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Beste bewindvoerders.
Hierbij doe ik u de nieuwsbrief toekomen waarin ik een aantal onderwerpen onder uw aandacht wil
brengen en ik u informeer over de wijzigingen in de landelijke Aanbevelingen en tot slot de stand
van zaken uiteenzet over de digitalisering. Ik verzoek u van de inhoud kennis te nemen en deze te
delen met de (assistent) bewindvoerders binnen uw Organisatie.
Om te beginnen wil ik benadrukken hoe belangrijk het is voor een prettige samenwerking en het
efficiënt laten verlopen van onze werkprocessen dat u en uw collega’s tijdig, voordat termijnen
verlopen, de griffie gemotiveerd bericht dat de gestelde termijn in een zaak niet haalbaar is
gebleken en u derhalve verzoekt om uitstel. Een dergelijk tijdig verzoek zat in beginsel
gehonoreerd worden en scheelt rappelbrieven achteraf.

Beloning aanvangswerkzaamheden n.a.v. arrest Hof
Zoals u waarschijnlijk hebt vernomen, heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 22 maart
201$ een arrest gewezen dat ingaat op de beloning voor aanvangswerkzaamheden. Het Hof
oordeelt dat niet te snel mag worden aangenomen dat sprake is van uitzonderlijke omstandigheden
waardoor het forfaitaire tarief voor de aanvangswerkzaamheden kan worden verlaagd. Zoals ik u
op de bewindvoerdersmiddag van 24 mei jt. al mededeelde, is het arrest in het voorjaar besproken
in de landelijke Expertgroep CBM en heeft de rechtbank Rotterdam haar beleid inmiddels als volgt
aangepast:
Er zal m.i.v. 1 ianuari 201$ gçç korting van -7- 2 uur meer worden toegepast op de beloning voor
aanvangswerkzaamheden als een bewindvoerder niet is verschenen op de instellingsziuing. Ook als
een beschikking op stukken wordt afgegeven zal er geen korting worden toegepast.
Mocht u op grond van dit aangepaste beleid aanspraak maken op vergoeding van reeds in
mindering gebrachte uren, dan kunt u daarvoor per zaak een afzonderlijk verzoek indienen.
Verzoeken om vergoeding met terugwerkende kracht van véér 1 ianuari 2018 in mindering
gebrachte uren op de beloning van aanvangskosten zullen worden afgewezen.

Persoonsgegevens worden, voor zover nodig voor een goede procesvoering, opgenomen in een registratiesysteem van de rechtbank Rotterdam
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Het bovenstaande geldt overigens niet voor massaontslagen/benoemingen. Daarvoor zijn of worden
met de betreffende bewindvoerders aparte beloningsafspraken gemaakt.
NB: De kantonrechters in Rotterdam benadrukken dat zij het nog steeds van wezenlijk belang
vinden dat een voorgestelde bewindvoerder op de zitting aanwezig is. Mocht blijken dat
bewindvoerders n.a.v. dit gewijzigde beleid niet meer meekomen naar de zitting dan kan dit
gevolgen hebben voor hun benoeming in het algemeen.
Aanwezigheid bewindvoerders op ziftingen in het algemeen
Meer in het algemeen hecht ik er nadrukkelijk aan te wijzen op het belang van het aanwezig zijn
van de bewindvoerder tijdens een zitting. Dit geldt ook —en zelfs jtlist- voor civiele zittingen (denkt
u aan huurzittingen, overlast, ontbinding en ontruiming, arbeid gerelateerd conflict etc.)! In civiele
zaken is immers de bewindvoerder de formele procespartij geworden in plaats van de
rechthebbende. Als de bewindvoerder geen verweer voert (ook al is de rechthebbende wellicht wel
in persoon op een zitting aanwezig), wordt dit in een civiele zaak als verstek beschouwd en zal de
vordering in veel gevallen worden toegewezen!! Het is dus van groot belang voor uw cliënt dat u
verweer voert en verschijnt als ti het met een vordering niet eens bent.
Ingangsdatum bewind
Voor de zekerheid vermeld ik nog eens dat —conform art. 1:434 lid 2 BW- het bewind ingaat daags
na verzending van de instellingsbeschikking (tenzij een later ingangstijdstip in de beschikking
wordt vermeld). Vanaf die datum bent ti dus verantwoordelijk voor het beheer van de rekeningen
van rechthebbende.
Scheiding van rechthebbenden: andere bewindvoerder
Denkt u er s.v.p. aan dat bij scheiding van rechthebbenden het de bedoeling is dat één van hen zo
spoedig mogelijk naar een andere bewindvoerder overgaat en een wijziging bewindvoerder
aanvraagt. Er ontstaan immers zeer gemakkelijk belangentegenstellingen, ook al is dat wellicht pas
op enige termijn. Als u desondanks, bij wijze van uitzondering, wilt dat beiden bij dezelfde
bewindvoerder (d.w.z. bij hetzelfde kantoor) blijven, moet dat goed gemotiveerd worden en
partijen moeten op de risico’s gewezen zijn. Wij zullen daar scherp op toezien. Het kan zijn dat
mocht later alsnog toch gekozen worden het wijzigen van bewindvoerder omdat er
belangentegenstelling is ontstaan- de oude bewindvoerder opdraait voor de kosten die de wijziging
met zich meebrengt.
—

