van ieder jaar komen de
wettelijke vakantiedagen, die de werknemer heeft opgebouwd in het
jaar daarvoor, te vervallen. Voor deze vakantiedagen geldt namelijk een
vervaltermijn van 6 maanden. Als de arbeidsovereenkomst of cao recht
geeft op bovenwettelijke vakantiedagen, dan geldt voor deze (extra)
vakantiedagen een verjaringstermijn van vijf jaar. Verder geldt dat een
werkgever alleen ziektedagen op vakantiedagen mag inhouden als het
gaat om de bovenwettelijke vakantiedagen en als de werknemer ermee
heeft ingestemd bij arbeidsovereenkomst of cao . Is dat niet het geval,
dan kan alleen verrekend worden met toestemming. <<<

De Wsnp, Wet schuldsanering natuurlijke personen, is een mooi instrument om iemand onder goede
begeleiding schuldenvrij te krijgen. De Wsnp doorlopen met aanvullende professionele hulp vanuit een
beschermingsbewindvoerder heeft altijd al mijn belangstelling en aanbevelingen gehad.

Toen ik als beschermingsbewindvoerder in het jaar 2000 in de gelegenheid werd gesteld om de opleiding tot Wsnp bewindvoerder te
gaan volgen, twijfelde ik dan ook geen moment. De start van deze
opleiding was het begin van de oprichting van mijn eigen kantoor
met zowel een afdeling beschermingsbewind als een afdeling Wsnp.
Het bleek al snel een unieke combinatie te zijn waar twee vormen van
dienstverlening, die volledig van elkaar gescheiden opereerden, een
kwetsbare doelgroep effectief ondersteunden.
Rechtbanken hebben inmiddels een team toezicht waarbij toezicht
wordt gehouden op zowel het beschermingsbewind als de Wsnp-zaken. Dossiers kunnen naast elkaar gelegd worden, zodat er kwaliteitsverbetering kan optreden.
Soms hadden we een schuldenaar (verder te noemen als saniet), die
zowel onder bewind stond als toegelaten was tot de Wsnp. Als er
een probleem voordeed die de Wsnp frustreerde dan werd dit tussen beide afdelingen besproken en de nodige oplossingen bedacht.
Uiteraard in samenspraak met de saniet . “Together we can” was en
is mijn leus.
Focus op de Wsnp
Tenslotte, na een aantal jaren, toen de afdeling Wsnp groeide, was
ikzelf niet meer actief bezig met de afdeling beschermingsbewind
maar richtte ik me voornamelijk op de afdeling Wsnp. Steeds meer
beschermingsbewinden werden uitgesproken, waarbij ook steeds

meer sanieten een beschermingsbewindvoerder kregen. Zo heb ik als
Wsnp bewindvoerder dan ook veel contacten met beschermingsbewindvoerders opgebouwd. Het “together we can” gedachte wilde ik
ook graag met andere bewindvoerders delen. Naast toezicht houden
op de saniet en de beschermingsbewindvoerder vond ik het altijd
prettig oplossingen te zoeken voor problemen. We willen toch allen
graag de zogenaamde schone lei voor de saniet!

Ik vind dat de Wsnp bewindvoerder
zich bewust moet zijn van de taken
en verantwoordelijkheden van de
beschermingsbewindvoerder.
Kennisoverdracht
De beschermingsbewindvoerder heeft veel kennis nodig van de Wsnp
waarbij het gaat om verantwoordelijkheden en verplichtingen die dit
met zich meebrengt. Het is van belang dat de ontstaansreden van
de schulden van saniet wordt achterhaald om recidive te voorkomen.
Daarnaast wil je ook graag weten waarom een saniet bepaald gedrag
vertoond. De theorie van Maslov kan het getoonde gedrag haarfijn
uitleggen. Ik vond het dan om een verklaring te vinden voor het gedrag van de saniet zodat ik hiervoor meer begrip kon opbrengen. Als
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de basis in iemands leven niet goed of veilig is, dan heeft dat gevolgen voor iemands “zijn”.
Communicatie en samenwerking
Goede communicatie en duidelijke afspraken zijn onontbeerlijk tussen de twee soorten bewindvoerders en saniet. Dit begint al bij het
eerste huisbezoek. Belangrijk is dat de saniet weet wat de verschillende taken zijn van de beide bewindvoerders en wat er over en weer
verwacht wordt. Er worden afspraken gemaakt over de uitvoering van
het Wsnp-traject. In het bijzonder mogen er geen nieuwe schulden
gemaakt worden, moet er aan de informatie- en sollicitatieplicht
voldaan worden én moet er duidelijkheid zijn wie wat en wanneer
aanlevert. Naast deze afspraken wordt ook de berekening van het
vrij-te-laten-bedrag (vtlb) besproken. Dit is het bedrag dat saniet
maandelijks moet gebruiken voor zijn begroting. Dit kan echter tot
discussie leiden, vooral als dit een krappe begroting teweeg brengt.
De beschermingsbewindvoerder wil een zo hoog mogelijk vtlb bedrag
en de Wsnp bewindvoerder zal zo veel mogelijk willen afdragen aan
de schuldeisers. Gelukkig zijn er duidelijke richtlijnen hiervoor.
Een goede start is het halve werk.
Mij is bekend dat de beschermingsbewindvoerder niet altijd wordt
uitgenodigde voor het huisbezoek na uitspraak Wsnp. Het is juist van
belang dat de beschermingsbewindvoerder bij het gesprek aanwezig
is om een valse start te voorkomen. Juist als er bijzonderheden zich
voordoen is het van belang dat onderlinge partijen elkaar weten te
vinden. Het moet duidelijk zijn wie wat doet bij bepaalde gelegenheden. Te denken valt aan een te verkrijgen erfenis, het overlijden
van de saniet of een verkoop van de woning. Dit zijn noodzakelijke
contactmomenten.
Ook belastingzaken dienen besproken te worden tussen de bewindvoerders. Veelal heeft de beschermingsbewindvoerder de belastingaangifte verzorgd. Het is dan logisch dat de aanslag aan elkaar
wordt doorgestuurd met uitleg. Bij een eventuele tegemoetkoming
of terugbetaling weet je dan ook of deze onder de werking van de
Wsnp valt.

Onlangs hoorde ik van een zaak
waarbij saniet is overleden.
De Wsnp bewindvoerder
heeft zonder overleg met
beschermingsbewindvoerder
de nalatenschap verworpen(!).
Beschermingsbewindvoerder
had verzocht om beneficiair
te aanvaarden. Dit omdat er
ook een partner was. Een en al
miscommunicatie of misschien
beter gezegd geen communicatie.
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Trijnie Brinks

Verhouding met beschermingsbewindvoerder
Ik heb meermaals meegemaakt dat saniet moest verschijnen op de
rechtbank omdat de informatieplicht niet goed werd nagekomen of
dat er te veel geld uitgegeven was vlak voor toelating Wsnp. Daar
heb ik persoonlijk erg moeite mee gehad. Immers door toedoen van
de beschermingsbewindvoerder zijn de problemen ontstaan. Wat was
ik blij met, volgens mij, een eerste keer dat de insolventierechter de
bewindvoerder aansprakelijk stelde voor de geleden schade. Zeker
als er een bewind is uitgesproken vanwege geestelijke gezondheidsproblemen.
Van Wsnp bewindvoerder naar opleider
In de loop der jaren zag ik verschillen tussen de bewindvoerders. Lang
niet altijd was er sprake van een goede samenwerking en goede communicatie, het kon beter. Dit in het belang van een ieder. Als een beschermingsbewindvoeder mij vraagt de Wsnp uit te leggen wordt mij
duidelijk dat er werk aan de winkel is. De beschermingsbewindvoerder
moet meer kennis hebben van de Wsnp. Immers hij vertegenwoordigt
rechthebbende en is mede verantwoordelijk voor de verplichtingen
voortvloeiend uit de Wsnp. Daarnaast meen ik dat de Wsnp bewindvoerder ook kennis met hebben van het berschermingsbewind. Ik ben
vervolgens voorlichting gaan geven aan een woningbouwvereniging,
een gemeente en een grote bank. Altijd met de vraag wat doen die
beide bewindvoerders eigenlijk en bij wie kunnen we aankloppen bij
vragen. Beschermingsbewindvoerders moeten meer kennis hebben
omtrent de Wsnp. Zo heb ik een cursus Wsnp tijdens beschermingsbewind ontwikkeld. Helaas gooide corona roet in het eten maar nu ga
ik weer graag het land in om vooral in company cursussen te geven.
De kracht van mijn cursus is dat ik me kan verplaatsen in de rol van
beschermingsbewindvoerder én in die van de Wsnp bewindvoerder
en zodoende goed in alle richtingen kan adviseren. Daarnaast kan ik
me goed verplaatsen in saniet. Regelmatig word ik gemaild of gebeld
door beschermingsbewindvoerders met vragen.

Gemeente Zwolle vermindert
administratieve lasten voor
bewindvoerders
Om de administratieve lasten voor bewindvoerders te verminderen, kiest de gemeente Zwolle ervoor
om de bijzondere bijstand voor de kosten van beschermingsbewind voor een periode van 3 of 5 jaar
toe te kennen. Lidmaatschap van een brancheorganisatie is vereist. Bij een eerste aanvraag voor
de kosten van bewind wordt nauwkeurig de financiële situatie en woonsituatie van de aanvrager
doorgelicht. En na verloop van tijd zou een heronderzoek moeten plaatsvinden.
Door: Regina Koudijs

Het beroep beschermingsbewindvoerder vraagt nogal wat van iemand. Dit wordt nogal eens onderschat. Als ik het vergelijk met 20
jaar geleden dan kan gesteld worden dat het een metamorfose heeft
ondergaan.

In de praktijk blijkt echter dat tussentijds heronderzoek niet of nauwelijks nieuwe zaken aan het licht brengt, terwijl dit wel een arbeidsintensieve klus is. Door nu de bijzondere bijstand voor 3 of 5 jaar
toe te kennen, levert dit minder administratieve lasten op voor de
bewindvoerder. Een goede samenwerking met bewindvoerders is
hierin wel erg belangrijk! Immers, een goed geïnformeerde en attente
bewindvoerder stelt de gemeente tijdig op de hoogte van eventuele
wijzigingen in bepaalde situaties. Zwolle heeft hiervoor samenwerkingsafspraken gemaakt met bewindvoerderskantoren. Hoewel de
inkt van deze samenwerkingsafspraken nog maar net droog is, ervaart de gemeente de samenwerking als prettig. Gebruik maken van
elkaars kennis en kwaliteiten is nodig om de Zwolse inwoners goed
te kunnen helpen bij financiële problemen. Ook wordt gekeken hoe er
nog efficiënter kan worden gewerkt, binnen de mogelijkheden van de
gemeente en de bewindvoerderskantoren.

De Wsnp is een mooi middel voor schuldenaar om van de schulden
af te komen en voor de schuldeiser een regeling die met regelmaat
het meeste oplevert. En als dit traject vanuit het beschermingsbewind ondersteund wordt en de communicatie goed is tussen de beide
bewindvoerders, dan kan een schuldenregeling niet mislukken. <<<

Het toekennen van bijzondere bijstand voor een langere periode
brengt ook risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld als een bewindvoerder
de gemeente niet tijdig informeert over gewijzigde situaties. Overigens loopt Zwolle dat risico ook in het geval van een minder plichtsbewuste of attente inwoner die onder bewind is gesteld.

Inmiddels heb ik het mooie kantoor verkocht en houdt me alleen nog
bezig met cursussen en advies. En van het één komt het ander, thans
ben ik bezig een praktijkboek te schrijven over dit onderwerp.
Ook verzorg ik ook de cursus schuldregelen tijdens beschermingsbewind. Een cursus om het schuldentraject zelf uit te voeren of te
begeleiden als de zaak bij schuldhulpverlening ligt.

Gewijzigde situaties signaleren en doorgeven is een samenspel van
de inwoner, de bewindvoerder en de gemeente. De gemeente doet
periodiek op de achtergrond een check op basis van beschikbare gegevensbronnen en reduceert op die wijze eventuele risico’s. <<<
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Een cliënt aan het woord
Jannie, in verband met haar privacy is haar naam aangepast, is 48 jaar en werkt, via een
dagbestedingstraject, bij een kinderboerderij. Ze verzorgt daar de dieren en werkt ook mee in de
keuken en bij de kassa. Jannie staat al jaren onder bewind bij een bewindvoerderskantoor naar haar
volle tevredenheid. Tijd om eens een interview te houden om te vragen wat bewindvoering voor haar
inhoud.
Door: Anton van den Ham - NBBI

Wat is voor jou de reden dat je voor bewindvoering hebt gekozen?
Heel simpel gezegd kan ik niet zo goed met mijn geld omgaan. Als ik
het namelijk zelf doe dan gaat het verkeerd, dat heb ik wel ondervonden. Teveel boodschappen doen en mooie dingen kopen, zoals een
nieuwe mobiele telefoon, is dan iets dat ik snel doe.
Als ik bijvoorbeeld een rekening krijg, die ik moet betalen, dan vind
ik dat al heel spannend. Ik moet dan gaan ‘internetbankieren’ en dat
vind ik allemaal maar lastig. Als het dan niet lukt, dan probeer ik nog
te bellen dat wat ik heb gekocht ik graag terug wil brengen. Als dat
dan niet kan, dan beginnen bij mij de problemen en spanningen op
te stapelen.
Zelf ben ik niet goed in rekenen, dat maakt voor mij veel dingen
onmogelijk . Ondanks dat ik help bij de kassa kan ik niet meer dan 1
of 2 producten verkopen. Het bij elkaar optellen van bedragen vind ik
dan ook heel erg moeilijk.
Ervaar je dat ook als je bijvoorbeeld zelf boodschappen moet
doen?
Ik vind het heel lastig om boodschappen te doen. Ik ga wel zelfstandig naar de supermarkt en stop dan de producten in mijn mandje.
Als ik dan later bij de kassa sta om af te rekenen, dan hoop ik altijd
dat ik genoeg geld heb. Het geld dat ik voor die week heb gepind
geef ik dan aan de caissière. Zij geeft dan aan of dat genoeg is om er
mijn boodschappen van te betalen. Is dat niet genoeg, dan vraag ik
aan de caissière om bepaalde producten er af te halen, zodat ik wel
uitkom met mijn geld. Vorige week is mij dit weer eens overkomen. Ik
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probeer altijd wel voorzichtig boodschappen te doen, maar soms zie
ik dan wat lekkers. Dat ik wil dan graag meenemen en dat kan dan
achteraf gezien niet.
Je zag dat het niet goed ging en heb je toen hulp ingeschakeld?
Ik had op dat moment begeleiding en die zag dat het niet goed ging.
Ze hadden gevraagd of familieleden hierin konden ondersteunen,
maar die wilden dit niet voor mij doen. Toen hebben we gezocht naar
een bewindvoerder. Er zijn verschillende bedrijven die aan bewindvoering doen en uiteindelijk hebben mijn begeleider en ik gekozen
voor een bewindvoerder die bij mij past.
Je staat nu al zo’n 10 jaar onder bewind. Hoe ervaar jij bewindvoering?
Ik ervaar dat als positief en heb over het bewind of over mijn bewindvoerder geen klachten. Ik vind dat ze me heel goed helpen en als er
geen geld is dan zeggen ze dit ook eerlijk tegen mij. Ook lossen ze
problemen voor mij op als die ontstaan. Wel vind ik het moeilijk dat er
niet altijd een mogelijkheid is voor extra geld.
Denk je dat je het ooit weer zelf kunt doen?
Ik denk het niet. Ik vind internetbankieren en alle veranderingen naar
digitaal lastig. Met een bankpasje pinnen gaat nog goed, maar dan
pin ik wel al het geld van de leefgeldrekening af. Ik moet het geld bij
mij hebben zodat ik het kan zien, want als het op de rekening blijft
staan dan weet ik niet hoeveel geld ik heb. Ik kan dat niet onthouden.
<<<

Bewind en overlijden; woningproblematiek
Het erfrecht kan complex zijn, vooral wanneer er een woning tot een nalatenschap behoort. Aan
een woning is meestal een hypothecaire geldlening gekoppeld. Geregeld adviseren wij banken. Deze
banken krijgen na overlijden van hun hypothecaire klant te maken met het erfrecht als moet worden
vastgesteld wie de eigenaar van de woning is geworden. Erfgenamenonderzoeken en bestudering van
huwelijkse voorwaarden of samenlevingsovereenkomsten zijn in dat geval noodzakelijk. Daarna kan
bepaald worden of de woning verkocht moet worden of dat de financiering kan worden voortgezet.
Door: SWG Advocaten

Een bewindvoerder zal op enig moment ook te maken krijgen met
het erfrecht. De onderbewindgestelde kan erfgenaam worden, zelf
overlijden of samen met de overledene een woning of ander bezit
hebben. De bewindvoerder wordt zodoende geacht enige kennis van
het erfrecht te hebben en in ieder geval kunnen signaleren welke
problemen kunnen spelen. Om daarbij te helpen worden in dit artikel
een aantal casussen uit onze praktijk beschreven.
Casus A
In deze casus wordt de overledene Piet genoemd en zijn partner Ria.
Piet en Ria zijn niet getrouwd, noch geregistreerd als partner. Samen

hebben zij een woning gekocht waarvoor een hypotheek is afgesloten
bij een bank. Piet en Ria hebben bij de notaris een samenlevingscontract opgesteld. In dit contract is onder meer een “verblijvingsbeding”
opgenomen. Een verblijvingsbeding houdt in dat bij overlijden van
Piet of Ria de langstlevende recht heeft op het verkrijgen van de
spullen die gezamenlijk tijdens leven zijn aangekocht. De onderneming van Piet verkeerde in zwaar weer na jarenlange procedures.
Hierdoor zijn er voor zowel Piet als Ria schulden ontstaan. Zij hebben
op eigen verzoek een beschermingsbewind aangevraagd. Kort nadat
Piet, zijn bezittingen, onder bewind is gesteld, komt Piet plotseling te
overlijden. Het bewind eindigt hierdoor van rechtswege. Ria staat nog
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wel onder bewind en woont nog steeds in de woning. Op het aandeel
in de woning dat Piet in eigendom heeft ligt beslag.
Piet heeft geen testament opgesteld. Zijn bekende familieleden die
op de hoogte waren van zijn financiële problemen hebben allemaal
verworpen. Ria kan de woonlasten niet alleen dragen, zij wil graag
tot verkoop van de woning overgaan. De bewindvoerder heeft nu de
vraag: kan de woning verkocht worden?
Allereerst zal de bewindvoerder proberen vast te stellen of Ria erfgenaam is. Dit kan vastgesteld worden door het CTR (Centraal Testamentenregister) te raadplegen. Wanneer hieruit blijkt dat er geen
testament is opgesteld, weet de bewindvoerder dat Ria geen erfgenaam is. Ria en Piet waren immers niet getrouwd. Als er geen
testament is opgesteld, dan is de wettelijke vererving van toepassing.
De samenwonende partner is op grond van de wettelijke vererving
geen erfgenaam Ria heeft maar het eigendom van de helft van de
woning. Kan zij de woning verkopen zonder de medewerking van de
erfgenamen van Piet? Deze zijn immers onbekend. Het antwoord is
in dit geval ja. In het samenlevingscontract is een verblijvingsbeding
opgenomen. Dit is vrijwel standaard voor notariële samenlevingscontracten. In het beding is bepaald dat wanneer Piet of Ria overlijdt,
de ander het eigendomsdeel van de woning kosteloos verkrijgt. De
langstlevende moet wel alle schulden met betrekking tot de woning
betalen. In de samenlevingsovereenkomst wordt doorgaans een
volmacht verstrekt om het eigendomsdeel te kunnen leveren. Een
dergelijke volmacht vervalt niet per overlijden. Dat betekent dat de
bewindvoerder namens Ria de notaris opdracht kan geven om het
eigendomsdeel van Piet over te dragen. Een en ander moet wel afgestemd worden met de hypotheekhouder en de beslaglegger. Was
er geen volmacht opgenomen dan was eigendomsoverdracht niet
zondermeer mogelijk geweest. De erfgenamen van Piet hadden dan
aan de overdracht mee moeten werken en die zijn zoals aangegeven
onbekend.
Casus B
In de tweede casus zijn de feiten vrijwel hetzelfde, op een belangrijk
onderdeel na. Piet en Ria hebben in deze casus géén samenlevingsovereenkomst gesloten. Ook in dit geval hebben Piet en Ria samen
een woning gekocht en is Piet overleden zonder bekende erfgenamen
achter te laten. Ria staat onder bewind en wil graag in de woning blijven wonen. De bank verlangt van Ria dat de woning verkocht wordt
of volledig haar eigendom wordt. Wat kan de bewindvoerder in dit
geval doen?
Nu de erfgenamen van Piet niet bekend zijn, kan de bewindvoerder
niet namens Ria over de gehele woning beschikken. Dat betekent dat
deze niet verkocht en geleverd kan worden. Immers heeft Ria maar
het eigendom van de helft van de woning. Nu er ook geen samenlevingsovereenkomst is gesloten, kan het verblijvingsbeding ook geen
uitkomst bieden. Dat betekent dat er een vereffenaar benoemd zal
moeten worden. Een vereffenaar vertegenwoordigt de (onbekende)
erfgenamen in en buiten rechte. Ria wordt voor de wet als belanghebbende beschouwd. De bewindvoerder kan derhalve als belanghebbende een advocaat verzoeken om een verzoekschrift in te dienen
bij de rechtbank. Na benoeming van de vereffenaar zal hij het eigendomsdeel van Piet aan Ria kunnen verkopen of samen met de bewindvoerder de woning op de reguliere markt te koop kunnen zetten.
De kosten voor de benoemingsprocedure kunnen bij de vereffenaar
worden ingediend.

Casus C
Ook in dit geval liggen de feiten iets anders. Piet en Ria waren getrouwd, maar zijn gescheiden. Zij waren in gemeenschap van goederen gehuwd en hebben de woning samen gekocht tijdens het
huwelijk. In het echtscheidingsconvenant wordt bepaald dat Piet
binnen vijf jaar na de echtscheiding Ria moet ‘uitkopen’. Voor zover
dit niet gebeurt binnen vijf jaar, zal de woning worden verkocht en de
eventuele overwaarde of restschuld worden gedeeld tussen partijen.
Piet overlijdt drie jaar na de echtscheiding. Ria woont nog altijd in
de woning, met haar nieuwe partner en zijn kinderen. De woning is
nooit (goederenrechtelijk) toebedeeld aan Piet. De woning staat nog
steeds op naam van Piet en Ria samen, ieder de onverdeelde helft.

Professionele
vereffenaar

Piet heeft een dochter uit een vorig huwelijk: Maria. Maria staat onder bewind. De bewindvoerder van Maria vraagt een kopie van het
testament op bij het CTR. Het blijkt dat Piet een testament heeft
opgesteld, waarin hij alles nalaat aan zijn vrouw Ria. De bewindvoerder controleert of de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de
gemeentelijke registers. Dit blijkt het geval. Nu Ria en Piet gescheiden waren heeft het testament geen werking. Dat betekent dat het
wettelijke erfrecht van toepassing is en Maria enig erfgenaam is van
Piet. De bewindvoerder constateert dat in de nalatenschap nog de
helft van het eigendom van de woning valt. Zodoende aanvaardt de
bewindvoerder de nalatenschap van Piet beneficiair namens Maria.
Wat moet de bewindvoerder nu doen. Vanwege de beneficiaire aanvaarding moeten de schulden in de nalatenschap van Piet voor zover
mogelijk betaald worden. Hiervoor moet de woning verkocht worden,
althans het eigendomsdeel van Piet. De bank geeft aan niet te zullen
overgaan tot veiling, omdat Ria maandelijkse de hypothecaire lasten betaalt. De bewindvoerder vraagt Ria diverse keren om mee te
werken, maar zij geeft aan geen huurwoning te kunnen vinden en
zonder huurwoning niet tot verkoop over te gaan. De afwikkeling van
de nalatenschap van Piet ligt zodoende stil. Ondertussen vraagt de
kantonrechter aan de bewindvoerder regelmatig de stand van zaken.
De bewindvoerder schakelt uiteindelijk een advocaat in. Die sommeert Ria om het eigendomsdeel van Piet te kopen of de woning
te verkopen. Bij gebreke van medewerking zal de bewindvoerder een
machtiging vragen bij de kantonrechter om de woning te mogen verkopen zonder de medewerking van Ria. Indien nodig kan gevorderd
worden dat Ria de woning moet ontruimen.
Conclusie
Bewindvoerders kunnen worden geconfronteerd met complexe dossiers en dat geldt zeker voor overlijdensgevallen en gezamenlijk eigendom. Hierbij is kennis van het erfrecht, huwelijksvermogensrecht
en het goederenrecht van belang. Bewindvoerders hebben echter de
mogelijkheid om een gedeelte van de werkzaamheden over te dragen,
kennis in te winnen of zich op een andere manier te laten ontzorgen.
Zo bestaat de mogelijkheid in sommige gevallen om een boedelnotaris in te schakelen, een vereffenaar te laten benoemen of om juridische bijstand in te schakelen. Van belang is hierbij vooral dat problemen gesignaleerd worden. Hiermee worden niet alleen problemen
maar ook aansprakelijkheden en kosten voorkomen. <<<

• Juridische deskundigheid en
jarenlange ervaring
• Gespecialiseerde afdeling vereffening
• Overal in Nederland
• Vrijblijvend kennismakingsgesprek
• Ook negatieve nalatenschappen
• Internationaal netwerk

De lat ligt hoog bij
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vereffenen we tientallen
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waardoor we bijzonder
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Bovendien hebben
we kennis van alle
rechtsgebieden waarmee
een vereffenaar naast het
erfrecht te maken krijgt.

