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Geachte mevrouw Van Ark, geachte heer Dekker,  
 

 
Op 4 juli 2018 kregen wij van u het verzoek tot een bestuurlijke reactie op het concept wetsvoorstel 
adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewind. Hierbij voldoen wij graag aan uw verzoek. In deze 
brief en bijlage reageren wij eerst fundamenteel op het brede stelsel van beschermingsbewind en 
schuldhulpverlening en daarna op hoofdlijnen op het concept wetsvoorstel, waarbij we ingaan op de 
aandachtspunten die nodig zijn voor het doen slagen van het adviesrecht in de praktijk. Op grond 
van input van onze leden geven we u een aantal aandachtspunten mee voor de nadere uitwerking 
met als gezamenlijk doel om: 

• enerzijds in goede samenspraak tussen rechtbanken, bewindvoerders en gemeenten te 
komen tot de best passende dienstverlening voor kwetsbare inwoners met financiële 
problemen en; 

• anderzijds het adviesrecht haalbaar en (financieel) uitvoerbaar te laten zijn zodat onze 
leden het passende aanbod kunnen bieden aan hun inwoners.  

 
In de bijgevoegde bijlagen geven wij uitgebreid ons advies. Dit impliceert enthousiasme met de 
nodige randvoorwaarden en aandachtspunten voor de nadere uitwerking. Het adviesrecht is een 
goede eerste stap. Maar om te zorgen dat beschermingsbewind echt een onderdeel wordt van de 
keten van ondersteuning van de inwoner, is er meer nodig. Het is van belang om het functioneren 
van het gehele systeem in ogenschouw te nemen. Om die reden beginnen wij met een paar 
fundamentele randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan om het adviesrecht te laten slagen.  
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We gaan ervan uit dat we de bestuurlijke overleggen inplannen en u ook in het vervolgproces voor 
de totstandkoming van het finale wetsvoorstel gebruik maakt van onze kennis, expertise en 
netwerken. Om zo in gezamenlijkheid met de Raad voor de Rechtspraak, branches van 
bewindvoerders en het Rijk een gedegen, (financieel) uitvoerbaar en haalbaar wetsvoorstel op te 
zetten dat bijdraagt aan de beleidsdoelen en de uitvoeringspraktijk én de best passende vorm van 
ondersteuning aan kwetsbare inwoners.  
 
Wij zijn uiteraard bereid tot het geven van een nadere toelichting. 
 
Met vriendelijke groet, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)  

 

 

 
 
 
Jantine Kriens 
Algemeen Directeur  
 
 
 
 
 
 
  
 


