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Nieuwsbrief september 2020

Beste bewindvoerders,
Hieronder wil ik u informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot CBM bij de rechtbank
Rotterdam in het kader van de coronamaatregelen, de bewindvoerdersmiddag en over een besluit van de
landelijke expertgroep CBM ten aanzien van bankkosten.

Werkwijze CBM zaken in coronatijd
De situatie zoals beschreven in de laatste nieuwsbrief d.d. 5 juni jl. duurt nog steeds voort. Omdat alle
verzoeken, voor zover dat mogelijk is, op de stukken zullen worden afgehandeld doen we een groot
beroep op u als professioneel bewindvoerder om ons bij het verzoekschrift al, van zoveel mogelijk
informatie te voorzien. Dan kunnen we snel een weloverwogen beslissing nemen.
Voor instellingsverzoeken geldt dat deze voorzien moeten zijn van stukken die de grondslag waarop
het verzoek is gebaseerd onderbouwen; (aanvullend)plan van aanpak, schuldenoverzicht, verklaring van
de (zorg)begeleiding, CIZ-verklaring of medische/deskundige verklaring, verklaring van
Kredietbank/EFT/Stroomopwaarts etc. dat onderbewindstelling nodig is, WSNP-beschikking etc. Als u
verzoeken krijgt vanuit een gemeente, schuldhulpverleningsinstantie of maatschappelijke instantie om
een cliënt aan te nemen sta er dan op dat deze instanties hun verzoek aan u schriftelijk bevestigen met
een toelichting, die u vervolgens meestuurt bij het verzoekschrift.
Voor verzoeken om opheffing en wijziging/ontslag bewindvoerder geldt dat de andere partij altijd
om een schriftelijke (dan wel bij uitzondering mondelinge) reactie zal worden gevraagd. De
kantonrechter zal daarna in principe op de grond van die stukken beslissen. Slechts in uitzonderlijke
zaken zal een mondelinge behandeling (zitting) worden gehouden. Daar wordt dan zeer bewust toe
besloten. Gelet op de beperkte zittingscapaciteit zijn we genoodzaakt daar zeer kritisch in te zijn en we
verwachten dan ook dat als u wordt opgeroepen, u dan (behoudens echte overmacht die u dan moet
melden) ook aanwezig zult zijn.
De tijdelijke beleidswijziging ten aanzien van R&V’s en mentorschapsverslagen zoals aan u
meegedeeld in de nieuwsberichten van 20 en 30 maart jl. blijft tot nader order nog van kracht. We doen
een nadrukkelijk beroep op de eigen verantwoordelijkheid van u als professional om de verslagen tijdig
in te dienen en als dat niet lukt de griffie daarover tijdig te informeren om onnodig rappelleren en het
plannen van zittingen wegens het niet tijdig indienen van verslagen te voorkomen. Ook wijzen we er
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nog eens op dat het bijzonder handig is als u een extra toelichting geeft als er speciale omstandigheden
aan de hand zijn.
Er ontbreken nog veel R&V’s over 2019!! Dringend beroep om zelf uw administratie hierop na te slaan
en als de termijn is verstreken de griffie te berichten wanneer u het verslag gaat indienen. Het behoeft
geen betoog dat R&V’s over 2019 voor het einde van dit jaar moeten zijn ingediend.

Bewindvoerdersmiddag
Besloten is om de bewindvoerdersmiddag dit jaar niet meer in te plannen. We gaan ervan uit dat het in
2021 weer mogelijk zal zijn en streven er naar een bijeenkomst te plannen in het voorjaar.
De oproep aan u in de nieuwsbrief van 5 juni jl. om onderwerpen aan te dragen die u graag besproken
ziet in een nieuwsbrief blijft staan. Vriendelijk verzoek om uw mail met onderwerpen te richten aan
bewindsbureau.rotterdam@rechtspraak.nl.

Bankkosten
De landelijke expertgroep CBM heeft op 3 juli jl. een besluit genomen t.a.v. bankkosten. Hierna volgt
de tekst zoals die ook is gecommuniceerd naar de brancheverenigingen en is geplaatst op de site van het
landelijk Kwaliteitsbureau:
Via de brancheverenigingen BPBI en NPBP heeft de expertgroep Curatele Bewind en
Mentorschap (CBM) kennis gekregen van het feit dat alle grote banken de professionele
bewindvoerders belasten voor het aanhouden van bankrekeningen voor hun cliënten. De extra
kosten kunnen oplopen tot € 12,- per rekening. Deze extra kosten komen bovenop de kosten voor
het pakket dat bij de bewindvoerders als professionele organisaties in rekening wordt gebracht. De
brancheverenigingen hebben de expertgroep CBM gevraagd of de extra bankkosten per rekening
door de bewindvoerders doorbelast mogen worden aan hun cliënten. Nu de bewindvoerders geen
keuze hebben en geen mogelijkheid hebben om deze extra kosten te vermijden en omdat met
deze verhoging geen rekening is gehouden in de regeling beloning die door de minister is
vastgesteld, heeft de expertgroep als tijdelijke maatregel (dus totdat de regeling beloning door de
minister is aangepast) goed gekeurd dat vanaf 2020 per rechthebbende per jaar (dus niet per
bankrekening) € 6,- in rekening gebracht mag worden. Deze verhoging dient te worden vermeld in
de rekening en verantwoording onder de post “bankkosten” en dient in een bijlage goed te worden
gespecificeerd. Deze tijdelijke regeling houdt op zodra een wijziging van de regeling beloning in
werking treedt. De wijziging van de beloningsbedragen als gevolg van periodieke indexatie van de
regeling beloning valt niet onder de bedoelde wijziging van de regeling beloning.

