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1. Context
1.1. Inleiding
Begin 2017 heeft de gemeente Den Helder (hierna: gemeente) KokxDeVoogd gevraagd een
onderzoek uit te voeren naar bewindvoering. De centrale vraagstelling in dit onderzoek was als
volgt:
1. Kan de gemeente Den Helder de bewindvoering (bestaande uit beschermingsbewind,
mentorschap en curatele) het beste intern of extern organiseren?
2. Welke alternatieven voor bewindvoering kan de gemeente Den Helder bieden?
3. Welke preventieve maatregelen voor bewindvoering kan de gemeente Den Helder het
beste organiseren? En kunnen deze maatregelen het beste intern of extern
georganiseerd worden?
Dit onderzoek vormde de basis naar een gedragen plan voor bewindvoering in Den Helder, gereed
voor bestuurlijke besluitvorming. De gemeente heeft diverse activiteiten ondernomen. Zo startte
in 2019 startte het programma “Meedoen! – een vuist tegen armoede”, waarbinnen
schuldhulpverlening, en als onderdeel daarvan de (beschermings)bewindvoering, een essentieel
onderdeel is.
Eerder dit jaar is door de gemeente een Uitvoeringsplan schuldhulpverlening 2020 (hierna:
Uitvoeringsplan) vastgesteld, dat tot doel heeft de bevindingen, aanbevelingen en adviezen uit
eerder opgestelde documenten, waaronder begrepen het eerdere onderzoek van KokxDeVoogd,
om te zetten in acties. De bedoeling is dat deze acties leiden tot een sluitend netwerk van
preventie en hulpverlening, waardoor schulden sneller opgelost of voorkomen worden. Waar in
deze rapportage over schulden wordt gesproken, worden problematische schulden bedoeld.
Hierbij sluiten wij aan bij de definitie die de gemeente Den Helder hanteert in het
uitvoeringsplan1: “er is sprake van een problematische schuldsituatie als van een natuurlijk
persoon redelijkerwijs is te voorzien dat hij niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn
schulden of waarin hij heeft opgehouden te betalen”.
Tussen 2017 en 2020 is het aantal personen dat in de gemeente te maken krijgt met
bewindvoering, verder toegenomen. Dit resulteert in hogere kosten die door de gemeente vanuit
de bijzondere bijstand worden vergoed. De gemeente start in 2020 concreet met de volgende
drie activiteiten ten aanzien van bewindvoering:
1. Eén op één spreken met de cliënten die de kosten voor bewindvoering vanuit de
bijzondere bijstand vergoed krijgen (screening).
2. Activiteiten rondom het beperken van de instroom van nieuwe cliënten.
3. Verkenning naar hoe de bewindvoering op een effectieve en adequate manier
georganiseerd kan worden.
Op dit laatste punt heeft de gemeente Den Helder KokxDeVoogd gevraagd de verkenning uit te
voeren.
1

Gemeente Den Helder, ‘Uitvoeringsplan schuldhulpverlening 2020’, p.3.
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1.2. Vraagstelling
Aan ons is de volgende opdracht meegegeven:
Verken hoe bewindvoering binnen Den Helder op een effectieve en adequate manier
georganiseerd kan worden.
Betrek bij deze verkenning in ieder geval de volgende elementen:
1. De recente beleidsontwikkelingen vanuit het Rijk;
2. Actuele stand van zaken jurisprudentie over uitvoering bewindvoering onder
gemeentelijke verantwoordelijkheid;
3. De meest actuele cijfers (eind 2019) over inzet bijzondere bijstand ten behoeve van
bewindvoering door de gemeente Den Helder;
4. ‘Best practices’ uit andere gemeenten en daarbij specifiek Groningen.
In deze rapportage worden de bevindingen ten aanzien van de verkenning beschreven. Het
rapport biedt inzicht in de wijze waarop bewindvoering binnen de context van Den Helder
georganiseerd kan worden en kan als ondersteuning dienen van de bestuurlijke besluitvorming
die nodig is om tot uitvoering te komen.

1.3. Leeswijzer
Om te beginnen schetsen wij in het hierop volgende hoofdstuk 2 de belangrijkste wettelijke
ontwikkelingen ten aanzien van beschermingsbewind die mogelijk van invloed kunnen zijn op de
wijze waarop de gemeente Den Helder het beschermingsbewind in de toekomst kan organiseren.
In hoofdstuk 3 beschrijven wij in het kort de beleidslijn binnen de gemeente Den Helder ten
aanzien van de problematische schuldensituatie en schuldhulpverlening. In hoofdstuk 4 staan
onze bevindingen ten aanzien van de door de gemeente aangeleverde cijfers over de
ontwikkeling van de aantallen en kosten rondom bewindvoering. Hoofdstuk 5 bevat een analyse
van de ‘best practices’ in andere gemeenten, waarbij – gelet op de aan ons voorgelegde vragen
- specifiek aandacht zal worden besteed aan de wijze waarop de gemeente Groningen de
bewindvoering heeft georganiseerd. Ten slotte delen wij in hoofdstuk 6 onze bevindingen ten
aanzien van de meegeven elementen, onze conclusies ten aanzien van de ‘best practices’ en
geven wij ons advies in de vorm van een ontwikkelpad.
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2. Analyse wettelijke ontwikkelingen m.b.t.
bewindvoering
2.1. Wettelijk kader bewindvoering
Er zijn twee vormen van bewindvoering: Wsnp-bewind (op grond van de Wet schuldsanering
natuurlijke personen) en Beschermingsbewind (neergelegd in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
(BW)). Alle twee de vormen worden uitgevoerd door een bewindvoerder en kunnen tegelijkertijd
van toepassing zijn. Dit betekent dat iemand zowel onder beschermingsbewind kan staan voor
het beheer van de financiën en tevens een Wsnp-bewindvoerder kan hebben voor de schulden.
Het bredere stelsel van de schuldhulpverlening bestaat uit de (in zwaarte oplopende) driehoek
van het minnelijke traject – beschermingsbewind – wettelijke schuldsanering (Wsnp-bewind).
Deze instrumenten zijn in de praktijk nauw met elkaar verweven. Zo fungeert de wettelijke
schuldsanering op grond van de Wnsp als spreekwoordelijke ‘stok achter de deur’ voor het
minnelijke traject. Bovendien geldt dat minder ingrijpende en lichtere ondersteuning door de
gemeente, vanuit het oogpunt van het behoud van zelfstandigheid van de burger, de voorkeur
geniet.
Voor de burger met problematische schulden is verder de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
(hierna ook: Wgs) relevant. Met de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening (hierna ook: Wgs) op 1 juli 2012 is schuldhulpverlening een wettelijke taak
van gemeenten geworden. Gemeenten zijn op grond van de Wgs verantwoordelijk voor het
bieden van passende ondersteuning aan hun inwoners met problematische schulden. Gemeenten
hebben met de Wgs een regierol gekregen in de hulpverlening aan mensen met problematische
schulden. Doel van de wet is in de kern een effectievere gemeentelijke schuldhulpverlening. Om
dit te bereiken, is in de wet de taak van gemeenten op het terrein van de integrale
schuldhulpverlening opgenomen. Wettelijk gezien geldt daarbij het uitgangspunt dat bij
schuldhulpverlening niet alleen aandacht dient te zijn voor het oplossen van de financiële
problemen van een cliënt, maar ook voor eventuele omstandigheden die verband kunnen houden
met de financiële problemen, zoals psychosociale factoren, relatieproblemen, de woonsituatie,
de gezondheid, de verslaving of de gezinssituatie.
De Wgs heeft een kwaliteitsstandaard geïntroduceerd. De wet is een zogenaamde Kaderwet: de
wet geeft gemeenten een ruim kader waarbinnen schuldhulpverlening mag worden vormgeven.
De wet verplicht gemeenten tot het vierjaarlijks vaststellen van een (beleids-)plan dat richting
geeft aan de integrale schuldhulpverlening aan de inwoners van de gemeente. Ook in de
gemeente Den Helder is een dergelijk beleidsplan vastgesteld.

2.2. Relevante (wets)ontwikkelingen met betrekking tot
bewindvoering
Het onderwerp bewindvoering staat volop in de (politieke) belangstelling en daardoor volop in
ontwikkeling. De belangrijkste ontwikkelingen schetsen wij in deze paragraaf in vogelvlucht.
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Het huidige kabinet staat een brede schuldenaanpak voor. Deze richt zich in de eerste plaats op
het voorkomen van problematische schulden door middel van preventie en vroegsignalering. Een
tweede actielijn in de brede schuldenaanpak richt zich op ontzorgen en ondersteunen. In dat
kader wordt onder andere gewerkt aan betere kwaliteit en toegankelijkheid van de
schuldhulpverlening. Het gemeentelijk adviesrecht zoals nu voorgesteld bij schuldenbewind is
onderdeel van deze actielijn. Dat geldt ook voor de aansluiting tussen het minnelijk en het
wettelijk traject. De derde en laatste actielijn richt zich op zorgvuldige en maatschappelijk
verantwoorde incasso.
De meest in het oog springende wijziging (die mogelijk wordt doorgevoerd) is het dit jaar bij de
bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel dat adviesrecht van gemeenten bij
schuldenbewind regelt.2 Dit wetsvoorstel komt voort uit en is mede gebaseerd op de evaluatie
van de Wgs.3 Daaruit bleek dat de Wgs in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de verbetering
van de kwaliteit van de schuldhulpverlening in Nederland. Desalniettemin klonk in de praktijk
vaak de roep van gemeenten op meer grip en het versterken van de regierol. Gemeenten wilden
meer zicht verkrijgen op (de instroom in) beschermingsbewind. Zij zouden daardoor ook beter
op de hoogte zijn van financiële problematiek van de inwoners in een vroeg(er) stadium,
waardoor zij beter mogelijke alternatieven of aanvullingen op schuldenbewind zouden kunnen
aanbieden.4 De roep om meer grip te krijgen, was dus mede ingegeven voor de wens om de meest
passende vorm van ondersteuning voor mensen met schulden te vinden. Daarnaast speelde ook
het feit dat ‘de praktijk’ ervoer dat schuldenbewinden te lang in stand bleven. Dit zou op
gespannen voet staan met de bedoeling van de Wgs dat beschermingsmaatregelen niet langer
duren dan noodzakelijk is.5
Het ingediende wetsvoorstel voegt aan Boek 1 Burgerlijk Wetboek een adviesrecht toe voor
gemeenten bij de procedure rond beschermingsbewind wegens problematische schulden. Het
wetsvoorstel regelt dat gemeenten het recht krijgen advies uit te brengen aan de Rechtbank
over de voortzetting van schuldenbewind. 6 Hiermee kunnen gemeenten hun regierol bij
schuldhulpverlening beter uitvoeren en bijdragen aan de samenwerking tussen gemeenten,
rechtbanken en beschermingsbewindvoerders. Het geven van advies aan de rechter is een
mogelijkheid, geen plicht. Een gemeente kan er dus ook voor kiezen om geen gebruik te maken
van het adviesrecht, of slechts in bepaalde gevallen waarin zij het zinvol vindt om advies uit te
brengen.
De eerste stap bij het adviesrecht is dat de gemeente bij de Rechtbank naar voren brengt advies
te willen uitbrengen over de vraag of de belangen van de betrokkene kunnen worden behartigd
op een meer passende en minder verstrekkende manier dan met schuldenbewind (zgn. ‘opt in’).
2