Had de overledene een
onderneming? Lopen er
procedures? Zijn er gelden
verdwenen? Voor elke kwestie
hebben we de kennis en
ervaring in huis. We werken
gestructureerd, volgens
strakke, geautomatiseerde
processen. In alle opzichten
een scherpe aanpak.
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De digitale transformatie van de
financiële hulpverlening
De digitalisering verandert de wereld, onze economie en samenleving razendsnel. Technologie biedt
steeds meer mogelijkheden en die mogelijkheden volgen elkaar steeds sneller op. Wat voorheen
ondenkbaar was, is nu een feit. In de toekomst hebben digitale technologieën steeds meer invloed op
onze manier van werken en leven.
Door: Smart FMS

Een softwareleverancier behoort zich niet alleen te beperken tot het
leveren van functionaliteiten. Er zou door het toepassen van kunstmatige intelligentie gezorgd kunnen worden dat de techniek zo optimaal mogelijk ingezet wordt.
Mede door de coronacrisis is de digitale transformatie in één klap
jaren vooruitgesprongen. Wat normaal gesproken nog jaren zou hebben geduurd, heeft zich de afgelopen periode voltrokken in slechts
luttele maanden. De verschuiving naar online kanalen kreeg een ongekende boost. Vanaf het moment dat men aan het huis was gekluisterd door de lockdown, gebruiken steeds meer mensen de mogelijkheden van het internet, zoals thuis werken en het online vergaderen.
Dankzij de inzet van innovatieve software maakt het niet uit waar je
bent. Je hebt altijd de juiste tools ter beschikking om jouw cliënten
de zorg te verlenen die zij gewend zijn en je hoeft nooit in te leveren
op de dienstverlening.
Met Smart FMS worden de primaire werkprocessen zoveel mogelijk
geoptimaliseerd, gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Zaakgericht
werken wordt vervangen door organisatie-brede toepassingen en
procesmatig werken, waardoor de hulpverlener niet wordt afgeleid
door bijzaken. Het gevolg is dat de hulpverlener, met zijn 21st-centrury-skills, minder tijd kwijt is aan administratieve taken waardoor de
caseload wordt verhoogd.
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Zo zijn wij continue op zoek naar technische vernieuwingen om de
financiële hulpverlening efficiënter te maken en plezier in het werk
te vergroten. Wij zetten alles op alles om een bijdrage te leveren aan
een financieel gezonde samenleving. Gezond blijven en weer gezond
worden. Wij kennen de techniek zeer goed en zijn als geen ander in
staat om de vertaalslag naar technische behoeften te maken. Wij
gaan ervan uit dat onze software in dienst staat van de professional
en een middel is om ondersteuning te bieden in het primaire proces.
Wij leveren de juiste waarden op het juiste moment, voor de juiste
persoon en op de juiste plek. Dit maakt het werk van professionals
toegankelijker en makkelijker doordat zij op één plek de beschikking
hebben over de informatie die ze op dat moment nodig hebben.
Slimme technische oplossingen zorgen er dus voor dat er meer in
minder tijd gerealiseerd kan worden. Dit is noodzakelijk om de financiële zorgverlening ook in de toekomst betaalbaar en rendabel
te houden. Dit vergt echter voor sommigen een andere manier van
denken. Want in plaats van te besparen op software, bespaar je op
personeelskosten, wat bij de meeste bedrijven de grootste kostenpost is. Dat wil niet zeggen dat je personeel moet ontslaan, maar
meer aandacht kan vestigen op de groei van de organisatie. <<<

25

Een interview met een
kantonrechter van
de rechtbank
Noord-Nederland
in Assen
Interview gehouden door Frank Zwaneveld – NBBI

De samenwerking tussen de bewindvoerders en de rechtbank is in de afgelopen jaren flink verbeterd. Op welke manier zouden beide nog beter kunnen samenwerken?
“Het is lastig om met kortere lijnen te werken. We hebben in
Noord-Nederland immers te maken met ruim tweehonderd bewindvoerderskantoren en daarnaast nog een groot aantal familiaire bewindvoerders. Daarbij worden wij als kantonrechter bewust wat afgeschermd. Ik vind dat de bewindvoerders al wel kortere lijnen hebben
met de juridische medewerkers. Ik spoor onze medewerkers ook vaak
aan om te bellen met bewindvoerders als er specifieke vragen zijn. Dit
werkt vaak sneller en prettiger. Nogal eens worden formulieren niet
goed aangeleverd. Er worden daardoor veel stukken heen en weer
gestuurd, omdat zaken niet zijn ingevuld bijvoorbeeld.”
De beloning van de bewindvoerder is niet meer passend gezien de hoeveelheid werkzaamheden die wij de afgelopen jaren erbij hebben gekregen. Hoe kijkt u daar tegen aan?
“Dat geldt helaas overal, ook voor ons. Wij hebben eigenlijk meer
mensen nodig om ons werk volgens de standaarden op een kwalitatief goede manier te doen. Dit geldt al helemaal voor bewind. Bewind
is in het verleden een ondergeschoven kindje geweest, zowel in deze
regio als in de Rechtspraak als geheel. We hebben onvoldoende budget gekregen om gelijke pas te houden met de groei. Deze groei was
niet voorzien en tegelijkertijd werd er ook bezuinigd op de Rechtspraak. Je moet de schaarste dus verdelen en dan gaat strafrecht
vaak voor. Het strafrecht heeft een grotere maatschappelijke impact
en is dan ook voortdurend in het nieuws. Er werd afgeroomd bij de
afdeling civiel en dus ook bij bewind. Zo wilde men het strafrecht
goed in de steigers houden. Ook wij moeten dan een afweging gaan
maken in het toegenomen werk en de beschikbare ondersteuning.
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Bewindsvoeringszaken met keurige schuldenlijsten en akkoordverklaringen van rechthebbenden en anderen en een professionele bewindvoerder doen wij schriftelijk af. Deze zaken zie ik zelf dus helemaal
niet meer.”
Zal de rechtbank in de toekomst meer tijd krijgen voor toezicht in bewindvoeringszaken?
“Dat gaat er hopelijk wel komen, maar daarvoor heb je mensen nodig
en die hebben wij nu niet. Het moet immers uit de lengte of uit de
breedte komen. Als we dat zouden willen doen dan zouden wij op
andere taken moeten inperken om hier mensen voor vrij te maken.
Afgesproken is dat wij zeker op het gebied van schuldenbewinden
meer gaan doen. Als bij de eerste rekening en verantwoording al duidelijk is dat de schuldenlast nog steeds hetzelfde is als bij aanvang
van het bewind, dan gaan wij vragen stellen. Juist omdat een schuldenbewind uitgesproken wordt voor vijf jaar, zou in principe na een
of twee jaar de zaak aangemeld moeten kunnen zijn bij de gemeente
voor een schuldenregeling. Als wij in de vervolgrapportages hier niets
over lezen dan gaan wij hierover vragen stellen.”
Moet het uitvoeren van een schuldenbewind een taak van
een bewindvoerder of van de gemeente zijn?
“Dat maakt mij eigenlijk niks uit. Ik vind toezicht sowieso geen rechterlijke taak. Wij moeten oordelen bij geschillen en geen toezicht houden. Pas als er een geschil ontstaat, kun je bij de rechter komen en
die zegt: ‘Zo zit het volgens mij en zo moet u verder gaan.’ Dat hoort
bij het rechterlijke werk. De wetgever heeft echter besloten dat wij
een toezichthoudende functie erbij hebben. Rond 1980 is bewind in
het Burgerlijk Wetboek gekomen, toen voornamelijk gericht op de
familiaire bewinden. “

We moeten dan gaan beknibbelen op onze kwaliteit, door bijvoorbeeld meer te delegeren dan wij eigenlijk willen en veel schriftelijk af
te handelen. Heel veel zaken zie ik tegenwoordig niet meer. Je kunt
je afvragen wanneer kwalitatief gezien de bodem bereikt is. Bewindvoerders worden hier ook mee geconfronteerd. Je wil kwaliteit leveren
met een beloning die onvoldoende is voor het steeds meer groeiende
takenpakket. Er is weliswaar een indexering op de beloning, maar
die weegt niet op tegen het extra werk dat gedaan moet worden. In
deze situatie ontkomen bewindvoerders er ook niet aan om bepaalde
afwegingen maken. Neem je bijvoorbeeld Hbo-geschoolden aan, of
zoek je het meer in de administratieve ondersteuning? “
Wat delegeren jullie allemaal?
“Wij hebben drie niveaus, namelijk de administratie, de juridisch medewerkers en de rechters. De werkzaamheden waarbij het gaat om de
controle van de rekening en verantwoordingen (R&V), vallen nu onder
de administratieve ondersteuning. Dat geldt ook voor het opvragen
van de vijfjaarlijkse evaluaties. Je kunt erover twisten of het beoordelen van de rapportages wel een taak is voor de administratieve
ondersteuning. Maar veel kan worden gedelegeerd. Indien er onduidelijkheden zijn dan gaat de R&V naar de juridisch medewerker. Die is
bevoegd om meer beslissingen te nemen en kan ook de bewindvoerder uitnodigen voor een gesprek. Gelukkig speelt dit bij professionele
bewindvoerders niet zo vaak, maar bij familiaire bewindvoerders juist
heel veel. Dikwijls weten mensen te weinig af van het maken van een
rekening en verantwoording. Als er dan nog geen duidelijkheid komt
op onze vragen dan gaan we ‘opschalen’ en komt de zaak op zitting bij
de kantonrechter. Heel veel dossierwerk, en met name het schriftelijk
afdoen, zijn bij ons gedelegeerd aan de juridisch medewerker. Dat
gebeurt bijvoorbeeld al bij het instellen van schuldenbewinden.

“Destijds deden een aantal gemeenten zelf het beschermingsbewind
voor hun inwoners maar door de groeiende aantallen en complexiteit
werd het voor de gemeenten te veel. Die wilden het vervolgens niet
meer zelf doen en lieten het over aan de markt of kozen ervoor om
het te gaan outsourcen. “
Schuldenbewinden
“De oorzaak van het ontstaan van deze schuldenbewinden ligt, denk
ik, bij de gemeenten. Die hebben de taak ten aanzien van de schuldenproblematiek niet opgepakt of konden het niet aan, terwijl die
krachtens de wet wel aan hen toebehoorde. De toenmalige rechtbank Assen heeft zich heel lang op het standpunt gesteld dat het
bij schulden niet om een lichamelijke of geestelijke toestand gaat.
De rechtbank sprak daarom überhaupt geen schuldenbewinden uit.
De rechtbank Groningen, alsook vele andere rechtbanken, deden dat
al wel. Assen was een van de laatste rechtbanken die uiteindelijk
ook overstag ging. In 2014 heeft de wetgever de grondslag van het
schuldenbewind in het BW opgenomen, wat in feite een codificatie
van de praktijk was. We hebben daarom nu twee soorten bewinden.
Bewind in verband met een lichamelijke en/of geestelijke toestand en
het schuldenbewind. “
“Om terug te komen op de vraag wie het schuldenbewind behoort
uit te voeren: als gemeenten het evengoed kunnen doen als private
bewindvoerderskantoren, vind ik dat prima. Zij hebben immers de
wettelijke taak om voor hun inwoners te zorgen. Daarbij heeft de
gemeente bovendien het voordeel dat zij op multidisciplinaire wijze
aan de schuldenproblematiek kan werken. Het gaat immers ook dikwijls om multi-probleemgezinnen. Als er een partij is die de regie kan

voeren over een gezin, dan is het de gemeente. “
“Gemeenten, en met name de gemeente Groningen, beweren dat ze
dit werk net zo goed en goedkoper kunnen doen. Dat laatste geloof
ik niet zo snel. Ik heb nog geen gemeente gezien die efficiënter en
goedkoper weet te werken dan een private bewindvoerder. Ik ben het
ermee eens als de gemeente zegt: ‘Wij betalen bijzondere bijstand
maar hebben geen enkel zicht op wat er in het dossier gebeurt’. Dat
is een terecht punt, maar dat heb je als gemeente aan jezelf te wijten.
Eigenlijk moet je niet bij de bewindvoerders aankloppen, maar bij de
rechtbank en vragen wat voor toezicht zij eigenlijk op de dossiers
houdt.”
Wie zou er volgens u toezicht moeten houden?
“Ik vind het toezicht geen rechterlijke taak en zou er voor pleiten om
hiervoor een apart orgaan in het leven te roepen.”
Maakt u zich zorgen over het toezicht van de rechtbank?
“Wij hebben een aantal moeilijke jaren achter de rug, maar door de
digitalisering beginnen wij er nu steeds meer grip op te krijgen. Wij
hebben de werkprocessen inmiddels beter georganiseerd. In 20132014 ontstonden enorme achterstanden in het toezicht, omdat wij
de groei niet zagen aankomen. Bovendien mochten we van de Raad
voor de Rechtspraak geen nieuwe medewerkers aannemen. Henk
Jongsma, teamleider in Assen, heeft zich hiertegen met succes verzet. Op een gegeven moment zag het bestuur ook de noodzaak in en
gelukkig hebben we toen het beleid echt goed weten neer te zetten.”
Zelfredzaamheid is een hot item tegenwoordig; je hoort het overal.
Als bewindvoerder word je geacht hieraan te werken. Hoe kijkt u tegen zelfredzaamheid aan.
“Zelfredzaamheid is enerzijds een containerbegrip. De Rechtspraak
heeft hier heel lang geen aandacht voor gehad, omdat wij volop bezig
waren onze eigen processen op orde te krijgen. Wij hebben nu gelukkig voldoende mensen en is de wet geëvalueerd door het Bureau
Bartels. Uit deze evaluatie kwam voort dat zodra het bewind eindigt
de betrokkene ook de kans moet hebben gehad om het zelf te leren.
Toen ontstond er ook meer aandacht voor zelfredzaamheid. Ook wij
vinden dat heel belangrijk en we gaan hier meer vragen over stellen
tijdens onze tweejaarlijkse gesprekken met de bewindvoerderskantoren. Sommige kantoren hebben stappenplannen, terwijl andere kantoren aan maatwerk de voorkeur geven. Wat wij van alle bewindvoerders horen, is dat er bij de betrokkene in het hoofd geen ruimte is om
aan zelfredzaamheid te werken zolang er nog schulden zijn. Het heeft
pas zin als de schulden zijn gesaneerd, maar dan krijg je de situatie
dat de grond voor de onderbewindstelling is komen te vervallen. <<<

Mr. G.J.J. Smits is in Noord-Nederland terecht gekomen
als sectorvoorzitter Kanton onder de vorige organisatiestructuur van de Rechtspraak. Er waren toen nog sectoren: Straf, Civiel, Bestuur en Kanton. In 2011 is hij gestopt
met het sectorvoorzitterschap en is hij kantonrechter geworden in de rechtbank in Assen. Daar is hij zich steeds
meer gaan bezighouden met curatele, bewind en mentorschap. In 2013 is hij gevraagd om deel uit te maken
van de landelijke Expertgroep CBM.
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Beschermingsbewind
en de overheid
Beschermingsbewind kan door de
kantonrechter worden ingesteld indien iemand
in financieel opzicht hulp en bescherming
nodig heeft. De kantonrechter benoemt daarbij
tevens een bewindvoerder die vervolgens met
de betrokkene een plan van aanpak opstelt om
de financiën weer op orde te krijgen. Misschien
minder zichtbaar voor de buitenwereld is dat
ook de overheid een rol vervult bij het bewind.

Door: Huibert Logmans – Ministerie J&V

Vanuit de landelijke overheid zijn regels opgesteld voor het bewind.
Op deze regelgeving wordt later in gegaan. Daarnaast is financiering
van de bewindvoering nodig. De beloning van een bewindvoerder komt
voor rekening van de persoon die onder bewind is gesteld. Indien de
betrokkene de kosten van beloning zelf niet kan dragen, komen die
kosten in aanmerking voor vergoeding uit de bijzondere bijstand. Hierdoor zijn ook de lokale overheden, de gemeenten, betrokken bij het bewind. Tevens heeft de landelijke overheid een (beleids)verantwoordelijkheid voor de bijzondere bijstand en de gemeenten. Verderop wordt
de relatie tussen bewindvoerders en gemeenten verder uitgediept.
Regels voor beschermingsbewindvoerders
Het beschermingsbewind is in het Burgerlijk Wetboek opgenomen onder de naam ‘onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen’.
Een bewind kan worden ingesteld indien de betrokkene zijn financiële
belangen niet behoorlijk kan waarnemen vanwege zijn lichamelijke of
geestelijke toestand (toestandsbewind) of als gevolg van verkwisting
of het hebben van problematische schulden (schuldenbewind).
De wet maakt verder een onderscheid tussen professionele bewindvoerders en familiebewindvoerders. Voor professionele bewindvoerders – dat zijn bewindvoerders die het bewind voeren ten behoeve van
drie of meer personen – geldt dat zij moeten voldoen aan bepaalde
kwaliteitseisen. Tevens voorziet de wet in controle op het voldoen aan
de kwaliteitseisen door een accountant. Het Landelijke Kwaliteitsbureau CBM (LKB), een onderdeel van de rechtspraak, beoordeelt of de
professionele bewindvoerder tot bewindvoerder kan worden benoemd
(het toelatingsverzoek) en aan de eisen blijft voldoen (het handhavingsverzoek).
De kwaliteitseisen voor de genoemde professionele bewindvoerders
zijn uitgewerkt in het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren. Het besluit stelt eisen over de werving
(integriteit), opleiding, scholing en begeleiding, de omgang met de betrokkene, de klachtenregeling, de dossiervorming, de bedrijfsvoering en
eisen ter voorkoming van belangenverstrengeling.
Per 1 januari 2022 is het Besluit kwaliteitseisen gewijzigd. De wijziging
heeft onder meer betrekking op het plan van aanpak dat de bewindvoerder opstelt. Hierin worden het doel van het bewind en de wederzijdse afspraken met de betrokkene vastgelegd. De wijziging van het
besluit brengt mee dat de bewindvoerder het doel en de gemaakte afspraken tussentijds – dus gedurende de looptijd van het bewind – kan
aanpassen. De mogelijkheid van een tussentijds aanpassing van het
plan van aanpak biedt gelegenheid om bijvoorbeeld de toegenomen
zelfredzaamheid van betrokkene hierin te verwerken. Daarmee wordt
het plan van aanpak een meer ‘levend’ document en kan meer maatwerk worden geleverd. Op die manier kan, waar mogelijk, de zelfredzaamheid van de betrokkene worden bevorderd.
Eerder is er al op gewezen dat de bewindvoerder recht heeft op een
beloning. Dat is uitgewerkt in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Uitgangspunt is dat de bewindvoerder adequaat
wordt beloond voor de uitoefening van zijn taken. De hoogte ervan
hangt af van de situatie of sprake is van ‘standaardwerkzaamheden’ of
van extra werkzaamheden in verband met ‘problematische schulden’.
De jaarbeloning geldt daarbij als een gemiddelde: een forfaitaire beloning dus. Het ene bewind zal immers meer tijd vergen dan het andere.
Zoals eerder aangegeven, is het ook de taak van de bewindvoerder om
de zelfredzaamheid van de rechthebbende te bevorderen, voor zover
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dat in de situatie van betrokkene mogelijk is. Bij de hoogte van de
jaarbeloning zijn drie uren meegerekend voor het bevorderen van de
financiële zelfredzaamheid van betrokkene.
Samenwerking tussen bewindvoerders en gemeenten
In de laatste jaren is er meer aandacht gekomen voor de samenwerking
tussen bewindvoerders en gemeenten. Dat past bij het gegeven dat
zowel de bewindvoerder als de gemeente een rol vervult bij een persoon met problematische schulden. Ik herinner daarbij ook aan de Brede Schuldenaanpak van het kabinet en de afgeronde, lopende of nog te
starten onderzoeken en pilots waarmee meer inzicht wordt gezocht in
de aansluiting en doorstroom tussen bewind, de schuldhulpverlening
(MSNP) en de wettelijke schuldsanering (WSNP). Ik wijs daarnaast op
de volgende ontwikkelingen.
Op 1 januari 2021 is een wet in werking getreden die voorziet in een adviesrecht voor gemeenten. Daarin is geregeld dat de gemeente de mogelijkheid krijgt om een advies aan de rechter te geven ‘over de vraag of
een voldoende behartiging van de belangen van rechthebbenden kan
worden bewerkstelligd met een meer passende en minder verstrekkende voorziening dan met de voortzetting van bewind.’ De gemeente
kan daarmee aan de rechter uiteenzetten welke ondersteuning naast
of in plaats van het door de rechter ingestelde bewind kan worden
aangeboden aan mensen met problematische schulden en waarom dit
aanbod meer passend is dan het ingestelde bewind.
Een andere impuls aan de samenwerking tussen bewindvoerders en
gemeenten is het Landelijk Platformoverleg Schuldenbewind dat eind
2020 van start is gegaan. In dit platformoverleg komen vertegenwoordigers van de bewindvoerdersorganisaties en gemeenten periodiek bijeen om de ontwikkelingen op het gebied van schuldenbewinden te bespreken. Bij het overleg zijn ook vertegenwoordigers vanuit
de rechtspraak en de overheid aanwezig. Het primaire doel van het
platformoverleg is kennisuitwisseling, met de mogelijkheid om “best
practices” en ervaringen te delen. De insteek is dat hetgeen in het platformoverleg wordt besproken uiteindelijk effect krijgt in de praktijk op
lokaal niveau. Als het gaat om informatie-uitwisseling op lokaal niveau
is het bijvoorbeeld van belang dat voor beschermingsbewindvoerders
duidelijk is welke vormen van ondersteuning gemeenten aanbieden.
De bewindvoerder kan dan beter inschatten of de betrokkene op enig
moment verder door de gemeente kan worden ondersteund en dus kan
uitstromen uit schuldenbewind.
Ten slotte
Bewindvoerders hebben op tal van manieren – direct en indirect –
te maken met de landelijke en lokale overheid. Voorop staat dat de
persoon die te maken heeft met problematische schulden zo goed
mogelijk moet worden geholpen. Daarvoor is kwaliteit nodig en een
goede samenwerking tussen de professionals. De landelijke en lokale
overheden vervullen hierbij een eigen rol. Dat samenspel tussen bewindvoerders en overheden duurt voort en is nog niet af. Het blijft dus
‘werken aan bewind’. <<<
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Regeling pilot toevoeging verzoek
toelating Wsnp (PTW)
Op 1 mei 2021 is de pilot toevoeging verzoek toelating Wsnp gestart.
Op basis van deze pilot kunnen bewindvoerders Wsnp een toevoeging
aanvragen voor het opstellen en indienen van verzoekschriften tot
toelating tot de Wsnp. De pilot heeft als doel om de effecten te
onderzoeken van de inzet van de bewindvoerder Wsnp bij het indienen
van het verzoek toelating Wsnp en op de doorstroming naar- en de
toegankelijkheid van de Wsnp.
Door: Stefano Cisci – Cisci en Bergman bewindvoerders

vanuit het minnelijke traject naar het wettelijke traject wil verkennen
en wil bezien of verbetering aan de orde is nu de instroom in de
Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) de afgelopen jaren
is gedaald terwijl de schuldenproblematiek onverminderd groot is. De
verkenning moet inzicht geven in de oorzaken van de daling van de
instroom om eventueel passende maatregelen te kunnen nemen.
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Bureau Berendschot heeft op verzoek van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek gedaan naar de aansluiting tussen de minnelijke schuldhulpverlening bij de gemeente en
de wettelijke schuldsanering. De rapportage Aansluiting gezocht! Is
op 29 april 2021 gepubliceerd.
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de
Tweede Kamer per brief van 13 september 2019 geïnformeerd over
de vervolgstappen naar aanleiding van de conclusies van het rapport
van Bureau Berendschot. De staatssecretaris schrijft daarin dat de
minister voor Rechtsbescherming Bureau Wsnp van de Raad voor
Rechtsbijstand een quick scan laat maken met concrete aanbevelingen voor de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de Wsnp, met
inachtneming van de in het visiedocument door de Raad voor de
Rechtspraak gedane aanbevelingen.
De quick scan is door Bureau Wsnp uitgevoerd en op 5 februari 2020
aangeboden aan de minister voor Rechtsbescherming. In deze quick
scan geeft Bureau Wsnp haar zienswijze en visie op de conclusies uit
het rapport van Bureau Berendschot en de aanbevelingen van het
visiedocument schuldenproblematiek rechtspraak. Daarnaast geeft
Bureau Wsnp zelf een aantal aanbevelingen.

bijdrage van toepassing is. Gelet op de aard van de rechtsbijstand is
het niet ondenkbaar dat de eigen bijdrage in de definitieve regeling
zal komen te vervallen.
De hoogte van de laagste eigen bijdrage bedraagt op dit moment €
208,00. Voor de eigen bijdrage is doorgaans een vergoeding vanuit de
bijzondere bijstand mogelijk.
De door de Raad voor Rechtsbijstand verstrekte vergoeding betreft
een vergoeding voor het opstellen van het verzoekschrift. Wanneer
de bewindvoerder bij de behandeling van het verzoekschrift aanwezig
is (dit zal doorgaans het geval zijn wanneer de bewindvoerder Wsnp
de minnelijke schuldregeling zelf heeft uitgevoerd) ontvangt hij hiervoor een extra vergoeding.
De pilot eindigt uiterlijk 1 mei 2024 of wanneer er 1.430 toevoegingen
zijn afgegeven. Na afloop van de pilot zal worden beslist of en zo ja
op welke wijze de regeling wordt voortgezet.
De pilot is een aanvulling op de reeds bestaande Regeling toevoegen
bewindvoerders II. Op grond van deze regeling kunnen bewindvoerders Wsnp sinds 1 januari 2013 een toevoeging aanvragen voor het
opstellen van verzoekschriften moratorium, dwangakkoord en voorlopige voorziening.
In de nieuwsbrief van 22 juli 2021 heeft de Raad voor Rechtsbijstand
een update gegeven over de pilot. Het aantal deelnemende bewindvoerders Wsnp was op dat moment 96. In totaal zijn er door de Raad
40 toevoegingsaanvragen verwerkt, ingediend door 16 bewindvoerders. De meeste aanvragen komen uit Noord-Nederland. <<<

Een van de door Bureau Wsnp gedane aanbevelingen is om bewindvoerders Wsnp de mogelijkheid geven een toevoeging bij de Raad
voor Rechtsbijstand aan te vragen voor het afgeven van een artikel
285 Fw verklaring.
Per brief van 16 november 2020 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer aangekondigd
deze aanbeveling in samenwerking met Bureau Wsnp in een pilot te
onderzoeken. Na uitvoerig overleg tussen Bureau Wsnp, het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp heeft de minister voor Rechtsbescherming op 10 februari
2021 ingestemd met het instellen van de pilot.
De pilot
Op grond van de pilot toevoeging verzoek toelating Wsnp kunnen
bewindvoerders Wsnp een toevoeging aanvragen voor het opstellen
van een verzoekschrift tot toelating tot de Wsnp.
De bewindvoerder stelt het verzoekschrift tot toelating tot de Wsnp
op inclusief alle verplichte bijlagen en dient deze in bij de rechtbank.
Voor de toevoeging is het niet noodzakelijk dat de bewindvoerder de
minnelijke schuldregeling zelf heeft uitgevoerd.

