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Voorzitter
Annette aan
het woord

Voor je ligt het NBPB rapport over 2020
waarin wij je een kijkje in de dagelijkse
praktijk van onze leden geven. In dit rapport
lees je de uitkomsten van de cijfers die wij
aan onze leden hebben opgevraagd. Wij
hebben de cijfers daarnaast weergegeven in
een infographic.
Controle op kwaliteit bewindvoerders
Beschermingsbewindvoerders ondergaan jaarlijks
een audit waarmee de Rechtspraak controleert of
de bewindvoerder (nog) aan de kwaliteitseisen
voldoet. Wij vragen daarnaast bij onze leden
aanvullende cijfers op.

BESCHERMINGSBEWIND BIEDT CLIËNT MET
SCHULDEN MEER PERSPECTIEF
Meerwaarde bewind bij schulden
De cijfers die wij hebben opgevraagd hebben betrekking op onderbewindgestelden
met schulden. Wij gebruiken de samengestelde cijfers voor het ondersteunen van
onze standpunten met betrekking tot schuldenbewinden en de schuldenproblematiek
in het algemeen. Dit jaar bevestigen de cijfers van onze leden nog meer dan vorig
jaar dat beschermingsbewind bij een cliënt met schulden een grote meerwaarde
heeft!

Dé brancheorganisatie voor bewindvoerders
Wij
zijn
de
Nederlandse
Beroepsvereniging
voor
Professionele
Bewindvoerders (NBPB). Wij werken al geruime tijd intensief samen met onze
collega-brancheorganisatie NBBI en medio dit jaar bundelen wij onze
krachten. Met onze gezamenlijke expertise, extra slagkracht (>1300 leden)
en ons hart voor het vak kunnen wij na dit samengaan nog meer betekenen
voor onze leden, de branche en onze cliënten in het bijzonder.
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Overzicht
doorstroom
cliënten

Met dit overzicht brengen wij de doorstroom van de cliënten van onze leden in
beeld.

23% van de cliënten
met schulden zit in de
stabilisatie- en
inventarisatiefase

15% van de
cliënten met
schulden staat
langer dan 12
maanden onder
bewind

Toeleiden
naar

Streven binnen
12 maanden

8% van de
cliënten met
schulden staat
korter dan 12
maanden onder
bewind

71% van de cliënten
met schulden wordt
door de
bewindvoerder
geholpen met het
oplossen hiervan

96% van de
cliënten in de
MSNP of WSNP
rondt het
traject af met
een schone lei

26% van de cliënten met
schulden heeft een
bewindvoerder die zelf
betalingsregelingen treft
zonder beroep te doen op
schuldhulpverlening

6% van de klanten met
schulden verkeert in een
onstabiele en onregelbare
situatie
Hierbij is sprake van:
Recente fraudevorderingen
CJIB niet saneerbare
vorderingen
Uitsluitingstermijn 10 jaar
WSNP
Verslaving

45% van de
cliënten met
schulden zit in
een MSNP of
WSNP traject

CIJFERS NBPB LEDEN: "49% VAN DE
ONDERBEWINDGESTELDEN HEEFT SCHULDEN"
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Doorstroom in
stabilisatiefase

Het is de taak van de bewindvoerder na de start van het bewind
de financiele situatie van de cliënt in beeld te brengen.
Vervolgens werkt de bewindvoerder toe naar een stabiele
(financiële) situatie. Onze leden streven ernaar binnen één jaar
na onderbewindstelling het dossier stabiel te krijgen, zodat -als
er sprake is van schuldenproblematiek- de cliënt toegeleid kan
worden naar schuldhulpverlening.

Welke cliënten komen onder bewind?

Cliënten met (problematische) schulden worden over het algemeen door gemeenten en
hulpverlenende instanties geadviseerd onder bewind te gaan en doorverwezen naar een
bewindvoerder. Het gaat hierbij om cliënten die niet zelfredzaam zijn en zelf niet in staat
zijn uit de schulden te komen. In veel gevallen is er naast de schulden sprake van een
achterliggende (multi)problematiek. Dit vraagt van een beschermingsbewindvoerder niet
alleen inzicht in cijfers. De klant moet ook professioneel begeleid worden en er moet
maatwerk aan de klant worden geboden.

