
 

 

Convenant Beschermingsbewind  

Met de ondertekening van dit convenant bevestigen de gemeente Amersfoort, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door Cees van Eijk      

En 

Stadsring51 rechtsgeldig vertegenwoordigd door Dick van Maanen 

En 

beschermingsbewindvoerder 

de afspraken bij de uitvoering van beschermingsbewind voor inwoners van de gemeente Amersfoort  
zoals vastgelegd in dit document. 

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:  

 De gemeente is verantwoordelijk voor het aanbod van schuldhulpverlening aan inwoners die 
hun schulden niet kunnen aflossen op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 
(Wgs).  

 Stadsring 51 is door de gemeente Amersfoort gemandateerd voor de uitvoering van de Wgs 
en in die hoedanigheid opgenomen als medeondertekenaar van dit convenant. 

 Er zijn inwoners die door persoonlijke omstandigheden, dan wel door in de persoon gelegen 
factoren, niet in staat zijn ten volle gebruik te maken van het aanbod dat de gemeente 
Amersfoort voor de Wgs heeft ontwikkeld.  
Een deel van deze groep inwoners valt onder de definitie van beschermwaardigen, zoals 
opgenomen in boek 1, titel 19 van het Burgerlijk Wetboek, Onderbewindstelling ter 
bescherming van meerderjarigen. 

 Deelnemers aan dit convenant hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om het aantal 
inwoners met problematische schulden terug te dringen. 

 Het ontbreken van adequate ondersteuning bij het omgaan met financiën leidt tot het 
ontstaan dan wel escaleren van schuldenproblematiek.  

 Er is goede nazorg nodig om terugval in financiële problematiek te voorkomen.  
 Een goede samenwerking tussen de gemeente Amersfoort en de 

beschermingsbewindvoerders is een voorwaarde bij het oplossen van schuldenproblematiek 
dan wel het voorkomen van problematische schulden of de verergering daarvan. 

 Met dit convenant willen de ondertekenende partijen bijdragen aan het oplossen en 
terugdringen van armoede en schuldenproblematiek onder inwoners.  

 De convenantpartners spannen zich in om Amersfoorters met financiële problemen of een 
groot risico daarop, de best passende dienstverlening te bieden om daarmee bij te dragen 
aan het efficiënt inzetten van maatschappelijke middelen.  
Wederzijds vertrouwen en respect zijn noodzakelijk voor een goede samenwerking. 

 Alle beschermingsbewindvoerders die actief zijn binnen de gemeente Amersfoort kunnen 
zich aansluiten bij het convenant.  
 
 
 
 
 



Partijen komen het volgende overeen:  

Algemene bepalingen 

Artikel 1: Begrippen en definities 

1. Inwoners: Alle inwoners van de gemeente Amersfoort met (een reëel risico op) problematische 
schulden. 

2. Beschermingsbewindvoerder: een door de kantonrechter aangestelde wettelijke 
vertegenwoordiger voor een inwoner van Amersfoort die vanwege lichamelijke en/of psychische 
gebreken en/of verkwisting en/of problematische schulden zelf zijn belangen niet kan behartigen.  

3. Financiële ondersteuning: hulp bieden om schulden te voorkomen, te de-escaleren of op te lossen. 
Dit kan bijvoorbeeld door de financiële administratie over te nemen en te beheren, maar ook door 
betrokkene te coachen of vaardigheden te leren. 

4. Financiële zelfredzaamheid: het zelfstandig, of met behulp van een sociale steunstructuur, in 
balans houden van de financiën, op korte en lange termijn. Financiële zelfredzaamheid houdt ook in 
dat wordt voorkomen dat schulden ontstaan of escaleren. Dat kan bijvoorbeeld doordat een inwoner 
weloverwogen keuzes maakt en op tijd om hulp vraagt als dat nodig is. 

5. Bewind51: Bewind51 bestaat uit een interactieve online vragenlijst die de financiële 
zelfstandigheid van de inwoner van de gemeente Amersfoort in kaart brengt. Het instrument geeft 
zicht op de mogelijkheden en belemmeringen voor financiële zelfredzaamheid. 

