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Concept notulen algemene ledenvergadering 10 oktober 2017  
Aanvangstijd: 10.35 – 13.10 uur  
 

1. Welkom & mededelingen 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze vergadering. Centraal 
staat de brainstorm over de financiële toekomst van de BBW vanwege het staken 
van de subsidie.  
 

2. Vastleggen notulen 23 mei 2017 
Er zijn geen opmerkingen, de notulen zijn per dinsdag 10 oktober 2017 vastgesteld.  

 
3. Rooster van aftreden  

Het bestuur merkt dat de BBW steeds meer tijd vergt van bestuursleden. Derhalve stelt het bestuur 
voor om de termijn van Maarten Nieuwenburg te verlengen en dat Muriëlle van der Plas toetreedt als 
extra bestuurslid. Het bestuur begrijpt dat de kosten dan toenemen in een tijd van schaarste. Het 
huidige bestuur verlaagt daarom, bij een positieve stemming, gelijktijdig hun vergoeding zodat de 
lasten van een extra bestuurslid voor de vereniging slechts € 100,- per maand bedragen. Het bestuur 
ziet de inbreng van Murielle van der Plas als een waardevolle aanvulling.   

 
Een deel van de leden geven aan dat het bestuur meer tijd aan SHV besteedt dan aan de Wsnp. Ook 
vreest men dat door alle aandacht die het bestuur aan SHV besteedt, het instrument Wsnp naar de 
achtergrond verdwijnt. Het bestuur ziet het juist andersom, zij creëren juist mogelijkheden, gelet om de 
dramatische verlaagde instroom, om het bestaansrecht van de bewindvoerders te waarborgen. Op de 
lange termijn zal de instroom middels het minnelijk traject meer op gang komen, echter hebben we 
daar een lange adem voor nodig.  

 
4. Ontwikkelingen Wsnp/BBW  

 
Instroom Wsnp  
Inmiddels ligt de huidige instroom onder het niveau van 2009 en blijft dalen. De voorzitter krijgt van 
rechtbanken te horen dat er weinig verzoeken liggen voor de Wsnp. Kees van Korlaar merkt op dat in 
Den Bosch de afwijzingen stijgen op grond van het ontbreken van de goede trouw.  In Breda worden 
de afwijzingen veroorzaakt door de slechte kwaliteit van het verzoekschrift door schuldhulpverleners, 
aldus Ilja Meerssemans. Volgens de voorzitter nemen in Den Haag de  dwangakkoorden juist toe. Het 
bestuur vraagt of leden inmiddels dossiers in behandeling hebben die voortvloeien uit 
schuldenbewind. Een enkeling bevestigt dit.  

 
Verbreding dienstverlening; 
Tijdens de gesprekken met Bureau Wsnp is nogmaals gesproken over het versoepelen van de 
voorwaarden van toevoegingen. Momenteel moet een bewindvoerder 100 dossiers hebben 
afgewikkeld. Met een langdurige lage instroom duurt het langer alvorens een bewindvoerder aan deze 
eis voldoet. Bureau Wsnp is bereid daar goed naar te kijken maar merkt tevens op dat deze eis m.b.t. 
het minimum aantal dossiers bedoeld is geweest teneinde de kwaliteit van bewindvoerders te 
handhaven. Bureau Wsnp heeft toegezegd om middels een overleg met verschillende partijen 
opnieuw naar de versoepeling van de voorwaarden te kijken. We hopen dit volgend jaar meer vorm te 
kunnen geven. Door Bureau Wsnp is gemeld dat Liselotte Maas afwezig is door ziekte. 

 
Voort neemt het aantal cursisten van OSR af. Dit is geen goede ontwikkeling voor de beroepsgroep 
daar de doorstroom hiermee stagneert. Gediplomeerden worden geen lid omdat ze geen baan kunnen 
vinden. Vanuit de zaal wordt voorgesteld teneinde de Wsnp bewindvoerder o.b.v. toevoeging hoger 
beroep zaken te laten behandelen. De voorzitter merkt op dat dit onderdeel van het gesprek is 
geweest met Bureau Wsnp. Wij zullen dit zeker nog onder de aandacht blijven brengen omdat naar de 
visie van het bestuur veel advocaten die hoger beroep zaken behandelen meer kwaad dan goed doen 
voor het belang van hun cliënt. De voorzitter merkt op dat de steun van Bureau Wsnp belangrijk is 
teneinde het ministerie te overtuigen van de noodzaak van een dergelijke toevoeging. Het ministerie 
heeft in een eerder stadium reeds aangegeven dat men kritisch kijkt naar het aantal toevoegingen en 
het bedrag wat daaraan wordt besteed, dit in het kader van bezuinigingen. De vraag rijst of bij alle 
zittingen een advocaat op toevoeging aanwezig moet zijn, vooral de zittingen waarin geen 
procesvertegenwoordiging vereist is.  
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Pilot 284/285 verklaring 
Het bestuur ziet heel graag een toevoeging zodat de bewindvoerder 
Wsnp wordt betaald voor de afgifte van de 284 verklaring. Han von den 
Hoff stond hier destijds positief tegenover en heeft dit aan het ministerie 
voorgelegd. Bij het ministerie is al geruime tijd verminderde aandacht voor de 
Wsnp, mede omdat Geert Lankhorst niet meer de portefeuille beheert en Claudia 
Boekestein nog steeds langdurig ziek is.  