Duur van de stabilisatiefase
23% van de cliënten met schulden zit bij onze leden
nog in de stabilisatiefase. In deze fase zitten cliënten
waarvan het bewind onlangs is opgestart en cliënten
die nog niet rijp zijn voor een schuldregeling. Uit de
cijfers van onze leden blijkt dat 15% van de cliënten
met schulden langer dan 12 maanden in de
stabilisatiefase zit. Het gaat hierbij om de volgende
groepen cliënten:
Cliënten met een verslavingsproblematiek
Ex-ondernemers of zzp'ers die hun boekhouding
nog op orde moeten brengen
Cliënten met onstabiele inkomsten en/of een
onstabiele leefsituatie
Cliënten die verwikkeld zijn in een langdurige
echtscheidingsprocedure
Cliënten die (geregeld) gedetineerd zijn
Cliënten met recente fraudevorderingen
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Snelle stabilisatie dossier door bewindvoerder

Deze samengestelde cijfers bevestigen dat bewindvoerders zich maximaal inzetten voor
het zo snel mogelijk stabiliseren van de dossiers van cliënten. Na deze stabilisatie kan
namelijk worden gestart met het ‘oplossen’ van de schuldenproblematiek en gewerkt
worden aan perspectief voor de cliënt.

Geen spake van 'perverse' prikkel

In de media, door gemeenten en door ketenpartners wordt regelmatig gesproken over
de 'perverse prikkel' die bewindvoerders krijgen doordat zij voor cliënten met schulden
een hoger tarief ontvangen. Het beeld dat bewindvoerders hierom dossiers soms
bewust in de stabilisatiefase houden en het oplossen van de schulden traineren is
absoluut niet juist en wordt niet door de cijfers onderbouwd. Een onderbewindgestelde
met schulden kost een bewindvoerder heel veel tijd. Stabilisatie van het dossier is niet
alleen voor de cliënt, maar ook voor de bewindvoerder zelf heel belangrijk. Naast het
belang van de klant en de bewindvoerder zo snel mogelijk de schuldenproblematiek op
te pakken, wordt toezicht gehouden door de Rechtbank. Deze controleert jaarlijks welke
acties door de bewindvoerder zijn ondernomen om de schulden zo snel en goed
mogelijk op te lossen.

SNELLE STABILISATIE DOSSIER DOOR BEWINDVOERDER:
85% VAN DE CLIËNTEN MET SCHULDEN HEEFT BINNEN
12 MAANDEN EEN STABIEL DOSSIER
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MSNP & WSNP
trajecten

Van de cliënten met schulden onder onze leden doorloopt 45% van
de cliënten een MSNP of WSNP traject. Het grootste deel van de
cliënten die onder bewind staan doorloopt het traject met succes.
MSNP of WSNP traject met succes doorlopen

In 2020 heeft 96% van de cliënten met schulden van onze leden het (door de
bewindvoerder gestarte) MSNP of WSNP traject met succes doorlopen. 4% heeft het
traject helaas niet succesvol afgesloten (in 2019 was dit nog 5%). In de meeste gevallen
is de sollicitatieplicht die de cliënten tijdens het traject hebben hiervan de reden. Van
onze bewindvoerders krijgen wij berichten dat bewindvoerders daarom nu meer tijd
steken in de begeleiding van cliënten gericht op het voldoen aan de sollicitatieplicht.

Hoger percentage geslaagde MSNP of WSNP trajecten bij onderbewindgestelden

Het slagingspercentage van de MSNP en WSNP van de cliënten die onder bewind staan is
beduidend hoger dan het percentage van cliënten dat niet onder bewind staat. Dit is
absoluut een prestatie als hierbij in aanmerking wordt genomen dat het om cliënten gaat
die veelal met multiproblematiek kampen en het zonder bewindvoerder in een normaal
schuldhulpverlenings- of WSNP traject niet zouden redden.

IN 2020 HEEFT 96% VAN DE CLIËNTEN VAN
ONZE LEDEN HET MSNP OF WSNP TRAJECT
MET SUCCES DOORLOPEN
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Zelf schulden
oplossen

In 2020 is het onze bewindvoerders gelukt voor 26% van de cliënten
die onder bewind staan zelf betalingsregelingen met schuldeisers te
treffen. Deze cliënten hoefden hierdoor geen beroep te doen op de
MSNP of WSNP. Bewindvoerders worden steeds kundiger en
creatiever in het zelf oplossen van schulden. Eén van de redenen
hiervan is dat de aanvraagprocedures voor schuldhulpverlening vaak
erg lang duren. Bewindvoerders worden daarnaast steeds bekwamer
in het onderhandelen met schuldeisers.