Het resultaat van Bewind51 bevat: 

 Financiële voorgeschiedenis; 
 Belemmeringen (bijvoorbeeld een verslaving); 
 Kennis & vaardigheden (bijvoorbeeld de administratie kunnen organiseren); 
 Persoonlijke eigenschappen (bijvoorbeeld zelfbeheersing). 

 
6. Nazorg: de zorg/hulp die geleverd wordt ter ondersteuning/begeleiding van inwoners na afronding 
van de dienstverlening op het gebied van financiële problemen, zodat betrokkene daar waar mogelijk 
zelf zijn financiën kan beheren en terugval in de financiële problematiek wordt voorkomen. 

7 .Ags: Adviesrecht Gemeenten bij Schuldenbewinden 

8. Wgs: Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. 

Artikel 2: Doelgroep  
De samenwerking tussen de gemeente en de beschermingsbewindvoerder richt zich op de financiële 
ondersteuning en, waar mogelijk, het financieel redzaam maken van inwoners met financiële 
problemen of een risico daarop. In deze samenwerking draagt iedereen vanuit zijn eigen expertise bij 
aan een zorgvuldig ondersteuningsproces met minimale doorloop- en overdrachtstijden. 

Artikel 3: Toepassingsbereik  
Het convenant geldt voor alle situaties waarbij inwoners met financiële problemen of een risico 
daarop baat kunnen hebben bij ondersteuning door de gemeente, een partner van de gemeente 
en/of een beschermingsbewindvoerder. Als het in dit convenant over beschermingsbewind gaat, is 
dat bewind dat door een rechter is uitgesproken met de grondslag:  
1. een geestelijke en/of lichamelijke toestand; of  
2. verkwisting en/of problematische schulden. 



Artikel 4: Doelstelling 
Dit convenant heeft als doel inwoners optimaal te ondersteunen bij geldproblemen- en zorgen, zodat 
men een schuldenvrije en indien dit mogelijk is een financieel zelfstandige toekomst tegemoet gaat. 
De afspraken over samenwerking tussen beschermingsbewindvoerders, de gemeente Amersfoort en 
Stadsring51, zoals beschreven in dit convenant, dragen hieraan bij. Door kwaliteiten en expertise te 
bundelen kunnen de gemeente en beschermingsbewindvoerders veel bereiken rond 
schuldenreductie en het voorkomen van recidive.  
De samenwerking is gericht op:  
1. samen de financiële ondersteuning aan inwoners bieden die het beste past bij de situatie. Het doel 
is een duurzame stabiele (financiële) situatie. De samenwerking is gericht op het vergroten van de 
financiële redzaamheid van betrokkene, waarbij zelfredzaamheid het uiteindelijke streven is, mocht 
dat mogelijk zijn;  
2. optimale inzet van maatschappelijke middelen. De partijen zijn kritisch op de noodzaak van inzet 
van beschermingsbewind. Als de partijen het vermoeden hebben dat bewind wellicht niet 
noodzakelijk is voor een inwoner, onderzoeken zij de noodzaak door de leer- en zelfredzaamheid vast 
te stellen. Hiermee kan evt. de rechtbank worden verzocht het bewind te beëindigen en daarbij 
alternatieve ondersteuning worden geboden. In gevallen waar beschermingsbewind (blijvend) nodig 
is om de inwoner te ondersteunen wordt dit evengoed niet ter discussie gesteld. 
3. Preventie en signalering van randproblematiek. Indien uit gedrag, uitingen of (financiële) 
activiteiten van de inwoner het vermoeden ontstaat dat problematische kwesties anders dan 
financiële problemen (bv. drugsgebruik, laaggeletterdheid, verwaarlozing, eenzaamheid) en/of 
problematische schulden in het leven van de inwoner zich voordoen, begeleiden  bewindvoerders de 
client (indien de client hiervoor open staat) naar passende hulpverlening.  

