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Geachte mevrouw, heer,
Graag uw aandacht voor het volgende.
Tarieven 2017
Op 1 oktober 2016 is de Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 7juli 2016, nr. 78107$
in werking getreden. Deze regeling bevat een wijziging van de indexeringsbepaling in de Regeling
beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Kort gezegd houdt de wijziging in dat indexering niet
meer standaard jaarlijks plaatsvindt, maar eens per drie jaar, tenzij het indexeringspercentage met
betrekking tot één jaar hoger is dan 1% of lager is dan -1% (zie art. 13 van de Regeling beloning).
Het indexeringspercentage voor 2017 valt naar verwachting binnen de genoemde bandbreedte.
De beloningen in de Regeling beloning blijven daarom naar verwachting voor 2017 ongewijzigd.
Beschikking bijzondere bijstand
Een kopie van de beschikking van de bijzondere bijstand dient u bij de rekening en verantwoording
voor dat jaar over te leggen, ook indiende aanvraag voor bijzondere bijstand is afgewezen.
Het bedrag aan bijzondere bijstand dient in de rekening en verantwoording zowel bij de inkomsten (het
toegewezen bedrag) als bij de uitgaven (het bedrag dat is uitgegeven) te worden vermeld. Als deze
bedragen van elkaar afwijken, dient u daarop een toelichting te geven.
Tiidig inleveren stukken bij Landelijk Kwaliteitsbureau CBM
Vanuit het Landelijk Kwaliteitsbureau krijgt u een datum waarop jaarlijks stukken moeten worden
ingediend. Voor bewindvoerders die in het arrondissement van de rechtbank Rotterdam werkzaam zijn.
is dat de dattim van 1juli. Het Landelijk Kwaliteitsbureau stuurt u een maand van tevoren nog een
herinnering. tk wijs u er uitdrukkelijk op dat indien stukken niet tijdig worden ingeleverd, u als niet
benoembaar wordt aangemerkt. Dat heeft tot gevolg dat u in nieuwe zaken niet tot bewindvoerder kunt
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worden benoemd. Het is dan ook in uw eigen belang om ieder jaar tijdig de stukken aan te leveren bij
het Landelijk Kwaliteitsbureau.
Kinderbijslag/toeslagen op de beheerrekening
Een vraag die vaak door bewindvoerders wordt gesteld, is of de kinderbijslag en andere toeslagen ook
op de beheerrekening moeten worden gestort. Ik wijs u erop dat âlle inkomsten van een rechthebbende
onder het beheer van de bewindvoerder vallen. Het is vervolgens aan de bewindvoerder om ervoor te
kiezen dat toeslagen rechtstreeks naar de leefgeldrekening van de rechthebbende gaan of dat deze
toeslagen op de beheerrekening blijven staan. Dat eerste zal overigens alleen het geval zijn indien geen
sprake is van problematische schulden. De bewindvoerder blijft echter in alle gevallen
verantwoordelijkheid ten aanzien van voornoemde kinderbijslag en toeslagen.
Aannamestop bij achterstand in rekening en verantwoording/boedelbeschri j ving enz.
In 2017 zal veel eerder dan nu liet geval is, worden overgegaan tot een aannamestop als een
bewindvoerder ondanks herhaalde verzoeken de rekening en verantwoording/de boedelbeschrjving niet
(tijdig) indient en niet reageert op rappelbrieven. Als u een achterstand in het indienen van deze stukken
heeft, gaat de kantonrechter ervan uit dat uw werklast blijkbaar te hoog is en zult u voorlopig niet meer
tot bewindvoerder worden benoemd. U wordt daar dan per brief van op de hoogte gebracht. Het niet
indienen van voornoemde stukken en het niet reageren op brieven belemmert de kantonrechter immers
in haar/zijn toezichthoudende taak.
Gemotiveerde reactie op klachten
Indien u vanuit de rechtbank het verzoek krijgt om te reageren op een klacht van een rechthebbende,
verzoek ik u om binnen de daarvoor aangegeven tijd schriftelijk te reageren. Dat leidt ertoe dat klachten
sneller opgelost worden en dat is ook in uw belang.
Wijziging bewindvoerder
Het komt nogal eens voor dat rechthebbenden om wijziging van de bewindvoerder vragen zonder dat
daar objectief gezien reden toe is. Vanwege de kosten die daarmee gepaard gaan, welke kosten in het
merendeel van de gevallen voor rekening van de bijzondere bijstand komen, is het uitgangspunt dat
dergelijke verzoeken niet worden gehonoreerd als daar geen goede aanleiding voor is. U wordt dan ook
aangeraden om in dergelijke situaties terughoudend te reageren wanneer een rechthebbende u verzoekt
haar/zijn nieuwe bewindvoerder te worden.
Bereikbaarheid
Een veelgehoorde klacht van rechthebbenden is een gebrek aan communicatie van de bewindvoerder.
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Ik wil u erop wijzen dat u ook tijdens vakanties bereikbaar moet zijn en dat e-mailberichten binnen 4$
uur beantwoord moeten zijn. U dient ook duidelijk aan rechthebbenden te communiceren wanneer en op
welke wijze zij u kunnen bereiken.
Ook vanuit de rechtbank is een gebrek aan bereikbaarheid van bewindvoerders een veelgehoorde klacht.
Sommige bewindvoerders zijn bijvoorbeeld op bepaalde werkdagen telefonisch niet bereikbaar en/of
hebben alleen een telefonisch spreekuur en zijn daarbuiten telefonisch niet te bereiken. Indien u een
apart telefoonnummer heeft voor instanties, zoals de rechtbank, verzoek ik u dat nummer aan de
rechtbank kenbaar te maken, zodat rechtbankmedewerkers u op werkdagen, buiten het telefonisch
spreekuur, kunnen bereiken.
Adreswijzigingen
Ik verzoek u om adreswijzigingen niet alleen aan het Landelijk Kwaliteitsbureau door te geven, maar
ook aan de rechtbanken waar u bewindsdossiers heeft lopen. Dit voorkomt vertraging in de verzending
en ontvangst van poststukken en dat is ook in uw belang.
Communicatie per post
Vanwege de privacy van rechthebbenden verzoek ik u om inhoudelijke informatie en privacygevoelige
stukken alleen per post naar de rechtbank toe te sturen. Het e-mailadres van het bewindsbureau van de
rechtbank is alleen bedoeld voor korte niet-inhoudelijke mededelingen over bijvoorbeeld het
verplaatsen van een zitting of het doorgeven van andere niet-inhoudelijke informatie. Het is
rechtbankmedewerkers niet toegestaan om e-mailberichten van bewindvoerders met bij lagen uit te
printen en in behandeling te nemen.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelj,

groet,

1

Mevrouw mr. C.H. Kemp-Randewijk

kantonrechter