Tarieven eind-R&V bij scheiding rechthebbenden
Bij scheiding van gehtiwden die beiden onder bewind staan en van wie er 1 stopt met bewind of
overstapt naar een andere bewindvoerder, moet er een eind-R&V komen t.a.v. het
gemeenschappelijk vermogen. Wat mogen de bewindvoerders in zo’n situatie berekenen? De
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Expertgroep heeft recent besloten dat u het tarief voor “dubbel particulier” mag rekenen voor een
dergelijke eind-R&V volgens artikel 7, lid 5 sub d van de Regeling beloning curatoren,
bewindvoerders en mentoren. Iedere persoon van de economische eenheid kan dan voor de helft
worden “aangeslagen”. Het gaat immers om het einde van een gemeenschappelijk vermogen, ook
al blijft 1 betrokkene nog onder bewind.
Bewindvoerder en mentor bij één kantoor. maar verschillende personen
Zoals bekend wordt in dergelijke gevallen het zogenaamde “combitarief’ gehanteerd. Sommige
bewindvoerders menen dat dit niet terecht is omdat verschillende personen binnen de Organisatie de
werkzaamheden uitvoeren en het ook verschillend werk betreft. Zij zien graag het opgetelde tarief.
Ik wil u er op wijzen dat dit niet de bedoeling is. Ook de landelijke Expertgroep heeft het
Rotterdamse standpunt recent bevestigd. Het gaat immers om één en hetzelfde kantoor, dat zowel
tot bewindvoerder als tot mentor is benoemd. Ook als de werkzaamheden gesplitst zouden gaan
worden over twee zustertakken (bijv. 2 BV’s) binnen het concern moet daar doorheen worden
gekeken, aldus de Expertgroep.
Informatievoorzienin% bewindvoerders aan rechtbank bij wijzi%inen
Als betrokkene verhtiist naar een woonplaats buiten de grenzen van het arrondissement van de
rechtbank Rotterdam, is de Rotterdamse kantonrechter niet langer bevoegd en dient het toezicht
overgedragen te worden. Het is dan ook zaak dat u de kantonrechter zo spoedig mogelijk
informeert over het nieuwe adres. Dat geldt overigens ook als betrokkene binnen het Rotterdamse
arrondissement verhuist. Is uw zaaks dossier al gemigreerd naar KEI Toezicht dan kunt u de
adreswijziging met een digitaal bericht aan ons toesturen, in alle overige gevallen graag schriftelijk.
Het spreekt voor zich dat u de rechtbank ook zo spoedig mogelijk bericht over andere wijzigingen
in de persoonlijke levenssfeer van betrokken als bijvoorbeeld: scheiding, overlijden. Ik breng dit
uitdrukkelijk onder uw aandacht, omdat het regelmatig voorkomt dat we er pas bij de rekening &
verantwoording van in kennis worden gesteld.
Ook als de instellingsgrond niet langer aanwezig is (bijvoorbeeld er zijn geen problematische
schulden meer) moet u de rechtbank hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Met dit alles
voorkomen we dat wij werken met achterhaalde gegevens of op basis van een inmiddels niet meer
bestaande grond of situatie.
Meer in het algemeen wil ik benadrukken dat hoe meer u ons uit eigen beweging informeert over
het verloop van het bewind des te sneller wij verslagen en verzoeken kunnen affiandelen. Let op dat
u alle gevraagde bijlagen meestuurt en lukt dat onverhoopt niet graag een korte toelichting. Wijkt
de R&V van het ene jaar op onderdelen af van het nadere jaar licht u dan voorhand toe waarom, dat
scheelt vragen achteraf.
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Wijziging van bewindvoerder: onderling contact verplicht
Op grond van de Aanbevelingen meerderjarigenbewind (paragraaf G.4) moet bij de intentie tot