Achtergrond
In het kader van preventie en bestrijding van stille armoede en sociale
uitsluiting heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer op 22 mei 2018 schriftelijk geïnformeerd
over de maatregelen en acties tot het terugdringen van problemati-
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sche schulden. Deze maatregelen en acties worden beschreven in het
actieplan Brede Schuldenaanpak.
In actielijn 2 (Ontzorgen en Ondersteunen) van het actieplan Brede Schuldenaanpak is opgenomen dat het kabinet de doorstroming

De toevoeging wordt verstrekt op grond van de Wet op de rechtsbijstand. Hierdoor is de rechtzoekende een eigen bijdrage verschuldigd
voor de verlening van rechtsbijstand . De Raad legt aan de rechtzoekende de op dat moment geldende laagste eigen bijdrage op . De
hoogte van deze eigen bijdrage is niet inkomensafhankelijk. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat er geen eigen

Cisci en Bergman bewindvoerders
Verzorgt sinds 2020 de minnelijke schuldregelingen voor
diverse bewindvoerderskantoren en is het aanspreekpunt voor vragen met betrekking tot zowel de minnelijke- als wettelijke schuldhulpverleningstrajecten.
Bewindvoerders zijn hierdoor niet meer afhankelijk van
de verschillende aanmeldingsvereisten van de gemeenten of kredietbanken. Voor bewindvoerders betekent
dit snellere doorlooptijden, kortere lijnen en vaste aanspreekpunten ongeacht waar de rechthebbende woonachtig is.
Cisci en Bergman bewindvoerders verzorgt ook de minnelijke schuldregelingen voor diverse beschermingsbewindkantoren. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd
vanuit Omnes Schuldhulp. Omnes Schuldhulp is in mei
2019 ontstaan vanuit een samenwerking tussen 2 kantoren voor wettelijke schuldsaneringsregelingen. Omnes
Schuldhulp heeft sinds de aanvang inmiddels 500 aanvragen schuldhulpverlening verwerkt.
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Het pgb, wat kan
een bewindvoerder
ermee?
Jaarlijks kiezen meer dan 45.000 hulpvragers
voor een pgb. Waarom doen ze dat? Met een
persoonsgebonden budget bepalen ze zelf door
wie, waar, wanneer en hoe ze worden geholpen.
Ze hebben eigen regie en kunnen hun zorg
inregelen zoals ze dat zelf willen.

Afscheid nemen van het
bewindvoerdersvak
Frank Zwaneveld, 44 jaar, heeft geen moeite met vertellen
over zijn ervaring in het vak van bewindvoerder. De Emmenaar
begon ooit als hulpverlener in asielzoekerswerk en kwam via
dak- en thuislozenopvang in de financiële zorgverlening terecht.
Na een tijdje samen met een compagnon te hebben gewerkt,
besloot Frank zelfstandig een bedrijf, genaamd Confidio, op te
richten. Confidio werd in 15 jaar tijd een riant Noord-Nederlands
bewindvoerderskantoor met 35 werknemers en 1400 klanten.
Door: Merlijn Tuik – Student journalistiek

Door: Annemieke Spijker – Per saldo

Een persoonsgebonden budget (pgb) biedt keuzevrijheid en flexibiliteit, maar brengt ook verantwoordelijkheid en verplichtingen met
zich mee. Zo heb je bijvoorbeeld te maken met het opstellen van
zorgovereenkomsten en het declareren van uren. En het is van belang
om te weten met welke organisaties je te maken hebt, zoals bijvoorbeeld de SVB, de gemeente of het zorgkantoor.
Gewaarborgde hulp
In de Wet Langdurige Zorg zijn er een aantal profielen waar de zorgvrager het pgb niet zelf mág beheren (VV 4 tot en met 7 of VG 4 tot
en met 8 en GGZ). Dan is een gewaarborgde hulp wettelijk verplicht.
Deze wordt door de budgethouder aangewezen. In het profiel GGZ
moet dit een 1e of 2e graad familielid zijn. Wanneer dit niet het geval
is, dan is er waarschijnlijk een curator, mentor of bewindvoerder betrokken waar de gewaarborgde hulp mee afstemt. In sommige gevallen is de mentor of bewindvoerder zelf de gewaarborgde hulp.
Bewindvoerder én beheerder pgb
Soms is het dus de bewindvoerder die de taken van het beheer van
het pgb overneemt. Wat komt daar dan bij kijken? Je moet weten
hoeveel pgb er is en erop toezien dat er niet te veel uitgegeven wordt.
Je wordt werkgever of opdrachtgever van de zorgverleners die ingehuurd gaan worden. Je sluit contracten met hen af. En je legt verantwoording af aan de verstrekkers van het pgb.
Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de inhoud van de zorg.
Wordt de juiste zorg geleverd? Is het passende zorg en is het kwalitatieve goede zorg? En daar zit het knelpunt voor de bewindvoerder,
want die heeft daar niet altijd zicht op. Vaak is dat juist weer de taak
van de mentor.
Samenwerken
Formeel kan er maar één persoon eindverantwoordelijk zijn voor het
pgb. Als bewindvoerder ben je in de meeste gevallen alleen belast
met het financiële gedeelte. Maar als pgb-beheerder of gewaarborgde hulp moet je dus ook toezien op de zorg. Hoe doe je dat? Door
samen te werken met de budgethouder of de mentor. Want alleen zo
weet je hoe het met de budgethouder gaat. Een ander hulpmiddel
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is de zorgovereenkomst. Daarin staat beschreven welke zorg geleverd wordt en daar kun je op toetsen. Voor de mentor is het precies
andersom. Als deze ervoor kiest het pgb te beheren komt er een
administratieve taak bij.
Of je nu bewindvoerder of mentor bent, als je het beheer van het pgb
op je neemt ben je dus zowel verantwoordelijk voor de administratieve kant als het toezicht op de zorg. Per Saldo kan beide partijen
ondersteunen via informatievoorziening en cursussen waarin beide
aspecten aan de orde komen.
Tot slot: Al beheert de budgethouder niet zelf het pgb, het is belangrijk dat deze meebeslist waar het kan en zoveel mogelijk eigen regie
houdt. Alles is erop gericht dat de budgethouder zijn eigen leven kan
leiden op de manier die daarbij het beste past. Als bewindvoerder, curator of mentor maak je dus het verschil voor de budgethouder. <<<

Per Saldo is meer dan 25 jaar dé landelijke vereniging van
mensen met een persoonsgebonden budget (pgb). Ze hebben bijna 20.000 leden en abonnees, die een pgb via de
Zorgverzekeringswet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet of de Wet Langdurige Zorg ontvangen.
Zij geven algemene informatie, advies en ondersteuning,
training en voorlichting aan budgethouders én aan professionals. Hiermee versterken zij de positie van zoveel mogelijk
mensen die bewust kiezen voor eigen regie.
Ze leggen wetten en regels uit aan hun achterban, ondersteunen budgethouders bij het omgaan ermee en pleiten
voor betere, eenvoudigere regelgeving.

In het begin
“Ik ben ooit begonnen als hulpverlener in het asielzoekerswerk. Op
een gegeven moment stapte ik over naar de dak- en thuislozenopvang, waar ik had te maken met personen die onlangs uit de gevangenis waren vrijgelaten, of op straat werden gezet en niks meer
hadden. Daar heb ik in totaal twee jaar heb gewerkt.’’
Frank hielp men onder andere met het aanvragen van een uitkering,
het regelen van een zorgverzekering en het zoeken naar huisvesting.
“Ik merkte toen gelijk dat wanneer iemand zijn of haar financiën niet
op orde had, er niet goed kon worden gewerkt aan andere levensdoelen.”
Frank stuurde zijn cliënten vaak door naar bewindvoerders, terwijl hij
zich zelf met andere levensvraagstukken bezig hield. Hij begon zich
doorgaans steeds meer in het vak van bewindvoering te interesseren
en te verdiepen. “Ik weet nog wel dat mijn leidinggevende op een gegeven moment tegen mij zei: ‘Frank, is dit niet wat voor jou?’ Zo ging
er eigenlijk een nieuwe deur open.”
Een nieuwe fase
In 2007 begon Frank, samen met een compagnon, bij het bewindvoerderskantoor “Korrect”. Na een breuk in 2010 besloot hij de aan
hem toevertrouwde dossiers mee te nemen in het door hem nieuw
opgerichte bewindvoerderskantoor “Confidio”.
“Het was voor mij een enorme gok. Elke cliënt moest namelijk individueel een handtekening zetten, en ik kon van te voren niet goed peilen wie bereid zou zijn om mee te gaan. Gelukkig was het leeuwendeel
bereid om mee te verhuizen, waardoor ik stabiel kon bouwen aan een
nieuw bedrijf.”
Latere carrière
In 2014 werd de eigenaar van Korrect, tevens Frank’s ex-compagnon,
betrapt op fraude. Het kantoor kwam te koop te staan, en Frank
merkte dat hij wel toe was aan een extra uitdaging. “Ik nam een
bedrijf over dat deels uit mijn oude collega’s bestond. Dit was natuurlijk een mooie kanttekening. Ik weet nog dat er in verband met
het vertrek van de vorige eigenaar enigszins onrust binnen het bedrijf
heerste. Ik besloot daarom om na enige tijd deze twee bedrijven te
laten fuseren dat de rust en stabiliteit ten goede kwam.”

In 2016 breidde Frank Confidio uit door een bewindvoerderskantoor
uit Drachten over te nemen. “Het was tactisch een goede keuze om
dit kantoor over te nemen. Confidio had veel klanten in Friesland van
oorsprong.” Door deze fusie werd Confidio een bedrijf met 35 medewerkers die voor 1400 klanten de financiële zorgverlening regelde.
Einde eigenaarschap Confidio
Frank merkte na 15 jaar dat zijn passie voor het vak van bewindvoering minder werd. Hij dacht dat het misschien tijd was voor wat
nieuws. “Ik zat echt in een spagaat. Toen bedacht ik me dat wanneer
ik de ene deur niet sluit, een andere wellicht niet open gaat.” Zo werd
in het begin van 2021 Confidio in de verkoop gezet. Het kantoor was
vlot verkocht; in mei van hetzelfde jaar deed Frank voor de laatste
keer de deur, van het bedrijf dat hij vanaf de grond had opgebouwd,
achter zich dicht.
“Uiteindelijk heb ik dit prachtige vak 15 jaar mogen uitoefenen. Ik heb
iets moois opgebouwd, waar ik trots op ben, maar ik was toe aan een
volgende stap.”
Terugblik
Volgens Frank is het vak van bewindvoering niet altijd een eitje geweest. “Soms werd je werk slechts in dank afgenomen. Wanneer een
klant aangaf dat haar kind een nieuwe winterjas nodig had, terwijl de
energierekening amper kon worden betaald, hielden we dat tegen. Wij
betalen altijd eerst de vaste lasten en dan kijken we wat er over is. Op
die manier kan er woede en onbegrip ontstaan bij de klant.”
Het financieel begeleiden van mensen had daarentegen ook z’n
mooie kanten. “Wij ontvingen ook weleens een bloemetje tot een gehele rijsttafel aan toe op kantoor. Er waren gelukkig heel veel klanten
die wél erg blij waren met het werk dat wij deden.” Frank heeft het
altijd een plezier gevonden om van een chaos iets moois te maken.
“Mensen wisten helemaal niet meer waar ze aan toe waren. ‘Waar
betaal ik mijn vaste lasten? Waar heb ik schulden open staan?’ Als
ik bij mensen dozen vol aan administratie aantrof, vond ik het een
plezier om daarmee aan de slag te gaan. Het teruggeven van rust en
stabiliteit gaf mij de voldoening in het werk.” <<<
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Verantwoordelijkheid van de
bewindvoerder bij bezwaren
In de praktijk komen discussies voor tussen de onderbewindgestelde en zijn
bewindvoerder als laatstgenoemde niet de moeite heeft genomen om (tijdig)
bezwaar te maken tegen bijvoorbeeld de beëindiging van de uitkering.
Ben je dan als bewindvoerder aansprakelijk voor schade jegens de rechthebbende?
Door: Lars Hoksbergen - Hoksbergen advocatuur

Bewind en het maken van bezwaar
Op grond van de wet (artikel 1:444 BW) is een bewindvoerder jegens
de rechthebbende aansprakelijk, indien hij in de zorg van een goed
bewindvoerder te kort schiet, tenzij de tekortkoming hem niet kan
worden toegerekend. Maar wanneer kan gesproken worden van een
“goed bewindvoerder”? En wanneer voldoet een bewindvoerder aan
de zorgplicht? Van dit laatste is kort gezegd sprake als de bewindvoerder aan de onder bewind staande goederen de zorg besteedt die
men gewoonlijk ook aan eigen goederen geeft.
Toegepast op bovenstaande discussie: als voorzienbaar is dat het
beëindigen van de uitkering grote gevolgen voor de onderbewindgestelde heeft, kan sprake zijn van aansprakelijkheid. Daardoor droogt
immers zijn enige bron van inkomsten op en is te voorzien dat er
schulden gaan ontstaan, waardoor bijvoorbeeld ook zijn woonsituatie
in gevaar kan komen. Dit raakt de kern van het beschermingsbewindvoerderschap: juist omdat de rechthebbende door zijn geestelijke
toestand niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen
waar te nemen, is dit immers ingesteld. Van een bewindvoerder mag
in die situatie worden verwacht dat tenminste de bezwaartermijn
wordt veilig gesteld, zo nodig door op nader aan te voeren gronden
bezwaar te maken. Als die termijn is verstreken, is de beëindiging van
de uitkering immers onherroepelijk.
Als je dan bezwaar maakt, waar moet je dan op letten?
Degene die een besluit aan wilt vechten moet daartegen binnen
zes weken bezwaar maken (artikel 6:7 Algemene wet bestuursrecht
(Awb)). De zes weken termijn begint op de dag na de dag waarop
het besluit op de wettelijk voorgeschreven manier is bekendgemaakt
(artikel 6:8 lid 1 Awb).
Op grond van artikel 1:438, eerste lid, van het Burgerlijk wetboek
(BW) komt tijdens het bewind het beheer over de onder bewind
staande goederen niet toe aan de rechthebbende maar aan de bewindvoerder. In artikel 1:441, eerste lid, van het BW is, bepaald dat
tijdens het bewind de bewindvoerder bij de vervulling van zijn taak de
rechthebbende in en buiten rechte vertegenwoordigt.
Gelet op de artikelen 1:438 en 1:441, eerste lid, van het BW moet een
onderbewindgestelde zich in een procedure over een onder bewind
gesteld goed laten vertegenwoordigen door zijn bewindvoerder. Onder het begrip ‘goederen’ vallen ook vermogensrechten, waaronder
uitkeringsaanspraken.
Als het bezwaar niet door de bewindvoerder is ingediend maar door
de onderbewindgestelde zelf, dan kleeft aan het door hem ingediende bezwaar een bevoegdheidsgebrek. Dit betreft echter een bevoegdheidsgebrek dat reparabel is, en dat ook nog na afloop van de
bezwaartermijn kan worden hersteld. De bewindvoerder kan in rechte
verschijnen om dit als formele procespartij over te nemen. Daarvoor
zijn geen bijzondere formaliteiten vereist; een daartoe strekkende
brief aan de wederpartij en de rechter volstaat.
Als bezwaar is ingesteld, neemt het bestuursorgaan binnen zes weken een beslissing op bezwaar. De termijn van zes weken gaat lopen
vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken (artikel 7:10 lid 1 Awb). Deze termijn wordt
verlengd tot 12 weken als een adviescommissie bezwaarschriften is
ingesteld (artikel 7:10 lid 1 jo. artikel 7:13 lid 1 Awb).
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De bezwaarfase duurt in de praktijk dus 12 tot wel 18 weken. Dit
kan komen de bezwaarmaker een onvolledig bezwaarschrift heeft
ingediend, of het bestuursorgaan de beslissing op bezwaar met ten
hoogste zes weken verdaagt.
Beslist het bestuursorgaan niet op tijd? Dan kan er een recht bestaan
op een dwangsom. Voordat aanspraak kan worden gemaakt op dat
recht, moet het bestuursorgaan in gebreke worden gesteld stellen.
Dit is een brief waarin wordt aangegeven dat de beslistermijn is verstreken. Het bestuursorgaan heeft dan 2 weken de tijd om alsnog
een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan gaat de dwangsom
automatisch lopen. De hoogte van de dwangsom is afhankelijk van
de duur van de vertraging en bedraagt maximaal € 1442.
Bezwaar indienen per e-mail?
Als bezwaar moet worden gemaakt, kan dat dan ook per e-mail? In de
Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn verschillende artikelen opgenomen over elektronisch communiceren met de overheid. Zo volgt uit
artikel 2:15 Awb dat een bericht elektronisch naar een bestuursorgaan kan worden verzonden voor zover het bestuursorgaan kenbaar
heeft gemaakt dat deze weg is geopend. In de praktijk komt het dan
ook voor dat onderaan een besluit bij de rechtsmiddelenclause is opgenomen dat ook eventueel per e-mail bezwaar kan worden gemaakt,
met een daartoe bestemd e-mailadres. Maar wat als geen sprake is
van een dergelijke expliciete of impliciete openstelling, mag dan ook
per e-mail bezwaar worden gemaakt?
Uitgangspunt is dat een bezwaarschrift schriftelijk, dat wil zeggen:
op papier, moet worden ingediend. Uit artikel 6:6 Awb, waarin dit
staat, volgt dat bezwaar niet-ontvankelijk kan worden verklaard als
niet is voldaan aan artikel 6:5 Awb of aan enig ander bij de wet gesteld vereiste voor het in behandeling nemen van het bezwaar. In sub
b van dit artikel is zelfs specifiek bepaald dat niet-ontvankelijkheid
kan volgen als het bezwaarschrift geheel of gedeeltelijk is geweigerd
op grond van artikel 2:15 Awb, oftewel het hierboven genoemde artikel over de elektronisch communiceren met het bestuursorgaan. Er is
echter wel een belangrijk verschil. Een niet-ontvankelijkheidsverklaring kan alleen volgen als de bezwaarmaker de gelegenheid heeft gehad het verzuim te herstellen binnen een aan hem daartoe gestelde
termijn. Kortom, ook al staat de informele weg van het indienen van
een bezwaarschrift per e-mail niet open, dan nog moet een bezwaarmaker altijd nog de gelegenheid krijgen om een bezwaar op papier
per post in te dienen. Deze mogelijkheid tot verzuimherstel geldt
overigens alleen als het bezwaar langs elektronische weg binnen de
bezwaartermijn is ingediend!
Resumé
Terug naar de casus. Ja, als voorzienbaar is dat het beëindigen van
de uitkering grote gevolgen voor de onderbewindgestelde heeft, kan
sprake zijn van aansprakelijkheid. Dit kan op eenvoudige wijze worden voorkomen door op tijd bezwaar te maken, al dan niet per e-mail.
Als het bestuursorgaan traag reageert, weet dan dat na ommekomst
van 12 tot 18 weken na het verstrijken van de bezwaartermijn, het
bestuursorgaan in gebreke kan worden gesteld om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dit niet na twee weken, weet dan dat je
aanspraken kan maken op dwangsommen. <<<

Lid zijn van de NBBI
Als kantoor zochten we een branchevereniging welke dicht bij ons stond als het gaat om het
delen van inzichten en visie. Ondanks dat we in het verleden lid zijn geweest van een andere grote
branchevereniging vonden we bij de NBBI een betere aansluiting.
Door: Ger Mies – Budget Solutions

Wij zijn van mening dat de prijs-kwaliteitsverhouding van de NBBI
beter past bij onze organisatie. Een andere meerwaarde welke we ervaren bij de NBBI is de NBBI Academy. Hierin krijgen we als organisatie de mogelijkheid om gedurende het jaar op basis van e-learning
voortdurend te werken aan Permanente Educatie. De aandachtsgebieden binnen de Academy is divers en de topics worden voortdurend
toegespitst aan de ontwikkelingen in de maatschappij. Daar we als
organisatie diverse disciplines en aandachtgebieden hebben, verdeeld over verschillende medewerkers, is het mogelijk dat de trainingen verspreid over tijd en deelnemers kan worden gevolgd. De kennis
wordt verspreid binnen de organisatie en iedere medewerker neemt
vanuit verschillende inzichten deel aan het uitgebreide aanbod van
trainingen. Het is fijn dat iedere training resulteert in het verkrijgen
van een certificaat waardoor ook aantoonbaar is dat binnen de organisatie gewerkt wordt aan Permanente Educatie.

om de positie en rol van de brancheverenigingen in het algemeen. Ook hebben we
veelvuldig overleg gehad inzake de besprekingen bij de ministeries en gemeenten, in
het bijzonder over de onderwerpen: Kinderopvangtoeslag affaire, beloningen, competenties en de rol van bewindvoerders.
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de NBBI de brancheorganisatie
is waar wij, Budget Solutions, ons het beste thuis voelen en waar we
gezamenlijke zaken kunnen bereiken in het belang van alle bewindvoerders in Nederland. <<<

Benaderbaar
Wij waarderen heel erg dat het bestuur van de NBBI goed benaderbaar is. Dit hebben wij de laatste tijd veelvuldig gedaan waar het ging
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Het Landelijk Kwaliteitsbureau
Na een pilotperiode van drie jaar heeft het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (hierna: LKB) sinds 1 januari
2019 formeel bestaansrecht gekregen binnen de Rechtspraak. Het LKB voert ten behoeve van de
rechtbanken de kwaliteitscontroles uit op grond van het Besluit Kwaliteitseisen CBM (hierna: Besluit).
Door: Claire Strik – Landelijk Kwaliteitsbureau

Om te controleren of curatoren, bewindvoerders en mentoren (hierna:
uitvoerders) aan de kwaliteitseisen voldoen, worden door het LKB
diverse controles uitgevoerd. De meest omvangrijke controle die het
LKB uitvoert is de handhavingscontrole. Iedere uitvoerder moet jaarlijks middels een handhavingsverzoek aantonen (nog steeds) aan de
kwaliteitseisen te voldoen. Het aantal handhavingscontroles dat het
LKB uitvoert, stijgt jaarlijks. Dit komt omdat het aantal uitvoerders
dat wordt toegelaten nog altijd groter is dan het aantal dat (al dan
niet vrijwillig) stopt. Het LKB verwacht over 2020 ruim 2.000 handhavingscontroles uit te voeren.

deze niet langer per e-mail ingediend hoeven te worden.