Artikel 5: Beoogd resultaat  
Met dit convenant streven de convenantpartners de best passende ondersteuning aan de inwoner 
van Amersfoort met (een risico op) financiële problematiek te bieden. Partijen beogen hiermee het 
volgende te bereiken:  
1. het verminderen van armoede- en schuldproblematiek;  
2. het voorkomen of de-escaleren van (ernstige) schuldproblematiek;  
3. het voorkomen van financieel misbruik;  
4. het voorkomen of verminderen van (ontregelende) financiële stress, waar dat mogelijk is;  
5. een beeld van het leervermogen op gebied van financiële zelfredzaamheid;6. indien mogelijk, een 
grotere financiële redzaamheid van inwoners met (een risico op) financiële problematiek;  
7. het waar mogelijk vergroten of behouden van de financiële zelfredzaamheid van inwoners met 
(een risico op) problematiek op andere levensgebieden;  
7. een efficiëntere dienstverlening:  
a. een vorm van ingeregelde communicatie;  
b. op elkaar afgestemde werkprocessen;  
c. duidelijke rolverdeling en rolverheldering;  
d. afspraken over het borgen van de kwaliteit. 

Artikel 6. Rol- en taakverdeling. 
De wettelijke taken en bevoegdheden van de samenwerkingspartners staan niet ter discussie. Dat 
zijn de taken en bevoegdheden op grond van de Wgs en het Burgerlijk Wetboek B1: Titel 19 
Onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen. De inhoud van de wettelijke taken en 
bevoegdheden met betrekking tot dit convenant zijn in bovenstaande artikelen vastgelegd.  

 



Artikel 7. Kwaliteit beschermingsbewind  
Wanneer er sprake is van beschermingsbewind, dan moet de kwaliteit goed zijn. In het convenant 
maken we de volgende afspraken over de kwaliteit:  
1. De beschermingsbewindvoerder is benoembaar om als bewindvoerder op te treden. 
2. Indien de beschermingsbewindvoerder niet langer meer benoembaar is door de rechtbank, meldt 
hij of zij dat per ommegaande. 
3. De verantwoordelijkheid van het toezicht op de kwaliteit die geleverd wordt door de 
bewindvoerder ligt bij de Rechtbank Midden Nederland. 

Artikel 8: Invulling van de samenwerking  
De ondertekenaars van het convenant zien de in de artikelen 9 t/m 18 beschreven afspraken als 
basisvoorwaarde voor het intensiveren en bevorderen van de samenwerking.  

Artikel 9: Periodieke afstemming  
De gemeente nodigt de convenantpartners die dit convenant hebben ondertekend minimaal één 
maal per jaar uit voor een afstemmingsoverleg. Dit overleg is bedoeld voor het bespreken van 
uitvoeringsvraagstukken, kennisdeling en in het algemeen bevorderen van de onderlinge 
samenwerking.  

Artikel 10. Werkwijze voor instroom in beschermingsbewind, waarbij sprake is van 
schuldenproblematiek en bewind mogelijk noodzakelijk is 
1. Inwoner meldt zich bij Stadsring51 

a. Indien een inwoner met problematische schulden zich bij Stadsring51 meldt, dan wel door 
een andere organisatie is doorverwezen, onderzoekt Stadsring51 indien nodig (mocht dat 
blijken uit de intake) of beschermingsbewind noodzakelijk is en adviseert daarover aan de 
inwoner. 

b. Indien Stadsring51 adviseert om bewind aan te vragen en de inwoner het advies 
onderschrijft, kan hij of zij zelf een keuze maken voor een beoogde 
beschermingsbewindvoerder. Hierbij kan worden gekozen voor een bewindvoerder die dit 
convenant heeft ondertekend of een andere bewindvoerder die voldoet aan de wettelijke 
vereisten. De rechtbank wijst het bewind definitief toe aan een bewindvoerder als zij een 
beschermingsbewind uitspreekt. 

c. Stadsring51 faciliteert de inwoner en de beoogde beschermingsbewindvoerder door een 
afspraak in te plannen op het online spreekuur voor bewindvoering van de Rechtbank 
Midden-Nederland. Hierbij licht Stadsring51 het advies om bewind in te stellen toe en kan de 
Rechtbank gelijk een bewind uitspreken.   
 