 
Het bestuur blijft vasthouden aan haar visie dat het zetten van een handtekening door een 
bewindvoerder Wsnp onder een Wsnp verzoekschrift, zonder kennisname van het dossier en 
zonder navraag bij betreffende cliënt onacceptabel is. Dit is ook conform het beleid van Recofa en 
rechtbanken. Er volgt een discussie. Het bestuur geeft aan dat het een ieder vrij staat om toch een 
handtekening te zetten maar zal haar visie niet wijzigen. Ruben Koe ontvangt wel een vergoeding en 
wordt gekend in het dossier. Hij betreurt de visie van de BBW, daar deze strenger is dan bepaalde 
rechtbanken, aldus Ruben Koe.  

 
Schuldhulpverlening 
Het bestuur heeft een poll gehouden, zodat zij een beeld krijgen hoeveel bewindvoerders actief is met 
SHV. Het bestuur is positief verrast hoeveel bewindvoerders al actief zijn. U kunt op de website de 
resultaten lezen. We zullen regelmatig een update houden middels een poll om een betrouwbaar 
beeld te krijgen van alle leden. Het bestuur geeft aan dat problemen met het invullen van de poll 
kunnen worden gemeld aan de secretaris via info@bbwsnp.nl.  

 
Update lobbytraject 
 
Samenwerking (individuele) gemeenten. 
De BBW zoekt bij wijze van pilot naar samenwerking met individuele gemeenten (nu Krimpen aan den 
IJssel, daar de lobbyist goede contacten heeft met de burgemeester aldaar). Het bestuur vraagt aan 
leden of zij gemeenten kennen waar we een ingang kunnen vinden. Leden kunnen de 
contactgegevens sturen naar info@bbwsnp.nl. Er zullen geen directe extra inkomsten worden 
genereerd, echter de toestroom naar de Wsnp kan hiermee worden vergroot en de Wsnp wordt 
bekender bij gemeenten (later meer over het imago van de bewindvoerder).    

 
Samenwerking BPBI  
Op maandag 9 oktober jl. hebben de voorzitter en de secretaris een aangenaam 
kennismakingsgesprek gehad met het nieuwe bestuur van de BPBI. De BPBI heeft aangegeven dat zij 
eerst de positionering van haar vereniging moeten vaststellen. De BBW heeft aangeboden om hulp 
aan te bieden aan hun leden daar waar het gaat over vraagstukken betreffende Wsnp. In januari 2018 
gaan we een datum inplannen om een update te geven over de ontwikkelingen binnen de 
verenigingen. De voorzitter heeft het gesprek als buitengewoon positief ervaren.  

 
Tevens is het imago van bewindvoerders tijdens de ledenvergadering besproken. Blijkbaar ziet de 
buitenwereld ons als kille saneerders en ziet onze beroepsgroep niet zoals wij die zien. Bureau Wsnp 
merkt op dat zij nog regelmatig klachten ontvangen over het optreden van de Wsnp bewindvoerder. 
De BBW heeft inzage in die klachten verzocht omdat de klachten inherent kunnen zijn aan de 
werkzaamheden die de Wsnp bewindvoerder uitvoert. Die opgave heeft de BBW incidenteel 
ontvangen. Het neemt niet weg dat wij kritisch moeten kijken naar de wijze waarop wij functioneren en 
naar ons gedrag/uitstraling. Miranda de Vries geeft regelmatig aan bij de leden van de Bpbi aan, dat 
zij bij vragen over de Wsnp, gerust een bewindvoerder Wsnp kunnen bellen.  