De afgelopen jaren laten zien dat slechts ten aanzien van een klein
percentage wordt geconcludeerd dat niet aan de kwaliteitseisen
wordt voldaan. Dit ligt in de meerderheid van de gevallen aan de
financiële situatie van de uitvoerder. De uitvoerder blijkt bijvoorbeeld
niet of niet voldoende in staat te zijn aan zijn (kortlopende) verplichtingen te voldoen. Er is dan sprake van een continuïteitsrisico, dat
bijvoorbeeld zou kunnen leiden tot een faillissement van de uitvoerder. Dit heeft gevolgen voor de rechthebbenden; een groep die juist
beschermd dient te worden.

• De opleidingslijst voor bewindvoerders is gedeeltelijk herzien. Aanleiding hiervoor is geweest dat het LKB steeds vaker ziet dat de
inhoud van opleidingen (al dan niet met dezelfde naam) verschilt
per opleidingsinstituut. Indien een opleiding niet op de lijst met
passende opleidingen voorkomt, dient te allen tijde aan de hand
van het vakkenpakket een opleidingstoets door het LKB plaats te
vinden. De uitkomst hiervan kan zijn dat de opleiding passend is,
passend is te maken met een aanvullende cursus of niet passend
is.

Als het LKB concludeert dat niet aan de kwaliteitseisen wordt voldaan, betekent dit niet automatisch dat een uitvoerder wordt ontslagen in (al) zijn lopende zaken. Het LKB gaat namelijk niet over de
(niet-) benoembaarheid van een uitvoerder. Dit is voorbehouden aan
de toezichthoudende rechtbank.

De opleidingslijst voor mentoren wordt op dit moment om dezelfde
reden herzien.

Om de kwaliteitscontroles zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, is
in de loop van de jaren het aantal controles uitgebreid. Het verzoek
tot heroverweging is een ‘controle’ die het LKB dit jaar heeft toegevoegd. Wanneer een opleidingstoets of een toets nieuwe medewerker
op basis van de opleiding wordt afgewezen, kan het verzoek worden ingediend dit oordeel te heroverwegen. Het Besluit kent geen
rechtsmiddel dat ingesteld kan worden tegen de afwijzing. Door het
verzoek tot heroverweging te introduceren wil het LKB hierin tegemoetkomen. Bij een verzoek tot heroverweging kijkt een aan het LKB
verbonden kantonrechter opnieuw naar het verzoek. Dit is uiteraard
een andere kantonrechter dan de kantonrechter die het verzoek in
eerste instantie heeft beoordeeld. Indien deze kantonrechter, eventueel op basis van aanvullende stukken, van oordeel is dat wel aan
de opleidingseis wordt voldaan, kan de betreffende persoon alsnog
worden toegelaten als curator, (assistent-) bewindvoerder of mentor.
Om de kwaliteitscontroles nog efficiënter uit te kunnen voeren wordt
op dit moment gewerkt aan een nieuw controlesysteem voor het LKB
in het digitale systeem Toezicht. De rechtbanken werken thans in
Toezicht en ook het landelijk register van professionele uitvoerders
is voor de rechtbanken te raadplegen in Toezicht. Een van de doelen
van het LKB is, dat uitvoerders in de toekomst de stukken ten behoeve van de kwaliteitscontroles via Toezicht in kunnen dienen zodat
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Vooralsnog blijft de taak van het LKB beperkt tot het uitvoeren van
de kwaliteitscontroles aan de hand van het Besluit. Aangezien de uitvoering van de kwaliteitscontroles door het LKB heeft geleid tot meer
uniformiteit, efficiëntie en borging van expertise is het niet ondenkbaar dat de taak van het LKB in de toekomst kan worden uitgebreid.
De mogelijkheden hiertoe zullen onderzocht moeten worden.
Het LKB deelt daarnaast graag nog een aantal actualiteiten:

• Vanaf heden volstaan diploma’s van alle geaccrediteerde Mbo
4-opleidingen om aan de opleidingseis voor een assistent-bewindvoerder te voldoen. Indien iemand die eerder is afgewezen
op grond van het nieuwe beleid wel aan de opleidingseis voor een
assistent bewindvoerder voldoet, kan er opnieuw om toelating
worden verzocht.
• De functieaspecten waarop wordt getoetst ten behoeve van het
verkrijgen van een VOG, zijn uitgebreid. Vanaf heden dient daarom
gebruik te worden gemaakt van een nieuw aanvraagformulier. Dit
formulier is te vinden op de website.
• In verband met de situatie rondom Corona is het toegestaan de
audit door de accountant op afstand te laten plaatsvinden in
het geval bij een controle op locatie de 1,5 metermaatregel niet
gewaarborgd kan worden. De landelijke Expertgroep CBM heeft
bepaald dat de 1,5 meter-maatregel leidend is voor de vraag of
de controle op afstand mag (blijven) plaatsvinden. Het afschaffen
van de 1,5 meter-maatregel met ingang van 25 september 2021
betekent dat de audit vanaf dat moment niet meer op afstand
mag plaatsvinden. Mocht de 1,5 meter-maatregel op enig moment
weer van kracht worden, dan is de audit op afstand wel weer toegestaan in het geval bij een controle op locatie de 1,5 meter-maatregel niet gewaarborgd kan worden. <<<

Vermogende cliënten
onder bewind.
Er zijn verschillende vormen van bewind die
steeds vaker te maken krijgen met vermogende
cliënten. Hieronder lees je welke bewinden aan de
orde kunnen komen als het gaat om vermogende
cliënten en wat je kunt doen als bewindvoerder
met het vermogen. Dit vermogen zit vaak al in de
familie, of komt vrij bij de verkoop van het huis
van de client onder bewind of bijvoorbeeld bij een
verkregen erfenis.
Door: Dennis Nieuwenhuizen – Helliot Vermogensbeheer

Meerderjarigenbewind
Doordat de samenleving meer en meer vergrijst (de zogenaamde vergrijsdruk) komen er steeds meer ouderen van 65 plus in Nederland.
Niet alleen bestaat in de komende decennia een steeds groter deel
van onze samenleving uit 65 plussers (zie grafiek hieronder), maar we
worden ook met zijn allen ouder.
Door de vergrijzing nemen de zorgkosten toe en ook ziektes zoals dementie. Volgens het CBS was de verwachting dat het absolute aantal
mensen met dementie in de periode 2020-2040 met 95 procent zal
stijgen. Op dit moment lijden er 270.000 mensen aan dementie.
Als iemand zijn vermogen niet zelf (meer) kan beheren, door wilsonbekwaamheid (bijvoorbeeld bij dementie), dan zal iemand uit de
familie als bewindvoerder moeten fungeren. Vaak kiest men in de
praktijk voor een professionele onafhankelijke bewindvoerder als het
om vermogen gaat. De bewindvoerder beheert meestal het gehele
vermogen en vertegenwoordigt de rechthebbende.
Voor bepaalde handelingen moet de bewindvoerder vooraf goedkeuring vragen aan de rechthebbende of aan de kantonrechter. Een
voorbeeld hiervan is de verkoop van een huis of effectenportefeuille.
De volgende aanbevelingen gelden voor meerderjarigenbewind als
het gaat om vermogen: Voor beheershandelingen ten aanzien van de
onder het bewind vallende goederen behoeft de bewindvoerder geen
toestemming van de betrokkene of machtiging van de kantonrechter. Onder beheershandelingen worden verstaan: het conserveren,
normaal exploiteren en doelmatig beleggen of herbeleggen van vermogen. Daaronder valt ook het wisselen van aandelen en obligaties.

Het beleggen, herbeleggen en wisselen van aandelen en obligaties
is slechts toegestaan binnen de grenzen van een defensief of zeer
defensief beleggingsprofiel, waarbij mede acht wordt geslagen op de
omvang van de spaarsaldi. Voor belegging volgens meer risicovolle
profielen dient vooraf machtiging van de kantonrechter te worden
gevraagd.
De bewindvoerder dient kennis te nemen van de aanbevelingen in de
AFM (Autoriteit Financiële Markten) “leidraad informatie over risicoprofielen” (zie website AFM). Let op: de leidraad geldt alleen voor beleggingsfondsen en dus niet voor een vermogensbeheerder die niet
met beleggingsfondsen werkt. De bewindvoerder moet zich goed
laten informeren over de directe en indirecte beheerskosten van een
beleggingsportefeuille. Voor de inschakeling van een vermogensbeheerder, waarvoor kosten verschuldigd zijn, dient voorafgaand machtiging van de kantonrechter te worden verkregen. Een overeenkomst
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met een vermogensbeheerder, waarbij deze ook - redelijke markt conforme – transactiekosten in rekening mag brengen, zonder beperking
in het aantal transacties per jaar, is niet toegestaan.

met ervaring in dit soort zaken. Een reden kan zijn om de aansprakelijkheid uit handen te geven, maar ook biedt het een stuk gemak
en zekerheid.

Bij meer dan € 100.000,- aan liquide vermogen, dient de bewindvoerder zich in te spannen om het liquide vermogen te verdelen over rekeningen bij meerdere banken (niet vallend onder dezelfde vergunninghouder bij de DNB) die vallen onder de garantieregeling van de DNB.

Testamentair bewind
Wordt een persoon 18 jaar, dan krijgt deze de beschikking over zijn
vermogen. Soms is het nodig om ook een meerderjarige te beschermen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een verslaving en er kan
misbruik van het vermogen gemaakt worden. Ook kan het geestelijke vermogen niet voldoende zijn om het vermogen te beheren. Via
een testament kan worden vastgelegd dat een bewindvoerder, het
vermogen uit de erfenis beheert. De persoon van wie het vermogen
is (de rechthebbende), mag eigenlijk niets zonder de bewindvoerder.
Een paar uitzonderingen daargelaten. Wat heel belangrijk is, is dat
het onder bewind gestelde vermogen een afgescheiden vermogen
vormt. Dit betekent dat schuldeisers zich er normaal gesproken niet
op kunnen verhalen.

Kiezen voor een vermogensbeheerder
In de praktijk zien we dat het voor bewindvoerders niet mogelijk is om
voor grotere vermogens genoeg banken te vinden om het vermogen
te stallen op een spaarrekening. Verder dient de bewindvoerder te
zorgen voor een doelmatige belegging van het vermogen.
Als bewindvoerder moet je je afvragen of je zelf de keuze wilt maken
waarin te beleggen of dit over te laten aan een professionele vermogensbeheerder die ervaring heeft met vermogende cliënten onder
bewind. Er zitten veel voordelen aan deze laatste optie.
De verantwoordelijkheid van de beleggingen draag je over aan de
vermogensbeheerder. Dit betekent dus ook dat als nabestaanden
zich melden met vragen of klachten hebben over de beleggingen de
vermogensbeheerder deze zaken afhandelt. De vermogensbeheerder
verzorgt het traject vanaf goedkeuring rechtbank tot het zorgvuldig
invullen van de portefeuilles in profielen defensief en zeer defensief.
Alle benodigde rapportages worden door de vermogensbeheerder
verzorgt en de bewindvoerder kan ieder moment inloggen om de beleggingsportefeuilles te volgen. Door een goede vermogensbeheerder
wordt er bekeken wat er verder moet gebeuren om de portefeuille
zo optimaal mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van de client
en zijn of haar nabestaanden. Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden
aan een maximale groenbelegging om de hoge eigen bijdrage CAK
te verminderen. Tevens wordt bij overlijden alles keurig door de vermogensbeheerder afgewikkeld. Deze manier van werken scheelt de
bewindvoerder veel kostbare tijd.
Een ander belangrijk aspect is dat een vermogensbeheerder veel beter in staat is een huidige beleggingsportefeuille qua risico te beoordelen en te beslissen of dit binnen een doelmatige belegging past.
Omdat het voornaamste doel het in stand houden van het vermogen
van de client is, dienen bestaande offensieve beleggingen in principe
defensief gemaakt te worden.
Offensieve beleggingen zijn aandelen, maar kunnen ook risicovolle obligaties zijn, grondstoffen of vastgoedbeleggingen. Ook als de
client bijvoorbeeld over cryptovaluta beschikt is het zaak zo spoedig
mogelijk de private key en wachtwoorden te achterhalen zodat ook
dit deel van het vermogen veilig gesteld kan worden. Een vermogensbeheerder weet hoe dit werkt en kan u helpen met deze materie.
Bewind voor minderjarigen
Een kind dat minderjarig is kan een vermogen nog niet zelfstandig
beheren. Degene die het bewind voert over het vermogen van het
minderjarige kind, moet dit als een goed bewindvoerder doen en is
aansprakelijk bij schade. Voor bepaalde handelingen is een machtiging of toestemming nodig van de kantonrechter. Een voorbeeld
hiervan is beleggen met het vermogen van het kind. Hiervoor moet
je een verzoek indienen bij de kantonrechter. Ook hier geniet de voorkeur dit te laten doen door een gerenommeerde vermogensbeheerder
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Vermogensbeheer voor bewindvoerders
maatwerkoplossing voor vermogende cliënten

Vijf jaar ná het overlijden van de erflater kan de rechthebbende echter naar de rechter stappen om te verzoeken dit bewind op te heffen.
Hiervan kan niet worden afgeweken in het testament. De rechthebbende moet dan wel kunnen aantonen dat deze op verantwoorde wijze het vermogen kan besturen. De testamentair bewindvoerder heeft
een grote verantwoordelijkheid voor het vermogen en is aansprakelijk
voor schade, door het niet goed uitvoeren van zijn taak. Ook bij deze
vorm is het zeer verstandig als de bewindvoerder via een professionele vermogensbeheerder werkt.
Oprichten rechtspersoon
Voor het onderbrengen van vermogen van de betrokkene in een
rechtspersoon, zoals BV of stichting, is steeds machtiging van de
kantonrechter vereist. Een verzoek van de bewindvoerder om een
dergelijke machtiging af te geven zal in de regel worden afgewezen.
Als onderbouwing voor een dergelijk verzoek wordt veelal aangevoerd
dat het in het belang van de betrokkene is om dit te doen, omdat zo
een lagere eigen bijdrage van het CAK kan worden bewerkstelligd en
het vermogen dus zoveel mogelijk zal worden behouden. In wezen is
dit een constructie om regelgeving te omzeilen die de kantonrechter
in acht dient te nemen. Bovendien is goed toezicht niet langer mogelijk als vermogen in een rechtspersoon wordt ondergebracht.
Samenvattend kunnen we concluderen dat als het om vermogens
gaat vanaf € 100.000,- er zowel bij meerderjarigenbewind, bewind
voor minderjarigen en testamentair bewind dat er grote voordelen
zitten om het te belegen vermogen uit te besteden aan een vermogensbeheerder. <<<

Helliot Vermogensbeheer is een vermogensbeheerder
die veel ervaring heeft met vermogende cliënten onder bewind en bekend is bij alle rechtbanken in Nederland. Zij spreken de taal van de bewindvoerders en
kennen de procedures en werkwijze van bewindvoerders en rechtbanken.

200 jaar ervaring
Behoud van vermogen staat voorop
Tijdwinst, alle zorg wordt uit handen genomen
Vermogen is op ieder moment beschikbaar
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Permanente educatie anno 2022
Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM toetst jaarlijks of er relevante bijscholing (voor alle
hoedanigheden) is gevolgd door curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren. Daarnaast
stellen de beroeps-en brancheverenigingen vast aan welke voorwaarden deze bijscholing dient te
voldoen en hoeveel effectieve lesuren er jaarlijks gevolgd moeten worden.
Door: Berber Vonk - Praktikos

De bomen en het bos:
Er worden jaarlijks honderden
bijscholingsopleidingen en trainingen
aangeboden door verschillende opleiders. En
dat aantal groeit nog
steeds. Er worden voornamelijk live trainingen
op locatie aangeboden. Er
zijn een paar aanbieders
van e-learning en af en
toe wordt er digitaal geschoold.
Het is een hele toer om in
dit enorme aanbod het kaf
van het koren te scheiden, laat staan dat je gemakkelijk een training
kunt vinden die voldoet aan jouw interesse of vraagstuk én dat ook
nog de benodigde punten oplevert! Ik hoor vaak van onze klanten dat
het steeds ingewikkelder wordt om een training te vinden die vernieuwend is; veel bewindvoerders zijn al jarenlang werkzaam in het
vak en volgen dus ook al vanaf 2014 jaarlijks permanente educatie….
Maatwerk
De roep om maatwerk van bewindvoerders, mentoren en curatoren
groeit omdat zij enerzijds in het trainingsaanbod door de bomen het
bos niet meer zien en aan de andere kant alle relevante trainingen al
een keer gevolgd hebben.
Wij zien dat het aantal incompany trainingen waarin we samen met
de opdrachtgever bepalen welke inhoud er aan de training gegeven
wordt, groeit. Voor individuele inschrijvers updaten we ons aanbod
jaarlijks en ontwikkelen we steeds weer nieuwe trainingen en opleidingen.
Onze visie op permanente educatie is dat de jaarlijkse bijscholing ten
alle tijden iets moet toevoegen aan al bestaande kennis een vaardigheden, zodat je het geleerde direct mee kunt nemen in je dagelijkse
praktijk. Het is de bedoeling dat je na elke training echt iets hebt
geleerd én dat je het geleerde direct kunt toepassen de volgende dag.
Corona:
En toen was er ineens corona… Ten tijde van de coronamaatregelen
heeft er een grote, gedwongen, schuif plaatsgevonden in de opleidingswereld voor curatoren, bewindvoerders en mentoren: van live
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naar digitaal. En, terwijl ik dit artikel schrijf, zijn we gelukkig ook weer
begonnen met live trainen op locatie.
Wij van Praktikos hebben snel kunnen omschakelen en de afgelopen periode heel veel digitaal getraind en opgeleid. Dat wil zeggen
op een vast moment, live met groep en trainer(s) via online sessies.
We hebben gemerkt dat deze manier van opleiden verassend positief
ontvangen is door onze deelnemers. Ze gaven aan dat ze inhoudelijk
(bijna) net zoveel opgestoken hebben als wanneer de training live in
een groep op locatie werd verzorgd.

En er gaat nog steeds niets boven écht contact met een groep gelijkgestemden, trainer en beroepsacteur. Onderzoek wijst uit dat leren
door middel van ervaren het beste resultaat oplevert. Met ervaren
bedoel ik: praten en discussiëren met je trainer en collega deelnemers, ervaringen uitwisselen, vragen stellen en vooral het oefenen
van nieuwe vaardigheden. En hoe je het ook wendt of keert: dat kan
het beste live, face to face. Ik ben wel van mening dat het overbrengen van (technische) kennis van bijvoorbeeld wet- en regelgeving
absoluut via e-learning of live digitale trainingen aangeboden kan
worden. Waarbij het mijn voorkeur zou hebben om na de e-learning
een live moment met trainer en groep in te plannen om het geleerde
te bespreken en vooral om vragen en ervaringen uit te wisselen.

De toekomst?
In mijn ideale
wereld, zou ik er
als opleider, voor
willen pleiten om
nooit helemaal af
te stappen van live
trainingen, maar
meer
“blended
learning” te ontwikkelen:
een
combinatie
van
e-learning en live

contact. Denk bijvoorbeeld aan een training omgaan met weerstand,
agressie en lastig gedrag: de theorie zou prima via e-learning of een
digitale les kunnen worden aangeboden; aansluitend organiseren we
dan een oefenmiddag, waarin deelnemers met een groep, trainer en
beroepsacteur aan de slag gaan om het geleerde toe te passen en
zodoende nieuwe vaardigheden aan te leren. <<<

De NBBI Academy en Praktikos hebben dezelfde visie als
het gaat over permanente educatie en hoe je dat het beste
kunt aanbieden, dus we gaan (nog meer) samenwerken!
Wij gaan samen aan de slag met gemixt leren (blended
learning). We ontwikkelen daarbij een blended learning aanbod waarbij e-learning en live contact met elkaar gecombineerd worden.
Dit via één jaarlijks abonnement waarmee je in één keer de
permanente educatie voor dat jaar kunt regelen, je krijgt dan
verspreid over het jaar e-learning en live contactmomenten
aangeboden voor de door je gekozen thema’s, afgestemd op
jouw niveau en behoeften.

Wel geeft bijna elke deelnemer aan dat de interactie met mede-deelnemers en de docent wordt gemist. Velen gaven ook aan dat ze pauzemomenten mistten, want dat is toch het moment waarop groepen
vaak ervaringen en tips en trucs uitwisselden. Dus het ontmoetingsmoment en ervaringen uitwisselen werkten via online sessies
toch minder goed. Veel deelnemers gaven wel aan dat ze het heerlijk
vonden om niet uren in de auto of file te moeten zitten om op de trainingslocatie te komen, goed voor timemanagement en het milieu dus.
Digitaal versus Live trainen?
Wat we kunnen concluderen uit de periode met strenge corona-maatregelen en de verdere digitalisering van onderwijs en trainingen is het voordeel van digitaal leren. Zeker als er ook met e-learning
gewerkt wordt; is dat er gemakkelijker op maat getraind en opgeleid
kan worden. E-learning is een op maat en onderwerp ontwikkelde
digitale training, die je op elk gewenst moment, thuis of op je werk
via je PC kunt volgen. E-learning kan gemakkelijk afgestemd worden
op de wensen, het niveau en de behoeften van de deelnemer. Er kan
immers gemakkelijk, door een aantal vragen te stellen aan deelnemers, worden vastgesteld welk niveau de deelnemer heeft en welke
opleidingsbehoefte er is. De uitkomst bepaalt vervolgens de inhoud
van de e-learning; een training op maat dus! Op deze manier wordt
het aanbod voor de doorgewinterde bewindvoerders, curatoren en
mentoren interessanter, want je kunt dan immers op je eigen niveau
en in je eigen tijd je permanente educatie volgen.
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De voordelen van een brancheorganisatie
We leven inmiddels in 2022 en het is alweer 6 jaar geleden (1 januari 2016) dat het Landelijk
Kwaliteitsbureau de verplichte auditcontrole voor alle bewindvoerders heeft ingevoerd. Wij hebben dit
destijds van harte toegejuicht en zijn dan ook blij om te zien dat dit de afgelopen jaren zijn vruchten
heeft afgeworpen.
Door: Anton van den Ham - NBBI

 
    
   


  

 

  
      
 

 



 
   
Alle bewindvoerders voldoen nu aan een uitgebreid eisenpakket, dat
uiteindelijk de kwaliteit goed heeft gedaan. Met de invoering van deze
verplichte controle is de beroepsgroep van bewindvoerders een van
de strengst gecontroleerde beroepsgroepen in Nederland geworden.

LOBCM) opgericht. In deze stichting werken wij samen met andere
brancheorganisaties om als één gezicht bij de diverse gesprekspartners aanwezig te zijn. Dit is niet alleen praktisch maar ook kostenbesparend voor de leden.

    

Als brancheorganisatie zagen wij deze verandering aankomen en
hebben in 2015 al gekozen voor een andere aanpak in onze branche.
Waarbij het voorheen ging om controle op de kwaliteitseisen hebben
wij gekozen om bewindvoerders te ondersteunen om jaarlijks aan
deze kwaliteitseisen te kunnen voldoen. De stap van controlerend
naar faciliterend heeft ons geen windeieren gelegd. Waar wij in 2013
onze oprichting vonden zijn wij nu, 9 jaar later, uitgegroeid tot de
grootste brancheorganisatie voor bewindvoerders in Nederland. Voor
meer dan 1000 leden bieden wij ondersteuning in opleidingen via
de NBBI Academy, hebben wij een gratis landelijk intranet opgezet
voor bewindvoerders met hulpvragen en casusbesprekingen en doen
wij aan branchevertegenwoordiging bij de ministeries, (recht)banken,
gemeenten, leveranciers en vele andere organisaties.

