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5200 GZ ’s-Hertogenbosch 

 

 

's-Hertogenbosch, 9 december 2020 

 

 

Onze ref: 2020/HvG/08 

 

 

Onderwerp: Advies aanpassing beleidsregels bijzondere bijstand 2021 

 

 

Geacht College, 

 

Voorgestelde aanpassing: 

Artikel 15 lid 1 onder c vervalt: dat wil zeggen dat de kosten voor bewindvoering zoals daar 

bedoeld is, niet langer in aanmerking komen voor bijzondere bijstandsverlening.  

Hiervoor in de plaats komt het nieuwe artikel 15a:  

 

in lid 1 staat de voorwaarde voor bijzondere bijstand:  dat de kantonrechter de 

bewindvoering heeft ingesteld en toestemming heeft gegeven om de kosten in rekening te 

brengen bij degene die onder bewind is gesteld. 

 

In lid 2 is bepaald in welke  gevallen bijzondere bijstand wordt verleend van 

bewindvoeringskosten, waarbij een viertal situaties worden aangeduid: 

a. Voor mensen die voor 1-1-2021 bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten 

ontvangen: voor hen verandert er niets, zij blijven die bijzondere bijstand ontvangen. 

b. Voor mensen waarover de kantonrechter ná 1-1-2021 beslist over de aanstelling van een 

externe bewindvoerder: zij hebben tijdelijk recht op bijzondere bijstand voor 

bewindvoeringskosten onder de voorwaarde dat zij de kantonrechter verzoeken om de 

gemeente ’s-Hertogenbosch als bewindvoerder te benoemen. 

c. Voor mensen die reeds onder bewind staan en verhuizen naar de gemeente ’s-

Hertogenbosch: zij hebben tijdelijk recht op bijzondere bijstand voor 

bewindvoeringskosten onder de voorwaarde dat zij de kantonrechter verzoeken om de 

gemeente ’s-Hertogenbosch als bewindvoerder te benoemen. 

d. Voor mensen die een familiebewindvoerder hebben en recht hebben op bijzondere 

bijstand: zij komen in ieder geval in aanmerking voor bijzondere bijstand van 

bewindvoeringskosten.  

Artikel 1:435 lid 4 BW  en artikel 1 van de Regeling beloning bewindvoerders geeft aan wat 

wordt verstaan onder familiewoordvoerders. 
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 Advies Cliëntenraad Participatiewet 's-Hertogenbosch  

 

1. Wij kunnen met de voorgestelde wijziging voor zover het betreft  artikel lid 2 onder boven 

aangeduide gevallen a en d niet anders dan instemmen, omdat de Gemeenteraad 

bewindvoering in eigen beheer als Algemeen Belang heeft aangewezen. 

Dat geeft de mogelijkheid aan de gemeente om de bewindvoering in eigen beheer uit te 

voeren en sluit uit dat aan inwoners die vanaf die datum instromen, door de gemeente 

nog langer bijzondere bijstand kan worden verstrekt voor de kosten van bewindvoering. 

Immers, nu de gemeente een passende voorliggende voorziening aanbiedt op grond van 

artikel 15 van de Participatiewet, kan de kantonrechter nog wel een externe 

bewindvoerder aanwijzen, maar voor de kosten daarvan kan niet langer bijzondere 

bijstand worden verleend. 

 

2. Voor de onder b en c aangeduide gevallen wordt een overgangsregeling voorgesteld.  

Wij adviseren echter om ook die gevallen gelijk te behandelen als die onder a.  

Wij vinden het niet in het belang van de cliënten dat zij de bijzondere verplichtingen 

krijgen opgelegd, die de schijn van vrijwillige keuze hebben, wat feitelijk duidelijk niet zo 

is.  

Uiteraard heeft de cliënt de mogelijkheid om vrijwillig toch de kantonrechter te verzoeken 

om de gemeente ’s-Hertogenbosch als bewindvoerder te benoemen.  De gemeente kan 

de cliënt daar ook op attenderen en de voordelen daarvan aangeven. Dat vinden wij dan 

echt maatwerk. 

 

 

 

Namens de Cliëntenraad Participatiewet, 

Hans van Grieken Pieter Jacobs 

Voorzitter secretaris 
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