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Geachte leden van de Vaste Kamercommissie SZW,  
 
Op 6 november 2015 heeft Staatssecretaris Klijnsma u het verdiepende onderzoek 
onderbewindgestelden1 doen toekomen. Vooruitlopend op dit onderzoek hebben wij, VNG en Divosa, 
17 september jl.2 onze zorgen geuit en het kabinet gevraagd om gemeenten meer sturing te bieden op 
de in-, door- en uitstroom van beschermingsbewind en meer financiële armslag te geven om de veel 
hogere kosten vanuit de bijzondere bijstand op te kunnen vangen. We willen niet dat de andere 
uitgaven in het armoede- en schuldenbeleid onder druk komen te staan. In deze brief willen we dat 
nogmaals benadrukken want uit beide onderzoeken kunnen VNG en Divosa alleen maar concluderen 
dat we te maken hebben met een grote groep mensen in beschermingsbewind die gestaag groeit, niet 
snel zal uitstromen en waarvoor de extra kosten bijzondere bijstand blijvend gemaakt zullen worden. 
Divosa en VNG constateren dat deze situatie niet meer houdbaar is voor gemeenten. Om deze reden 
trekken we aan de bel, lichten we ons standpunt toe en komen we met aanbevelingen.  
 
Een genuanceerd beeld noodzakelijk  
In de begeleidende brief van Staatssecretaris Klijnsma wordt gesteld dat beschermingsbewind een 
effectief instrument is en dat maximaal 14% van de onderbewindgestelden financieel zelfredzaam kan 
worden. Allereerst willen we dit beeld nuanceren. 

1. In het onderzoek is niet meegenomen of mensen met een beperktere vorm van 
inkomensbeheer, of begeleiding, weer gedeeltelijk zelfstandig hun financiën kunnen beheren. 
Beschermingsbewind is een effectief instrument voor een groep mensen die het (nu) echt niet 
zelf kunnen, maar voor een grote groep andere onderbewindgestelden kunnen lichtere 
alternatieven een uitkomst bieden en alsnog tot financiële zelfredzaamheid komen. 

2. Ook blijkt dat bewindvoerders onvoldoende zijn toegerust op het financieel zelfredzaam 
maken van onderbewindgestelden: “Iets minder dan 25% van de geraadpleegde 
bewindvoerders besteedt (zeer) regelmatig aandacht aan de versterking van de financiële 
zelfredzaamheid van hun cliënten, 70% slechts incidenteel en 10% van de bewindvoerders 
besteedt hier in het geheel geen aandacht aan.” Feitelijk blijkt dus dat bewindvoerders in veel 
gevallen helemaal geen aandacht (kunnen) hebben voor het versterken van de financiële 
zelfredzaamheid om diverse redenen. 

 
Stijging aantal in beschermingsbewind en beperkte uitstroom 
Eén van de belangrijkste conclusies van het verdiepende onderzoek onderbewindgestelden (2015) 
                                                      
1 https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-
werkgelegenheid/documenten/rapporten/2015/11/06/verdiepend-onderzoek-onderbewindgestelden  
2 https://vng.nl/files/vng/brieven/2015/20150917_brief-parlement-ao-armoede-en-schulden-24-september.pdf 
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is dat de stijgende kosten bijzondere bijstand voor beschermingsbewind voor gemeenten puur  
samenhangen met het alsmaar uitdijende volume aan aanvragen voor beschermingsbewind dat  
gehonoreerd wordt. De onderzoekers zijn van mening dat beschermingsbewind in een behoefte  
voorziet voor mensen met problematische schulden, verstandelijke beperkingen, psychische  
problemen, verkwisting, lichamelijke beperkingen of een verslaving. De behoefte aan  
beschermingsbewind is een complex samenspel van oorzaken: zoals de (gevolgen van de)  
economische crisis, de steeds lagere koopkracht van uitkeringsgerechtigden, het  
ingewikkelde toeslagenstelsel en de toenemende schuldenproblematiek zoals bij jongeren. Hierbij  
werkt het overheidsbeleid soms oplopende schulden in de hand. Voorbeelden hiervan zijn het niet  
toepassen van de beslagvrije voet (ook bij verrekening van toeslagen door de Belastingdienst), het  
hanteren van de bestuursrechtelijke ziektekostenpremie voor mensen die de premie niet kunnen  
betalen en hoge incassokosten bij lage vorderingen door de Wet Incassokosten. Beschermingsbewind  
biedt dan financiële stabiliteit aan mensen die zelf hun eigen financiën niet kunnen beheren. Daar  
komt bij dat het aandeel aanvragen beschermingsbewind waarvoor bijzondere bijstand wordt verleend  
in de loop van de tijd fors is toegenomen. Niet alleen het aantal aanvragen maar ook het deel  
waarvoor de gemeente de kosten betaalt, neemt erg toe. Het onderzoek van Stimulansz (2014) liet 