Ontwikkelingen
Wij zijn voortdurend bezig om aspecten te ontwikkelen waarmee wij
bewindvoerders vooruit kunnen helpen. Zo hebben wij onlangs een
ondersteuning ingezet voor vacaturevervulling bij bewindvoerderskantoren, een landelijke informatiegids ontwikkeld (sociale kaart),
betrokken bij de ontwikkeling van een online-intakesysteem en nog
veel meer.

  

Oprichting LOBCM
Daarnaast geloven wij dat samenwerken en elkaars krachten vinden
van enorm belang is. Daarom hebben wij in 2017 het Landelijk Overlegorgaan voor Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren (kortgezegd
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Voor de toekomst zien wij dat dergelijke ontwikkelingen nog meer
zullen toenemen, waardoor bewindvoerderskantoren compleet ontzorgd worden in repeterende en tijdrovende zaken. Wij als brancheorganisatie kunnen onze leden verder helpen met efficiency en tijdsbesparing, zodat zij meer tijd overhouden voor persoonlijk contact
met hun cliënten. Op die manier zorg je niet alleen voor één landelijke
manier van werken en inzet van middelen (optimalisatie van kwaliteit) maar ook voor de meest optimale ervaring van de cliënt in het
persoonlijke contact met de bewindvoerder. <<<






43

NBBI ook voor
franchiseorganisaties

Een interview met de voorzitter
van de landelijke Expertgroep
Interview gehouden door Frank Zwaneveld – NBBI

Profez is een franchise organisatie met inmiddels meer
dan 40 franchisenemers. Onze franchisenemers hebben
de rechterlijke beschikkingen op hun eigen naam staan
en dit vereist voor iedere franchisenemer
een zelfstandig lidmaatschap bij een
brancheorganisatie.

U bent voorzitter van de landelijke Expertgroep Curatele,
Bewind en Mentorschap. Kunt u meer vertellen over wat er
allemaal binnen de Expertgroep gebeurt?
“De Expertgroep heeft een dagelijks bestuur, bestaande uit twee leden
en een voorzitter.. Ik ben sinds december 2016 voorzitter. Daarvoor was
ik lid van de Expertgroep. Er hebben elf rechters zitting in de Expertgroep; uit iedere rechtbank een. Daarbij gaat het om kantonrechters,
die zich bezighouden met curatele, bewind en mentorschapszaken.
De Expertgroep komt gemiddeld acht tot tien keer per jaar bij elkaar,
bijna iedere maand dus. Er sluiten regelmatig externen aan, denk
daarbij aan een wetgevingsjurist als er bepaalde wetgeving op stapel
staat of iemand van IVO (Informatie Voorzienings Organisatie van de
rechtspraak), de ICT-dienstverlener van de rechtspraak. De digitalisering van de communicatie tussen bewindvoerders en de rechtbank is
een belangrijk punt. Er zijn nu behoorlijk wat bewindvoerders aangesloten op ons toezichtsysteem, maar nog niet alle.. Binnenkort gaat
het digitaal portaal voor de particuliere bewindvoerders van start. De
eerste proeven zijn succesvol verlopen.”
De Expertgroep stelt de Aanbevelingen op om meer rechtsgelijkheid
te realiseren. “
En hoe is uw rechtbank georganiseerd?
“In de rechtbank Midden-Nederland hebben wij een Team Toezicht ingericht. Dat houdt in dat wij niet alleen curatele, bewind en
mentorschapszaken doen maar ook alle insolventiezaken. Dus ook
faillissementen, wettelijke schuldsaneringen en alles wat daar mee
samenhangt. Daarnaast behandelen wij verzoekschriften erfrecht .
Deze verzoeken betreffen de afwikkeling van een nalatenschap. Dit
werk doen wij samen met een heel team. Het team bestaat uit administratieve, financieel en juridisch administratieve en juridisch medewerkers die bijvoorbeeld ook de rekening en verantwoordingen beoordelen. In Midden-Nederland zijn tien (kanton)rechters werkzaam
op de locaties Lelystad en Utrecht.”

Door: Christel Hampsink - Profez

Profez vindt het van groot belang dat onze franchisenemers allemaal
bij eenzelfde brancheorganisatie zijn aangesloten. We gingen op zoek
naar een organisatie die al onze bewindvoerders, mentoren en curatoren goed kon vertegenwoordigen en die van toegevoegde waarde
zou zijn voor al onze franchisenemers.
Samen met onze franchisenemers hebben wij een aantal kernwaarden opgesteld waaraan een brancheorganisatie volgens ons zou
moeten voldoen. Wij vonden het belangrijk dat de organisatie:
Met ons meedenkt
Laagdrempelig is
Goede opleidingen aanbied
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Collectieve contracten aangaat
Ons goed vertegenwoordigd bij de Rechtbank en andere
overheidsinstellingen
In de NBBI hebben wij gevonden wat we zochten en na overleg met
onze franchisenemers hebben we unaniem besloten lid te worden
van de NBBI. We zijn nu meerdere jaren lid en zijn uitermate tevreden. Het grootste voordeel vinden onze franchisenemers de NBBI
Academy: het stelt hen in staat een opleiding te volgen waar en wanneer dat het beste past.
Wij hebben ons lidmaatschap inmiddels weer verlengd en we zien
een langdurige samenwerking in vertrouwen tegemoet. <<<

Ik hoor u weleens praten over alternatieve vormen van bewind. Kunt u daar wat over toelichten?
“De wetgeving met betrekking tot bewind is ruim opgezet, waardoor
je binnen dat kader meer mogelijkheden hebt. In de afgelopen jaren
hebben we gezien dat professionele bewindvoerders volgens een vast
patroon werken. De wetgeving biedt veel meer mogelijkheden aan
mensen van wie hun vermogen al voor een langere tijd onder bewind staat. Je zou voor deze groep betrokkenen het bewind nog wel
aan kunnen houden en ondertussen aan hen meer financiële ruimte
geven om daarmee meer verantwoordelijkheid te dragen. De bewindvoerder behartigt dan nog steeds het beheer van het vermogen, maar
geeft vooraf volgens afspraak toestemming aan betrokkene om zelf
beslissingen te nemen hoe en waaraan hij/zij geld wil uitgeven. Ik
noem dat bewind light. Het lijkt op budgetbeheer, maar dan wel met
de paraplu van het beschermingsbewind. Mocht het nodig zijn dan
kan er weer teruggeschakeld worden naar het volwaardige bewind en
hoeft men niet te wachten totdat de situatie escaleert.”
Bewind light klinkt aantrekkelijk. Gebeurt dit al in de praktijk?
“Ik heb al een paar keer meegewerkt aan de toepassing van een “bewind light”. Bewind light is ook goed in lijn met het “Gehandicaptenverdrag”. Volgens dat verdrag en het “Verdrag van de rechten van de
mens” dient iedereen zoveel mogelijk zelfbeschikking te krijgen. De
betrokkene neemt zelf de beslissing en moet zelf richting kunnen
bepalen. Daarbij kijk je als bewindvoerder op afstand mee en pas als

het nodig stapt de bewindvoerder in om samen keuzes te maken. Het
is dus mogelijk, maar het gebeurt nog niet veel in de praktijk.”
Valt de inhoud van bewind light niet veel samen met het werken aan zelfredzaamheid?
“Zelfredzaamheidsbevordering gaat weer een stap verder. Als je zelfredzaam bent dan heb je eigenlijk geen bewind meer nodig en kun
je je zaken zelf regelen. Bewind light is voor mensen die bij tijd en
wijlen minder goed functioneren bijvoorbeeld door een psychiatrisch
ziektebeeld of die eigenlijk wat meer structuur nodig hebben om voor
langere termijn de financiën op de rit te houden.”
Bewindvoerders worstelen met het begeleiden naar en het
bepalen van de zelfredzaamheid. Ervaren jullie dit bij de
rechtbank ook zo?
“Het komt regelmatig voor dat ik een opheffingsverzoek krijg en twijfels heb over de zelfredzaamheid van de betrokkene. Meestal krijg ik
dan ook wel een goede reactie van de bewindvoerder hierover. Het
kan zijn dat eral een tijdlang een traject ingezet, waarin de betrokkene bepaalde verantwoordelijkheden heeft gekregen. Je kijkt in dergelijke gevallen naar de oorspronkelijke reden van het bewind. Als ik
het nodig vind dan plan ik een zitting om de persoon in kwestie te
horen. Dit geeft mij vaak wel een goed beeld of iemand het weer zelf
zou kunnen.
Ik begrijp dat bewindvoerders hier mee worstelen. Er zijn nu wel wat
meer tools beschikbaar om te bepalen of iemand zelfredzaam is of
kan worden. Ik heb al een paar keer het advies gegeven aan een bewindvoerder om naar de screening van Bewind51 en Plinkr HUB te
kijken. Dat kan misschien net wat meer handvatten geven, zowel voor
de bewindvoerder als voor de betrokkene. “
Past het werken aan de zelfredzaamheid in het huidige beloningssysteem van de bewindvoerder?
“Op zich is op dit moment al in de standaardwerkzaamheden een
paar uur voor het werken aan zelfredzaamheid ingecalculeerd. Dat
zijn we alweer vergeten. Ik vind het goed dat de huidige beloningsregeling tegen het licht wordt gehouden. . Het huidige systeem is een
forfaitair systeem. Uitgangspunt is dat niet iedere zaak evenveel tijd
kost. Dus de uren die aan de ene zaak besteed moet worden, win je
weer terug omdat in een andere zaak minder uren nodig zijn. Het
forfaitaire systeem is op zich een goed systeem. Het zou alleen ook
anders kunnen.
Het lijkt mij goed om de beloningsregeling met blokken te maken. Met blokken bedoel ik de beloning die er nu ook is zoals voor
PGB-werkzaamheden of voor verhuizing of ontruiming. Je zou kunnen denken aan een blok zitting bijwonen (dan gaat het om meer
dan de instellingszitting) of om een blok schulden of een blok werken
aan zelfredzaamheid. Als bewindvoerder moet je dan alleen toelichten
welke werkzaamheden zijn verricht niet hoeveel uur daarmee gemoeid
is geweest. Eenvoudige bewinden zouden dan goedkoper kunnen zijn,
ingewikkelder bewinden zullen dan duurder zijn maar beter toegesneden op de zwaarte van het dossier. Ik heb daar wel vaker een betoog
voor gehouden, maar heb daarvoor weinig bijval gekregen.” <<<
Mr. C.J. Hofman is kantonrechter, rechter en rechtercommissaris van de rechtbank Midden-Nederland. Haar officiële titel
is senior rechter van Team Toezicht en maakt ze sinds 2013
deel uit van de Expertgroep.
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De toekomst van het intakegesprek
Wie zelf nog intakegesprekken voert herkent zich wellicht in de gesprekken met cliënten waarbij je
lang bezig bent om alle formulieren ingevuld en ondertekent te krijgen. De aandachtsboog van een
gemiddelde client is 45 minuten. Daarna merk je al snel dat alles “te lang” duurt en de aandacht voor
jouw boodschap er niet meer is. Tijd voor een andere aanpak.
Door: Ravi Poldervaart

Als professional probeer je de aandacht van jouw cliënt bij het gesprek te houden. Dit lukt niet altijd en wordt lastiger naarmate het
gesprek langer duurt. Een “goed” intakegesprek voeren kost al gauw
meer dan 90 minuten. Naast het inventariseren van de situatie en
het geven van informatie moeten er ook nog allerlei formulieren ingevuld en ondertekend worden.
Je wilt als professional optimaal gebruik maken van je tijd en het
maximale eruit halen voor het gesprek met jouw toekomstige cliënt.
Een verkennend gesprek over de situatie en hoe deze ontstaan is
vormt een essentieel onderdeel van het intakegesprek. Hier begint
het opbouwen van het vertrouwen. Daarna kun je pas beginnen met
het inventariseren van de persoonsgegevens, inkomsten, uitgaven,
schulden en bezittingen. Heb je de situatie in kaart gebracht, dan
ben je vervolgens nog bezig met het invullen van de aanvraag van het
beschermingsbewind, plan van aanpak, aanvullend plan van aanpak,
bereidverklaring bewindvoerder, akkoordverklaringen familieleden,
handtekeningformulieren en machtigingsformulieren van de banken.
Je hebt een dermate grote stapel aan papieren bij je dat dit voor
een cliënt een angst creëert, drempels opwerpt en niet meer weet
waarvoor getekend wordt.
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Makkelijk en veilig
Een intakegesprek voeren
met je mobiel, tablet of
laptop, waarbij de hulpvrager digitaal kan ondertekenen op het scherm.

Wij zijn van mening dat je voordat het intakegesprek begint al moet
weten of de begroting van de cliënt haalbaar is. Je kunt dan gelijk
nagaan of er aanvullende middelen nodig zijn die ervoor zorgen dat
er stabiliteit en ruimte komt in de begroting. Zonder een positief en
stabiel budget is het lastig om iemand te helpen. Het is zonde van
ieder zijn tijd om een gesprek aan te gaan als het niet mogelijk is de
cliënt te helpen.
Met de applicatie van Intaker is het voor jou als professional al duidelijk dat een begroting positief is voordat je bij de cliënt bent geweest.
Als dat niet het geval is dan kun jij op dat moment kijken naar mogelijkheden of je de cliënt toch kunt helpen. Je gaat dan ook anders
een gesprek in. Tijdens de fysieke intake op locatie, dat overigens
nu ook op afstand kan dankzij de applicatie Intaker, heb je direct
tijd en aandacht voor de cliënt. Het intakeproces is al geweest voor
het gesprek. Het enige dat je nu nog samen hoeft te doen is de rest
van de persoonsgegevens en andere vragen in te vullen. Ben je klaar
met de intake, dan genereert de applicatie alle formulieren voor jou.
En de cliënt? Die kan makkelijk en snel alle documenten in een keer
digitaal ondertekenen. Een “goed” intakegesprek hoeft nu nog maar
45 minuten te duren. <<<
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Adviesrecht gemeenten en de
samenwerking met bewindvoerders

“Land van Cuijk heeft ons in 2019 gevraagd om mee te
denken over schuldenproblematiek,” vertelt Mirjam Zwamborn, projectmanager bij financieel zorgverlener PLANgroep.

Sinds 2021 kennen we het Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind
(Ags). Dit adviesrecht is een van de vier wetgevingstrajecten
ter ondersteuning van het voorkomen en het oplossen van
schuldenproblematiek. Daarmee krijgen gemeenten in theorie een
sterkere regierol bij schuldenbewind. In theorie, omdat de invulling van
die rol, en de samenwerking met bewindvoerders, ketenpartners en
rechters uiteindelijk het succes bepalen. De gemeenten Rotterdam en
Land van Cuijk vertellen hoe zij het aanpakken.

“Men wilde meer grip op de kosten en vooral de best passende dienstverlening voor de inwoners van de vijf gemeenten. We hebben een jaar lang gebrainstormd met bewindvoerders en ketenpartners en toen kwam de Ags. Op zich
een prima instrument, maar we vonden dat je daarmee te
laat ingrijpt. De Ags regelt immers dat de gemeente drie
maanden nadat het schuldenbewind is ingesteld de rechter kan adviseren. Stel dat je adviseert dat iemand eigenlijk
niet in bewind had gehoeven, dan is de schade al geleden;
voor de inwoner, de gemeente en de bewindvoerder die er
veel werk in hebben gestoken.”

Door: de VNG en in samenwerking met gemeente Rotterdam en gemeente Land van Cuijk

Mirjam Zwamborn is met een kopgroep van bewindvoerders om de tafel gegaan om ideeën te verzamelen. “Een
van die ideeën was: wat als de gemeente een Mesis-screening uitvoert bij de betreffende inwoners. De uitkomsten
van zo’n screening bieden inzicht in gedrag, motivatie en
vaardigheden. Dat geeft zowel de inwoner als de bewindvoerder een goed beeld. Een inwoner is bijvoorbeeld niet zo
zelfredzaam maar wel leerbaar, of juist heel zelfredzaam
maar mentaal moe. Daar kan de gemeente het advies op
aan laten sluiten; dat hoeft dan niet per se bewindvoering zijn, maar wellicht een andere vorm van hulp. Nog een
voordeel is dat de inwoner in kwestie er zelf ook wat over
te zeggen heeft, want je spreekt de uitkomsten van zo’n
screening met elkaar door. We noemen dit niet voor niks
Samen Op Maat (SOM).”
Maatwerk
In Land van Cuijk wordt sinds februari 2021 met SOM gewerkt. “Er zijn al 26 bewindvoerders die het SOM-convenant hebben getekend en er staan er een paar op het punt
om aan te sluiten. In eerste instantie waren de bewindvoerders nog wat huiverig; gaat het niet te veel tijd kosten
zo’n screening? Maar inmiddels ervaren ze dat investeren
aan de voorkant - vroegsignalering - aan de achterkant
efficiëntie oplevert. De sleutel is maatwerk. De screening
levert veel informatie op voor het dossier en het vervolgtraject. Ook voor mensen die uiteindelijk wel bewind nodig
hebben. Daarnaast vorm je met de convenantpartners een
netwerk van bewindvoerders, gemeenten en ketenpartners,
waardoor je elkaar snel kunt vinden. Een voorbeeld dat het
werkt? Screening liet zien dat een inwoner die z’n zaakjes
zelf wilde regelen dat best zou kunnen als hij een cursus
administratie zou volgen. Na zeven jaar is hij nu uit bewind!”
Dossieronderzoek
Gerard Jan de Ruiter is senior consulent regie bewindvoering van de gemeente Rotterdam. Met zijn team werkt
hij hecht samen met meer dan 100 bewindvoerders. “Die
samenwerking is opgebouwd vanuit vertrouwen. De bewindvoerder is de professional die het beste weet wat goed
is voor zijn cliënten. En we willen allemaal hetzelfde: de
cliënt zo snel en zo goed mogelijk helpen. Het vertrekpunt
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is dossieronderzoek. We hebben alle dossiers van mensen
die een jaar na het instellen van het bewind nog niet bij
de schuldhulpverlening zijn aangemeld eruit gelicht en
bekeken waar de knelpunten zitten. Daar hebben we veel
nuttige informatie uitgehaald. Én we hebben die informatie
gebundeld en vindbaar gemaakt voor de bewindvoerders.
Want dat bleek een bottleneck te zijn. Zo was het voor bewindvoerders niet altijd duidelijk hoe ze zich moesten aanmelden bij de gemeente. We informeren ze nu veel beter;
met een nieuwsbrief, op de website (inclusief formulieren)
en werken aan een digitaal portal. En, heel belangrijk, we
hebben voor de bewindvoerders een samenwerkingsconvenant opgesteld. Samenwerken betekent niet alleen tekenen
bij het kruisje, maar samen kijken wat je van elkaar kunt
leren hoe het beter kan. Bewindvoerders, de Kredietbank,
de rechtbank - ook al blijft die onafhankelijk – én de afdelingen binnen de gemeente die met dit terrein te maken
hebben zoals Werk & Inkomen.”
Kwaliteit
Dat is de stevige basis waarin het adviesrecht nu terecht
is gekomen. “In het convenant is afgesproken dat bewind
alleen wordt ingezet als het echt niet anders kan; je neemt
immers deels iemands recht af over zijn eigen geld te beschikken,” benadrukt Gerard Jan de Ruiter. “Maar om een
passend alternatief te kunnen bieden, moet je weten wat
de mogelijkheden zijn. Dus eerder samenwerken, de feiten
beter op een rij, de alternatieven op een rij. Dat is de grote
winst van onze manier van werken. Of eigenlijk is de grootste winst dat er een fikse toename is van het aantal mensen dat wordt aangemeld voor schuldhulpverlening; zo’n 80
procent per jaar. Bovendien blijkt dat het aantal ingestelde bewinden op basis van verkwisting en problematische
schulden in het eerste halfjaar na het instellen van het adviesrecht met zo’n 20 procent is gedaald. En vanaf maart
dit jaar zijn alle adviezen positief geweest. Dat betekent
dat de kwaliteit van de aanvragen tot bewindstelling goed
is, omdat de bewindvoerders aan de voorkant met de juiste
informatie kunnen werken. Een mooie beweging, want ons
gezamenlijke doel is om onze inwoners de best mogelijke
hulp te bieden.” <<<

Programma Verbinden Schuldendomein
Het Programma Verbinden Schuldendomein van
de VNG is ingericht om de vier nieuwe wetstrajecten (Wvbvv, Wskd, Wgs en Ags), projecten en initiatieven aan elkaar te verbinden en om overzicht
te creëren. Daarnaast biedt het programma concrete implementatieondersteuning voor de invoering van de vier nieuwe wetten en de samenhang
daarin. Wil je meer informatie ontvangen over de
wetstrajecten en hoe de VNG gemeenten daarbij
ondersteunt? Daarvoor kun je contact opnemen
met de VNG via schulden@vng.nl of 070-373 82
32.
Kijk ook op www.vng.nl/schulden voor handreikingen in het kader van samenwerking tussen
gemeenten en beschermingsbewindvoerders.
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burger zich aan de verplichtingen kan houden die gelden tijdens de
Wsnp. Hierbij wordt vooral gekeken of iemand rond kan komen van
het maandelijkse vtlb (vrij te laten bedrag), of de kans op het ontstaan van nieuwe schulden klein is en of voldaan kan worden aan de
sollicitatieplicht.
Wsnp effectieve regeling
De rechtbanken spreken in circa 84% van de toelatingsverzoeken de
Wsnp uit, waarna een Wsnp-traject gaat lopen, dat gemiddeld 3 jaar
duurt. In al die tijd dat de Wsnp nu bestaat, inmiddels 23 jaar, wordt
ruim 90% van de Wsnp-regelingen met een schone lei beëindigd.
Daarnaast blijkt ook de recidive laag, waaruit blijkt dat de Wsnp een
effectieve regeling is die de burger echt een schuldenvrije toekomst
biedt.
Daling instroom Wsnp
Toch zien we dat de instroom in de Wsnp al jaren afneemt. Werden
er in 2011 nog 14.727 burgers toegelaten in de Wsnp, in 2020 is dit
aantal gedaald tot 2.997. De reden voor deze daling is dat steeds
minder burgers de Wsnp aanvragen. Uit onderzoek, bijvoorbeeld het
rapport ‘Aansluiting gezocht’ van Bureau Berenschot en het rapport
‘Hindernisbaan zonder finish’ van de Nationale Ombudsman, blijkt
dat hiervoor niet één duidelijke oorzaak is aan te wijzen, maar dat
meerdere factoren meespelen.

Een toegankelijke Wsnp
Jaarlijks krijgt ongeveer 1 op de 5 huishoudens in Nederland te maken met schulden, waarvan
ongeveer de helft, circa 614.000 huishoudens (CBS, 2020), problematische schulden heeft.
Gelukkig is er in Nederland veel mogelijk om de burger daarbij te helpen. Denk daarbij aan
gemeentelijke initiatieven, die lopen van preventieve begeleiding tot aan het opzetten van een
minnelijke schuldregeling. Maar ook beschermingsbewind voor problematische schulden wordt vaak
ingezet.
Door: Linda Nickel – Bureau Wsnp

Toch blijkt het lang niet altijd mogelijk om burgers hulp te bieden
binnen het gemeentelijk traject. Dan bestaat de mogelijkheid een
wettelijke schuldsaneringsregeling, een Wsnp-regeling, aan te vragen
bij de rechtbank.
Toelating Wsnp
Bij het behandelen van het toelatingsverzoek toetst de rechtbank
op een aantal criteria, waarvan de goede trouw toets een belangrijke
is. Er wordt gekeken welke schulden er zijn én hoe en wanneer deze
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zijn ontstaan. Zijn deze ontstaan door bewust verkeerd handelen en
heeft dit plaatsgevonden in de 5 jaar voorafgaand aan het toelatingsverzoek, dan is dit een reden om iemand niet in de Wsnp toe
te laten. Al bestaat dan nog wel de mogelijkheid een beroep te doen
op de hardheidsclausule, wanneer aangetoond kan worden dat de
omstandigheden waardoor de schulden zijn ontstaan of onbetaald
zijn gelaten inmiddels onder controle zijn.
Een ander belangrijk toelatingscriterium is of verwacht wordt dat de

Zo is in juli 2012 de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)
in werking getreden, waardoor gemeenten meer verantwoordelijkheid kregen om (schuld)hulpverlening aan te bieden aan hun burgers. Sindsdien gebeurt er steeds meer op gemeentelijk niveau aan
schuldregeling. Daarnaast is er sinds 2014 voor een groeiend aantal
burgers een schuldenbewind uitgesproken, waarbij beschermingsbewindvoerders naast het reguliere beschermingsbewind ook werken
aan een oplossing voor de schulden.
Naast deze twee factoren blijkt ook de aansluiting tussen het minnelijke en het wettelijke traject niet altijd soepel te verlopen. Ook de
toegankelijkheid van de Wsnp kan beter.
Bureau Wsnp onderzoekt, adviseert en stimuleert
Bureau Wsnp, dat deel uitmaakt van het kenniscentrum van de Raad
voor Rechtsbijstand, heeft in 2019 in opdracht van minister Dekker
een Quick scan uitgevoerd naar de toegankelijkheid van de Wsnp en
heeft op basis daarvan een aantal aanbevelingen gedaan.
Een aantal van deze aanbevelingen is inmiddels opgepakt. Zo heeft
de wetgever een voorstel gedaan voor wijziging van de Faillissementswet om de toelatingscriteria te versoepelen. In het voorstel
wordt de termijn van de goede trouw toets verlaagd van 5 jaar naar 3
jaar én de voorwaarde dat iemand niet binnen 10 jaar na beëindiging
van de Wsnp opnieuw in de Wsnp kan worden toegelaten, wordt een
facultatieve afwijzingsgrond.
Verder werkt Bureau Wsnp aan het vergroten van de kennis over
de Wsnp via het aanbieden van een juridische helpdesk, het geven
van voorlichting en het ontwikkelen van folders
en infographics. Op die manier willen we bijdragen aan een juiste beeldvorming over de Wsnp.
Het is mogelijk deze folders en infographics te
bekijken en folders te bestellen via de website
van Bureau Wsnp - scan daarvoor de QR code.

