
 
  

 

 

 
Motie Ondersteuning landelijke borging kwaliteit bewindvoerders 

 

De gemeenteraad van Hellevoetsluis, in vergadering bijeen op 5 juli 2018, aan de orde zijnde de 

Zomernota 2018 

 

Constaterende dat: 

• Mensen in schuldhulptrajecten, beschermingsbewind of daarmee verbonden nazorg soms 

gedupeerd worden door de slechte taakuitvoering van sommige bewindvoerders; 

Overwegende dat: 

• Bewindvoerders door rechters worden aangesteld op voordracht door cliënten; 

• Het voor de meeste cliënten ondoenlijk is om ‘kaf van koren’ te scheiden, vooral in 

situaties waar zij zelf al diep in de problemen zitten die hen vaak boven het hoofd 

groeien; 

• Cliënten daarom geholpen zijn als gemeentelijke instanties hen bij die keuze kunnen 

helpen of ondersteunen; 

• Het ook voor gemeenten moeilijk is om adequaat de goede van de slechte 

bewindvoerders te scheiden, doordat landelijke c.q. wettelijke kwaliteitsborgingen 

onvoldoende stringent zijn; 

• Werkomstandigheden van bewindvoerders op korte termijn zodanig kunnen veranderen 

dat de kwaliteit van hun taakuitvoering in korte tijd drastisch kan verslechteren; 

• Slechte taakuitoefening van bewindvoerders leidt of kan leiden tot (her)nieuwde 

schulden, verhoging van de schuldenlast, en psychische spanningen, en voor gemeenten 

frustraties en druk om financieel bij te springen; 

• De Tweede Kamer op 27jun2018 met overgrote meerderheid de motie nr. 436 

Raemakers-D66/Peters-CDA (zie bijlage) heeft aangenomen, en zich gesteund voelt in de 

uitvoering als gemeenten zich hierachter scharen 

Verzoekt het college op om: 

• Aan de regering te bevestigen dat de huidige kwaliteitsborging van bewindvoerders zowel 

voor cliënten als gemeenten tot problemen leidt; 

• De regering in kennis te stellen dat de gemeente Hellevoetsluis de noodzaak voelt om 

meer regie te hebben op de kwaliteit van bewindvoerders; 

• De regering te vragen om, afhankelijk van de uitkomsten van het lopende onderzoek de 

kwaliteitsborging in relevante regelgeving aan te passen en een vangnet te creëren om 

de gevolgen van falende bewindvoerders te verhelpen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Getekend, 

 

CDA, 

Cilia Meerman-van Benthem 

 

D66, 

M. Bakker-Mantjes 

GroenLinks, 

Bianca Verschoor 

 

IBH, 

H. Kap 

PvdA, 

Daan Dankaart 

 

VVD, 

D.P. Bosgieter 

 

  



 
  

 

 

Bijlage 
 

MOTIE VAN DE LEDEN RAEMAKERS EN PETERS  

Voorgesteld 27 juni 2018  

 

De Kamer, gehoord de beraadslaging,  

overwegende dat het aantal mensen dat onder bewind wordt gesteld de afgelopen jaren sterk is 

gegroeid;  

overwegende dat de kwaliteit van bewindvoering een grote impact heeft op de financiële en 
persoonlijke omstandigheden van huishoudens met schulden;  

overwegende dat uit onderzoek blijkt dat gemeenten nauwelijks regie hebben op de kwaliteit van 
bewindvoering en dat kantonrechters formeel toezicht moeten houden op bewind maar hier 
onvoldoende in slagen;  

verzoekt de regering, in samenwerking met gemeenten en de rechtspraak te onderzoeken hoe het 
instellen van een diploma en/of keurmerk voor bewindvoerders, waarbij gebruikgemaakt kan worden 
van bestaande en aanvullende kwaliteitseisen, kan bijdragen aan de kwaliteit van bewind-voering en 
de regie op de kwaliteit van bewindvoering voor kantonrechters en gemeenten kan verbeteren,  

en gaat over tot de orde van de dag.  

Raemakers  

Peters 

 