dat  
ook zien: 

• Het aantal aanvragen voor beschermingsbewind in de periode 2010 tot en met 2013 is met 
66% gestegen. Er waren 260.000 lopende beschermingsbewinden in 2014: dat is een ruime 
verdubbeling van het aantal lopende beschermingsbewinden in 2010.  

• Ook het aantal personen dat bijzondere bijstand heeft aangevraagd voor dekking van de 
kosten die verbonden zijn aan beschermingsbewind is toegenomen. In 2013 gaven de 79 
gemeenten die deelnamen aan het onderzoek, gemiddeld 22% van de totale uitgaven aan 
bijzondere bijstand uit aan kosten voor beschermingsbewind. Dat was in 2010 nog niet de 
helft.  

 
Veel gemeenten geven nu aan dat de kosten bijzondere bijstand voor beschermingsbewind in 2014 
en 2015 weer explosief zijn gestegen. Een aantal cijfers van gemeenten ter illustratie:  

• Arnhem kent een flinke stijging uitgaven bijzondere bijstand voor beschermingsbewind: 
310.349 euro (2009), 522.299 euro (2010), 769.836 euro (2011), 1.1.29.322 euro (2012), 
1.506.915 euro (2013), 1.926.476 euro (2014), 2.831.920 euro (prognose op basis van cijfers 
tot oktober 2015) en mogelijk 3.300.000 euro in 2016.  

• Wageningen ziet een stijging  van 185.000 euro (2013), 222.000 euro (2014) en 250.000 euro 
in 2015 (prognose).  

• In Leeuwarden bedroegen de kosten bijzondere bijstand voor beschermingsbewind 1.409.789 
euro en voor 2015 verwachten zij minimaal een kostenpost van 1.856.291 euro. Dit is een 
kostenstijging van ruim 30 procent oftewel ruim 400.000 euro. Volgend jaar zal hun gehele 
budget bijzondere bijstand aan beschermingsbewind opgaan.  

• Ook in Apeldoorn zijn de kosten voor beschermingsbewind opnieuw fors aan het stijgen in 
2015. Ze verwachten dat de kosten met 50% toenemen ten opzichte van 2014 en daarmee 
zijn die kosten ruim drie keer zo hoog als in 2012.  

• Gemeenten zien dat de kostenstijging bijzondere bijstand, naast de stijging van het aantal 
beschermingsbewindzaken, ook vooral het gevolg is van de tariefswijziging per 1 januari 
2015.  

 
Kwetsbare groepen onder beschermingsbewind  
De onderzoekers constateren dat alleenstaanden zonder kinderen, mannen, mensen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt groepen zijn die onder beschermingsbewind staan. Opvallend is verder de 
stijging van het aandeel jongeren (25 jaar en jonger) dat onder bewind is gesteld. Helaas hebben we 
al eerder moeten constateren dat steeds meer jongeren schulden hebben. Gemeenten willen liever 
“voorkomen dan genezen”. In veel nieuwe beleidsplannen armoede en schulden is er (extra) aandacht 
voor preventie en vroegsignalering. Dit in het gemeenschappelijke besef dat geldproblemen meestal 
niet alleen komen, maar vaak gepaard gaan met stress, eenzaamheid, slechte gezondheid en/of 
vermindering van school- en werkprestaties. Er zijn al met al voldoende redenen om juist op de 
basisschool en de middelbare schoolperiode te gebruiken om de kans zo groot mogelijk te maken dat 
jongeren bijtijds ook financieel weerbaar zijn. Zodat je de daadwerkelijke financiële zelfstandigheid die 
intreedt als je 18 wordt, niet meteen met een achterstand begint. Gemeenten kunnen dit niet alleen. 
Wij hebben de samenwerking nodig van ouders en verzorgers, het onderwijs, financiële instellingen 
en maatschappelijke partners om dit te kunnen realiseren. De Week van het Geld (14 t/m 18 maart) is 
een prachtig initiatief, maar VNG en Divosa vinden dat er structureel iets moet gebeuren op het 
gebied van financiële educatie.  