Bureau Wsnp denkt dat de toegankelijkheid ook kan worden verbeterd door een termijn te stellen aan de duur van het minnelijke
traject. Lukt het binnen een redelijke termijn niet om de schulden
minnelijk te regelen, dan moet het mogelijk zijn een Wsnp-regeling
aan te vragen. Hierdoor kan de doorstroming tussen het minnelijke
en wettelijke traject worden verbeterd.
Pilot Wsnp
In de Quick scan doet Bureau Wsnp ook de aanbeveling om Wsnp-bewindvoerders een vergoeding te geven voor het afgeven van een 285
Fw-verklaring en het indienen van een toelatingsverzoek Wsnp.
Volgens de wet (art. 47 en 48 Wck) mogen Wsnp-bewindvoerders
dit al, maar omdat betaling hiervoor niet geregeld is, wordt dit in de
praktijk niet vaak gedaan. Toch is dit een taak die Wsnp-bewindvoerders goed kunnen uitvoeren, omdat zij vanuit hun werkzaamheden
in Wsnp-trajecten gewend zijn zich bezig te houden met (complexe)
juridische zaken én contacten te onderhouden met de rechtbank en
zittingen bij te wonen.
Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft ermee ingestemd om
het effect van deze aanbeveling in de vorm van een pilot te onderzoeken. Op 1 mei 2021 is de pilot gestart en bijna 100 Wsnp-bewindvoerders nemen hieraan deel. Op de website van Bureau Wsnp is een
register terug te vinden van de deelnemende bewindvoerders.
De pilot maakt het mogelijk voor beschermingsbewindvoerders en
schuldhulpverleners om burgers, waarbij een minnelijke regeling niet
lukt, door te verwijzen naar een Wsnp-bewindvoerder.
Bureau Wsnp hoopt dat er door de pilot meer contact komt tussen
beschermingsbewindvoerders en schuldhulpverleners met Wsnp-bewindvoerders. Daardoor wordt het makkelijker om met een Wsnp-bewindvoerder te overleggen of bijvoorbeeld de Wsnp een goede keuze
is voor een schuldenaar en of er een beroep kan worden gedaan op
de hardheidsclausule.
Het ministerie heeft voor de pilot een bedrag beschikbaar gesteld,
waarmee het mogelijk is om circa 1400 toevoegingen te verstrekken. De duur van de pilot hangt dus af van de snelheid waarmee
zaken bij de Wsnp-bewindvoerders terecht komen. In het afgelopen
half jaar zijn er circa 200 toevoegingen verstrekt. Dit betekent dat er
nog genoeg mogelijkheid is om burgers door te verwijzen naar een
Wsnp-bewindvoerder voor het aanvragen van een Wsnp-regeling.

Meer informatie over de pilot is terug te vinden op de website van Bureau Wsnp, maar je kunt ook altijd contact opnemen met de helpdesk. Deze is op werkdagen bereikbaar van
9.00 tot 17.00 uur op nummer 088 – 787 1910.

Tijdens de pilot monitort Bureau Wsnp de verwachtingen en ervaringen van zowel Wsnp-bewindvoerders, beschermingsbewindvoerders
als schuldhulpverleners. Ook de rechtbanken en de ervaringen van de
burger worden meegenomen. Want uiteindelijk hopen we natuurlijk
te bereiken dat met deze werkwijze de toegang tot de Wsnp voor de
burger met schulden verbeterd wordt. <<<
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Werken aan financiële redzaamheid
Uitstromers goed voorbereiden op financiële zelfstandigheid? In steeds meer gemeenten werken
bewindvoerders daar sinds dit jaar voor met de Plinkr Hub. De NBBI stelde Plinkr drie vragen over dit
nieuwe project.
Door: Niels Pel - Plinkr

Wat is de Hub precies?
De Hub is ontwikkeld voor bewindvoerders en gemeenten om samen
de uitstroom uit beschermingsbewind te verbeteren. In zes maanden
gaan onderbewindgestelden, die klaar zijn voor meer zelfstandigheid,
aan de slag met verschillende opdrachten. Deze variëren van budgetteren, het aanvragen van voorzieningen, tot het inschakelen van hulp.
Dit gebeurt onder begeleiding van een financiële coach en met ondersteuning van de bewindvoerder. De Hub genereert na het traject
een rapport met daarin de resultaten en bevindingen van de coach en
de bewindvoerder. Dat rapport helpt de kantonrechter om de juiste
keuze te maken over de vervolgstap.

“Het is fijn dat er een externe coach
wordt ingeschakeld die met een
frisse blik naar de deelnemer kijkt ”
Bewindvoerder Tilburg

Waarom hebben jullie de Hub ontwikkeld?
Voor veel onderbewindgestelden is beschermingsbewind een blijvende oplossing. Maar sommigen kunnen na een periode van stabilisatie
ook weer uitstromen. Hoe pak je dat als bewindvoerder aan? Veel
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bewindvoerders willen graag werken aan de financiële redzaamheid
van cliënten, maar krijgen hiervoor te weinig uren beschikbaar. Met
de Hub willen we bewindvoerders helpen om hier makkelijker mee
aan de slag te gaan door samen te werken met lokale coaches. De
eerste reacties hierop zijn erg positief.

“De samenwerking met de coach
scheelt ons veel tijd, maar door de
inzet van de Hub blijven we toch
dicht betrokken bij het traject ”
Bewindvoerder Venlo

Hoe kun je als bewindvoerder met de Hub aan de slag?
Hub trajecten worden ingekocht door gemeenten, waarna bewindvoerders cliënten via de gemeente gratis kunnen aanmelden. De Hub
wordt inmiddels ingezet in tien gemeenten en is geaccrediteerd door
SchuldenlabNL. Je kunt jouw contactpersoon bij de gemeente vragen
of ze al gestart zijn met de Hub, of contact met ons opnemen. Dan
kijken we samen of we al actief zijn in jouw regio. <<<

Aansprakelijkstelling bewindvoerder
Als advocaat met het specialisme verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht doe ik regelmatig
beroepsaansprakelijkheidszaken voor beschermingsbewindvoerders en hun verzekeraars.
Daarbij loop ik er tegenaan dat de wijze van procederen anders kan zijn dan in reguliere
beroepsaansprakelijkheidszaken. Wat is namelijk - in een notendop - het geval? Tegen
beschermingsbewindvoerders kan (ook) ambtshalve worden geprocedeerd over hun
beroepsaansprakelijkheid.
Door: mr. L.K. (Lisette) de Haan – V&A Advocaten
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Dat betekent, in de praktijk, dat de beschermingsbewindvoerder
zomaar, als het ware uit het niets, geconfronteerd kan worden met
een door de rechter uitgesproken én meteen af te dwingen schadevergoedingsplicht jegens de onderbewindgestelde. Dat is lastig, niet
alleen voor de bewindvoerder zelf, maar óók voor de verzekeraar. Deze
ziet zich gesteld voor een voldongen feit en staat op achterstand.
Voeren van verweer
Mensen vrezen vaak incassobureaus en deurwaarders. Soms is dat
terecht, maar dat is zeker niet altijd zo. Zonder zogeheten ‘executoriale titel’, oftewel: een stempel van de rechter, kan niemand je
namelijk dwingen te betalen (al dan niet gewelddadige charlatans
en criminelen daargelaten). Althans, dat is normaal gesproken zo. De
normale gang van zaken is dat de claimant een dagvaarding door
de deurwaarder laat betekenen, waarna je als aangesproken partij
verweer kunt voeren. Je weet dan waar je aan toe bent. Dat staat
namelijk - toegegeven: in ingewikkelde bewoordingen, maar toch
- vermeld in die dagvaarding. Het is in ieder geval zonneklaar dat
je in een procedure bent beland. In sommige gevallen is overigens
niet een dagvaarding de geëigende vorm, maar een verzoekschrift.
Ook dat is een formeel processtuk. Je ontvangt dat alleen niet via de
deurwaarder, maar van de rechtbank. Belangrijk is, of het nu een dagvaarding is of een verzoekschrift, dat altijd keurig wordt aangegeven
dat iemand geld van je wil ontvangen, én dat je verweer mag voeren.
In beide gevallen, of het nu via een dagvaarding gaat of met een
verzoekschrift, doet de rechter vervolgens, ook jouw verweer gehoord
hebbend, een uitspraak.
In beschermingsbewindvoerderszaken kan dit (voor)traject in een
aansprakelijkheidsprocedure totaal anders zijn. Omdat procederen
duur is en onderbewindgestelden veelal niet financieel draagkrachtig
zijn, kan de bewindrechter zich de (financiële) situatie van de onderbewindgestelde, ambtshalve aantrekken. Het is dan voor de onderbewindgestelde die een claim wil instellen tegen de bewindvoerder, niet
nodig om een processtuk op te (laten) stellen - een enkele uitlating
in de richting van de bewindrechter die duidt op ontevredenheid is
in principe voldoende - en ook griffierechten en/of proceskosten zijn
niet verschuldigd. De beschermingsbewindvoerder ontvangt vervolgens eenvoudigweg een brief van de bewindrechter met daarin een
oproep om “te worden gehoord over het bewind”. Dat is de gangbare
praktijk. En hoewel de basisgedachte mooi is, gaat het hier in mijn
ogen behoorlijk mis.
Aansprakelijkheidspocedure
Aansprakelijkheidsprocedures zijn omkleed met allerlei waarborgen,
juist omdat het van groot belang is dat de (processuele) belangen
van procespartijen worden gediend. Partijen in een procedure moeten weten waar zij aan toe zijn, zij moeten in staat worden gesteld
zich deugdelijk te kunnen voorbereiden en zij moeten weten wanneer
het punt daar is dat zij verweer kunnen voeren. Een bewindvoerder
die wordt opgeroepen om te worden gehoord over het bewind, hoeft
er niet per se op bedacht te zijn dat hij/zij in werkelijkheid op zitting
moet komen om verweer te voeren tegen een claim. ‘Horen over’ impliceert dat de bewindrechter geïnformeerd wil worden. Dat behoort
immers tot het takenpakket van de bewindvoerder: de bewindrechter
in kennis stellen van het reilen en zeilen van het bewind. Niet logisch,
maar wel veel voorkomend, is dat de bewindrechter, als tijdens de
zitting blijkt dat de bewindvoerder het niet (helemaal) goed heeft
gedaan, de bewindvoerder meteen ook aansprakelijk oordeelt en
hem/haar veroordeelt tot het betalen van een schadevergoeding. De
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bewindvoerder heeft dan dus geen verweer kunnen voeren. Hij/zij is
slechts gehoord en heeft, als het even tegen zit, ook nog, zonder dat
te weten, de eigen ruiten ingegooid. Dat is onbestaanbaar, in mijn
visie, en strijdig met het fundamentele recht op een eerlijk proces.
Vaak geen voorbereiding mogelijk
Er is echter ook nog een ander groot probleem. Omdát de bewindvoerder niet vooraf te horen krijgt dat de zitting waarvoor hij/zij wordt
opgeroepen, in werkelijkheid ertoe dient om de gegrondheid van een
specifieke claim van de onderbewindgestelde te beoordelen, is de
bewindvoerder daarop niet bedacht. De bewindvoerder denkt dat
hij/zij in algemene zin informatie gaat verstrekken over het bewind
en meldt de kwestie dus niet (via zijn assurantietussenpersoon) onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Omdat de verzekeraar
van niets weet, zorgt deze niet voor bijstand van een advocaat. De
bewindvoerder gaat alleen naar de zitting, soms onvoorbereid, voert
mogelijk geen verweer tegen wat achteraf een claim blijkt te zijn en
kan vervolgens geconfronteerd worden met een veroordeling tot het
betalen van een schadevergoeding. De bewindvoerder meldt daarop
uiteraard de claim, inmiddels een veroordeling, alsnog onder de polis.
De verzekeraar wordt geacht de portemonnee trekken. Met de belangen van de verzekeraar is echter, tot op dat moment, op geen enkele wijze rekening gehouden. Dekkingsdiscussies en/of een nieuwe
(appel)procedure zijn dan natuurlijk te verwachten. Niemand is ook
maar iets opgeschoten, ook de onderbewindgestelde niet. Het lijkt
mij evident dat ook dit bepaald ongewenst is.
Recht op eerlijk proces
De boodschap die ik met deze bijdrage wil afgeven, los van de afkeuring die ik ermee wil laten doorklinken, is tweeërlei. In de eerste
plaats wil ik proberen te bereiken dat de ambtshalve procedure in
beschermingsbewindvoeringszaken anders wordt ingekleed. Er dient
naar mijn mening veel meer aandacht te komen voor de belangen en
procespositie van de beschermingsbewindvoerder. Deze heeft recht
op een eerlijk proces en moet in staat worden gesteld desgewenst
verweer te voeren, wat ook inhoudt dat er gelegenheid behoort te
zijn tot het tijdig inschakelen van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. Als van de verzekeraar wordt verwacht dat deze uitkeert,
behoort daar tegenover te staan dat de verzekeraar in staat wordt
gesteld om (al dan niet op de achtergrond) betrokken te zijn. Aan
al diegenen die betrokken zij bij dit soort procedures, waaronder
rechtshulpverleners en kantonrechters, doe ik dus de oproep om
te pleiten c.q. te zorgen voor verandering. In de twee plaats zou ik
beschermingsbewindvoerders op het hart willen drukken om, als zij
worden opgeroepen om te worden gehoord, goed na te denken of dat
aanleiding moet zijn melding te doen onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Betrek de verzekeraar tijdig bij de zaak en stel deze
in staat om vooraf te beslissen of rechtsbijstand, waarvan de kosten
overigens plegen te zijn meegedekt onder de polis, te prefereren c.q.
noodzakelijk is. Je verzekert je daarmee niet alleen van professionele ondersteuning tijdens de zitting, waar nodig, maar voorkomt ook
lastige discussies met de verzekeraar. Op niet-tijdige melding staat
namelijk vaak de sanctie van verval van dekking en in ieder geval
kan een late melding een tekortkoming opleveren, die schadeplichtig
maakt. Door tijdig melding te doen onder de polis, voorkom je veel
gedoe, niet alleen voor jezelf, maar óók voor de onderbewindgestelde
en de verzekeraar. <<<

Eén landelijke
branchevertegenwoordiger
Er wordt mij regelmatig gevraagd waarom er in een relatief kleine
branche zoveel beroeps verenigingen zijn die uiteindelijk allemaal
hetzelfde doel dienen, het vertegenwoordigen van onze beroepsgroep
Curatele, Bewindvoering en Mentorschap. Tot voor 2014 was mijn
antwoord dat elke vereniging zijn eigen identiteit heeft en deze
belangen nastreeft. Na de wetswijziging van 2014 is er in onze branche
een behoorlijke verandering geweest doordat de nieuwe wet en
beloningsstructuur tot meer eenduidigheid geleid heeft.
Door: Olaf Knaap - voorzitter LOBCM

Vandaag de dag is mijn antwoord toch wel veranderd, want ik denk
dat we met onze branche aanbeland zijn op het punt dat we juist
naar één grote brancheorganisatie moeten die de belangen van alle
curatoren, bewindvoerders en mentoren kan behartigen.

We streven daarnaast ook nog naar een optimale dienstverlening
voor onze cliënten. Er ligt dus heel erg veel op ons bordje waar lang
niet iedereen een duidelijk beeld van heeft. Men gaat er vaak vanuit
dat wij van alles verstand hebben en overal specialist in zijn.

We zijn één van de meest streng gecontroleerde branches in Nederland. Ook als je kijkt naar de kwaliteitseisen die aan onze beroepsgroep gesteld wordt en waar je jaarlijks voor wordt geaudit. We
zijn ook de beroepsgroep die te maken heeft met veel verschillende
ministeries, wetten en regels. Onze beloning en regelgeving wordt
bepaald door het Ministerie van J&V én als er bijzondere bijstand
toegekend wordt krijgen we te maken met het Ministerie van SZW.
We dienen op de hoogte te zijn van het belastingrecht en het sociale
zekerheidsrecht. Daarnaast hebben we te maken met de Rechtspraak
die toezicht houdt op ons werk. Van alle regels die zijdelings te maken hebben met ons vak, zoals bijvoorbeeld de schuldhulpverlening,
dienen we ook kennis te hebben. Zo kan ik nog wel even doorgaan
en aangeven dat de omvang van onze kennis in dit vakgebied enorm
moet zijn.

Dit is ook een van de redenen dat de huidige brancheorganisaties
zich moeten verenigingen tot één grote branchevertegenwoordiger.
Alleen dan kun je een vuist maken en echt opkomen voor de gemeenschappelijke belangen. Voor alle instanties, gemeenten en overheden
is er dan één landelijk aanspreekpunt. Eén branchevertegenwoordiger
die met expertise op elk vakgebied antwoord kan geven op de vele
vraagstukken die er zijn.
Dit is wat het LOBCM nastreeft en roept daarom alle vertegenwoordigers voor bewindvoerders, curatoren en mentoren op om zich te
verenigen. <<<
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Dé energieleverancier
voor bewindvoerders.
Zeker Energie
Vanuit onze rol als energieleverancier voor meer dan 700 bewindvoerderskantoren en gemeenten
zien we van dichtbij hoe sterk de branche in beweging is. Met name de laatste jaren zijn er veel
positieve ontwikkelingen, maar ook een aantal serieuze hoofdpijndossiers geweest voor zowel
energieleveranciers als bewindvoerders.
Door: Arthur Stam – Zeker Energie

We zien kleine bewindvoerderskantoren die willen groeien, maar tegen een gebrek aan personeel aanlopen. Daar tegenover zien wij de
grotere kantoren die met overnames bezig zijn en tegelijkertijd proberen de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden. Er moet
tegenwoordig aan steeds meer wet- en regelgeving worden voldaan
waardoor er meer werkdruk ontstaat bij de kantoren.
Er wordt meer dan ooit tijd en aandacht besteed aan efficiëntie, kwaliteit, kennis, en (bij)scholing van personeel. Voor energieleveranciers
dus ook van groot belang om op zowel relatie- als cliëntniveau maatwerk en de beste service te blijven leveren. Alle tijd die een bewindvoerder niet met leveranciers bezig zijn helpt hem zijn bedrijf beter te
runnen en zijn werk voor de cliënten beter en efficiënter uit te voeren.
Voor de levering van energie hebben wij intensief contact met maatschappelijke diensten in heel Nederland. Wat ons daar opvalt is hoe
belangrijk hun rol is voor de rest van het traject. Daar wordt namelijk
vaak al besloten wat de klant nodig heeft. Wordt het direct bewind
of wordt er een andere oplossing gekozen? Die afweging zal naar
verwachting een steeds belangrijker onderdeel worden vanuit de uitvoering van het adviesrecht. Het gaat daarbij altijd om wat de burger
nodig heeft, toch?
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Kijkend naar de langere termijn - over een jaar of 10 - is het onze
verwachting dat er dan méér mensen beschermingsbewind nodig
hebben dan nu het geval is. De kwaliteit zal nog belangrijker zijn en
het toezicht sterker aanwezig. Wat ook voor de hand ligt is een zeer
grote mate van automatisering. Waar nu platformen, zoals het schuldenknooppunt, in de lucht komen, verwachten we ook op het gebied
van intake en dossiervorming een volledige koppeling van systemen
die gemeenten, bewindvoerders en leveranciers gebruiken. Zaken als
het automatisch aanpassen van de begroting op het moment dat
een termijnbedrag wijzigt of het afgeven van een signaal voor de
bewindvoerder wanneer een bepaald bedrag boven het budget uit
komt, liggen in het verschiet.
Voor wat betreft de energie hopen wij vooral dat de overheid onze
gezamenlijke cliënt niet vergeet in de race naar een klimaat-neutrale
samenleving. Zonder subsidie, en woningbouwverenigingen die serieus gaan investeren in isolatie en het zelf opwekken van energie, zijn
cliënten vooralsnog overgeleverd aan hoge energiekosten. Onze toekomstvisie is dat iedereen zelf energie opwekt en opslaat. Juist onze
gezamenlijke doelgroep heeft dat het hardst nodig. <<<
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Inkomende poststromen
Bewindvoerders hebben het druk vandaag de dag. Bij sommigen
komen er duizenden poststukken binnen per maand die verwerkt
moeten worden. En elke dag weer hetzelfde ritueel. De post alleen
al openen kost veel tijd, tijd die een bewindvoerder beter kan gebruiken. Automatiseren via speciale brievenopeners bespaart hierbij in
tijd. Sommige stukken worden daarna gescand en digitaal naar de
ontvanger gestuurd voor verdere afhandeling, andere stukken dienen
fysiek afgeleverd te worden.
De distributie van deze fysieke interne post kan bestaan uit belangrijke stukken, aangetekende post of pakketten. En juist de laatste
categorie neemt jaarlijks steeds meer toe. Soms blijft het niet bij
één kantoor maar kan het ook tussen kantoorgebouwen of bij het
personeel thuis zijn dat de levering dient te geschieden. En raakt er
wellicht wel eens iets zoek, dan is er paniek. In Nederland raakt 2,5
% van alle leveringen wel eens misplaatst. Dat wil niet altijd zeggen
dat ze zoek blijven, maar een deel daarvan zeker wel. In het kader
van de AVG wetgeving spreken we hier over een datalek, aangezien
persoonsgegevens zoek zijn geraakt. Voorkomen is hier beter dan
genezen.
Registratie van deze interne poststroom en het intern tracken en tracen van deze items kan een hoop ellende besparen. Zo weet je op ieder moment van de dag waar je belangrijke post en/of pakket zich bevindt. Eenvoudige Track & Trace oplossingen intern, vergelijkbaar met
die van pakketdiensten, zijn nu voor iedere organisatie beschikbaar.
Uitgaande poststromen
Allereerst dient fysieke post gereedgemaakt te worden voor verzending. Het printen, vouwen en vullen van enveloppen vraagt aandacht
van mensen, die vaak ook andere bezigheden hebben. Naast dat het

veel tijd kost, is het ook steeds belangrijker geworden dat de juiste
brief in de juist envelop komt. Vervolgens dient de post gefrankeerd
en verzonden te worden.
Het meeste van deze stromen kunnen eenvoudig geautomatiseerd
worden. Denk hierbij aan een couverteermachine, die het saaie vouw
– en vul werk van je kan overnemen en dat vele malen sneller doet.
Daarnaast kunnen ze eenvoudig barcodes lezen om extra veiligheid
te garanderen. Maar ook een frankeermachine, die ervoor zorgt dat je
voor jouw binnenlandse post korting krijgt t.o.v. de postzegel en dat
je nooit meer misgrijpt, omdat de postzegels op zijn. Naast besparingen in tijd, kunnen deze oplossingen ook behoorlijk schelen in de
portokosten. <<<

Quadient
Quadient BV is partner van de NBBI en levert aan vele bewindvoerders relevante producten, zoals openers, track en
trace systemen, couverteermachines en frankeermachines.
Speciaal voor de leden van de NBBI hebben we ons aanbod
nog aantrekkelijker gemaakt.
Wereldwijd is Quadient de drijvende kracht achter de meest
betekenisvolle klantenervaringen. Quadient helpt de connectie tussen mensen en wat er echt toe doet, te vereenvoudigen
door zich te concentreren op vier belangrijke oplossingsgebieden: het beheer van klantervaringen, de automatisering van
bedrijfsprocessen en oplossingen voor post- en pakketkluizen.
Voor organisaties die postverzending gemakkelijker willen
maken, biedt Quadient de hardware, software en expertise die
nodig is voor nauwkeurige en tijdige communicatie.