Kamerstukken II 2019-2020, 35 428, nr. 2.
Berenschot, ‘Evaluatierapport Wet gemeentelijke schuldhulpverlening’, 24 maart 2016.
4 Kamerstukken II 2019-2020, 35 428, nr. 3, p. 3.
5 Bureau Bartels, ‘Werking Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap, Besluit
kwaliteitseisen cbm en Regeling beloning cbm,’ WODC 2018, p. 11, 52.
6 Volledigheidshalve merken wij op dat VNG en Divosa tijdens de consultatie hebben voorgesteld om
gemeenten adviesrecht te geven voordat er zelfs een aanvraag naar de rechter gaat. Dit is niet opgenomen in
het wetsvoorstel, omdat ‘dit als drempel zou kunnen worden ervaren, het zou zorgen voor vertraging en niet
zou efficiënt zijn.’
3
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Gemeenten mogen na drie maanden in een lopend traject adviseren of iemand onder bewind
moet blijven, of ‘lichtere hulp’ nodig heeft. De keuze voor een advies lopende het traject, komt
tegemoet aan de wens van bewindvoerders en rechters: geen inmenging vooraf. Dat kan ertoe
leiden dat een pas ingesteld schuldenbewind weer wordt beëindigd ten gunste van een lichtere
vorm van ondersteuning. De theoretische kans is aanwezig. De kans dat dit in de praktijk gebeurt,
achten wij klein omdat de Rechtbank - na zorgvuldige feitenvergaring en een evenwichtige
belangenafweging – niet lichtvaardig iemand onder bewind zal stellen en de kans gering lijkt dat
bewindvoering achteraf bezien onterecht is vastgesteld.
Verder regelt het wetsvoorstel dat schuldenbewind alleen nog maar voor bepaalde tijd mag
worden ingesteld, daarmee wordt de beoogde tijdelijkheid van schuldenbewind benadrukt. Deze
maatregel moet zorgen dat een schuldenbewind niet langer loopt dan noodzakelijk. In de praktijk
zoals die tot op heden wordt ervaren, weerklinkt het geduid dat schuldenbewinden te lang in
stand blijven.7 Wanneer het wetvoorstel in werking treedt, wordt bij Koninklijk Besluit de datum
van inwerkingtreding bepaald. Daarover valt op het moment van afronding van deze rapportage
helaas (nog) niets te melden.
Verder merken wij nog op dat bij de Eerste Kamer momenteel aanhangig is het voorstel tot
wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van
persoonsgegevens.8 Deze wetswijziging beoogt schuldhulpverlening effectiever en efficiënter te
maken en is een belangrijk onderdeel van de Brede Schuldenaanpak van het kabinet. Gelet op
de huidige omstandigheden voortvloeiend uit de coronacrisis en de daarmee (zeer waarschijnlijk)
gepaard gaande toename van het aantal mensen met problematische schulden, wordt snelle
inwerkingtreding belangrijk geacht. Volgens onze informatie moet de Eerste Kamer nog over het
wetsvoorstel stemmen. 9 Inwerkingtreding zal naar alle waarschijnlijkheid tussen januari-juni
2021 plaatsvinden.
Ten slotte wijzen wij op het wetsvoorstel ‘Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein’.
Dit voorstel heeft als doel om bij te dragen aan betere zorg voor inwoners met meervoudige
problematiek en zet (onder meer) in op een integrale en gecoördineerde aanpak van het sociaal
domein en aanpalende domeinen. Ook voorziet het wetsvoorstel in een betere
gegevensuitwisseling tussen de verschillende domeinen door de wettelijke belemmeringen in de
vier sociaal domein wetten (de Wmo 2015, Jeugdwet, Participatiewet en Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening) ten aanzien van hergebruik van persoonsgegevens binnen de context van
het sociaal domein zoveel mogelijk weg te nemen.

7

Bureau Bartels, ‘Werking Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap, Besluit
kwaliteitseisen cbm en Regeling beloning cbm,’ WODC 2018, p. 11, 52.
8 Kamerstuk 35 316.
9 Voor de volledigheid: bij afronding van dit onderzoek is nog een check verricht met betrekking tot de stand
van zaken ten aanzien van dit wetsvoorstel. Daarbij is gebleken dat door de vaste commissie voor Sociale
Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer op 17 juni jl. een blanco eindverslag is afgegeven. In dit
verslag beperkt de commissie zich slechts tot de vaststelling dat ‘zij de openbare behandeling voldoende acht
voorbereid.’ Het uitbrengen van een blanco eindverslag heeft bijna altijd tot gevolg dat het wetsvoorstel als
hamerstuk wordt afgedaan.

7

Organiseren van bewindvoering in
Den Helder

2.3. Motie Van Dijk-Peters
In het kader van de wettelijke ontwikkelingen met betrekking tot bewindvoering, bespreken wij
de motie Van Dijk-Peters.10 Met deze motie vragen de Kamerleden aan de regering om onderzoek
te doen naar problemen met bewindvoering (“malafide bewindvoering”) en aanbevelingen te
doen om het systeem te verbeteren. De motie is in de Tweede Kamer aangenomen. Er is echter
nog niet verwoord hoe specifiek aan deze motie uitvoering zal worden gegeven. Het is dan ook
lastig om in te schatten wat de gevolgen van deze motie voor de praktijk zullen zijn.
Ook in de verslagen van de Tweede Kamer is hierover geen concrete informatie te vinden en valt
niet terug te lezen welke acties (al dan niet) aan de motie zullen worden gekoppeld.11 Wel valt
uit deze verslagen op te maken dat kwaliteit van bewindvoerders voortdurend de aandacht heeft
en dat het soms problematisch is dat niet alle bewindvoerders lid zijn van een branchevereniging.
Staatssecretaris van Ark heeft verder aangegeven dat er recent overleg is geweest over het
schuldenbewind met de rechtspraak, met de brancheverenigingen voor bewindvoerders en met
de VNG. Daar heeft de rechtspraak aangegeven gezamenlijk met de brancheverenigingen en
gemeenten te onderzoeken hoe invulling gegeven kan worden aan een opleiding voor
bewindvoerders. Wij zijn nog niet bekend met de wijze waarop dit wordt ingevuld. Dit blijkt ook
niet duidelijk uit de brief van de minister voor Rechtsbescherming d.d. 20 april 2020.12 Daarin
wordt beschreven dat het ministerie van Justitie en Veiligheid in gesprek gaat met de rechtspraak
en het Landelijk Kwaliteitsbureau naar aanleiding van de motie Jasper van Dijk/Peters. Het
ministerie zal met de rechtspraak en het Landelijk Kwaliteitsbureau bespreken welke
mogelijkheden zij zien om de kwaliteit van bewindvoerders verder te verbeteren. De Tweede
Kamer zal over de uitkomsten worden geïnformeerd. Het laatste woord over deze motie is aldus
nog niet gezegd. Op het moment van het afronden van deze verkenning, op 1 juli 2020, is (nog)
niet bekend hoe en wanneer aan deze motie gevolg zal worden gegeven. Het is dus nog niet
duidelijk hoe concreet invulling wordt gegeven aan de motie, of betrokkenen al geraadpleegd
zijn etc.

10 Kamerstukken II 2019–2020, 35 316, nr. 11. Niet te verwarren met de andere motie van de leden Jasper van
Dijk (SP) en Peters (CDA) waarin de regering wordt verzocht om online winkels in het Besluit kredietvergoeding
als aparte categorie op te nemen en de maximale kredietvergoeding voor hen te verlagen van 12% naar 2%
(Kamerstuk 35 316, nr. 10).
11 Handelingen TK 2019/2020, nr. 60, item 9.
12 Antwoorden Kamervragen van de leden Jasper van Dijk en Van Nispen aan de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid en de minister voor Rechtsbescherming over falende bewindvoerders (ingezonden 5
maart, nr. 20202020Z04342), p. 4.
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3. Beleidslijn gemeente Den Helder
3.1. Context gemeente Den Helder
De gemeente Den Helder behoort tot één van de gemeenten met het laagste inkomen per hoofd
van de bevolking. 13 De gemeente heeft daarom beleid opgesteld om inwoners met
problematische schulden of financiële problemen op diverse wijzen zo goed mogelijk te kunnen
te ondersteunen. Dit beleid is onder meer vastgelegd in de ‘Nota armoedebeleid gemeente Den
Helder 2017-2020’, kortweg: ‘Meedoen!’(verlengd tot 2023), het Beleidsplan getiteld “Schulden?
Samen investeren in innovatieve oplossingen – Beleidsplan Schulddienstverlening Den Helder 2018
– 2021” (eveneens verlengd tot 2023) en in 2019 startte het programma “Meedoen! – een vuist
tegen armoede”. Als ‘sluitstuk’ op dit beleid heeft de gemeente Den Helder het “Uitvoeringsplan
schuldhulpverlening 2020” vastgesteld, dat ertoe strekt om de bevindingen, aanbevelingen en
adviezen uit (onder meer) de genoemde documenten om te zetten in acties. Het is dit document
dat bij de onderstaande analyse van de beleidslijn in Den Helder centraal staat.

3.2. Beleidslijn zoals vastgelegd in het Uitvoeringsplan
Vanuit het Uitvoeringsplan zet de gemeente Den Helder de komende tijd in op vroegsignalering
van betalingsproblemen. Dit onder het motto “voorkomen is beter dan genezen”. Snel reageren
op signalen van betalingsproblemen zet de cirkel in gang van:  Preventie en vroegsignalering
 Aanmelding en intake  Crisisinterventie Informatie en advies  Stabilisatie  Oplossen
 Nazorg 
Deze cirkel is weergegeven in onderstaande afbeelding14:

Figuur 1: cirkel snel reageren op betalingsproblemen

13 Gemeente
14

Den Helder, ‘Tegen armoede en sociaal isolement: Nota armoedebeleid 2017 – 2020’, p. 5.
Gemeente Den Helder, ‘Uitvoeringsplan schuldhulpverlening 2020’, p.3.
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In het uitvoeringsplan benoemt de gemeente Den Helder wat dit concreet betekent15:
 Preventie en vroegsignalering: focus op preventie (onder meer door het geven van
voorlichting en coaching om een cliënt voor (verdere) problemen te behoeden of duurzaam
financieel redzaam te maken).
 Aanmelding en Intake fase: de Kredietbank Nederland voert voor een particuliere cliënt het
schuldhulphulpverleningstraject voor de schuldregeling en het budgetbeheer uit en voert
overleg met regisseurs van de gemeente Den Helder. De regisseurs van de gemeente Den
Helder richten zich vooral op de eerste screening/aanmelding van de cliënt. De regisseur
behandelt de aanmelding en zorgt voor telefonische uitvraag om de situatie van de cliënt in
beeld te brengen. Op basis daarvan kan de regisseur beoordelen of sprake is van een
crisissituatie, er een adviesgesprek of intakegesprek gepland dient te worden of dat eerst
andere hulpverlening ingezet dient te worden.
 Crisisinterventie: wordt ingezet om een crisis af te wenden. Het gaat bijvoorbeeld om een
huisuitzetting, afsluiting van energie, afsluiting van gas en afsluiting van water.
 Informatie en Advies: wordt ingezet indien de cliënt zelf in staat zou kunnen zijn om zijn
financiële problemen op te lossen en er geen sprake is van een problematische schuldsituatie.
 Stabilisatietraject: dit vormt het fundament van de schuldhulpverlening en beoogt een
stabiele financiële basis voor de cliënt te creëren. Pas als er een stabiele situatie gecreëerd
is, wordt het zinvol om de schulden op te lossen. Om een stabiele basis te creëren is
budgetbeheer een bruikbaar instrument; voor de cliënten die onder bewind staan, draagt de
bewindvoerder zorg voor de stabilisatie.
 Oplossen: het inzetten van een schuldhulpverleningstraject om de problematische schulden
op te kunnen lossen.
 Nazorg: wordt ingezet om recidive te voorkomen.
Verder heeft de gemeente in het Uitvoeringsplan vastgelegd dat de regisseur schuldhulpverlening
een steeds grotere rol spelen gaat spelen in het schuldhulpverleningstraject en dan met name
op preventie, evaluatie en nazorg. Verder hecht de gemeente groot belang aan adequate,
passende informatievoorzienig; het is van belang dat inwoners via verschillende kanalen
makkelijk te vinden en leesbare/begrijpelijke informatie kunnen raadplegen. In dat kader zal
ook extra aandacht worden besteed aan laaggeletterdheid.
De gemeente Den Helder staat een zogenaamde ‘gedragsgerichte benadering’ voor, waarbij in
de aanpak van en hulp bij armoede rekening wordt gehouden met de menselijke psychologie en
gedrag. Ten slotte heeft de gemeente Den Helder binnen het samenwerkingsverband ‘Financieel
Fit Den Helder’16 samenwerkingsafspraken gemaakt. Doel hiervan is om via gebundelde krachten
het armoedevraagstuk effectief te kunnen aanpakken, resulterend in een vermindering van de
armoede in de gemeente Den Helder met 12% in de komende drie jaar.17

15

Samenvatting van hetgeen is opgenomen op p.4 van het ‘Uitvoeringsplan schuldhulpverlening 2020’.
Financieel Fit Den Helder is een samenwerkingsverband van: De gemeente Den Helder - Woningstichting Den
Helder - Stichting Kinderopvang Den Helder - De Helderse Uitdaging - Rabobank Kop van Noord-Holland – HKNHuisartsen – Stichting Kopwerk – Scholen aan Zee – ZONH – GGD Hollands Noorden – Stichting Omring –
Druktemaker. Zie p. 8 van het Uitvoeringsplan schuldhulpverlening 2020.
17 Gemeente Den Helder, ‘Uitvoeringsplan schuldhulpverlening 2020’, p.8.
16
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4. Analyse ontwikkelingen in Den Helder
Om meer gevoel te krijgen bij de samenstelling van het cliëntenbestand dat een vergoeding
vanuit de bijzondere bijstand ontvangt ten behoeve van bewindvoering hebben wij van de
gemeente Den Helder cijfermateriaal ontvangen. In dit hoofdstuk worden onze bevindingen
beschreven, waarmee een belangrijke uitdaging voor het organiseren van bewindvoering binnen
de gemeente Den Helder zichtbaar wordt.
Wij hebben de geanonimiseerde cijfers geanalyseerd van de cliënten die een vergoeding vanuit
de bijzondere bijstand ontvangen ten behoeve van bewindvoering. Onderstaande tabel toont de
ontwikkeling vanaf 2002. De meest rechter kolom toont het aantal cliënten die in 2020 onder
bewind staan, waarvoor geldt dat zij dat in één van de voorgaande jaren ook stonden. Ter
illustratie: in 2020 stonden er 12 cliënten onder bewind die dat ook in 2002 stonden. Let wel:
deze cliënten zullen naar verwachting niet allemaal problematische schulden hebben. Van deze
12 cliënten kunnen bijvoorbeeld mogelijk ook cliënten zijn die in een instelling verblijven en de
financiën niet zelf kunnen doen.
Tabel 1: aantallen en kosten bijzondere bijstand t.b.v. bewindvoering gemeente Den Helder (exclusief
mentorschap)
Jaar
Aantal inwoners die
Totale kosten in €
Aantal inwoners die in 2020
vergoeding ontvingen
ook een vergoeding ontvingen
2002
104
44.000
12
2003

151

70.000

26

2004

216

114.000

29

2005

219

135.000

35

2006

242

169.000

54

2007

345

247.000

90

2008

403

321.000

113

2009

486

360.000

154

2010

497

427.000

168

2011

534

493.000

196

2012

648

663.000

250

2013

756

855.000

302

2014

789

888.000

341

2015

844

1.144.000

405

2016

964

1.333.000

513

2017

1.034

1.392.000

614

2018

1.092

1.573.000

735

2019

1.084

1.587.000

850

2020 (eerste 3 maanden)

870

Onderstaande grafiek toont deze aantallen en kosten.
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Aantal cliënten en uitgekeerde bedragen
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Figuur 2: aantal cliënten en uitgekeerde bedragen, naar verwachting zal het aantal cliënten eind 20202 ca. 1100
bedragen.

In de eerste drie maanden van 2020 ontvingen 850 cliënten een vergoeding ten behoeve van
bewindvoering (exclusief mentorschap). Op basis van de afgelopen drie jaren verwachten wij dat
het aantal cliënten in de loop van 2020 boven de 1.100 zal uitkomen. In 2020 zullen de kosten
waarschijnlijk rond de 1,6 miljoen euro bedragen. Hierin zijn de mogelijke gevolgen van het
coronavirus niet meegenomen. Als gevolg van het coronavirus kan wel een toename verwacht
worden, zoals ook in de aantal aanvragen voor de bijstand al zichtbaar wordt18.
Tussen 2002 en 2020 hebben in totaal 2.505 cliënten bijzondere bijstand ontvangen ten behoeve
van bewindvoering. Wij hebben onderzocht hoeveel cliënten meerdere jaren een vergoeding
ontvingen en hoeveel van hen ‘terugvielen’. Onderstaande tabel toont onze analyse:
Tabel 2: analyse van het cliëntenbestand tussen 2002 en 2020
Duur van de periode en aantal periodes
Eén aaneengesloten periode van 3 jaar of minder

Aantal
cliënten

Percentage van het
aantal cliënten

1.204

48,0%

Eén aaneengesloten periode van 4 jaar of meer

969

38,7%

Twee aaneengesloten periodes

292

11,7%

40

1,6%

Drie of meer aaneengesloten periodes
TOTAAL

2.505

18

Zie ook Adriaan de Jonge, ‘Aanvragen bijstand stijgt met ruim de helft’, Binnenlands Bestuur, 14 mei 2020.
Geraadpleegd via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/aanvragen-bijstand-stijgt-met-ruim-dehelft.13240514.lynkx
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Tussen 2002 en 2020 ontvingen 1.204 cliënten een vergoeding gedurende één aaneengesloten
periode van drie jaar of korter. Dat is 48% van het totaal aantal cliënten. Voor de rest van de
cliënten gold dat zij in één aaneengesloten periode van langer dan drie jaren of in meerdere
aaneengesloten periodes 19 een vergoeding ontvingen. Dit zijn cliënten waarvan wij kunnen
zeggen dat zij ‘terugvielen’. Wij zien dat 52% van het totaal aantal cliënten in deze categorie
valt. Opvallend is dat 84% van de totaal gemaakte kosten naar deze categorie cliënten ging. Ook
hier geldt dat deze cliënten naar verwachting echter niet allemaal problematische schulden
zullen hebben; het betreft bijvoorbeeld ook cliënten die in een instelling verblijven en de
financiën niet zelf kunnen doen.
Onderstaande grafiek geeft inzicht in de duur dat cliënten een vergoeding ontvingen. De helft
van het aantal cliënten ontving tussen 2002 en 2020 in meer dan drie kalenderjaren een
vergoeding.
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Aantal kalenderjaren tussen 2002 en 2020 waarin een uitbetaling is gedaan
Figuur 3: aantal cliënten tussen 2002 en 2020 een bepaald aantal kalenderjaren een vergoeding t.b.v.
bewindvoering ontvangen heeft

Samenvattend constateren wij dat ruim de helft van het aantal cliënten voor een lange tijd, dan
wel vaker, een beroep hebben moeten doen op een vergoeding van bewindvoering vanuit de
bijzondere bijstand. Dit is een uitdaging voor de gemeente Den Helder, aangezien de gemeente
meer grip wil krijgen op de kosten voor vergoeding van bewindvoering vanuit de bijzondere
bijstand.

19

Aaneengesloten periode is hier niet 3 jaar. Dit kan ook 1, 2 of bijvoorbeeld 5 jaar zijn. Het in deze categorie
cliënten erom dat ze ‘terugvielen’. Dus een vergoeding vanuit de bijzondere bijstand t.b.v. bewindvoering
ontvingen, daarna een periode niet en daarna weer wel.
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5. Analyse ‘best practices’ in het land
De ontwikkeling die de gemeente Den Helder ziet in de kosten voor vergoeding van
bewindvoering vanuit de bijzondere bijstand, staat niet op zichzelf. Veel andere gemeenten zien
dezelfde ontwikkeling en hebben de afgelopen jaren verschillende initiatieven ondernomen om
bewindvoering op een andere wijze te organiseren om zo meer grip te krijgen. Gelet op het
huidige wettelijke kader, waarin de kantonrechter beslist of bewind wordt uitgesproken, heeft
de gemeente in feite weinig grip op de instroom. Het is de vraag of ook de mogelijke invoering
van het gemeentelijk adviesrecht hier daadwerkelijk verandering in gaat brengen. Daarnaast is
het de vraag of er daadwerkelijk veel besparing mogelijk is. Zo blijkt uit een verdiepend
onderzoek uit 2015 – kort gezegd - dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat veel
mensen ‘onterecht’ onder bewind zouden staan20, waardoor de (financiële) verwachtingen niet
te hoog moet worden gelegd (want er is verhoudingsgewijs dus maar een kleine groep mensen
“waarop kosten kunnen worden bespaard”). Wel kunnen er verschillende initiatieven worden
ontwikkeld die een beter zicht geven op de (in-, door- en uitstroom van) bewindvoering.
Wij hebben verschillende initiatieven geïnventariseerd die de afgelopen jaren zijn ontplooid,
deze worden hierna beschreven. Daarbij hebben wij niet alleen de in het artikel ‘Grip op
schuldenbewind’21 initiatieven rondom bewindvoering bekeken, die ons door de gemeente Den
Helder is toegestuurd, maar wij hebben daarnaast een internet search gedaan naar ‘best
practices’. Vooraf is het belangrijk om te benoemen dat het terrein rondom bewindvoering volop
in ontwikkeling is (zoals ook beschreven is in hoofdstuk 2) en er dus niet één beste manier is
(gebleken) om het te organiseren. Er kan dus nog niet gesproken worden van echte ‘best
practices’.
Ook zijn er tal van ‘alternatieven’ (denk aan budgetbeheer, budgetcoaching etc.) voor
bewindvoering denkbaar, maar gezien de vraagstelling worden alleen de initiatieven ten aanzien
van het organiseren van bewindvoering weergeven.
De geïnventariseerde initiatieven worden hierna per categorie beschreven:
 Gemeentelijk advies of intake;
 Screeningsinstrument;
 Convenanten tussen gemeente en bewindvoerders, en
 Bewindvoering als gemeentelijke dienstverlening aanbieden.