CASUS MEVROUW KEIJZER*
Mevrouw is door schuldhulpverlener aangemeld voor beschermingsbewind. Er
is sprake van een geslaagd schuldregelingstraject, maar mevrouw maakt nog
nieuwe schulden.
De bewindvoerder is als een trein de nieuw ontstane schulden aan het
oplossen. Omdat mevrouw -ondanks een vermelding in het bewindregisternieuwe schulden blijft maken, heeft de bewindvoerder de nieuwe schuldeisers
gewezen op de gevolgen hiervan. Vanwege de vermelding in het
bewindsregister mag mevrouw geen overeenkomsten sluiten of grote
aankopen doen en moet de dienstverlener/verkoper de bewindvoerder om
toestemming vragen. Als dit niet is gebeurd, dan kan de bewindvoerder
verzoeken de overeenkomst/koop ongedaan te maken. Hiermee is het MSNP
traject op dit punt wat veiliger gesteld. De bewindvoerder blijft hier bovenop
zitten tot het MSNP traject met succes afgerond wordt.

CASUS FAMILIE ALI*
Het echtpaar Ali zit in de WSNP, maar lukt ze niet aan de periodieke
sollicitatieplicht te voldoen. Zij dreigen daardoor uit de WSNP gezet te
worden.
De bewindvoerder schakelt het sociale wijkteam in en vraagt hen samen met
hem het echtpaar hierin te begeleiden. Het WSNP traject loopt na deze
interventie weer goed en het ziet er naar uit dat zij het traject met een schone
lei af gaan ronden.
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Onstabiele
dossiers

Uit de cijfers van onze leden blijkt dat 6% van de cliënten met schulden
niet geholpen kan worden met het oplossen van deze schulden. De
bewindvoerder legt zijn prioriteit vervolgens op het waarborgen van de
primaire levensbehoeften van de onderbewindgestelde.

Welke cliënten kunnen niet worden geholpen?

Cliënten die niet kunnen worden geholpen hebben bijvoorbeeld recente fraudevorderingen,
niet saneerbare vorderingen bij het CJIB, kampen met verslavingsproblematiek en/of
hebben een instabiele woon- en inkomenssituatie. Als er daarnaast tevens sprake is van
een laag inkomen (vaak een bijstandsuitkering) is het niet mogelijk de schulden op te
lossen.

Wat als de schulden niet kunnen worden opgelost?

De bewindvoerder zet zich bij dossier met onoplosbare schulden maximaal in -ondanks de
uitzichtloze situatie- toch enige stabiliteit in de financiële situatie van de cliënt te brengen.
De hoogste prioriteit voor de bewindvoerder is het waarborgen van de primaire
levensbehoeften van de onderbewindgestelde en het bewaken van de BVV (beslagvrije
voet), het minimale bedrag dat de onderbewindgestelde nodig heeft voor zijn/haar
levensonderhoud.

CASUS MEVROUW BAKKER*
Mevrouw Bakker is een alleenstaande moeder die een aantal jaren terug uit
de WSNP gezet als gevolg van een onstabiel inkomen en onvoldoende
sollicitaties. Het inkomen van mevrouw was niet stabiel omdat ze op het ene
moment wel en op het andere moment geen werk had.
De bewindvoerder heeft in de afgelopen jaren zorg moeten dragen voor het
betalen van de lopende vaste lasten en moest de schuldeisers telkens op de
hoogte stellen dat er geen oplossing mogelijk was op de korte termijn.
Iedere keer dat mevrouw inkomen uit werk had kwam er wat ruimte in het
budget waarmee de bewindvoerder voorstellen deed tegen finale kwijting.
Beetje bij beetje zijn de schulden op één na allemaal opgelost. Met de
laatste schuldeiser heeft de bewindvoerder een betalingsregeling
afgesproken. Mevrouw en de bewindvoerder zijn erg blij dat ondanks de
vele uitdagingen toch een stabiele financiële situatie is bereikt.
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Samenwerken
met gemeenten

Bewindvoerders besteden de afgelopen jaren steeds meer tijd aan
het bevorderen van de zelfredzaamheid van onderbewindgestelden.
Het is goed te zien dat gemeenten en bewindvoerders elkaar steeds
beter weten te vinden en hierin ook samen optrekken. Door deze
samenwerking krijgt onze doelgroep de best mogelijke (financiële)
zorgverlening.