http://www.vng.nl/
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De enige knoppen waar gemeenten aan kunnen draaien  
De enige knoppen waaraan gemeenten kunnen draaien zijn: preventie en vroegsignalering, het  
aanbieden van adequate alternatieven voor de zware maatregel beschermingsbewind en een  
intensievere samenwerking tussen kantonrechters, gemeenten, bewindvoerders en ketenpartners.  
Gemeenten willen wel meer invloed op de in-, door- en uitstroom. De gemeente kan alternatieven  
aanbieden en kan integraal kijken naar alle leefgebieden van de cliënt. Alle maatregelen die  
gemeenten kunnen nemen kosten veel geld.  
 
Samenwerking partijen voor een passend aanbod voor de klant  
Uit het onderzoek van Bureau Bartels (2015) blijkt dat gemeenten in beperkte mate (direct) betrokken 
zijn bij de toewijzing van beschermingsbewind. Maatschappelijk werk en zorginstellingen sturen wel 
vaak mensen door naar beschermingsbewind. In totaal wordt 70% van de onderbewindgestelden 
doorverwezen door maatschappelijk werk, een zorginstelling of de gemeentelijke schuldhulpverlening. 
We plaatsen bij dit onderzoek wel een kanttekening, want we missen de rol van de kantonrechters in 
dit onderzoek en zij spelen een cruciale rol bij de oplegging en toetsing  (kwaliteit bewindvoerders en 
behaalde resultaten) van de maatregel beschermingsbewind. Het onderzoek is immers uitgevoerd 
onder onderbewindgestelden, bewindvoerders en gemeenten. Kantonrechters kunnen een bijdrage 
leveren in de oplossing door bijvoorbeeld meer toezicht te houden op de kwaliteit van de 
bewindvoering en door open te staan voor de samenwerking met gemeenten.    
 
De onderzoekers doen de aanbeveling om gemeenten te stimuleren om helder aan burgers en 
partijen die burgers doorverwijzen naar beschermingsbewind te communiceren of en zo ja welke 
alternatieve instrumenten zij hebben voor beschermingsbewind. In onze brief van 17 september jl. 
hebben we diverse initiatieven van gemeenten beschreven, waaronder het bieden van adequate, 
passende en toereikende alternatieven (zoals budgetbeheer e.d.) en de communicatie hierover naar 
ketenpartners, kantonrechters en sociale wijkteams. Deze voorliggende voorzieningen zijn interessant 
voor de kleine groep die wel financieel zelfredzaam kan worden, of voor wie het instrument te zwaar of 
ingrijpend is en omdat een vorm van budgetbeheer toereikend is. De  bredere inzet van deze 
instrumenten brengt natuurlijk wel extra kosten voor gemeenten met zich mee.  
 
Gemeenten zijn, vooruitlopend op de resultaten van dit onderzoek, al initiatieven gestart om te zorgen 
dat de samenwerking tussen maatschappelijke partners, de kantonrechters, bewindvoerders en de 
gemeenten wordt geïntensiveerd. Gemeenten gaan hier mee verder, waarbij de nadruk ligt op het 
juiste instrument voor de klant en met financiële zelfredzaamheid als hoogste doel. Gemeenten zetten 
zelf instrumenten in om te kijken welk aanbod passend is bij de klant, bijvoorbeeld de beslisboom van 
de gemeente Arnhem die ook in andere gemeenten en bij ketenpartners toegepast wordt of gaat 
worden. Een soortgelijk instrument, het screeningsinstrument Mesis, wordt aangekondigd in de brief 
van Staatssecretaris Klijnsma. 
 
