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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over het Adviesrecht voor gemeenten bij 
beschermingsbewind 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten gebruik te willen maken van het Adviesrecht voor gemeenten bij 
beschermingsbewind. Dit in eerste instantie voor een periode van twee jaar. Daarna gaan we evalueren of 
een structureel vervolg gewenst is. 
 
Toelichting 
Er is een wetsvoorstel Adviesrecht voor gemeenten ingediend welke op 3 september 2020 is aangenomen 
door de Tweede Kamer en op 29 september 2020 door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel gaat naar alle 
waarschijnlijkheid in op 1 januari 2021. 
Het voorstel omvat twee punten: 

 gemeenten krijgen bij drie maanden nadat het bewind is uitgesproken het recht om te adviseren over 

het voortzetten van het bewind; en 

 de kantonrechter kan bij schuldenbewinden het bewind alleen nog maar voor bepaalde tijd 

uitspreken.  

De nieuwe wet moet zorgen dat hulp voor mensen met problematische schulden beter is toegespitst op hun 
situatie. Het wetsvoorstel stimuleert samenwerking tussen kantonrechters, gemeenten en bewindvoerders. 
Het stelt gemeenten in staat hun regierol bij schuldhulpverlening beter te vervullen en beter te sturen op de 
kosten voor beschermingsbewind. 
 
Gemeenten moeten bij de Rechtbank aangeven of zij van dit recht gebruik willen maken. 
 
Beoogd effect en doel 
De inzet van het Adviesrecht voor gemeenten bij beschermingsbewind heeft het volgende beoogde effect en 
doel: 

 Het beter in beeld krijgen van inwoners met schulden; 

 De inwoner nog meer op maat gesneden hulpverlening aanbieden; 

 Regierol als gemeenten beter vervullen en mogelijkheid tot sturing op kosten van 

beschermingsbewind; 

 Invloed kunnen uitoefenen op de kosten voor bijzondere bijstand; 

 



 Optimaliseren/versterken samenwerking kantonrechters, gemeenten en bewindvoerders. 

 
Wat is beschermingsbewind? 
Beschermingsbewind beschermt de financiële belangen van iemand die daartoe zelf niet in staat is. Het is 
geregeld in het Burgerlijk Wetboek en wordt uitgesproken door de kantonrechter. 
Wat houdt het adviesrecht voor gemeenten bij beschermingsbewind in? 

 In de eerste plaats mag de kantonrechter een schuldenbewind niet meer uitspreken voor onbepaalde 

tijd maar slechts voor bepaalde tijd. Dit voorkomt dat het vermogen van mensen onnodig lang onder 

bewind blijft staan. De verwachtte duur van een schuldenbewind zal vier jaar zijn: één jaar om de 

financiële situatie te stabiliseren (het in evenwicht brengen van inkomsten en uitgaven), drie jaar voor 

de schuldenregeling. 

 Ten tweede dient de gemeente bij de rechtbank kenbaar te maken dat ze gebruik wil maken van het 

adviesrecht bij het uitspreken van een schuldenbewind, de zogenaamde ‘opt in’. Pas als de gemeente 

deze ‘opt in’ heeft gegeven, zal de rechtbank telkens na het opleggen van een schuldenbewind de 

bewindvoerder verplichten om de procedure van het adviesrecht te volgen.  

 
De nieuwe procedure van het adviesrecht verloopt in drie stappen: 
 
Stap 1 
Als een schuldenbewind is uitgesproken moet de bewindvoerder dit binnen twee weken melden bij de 
gemeente. Ook moet hij binnen drie maanden na het uitspreken van het bewind de boedelbeschrijving en 
het plan van aanpak die hij voorheen alleen inleverde bij de rechtbank naar de gemeente sturen.  
 
Stap 2 
Op basis van de toegezonden informatie kan het college beoordelen of de belangen van de betrokkene 
volgens het inzicht van het college voldoende kunnen worden behartigd met een andere, lichtere vorm van 
ondersteuning dan schuldenbewind. Na ontvangst van de boedelbeschrijving en het plan van aanpak heeft 
het college vier weken de tijd om advies uit te brengen aan de rechter. 
Het advies kan drie opties bevatten: 

  Een goed gemotiveerd aanbod van alternatieve ondersteuning die de gemeente voor betrokkene 

passender vindt. Dit betekent dat er niet alleen gekeken moet worden naar de financiële situatie van 

betrokkene maar ook naar betrokkene zelf.  

 Een advies waarin het college voorstelt de betrokkene gezamenlijk met een beschermings-

bewindvoerder ondersteuning te bieden. 

 Een advies om het schuldenbewind voort te zetten. 

 
Stap 3 
Als het college een alternatieve vorm van ondersteuning adviseert, dan beslist de rechter of het 
beschermingsbewind wordt voortgezet of beëindigd en of dit meteen gebeurt. Tegen deze beschikking staat 
geen hoger beroep voor het college open. 
  