2. De inwoner meldt zich bij een beschermingsbewindvoerder voor bewind met als reden 
problematische schulden/verkwisting 

a. De bewindvoerder verzoekt Stadsring 51 een advies uit te brengen of bewind een passend 
instrument is voor de betreffende inwoner. 

b. Stadsring51 maakt een inschatting of bewind noodzakelijk is of dat een andere vorm van 
ondersteuning passender is. Stadsring51 geeft hierover een advies mee aan de rechtbank, 
vooruitlopend op het advies in het kader van de Ags (adviesrecht).  

c. Indien Stadsring51 adviseert om bewind aan te vragen en de inwoner het advies 
onderschrijft, dan maakt Stadsring51 in overleg met de beschermingsbewindvoerder waar 
belanghebbende zich eerder gemeld heeft een afspraak voor het online spreekuur van de 
Rechtbank Midden-Nederland. Indien er bij Stadsring51, de inwoner of beoogde 
bewindvoerder twijfel bestaat of bewind noodzakelijk is maakt Stadsring51 ook een afspraak 
voor het online spreekuur met de Rechtbank. 



d. Indien het advies van Stadsring51 is om géén beschermingsbewind in te stellen, en de 
inwoner het eens is met dit advies, of de Rechtbank bewind niet noodzakelijk acht, zoekt 
Stadsring51 naar alternatieve ondersteuning om het risico op problematische schulden te 
beperken. 
   

Artikel 11. Werkwijze na instroom in beschermingsbewind van een inwoner 
1. Bij elk type grondslag voor beschermingsbewind, en bekostiging middels bijzondere bijstand: 

a. Bespreekt de beschermingsbewindvoerder het Plan van Aanpak dat hij of zij heeft opgesteld 
voor de inwoner met een klantmanager van de gemeente Amersfoort om af te stemmen hoe 
beide partijen gezamenlijk de zelfredzaamheid van de inwoner kunnen vergroten. 

b. Kan het diagnose-instrument ‘Bewind51’ van Stadsring51 worden ingezet om vast te stellen 
of de inwoner leerbaar is en in welke mate zelfredzaam. 

c. Zet de beschermingsbewindvoerder de acties conform het opgestelde plan van aanpak uit, 
zodat de financiële zelfredzaamheid van betrokkene wordt vergroot en hij of zij, indien 
mogelijk, op termijn kan uitstromen.  

2. Indien er sprake is van schuldenproblematiek: 

a. Meldt de beschermingsbewindvoerder de inwoner zo snel mogelijk, en maximaal na één jaar, 
aan bij Stadsring51 voor een schuldregelingstraject.  

b. Als dat niet lukt wordt dit met opgaaf van redenen door de beschermingsbewindvoerder aan 
de gemeente Amersfoort gemeld. 

c. Voert Stadsring51 namens de gemeente Amersfoort het Adviesrecht Gemeenten bij 
Schuldenbewinden (Ags) uit, en adviseert de rechtbank over de geschiktheid van inzet van 
bewindvoering voor de inwoner. 

 
Artikel 12. Werkwijze gericht op uitstroom 
1. De beschermingsbewindvoerder blijft tijdens het bewind kritisch kijken naar de noodzaak van het 
bewind en de mogelijkheid om een overgang te realiseren naar een minder ingrijpende vorm van 
maatregelen of ondersteuning via gemeentelijke voorzieningen. 

2. De gemeente biedt daarvoor de mogelijkheid om met behulp van de inzet van het instrument 
Bewind51 door Stadsring51 tussentijds de financiële vaardigheden en zelfredzaamheid van 
betrokkene te bepalen. 

3. Uiterlijk in het laatste jaar van een lopende schuldregeling zorgt de bewindvoerder voor een 
tussentijdse beoordeling van de zelfredzaam- en leerbaarheid, teneinde de mogelijkheid tot 
uitstroom uit beschermingsbewind vast te stellen, en deelt dat met de gemeente Amersfoort. Hierbij 
kan Stadsring51 op verzoek van de bewindvoerder Bewind51 als hulpmiddel inzetten. Stadsring51 en 
de gemeente onderzoeken vervolgens welke aanvullende ondersteuning wenselijk is om de inwoner 
zelfredzamer te maken. 