 
Monitor  
Inmiddels is het bestuur een verkennend onderzoek aan het uitvoeren om een monitor SHV te 
ontwikkelen. De insteek is dat de monitor dezelfde uitgangspunten heeft als de Monitor Wsnp. 
Volgend jaar wil het bestuur meer stappen ondernemen door gesprekken in te plannen met mogelijke 
onderzoek partners. Er wordt een tip gegeven om het onderzoek van Nadja Jungmann in te lezen. Zij 
heeft 10 jaar geleden een rapport geschreven over dit onderwerp. De kosten voor de monitor zullen 
niet door de BBW worden gefinancierd maar middels crowdfunding. Het bestuur geeft aan dat de tijd 
die hiermee is gemoeid te verwaarlozen is ten opzichte van andere bestuurstaken en dat zij zich 
slechts in een verkennend fase bevinden. De monitor zal goed worden ontvangen bij de tweejaarlijkse 
evaluatie bij de No en is een uitstekend instrument om via de lobby bij de politiek binnen te komen.  

http://www.bbwsnp.nl/
mailto:info@bbwsnp.nl
mailto:info@bbwsnp.nl
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Ingang rechtbanken en politieke partijen 
We zullen hier langer geduld voor op moeten brengen. De afspraken 
stagneren mede door het feit dat de samenstelling van nieuwe coalitie veel 
tijd vergt. We blijven door gaan om in gesprek te komen met de politieke 
partijen en rechtbanken. Momenteel gaat de BBW in gesprek met 4 rechtbanken, 
zie presentatie.  

 
5. Opleidingen  

Er is afgelopen jaar voldoende belangstelling getoond voor 3 opleidingsdagen per jaar (18 
punten). Jaarlijks zal de BBW 3 opleidingsdagen per jaar blijven aanbieden. In 2018 worden de 
punten bijgehouden middels een overzicht. Er wordt hier niets mee gedaan, het is meer een 
beeldvorming voor het bestuur. Het aanbod van 2018 is bekend, de invulling en sprekers worden nog 
bekend gemaakt. We verwijzen u naar sheet 9. Met ingang van 2018 zal de BBW geen rekening meer 
houden met het aanbod van OSR. Gezien de grote vraag naar juridische opleidingen en het staken 
van de subsidie, heeft de BBW met Paul Tillemans gecommuniceerd dat zij zowel juridische 
opleidingen als VTLB trainingen zullen aanbieden. Er was wederzijds begrip tussen beide partijen en 
we zullen blijven zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden.  
 

6. Financiën  
Momenteel zijn er 166 betalende leden. Het ledenaantal is gezakt vanwege het staken van de Wsnp 
werkzaamheden. Voor een goede vertegenwoordiging is het een noodzaak om ons ledenbestand 
stabiel te houden en bij voorkeur in een stijgende lijn. Leden worden verzocht collega’s te overtuigen 
lid te worden van de BBW. Niet alleen voor een goede vertegenwoordiging, maar ook door de 
voordelen als bijvoorbeeld het goedkoper PE-punten kunnen inkopen. Het terugvallen van de subsidie 
kan opgevangen worden door de contributie te verhogen of door een gedeeltelijke 
contributieverhoging en een gedeeltelijke verhoging van de cursusprijs. De penningmeester licht de 3 
opties toe, we verwijzen hiervoor naar de agendastukken. Vervolgens gaan de leden in 6 groepen 
uiteen om de opties te bespreken. Vervolgens bespreken we de input plenair:  
 
Optie 1:  
Wegvallen subsidie omslaan naar het aantal leden en derhalve de contributie evenredig te verhogen. 
Wegvallen subsidie 35K / 160 leden = 218,75 —> verhoging contributie. 

 
In de huidige markt is deze verhoging niet houdbaar en zal leiden tot meer opzeggingen. Hiermee 
komt het bestaansrecht van de beroepsgroep in gevaar. Aan de andere kant kunnen we niet 
voorspellen hoe de markt er over 2 jaar uitziet. Wellicht is er dan weer een groei te constateren in de 
Wsnp en wordt naar de contributieverhoging anders gekeken. Een mogelijk ander alternatief is om 
een onderscheid te maken tussen aspirant leden (assistent - bewindvoerders) en leden.  
 
Optie 2 
Wegvallen subsidie voor 50% verdisconteren in verhoging contributie en voor 50% d.m.v. het 
verhogen van de PE prijs. Bijvoorbeeld: 50% van 35K / (100 cursisten x 12 punten) = 14,58 verhoging 
PE prijs. 