Wat moet het college van de gemeente Tubbergen doen om gebruik te kunnen maken van het adviesrecht?  
Het college dient allereerst te bepalen of ze gebruik wil maken van het adviesrecht en dit aan te geven bij de 
rechtbank, de zogenaamde ‘opt in’. 
Argumenten voor: de gemeente krijgt de kans mee te praten over de meest passende oplossing voor 
inwoners met schulden. Voorkomen kan worden dat inwoners onnodig een bewindvoerder krijgen. Hiertoe 
kan de gemeente zijn wettelijke taak regierol over inwoners met schulden volgens de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening beter uitoefenen. De gemeente krijgt invloed op de instroom van beschermingsbewind 
en dus ook op de bijzondere bijstandskosten voor beschermingsbewind. 
Argumenten tegen: het adviesrecht brengt uitvoeringslasten met zich mee. 
 
Indien het college gebruik gaat maken van het adviesrecht, zal de bewindvoerder twee weken na uitspreken 
van het bewind dit kenbaar maken bij de gemeente. 
 
Op basis van de cijfers die genoemd staan in bijlage 1 is de verwachting dat er na de "opt in" ongeveer 2 tot 
4 adviesverzoeken per maand zullen binnenkomen. De verwachte tijdsinvestering bedraagt 3 tot 4 uur voor 
het gehele traject vanaf het verzoek van de rechtbank om advies tot aan de advisering aan de rechtbank. 
 
 



Personele invulling 
Uitvoering van bovenstaande zal logischerwijs moeten worden neergelegd bij de schulddienstverleners. Op 
dit moment spelen er nog een aantal onzekere factoren mee om aan te kunnen geven of de inschatting van 
de inzet van de schulddienstverleners, in relatie tot bovenstaande en de huidige beschikbare formatie, reëel 
is of niet. Het is nu nog niet bekend welke impact het adviesrecht zal hebben op formatie en daarnaast zijn 
er nog veel praktische factoren onzeker. In eerste instantie wordt door middel van dit collegeadvies om een 
besluit gevraagd of het college mee wil doen of niet. 
Er vinden regionaal nog gesprekken met de Rechtbank plaats over hoe de rechtbank met het adviesrecht 
omgaat. 
 
Evaluatie 
In verband met het feit dat deze inzet in eerste instantie een pilot is voor twee jaar dient in de tweede helft 
van het tweede jaar een evaluatie plaats te vinden. De evaluatie heeft betrekking op de maatschappelijke en 
financiële effecten van de inzet en gebruik van het adviesrecht. Naar aanleiding van deze evaluatie wordt 
beoordeeld of deze inzet structureel gewenst is. 
 
Financiën 
Hoe wordt het beschermingsbewind gefinancierd: 
De kosten van het beschermingsbewind komen ten laste aan degene van wie het vermogen onder bewind is 
gesteld. Echter, volgens vaste jurisprudentie behoren de kosten van beschermingsbewind tot de 
‘noodzakelijke kosten van het bestaan die voortvloeien uit bijzondere omstandigheden’. Dit betekent dat als 
de inwoner geen draagkracht heeft de gemeente bijzondere bijstand voor de kosten moet verstrekken. Wij 
hebben in ons beleid opgenomen dat een inwoner die een inkomen op bijstandsniveau heeft een vergoeding 
van deze kosten kan krijgen. 
In bijlage 1 "Overzicht kosten en aantallen bewindvoering ten laste van gemeente" staan de kosten en 
aantallen over de jaren 2019 en 2020 tot en met juni 2020 weergegeven. Wij hebben niet de exacte 
aantallen in beeld omdat er ook nog een groep is die geen beroep doet op bijzondere bijstand en zich dus 
niet bij de gemeente meldt. 
 
Vanaf 2014 worden gemeenten in Nederland geconfronteerd met een enorme stijging van de bijzondere 
bijstandskosten voor beschermingsbewind. Gemeenten kunnen hier slecht invloed op uitoefenen. 
Beschermingsbewind is een privaatrechtelijk geregelde verhouding tussen bewindvoerder en klant met de 
kantonrechter als toezichthouder. De financiering voor mensen met een laag inkomen is publiekrechtelijk via 
bijzondere bijstand geregeld en ligt bij de gemeente. De gemeente betaalt wel, maar bepaalt niet.  
 
Op dit moment is nog niet in te schatten of en welke financiële besparing het gebruik van adviesrecht zal 
gaan opleveren. 
 
De wetgever geeft nu gemeenten na een jarenlange lobby daartoe met het adviesrecht in potentie meer 
invloed op de instroom in het beschermingsbewind en dus de kosten van het bewind.  
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 

 
 
 
 
 
  

de burgemeester 

 
 
 
 
 
 
 
drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 

de secretaris 
 

 
 
 
 
 
 
Ing. J.L.M.Scholten 



Bijlage 1. Overzicht kosten en aantallen bewindvoering ten laste van de 

gemeente 

 

 

 
Hieronder een overzicht van het aantal dossiers en kosten voor bijzondere bijstand voor 

beschermingsbewind.  

 

 2019 2020 
tm juni 2020 

Kosten bijzondere bijstand voor bewindvoering 
(inclusief bewindvoering door Stadsbank) 

€ 58.663,71 € 33.166,49 

Kosten bewindvoering bijzondere bijstand voor 
bewindvoering door Stadsbank 

€ 11.708,50 € 5.394,76 

Aantal dossiers 57 52 

Aantal nieuwe dossiers in betreffend jaar. 24 8 

Aantal bewindvoerderskantoren die bijzondere 
bijstand voor bewind ontvangen 

21 18 
 

 

 