5.1. Gemeentelijk advies of intake
Een eerste categorie aan initiatieven die wij hebben geïnventariseerd, is een gemeentelijk
adviesgesprek of een gemeentelijke intake voorafgaand aan de aanvraag tot bewindvoering bij
de Rechtbank. Dit kan op verschillende wijzen worden vormgegeven.

20
21

Bureau Bartels, ‘Verdiepend onderzoek naar de groep onderbewindgestelden’, 2015, p. 77.
E-magazine VNG realisatie, ‘Grip op schulden’, 5 juni 2019.
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Zo is er in het verleden een pilot in de gemeente Tilburg georganiseerd, waarin door de
gemeente werd samengewerkt met de Rechtbank West-Brabant. Voordat een inwoner uit Tilburg
een schuldenbewind kreeg toegewezen, werd eerst met de inwoner ‘om tafel’ gegaan en een
adviesgesprek bij de gemeente (meer specifiek team Schuldhulpverlening) georganiseerd. In dat
gesprek werden niet alleen bewind, maar ook andere alternatieven besproken (e.g.
budgetbeheer). Uiteindelijk besloot de bewindvoerder om (al dan niet) een aanvraag bij de
Rechtbank in te dienen. Indien de rechter het bewind instelde, startte de bewindvoerder met
het stabiliseren van de financiële situatie. Vervolgens werd het dossier overgedragen aan het
team Schuldhulpverlening voor het regelen van de schulden.
De pilot in Tilburg is inmiddels geëvalueerd. Gebleken is dat de situatie van de burger die bewind
aanvraagt beter wordt onderzocht, waardoor tot zorgvuldiger besluitvorming en beter passende
hulp kan worden gekomen. Bovendien hebben bewindvoerders meer kennis van de mogelijkheden
tot schuldhulpverlening gekregen, wat leidt tot een preventief effect op een aanvraag bewind
en een effect op snellere aanpak van problematische schulden. Ook zijn bewindvoerders zich
beter bewust geworden van hun plaats en rol in de keten van (schuld-)hulpverlening en hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid. 22
Ook in de gemeente Rijssen-Holten 23 is de intake bij de gemeente zelf belegd. 24 Een
bewindvoerder kan aldus niet zelfstandig een schuldtraject starten, hier moet hij/zij voor langs
de gemeente. Daarnaast draagt de gemeente, meer specifiek twee daarbij werkzame Schuld
Dienst Verleners (SDV’ers), zorg voor stabilisatie van de situatie en advisering. Deze SDV’ers
hebben nauw contact met organisaties in het voorveld, zoals welzijnsorganisaties en
woningcorporaties. Deze organisaties vervullen een belangrijke rol; zij signaleren niet alleen de
schuldenproblematiek en de eventuele noodzaak voor bewind maar zij sturen een inwoner
vrijwel altijd door naar de gemeente ingeval sprake lijkt van problematische schulden en/of de
noodzaak voor bewind. De SDV’er van de gemeente geeft advies over mogelijke partijen voor
bewind, op basis van goede ervaringen met die partijen. Voor ‘zuivere schuldenproblematiek’
wordt doorgaans verwezen naar de Stadsbank Oost Nederland voor bewind. Is evenwel sprake
van ‘complexere problematiek’ dan vindt eerder verwijzing naar een plaatselijke bewindvoerder
plaats. De uiteindelijke keuze ligt bij de inwoner.
De zojuist beschreven werkwijze zorgt (bij de gemeente) voor meer zicht op de instroom bij
bewind. Ook is (meer) sturing mogelijk, doordat de SDV’er kan beoordelen of er echt noodzaak
is voor bewind. Opmerking verdient dat er aan de werkwijze in de gemeente Rijssen-Holten geen
formele afspraken ten grondslag liggen. Partijen betrokken bij de bewindvoering weten elkaar
in het veld te vinden en weten hoe er gewerkt wordt.
22

T-aanpak Schuldenbewind: Evaluatie pilot Rechtbank Zeeland- West-Brabant – gemeente Tilburg, december
2019. Te raadplegen via: https://beschermingsbewind.nl/wp-content/uploads/2020/02/EvaluatierapportTilburg.pdf
23 Wij hebben contact gezocht met de gemeente Rijssen-Holten om de beschreven werkwijze te verifiëren. Bij
de afronding van dit onderzoek heeft dit contactmoment nog niet plaats kunnen vinden.
24 L. Bruin, I. Welten & I. Bakker, ‘Bewind in eigen hand: onderzoek in opdracht van gemeente Hengelo’, 9 juli
2019, p.14. Geraadpleegd via:
https://www.kennispunttwente.nl/images/Publicaties2019/Kennispunt_Twente__Onderzoek_Bewind_in_eigen_hand_-_def.pdf
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5.2. Screeningsinstrument
Een tweede categorie die wij hebben geïnventariseerd is een screeningsinstrument. In NoordNederland heeft de Rechtbank samen met gemeenten Emmen en Leeuwarden en
bewindvoerders een pilot voor een gezamenlijk screeningsinstrument opgezet. Doel van de pilot
was beter zicht op de instroom in beschermingsbewind te krijgen en het verkrijgen van
overeenstemming en correctheid van deze instroom. Partijen wensen inwoners met potentieel
problematische schulden vroegtijdig de meest passende hulp te kunnen aanbieden en meer
onderling begrip, kennis en onderlinge communicatie te creëren. Alle professionele
bewindvoerders binnen de gemeenten gaan hetzelfde screeningsinstrument gebruiken bij de
intake, ook voor schuldhulpverlening wordt dit instrument toegepast. Gemeente en
bewindvoerder bepalen zelf welk instrument zij inzetten (reeds bestaand of in gezamenlijkheid
ontwikkeld). Iemands (financiële) situatie wordt in kaart gebracht op het moment van de
hulpvraag, waarbij wordt stilgestaan bij de zelfredzaamheid en leerbaarheid. De meest passende
voorziening wordt vervolgens ingeschat, maar ook welke aanvullende hulp iemand (al dan niet)
mogelijk nodig heeft. Voor de professionele bewindvoerders is heldere communicatie en
informatie over de voorzieningen van belang. De Rechtbank brengt de nieuwe werkwijze onder
de aandacht bij bewindvoerders.25

5.3. Convenanten tussen gemeente en bewindvoerders
In het land zijn er ook verschillende convenanten opgesteld tussen gemeente en bewindvoerders.
Deze convenanten zijn verschillend van aard, bijvoorbeeld voor wat betreft de formulering, de
mate van gedetailleerdheid, de wijze waarop concrete afspraken worden vastgelegd etc. Uit
onze inventarisatie blijkt dat o.a. de gemeenten Amsterdam, Arnhem, Rotterdam, Venlo,
Venray, Maastricht, Almere, Zaanstad en de Leidse regio een convenant samen met
bewindvoerders hebben opgesteld. Wij lichten enkele voorbeelden hierna kort toe, aangezien
deze convenanten concrete afspraken bevatten. Daaraan voorafgaand, constateren wij dat de
aanleiding in het opstellen van deze convenanten vaak ligt in het vergroten van (het gevoel van)
grip van gemeenten op ‘de black box die bewindvoering heet’. Zo ging de gemeente Amsterdam
over tot het opstellen van een convenant, omdat er sprake zou zijn van de ‘wildgroei’ onder
bewindvoerders en de ‘wisselende kwaliteit’. Ook zouden burgers (te) vaak ‘aan het lijntje’
worden gehouden door hun bewindvoerder, zou er ‘een perverse prikkel’ uitgaan van het feit
dat de gemeente bewindvoerders betaalde. Met het convenant in Amsterdam werd beoogd dat
de bewindvoerders meer doen om een oplossing te zoeken voor schulden. 26 Bovendien lijkt een
belangrijk motief voor het opstellen van een convenant de belangrijke rol van de bewindvoerders
bij de hulp en ondersteuning van kwetsbare inwoners met financiële problemen en daarmee de
erkenning van een ‘gezamenlijke inspanning’ van de verschillende partners betrokken bij de
bewindvoering.

5.3.1. De gemeente Amsterdam
In de gemeente Amsterdam is het convenant ‘Kwaliteit beschermingsbewind’ opgesteld, welke
is gesloten tussen de gemeente Amsterdam, Maatschappelijke Dienstverlening en verschillende
25

Platform31, ‘Samenwerken bij instroom in beschermingsbewind’, februari 2018.
B. van Zoelen, ‘Gemeente: hogere eisen nodig voor bewindvoerder van mensen met schulden’, Parool, 14
februari 2020.
26
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bewindvoerders. De samenwerking is gericht op het zo snel mogelijk beëindigden van een
schuldsituatie of perspectief op een schuldenvrij bestaan creëren, het aanbieden van de meest
passende hulp en ondersteuning en het (kunnen) bieden van kwalitatief hoogwaardige
dienstverlening. In het convenant komt op verschillende wijzen tot uitdrukking dat de gemeente
de kwaliteit van bewindvoerders van groot belang acht. De bewindvoerders die meedoen moeten
bijvoorbeeld ingeschreven zijn bij een landelijk kwaliteitsbureau, maar ook bij een branche-,
beroeps- en/of belangenvereniging. Door de kredietbank is bovendien een aantal indicaties
afgegeven waar beschermingsbewindvoerders aan moeten voldoen om in aanmerking te komen
voor deelname aan een Convenant en voorafgaand aan deelname dient een proefperiode van een
half jaar te worden doorlopen (neergelegd in Bijlage 2 bij het convenant).
Verder bevat de bijlage bij het convenant een aantal Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s)27 :
 100% van de klanten waarbij beschermingsbewind wordt ingesteld bij de start, wordt met
toestemming van de klant, aangemeld bij MaDi (organisatie voor Maatschappelijke
Dienstverlening in Amsterdam) voor een hulpverleningstraject.
 Per jaar is minimaal 5% van het totaal aantal klanten met schuldenbewind, wonend (of
verblijvend) in Amsterdam, aangemeld bij een uitstroomtraject van de MaDi.
 80% van de dossiers, waarbij klanten wonen (of verblijven) in Amsterdam, is binnen 12
maanden na de start van het schuldenbewind aangemeld bij de Kredietbank. In de gevallen
waar dat niet lukt, wordt binnen 18 maanden na de start van Schuldenbewind een
geanonimiseerde rapportage aangeleverd met de redenen dat de sanering stagneert en
oplossingsmogelijkheden op korte en lange termijn aan de gemeente.
 Minimaal 95% van de schuldendossiers voldoet aan de Kwaliteitseisen van de Kredietbank
Amsterdam. Beschermingsbewindvoerders streven ernaar dat dit 100% wordt.

5.3.2. De gemeente Arnhem
Ook de gemeente Arnhem werkt samen met bewindvoerders op basis van een convenant. 28 In
deze gemeente gaan de bewindvoerders en de gemeente samenwerken aan het terugdringen van
problematische schulden. 29 Vooralsnog zullen 10 bewindvoerderskantoren en de gemeente
Arnhem daartoe een samenwerkingsconvenant tekenen, getiteld ‘Samen sterker’.30 Daarin staan
afspraken over de wijze waarop een inwoner het beste door een bewindvoerder kan worden
geholpen. Ook hier geldt dat wanneer een bewindvoerder aan het convenant wil kunnen
deelnemen, de bewindvoerder aan kwaliteitseisen moet voldoen. De bewindvoerder moet lid
zijn van een branchevereniging die een onafhankelijke klachtenprocedure heeft. Daarnaast moet
een deelnemende bevindvoerder periodiek een klanttevredenheidsonderzoek doen en de
uitkomsten meenemen in de dienstverlening.

