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De huidige weergave schuldhulpverlening laat wat betreft beschermingsbewind een opvallende stijging 
zien van uitgaven in de periode van 2018-2020. De jaarlijkse uitgaven waren respectievelijk €91.696, 
€112.448 en €130.998.

1. Is deze stijging alleen in Leiderdorp waar te nemen of zien we deze ook Leiden?  Zo ja, hoe 
verhoudt de stijging in Leiderdorp zich ten opzichte van Leiden?

Antwoord: In de volgende grafiek ziet u de uitgaven aan beschermingsbewind per inwoner. De 
uitgaven per inwoner liggen in Leiden ruim twee keer zo hoog. De (stijgende) trend is in beide 
gemeenten ongeveer hetzelfde.

Uitgaven beschermingsbewind per inwoner in de periode 2018-2020



2. Hoe kan de stijging van de uitgaven in Leiderdorp en landelijk worden verklaard?

Antwoord: Sinds 2014 is ‘verkwisting’ een grond voor beschermingsbewind.1 Bewindvoering wordt in 
de meeste gevallen uitgevoerd door commerciële bewindvoerders. Er is een financiële prikkel om 
zoveel mogelijk cliënten te werven en deze zolang mogelijk in beheer te houden.  
Beschermingsbewind (in dit geval ook wel ‘schuldenbewind’ genoemd) wordt toegekend door de 
rechter. Omdat daarmee de kosten ‘noodzakelijk’ zijn, moet de gemeente de kosten vergoeden via de 
bijzondere bijstand (in het geval de onderbewindgestelde een laag inkomen heeft, en dat is bijna 
altijd het geval).

3. Wat doet het college in Leiderdorp om de uitgaven van beschermingsbewind in de hand te 
houden? 

Antwoord: Begin 2020 sloten gemeenten en bewindvoerders het Convenant samenwerking 
gemeenten en bewindvoerders in de Leidse regio.2 Inmiddels zijn 20 bewindvoerderskantoren 
aangesloten. Een doel is om als het ware een ‘witte lijst’ te maken van bewindvoerders waarmee 
gemeenten goed kunnen samenwerken en die hun cliënten zelfredzamer maken en zo snel mogelijk 
laten uitstromen. Sinds 1 januari 2021 hebben gemeenten wettelijk adviesrecht.3 Bij nieuwe 
aanvragen voor bewind mag de gemeente de rechtbank adviseren en (goedkopere en/of beter 
passende) alternatieven aandragen. Het voornemen is om van het adviesrecht gebruik te maken bij 
bewindvoerders die niet zijn aangesloten bij het convenant.

4. Welke afspraken maakt de gemeente met bewindvoerders om de uitgaven in de hand te 
houden?

Zie antwoord 3.

5. Er wordt gesproken over de invoering van een bewindsvoerdersdesk. Wat houdt dit in en kan het 
college aangeven hoe dit bijdraagt aan meer grip op uitgaven?

Antwoord: De bewindvoerdersdesk is onderdeel van bovengenoemd convenant. Bewindvoerders 
leveren bij de Stadsbank dossiers aan van cliënten waarbij een schuldregeling moet worden 
getroffen. De bewindvoerders zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en het completeren van 
de dossiers. Dit bespaart de gemeente veel tijd. Indirect draagt het bij aan snellere uitstroom uit 
bewind.

6. Wanneer is het convenant met bewindvoerders opgesteld en wat is de inhoud en doel van het 
convenant?

Zie antwoord 3.

1 art. 431 lid 1b Burgerlijk Wetboek 1
2 Convenant samenwerking gemeenten en bewindvoerders in de Leidse regio
3 Adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewind per 1 januari 2021, rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/30/adviesrecht-voor-gemeenten-bij-schuldenbewind-per-1-januari-2021
https://martijnschut.blog/wp-content/uploads/2021/03/Ondertekend-convenant-Gemeenten-en-Bewindvoerders-5-3-2021.pdf
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=19&artikel=431&z=2021-01-01&g=2021-01-01