Fysieke poststromen beter reguleren
Voor bedrijven, klein of groot, lokaal of wereldwijd is elke interactie met hun klanten van cruciaal
belang. We zien steeds meer digitale communicatie, denk aan email, al dan niet beveiligd en portals.
Uit onderzoek blijkt dat het platform fysieke post nog steeds één van de belangrijkste stromen is om
met elkaar te communiceren en zelfs in attentiewaarde stijgt.
Door: Anne Tijsma - Quadient
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Aandacht maakt alles mooier!
Automatisering heeft ons allen heel veel gebracht. Startend rond de renaissance
met het door waterkracht aangedreven spinnewiel door Richard Arkwright (1771)
tot aan een veelvoud van diensten ‘in the cloud’. En de ontwikkelingen gaan met
duizelingwekkende sprongen. Als we alleen maar kijken naar de ontwikkelingen
rondom jouw eigen smartphone. Bedenk eens wat het ons gebracht heeft in de
farmacie, winkelen en het internet. Kortom, er zijn hele nieuwe beroepsgroepen
ontstaan door een ver doorgevoerde manier van automatiseren.
Door: Jeroen Vissers – Directeur Consumind

Als bewindvoerder heb je natuurlijk veel te maken met allerlei vormen van automatisering. Je hebt voor alle cliënten een ‘mijn.leverancier.nl’ omgeving voor energie, verzekeringen, telecom en water. Een
KEI-koppeling met de rechtbank en alle digitale loketten zorgen voor
een efficiënte aanpak, toch?
Automatisering en de digitalisering heeft ons heel veel gebracht in de
samenleving, maar het leidt ook tot de nodige uitdagingen voor jou
als bewindvoerder en voor de cliënten die je bijstaat. Zo kan een inlog
via DigiD bij de zorgverzekeraar van jouw cliënten voor een flinke
uitdaging zorgen en is een betaling via iDeal niet op elke beheerrekening makkelijk uit te voeren.
Hoe komt het toch dat zoveel zaken die voor jou niet meer dan logisch zijn en in jouw privéleven met een druk op een knop geregeld
zijn, toch voor zoveel uitdagingen en frustratie zorgen als je voor jouw
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cliënten aan de slag gaat? Wij denken dat de kern van het probleem
ligt in het gebrek aan aandacht. Aandacht van de organisaties waar
je mee in contact staat en waar van jou wordt verwacht dat je zelfstandig, op een geautomatiseerde manier, zaken bij hen gaat regelen.
Deze organisaties automatiseren om informatie makkelijker te verspreiden, zaken eenvoudiger te regelen én gaandeweg een hoop
kosten te besparen in arbeidsuren. Men start altijd met de meest
voorkomende vragen en handelingen van de grootste homogene
doelgroep en bekijkt daarna wat er nog te winnen valt in ‘andere
klantengroepen’. En daar gaat het voor jou als bewindvoerder mis.
Zelden komt men toe aan de processen die jou en jouw cliënten het
beste helpen. Of de bijzondere situaties waar vanuit jou soms wordt
geprobeerd zaken recht te trekken. Er wordt onvoldoende aandacht
gegeven aan wat jij nodig hebt.

Maar niet alleen de beroepsgroep of jouw cliënten lopen tegen een
muur van onmogelijkheden aan. Ook groot verbruikers (bedrijven)
passen niet in bestaande processen, producten en automatisering.
Maar van oudsher heeft men wellicht voor deze doelgroep wat meer
geduld, aandacht en tijd voor handmatige aanpassingen.
En is dit allemaal terecht? Wij denken van niet. Men moet oppassen
dat door onbegrip niet onnodig aannames worden gedaan waardoor
jouw cliënten overgeslagen worden. Als voorbeeld nemen we de energiemarkt voor consumenten. Sommige energiemaatschappijen waren
huiverig voor deze doelgroep. Ze verwachtten dat het slecht betalende klanten zijn met een laag verbruik, die onevenredig veel aandacht
van de klantenservice vragen.

alle andere cliënten ook kunnen inzien.
Ethiek
En dan speelt nog het ethische vraagstuk. Er schuilt een gevaar in
een (te) ver doorgevoerde automatisering die bevolkingsgroepen uitsluit op basis van kennis, kunde en financiële ruimte. Digitalisering en
automatisering kan moeilijk ethische afwegingen maken. Het is blind
voor onderdelen die niet meetbaar zijn of meegenomen worden in
afwegingen. En als we de automatisering gedurende de ontwikkeling
alleen afstemmen op de kennis, kunde en financiële ruimte van de
grote homogene groep in ‘het midden’, dan slaan we de plank volledig
mis voor de meer kwetsbare groep in Nederland.

Maar wat blijkt: één van de best betalende klantengroepen van een
energiemaatschappij zijn bewindvoerders(cliënten). Het gemiddelde
verbruik van jouw cliënten is niet veel lager dan het landelijk gemiddelde. En worden er vanuit jou meer vragen gesteld aan en meer
handelingen verwacht van de klantenservice? Jazeker, maar daar kan
automatisering juist zoveel meer in betekenen!

Gemeente Utrecht heeft zich aangesloten bij de ‘Cities Coalition for Digital Rights’ en toetst elk digitaal project onderworpen aan ethische assessments onder de noemer Uthiek,
om zo elke inwoner aangehaakt te houden. Een mooi uitgangspunt!

Wanneer men voor bewindvoerders een passende, geautomatiseerde oplossing gaat bedenken, moet men niet vergeten met bewindvoerders in gesprek te gaan. Vraag waar zij behoefte aan hebben en
tegen welke praktische problemen ze aanlopen. De organisatie mag
in de oplossing niet alleen zijn eigen problemen oplossen vanuit zijn
zienswijze. Geef de bewindvoerder en hun cliënten ook de aandacht
waardoor alle partijen erop vooruit kunnen gaan. Een mooi voorbeeld
van hoe men vergeten is de oplossingen de juiste aandacht te geven
is een energiemaatschappij die een aparte inlog had gemaakt voor
bewindvoerders. Hierin kon het verbruik en de gegevens van alle cliënten worden ingezien. Erg handig natuurlijk, maar deze inlog kon
niet worden gedeeld met de cliënt om ze zelf inzicht te geven in hun
verbruik. Dan zouden ze namelijk de gegevens en het verbruik van

En nu?
In de afgelopen jaren zien we een verbetering bij organisaties met betrekking tot de aandacht van automatisering bij deze doelgroep. Het
zou cynisch zijn om te zeggen dat ze ‘er geld in zien’, maar wij tonen
met regelmaat bij hen aan dat de aannamen die men doet vaak niet
terecht zijn. We delen onze ervaringen en maken de resultaten die wij
boeken meetbaar voor hun organisatie. Hierdoor ontstaat er begrip
voor de doelgroep en het werk dat verzet moet worden. Dit brengt
uiteindelijk alle partijen verder.
Op deze manier zorgen we er samen voor dat automatiseren niet
onmenselijk wordt, is of blijft. <<<

61

Consumind
bespaart
werk!
Consumind
Consumindbespaart
bespaartuu
uwerk!
werk!
Consumindvoor
voorbewindvoerders
bewindvoerdershelpt
helptsinds
sinds2018
2018
Consumind
Consumind voor bewindvoerders helpt sinds 2018
bewindvoerdersmet
metde
devaste
vastelasten
lastenvan
vanhun
huncliënten.
cliënten.
bewindvoerders
bewindvoerders met de vaste lasten van hun cliënten.
Doorunieke
uniekeafspraken
afsprakenmet
metleveranciers
leveranciersen
en
Door
Door unieke afspraken met leveranciers en
verzekeraars hebbenwij
wij eenspecifiek
specifiek aanbod
verzekeraars
verzekeraarshebben
hebben wijeen
een specifiekaanbod
aanbod
gerichtop
opuw
uwcliënten.
cliënten.Daarnaast
Daarnaastgaranderen
garanderenwij
wij
gericht
gericht op uw cliënten. Daarnaast garanderen wij
een snellelevering,
levering, géénkredietcheck
kredietcheck engéén
géén
een
eensnelle
snelle levering,géén
géén kredietchecken
en géén
borgstelling. Alles snel en simpel geregeld via onze
borgstelling.
borgstelling.Alles
Allessnel
snelen
ensimpel
simpelgeregeld
geregeldvia
viaonze
onze
bewindvoerdersdesk. De persoonlijke adviezen
bewindvoerdersdesk.
De
persoonlijke
adviezen
bewindvoerdersdesk. De persoonlijke adviezen
helpen inmiddels ruim 450 bewindvoerderskantoren
helpen
helpeninmiddels
inmiddelsruim
ruim450
450bewindvoerderskantoren
bewindvoerderskantoren
elke dag met besparen van tijd en maken het
elke
elkedag
dagmet
metbesparen
besparenvan
vantijd
tijden
enmaken
makenhet
het
communiceren met leveranciers heel eenvoudig;
communiceren
met
leveranciers
heel
eenvoudig;
communiceren met leveranciers heel eenvoudig;

Wij hebben vrijwel alle schadeverzekeringen onder één
Wij
hebben
vrijwel
alle
schadeverzekeringen
onder
één
Wij
hebben
vrijwel
alle
schadeverzekeringen
onder
één
dak
en bieden
een
automatische
acceptatie,
óók bij
dak
en
bieden
een
automatische
acceptatie,
óók
bij
dak en bieden
zelfs bij wanbetaling in het
wanbetaling
inacceptatie,
het verleden.
wanbetaling
verleden. in het verleden.
Wij bieden betaalbaar witgoed, scherp geprijsde nieuwe
Wij
witgoed,
scherp
geprijsde
Wij
biedenbetaalbaar
betaalbaar
witgoed,
scherp
geprijsdenieuwe
nieuwe
enbieden
refurbished
mobiele
telefoons
én nieuwe
en
refurbished
mobiele
telefoons
én
nieuwe
en
refurbished
mobiele
telefoons
én
nieuwe
kledingpakketten tegen bodemprijzen. Een uniek aanbod
kledingpakketten
kledingpakketten
tegenbodemprijzen.
bodemprijzen.Een
Eenuniek
uniekaanbod
aanbod
speciaal
voor uw tegen
cliënten.
speciaalvoor
vooruw
uwcliënten.
cliënten.
speciaal
We verzorgen advies op maat, voorkomen verhoogde
We
verzorgenadvies
advies
opmaat,
maat,
voorkomenverhoogde
verhoogde
We
verzorgen
voorkomen
energietarieven,
weop
sluiten
borgstellingen
uit en regelen
energietarieven,
we
sluiten
borgstellingen
uiten
enregelen
regelen
energietarieven,
we sluiten
borgstellingen
uit
spoedaanmeldingen
zonder
gedoe.
spoedaanmeldingenzonder
zondergedoe.
gedoe.
spoedaanmeldingen
U hoeft geen 1-cent betalingen te doen en binnen een
hoeftgeen
geen
1-cent
betalingen
doen
enbinnen
binnen
een
UUhoeft
1-cent
betalingen
tetedoen
en
minuut
is alles
voor
uw mobiele
of
internet,
tv eneen
bellen
minuut
is
alles
voor
uw
mobiele
of
internet,
tv
en
bellen
minuut
is alles voor
uw mobiele
of internet,
abonnement
geregeld.
Stel eenvoudig
eentv en bellen
abonnement
geregeld.
Stel
eenvoudig
een
abonnement
geregeld.
Stel eenvoudig
kostenplafond
in en voorkom
daarmeeeen
extra bel- of
kostenplafond
in
en
voorkom
daarmee
extrabelbel-ofof
kostenplafond
datakosten. in en voorkom daarmee extra
datakosten.
datakosten.
Heeft u interesse in onze dienstverlening, bent u benieuwd naar ons platform
Heeftu uinteresse
interesseininonze
onzedienstverlening,
dienstverlening,bent
bentu ubenieuwd
benieuwd naarons
ons platform
Heeft
en de collega’s die
dit allemaal
mogelijk maken,
bel mij dannaar
op 030 platform
2270 700
en
de
collega’s
die
dit
allemaal
mogelijk
maken,
bel
mij
dan
op
030
2270700
700
en
collega’s
die dit allemaal mogelijk
maken, bel mij dan op 030 2270
ofde
mail
naar mojo@consumind.nl.
Tot snel!
mailnaar
naarmojo@consumind.nl.
mojo@consumind.nl.Tot
Totsnel!
snel!
ofofmail

Samenwerking tussen
zorgverleners en bewindvoerders
Antsje Holtrop is 32 jaar en woont met haar gezin
in Oudehaske. Zij is inmiddels 15 jaar in het vak
van hulpverlening actief, waarin ze bij verschillende
instanties heeft gewerkt. Op dit moment is ze
werkzaam als manager binnen Zorg en Begeleiding
bij Philadelphia. In een interview vertelt Antsje over
haar werk en de samenwerking met bewindvoerders
binnen de VG-zorg.
Door: Antsje Holtrop - Philadelphia

Kan je me wat vertellen over je loopbaan?
“Op mijn 16e begon ik als vakantiekracht binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg, dat mij inspireerde om de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening in Leeuwarden te gaan volgen. Tijdens de
opleiding ontwikkelde ik een brede interesse binnen het werkveld
van de SPH. Hierdoor koos ik er voor om te gaan werken binnen
verscheidene instanties als jeugdhulpverlening, ziekenhuiszorg en
verstandelijk gehandicaptenzorg. De gehandicaptenzorg genoot uiteindelijk mijn voorkeur en had ik ook de meeste affiniteit mee. Vanuit
het perspectief gericht op Moeilijk Verstaanbaar Gedrag, ontwikkelde
ik mijzelf als invalkracht richting begeleider, daarna als coördinerend
begeleider, en uiteindelijk als teamleider cluster Intensieve Begeleidingsgroepen (IBG) en dagbesteding.”
Wanneer ben jij in aanraking gekomen met bewindvoering?
“Als begeleider raakte ik al vlot in aanraking met bewindvoering. Veelal werd zowel bewindvoering als het mentorschap opgepakt door de
directe familie van de cliënt, zoals de ouders. Duidelijke afspraken
over zowel zorginhoud als financiële inhoud zijn erg belangrijk om zo
tot de beste zorg te kunnen komen voor de desbetreffende cliënt.”
Merk jij of er met betrekking tot bewindvoering veranderingen hebben plaatsgevonden binnen jouw werk?
“Ik heb kunnen zien dat onze doelgroep en de wettelijke vertegenwoordiging van onze doelgroep door de tijd heen is veranderd. Ouders, of andere familieleden, namen voorheen, als vanzelfsprekend,
de wettelijke vertegenwoordiging tot zich. Je merkt nu echter dat
wanneer ouders niet meer in staat zijn tot het uitvoeren van deze
taken, andere familieleden dit niet zo snel meer willen overnemen.
Deze cliënten worden dan doorverwezen naar een professionele bewindvoerder, mentor of curator.”
Hoe ervaar jij de samenwerking met bewindvoerders?
“Tot op heden heb ik gelukkig geen negatieve ervaringen met bewindvoerders gehad, al is het weleens voorgekomen dat afspraken
niet duidelijk genoeg vast waren gelegd of niet goed konden worden
nagekomen. Ook heb ik gemerkt dat wanneer er sprake is van een
bewindvoerder én een mentor, de kans bestaat dat een begeleider te
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maken krijgt met verschillende inzichten. Een bewindvoerder heeft
vanuit de financiële betrokkenheid andere inzichten dan een mentor die vanuit de zorginhoudelijke kant de situatie bekijkt. Door het
verschil van inzicht kan een te nemen beslissing weleens worden uitgesteld. Vanuit de begeleiding is het onze taak om de communicatie
tussen de cliënt en bewindvoerder te begeleiden, zodat het voor beide partijen helder is wat er wordt afgesproken.”
Heb je een succesverhaal van een client die je zou willen delen?
“We hebben te maken met kwetsbare en makkelijk te beïnvloeden
cliënten. Een cliënt van ons stond onder bewind alsook een familielid van deze client. Het betreffende familielid had geldproblemen en
probeerde op allerlei mogelijke manieren geld van onze cliënt te ontvangen. In afstemming met de bewindvoerders hebben we de kaders
verscherpt wanneer er extra geld opgevraagd mag worden. Daarbij
is ook een duidelijke statement gemaakt naar het desbetreffende
familielid. De afstemming en de samenwerking tussen begeleiding en
de bewindvoerders leidde tot een gewenst resultaat.”
Wat vind je belangrijk bij het zoeken naar een bewindvoerder?
“Ik vind het belangrijk dat de bewindvoerder consequent is en strakke
duidelijke kaders neerzet, waarbij de bewindvoerder ook oog houdt
voor de cliënt.”
Financiële zelfredzaamheid is in de afgelopen jaren een hot
item geworden. Speelt dit ook voor jullie cliënten?
“Ik schat in dat de noodzaak, voor begeleiding naar financiële zelfredzaamheid, bij onze doelgroep aanzienlijk klein is. Je zult moet kijken naar de kwetsbaarheid van de doelgroep, het vermogen op lange
termijn en het ontwikkelingsniveau van de persoon. Onze doelgroep
is erg kwetsbaar en zal langdurig beschermd moeten worden. Het
begeleiden naar financiële zelfredzaamheid is voor de meesten niet
haalbaar. Voor de cliënten waarbij dit eventueel wel mogelijk zal zijn
is de samenwerking met de begeleiding van essentieel belang.” <<<
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Laaggecijferdheid:
een onderschat
probleem
Door: Kees Hoogland – Hogeschool Utrecht

Je hoort en leest vaak dat Nederland ruim 2,5
miljoen laaggeletterden telt. Maar eigenlijk klopt die
uitspraak niet. In 2015 bleek uit onderzoek van de
Rekenkamer en de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) dat er in
Nederland 2,1 miljoen mensen laaggecijferd zijn en
1,9 miljoen mensen laaggeletterd. Natuurlijk is er een
flinke overlap, zodat dit optelt tot 2,5 miljoen mensen
die problemen hebben met de talige en cijfermatige
kanten van het functioneren in onze maatschappij.

Wat zijn nu de typische problemen waar laaggecijferde volwassenen tegenaan lopen?
Vooral veel op het gebied van geld en economie: eigen geld beheren,
(online) winkelen, aanbiedingen kritisch bekijken, offertes beoordelen, kosten van afbetalingen inschatten, financiële risico’s beoordelen,
regelingen treffen, documenten en formulieren van overheden begrijpen, enzovoorts.

Webapplicatie Webis Schuldhulp
Door de toenemende aantallen in de schuldhulpverlening en de bewindvoering hebben verschillende
belastingsamenwerkingsverbanden een nieuw systeem ontwikkeld. Dit systeem zou de handelingen
van schuldhulpverleners en bewindvoerders moeten gaan digitaliseren, zodat de doorlooptijd en de
efficiëntie voor alle partijen aanzienlijk verbeterd wordt.
Door: Mitchell de Bas – projectleider Webis

Inmiddels is vijf jaar geleden Webis Schuldhulp ‘live’ gegaan. Er is
gestart met de schuldhulpverlening en sinds 2018 is hier de bewindvoeringsmodule bijgekomen. De NBBI was bij de lancering van het
platform gelijk enthousiast en wilde het systeem graag bij zijn/haar
leden kenbaar maken.
Beschermingsbewindvoerders en budgetbeheerders kunnen zelf de
beschikking uploaden. Zodra dat is gebeurd wordt het postadres van
de cliënt automatisch aangepast. En kan de bewindvoerder bijvoorbeeld uitstel voor betaling en kwijtschelding aanvragen, een betalingsregeling aanvragen, een automatische incasso afgeven of het
bewind beëindigen.
Als beheerder van het systeem hebben we te maken met verschillend
beleid per uitvoerder van de gemeente- en waterschapsbelastingen.
Daar kunnen wij helaas niets aan doen, maar we kunnen wel in gesprek gaan hoe dit beleid zo optimaal mogelijk in het systeem te
integreren. Met jullie hulp willen we het systeem verder door ontwikkelen, zodat het ook in de toekomst een toegevoegde waarde is voor
iedere organisatie.
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We zijn nu enkele jaren verder en de samenwerking is nog altijd zeer
prettig. Het is een dynamisch systeem en dat wil zeggen dat we
iedere periode bekijken of het systeem nog steeds voldoet aan de
wensen van de gebruikers. Het projectteam staat dan ook altijd open
voor ideeën vanuit de gebruikers. We krijgen veel leuke reacties en
suggesties over het systeem. In de toekomst gaan we met hetzelfde
enthousiasme en dezelfde bevlogenheid verder. <<<

Bij veel zaken op het gebied van gezondheid speelt gecijferdheid
een rol: innemen van juiste hoeveelheid medicijnen, inschatten van
kansen, interpreten van risico’s, snappen van BMI, interpreteren van
etiketten op voeding, kookrecepten begrijpen. En zo zijn er nog tal
van andere voorbeelden te benoemen.
Voor het begrijpen van communicatie in de media speelt gecijferdheid ook een belangrijke rol. Wat betekenen al die procenten, tabellen, diagrammen en grafieken? Hoe kun je op basis daarvan beslissingen nemen? Waarom lijken getallen altijd objectiever te zijn dan
uitspraken zonder getallen? Wanneer zijn getallen overtuigend en
wanneer zijn ze fake news? Wanneer kun je een statistische uitkomst
generaliseren en wanneer niet?

shops zijn gebaseerd op wiskundige principes. Dat kun je zien aan
de manier waarop ze worden gepresenteerd. Denk maar eens aan de
filters die je tegenkomt in de webshops. Of wat dacht je van de specificaties van apparaten en de diverse prijscategorieën. Dagelijks zie
je veel toegespitste reclames voorbij komen die worden aangestuurd
door onzichtbare algoritmes.
Wat te doen?
Opvallend in Nederland is dat vrijwel alle aandacht, geld, middelen
en inspanningen uitgaan naar het interpreteren en gebruiken van talige communicatie (zeg maar: lezen en schrijven). Het eerste dat zou
moeten gebeuren is dat alle professionals in de dienstensector beter
op het netvlies krijgen dat de mensen die zij ondersteunen, mogelijk
problemen hebben met laaggecijferdheid. Het gesprek openen over
het begrijpen van getallen in het dagelijkse leven, het omgaan met
geld, de ervaringen met rekenen op de basisschool en het omgaan
met informatie in tabellen en diagrammen, kan direct al een schat
van informatie opleveren over de mate van gecijferdheid.

Ik zou het artikel kunnen vullen met voorbeelden waar laaggecijferde volwassenen tegenaan lopen. Laaggecijferden hebben vaak minder kans op
de arbeidsmarkt en moeite zich te redden in onze gecijferde maatschappij.

Mocht je constateren dat de klant op het gebied van gecijferdheid
problemen heeft, dan zou je wellicht hier iets aan willen doen. Helaas is op dit moment het aanbod aan mogelijkheden nog schaars.
De Hogeschool Utrecht is met Probiblio en een aantal bibliotheken
bezig voorbeelden van een zinnig, relevant en hedendaags aanbod op
te zetten dat volwassenen echt helpt verder te komen op dit gebied.

Oorzaken van laaggecijferdheid
Deze groep laaggecijferde volwassenen heeft vaak op de bassischool een
flinke dosis rekenangst en rekenafkeer opgebouwd. Het rekenen was voor
hen te weinig concreet en te veel losstaand van de alledaagse werkelijkheid.