27

Gemeente Amsterdam, ‘Convenant Kwaliteit Beschermingsbewind’, 28 februari 2020. Geraadpleegd via:
https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/934535/wpi64-convenant_kwaliteit_beschermingsbewind_t-2.pdf
De KPI’s zijn opgenomen in Bijlage 1 bij het convenant.
28 E-magazine VNG realisatie, ‘Grip op schulden’, 5 juni 2019.
29 Gemeente Arnhem, Persbericht: ‘Bewindvoerders en gemeente gaan samen werken aan terugdringen
schulden Arnhemmers’. Geraadpleegd via:
https://www.arnhem.nl/actueel/Persberichten/Bewindvoerders_en_gemeente_gaan_samen_werken_aan_teru
gdringen_schulden_Arnhemmers
30 Deze tien kantoren helpen ruim 40 procent van alle Arnhemmers die een bewindvoerder hebben.
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Volgens de ter beschikking staande informatie zal het convenant aanvankelijk door tien
bewindvoerderskantoren worden ondertekend; dit aantal wordt later uitgebreid. Deelname aan
het convenant betekent een door de gemeente toegewezen voorkeurspositie voor de betreffende
bewindvoerder. De gemeente ‘prefereert’ deze bewindvoerders. Hoewel de rechter aan zet is
bij het aanwijzen van de bewindvoerder, kunnen andere partijen zoals hulpverleners, familie,
werkgevers of de sociale wijkteams wel op basis van eigen kennis, kunde en ervaring een
bepaalde bewindvoerder adviseren. De gemeente Arnhem zal de gemaakte afspraken met de
Rechtbank bespreken. De gemeente wenst in de toekomst alleen nog te verwijzen naar
bewindvoerders die meedoen aan het convenant. Op het moment van dit onderzoek is het
convenant nog niet digitaal beschikbaar.

5.3.3. De gemeente Rotterdam
De gemeente Rotterdam 31 heeft middels een convenant afspraken met een aantal
bewindvoeringskantoren gemaakt over de dienstverlening aan inwoners met geldproblemen. Een
van de belangrijkste punten uit het convenant is het samen zoeken naar de best passende en
minst ingrijpende oplossing voor een inwoner met problematische schulden. In de aanpak is niet
alleen aandacht voor het technische schuldregelen, maar ook voor begeleiding op het gebied van
gedrag (e.g. motivatie) en vaardigheden (e.g. boekhouding) ernaast, zodat de kans op terugval
wordt verkleind. In totaal hebben 54 kantoren zich bij het convenant aangesloten waardoor
ongeveer 80 procent van de Rotterdammers in bewind met problematische schulden worden
bereikt. Het convenant en de lijst met deelnemende bewindvoerderskantoren staat op de
website van de gemeente, maar het blijft altijd mogelijk om een kantoor te kiezen dat niet op
de lijst staat. De kwaliteitsborging is ingeregeld en de borging van de kwaliteit zal worden
vastgelegd in werkafspraken. Deze afspraken zijn neergelegd in een uitgebreide bijlage bij het
convenant. Zo heeft een aantal werkafspraken betrekking op de communicatie, de
werkprocessen (welke afspraken gelden gedurende het bewind en m.b.t. de uitstroom uit
bewind), de rolverdeling en taakverheldering (rol gemeente, rol bewindvoerder en rol
Rechtbank) en de inregeling van de kwaliteitsborging.

5.3.4. De gemeente Zaanstad
Ten slotte noemen wij de gemeente Zaanstad.32 Deze gemeente heeft in 2019 een convenant
ondertekend met verschillende partijen waar inwoners met (dreigende) schulden mee te maken
kunnen krijgen, zoals Kredietbank Nederland, Sociaal Wijkteams, de GGD, Odion, Leger des Heils
en professionele bewindvoerders. Dit convenant bevat (onder meer) concrete afspraken over wie
aangesloten is bij het convenant en wie waarvoor verantwoordelijkheid is, over het leveren van
meer maatwerk en over de (efficiëntie van) de samenwerking. Het doel van het convenant is
met name om over en weer kennis te delen en heldere afspraken vast te leggen over hoe de
samenwerking versterkt kan worden. Er wordt veel belang toegekend aan het inregelen van
31

Gemeente Rotterdam, ‘Convenant samenwerking rond beschermingsbewind in de gemeente Rotterdam’, mei
2019. Geraadpleegd via: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/beschermingsbewind/1718_9023-covenantbewindvoering-0506B.pdf
32 Gemeente Zaanstad, ‘Convenant Bewindvoering op de Kaart in Zaanstad’, documentnummer 2019/11212.
Geraadpleegd via:
https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/7668146/1/Convenant_Bewindvoering_op_de_Kaart_in_Zaanst
ad
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kwaliteitsborging om zo een efficiëntere dienstverlening
bewerkstellingen en de onderlinge samenwerking te bevorderen.

van

convenantpartners

te

Ook het project ‘Samen verder’33, waarvan de rapportage door de gemeente Den Helder met ons
gedeeld is, heeft geleid tot door de uitvoeringspraktijk geïnspireerd modelconvenant.

5.4. Bewindvoering als gemeentelijke dienstverlening aanbieden
Om de stijgende kosten van de bijzondere bijstand beheersbaar te maken en problemen met
malafide bewindvoerders aan te pakken, heeft een aantal gemeenten in het verleden besloten
om beschermingsbewind zelf aan te gaan bieden. Dit kan echter in bepaalde gevallen in strijd
zijn met de Wet markt en overheid (hierna: Wmo). Wij bespreken in het kader van bewindvoering
aanbieden als gemeentelijke dienstverlening een viertal voorbeelden. Allereerst de gemeente
Deventer en de gemeente Groningen. In het eerste geval bepaalde de Autoriteit Consument en
Markt (hierna: ACM) dat de gemeente Deventer niet zelf beschermingsbewind mocht aanbieden,
terwijl dit wel was toegestaan in de gemeente Groningen. Wij lichten dit nader toe. Daarnaast
bespreken we de gemeente Hengelo en gemeente ’s Hertogenbosch. In de gemeente Hengelo
wordt volgend jaar met een pilot gestart; in de gemeente ’s Hertogenbosch wordt naar
verwachting in september 2020 een voorstel in de raad behandeld.

5.4.1. Gemeente Deventer
De gemeente Deventer besloot om bewindvoering zelf aan te bieden voor inwoners met een laag
inkomen; deze dienst werd voor de betreffende inwoners gratis aangeboden door het
Budgetadvies bureau Deventer (hierna: BAD). Behalve voor de dienst van de gemeente, konden
inwoners ook kiezen voor een particuliere bewindvoerder. De kosten voor de bewindvoerder
kregen zij dan vergoed via de bijzondere bijstand. Toen de gemeente besloot de vergoeding voor
particuliere bewindvoerders niet langer via de bijzondere bijstand te betalen, stapten
particuliere bewindvoerders naar de ACM. Zij vonden dat de gemeente Deventer het
beschermingsbewind voor minimaal de kostprijs moest aanbieden, omdat de Wmo van toepassing
zou zijn. De gemeente Deventer stelde zich op het standpunt dat de Wmo niet van toepassing
zou zijn, omdat beschermingsbewind niet als economische activiteit zou kwalificeren. Verder
stelde de gemeente dat de integrale kosten wel degelijk werden doorberekend.
De ACM floot de gemeente Deventer terug en was van oordeel dat mensen met een laag inkomen
zelf moeten kunnen kiezen tussen een particuliere bewindvoerder of een bewindvoerder van de
gemeente.34 Voor wat betreft de verplichte doorberekening van de integrale kostprijs aan de
consument maakte de ACM onderscheid in haar beoordeling tussen twee aspecten. In de eerste
plaats de vraag of het BAD in haar tarief alle kosten doorberekende. De ACM was van oordeel dat
het BAD dat inderdaad deed; het tarief van het BAD was dus kostendekkend binnen de regels van
de Wmo. Het tweede aspect was de vraag of de integrale kosten ook daadwerkelijk werden
doorberekend aan de consument. Over dit punt concludeerde de ACM dat de gemeente dat niet
33

Bpbi, ‘Eindrapportage Samen Verder’, mei 2017, p.16.
ACM, ‘besluit op handhavingsverzoek ten aanzien van beschermingsbewind’, 6 december 2017.
Geraadpleegd via: https://www.acm.nl/nl/publicaties/besluit-op-handhavingsverzoek-ten-aanzien-vanbeschermingsbewind
34
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deed, waarmee de Wmo werd overtreden. Ons is bekend dat de werkwijze binnen de gemeente
Deventer intern is aangepast.

5.4.2. Gemeente Groningen
De gemeente heeft in 2014 het aanbieden van beschermingsbewind door de Gemeentelijke
Krediet Bank (GKB) aangemerkt als een activiteit in het kader van het algemeen belang als
bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet. Zij heeft daartoe een besluit genomen
om deze dienst in het algemeen belang uit te voeren (een zogenaamd algemeen belangbesluit).
In 2018 heeft de gemeente nieuwe beleidsregels, “Bijzondere bijstand beschermingsbewind”,
ingevoerd. Deze beleidsregels komen er - kort gezegd - op neer dat de kosten van
beschermingsbewind niet langer worden vergoed vanuit de bijzondere bijstand. Volgens
particuliere bewindvoerders wordt de werking van het algemeen belangbesluit door de nieuwe
beleidsregel dusdanig opgerekt dat de gemeente particuliere ondernemingen uit de markt drukt
en daarmee in strijd handelt met (de strekking van) de Wmo. Zij stellen dat de bewindvoering
die wordt aangeboden via externe commerciële kantoren binnen de gemeente Groningen
feitelijk niet meer mogelijk zou zijn. Dat de dienst beschermingsbewind feitelijk alleen nog door
de gemeente zelf kan worden aangeboden, is volgens deze particuliere bewindvoerders een
uitbreiding van het algemeen belangbesluit.
De zaak is aan de Rechtbank Rotterdam voorgelegd. Deze instantie heeft geoordeeld dat de
dienst die de gemeente aanbiedt ook na de vaststelling van de beleidsregels nog steeds is aan te
merken als beschermingsbewind in de zin van het algemeen belangbesluit. Dat met deze
beleidsregels de omstandigheden veranderen waaronder de gemeente deze dienst verleent,
maakt dat naar het oordeel van de Rechtbank niet anders. In de kern blijft sprake van het
aanbieden van beschermingsbewind als een dienst van algemeen belang door de gemeente.35

5.4.3. Gemeente Hengelo
Uit een telefonische navraag blijkt dat de gemeenteraad van de gemeente Hengelo heeft
uitgesproken een pilot bewindvoering in eigen beheer uit te willen voeren. Het doel van deze
pilot is om een bewindvoerder, in dienst van de gemeente, op de werkvloer samen met de
schuldhulpverlener en de bijstandsconsulenten te laten werken. Het vinden van een goede
bewindvoerder is echter lastig vanwege de schaarste aan goede beschikbare bewindvoerders. In
de aanpak wordt er gekeken wordt naar de verschillende groepen die mogelijk in aanmerking
komen voor bewindvoering en zodoende een goede match te maken tussen type bewindvoerder
en type klant. Vanwege Coronamaatregelen is de pilot naar volgend jaar verschoven. De vraag is
bovendien of de schaalgrootte van Hengelo voldoende groot is om een vaste kracht te
rechtvaardigen.