 
Het is een veilig manier om de inkomsten te vergroten (iedereen weet waar hij/zij aan toe is). De 
verhoging van de PE prijs moet wel gebaseerd zijn op het behalen van 18 PE punten per jaar. Om 
een bredere dienstverlening te kunnen aanbieden moeten we ons opleidingsaanbod verbreden door 
aan externen ook opleidingen aan te bieden. De combinatie van optie 2 en optie 3 ziet een groep ook 
als een mogelijke oplossing. Zoek het in de combinatie in optie 2 en optie 3 en houd opleidingen in de 
gaten, daar valt meer uit te halen, aldus de leden. Eveneens wordt gevraagd naar het model van de 
BPBI, maar dat is gebaseerd op organisatieniveau.  

 
Optie 3:  
Lidmaatschap (inclusief subsidie tekort)  zal afhankelijk worden gesteld van het totaal aantal 
benoemingen gedurende het jaar. Hiermee is rekening gehouden dat 2/3e deel van onze leden 
éénpitters zijn.  
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➢ Positief over dit alternatief.  
➢ Er moet een boven- en een ondergrens komen.  
➢ Bij aanbrengen van leden ontvang je een vergoeding (cash back). 
➢ Begin van het jaar ontvangt een lid een voorschotfactuur. Indien 

mogelijk registratie via Bureau Wsnp of zelf het aantal benoemingen 
doorgeven. Aan het einde van het jaar ontvangt het betreffend lid een credit- of 
debet nota.  

➢ Vaste kostenstructuur deel je door het aantal benoemingen. Daarna vermenigvuldig je 
met de omvang van je praktijk. Jaarlijks premie is variabel.  

➢ Nadeel: je weet niet van te voren hoeveel je aan lidmaatschap kwijt ben.  
 
De penningmeester maakt nog een opmerking inzake het open zetten van opleidingen aan externen. 
Dit heeft als consequentie dat de BBW Btw-plichtig wordt conform de voorwaarden van de Bd. Dit is 
een keuze die zorgvuldig moet worden overwogen. De leden zijn unaniem over eens dat de BBW 
Cafés voortaan niet meer kosteloos zijn, maar dat we aan leden de kostprijs vragen. De voorzitter 
dankt alle leden, het bestuur is buitengewoon positief over de inbreng. Het bestuur gaat hiermee aan 
de slag en komt de volgende vergadering met een uitgewerkt voorstel.  

 
7. Samenstelling bestuursleden ter stemming brengen 

 
Stemming I  
Uitbreiding bestuur: door de verlaging van de bestuursvergoeding kost een extra bestuurslid € 100,- 
per maand. Hiermee wordt de termijn van Maarten Nieuwenburg verlengd en Murielle van der Plas 
treedt toe tot het bestuur als extra bestuurslid.  
 
Uitslag: 

➢ 22 leden voor de stemming; 
➢ 2 leden tegen; 
➢ 2 onthouders; 
➢ 4 volmachten tegen.  

Voorstel I is met 22 leden aangenomen waardoor stemming II vervalt. Het bestuur verwelkomt 
Murielle van der Plas als nieuw bestuurslid.  

 
8. Vragen leden/rondvraag 12.27 – 12.42 uur 

De Rabobank heeft een koppeling gemaakt van privé- en zakelijke gegevens van Josephine 
Dirkzwager. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft mondeling verklaard dat de Rabobank de privacy 
mogelijk heeft geschonden, zij heeft recht op inzage van haar gegevens. Na 4 weken heeft zij nog 
steeds geen reactie van de Rabobank. Hoe kan de BBW hier een rol in spelen? 
 
Leden reageren: 
Niet ieder probleem op een kantoor hoeft opgepakt te worden door de beroepsvereniging. Dit soort 
kwesties moet het kantoor zelf oppakken. Alleen de benadeelde kan klagen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. De beroepsvereniging is geen partij en kan derhalve geen klacht neerleggen. De 
BBW kan dergelijke klachten wel meenemen bij haar gesprekken met de NVB. De voorzitter heeft 
ervaren dat NVB niet open staat voor dialoog op dit onderwerp.  
 
Martje Denayere-Pos gaf aan dat ze het jammer vindt dat de Wsnp bewindvoerders zo weinig met 
Social Media doen. Dit zou bij kunnen dragen aan de (on)bekendheid van Wsnp. De beroepsgroep 
hoeft dit niet te doen maar bewindvoerders afzonderlijk kunnen wel deelnemen. Murielle van der Plas 
geeft aan dat haar kantoor er ruime ervaring mee heeft en dat de respons heel goed werkt voor haar 
kantoor. Het bestuur neemt dit punt mee.  

   
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar waardevolle input tijdens deze vergadering.  