wijziging van bewindvoerder de aangezochte bewindvoerder eerst contact opnemen met de
bestaande bewindvoerder teneinde de ontstane situatie te bespreken, voordat de betrokkene het
verzoek tot ontslag en benoeming bij de kantonrechter indient. Dat dit contact tussen de
bewindvoerders er geweest is, moet worden aangetoond bij het indienen van het wijzigingsverzoek.
De nieuwe landelijke Aanbevelingen voor bewind
Op 7 septemberjl. heeft het LOVCK&T de nieuwe Aanbevelingen voor bewind vastgesteld. In een
later stadium gaat de Expertgroep kijken naar de Aanbevelingen voor curatele en mentorschap.
Een kleine greep uit de gewijzigde Aanbevelingen voor bewind:
-als de betrokkene in staat is de boedelbeschrjving te begrijpen en te beoordelen, dient deze de
boedelbeschrj ving mede te ondertekenen
-onder B.2: samenwonenden: u kunt twee aparte R&V’s/boedelbeschrjvingen indienen; kiest ti
toch voor een gezamenlijke R&V/boedelbeschrjving: dan schulden wel uitsplitsen over de
partners. Partners met gemeenschap van goederen en slechts één partner onder bewind: bewind
geldt over de hele gemeenschap; denk aan mogelijkheid van een beperkt bewind.
-duidelijker dan voorheen staat opgenomen dat gelden van betrokkene niet op een tussenrekening
of derdengeidrekening mogen staan; ook niet voor korte tijd.
-duidelijker dan voorheen staat in B.5. dat de bewindvoerder er voor moet zorgen dat de bijzondere
bijstand voor bewindvoerderskosten door de gemeente op de beheerrekening van betrokkene wordt
overgemaakt.
-toevoeging in 36: uitgangspunt is dat de rekening en verantwoording zoveel als mogelijk met
betrokkene wordt besproken, ook bij een lichamelijk/geestelijke grond. Dit is alleen dan niet nodig
als bespreken geen enkele zin heeft, bijvoorbeeld vanwege het zeer lage ontwikkelingsniveau van
betrokkene of diens ziektebeeld.
-bankafschriften bij de boedelbeschrijving en R&V: moeten daadwerkelijk uit het systeem van de
bank komen en (dus) ook het logo van de bank bevatten.
-B13. Als erfgenamen niet bereid zijn de R&V op te nemen, kan bewindvoerder eventueel de
rekenprocedure volgen (art. 771 Rv. ) Hiervoor is dan wel vooraf overleg met kantonrechter vereist
(in verband met hoge kosten!!).
een regeling voor de beloning als er sprake is van twee bewindvoerders: u kunt zelfde
verdeling afspreken van de gezamenlijke beloning. Komt u er niet uit, dan kan de kantonrechter
beslissen.
-In D.$ is een aparte paragraaf opgenomen over machtigingsverzoeken om een deel van het
vermogen van de rechthebbende in een rechtspersoon onder te brengen. In de regel zal dit verzoek
worden afgewezen.
-onderdeel II bevat een verheldering en verbetering van de klachtprocedure. Bij professionele
bewindvoerders is uitgangspunt dat over de klacht eerst een gesprek moet plaatsvinden tussen
bewindvoerder en rechthebbende.
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Stand van zaken digitalisering KEI Toezicht
In de nieuwsbrief van april ji. berichtten wij ti dat 1500 dossiers van 24 bewindvoerderskantoren
waren gemigreerd naar ons nieuwe digitale systeem. We hebben in de zomer vaart gemaakt en op
dit moment hebben we, verdeeld over Rotterdam en Dordrecht, 6600 dossiers gemigreerd van 49
bewindvoerderskantoren die als standplaats het arrondissement Rotterdam hebben. Landelijk zijn
er medio oktober 201$ 60.000 dossiers van de in totaal 161.000 dossiers bij professionele
bewindvoerders gernigreerd. De ervaringen van de rechtbank en de bewindvoerders zijn