Wijziging bewindvoerder: eerst onderling contact
Tenslotte het volgende. Nog te vaak krijgen wij verzoeken tot wijziging/ontslag van bewindvoerder met
bijgevoegd een bereidverklaring van een opvolgend bewindvoerder, terwijl niet gebleken is dat er een
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gesprek heeft plaatsgevonden tussen de huidige en opvolgend bewindvoerder, als bedoeld in de
Aanbevelingen onder G4. Graag uw aandacht hiervoor.

Aandachtspunten voor bewindvoerders die digitaal werken
-

-

-

-

-

Onlangs heeft Logius (de dienst digitale overheid die zorgt voor producten en diensten
voor de digitale overheid, bijvoorbeeld DigiD en MijnOverheid) de eisen waaraan Pkiocertificaten moeten voldoen, moeten wijzigen omdat deze niet langer voldeden aan de
internationale standaard. Dit heeft tot gevolg dat de huidige certificaten (‘oude generatie’)
met een einddatum in 2021 (of 2022) tot uiterlijk eind december 2020 geldig zijn.
Sinds enkele weken verstrekken de certificaatleveranciers (KPN, Quovadis, etc…) alleen
nog certificaten die aan de aangescherpte eisen voldoen. Is uw certificaat dit jaar nog aan
vervanging toe, dan krijgt u een certificaat dat aan de nieuwe eisen voldoet en kunt u ook
in 2021 digitaal informatie uitwisselen met de Rechtspraak. Verloopt de geldigheid van uw
certificaat in 2021, dan neemt uw certificaatverstrekker de komende maanden contact met
u op over de vervanging van uw certificaat. Heeft u half december nog niets gehoord dan is
het verstandig om zelf contact op te nemen met uw certificaatverstrekker..
Toezicht maakt gebruik van een aantal model machtigingsverzoeken, die heeft uw
softwareleverancier in haar pakket ingebouwd. Valt uw verzoek niet onder één van de
modellen dan kunt u gebruik maken van het model ‘verzoek overig’. Regelmatig
gebruiken bewindvoerders een verkeerd verzoekmodel. Wij zullen u dan vragen het
verzoek in te trekken en te kiezen voor het juiste model.
Heeft u in een zaak een vraag en/of mededeling dan kunt u dat via een ‘extern bericht’
aan ons doorgeven. Het is niet de bedoeling om dat via ‘verzoek overig’ te doen.
Voor een goede digitale samenwerking is van belang dat u de verslagen die u geacht wordt
in te dienen tijdig indient en als dat niet lukt, voor het verstrijken van de termijn om uitstel
verzoekt. Dat is o.a. om te voorkomen dat bij opheffing van de maatregel of bij wijzigen
bewindvoerder een eind rekening en verantwoording wordt klaargezet over een langere
periode dan 1 jaar. Zodra Toezicht de opheffing of wijziging verwerkt kunnen wij namelijk
geen wijziging meer aanbrengen in de periode van de eind R&V. Staat er nog een R&V
open dan wordt die R&V omgezet in een eind R&V. Veel bewindvoerders geven dan bij
ons aan dat ze de R&V over het kalenderjaar nog willen indienen, maar dat kan dan niet
meer.
De meeste problemen in de digitale samenwerking doen zich voor bij de economische
eenheden, of zo als wij dat noemen, de geclusterde dossiers. Vooral als die dossiers
gescheiden moeten worden of als twee individuen onder bewind staan en samen gaan
wonen. In dat geval is het van belang dat er contact is tussen de bewindvoerder en de
rechtbank hoe we dit gaan verwerken op een zodanig manier dat we over en weer aan onze
verplichtingen kunnen voldoen. Uitgangspunt is ons in een zo vroeg mogelijk stadium te
berichten.
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Rest mij u sterkte te wensen in deze moeilijke tijden. Ik spreek de hoop uit binnen afzienbare tijd weer
op ‘normale’ wijze de zaken op zitting te kunnen behandelen.

Hoogachtend,
mr drs E. van Schouten
coördinerend kantonrechter CBM
Rechtbank Rotterdam