Conclusie en aanbevelingen  
Uit beide onderzoeken kunnen VNG en Divosa concluderen dat we te maken hebben met een grote 
groep mensen in beschermingsbewind die gestaag groeit, niet snel zal uitstromen en waarvoor de 
kosten bijzondere bijstand toenemen en blijvend gemaakt zullen worden. De grens is bereikt. 
Gemeenten staan namelijk voor een dilemma. Er zijn middelen maar ze zijn onvoldoende om deze 
problematiek het hoofd te kunnen bieden. Het lokale armoede- en schuldenbudget staat fors onder 
druk door o.a. deze enorme toename van de kosten bijzondere bijstand voor beschermingsbewind. 
Daarnaast wordt de bijzondere bijstand steeds vaker beschouwd als ‘logische’ demping voor 
(onvoorziene) inkomenseffecten voor individuele burgers en gezinnen (kostendelersnorm, 
kindregelingen, beschermingsbewind, inrichtingskosten, kosten rechtsbijstand, WMO-beleid, 
chronisch zieken en gehandicapten en jeugdzorg). Gemeenten worden geacht bezuinigingen en 
maatschappelijke ontwikkelingen in het brede sociale domein steeds vaker op te vangen met de 
bijzondere bijstand. Gemeenten willen graag helpen maar hebben ook de hulp nodig van het kabinet.  
 
Concreet vragen wij het kabinet: 

1. Zorg dat kwetsbare groepen hun weg kunnen vinden. Het fiscale stelsel was al complex en 
het systeem van inkomensvoorzieningen en toeslagen is alleen maar ingewikkelder 
geworden. 

2. Een meer integraal overheidsbeleid is nodig om te voorkomen dat de schuldenproblematiek 
en de toestroom in beschermingsbewind zal blijven stijgen. Door de toegenomen incassodruk 
moeten steeds meer huishoudens met problematische schulden rondkomen van een bedrag 
onder de beslagvrije voet. Door de huidige complexiteit wordt de beslagvrije voet soms te laag 
vastgesteld. Er moet haast gemaakt worden met het vereenvoudigen van de beslagvrije voet 
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en het proactief toepassen van de beslagvrije voet; ook bij bijzondere incassobevoegdheden 
door de fiscus.  

3. Wees terughoudend als Rijk – als voornaamste schuldeiser en verstrekker van toeslagen – in 
het terugvorderen van schulden om zo het aantal problematische schulden daadwerkelijk te 
kunnen terugdringen. De Belastingdienst en het CJIB zouden een andere positie in kunnen 
nemen die het maatschappelijk belang wel dient. Destructieve incassobevoegdheden moeten 
worden ingeperkt.  

4. Zorg voor financiële educatie in het onderwijscurriculum, zodat de financiële weerbaarheid 
onder jongeren wordt vergroot. 

5. Zorg voor een budget bijzondere bijstand dat gereserveerd wordt voor beschermingsbewind 
vanuit het Rijk. Het Rijk betaalt beschermingsbewind voor de niet-leerbare doelgroep. En de 
gemeente verstrekt bijzondere bijstand voor de (potentieel) leerbare doelgroep mits dit qua 
draagkracht noodzakelijk is. Het Ministerie van SZW gaat een vervolgmeting doen naar de 
ontwikkelingen van zowel de kosten als het aantal onder bewindgestelden. We ondersteunen 
dit als daaraan gekoppeld wordt dat het Rijk gemeenten zal compenseren voor deze kosten 
bijzondere bijstand voor beschermingsbewind.  

6. In de wet Wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap moet worden vastgelegd 
of met de Raad voor de Rechtspraak wordt afgestemd dat de rechter bij een verzoek tot 
instelling tot beschermingsbewind ook afweegt of een minder vergaande voorziening mogelijk 
is. Bij een verzoek tot onderbewindstelling wordt dat nu niet getoetst. 

 
Tot slot 
Wij doen een beroep op het kabinet om gemeenten op bovenstaand punt tegemoet te komen. 
Uiteraard zijn wij bereid om het een en ander nader toe te lichten.  
 
Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)   Divosa 
 

         
 
Jantine Kriens       René Paas 
Voorzitter Directieraad      Voorzitter  
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