Het is alweer een tijdje geleden dat wij u de laatste nieuwsbrief stuurden. Graag vragen wij uw
aandacht voor de volgende punten.
Wisseling van de wacht
Mevrouw mr. C.H. Kemp-Randewijk heeft u tijdens de laatste bewindvoerdersbijeenkomst in juni jl.
al geïnformeerd dat zij het stokje van coördinerend kantonrechter bewind, curatele en mentorschap
wilde gaan overdragen in de loop van dit jaar. Dat is inmiddels gebeurd. Graag stel ik mij voor als haar
opvolgster. Mijn naam is mevrouw mr.drs. E(llen) van Schouten. Ik ben ruim 5 jaar werkzaam als
kantonrechter en vanaf het begin ook actief op het vlak van bewind, curatele en mentorschap.
Daarnaast zult u in overleggen regelmatig ook mijn plaatsvervanger de heer mr. R(ik) Kruisdijk
tegenkomen. Hij is eveneens kantonrechter en doet ook CBM-zaken; hij heeft een ruime ervaring als
insolventierechter en dus ook op het terrein van toezicht. Rest mij nog u te informeren dat mevrouw
mr. E(llen) Hoevenaars-van ’t Kruijs ons met raad en daad zal bijstaan in CBM-aangelegenheden. Zij
is ook degene die als implementatiecoördinator de aanstaande introductie van KEI Toezicht zal
begeleiden. Wij hopen op een prettige voortzetting van de samenwerking met u.
KEI Toezicht
Inmiddels is op 1 november jl. binnen de Rechtspraak de beslissing genomen om KEI Toezicht m.i.v. 6
november landelijk verder uit te rollen. Wij liggen in Rotterdam op schema met de planning van de
implementatie. Bewindvoerders die gebruik maken van het pakket Lynfosys-Onview zijn inmiddels
door ons benaderd om in hun dossiers digitaal te gaan werken. Zodra andere IT-leveranciers groen
licht krijgen, zullen wij de daarmee werkende bewindvoerders gaan benaderen voor de migratie. Zodra
uw dossiers in KEI Toezicht zijn ingevoerd gaan we digitaal werken t.a.v. de eerste beschrijving, de
rekening en verantwoording en de machtigingen. U ontvangt t.z.t. een informatieflyer.
5-jaarsevaluatie
Op grond van de landelijke kwaliteitseisen wordt bewindvoerders, curatoren en mentoren gevraagd
naar de stand van zaken in hun dossiers. We gaan dit fasegewijs doen en zijn vooralsnog begonnen met
evaluatieformulieren te versturen voor dossiers waarbij de beschermingsmaatregel voor 2013 is
opgelegd (het gaat hier om duizenden dossiers). Dit heeft inmiddels een flink aantal
evaluatieformulieren opgeleverd. De informatie daaruit wordt bekeken en waar nodig worden zittingen
gepland waarop bespreekpunten aan de orde komen. U kunt bijvoorbeeld denken aan situaties waar bij
nader inzien een lichtere maatregel wenselijk is, of de samenwerking tussen mentor en bewindvoerder
niet goed verloopt. Ook kan het zijn dat gedacht wordt aan opheffing of dat een rechthebbende
verhuisd is naar een adres buiten het arrondissement. Wij lopen de formulieren allemaal na, maar door
de grote aantallen CBM-dossiers kan het zijn dat u pas later een brief voor de evaluatie ontvangt. Als u
deze brief wel ontvangen hebt, maar het evaluatieformulier nog niet hebt ingestuurd, roep ik u
dringend op dat alsnog voortvarend te doen. Het is in het belang van de rechthebbende dat we de
actuele stand van zaken van u horen.
Problematische schulden: wijziging van aanpak
Het is al aangekondigd op de bewindvoerdersmiddag van juni jl: de rechtbank Rotterdam gaat op het
punt van de problematische schulden een nieuw beleid hanteren. Het gaat om situaties waarin sprake is
van kleine of zeer overzichtelijke schulden. Voor deze situaties willen wij als kantonrechters geen
bewind meer uitspreken. De bewindvoerder moet in het verzoekschrift motiveren dat er sprake is van
problematische schulden. Uitgangspunt voor ons is: een schuld van minder dan € 3.000,- achten wij
niet problematisch. Als de schuld hoger is dan € 3.000,- maar er niet meer dan 3 schuldeisers zijn, is
de schuld evenmin problematisch. Deze wijziging van beleid is ingegeven door de vele aanvragen
bijzondere bijstand die bij de gemeente worden gedaan. In veel gevallen overstijgt de bijzondere
bijstand daarmee de schuld. Het gaat daarmee om een onevenredig beslag op algemene middelen en

dus op de maatschappij, en dat achten wij bij dergelijke relatief kleine schulden niet wenselijk. Om te
voorkomen dat mensen die een dergelijke ‘kleine of eenvoudige’ schuld hebben tussen wal en schip
vallen, is gesproken met de Sociale Dienst Drechtsteden en de gemeente Rotterdam. Beide hebben
voorzieningen waar de betrokkenen een beroep op kunnen doen (denk aan eigen bewindvoerders of
budgetbeheer door de gemeenten c.q. Sociale Dienst, en begeleiding door de Kredietbank en de
Vraagwijzer in Rotterdam). Wij zijn in gesprek met de gemeente Rotterdam of er mogelijkheden zijn
om te komen tot een speciaal loket waarnaar de rechtbank of een bewindvoerder de betrokkenen kan
verwijzen. U wordt op de hoogte gehouden hiervan. Het eigen beleid van de rechtbank voor de zgn.
kleine schulden is overigens wel reeds ingegaan, dus u wordt verzocht daarop te anticiperen bij het
indienen van de verzoekschriften en plannen van aanpak om te voorkomen dat het verzoek om die
reden wordt afgewezen.