Het Verenigd Koninkrijk heeft een nationale strategie op het
gebied van gecijferdheid. In de komende jaren wordt daar
660 miljoen euro besteed aan het ondersteunen van de
500.000 meest laaggecijferde volwassenen. <<<

Een andere belangrijke factor voor laaggecijferdheid is dat onze samenleving de laatste twintig jaar ontzettend “gemathematiseerd” is
onder invloed van digitalisering en technologie. Al die apps en online

Mitchell de Bas is werkzaam bij de Regionale Belasting
Groep en projectleider van de webapplicatie Webis Schuldhulp. Wanneer je als organisatie bent aangesloten bij de
NBBI dan mag je gebruiken maken van deze webapplicatie.
Ons doel is de efficiëntie te verhogen, bureaucratie te verminderen en doorlooptijden te verlagen voor zowel schuldeiser als schuldhulpverlener/bewindvoerder.
Heb je vragen over het systeem of wil je graag meer informatie hebben dan kan er een mail gestuurd worden naar
mdebas@derbg.nl.
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Ook bewindvoerders onderschatten
cyberrisico
Een veel gehoorde opvatting is dat cybercrime zich beperkt tot grote bedrijven en instanties zoals
ziekenhuizen en universiteiten. Helaas is deze opvatting niet juist. Met twee op de drie cyberaanvallen
is juist het MKB oververtegenwoordigd. De sterke groei van het aantal cyberincidenten enerzijds en
de onderschatting van de (financiële) gevolgen anderzijds maakt dat ik mij hier in toenemende mate
zorgen over maak.
Door: Bert-Jaap van de Weg - SiriusPro

Wij zien dat steeds meer MKB-bedrijven getroffen worden door
cybercrime. Vooral ransomware komt steeds vaker voor en betreft
inmiddels meer dan 50% van het aantal cyberincidenten. Met deze
gijzelsoftware breken cybercriminelen in op de ICT-omgeving en versleutelen deze. De ICT-omgeving wordt pas weer toegankelijk gemaakt na betaling van losgeld. Wij merken dat op het gebied van
cybercrime meer bewustwording nodig is. Je hoort helaas te vaak dat
ondernemers achteraf pas beseffen hoe groot de (financiële) gevolgen van cybercrime zijn.
Zware risico’s
Het cyberrisico verschilt per bedrijf. De (financiële) gevolgen bij een
groentezaak zijn over het algemeen kleiner dan bij een bewindvoerder. Laatstgenoemde beschikt namelijk over veel meer privacygevoelige gegevens, waaronder persoons- en inkomensgegevens. Soms
beschikt men ook over inloggegevens bij diverse instanties. Als bewindvoerder heb je dan ook een extra verantwoordelijkheid op dit
gebied. Veel bedrijven hebben de cybersecurity echter beperkt op
orde, wanen zich ten onrechte veilig en zijn hierdoor extra kwetsbaar.
Kans op brand is kleiner
Je kunt het cyberrisico vergelijken met het brandrisico. Voor het brandrisico installeren we rookmelders, een brandalarm en blusapparatuur. Dit terwijl de kans op brand doorgaans kleiner is dan op een
hack of datalek. Het is dan ook aan te bevelen om het cyberrisico
serieus te nemen en hier op dezelfde manier mee om te gaan als
met het brandrisico. Oftewel: maak het cybercriminelen lastig om je
bedrijf aan te vallen.
Wat kan je doen
Als bedrijf kan je gratis een basis cyberscan maken door deze QR code in te scannen. www.digitaltrustcenter.nl/tools Met
deze scan krijg je een indruk van de digitale
weerbaarheid van je bedrijf. Denk verder aan
concrete zaken zoals antivirussoftware, firewalls, wachtwoorden met minimaal 8 tekens,
2-staps verificatie en back-ups. Ook medewerkersprotocollen kunnen
risicobeperkend zijn. Allemaal maatregelen die relatief gemakkelijk
en betaalbaar zijn.
Met technische en organisatorische maatregelen kan een deel van

de cyberincidenten voorkomen worden. We zien echter ook verschuivingen. Cybercriminelen richten zich bijvoorbeeld steeds meer op ons
menselijk handelen. Het bekendste voorbeeld hiervan is de phishing
e-mail. Je ontvangt een e-mail met de handtekening van een relatie
of instantie met de vraag of je gegevens wilt downloaden via een link
naar OneDrive. Het lijkt net echt. Door te ‘klikken’ op de link zijn de
gevolgen echter niet te overzien.
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Scherpe tarieven (+ 10% extra korting voor NBBI-leden)
Uitgebreide dekking
Eigen juristen (schadeafwikkeling)
Scherpe tarieven (+ 10% extra korting voor NBBI-leden)
Voldoet aan kwaliteitseisen rechtbank
Eigen juristen (schadeafwikkeling)
Inlooprisico standaard verzekerd
Voldoet aan kwaliteitseisen rechtbank
Optioneel cyberdekking (aanbevolen!)
Inlooprisico standaard verzekerd
Oversluiten kan eenvoudig en snel
Optioneel cyberdekking (aanbevolen!)

Mocht een cyberincident zich voordoen dan wil je zo snel mogelijk
geholpen worden door een gespecialiseerd bedrijf om o.a. de reputatie- en financiële schade zoveel mogelijk te beperken, maar ook om
melding te maken bij de juiste instanties.
Een adequate cyberverzekering als aanvulling op de eerder genoemde maatregelen is dan ook geen overbodige luxe. Met een dergelijke cyberverzekering is je bedrijf o.a. verzekerd bij systeeminbraak,
dataverlies, hacking en cyberafpersing; niet alleen voor de financiële
schade, maar ook met daadwerkelijke hulp. Denk hierbij o.a. aan PR,
juridisch advies, IT-forensisch onderzoek en herstel van gegevens en/
of software.
Inventarisatie, vergelijking en advies
Als serviceprovider in aansprakelijkheid helpen wij bedrijven graag
met de inventarisatie, de vergelijking en het advies met betrekking
tot beroeps-, bedrijfs- en cyberaansprakelijkheidsverzekeringen. Bij
nieuwe verzekeringsaanvragen nemen wij -vanwege de samenhangin veel gevallen een optie op om ook het cyberrisico af te dekken.
Dit geldt ook voor het nieuwe BAV-collectief voor bewindvoerders
in samenwerking met brancheorganisatie NBBI. Hier combineren
wij beroeps-, bedrijfs- en cyberaansprakelijkheid op één polis met
uitgebreide voorwaarden en scherpe tarieven door onder andere collectieve inkoop. <<<

Oversluiten kan eenvoudig en snel

Brancheorganisatie NBBI en SiriusPro als serviceprovider in aansprake
lijkheid introduceren hét collectief voor de beroepsaansprakelijkheids
verzekering (BAV). Door collectieve inkoop wordt premie en dekkingsvoor
Brancheorganisatie NBBI en SiriusPro als serviceprovider in aansprake
deel gebundeld met o.a. specialistische kennis en jarenlange ervaring.
lijkheid introduceren hét collectief voor de beroepsaansprakelijkheids
Benieuwd naar jouw voordeel als bewindvoerder? Scan de QRcode en
verzekering (BAV). Door collectieve inkoop wordt premie en dekkingsvoor
profiteer vandaag nog.
deel gebundeld met o.a. specialistische kennis en jarenlange ervaring.
Benieuwd naar jouw voordeel als bewindvoerder? Scan de QRcode en

Direct je BAV oversluiten of eerst een maatwerkofferte?

profiteer vandaag nog.

Direct
SiriusPro is een vernieuwende serviceprovider die beschikt
over een uiterst deskundig en servicegericht team (met o.a.
eigen juristen) dat de dagelijkse praktijk van bewindvoerders
door en door kent. Dit vertaalt zich in goed advies en de
juiste ondersteuning, waardoor u zich zorgeloos kunt bezighouden met het uitoefenen van uw vak.

Meld je nu
aan voor
1 mei!
Meld
je nu
aan voor
1 mei!

www.siriuspro.nl
bav-collectief@siriuspro.nl
je
BAV oversluiten of eerst
+31(0)38 85 18 449
www.siriuspro.nl
bav-collectief@siriuspro.nl
+31(0)38 85 18 449

een maatwerkofferte?

Tijdsdruk in complexe dossiers
Als bewindvoerder heb je vaak met complexe zaken te maken, die je vaak ook nog onder tijdsdruk
moet oppakken. Hoe houd jij de regie en blijf je kwaliteit leveren? In dit artikel zetten we zaken voor
jou op een rij op het gebied van verzekeringen. Waar moet je rekening mee houden en wat kun je
vooraf inzichtelijk krijgen?
Door: Christian Koops - Invotis

Gemiddeld 15% uitgaven naar verzekeringen
De inhoudelijke kennis van een dossier is essentieel en ieder onderdeel binnen een budgetplan is belangrijk. Hieronder vallen uiteraard
de inkomsten en zeker ook de uitgaven. Wist je bijvoorbeeld dat 15%
van de uitgaven naar verzekeringen gaat? Denk aan:
- Aansprakelijkheidsverzekering
- Inboedelverzekering
- Uitvaartverzekering
- Zorgverzekering

Hoe gaat een verzekeraar om met het acceptatieproces?
Verzekeraars gaan verschillend om met het accepteren van klanten.
Voldoet jouw cliënt aan de voorwaarden die de verzekeraar stelt en
wordt jouw cliënt eenvoudig geaccepteerd? En hoe kun je omgaan
met de slotvragen van een verzekeraar? Als je van verschillende verzekeraars weet hoe dit werkt, dan helpt het jou een keuze te maken.
Als bewindvoerder mag jij niet adviseren of bemiddelen in verzekeringen, daarom dien je dit over te laten aan een financieel adviseur
die dit wel mag.

Dilemma: Wel of geen (aanvullende) verzekeringen voor jouw
cliënt?
Hoe is jouw cliënt op dit moment verzekerd? En hoe kun je op basis
hiervan de beste keuzes maken? Dat is geen eenvoudige vraag. Het
is lastig om de gevolgen van bepaalde financiële keuzes te bepalen
op het gebied van verzekeren.

Hoe snel kun je een schade afwikkelen bij een verzekeraar?
Als jouw cliënt schade heeft, dan handel jij dit wellicht als bewindvoerder voor je cliënt af. Je vult dan het schadeformulier in, verzamelt
dossierstukken (herstelnota of aangifte bij de politie etc.) en je hebt
contact met de verzekeraar en de cliënt. Maar waarom doe je dit als je
gebruik maakt van een tussenpersoon? Deze kan jou als bewindvoerder daarin toch helpen? Voor veel bewindvoerders is dat niet duidelijk
en wij komen dan ook regelmatig bewindvoerders tegen die in het
gehele schadeafhandelingstraject optreden. Zonde van de tijd als je
daarvoor de tussenpersoon kunt inschakelen.

Misschien herken je de volgende voorbeelden:
- Mijn cliënt heeft een voordelige verzekering, maar wel een eigen
risico bij schade van € 150. Ga ik dit reserveren in het budget of
niet?;
- Mijn cliënt heeft een voordelige verzekering, maar niet alles is
verzekerd;
- Ik kan mijn cliënt niet verzekeren door wanbetaling;
- De premie die mijn cliënt betaalt is veel te hoog.
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Elkaar versterken
De taken van bewindvoerders en financieel adviseurs liggen vaak
dicht bij elkaar. Zorg dat je elkaar weet te vinden en overleg goed wie
welke werkzaamheden behoort te doen. Zo voorkom je als bewindvoerder dat je onnodig werk op je hals haalt en je meer uren steekt in
complexe dossiers dan nodig is. <<<
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Een jaar lang leven
van € 85,- per week
Vorig jaar besloot ik om samen met mijn man en
twee kinderen van vier en één jaar oud om een jaar
lang vrijwillig van € 85,- per week te leven. Met mijn
werk als bewindvoerder vind ik het belangrijk om
mijzelf goed te kunnen verplaatsen in de situatie
van mijn cliënten en eventueel advies te geven.
Doordat we nog geen ervaringsdeskundigen waren
besloten wij vorig jaar om zelf te ervaren hoe het is
om van een klein budget te moeten leven.

DELA
BewindvoerdersService

Door: Treeske Hiermstra

Het jaar is echt voorbij gevlogen al moet ik wel zeggen dat de laatste
maanden erg pittig waren. In het begin dacht ik dat we dit met twee
vingers in de neus gingen doen, maar na twee maanden begon het
al een stuk moeilijker te worden. We hadden van te voren niets extra’s ingeslagen, maar we hebben normaal gesproken altijd voldoende
voorraad in huis. De eerste maanden konden we dan ook mooi onze
voorraad opmaken, maar daarna hadden natuurlijk bijna niets meer
in huis. Vanaf toen werd het een stuk lastiger om van die € 85,- per
week rond te komen. We hebben er dan ook heel veel van geleerd.
Voorheen gaven we al snel € 100,- per week, alleen al aan de boodschappen, uit. Nu moesten we van die € 85,- ook nog de kapper,
pampers, uitjes en cadeautjes betalen. Doordat je van een klein budget moet leven word je ook weer heel creatief met het geld en de
producten die je hebt. Zo hebben we het afgelopen jaar veel minder
weggegooid. Als iets over datum is beland het bij ons niet direct
meer in de prullenbak, maar gebruiken we eerst onze zintuigen om
te beoordelen of we het wel of niet kunnen gebruiken. Van de broodkapjes maken we nu broodpudding, tosti’s en wentelteefjes én van
de overgebleven groenten maken we regelmatig een pizza of plaattaart. Ook koop ik nu regelmatig producten met een kortingssticker
of een “Too Good To Go” pakket met brood of groente en fruit. We
ontbijten nu veel goedkoper en ook nog eens gezonder en hebben
voor onszelf bijna geen frisdrank meer in huis. Voor het avondeten
is het wel een stuk lastiger om echt gezond te eten. De groenten
die wij lekker vinden zijn niet altijd in het seizoen
en daardoor ook niet altijd in de aanbieding. Je
bent dan vaak ook sneller geneigd om voor het
makkelijke en ongezonde te kiezen in plaats van
echt uit te zoeken hoe het allemaal zo gezond en
goedkoop mogelijk kan.
Tijdens de pandemie
De lockdown gedurende de coronapandemie was voor ons eigenlijk
niet eens zo heel vervelend. Tuurlijk vonden we het erg jammer dat
we hierdoor onze familie en vrienden bijna niet konden zien. Door
de lockdown hadden wij wel minder verjaardagsfeestjes waardoor wij
geen geld kwijt waren aan cadeautjes. Ook hoefden wij niet elke keer
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“nee” te zeggen als iemand ons vroeg ergens mee naar toe te gaan
voor een hapje of een drankje. Toen de horeca weer open ging werd
het voor ons een stuk lastiger.
Van de € 85,- die we elke week te besteden hadden hebben we
ook nog eens koopzegels gespaard. Het was soms even lastig en
het kwam ook niet altijd goed uit, maar ik ben er achteraf wel heel
erg blij mee dat we dit hebben gedaan. Hierdoor hadden we in de
zomervakantie iets meer ruimte voor leuke uitjes met de kinderen
en minder het gevoel dat we van een klein budget rond moesten
komen. Zo hebben we op een middag samen met mijn ouders een
bootje gehuurd en zijn we een dagje naar Sprookjeswonderland en
naar Wildlands in Emmen geweest.
We hebben nu ervaren dat het wel mogelijk is om van € 85,- per
week te leven, maar dat het zeker niet makkelijk is. Vooral het constant plannen en overal rekening mee houden vond ik erg vervelend.
Soms kregen we dan op het laatste moment een uitnodiging voor
een verjaardag, dat ik normaal gesproken erg leuk vind, maar met een
klein budget best vervelend is. Je wilt graag langskomen en een leuk
cadeautje meenemen, maar dit is helaas niet altijd mogelijk. Ik begrijp
dat mensen met een klein budget daardoor in een sociaal isolement
terecht komen. Vooral als de mensen in jouw omgeving niet op de
hoogte zijn van jouw financiële situatie. Het is daarom belangrijk om
er met andere mensen over te praten, zodat zij er ook meer begrip
voor kunnen hebben.
We leven nu alweer bijna twee maanden zonder een budget waar
we stiekem heel erg blij mee zijn. Nu we dit hebben ervaren zijn we
heel erg dankbaar dat wij het zo goed hebben. Dat we niet altijd
hoeven te plannen en ons zorgen moeten maken of we tot het einde
van de week kunnen rondkomen. De afgelopen maanden hebben we
weer even heel erg genoten van onze vrijheid. Maar in de toekomst
willen we wel iets meer letten op ons boodschappenbudget. Het is de
bedoeling dat we van € 85,- per week de boodschappen gaan doen,
maar van dit bedrag hoeven we nu niet meer de kapper, uitjes en
cadeautjes te betalen. <<<

Coöperatie DELA staat haar leden graag met raad en daad bij.
Maar ook als bewindvoerder kun je op ons rekenen voor praktische hulp en betrouwbare
dienstverlening.
Vanuit coöperatie DELA zorgen we ‘met elkaar’ ‘voor elkaar’.
De rechthebbende is verzekerd van een mooie uitvaart zonder daar nu zorgen over te hebben.
Alle communicatie over de verzekering gaat namelijk via jou. En bij overlijden nemen wij de
nabestaanden direct de zorg uit handen.
De voordelen op een rij:
• Het aanvraagproces is eenvoudig en je weet
snel of we de rechthebbende accepteren
• Alle communicatie over de verzekering van de
rechthebbende verloopt via jou
• Je krijgt een eigen accountmanager als
vast aanspreekpunt
• Onze BewindvoerdersDesk staat van
8.30 tot 17.00 uur klaar om je te ondersteunen

Wil je vrijblijvend
kennismaken?
Stuur dan een e-mail naar
bewindvoerders@dela.org
of bel 040 260 15 85.

voeren in een solidair systeem zonder dat het verzekeringstechnische
resultaat uit het oog wordt verloren. De financiële bescherming van
deze doelgroep is immers van een groot maatschappelijk belang. <<<

De samenwerkende verzekeraar zal jouw doelgroep moeten kennen
en de vragen die spelen op een zo efficiënte mogelijke manier moeten
kunnen oppakken.
Nu hebben wij de verzekeringsmarkt de afgelopen jaren zien veranderen die jou in de werkzaamheden raken. Deze veranderingen komen enerzijds doordat wet- en regelgeving maakt dat verzekeraars
steeds meer overgaan tot het aanbieden van standaard producten en
anderzijds doordat er steeds minder verzekeraars op de Nederlandse
markt actief zijn. Dit laatste heeft dan weer zijn weerslag op het ontwikkelen van producten voor specifieke doelgroepen.

De Nederlandse Branche Polis heeft in de afgelopen 16 jaar
een naam én een portefeuille opgebouwd binnen de branche van bewindvoerders waardoor wij in staat zijn om u een
toekomstbestendige oplossing te kunnen bieden. Voor een
efficiënte verwerking hebben wij een geautomatiseerde oplossing waardoor je meer tijd aan jouw cliënt kunt besteden.
De verzekeringsproducten die wij aanbieden hebben wij zelf
ontwikkeld en zijn uniek in Nederland. Hierbij zijn wij niet gebonden aan één verzekeraar die het financiële risico draagt,
maar maken wij gebruik van nationale en internationale risicodragers.

Toekomst perspectief
Verzekeraars maken steeds meer gebruik van volledig geautomatiseerde systemen voor het toetsen van aangevraagde verzekeringen
voor hun standaardproducten. Belangrijke toets-elementen zijn bijvoorbeeld registraties in verband met wanbetaling of slecht schadeverloop. Ook het gebruikmaken van algoritmes wordt steeds vaker
toegepast. Hierdoor zijn sommige cliënt-gerelateerde achtergronden
mede bepalend of een verzekering wel of niet wordt geaccepteerd.
Naast deze efficiencyslagen is het voor verzekeraars ook steeds belangrijker dat het
verzekeringstechnische rendement van de
portefeuille voldoet aan de gestelde eisen.
Is dit niet langer het geval dan stoppen zij
met het voeren van dit product. Hier zien
we dat de solidariteit van doelgroepen
steeds meer onder druk komt te staan. Wij
verwachten dat deze trend zich de komende
jaren alleen maar verder zal doorzetten opdat verzekeraars concurrerende producten
kunnen blijven aanbieden voor haar standaardproducten.

Het maatschappelijk belang van een
goede verzekering.
Als bewindvoerder ken je als geen ander het belang van passende verzekeringen voor jouw cliënten
én de zorg om deze binnen de door jouw gestelde normen uit te voeren. Immers, een goede balans
tussen jouw dienstverlening en de beloning die hiervoor staat is noodzakelijk.
Door: Carla den Brinker – Nederlandse Branche Polis
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Voor de markt waarbinnen bewindvoerders
opereren lijken deze ontwikkelingen verregaande consequenties te krijgen. Immers,
de doelgroep krijgt minder snel toegang tot
de standaard producten van verzekeraars,
die vervolgens wel positief moeten bijdrage
aan het verzekeringstechnische resultaat én
waarbij in veel gevallen maar een (zeer) beperkt premiebudget beschikbaar is. Neem
hierbij de verplichting voor de bewindvoerder voor het verkrijgen van verzekeringen
voor haar cliënten en de vergoeding die
voor deze inspanningen beschikbaar is, dan
is het duidelijk dat een goede én efficiënte
toegang tot een maatwerkproduct noodzakelijk is.
Momenteel zijn er gelukkig nog partijen in
Nederland waar je terecht kunt. Echter, ook
hier vindt inmiddels een consolidatieslag
plaats of wordt er gestopt met het aanbieden van deze verzekeringen. Om jouw
cliënten ook in de toekomst verzekerd te

kunnen houden is het daarom van belang
om branche specifieke producten te blijven
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Duurzaam
Beschermingsbewind;
een opdracht voor de
toekomst!
Het complexe werkveld van een
beschermingsbewindvoerder, waarbij het
beheer van geld en goederen van een
rechthebbende kortgezegd de hoofdtaak
is, is een job waarbij het werkveld van
vele andere beroepsuitoefenaars wordt
geraakt. De uitoefening van het beroep
van beschermingsbewindvoerder vraagt
vooral om het hanteren van de ‘menselijke
maat’ binnen de juiste toepassing van weten regelgeving. Complex, zoals gezegd,
waarbij informatie vanuit vele kanten zeer
essentieel is voor het juiste overzicht.

Door: Hanneke Huurman – Schuldbemiddeling Nederland

Het beschermingsbewind kent in de huidige wetgeving twee grondslagen, te weten een bewind als gevolg van lichamelijke of geestelijke
toestand dan wel als gevolg van verkwisting of het hebben van problematische schulden. De eerste variant kent over het algemeen een
langdurig verloop, gezien het feit dat de grondslag zelden verdwijnt.
Voor de tweede genoemde grondslag ligt dat zeker anders. De effectiviteit van de maatregel is voor de doelgroep die in aanmerking
komt voor deze grondslag zeer groot. Wellicht is door verbetering van
samenwerking nog meer effectiviteit te behalen!
Voor het duurzamer maken van deze beschermingsmaatregel zijn er
naar mijn idee op meerdere terreinen veranderingen wenselijk:
Een duurzaam beschermingsbewind vraagt om de beste oplossingen
op korte en lange termijn, waar zowel de rechthebbende als de samenleving als geheel beter van wordt. Bij de bewinden op grond van
verkwisting of het hebben van problematisch schulden is het, veel
meer dan nu gebeurt, van belang dat de oorzaken van deze schulden
zoveel mogelijk worden verkend binnen de tijdsduur van het bewind.
Belangrijk is om, daar waar mogelijk, de juiste training of begeleiding in samenspraak met andere professionals in te zetten, om zo
echt duurzame oplossingen te bieden. Nu volgt vaak einde bewind
op het moment dat de grondslag verdwijnt. Een wettelijk kader voor
uitstroom is wenselijk. Op deze wijze is het mogelijk om de focus
te verschuiven van ‘enkel oplossen van de schuld’ naar ‘duurzaam
oplossen van de schuld’ om zo recidive te voorkomen. Het is juist de
beschermingsbewindvoerder die groei naar deze duurzame situatie
uitstekend kan monitoren.
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Daarnaast wordt het hoog tijd om, daar waar het werkveld van de
beschermingsbewindvoerder het werkveld van andere beroepsuitoefenaars raakt, te zorgen voor een professioneel digitaal netwerk;
een gestructureerde samenwerking. Op deze wijze kan transparant
informatie worden gedeeld. Het is essentieel dat informatie veel efficiënter wordt gedeeld, zodat er recht wordt gedaan aan hoe een
bewindvoerder binnen wet- en regelgeving de taak behoort uit te
voeren. Een zo up-to-date mogelijk overzicht van de financiële positie
van de rechthebbende is broodnodig, vooral met het oog op een passende duurzame aanpak. Nu moet informatie nog vaak bemachtigd
worden met allerlei ingewikkelde processen bij vele instanties, zoals
platforms met wachtwoorden of zelfs via een brief. Dat is arbeidsintensief en vandaag de dag onnodig. Geef beschermingsbewindvoerders volledig toegang tot relevante register en gebruik hiervoor als
grondslag het huidige Centraal curatele- en bewindsregister. Door
de informatie vanuit de Rechtspraak te koppelen aan bestaande registers, zoals bijvoorbeeld de Basisregistratie Personen (BRP) of de
registers in beheer bij de SNG (VISH/vDBR) ontstaat er een ontsluiting van informatie die noodzakelijk is voor de kerntaak van een
beschermingsbewindvoerder, zoals deze ingestelde maatregel voor
ogen heeft. Ook aansluiting op informatie vanuit de Belastingdienst
en andere overheidsinstanties is natuurlijk zeer wenselijk.
Ik doe een beroep op zowel de Rechtspraak als de belangenverenigingen om dit onderwerp met elkaar op de agenda te zetten en te
houden! <<<
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