
    
  
 

   
 

  

Aan de minister voor Rechtsbescherming, de heer F.M. Weerwind 

en de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, mevrouw C.J. Schouten 

 

cc woordvoerders Tweede Kamer Beschermingsbewind 

 

Van: 

▪ Vereniging van Financiële hulpverleners NVVK 

▪ Horus, Nederlandse Branchevereniging Wettelijk Vertegenwoordigers  

▪ NBBI, Brancheorganisatie Voor Professionele Bewindvoerders 

▪ NBPB, landelijke vereniging voor bewindvoerders 

▪ NBPM, Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Mentoren 

▪ BBW, Beroepsvereniging Bewindvoerders WSNP 

  

Onderwerp: Heroverweging besluit indexatie wettelijk vertegenwoordigers 

 

Utrecht, 28 oktober 2022 

 

Geachte heer Weerwind, geachte mevrouw Schouten, 

We zijn als brancheorganisaties van wettelijk vertegenwoordigers (bewindvoerders, mentoren en 

curatoren) geschrokken van het besluit van minister Weerwind om de door het ministerie van 

Justitie vast te stellen tarieven voor de vergoeding van ons werk in 2023 niet te verhogen.  

We vinden dit besluit onredelijk en onverstandig. 

Onredelijk,  

omdat we al lange tijd duidelijk maken dat ons werk een hogere vergoeding verdient. Het besluit 

om niet te indexeren in deze tijd van hoogoplopende inflatie voelt als een klap in ons gezicht. De 

huidige vergoeding voor ons werk is niet in verhouding tot wat we weten over de mensen die zich 

bij ons melden voor hulp en wat wij voor hen betekenen. Uit binnenkort te publiceren onderzoek 

blijkt dat het om de moeilijkste groep gaat in de financiële hulpverlening, die veel begeleiding 

vraagt. 



    
  
 

   
 

 

Het besluit om niet te verhogen komt feitelijk neer op een verlaging, omdat onze kosten stijgen. De 

inflatie heeft bij ons dezelfde impact als in andere delen van de maatschappij. Het ministerie van 

Justitie lijkt daar geen rekening mee te willen houden.  

Onverstandig,  

omdat het ministerie van Sociale Zaken in de persoon van minister Schouten keer op keer aandringt 

op kwaliteitsverbetering in onze dienstverlening. Daar werken we graag aan mee, met goed 

personeel die adequaat hulpvragen oppakt en mensen begeleidt. Door aan hen geen perspectief te 

bieden vindt uitholling plaats. Niet indexeren veroorzaakt schade in de sector en gaat juist ten koste 

van de kwaliteit van dienstverlening aan hulpvragers. En het zet een rem op alle goede 

ontwikkelingen die we zien in het verbeteren van samenwerking en vakmanschap. 

Indexeer 

Hulpvragers verdienen topkwaliteit in dienstverlening, ook met als doel om schulden door de 

inflatie te beperken. Wij zijn professionele ketenpartners in de landelijke opdracht van 

armoedebestrijding en schuldhulp. Daarnaast staan wij voor het hoogwaardig en professioneel 

vormgeven van mentorschap. Het besluit om niet te indexeren gaat niet bijdragen aan 

verbeterstappen in de ketensamenwerking, zoals in de aansluiting van bewind op de minnelijke en 

wettelijke schuldhulpverlening. Daar wordt hard aan gewerkt, onder andere door digitalisering van 

informatie en een landelijk convenant Samenwerking gemeenten en bewindvoering. 

We roepen u op om tezamen het besluit te heroverwegen. We zien allemaal de trend van de 

inflatiecijfers en kennen de verwachtingen rond de loonontwikkelingen. We weten dat er jaarlijks 

wordt teruggekeken en aangepast, maar daarmee is de bedrijfsvoering van nu en van morgen niet 

geholpen.  

Graag treden we in overleg om met elkaar te bespreken wat een indexatie op basis van de 

uitzonderlijke omstandigheden zou moeten zijn.  

In afwachting van uw antwoord, 

Namens: 

 

Horus,           NBBI,      NBPB,                 NBPM,               NVVK,                BBW 

Gert Boeve   Anton van den Ham   Annette Druijf  Andrea Jonker  Marco Florijn    Hans Lagendaal 

 