5.4.4. Gemeente ’s-Hertogenbosch
Ten slotte kan worden gewezen op de situatie in de gemeente ’s-Hertogenbosch. De
gemeenteraad van voornoemde gemeente heeft op 3 maart 2020 het college verzocht om de
beschermingsbewind als economische activiteit van algemeen belang aan te wijzen. Hiertoe is
35

Rechtbank Rotterdam 16 januari 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:291.
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besloten omdat de kosten die gepaard gaan met het financieren van bewindvoering, middels
bijzondere bijstand, voortdurend bleven stijgen. Daarnaast meende de gemeente dat zij
kwalitatief een goede en zelfs betere dienstverlening kon aanbieden aan de inwoner. De
gemeente heeft hiertoe besloten nadat eerdere pogingen om met bewindvoerders alternatieven
voor gemeentelijke schulddienstverlening te bespreken, niet tot concrete afspraken tussen
gemeente en bewindvoerders leidden. Evenmin kwamen afspraken met de Rechtbank en een
aantal bewindvoerders tot stand. Omdat de gemeente geen afname in de instroom van inwoners
in bewind prognosticeerde, danwel een toename van de uitstroom, heeft zij uiteindelijk gekozen
voor de optie bewindvoering in eigen beheer. De gemeente heeft geprognosticeerd dat vanaf
2024 de kosten van bewindvoering in eigen beheer lager worden dan de kosten voor
bewindvoering bij voortzetting van het huidige beleid. Dit voorstel is nog niet aangenomen en
zal naar verwachting in september 2020 in de raad worden behandeld.

5.4.5. Het algemeen belangbesluit nader toegelicht
In de zojuist beschreven voorbeelden van de gemeenten Deventer, Groningen en ‘sHertogenbosch is beschermingsbewind door de gemeente bij besluit aangewezen als een
activiteit die wordt verricht in het algemeen belang, als bedoeld in artikel 25h, lid 5,
Mededingingswet. Bijlage 1 van deze rapportage geeft een uitgebreide toelichting op een
dergelijk besluit, ook wel algemeen belangbesluit genoemd. Omdat het nemen van zo’n besluit
mogelijk tot oneerlijke concurrentie kan leiden en op gespannen voet staat met de Wmo, dient
het besluit een deugdelijke motivering te bevatten over het algemeen belang dat met het besluit
wordt gediend. Op basis van de Handreiking Wmo en rechtspraak over het algemeen
belangbesluit, is voor een dergelijk besluit het volgende van belang:
 Een gedegen onderbouwing waaruit aannemelijk blijkt dat de gemeente met het
aanbieden van de activiteit de beleidsdoelen bereikt (en er aldus sprake is van een
algemeen belang).
 Er dient door de raad kennis te worden vergaard over de relevante feiten en de af te
wegen belangen. Belangen van derden dienen door de raad te worden meegewogen. Er
dient duidelijk te zijn welke belangen zijn meegewogen en waarom deze ondergeschikt
zijn aan het algemeen belang. Voorafgaand aan het nemen van het besluit dient een
belangenafweging plaats te vinden en niet (pas) achteraf.
In een in 2019 verschenen artikel in het Tijdschrift voor Schuldsanering36 over bewindvoering en
de Mededingingswet wordt nogmaals uiteengezet welke onderdelen voor de gemeente van belang
zijn om in een algemeen belangbesluit op te nemen. Het betreft achtereenvolgens:
 Een prijsstelling;
 Aantonen dat de betreffende prijsstelling daadwerkelijk leidt tot vermindering van
bijzondere uitgaven aan bijzondere bijstand;
 Het nadeel voor de ‘normale’ professionele bewindvoerders zoveel mogelijk te beperken;
 Het verbinden van een termijn aan het algemeen belangbesluit, en

36

G.A. le Noble, ‘Bewindvoering en Mededingingswet’, Tijdschrift voor Schuldsanering nummer 01, maart
2019, p. 8-10.
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Het bieden van financiële compensatie voor ‘normale’ professionele bewindvoerders voor
het nadeel dat zij ondervinden.37

5.5. Resumerend
In dit hoofdstuk is een aantal initiatieven beschreven van de wijze waarop bewindvoering op
verschillende plekken in het land georganiseerd is. Meer specifiek hebben de geïnventariseerde
initiatieven betrekking op gemeentelijk advies of intake, een screeningsinstrument, convenanten
tussen gemeente en bewindvoerders, en het aanbieden van bewindvoering als gemeentelijke
dienstverlening. Gebleken is dat het aanbieden van bewindvoering als gemeentelijke
dienstverlening (door het nemen van een algemeen belangbesluit) doorgaans pas aan de orde is
als geen van de andere instrumenten/alternatieven soelaas biedt. Daartoe wordt pas in het
uiterste geval overgegaan. Verder is gebleken dat de andere drie door ons verkende alternatieven
weliswaar verschillend zijn, maar dat er ook een belangrijke overeenkomst (b)lijkt te zijn: het
in samenspraak met de andere partners organiseren van bewindvoering, om zo de kwaliteit en
effectiviteit van bewindvoering te vergroten.

37

G.A. le Noble, ‘Bewindvoering en Mededingingswet’, Tijdschrift voor Schuldsanering nummer 01, maart
2019, p.10.
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6. Bevindingen, conclusies en advies
In voorgaande hoofdstukken is onze analyse op de verschillende meegegeven onderwerpen
beschreven. In dit hoofdstuk delen wij onze bevindingen ten aanzien van de meegeven
elementen, onze conclusies ten aanzien van de ‘best practices’ en geven wij ons advies in de
vorm van een ontwikkelpad.

6.1. Bevindingen ten aanzien van de meegegeven elementen
Aan ons is de volgende opdracht meegegeven:
Verken hoe bewindvoering binnen Den Helder op een effectieve en adequate manier
georganiseerd kan worden.
Bij deze verkenning dienden in ieder geval de volgende elementen betrokken te worden:
1. De recente beleidsontwikkelingen vanuit het Rijk;
2. Actuele stand van zaken jurisprudentie over uitvoering bewindvoering onder
gemeentelijke verantwoordelijkheid;
3. De meest actuele cijfers (eind 2019) over inzet bijzondere bijstand ten behoeve van
bewindvoering door de gemeente Den Helder;
4. ‘Best practices’ uit andere gemeenten en daarbij specifiek Groningen.38
Deze eerste paragraaf bevat onze bevindingen ten aanzien van de meegegeven elementen
beschreven. In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk delen wij onze conclusies ten aanzien van
het de ‘best practices’.

6.1.1. Bewindvoering volop in (politieke) belangstelling en ‘in beweging’
Op basis van hoofdstuk 2, waarin de recente beleidsontwikkelingen op Rijksniveau zijn geschetst,
constateren wij dat het onderwerp bewindvoering volop in de (politieke) belangstelling staat en
daardoor ook constant ‘in beweging’ is. Zo is er momenteel een aantal wetsvoorstellen in
behandeling dat mogelijk invloed heeft op (de uitvoering van) bewindvoering. Het betreft
bijvoorbeeld het wetsvoorstel adviesrecht gemeenten, maar ook het wetsvoorstel ‘Aanpak
meervoudige problematiek sociaal domein’. Wij hebben geconstateerd dat het eerstgenoemde
wetsvoorstel vooral tegemoet komt aan de wens van gemeenten om meer grip te krijgen op de
bewindvoering (alsook anticipeert op de vrees dat er veel malafide bewindvoerders actief zijn).
Maar dat het vanuit het gevoel van grip wellicht wenselijker was geweest voor de gemeente als
zij een adviesrecht eerder in het proces al kon inzetten. Er zijn tal van vragen in dit kader: krijgt
de gemeente meer grip? En als het advies is na drie maanden de bewindvoering te continueren,
hoe heeft de gemeente dan grip? Het stellen van deze vragen is relevant, aangezien eerder in
deze verkenning al is toegelicht dat de Rechtbank naar verwachting niet snel onterecht
bewindvoering zal uitspreken en dus niet snel de beslissing tot bewindvoering terug zal draaien.
Bovendien verandert het adviesrecht niks aan de rolverdeling tussen de rechter en de gemeente:
38

Hoewel de aan ons gestelde vraag specifiek betrekking heeft op Groningen, hebben wij voor de volledigheid
ook naar andere gemeente gekeken. De reden hiervoor is dat een algemeen belangenbesluit niet vaak
voorkomt en het dus volledig is om niet alleen naar de gemeente Groningen te kijken, maar ook naar andere
gemeenten en de relevant overeenkomsten/verschillen daartussen.
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het blijft uiteindelijk de rechter die beslist. Daarom hebben wij een aantal van de initiatieven
beschreven die in het land ontplooid zijn. Daarbij zijn verschillende initiatieven de revue
gepasseerd, met als ‘sluitstuk’ het aanbieden van bewindvoering als gemeentelijke
dienstverlening. Daar zitten echter de nodige haken en ogen aan. Er is in de jurisprudentie
slechts twee keer uitspraak gedaan over een dergelijke constructie. Beide voorbeelden zijn in
hoofdstuk 5 besproken. Daarbij is beschreven dat een algemeen belangbesluit, om de
rechterlijke toetsing te (kunnen) doorstaan, duidelijk dient aan te geven welk specifiek
algemeen belang aan de orde is en of de desbetreffende economische activiteiten dat algemeen
belang dienen. Vervolgens moet duidelijk zijn welke gevolgen de algemeen belangvaststelling
heeft voor derden, in het bijzonder private ondernemers. Ten slotte moet nog worden afgewogen
of het met de activiteiten te dienen algemeen belang opweegt tegen de nadelige gevolgen voor
belanghebbenden. Pas als aan deze vereisten is voldaan, kan een algemeen belangenbesluit
worden genomen. Voor het organiseren van bewindvoering betekent dit dat, voordat een
dergelijk besluit aan de orde is, het in de rede ligt om eerst naar andere alternatieven te kijken.
Deze alternatieven lichten wij hieronder toe aan de hand van het ontwikkelpad.