Samenwerken geeft inzicht

Als er door gemeenten en bewindvoerders wordt samengewerkt, krijgen gemeenten
een kijkje in de keuken van de beschermingsbewindvoerder. Bij gemeenten was het
beeld dat dat veel onderbewindgestelden onnodig onder bewind staan. Doordat
beschermingsbewindvoerders en gemeenten nu veel meer samenwerken
zijn
gemeenten door deze samenwerking veel meer overtuigd van het nut van
beschermingsbewind. De gemeenten krijgen door samen te werken meer inzicht in
de doelgroep en de wijze waarop de voor- en naliggende voorzieningen van de
gemeente hierop aansluit.

Modelconvenant LOBCM
Veel gemeenten leggen de samenwerking met bewindvoerders vast in een convenant.
Met onze collega-branchevereniging NBBI hebben wij een modelconvenant opgesteld
dat hiervoor als basis kan worden gebruikt. Wij zijn blij dat de eerste gemeente al een
convenant op basis van ons model gebruikt. Door de afgesloten convenanten tussen
gemeenten

en

bewindvoerders

kan

de

samenwerking

geïntensiveerd

worden.

Gemeenten hebben hierbij de rol om de burger te ondersteunen, zodat de
beschermingsbewindvoerder naar een stabiele situatie toe kan werken en daarna
cliënten zo snel mogelijk naar schuldhulpverlening kan toeleiden.

GOEDE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN
EN BEWINDVOERDERS HELPT BURGERS
SNELLER VAN SCHULDEN AF
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Ondersteuning door gemeenten

Bewindvoerders zetten zich optimaal in voor het vergroten van de zelfredzaamheid van
cliënten. Vanwege de multiproblematiek van de clienten en de gedragsverandering die
voor uitstroom noodzakelijk is, is het belangrijk dat gemeenten intensiever samen gaan
werken met bewindvoerders. De gemeente kan ter bevordering van de zelfredzaamheid
aanvullende ondersteuning geven aan de cliënt. De gedragsverandering die noodzakelijk
is, is bij de meeste onderbewindgestelden alleen mogelijk met behulp van intensieve
begeleiding. Het ontbreekt de bewindvoerder aan tijd deze begeleiding aan de cliënt te
geven. Door een goede samenwerking tussen gemeenten en bewindvoerders krijgt onze
kwetsbare doelgroep de beste mogelijke (financiële) zorgverlening.

Burgers moeten worden beschermd

Burgers die niet in staat zijn duurzaam hun eigen financiën en administratie zelf te beheren
dienen beschermd te worden. Opnieuw in de schulden raken geeft burgers veel stress en
dit heeft invloed op het welzijn van de eventuele kinderen in het gezin. Bovendien kost de
schuldenproblematiek gemeenten en de samenleving in het algemeen heel veel geld.

Kosten bewindvoering versus maatschappelijke kosten

De kosten van bewindvoering zouden afgezet moeten worden tegen de kosten die de
schuldenproblematiek van de burgers met zich meebrengt. Wij zijn ervan overtuigd dat
beschermingsbewind hierin over het geheel bezien zorgt voor een besparing.
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Conclusie

De cijfers in dit rapport bevestigen de meerwaarde en noodzaak van
bewindvoering.
Ondanks

de

multiproblematiek

van

de

doelgroep

slaagden

bewindvoerders erin meer onderbewindgestelden met schulden
binnen 1 jaar naar schuldhulpverlening te leiden.
Met de hulp en ondersteuning van de bewindvoerder heeft 96%
van de onderbewindgestelden het MSNP en WSNP traject met
succes afgerond.
Wij willen graag dat onderbewindgestelden met schuldproblemen
nog beter worden geholpen. Wij merken dat er nog veel winst te
behalen

is

in

de

samenwerking

tussen

de

gemeenten

en

bewindvoerders. Deze samenwerking wordt bevorderd door het
gebruiken van een (wederkerig) convenant. Gemeenten kunnen
hiervoor het modelconvenant van het LOBCM gebruiken.
Bewindvoerders zetten zich optimaal in voor het vergroten van de
zelfredzaamheid van cliënten. Hierbij is ondersteuning door de
gemeente gewenst.
Bewindvoerders zetten zich optimaal in voor het vergroten van de
zelfredzaamheid van cliënten. Hierbij is ondersteuning door de
gemeente gewenst.
Wij pleiten voor het verkorten van de WSNP uitsluitingstermijn
van tien naar vijf jaar. Hiermee krijgen schuldenaren, die door
onvoorziene

omstandigheden

weer

in

schuldproblemen

zijn

geraakt, perspectief en de kans weer naar een schuldenvrije
toekomst te werken.

*Alle namen in dit rapport zijn gefingeerd
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