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Bronn van ellende
Mensen die hun finan-
ciën niet (meer) zelf 
kunnen regelen, kun-
nen de kantonrechter 
vragen een bewind-
voerder te benoemen 
die hun financiën be-
heert. In veel gevallen 
werkt dat prima, maar 
helaas blijken ook be-
windvoerders zelf hun 
taken soms beroerd uit 
te voeren.

Deze week was de rechter het bij één be-
windvoerderskantoor meer dan beu.

Rechtbanken in Limburg, Gelderland en 
oost-Brabant hebben namelijk geoordeeld 
dat een bewindvoerderskantoor, Stichting 
Bronn uit Gennep haar bewindvoeringsta-
ken bij haar cliënten slecht heeft uitgevoerd. 
vastgesteld is dat door de bewindvoerder 
toeslagen en bijzondere bijstand niet tijdig 
waren aangevraagd. ook zijn kosten betaald 
die niet betaald hadden moeten worden, 
waardoor andere rekeningen bleven open-
staan. verder kregen onderbewindgestelden 
meer leefgeld dan binnen hun budget moge-
lijk was, waardoor zij onnodig schulden kre-
gen. Kortom: een behoorlijke puinhoop als je 
het mij vraagt.

De rechters hebben dit bewindvoerders-
kantoor in alle zaken “bedankt” voor de 
geleverde diensten en opzij geschoven als 
bewindvoerder. Dit is uiteraard een zware 
maatregel en dus opzienbarend.

Deze harde lijn van de rechter past ook in de 
gekozen hardere lijn van de wetgever, die 
sinds 1 april 2014 hogere eisen stelt aan een 
(professioneel)bewindvoerderschap.

De bewindvoerder 
moet bijvoorbeeld een 
hbo-diploma hebben, 
jaarlijks een opleiding 
volgen en een klach-
tenregeling hanteren. 
De rechter dient dit 
kritisch te toetsen. Be-
windvoerders die al 
voor april 2014 actief 
waren krijgen twee jaar 
de tijd van de wetgever 

om aan de eisen te voldoen. De klachtenrege-
ling moet er nu al zijn.

Die maatregelen konden wel eens effectief 
zijn. 

De vele honderden gedupeerden, waaronder 
veel mensen met een beperking en demen-
terende bejaarden, hebben daar nu weinig 
aan. Wat rest is dat zij eventueel bijgestaan 
door een advocaat de geleden schade op dit 
bewindvoerderskantoor kunnen verhalen. 
De vraag is echter wel of die schade ook ver-
haalbaar zal zijn. 

In een individueel geval zou eventueel de 
Staat der nederlanden aansprakelijk kun-
nen worden gesteld indien een kantonrech-
ter nalatig is geweest in de zin dat deze een 
bewindvoerder te lang heeft laten doormod-
deren. Helaas, dit zal meestal geen haalbare 
kaart zijn.

Kans is dus groot dat een groot deel van de 
onderbewindgestelden met de schade blijven 
zitten en dus de komende jaren simpelweg 
minder kunnen uitgeven. een nogal sombere 
boodschap voor mensen die het toch al niet 
makkelijk hebben.
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