6.1.2. Inzet bewindvoering is overweging o.b.v. kwaliteit, niet o.b.v.
kwantiteit
De gemeente Den Helder wil meer grip wil krijgen op de in-, door- en uitstroom van cliënten
waarvoor de kosten van bewindvoering vanuit de bijzondere bijstand worden vergoed. Aanleiding
hiervoor is de toenemende uitgaven vanuit de bijzondere bijstand. Het verkrijgen van meer grip,
zoals ook beschreven in de paragraaf over de ‘best practices’, blijkt voor meer gemeenten lastig.
Het is immers de kantonrechter die bepaalt of iemand (al dan niet) onder bewind komt te staan,
ook de mogelijke inwerkingtreding van het adviesrecht verandert dit niet. Het is daarnaast maar
de vraag of er daadwerkelijk veel besparing mogelijk is. Zo kan een betere screening vooraf er
weliswaar mogelijk voor zorgen dat minder mensen onder bewind worden geplaatst, maar een
andere vorm van ondersteuning kost ook geld. Wanneer je beter en vaker gaat screenen en meer
inzet op preventie en nazorg, kan het misschien zelfs meer geld kosten dan de huidige wijze van
organiseren. Als alternatief voor ‘grip op bewindvoeringskosten’ zou je als gemeente dus na
kunnen denken over het adequaat en effectief organiseren van bewindvoering, omdat je als
gemeente het juiste product, voor de juiste termijn wil inzetten voor de inwoner. Dit met als
doel om de inwoners zo effectief mogelijk te ondersteunen bij hun financiële problemen, zodat
zij weer zelfredzaam kunnen zijn. Zo wordt de overweging gemaakt op basis van kwaliteit, omdat
bewindvoering de best passende oplossing is.
Wanneer wij specifiek focussen op de gemeente Den Helder, zien wij dat de gemeente liever
problematische schulden wil voorkomen, dan genezen. De gemeente wil snel reageren op
signalen van betalingsproblemen en wil, wanneer nodig, in een vroeg stadium de inwoner
ondersteunen. Het liefst wil de gemeente voorkomen dat iemand schuldhulpverlening nodig
heeft of onder bewind wordt gesteld. En als een inwoner deze ondersteuning wel nodig heeft,
wil de gemeente voorkomen dat de inwoner daarna weer opnieuw in de problemen komt. De
gemeente wil dit doen in samenwerking met partners. Op basis van de cijfers uit de periode 2002
– 2020 (eerste 3 maanden), constateren wij dat ongeveer de helft van het aantal cliënten voor
een lange tijd, dan wel vaker, een beroep heeft moeten doen op een vergoeding voor
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bewindvoering vanuit de bijzondere bijstand. Gelet op deze samenstelling van het
cliëntenbestand, is het voor de gemeente Den Helder de uitdaging:
 ‘Terugval’ van inwoners in problematische schulden te voorkomen, en
 De problematische situatie van de inwoner structureel op te lossen39.
Bewindvoering en ook andere voorliggende voorzieningen spelen hierin een rol. Bewindvoering
zou ‘slechts’ als instrument ingezet moeten worden wanneer het het best passende instrument
voor de inwoner is op dat moment. Zo stuurt de gemeente op de kwaliteit en effectiviteit van
bewindvoering als instrument.
Om na te gaan hoe bewindvoering bij andere gemeenten georganiseerd is, zijn de ‘best practices’
geïnventariseerd. Deze worden hierna beschreven in het advies dat als antwoord op de
meegegeven opdracht wordt geformuleerd.

6.2. Conclusie per geïdentificeerde categorie van initiatieven
Hoofdstuk 5 van deze rapportage laat zien dat er tal van initiatieven zijn, variërend van meer
sturing bij de start van bewindvoering (door gemeentelijk advies of intake), een meer
gezamenlijke aanpak (een convenant opstellen), tot het zelf aanbieden van bewindvoering als
gemeentelijke dienstverlening. Ieder van de initiatieven is afgestemd op de context van de
betreffende gemeente; we concluderen daarom dat er niet één beste manier is om
bewindvoering te organiseren. Omdat de initiatieven afgestemd zijn op de context, worden
hierna onze conclusies voor de gemeente Den Helder per geïdentificeerde categorie van
initiatieven beschreven.

6.2.1. Gemeentelijk advies of intake
Zoals opgemerkt bij paragraaf 2.2, is momenteel een wetsvoorstel in behandeling dat voorziet
in een gemeentelijk adviesrecht. Gemeenten mogen echter pas na drie maanden in een lopend
traject adviseren of iemand onder bewind moet blijven, of ‘lichtere hulp’ nodig heeft. Op dit
moment is de bewindvoerder al met zijn werkzaamheden gestart en is er al veel tijd gestoken in
de werkzaamheden die hieraan voorafgaan. Het adviesrecht biedt gemeenten dus ‘pas’ na drie
maanden de kans om een advies te geven. Wel zal het wetsvoorstel naar alle waarschijnlijkheid
gemeenten meer zicht bieden op de instroom in bewindvoering. Vanuit het gevoel van grip was
het wellicht voor de gemeente wenselijker geweest als zij een dergelijk recht eerder in het
proces al kon inzetten. Bij de gemeente Tilburg is in dit kader een initiatief ontwikkeld, die ook
in de gemeente Den Helder toegepast kunnen worden. Voor de gemeente Den Helder is dit
volgens ons een kansrijk initiatief. Uit navraag bij de gemeente Tilburg blijkt dat geïnvesteerd
is in de relatie met de bewindvoerders en met de Rechtbank. Er zijn twee medewerkers
aangesteld die het contact met de bewindvoerders vanuit de gemeente onderhouden. Hierdoor
hebben de bewindvoerders één aanspreekpunt en ontstaat er vanuit de gemeente een beeld van
de werkwijze en het functioneren van bewindvoerders. Door te investeren in de relatie met de
Rechtbank is bij de Rechtbank bekend wat de gemeente doet en kan met schuldhulpverlening en
heeft de Rechtbank een beter beeld bij voorliggende voorzieningen gekregen. De gedachte dat
39 Hierbij wordt wel de kanttekening geplaatst dat de verwachting is dat niet al deze inwoners problematische
schulden hebben; het betreft bijvoorbeeld ook cliënten die in een instelling verblijven en de financiën niet zelf
kunnen regelen.
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er meer opties zijn dan alleen bewindvoering is besproken en komt terug in het feit dat de
Rechtbank eerst een advies vanuit de gemeente wil ontvangen voordat zij (al dan niet) besluit
om een inwoner onder bewind te stellen.

6.2.2. Screeningsinstrument
In paragraaf 5.2 is beschreven dat de Rechtbank samen met de gemeenten Emmen en
Leeuwarden en bewindvoerders een pilot voor een gezamenlijk screeningsinstrument heeft
opgezet. Aangezien de cliënt op naam de vergoeding vanuit de bijzondere bijstand ten behoeve
van bewindvoering aanvraagt, is de insteek van de gemeente Den Helder dat zij zelf met de
cliënt spreekt. De gemeente wil er namelijk een bijdrage leveren aan dat zoveel mogelijk
mensen zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving. Het ontwikkelen van een
gezamenlijk screeningsinstrument lijkt op dit moment dan ook niet passend. Op dit moment
worden door de gemeente de voorbereidingen getroffen voor het uitvoeren van de screening,
aangezien het om een intensief traject gaat en om een groot cliëntenbestand. Tijdens de
screening zullen alle inwoners die nu een vergoeding ontvangen vanuit de bijzondere bijstand
ten behoeve van bewindvoering ontvangen, gesproken worden door de gemeenten. In de
gesprekken die de gemeente Den Helder met KokxDeVoogd heeft gevoerd is gebleken dat zij
graag breed wil communiceren dat zij gaan starten met deze screening, zodat dit bij alle
bewindvoerders in de omgeving van Den Helder bekend is. In de screeningsgesprekken zal ook
nagegaan worden of met een lichtere variant van inkomensondersteuning volstaan kan worden.
De gemeente Den Helder onderschrijft het belang van een periodieke screening. Naast de initiële
screening, adviseren wij dan ook een periodieke screening uit te voeren.

6.2.3. Convenanten tussen gemeente en bewindvoerders
Uit onze inventarisatie blijkt dat er in het land zijn verschillende convenanten zijn opgesteld
tussen gemeente en bewindvoerders. Een voordeel van convenanten is dat er draagvlak voor de
samenwerking bestaat omdat de deelnemers samenwerken op basis van vrijwilligheid. Bovendien
kunnen convenanten – indien nodig - relatief eenvoudigs worden gewijzigd op basis van de
ervaringen die blijken tijdens de uitvoering van een convenant.
De door ons bestudeerde convenanten zijn verschillend van aard, bijvoorbeeld voor wat betreft
de formulering, de mate van gedetailleerdheid, de wijze waarop concrete afspraken worden
vastgelegd. Zo ziet het ene convenant meer toe op kwaliteitseisen, terwijl in het andere
convenant concrete afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld werkafspraken (gemeente
Rotterdam) of KPI’s (gemeente Amsterdam). De convenanten bevatten dus verschillende
afspraken van velerlei aard, passende bij de lokale uitvoeringspraktijk en maken het voor de
gemeente mogelijk meer zicht op de werkwijze en het functioneren van bewindvoerders te
krijgen. Doordat de gemeente Den Helder de samenwerking met partners van belang vindt, is
een convenant volgens ons een passend middel om de verbinding tussen partijen tot stand te
brengen, de samenwerking te versterken, van elkaars werkwijzen te leren en goede afspraken
met elkaar te maken en vast te leggen. Zo krijgt de gemeente meer zicht op de bewindvoering.
Een fraai voorbeeld bieden de werkafspraken die gemaakt zijn voor het convenant in de
gemeente Rotterdam. In dit convenant zijn werkafspraken opgenomen, toegespitst op
verschillende onderwerpen (waaronder communicatie, werkprocessen, rolverdeling en inregeling
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kwaliteitsborging). Voor wat betreft de afspraken over de werkprocessen, is bijvoorbeeld in de
werkafspraken exact vastgelegd welke afspraken gelden voor instroom, gedurende bewind en
uitstroom bewind). Omdat ook de rollen van de betrokken partijen op heldere wijze omschreven
zijn en de kwaliteitsborgen is ingeregeld, zijn wij van oordeel dat het convenant Rotterdam als
voorbeeld zou kunnen dienen.

6.2.4. Bewindvoering als gemeentelijke dienstverlening aanbieden
Om de stijgende kosten van de bijzondere bijstand beheersbaar te maken en problemen met
malafide bewindvoerders aan te pakken, heeft een aantal gemeenten in het verleden besloten
om beschermingsbewind zelf aan te gaan bieden. Beschermingsbewind kan onder bepaalde
voorwaarden door de gemeente zelf worden georganiseerd. Het is echter een ‘ingrijpende
wijziging’ ten opzichte van de huidige wijze waarop bewindvoering georganiseerd is en is dan
ook slechts bij een zeer beperkt aantal gemeenten op dit moment ingevoerd.
Eerder heeft KokxDeVoogd in opdracht van de gemeente Den Helder uitgezocht of de gemeente
Den Helder de bewindvoering (bestaande uit beschermingsbewind, mentorschap en curatele) het
beste intern of extern kon organiseren.40 Op basis van een beoordeling van de dragende criteria
en de situatie zoals die op dat moment was (2016/2017), was de conclusie dat bewindvoering
‘intern’ organiseren de voorkeur verdiende boven voortzetten van de huidige situatie, het
‘extern’ organiseren. Hiervoor waren twee argumenten doorslaggevend. Allereerst viel de score
op het criterium ‘aansturing’ positief uit. Dat wil zeggen: door te kiezen voor de interne variant
zou de gemeente beter kunnen sturen op kwaliteit, doeltreffendheid en doelmatigheid van de
uitvoering. Ten tweede kende de variant ‘intern’ organiseren structureel lagere kosten dan het
handhaven van de huidige situatie. Daarbij gaf de variant waarbij de uitvoering namens de
gemeente gebeurde, door bijvoorbeeld een aan de gemeente gelieerde stichting, structureel de
laagste kosten. Zoals eerder in deze rapportage is benoemd, is het de vraag of kostenreductie
wel het perspectief is van waaruit de huidige opgave bekeken zou moeten worden. Het is immers
een overweging op basis van kwaliteit: met welke vorm van ondersteuning is de cliënt het beste
geholpen? Daarnaast zijn er destijds door de gemeente en KokxDeVoogd aannames gedaan op
basis waarvan de businesscase is opgesteld en is een juridische kanttekening geplaatst; nu we
drie jaar verder zijn hebben hierin ontwikkelingen plaatsgevonden (wetsvoorstel adviesrecht
gemeenten, oordeel ACM over gemeente Deventer). We concluderen daarom dat de gemeente
vanuit een kwalitatieve overweging kan besluiten om beschermingsbewind zelf aan te gaan
bieden, waarbij het in dat geval de aanbeveling dient om een algemeen belangbesluit te nemen
en om ook de integrale kostprijs door te berekenen.