Informatievoorziening bewindvoerders aan rechtbank
Zoals u begrijpt kunnen wij alleen goed toezicht houden bij bewind, curatele en mentorschap als wij
door u goed geïnformeerd worden.
Het is dan ook zaak dat u (voor zover u dat niet reeds gedaan hebt) de kantonrechter zo spoedig
mogelijk informeert:
-als er adreswijzigingen zijn van betrokkenen
-als uw eigen kantooradres wijzigt
-als uw kantoor wijzigt van rechtsvorm
-als er nieuwe (assistent)bewindvoerders bij u gaan starten. De laatste twee wijzigingen moet u
daarnaast ook doorgeven aan het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM in Den Bosch.
Bekostiging extra uren
Wij ontvangen regelmatig verzoeken van bewindvoerders om toekenning van beloning voor extra
uren. Het landelijk beleid is, zoals u weet, zeer restrictief op dit punt. Wij hanteren uiteraard ook dit
beleid. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kunnen extra uren worden toegestaan. In elk geval dient
u een dergelijk verzoek goed te motiveren.
Bijzondere bijstand en PGB-besluiten
Ik verwijs nogmaals naar ons eerdere verzoek om de beschikkingen bijzondere bijstand (ook in het
geval van afwijzingen) en PGB bij de door u in te dienen rekening en verantwoording te voegen. Bij
een aantal ingeleverde R&V’s missen wij deze nog. Om herhalingsverzoeken en onnodig tijdsverloop
te voorkomen, is het van belang dat u de beschikkingen meteen al bij de stukken voegt. Dat is ook in
het belang van uw cliënt.
Bijzondere bijstand: wij controleren aan de hand van de beschikking de R&V’s. Hebt u meer
bijzondere bijstand uitgekeerd gekregen dan waar u aan beloning recht op hebt conform de
instellings/beloningsbeschikking, dan moet u het teveel uitgekeerde zelf aan de gemeente terugstorten.
Het is uw verantwoordelijkheid om bij de gemeente het juiste bedrag aan bijzondere bijstand aan te
vragen. Wij willen ook onderstrepen dat de bijzondere bijstand op de beheerrekening van de
betrokkene moet worden uitgekeerd en niet op de rekening van de bewindvoerder!! Het is dus van
belang dat u dat goed bij de gemeente aangeeft in uw aanvraag. Wij zullen dit ook bij de gemeente
aanstippen.
Voor wat betreft het PGB: als u een beloningsverzoek doet in verband met extra uren moet u goed
onderbouwen wat u doet als bewindvoerder inzake een PGB. Soms gaat het om trekkingsrechten en is
er tevens een mentor; dan is er in principe geen reden om als bewindvoerder extra kosten in rekening
te brengen. Wordt er in het kader van een PGB echter geld verstrekt, dan is aannemelijk dat u daar ook
werk aan hebt en kan een vergoeding mogelijk wel aan de orde zijn.

Bespreking R&V met de betrokkene
In beginsel moet de rekening en verantwoording door u met de betrokkene worden besproken. Dit is
slechts anders als de betrokkene de rekening en verantwoording niet kan begrijpen, noch die kan
beoordelen. Dit wordt op de instellingszitting altijd aan de orde gesteld. In alle andere gevallen (dus
ook in het geval een betrokkene de R&V niet kan beoordelen, maar wel kan begrijpen) dient u de
rekening en verantwoording in persoon met hem of haar te bespreken. Dit betekent dat u niet kunt
volstaan met een toezending alleen.
Partners die onder bewind staan gaan uit elkaar
Indien beide partners bij u onder bewind staan en vervolgens uit elkaar gaan, kunt u in beginsel niet
langer voor beiden optreden. Dit voorkomt dat de ex-en u tegen elkaar uitspelen of dat de belangen
(die inmiddels uiteen zijn gaan lopen) door elkaar heen lopen. Wilt u desondanks bewindvoerder van
beide partners blijven, dan moet u dat goed motiveren tegenover de kantonrechter. Het is uiteraard
steeds van belang om een echtscheiding van partners die beiden onder bewind staan aan de
kantonrechter te melden.
Griffierecht
Wij maken u er opmerkzaam op, dat u het griffierecht als (aanstaand) bewindvoerder niet moet
voorschieten bij een verzoekschrift. Eventueel kunt u uitstel van betaling aanvragen, maar wij zijn ook
bezig om de termijn voor een herinnering/aanmaning te verlengen, zodat u ondertussen meer tijd hebt
om via de bijzondere bijstand het griffierecht vergoed te krijgen.
Bewindvoerdersmiddag
Wij kondigen hierbij alvast de bewindvoerdersmiddag 2018 aan. Deze wordt gehouden in Rotterdam
op de middag van donderdag 24 mei. Deze dag kunt u dus al noteren.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
mw. mr.drs. E. van Schouten
kantonrechter