overwegend positief. Alles wat nieuw is vergt gewenning en aanpassing, maar de samenwerking
vertoopt prettig. De bewindvoerders die digitaal verslagen en verzoeken kunnen indienen willen
niet meer terug.
Mocht u nog niet digitaal gekoppeld zijn met de rechtbank Rotterdam, maar wilt u dat wel of bent u
dat al wel bij een andere rechtbank, neemt u dan contact op met mevr. E. Hoevenaars-van’t Kruijs
via telnr. 0$$-3625707 of via een ernail (bewindsbureau.rotierdam’rechtspraak.nl).
Specifieke aandachtsptinten voor digitaal werkende bewindvoerders
Instetlingsverzoeken of verzoeken tot wijziging bewindvoerder, opheffing maatregel of wijziging
grond kunnen nog niet digitaal worden ingediend en afgehandeld. U zult het verzoek dus nog op
papier moeten aanleveren.
Machtigingsverzoeken kttnnen digitaal worden ingediend. Maakt u a.u.b. zoveel mogelijk gebruik
van de voor gedefinieerde verzoeken en vult ti die zo volledig mogelijk in. Komt uw verzoek niet
in de lijst met voor gedefinieerde verzoeken voor, dan kunt ti daarvoor ‘verzoek overig’ gebruiken.
De verzoekmodellen zijn niet bedoeld voor het doen van mededelingen of het stetlen van een
vraag. Daarvoor dient u de extern bericht functionaliteit te gebruiken. U kunt bij uw eigen
softwareleverancier navragen waar die mogelijkheid zich binnen uw programma bevindt. Het gaat
om mededelingen zoals een adreswijziging van betrokkene, overlijden van betrokkene of het
stellen van een algemene vraag (niet zijnde een machtigingsverzoek) in dat specifieke dossier.
Wijziging van bewindvoerder bij digitaal werken
Als de oude en de nieuwe bewindvoerder beiden digitaal werken dan kan het afleggen van
de eindverantwoording ook digitaal. De griffie zal de wijziging in Toezicht verwerken en
de oude bewindvoerder ontvangt een taak dat hij de eindverantwoording moet indienen. De
oude bewindvoerder dient de eindrekening digitaal in, de nieuwe bewindvoerder ontvangt
de eindrekening en kan deze digitaal accorderen. De nieuwe bewindvoerder moet daarnaast
een digitale boedelbeschrjving indienen.
Als de oude bewindvoerder digitaal werkt en de nieuwe bewindvoerder niet, dan wordt de
digitale behandeling gestopt. De oude bewindvoerder krijgt daarvan een notificatie ‘einde
digitale behandeling’ en zal de eindverantwoording op papier moeten aanleveren. U krijgt
daar geen brief over, in de beschikking staat duidelijk de inleverdaturn vermeld.
-

-
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Als de otide bewindvoerder niet digitaal werkt en de nietiwe bewindvoerder wel, dan zal
het dossier voor de nieuwe bewindvoerder worden gemigreerd naar het digitate systeem en
wordt een boedetbeschrjving klaargezet. Dat ontslaat de nieuwe bewindvoerder niet van
de verplichting om de eindverantwoording van de oude bewindvoerder op te nemen en te
accorderen.

Als het bewind wordt opgeheven of van rechtswege eindigt bij overlijden van betrokkene zal de
griffie dat digitaal verwerken eti zal de reeds in concept klaargezette rekening en verantwoording
voor het lopende jaar op de dattim van opheffing c.q. overlijden automatisch worden omgezet in
een eind rekening en verantwoording over de juiste periode. U hoeft daar als digitate
bewindvoerder zelf niets voor aan te passen in uw systeem. NB het overlijden dient u per
omgaande aan ons door te geven via de extern berichtfunctionaliteit ( zoals hierboven al is
genoemd).

Hoogachtend,

Mr drs E. van Schouten
Coördinerend kantonrechter CBM
Rechtbank Rotterdam