6.3. Advies: ontwikkelpad
In antwoord op de ons meegegeven opdracht, verken hoe bewindvoering binnen Den Helder op
een effectieve en adequate manier georganiseerd kan worden, schetsen wij als advies een
ontwikkelpad. Dit omdat een deel van de door ons geïnventariseerde initiatieven rondom het
organiseren van bewindvoering kansrijk zijn voor de gemeente Den Helder en er een
volgordelijkheid in zit. Allereerst schetsen wij twee sporen die volgens ons parallel opgepakt
moeten worden; de sporen zijn geen substituut van elkaar. Daarna schetsen wij de
40

KokxDeVoogd, ‘Een rapport over de uitvoering van bewindvoering in Den Helder’, 7 april 2017.
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randvoorwaarden voor het slagen van de activiteiten op spoor 1 en 2. Wanneer deze sporen op
termijn niet tot het gewenste resultaat leiden, kan voor een laatste pad gekozen worden. Deze
wordt als laatste beschreven.

6.3.1. Spoor 1: investeren in relatie met bewindvoerders
Allereerst adviseren wij te investeren in de relatie met de bewindvoerders door in te zetten op
het sluiten van een convenant. Dit convenant maakt het mogelijk om als gemeente samen met
partners de bewindvoering op een adequate en effectieve manier te organiseren. Doordat de
gemeente Den Helder de samenwerking met partners van belang vindt, is een convenant een
passend middel om de verbinding tussen partijen tot stand te brengen, de samenwerking te
versterken, van elkaars werkwijzen te leren en goede afspraken met elkaar te maken en vast te
leggen. Zo krijgt de gemeente (en overigens ook alle andere samenwerkingspartners) meer zicht
op de bewindvoering en maken bewindvoerders en gemeenten samen afspraken over wanneer ze
vinden dat het goed gaat. De kwaliteit van de bewindvoering is niet altijd op orde, dat blijkt ook
uit de motie die is ingediend door de Kamerleden Peters en Van Dijk. Als gemeente kun je
weliswaar niet 1-op-1 sturen wie onder bewind wordt gesteld, maar je kunt er wel degelijk
zorgen dat de bewindvoering zelf van goede kwaliteit is. Dit kun je (onder meer) regelen door
afspraken te maken in een convenant over (onder meer) kwaliteit van dienstverlening,
uitstroombevordering en instroomregulering, kwaliteitsborging, rol en taakverdeling enz.
Wanneer de gemeente tot een convenant met bewindvoerders wil komen, is het van belang dat
ze hier open mogelijk over communiceren, en alle bewindvoerders betrokken worden, zodat het
niet als een verassing komt.

6.3.2. Spoor 2: investeren in relatie met Rechtbank
Parallel hieraan adviseren wij te investeren in de relatie met de Rechtbank. Dit is van belang
omdat deze instantie een belangrijke samenwerkingspartner is voor de gemeente bij de
uitvoering van bewindvoering. Door te investeren in de relatie met de Rechtbank, wordt voor de
Rechtbank inzichtelijk wat de gemeente allemaal kan en doet rondom schuldhulpverlening en
mogelijk kan een advies vanuit de gemeente (zoals bij de gemeente Tilburg ontwikkeld is) een
ingang geven om op een eerder moment in het proces betrokken te zijn. Het wetsvoorstel
adviesrecht gemeenten, welke voorziet in een gemeentelijk adviesrecht, wordt in de
gemeentelijke praktijk vaak beschouwd als een manier om eerder in het proces betrokken te
raken. Door dit wetsvoorstel zouden gemeenten beter in staat zijn hun regierol te pakken. Dit
wetsvoorstel, dat onderdeel uitmaakt van een breed pakket aan maatregelen om de
schuldenproblematiek aan te pakken, biedt gemeenten echter ‘pas’ na drie maanden een kans
om een advies te geven. Op zichzelf beschouwd, zal het voorstel naar onze verwachting dan ook
niet leiden tot een stevige(re) regierol van gemeenten. Deze stevige(re) regierol kan wel worden
bereikt door een goede relatie met samenwerkingspartners op te bouwen. En vice versa: meer
samenwerking stelt ook rechtbanken en bewindvoerders beter in staat om te beoordelen op
welke manier mensen in een financieel kwetsbare positie het beste kunnen worden geholpen.
Kort en goed geldt dat de wettelijke regeling van het adviesrecht alleen niet voldoende is om de
meest passende vorm van ondersteuning te vinden voor mensen met problematische schulden.
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6.3.3. Randvoorwaarden voor slagen sporen 1 en 2
Het hierboven geschetste ontwikkelpad werkt optimaal als de gemeente haar eigen verdere
dienstverlening en interne organisatie ook op orde heeft. Zo is het van belang dat andere
voorliggende voorzieningen voorhanden zijn en actief worden ingezet, wat beperkend werkt op
de instroom in bewindvoering. Het is belangrijk dat er voldoende capaciteit, kennis en kunde
beschikbaar is voor de impuls die deze wijze van organiseren nodig heeft, zodat medewerkers
bij de gemeente kunnen en willen investeren in de relatie met bewindvoerders en rechtbank.
Hetzelfde geldt voor een adviesgesprek met de inwoner; medewerkers moeten een gesprek
kunnen houden waarin de situatie goed doorgrond wordt. De gemeente moet de medewerkers
hier ook de ruimte en tijd voor geven. Daarnaast is periodieke screening van belang en is het van
belang dat eventuele wachtlijsten weggewerkt zijn. Door middel van screening houdt de
gemeente zicht op wie de bewindvoerders met de meeste cliënten zijn en op de in-, door- en
uitstroom van cliënten bij deze bewindvoerders. Ook dit zal extra tijd en inzet vragen. Door de
screening die op dit moment wordt opgezet, wordt de doelgroep van beschermingsbewind in
kaart gebracht en is het van belang een helder in beeld te hebben (qua aantallen en
problematiek) door bij screening na te gaan waar ze onder bewind staan, zodat zo groot
mogelijke doelgroep wordt bereikt met het aangaan van een convenant.

6.3.4. Laatste mogelijkheid: bewindvoering als gemeentelijke dienstverlening
Wanneer blijkt dat voorgaande twee inspanningen niet leiden tot een adequate en effectieve
wijze waarop de bewindvoering georganiseerd is, kan er als laatste mogelijkheid voor worden
gekozen om bewindvoering als gemeentelijke dienstverlening aan te bieden. Mogelijk gaat dit
ten koste van de samenwerking met bewindvoerders, aangezien het als ‘broodroof’ ervaren kan
worden. Ook kan het voor een inwoner lastig zijn om aan te kloppen bij de gemeente, aangezien
er vaak schroom is rondom een financiële (hulp)vraag en een lokaal bewindvoerderskantoor
laagdrempeliger ervaren kan worden dan een gemeente. Als de gemeente toch besluit
bewindvoering als gemeentelijke dienstverlening aan te bieden, verdient het aanbeveling om
een algemeen belangbesluit te nemen en om ook de integrale kostprijs door te berekenen.
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Bijlage 1: Uitgebreide toelichting algemeen
belangenbesluit

Het doel van de Wmo is het tegengaan van oneerlijke concurrentie tussen overheden als
aanbieder van goederen en diensten aan derden en particuliere ondernemingen. Op grond van
deze wet dient de overheid zich aan vier gedragsregels te houden indien zij concurreren met
particuliere aanbieders: 1. de overheid moet alle kosten doorberekenen die zij maakt voor het
leveren van een dienst of product, 2. overheidsbedrijven mogen niet worden bevoordeeld ten
opzichte van de concurrentie, 3. er zijn beperkingen aan het hergebruik van gegevens waarover
de overheid beschikt en 4. er geldt een functiescheiding tussen bestuurlijke en
uitvoeringswerkzaamheden bij de levering van het product of de dienst. Deze gedragsregels
gelden echter niet als de gemeenteraad of provinciale staten een besluit hebben genomen in de
zin van art. 25h lid 5 van de Mededingingswet waarin wordt gemotiveerd dat de levering van het
product of dienst geschiedt in het algemeen belang.
Over het motiveren van de vaststelling dat sprake is van een algemeen belang vermeldt de
Handreiking Wmo het volgende: “Om gebruik te kunnen maken van de algemeen belanguitzondering is de eerste stap om te bepalen welk specifiek algemeen belang aan de orde is en
of de desbetreffende economische activiteiten dat algemeen belang dienen. Vervolgens moet
duidelijk zijn welke gevolgen de algemeen belangvaststelling heeft voor derden, in het bijzonder
private ondernemers. Ten slotte moet nog worden afgewogen of het met de activiteiten te
dienen algemeen belang opweegt tegen de nadelige gevolgen voor belanghebbenden”.
Volgens vaste rechtspraak geldt het uitgangspunt dat de gemeenteraad een ‘zeer ruime
beoordelingsruimte’ heeft bij het bepalen of sprake is van een economische activiteit in het
algemeen belang. De beslissing om gebruik te maken van deze bevoegdheid dient door de rechter
met enige terughoudendheid te worden getoetst. De toetsing ‘met enige terughoudendheid’ ziet
niet alleen op de door het bestuur verrichte beoordeling (dat er sprake is van een algemeen
belang), maar ook op de in dat kader gemaakte belangenafweging. Dit laat echter onverlet dat
de totstandkoming van het Vaststellingsbesluit moet plaatsvinden met inachtneming van de
zorgvuldigheidseisen die de Algemene wet bestuursrecht (Awb) daaraan stelt. Het gaat dan in
het bijzonder om de bepalingen in art. 3:2, 3:4 en 3:46 Awb (zorgvuldige feitenvergaring,
zorgvuldige belangenafweging en een zorgvuldige motivering).
Kort en goed betekent dit dat het algemeen belangbesluit, om de rechterlijke toetsing te
(kunnen) doorstaan:
 Een gedegen onderbouwing bevat waaruit aannemelijk blijkt dat de gemeente met het
aanbieden van de activiteit de beleidsdoelen bereikt (en er aldus sprake is van een
algemeen belang)
 Er door de raad kennis dient te worden vergaard over de relevante feiten en de af te
wegen belangen. Belangen van derden dienen door de raad te worden meegewogen. Er
dient duidelijk te zijn welke belangen zijn meegewogen en waarom deze ondergeschikt
zijn aan het algemeen belang. Voorafgaand aan het nemen van het besluit dient een
belangenafweging plaats te vinden en niet (pas) achteraf.
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