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Geachte leden van de raad,

In de raadsbrief van maart 2021 hebben wij aangegeven u op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen omtrent de samenwerking met de beschermingsbewindskantoren en de rechtbank. 
Graag informeren wij u over de laatste ontwikkelingen. 

Convenant: 
Het streven was om het convenant voor 01-07-2021 met alle betrokken partijen te ondertekenen, 
dit streven is niet gehaald. Tijdens het gesprek met de convenantpartners zijn een aantal zaken 
door de bewindvoerders benoemd die nader onderzocht moesten worden. Hierna lichten wij deze 
punten toe. 

1.1 Uitwisseling van persoonsgegevens: 
Omdat er geen wettelijke grondslag is voor het uitwisselen van persoonsgegevens moest dit nader 
uitgezocht worden. Inmiddels is er een DPIA (Data Protection Impact Assessment) opgesteld, deze 
ligt ter beoordeling bij onze functionaris gegevensbescherming. De convenantpartners zijn akkoord 
met voorgestelde werkwijze. 

1.2 Tarief kosten bij een geslaagd saneringskrediet:
In het convenant was opgenomen dat de convenantpartners het standaard tarief in rekening gaan 
brengen bij een geslaagd saneringskrediet. Wettelijk gezien heeft de bewindvoerder zo lang het 
schuldsaneringstraject loopt, of zo lang als de betalingsregeling loopt recht op de hoge beloning. De 
convenantpartners zijn bereid om in het laatste jaar van het saneringskrediet het lage tarief te 
rekenen, hierbij stelden ze wel als voorwaarde dat dit ook moet gelden voor de bewindvoerders die 
niet zijn aangesloten bij het convenant. 
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Wij hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden het tarief voor alle kantoren aan te passen bij 
een geslaagd saneringskrediet. Dit blijkt echter niet mogelijk omdat wettelijk gezien de 
bewindvoerder recht heeft op het hoge tarief zolang als het schuldsaneringstraject loopt. Wij zien 
op basis hiervan geen mogelijkheden om het huidige beleid te wijzigen. 

Inmiddels zijn alle 5 convenantpartners akkoord met voorgestelde werkwijze om toch in het laatste 
jaar van het saneringskrediet het lage tarief in rekening te brengen.

1.3 Adviesrecht 
We verkiezen samenwerking boven het adviesrecht. De samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in 
het convenant en gelden voor de 5 kantoren met wie we een convenant afsluiten. Om ook meer grip 
te krijgen op de instroom in beschermingsbewind bij de overige kantoren willen we alsnog gebruik 
maken van het adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewind. 

Met de convenantpartners hebben we (in overleg met rechtbank Noord-Nederland) afgesproken dat 
het advies wordt uitgebracht voordat bewind is uitgesproken. Mocht een lichtere vorm van 
(gemeentelijke) ondersteuning passender zijn kan dit meteen worden ingezet. Het voordeel is dat 
er meteen duidelijkheid is voor de inwoner. 

Voor de overige beschermingsbewindkantoren hanteren we het adviesrecht zoals wettelijk staat 
beschreven, namelijk dat de gemeente drie maanden nadat het schuldenbewind is ingesteld haar 
advies uitbrengt aan de rechtbank. 

Beoogde doelen: 
• De inwoner de meest passende hulp en ondersteuning bieden. Het instellen van de best 

passende, maar minst ingrijpende maatregel. Niet meer of langer ondersteuning dan nodig 
is.

• Onze regierol als gemeente verder vorm te kunnen geven en daarmee te sturen op de juiste 
ondersteuning en hulpverlening voor de inwoner.

• Inzicht te krijgen in welke inwoners onder schuldenbewind staan. 
• Vergemakkelijking van het uitwisselen van persoonsgegevens met de convenantpartners, er 

is nu namelijk in het geval van schuldenbewind een wettelijke grondslag om gegevens met 
elkaar te delen. 
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Vervolg: 
Er zal in januari 2022 een nieuwe datum gepland worden voor het tekenen van het convenant. Het 
convenant zal in werking treden met terugwerkende kracht per 01-01-2022. 

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder
Burgemeester Gemeentesecretaris


