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Geachte heren,
Op 13 oktober heeft Staatssecretaris Van Rijn de door u gestelde vragen beantwoord betreffende het controleren
van zorgdeclaraties door bewindvoerders (2015Z15645). De antwoorden en de daarna verschenen berichten in
de pers geven ons als bestuur van de BPBI aanleiding tot de volgende opmerkingen en aanvullingen.
De BPBI (Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders) behartigt de belangen
van zo’n 400 organisaties die de financiën beheren van 100.000 Nederlandse burgers. Velen behoren tot de
doelgroep van kwetsbaren met (ernstige) zorgbehoeften binnen het kader van de Wet Langdurige Zorg (Wlz).
Aandacht voor het onderwerp waarover u vragen hebt gesteld is belangrijk omdat misverstanden dreigen
waarvan mogelijkerwijs kwetsbare mensen de dupe zouden kunnen worden. Daarom enige achtergrondinformatie
en ons standpunt.
De beschermingsbewindvoerder wordt door de kantonrechter aangesteld om te waken over de goederen van een
cliënt. De taken, verantwoordelijkheden, kwaliteitseisen en tarifering vloeien voort uit respectievelijk het
Burgerlijk Wetboek 1, het Besluit Kwaliteitseisen, de Beloningsregeling voor de bewindvoerder, en de
Aanbevelingen (een vorm van ‘pseudowetgeving’) vanuit de rechtspraak. In beginsel vertegenwoordigt de
bewindvoerder de vermogensrechtelijke belangen. Vanzelfsprekend is het PGB een onder bewind gesteld goed,
het budget. Echter, het PGB bestaat niet enkel en alleen uit ‘een goed’, het gaat hierbij tevens om nietvermogensrechtelijk belangen die van aanzienlijke invloed zijn op het welzijn van de kwetsbare zorgbehoevende
burger. En precies daar blijkt een hiaat in de wetgeving: de bewindvoerder mag van rechtswege niet meer dan
vermogensrechtelijke belangen behartigen terwijl VWS verlangt dat de bewindvoerder waarborgen afgeeft over
de kwaliteit van geleverde zorg. Dit laatste nu behoort niet tot de taak van de beschermingsbewindvoerder; hij
heeft er de kennis niet van en de tijd niet voor. Om die reden adviseren wij onze leden niet in te gaan op verzoek
om een waarborg, een verklaring over de geleverde kwaliteit.
De BPBI signaleert dat er manco’s zijn rondom het PGB bij beschermingsbewind en wil graag haar bijdrage
leveren om oplossingen te vinden. Hierbij denken wij aan ophoging van eisen aan zorgdeclaraties, inkleden van
waarborgen en vooral taakverdeling binnen de juiste kaders. De beschermingsbewindvoerder lijkt er steeds meer
taken bij te krijgen. Taken waarvan wij als BPBI vaststellen dat deze op basis van het in de voorgaande alinea
geschetste wettelijk kader geen taak is voor de bewindvoerder. Het aantal uren waarbinnen de bewindvoerder
zijn taak moet vervullen is vastgesteld door de minister van V&J en is gebaseerd op dat wettelijk kader met een
daarbij behorend aantal uren. Ook het uurtarief is door de minister vastgesteld. Binnen dat aantal uren en het
daarbij behorende uurtarief, dat overigens is gebaseerd op het niveau van MBO-4, is geen ruimte voor het
aanvaarden van extra taken. Wij schetsen het voorgaande omdat de beschermingsbewindvoerder ‘vrij
ondernemer’ is die desondanks binnen een strak sluitend keurslijf moet werken.
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Mocht de wetgever besluiten dat het takenpakket van de beschermingsbewindvoerder moet worden uitgebreid
dan dienen rollenverdeling en aansprakelijkheden vooraf voldoende te zijn gewaarborgd, moet ervoor worden
gezorgd dat de bewindvoerder over voldoende kennis en gereedschappen beschikt, en moet er helderheid
bestaan over de aan deze extra taken verbonden honorering.
Zoals gezegd, de BPBI is graag bereid om met de Staatssecretaris en anderen op zoek te gaan naar oplossingen
Met betrekking tot de door de Staatssecretaris in de voorlaatste alinea van zijn beantwoording gemaakt
opmerkingen over zorgverleners die ook als bewindvoerders zijn aangesteld (ongewenste situatie) het volgende.
Deze constructie is nog zeker tot 1 april 2016 mogelijk bij niet-leden van de BPBI. Op 1 april 2014 is bij wet
bepaald dat dit niet mag, maar er is een overgangstermijn. Een bewindvoerder moet zich bij de rechtbank
verantwoorden. De bedoeling is dat de kantonrechter dan ook optreedt tegen deze situaties. De leden van de
BPBI hebben hun organisatie al per 1-1-2014 verplicht moeten ‘ontvlechten’ op basis van onze
Kwaliteitsverordening.
Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid u het bovenstaande nader toe te lichten.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Branchevereniging PBI,
R. Monen,
secretaris.

J.J. Mastwijk,
voorzitter.

Namens hen:
J.B. Huurman
Directeur
Wij hebben een kopie van deze brief gestuurd naar Staatssecretaris Van Rijn en de Vaste Kamercommissies SZW
en V&J.
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