Artikel 13 Pilot Zelfredzaamheid 
De deelnemers aan dit convenant werken gezamenlijk aan het ontwikkelen van ondersteuning aan 
inwoners onder bewindstelling, om hen financieel zelfredzaam te maken. Hiervoor wordt 
gezamenlijk een pilot opgezet, waarbij ondersteuning gericht op financiële zelfredzaamheid om uit te 
stromen uit onder bewindstelling wordt ontwikkeld, en vervolgens getoetst op effectiviteit. 

Artikel 14 Aanvullende inkomensregelingen gemeente Amersfoort 
1. De gemeente Amersfoort informeert de deelnemers aan dit convenant actief over de door de 
gemeente aangeboden inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen. 



2. Deelnemende bewindvoerders aan dit convenant vragen alle relevante inkomensondersteuning 
die door de gemeente Amersfoort wordt aangeboden aan voor de inwoners die bij de 
desbetreffende bewindvoerder worden vertegenwoordigd. Een hulpmiddel wat de bewindvoerder 
hiervoor kan gebruiken is het door de gemeente Amersfoort ontwikkelde platform 
www.geldcheck033.nl. 

Artikel 14. Privacy  
1. Indien er geen wettelijke grondslag is voor het uitwisselen van gegevens tussen de gemeente, 
Stadsring51 en bewindvoerders, vraagt men toestemming aan de inwoner voor het delen van deze 
gegevens.  

2. Het doel van deze informatie-uitwisseling is de best passende hulp bieden voor de financiële 
ondersteuningsbehoefte van de inwoner en/of het werken aan zelfredzaamheid van de inwoner. De 
ontvangende partij gebruikt de gegevens alleen voor dit doel.  

Artikel 15: Verschil van mening  
Zodra er bij de convenantpartners interpretatieverschillen ontstaan over de uitvoering van dit 
convenant, dan vindt er onderling overleg plaats. Verschillen van mening lossen zij zo veel mogelijk in 
gezamenlijk overleg op, waarbij het belang van de inwoner voorop staat. 

Artikel 16: Inwerkingtreding, doorlooptijd, evaluatie en wijzigingen  
1. Dit convenant treedt in werking op de datum van ondertekening door convenantpartijen. 
2. Dit convenant geldt voor de periode van één (1) jaar, waarbij steeds sprake is van automatische 
verlenging met één (1) jaar, tenzij een van de partijen het convenant opzegt.             
3. De gemeente stelt overige convenantpartijen uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de 
dan geldende looptijd van het convenant in kennis, indien de gemeente besluit om het convenant 
niet te verlengen, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel. 
4. De samenwerkingspartners evalueren jaarlijks de samenwerking. Daarbij staat de vraag centraal of 
de samenwerking in deze vorm (nog) effectief is, en hoe dit eventueel kan worden verbeterd.  
5. Zodra er aanleiding is om het convenant aan te vullen of te wijzigen, overleggen de 
samenwerkingspartners hierover.  

Artikel 17 Beëindiging van het convenant  
De gemeente en de beschermingsbewindvoerders kunnen het convenant eenzijdig of gezamenlijk 
opzeggen. De gemeente zegt het convenant met de beschermingsbewindvoerder op, wanneer de 
beschermingsbewindvoerder niet meer benoembaar is. Indien een convenantpartij zich 
toerekenbaar niet aan de afspraken als vastgelegd in het convenant houdt, kan de gemeente 
besluiten om de samenwerking met deze convenantpartij binnen het convenant te beëindigen. De 
gemeente meldt dit bij de bedoelde convenantpartij, onder vermelding van redenen. De bedoelde 
convenantpartij krijgt de mogelijkheid binnen zeven kalenderdagen na deze melding te reageren en 
aan te tonen dat een afspraak alsnog nagekomen is. Zonder reactie van de bedoelde convenantpartij, 
kan de gemeente de samenwerking na zeven kalenderdagen met de bedoelde partij per omgaande 
beëindigen. Indien Stadsring51 niet meer door het college is gemandateerd voor uitvoering van de 
Wgs en de Ags dan vervalt Stadsring51 als deelnemer aan dit convenant. 

 

 


