Aan:
▪ de minister voor Rechtsbescherming, de heer F.M. Weerwind
▪ de minister voor Armoedebeleid, mevrouw C.J. Schouten
Ede, 20 oktober 2022
Betreft: reactie op indexatie tarieven beschermingsbewind, mentorschap en curatele 2023

Excellenties, geachte mevrouw Schouten en heer Weerwind,
Vandaag zijn de beloningen in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren voor
2023 bekend geworden. Eerder deze maand ontving u van mij een oproep om de Regeling voor het
jaar 2023 niet te volgen, vanwege de bijzondere ontwikkelingen rond de hoge inflatie, waar ook onze
leden door getroffen worden.
Als voorzitter van branchevereniging Horus stelt het mij teleur en vervult het mij met grote zorgen
dat u kennelijk niet ingaat op onze beargumenteerde oproep. Ook betreur ik het dat wij zelfs geen
inhoudelijke reactie op onze brief hebben mogen ontvangen. Zonder verhoging van de tarieven komt
de (kwaliteit van de) inzet door curatoren, bewindvoerders en mentoren echt onder te grote druk te
staan. Een druk die al erg groot is. Onze leden staan niet snel op de barricaden. Zij zetten zich liever
dagelijks in voor hun veelal kwetsbare cliënten. Maken daarvoor doorgaans veel meer uren, dan de
zeventien of tweeëntwintig waarvoor zij een beloning ontvangen. Ik wil u daarom dringend vragen
om de beloningen wél te verhogen. Graag krijg ik de gelegenheid dit mondeling toe te lichten.
Tegelijkertijd zullen wij ons als bestuur ook beraden en in overleg treden met onze collega’s binnen
de branche van wettelijk vertegenwoordigers. Namens het bestuur van Horus wil ik u alvast
meegeven dat wij onze leden niet zullen oproepen om er nóg maar een schepje bovenop te doen. De
branche kan een inflatie als de huidige niet meer opvangen binnen het tarief; het kan niet anders dan
dat het zal leiden tot een verminderde inzet aan onze cliënten.
Tot slot
Ik herhaal mijn ‘tot slot’ uit mijn brief d.d. 6 oktober jl. Als branche van wettelijk vertegenwoordigers
werken wij dag in dag uit voor kwetsbare Nederlanders. Dat doen we met veel passie en
betrokkenheid. Wij zijn blij met het onderzoek door bureau SEO naar de financiering van
beschermingsbewind. Wij hebben ideeën hoe het beter kan en ons inziens ook beter moet. Daarover
gaan wij graag met u in gesprek. Voor 2024 en verder, maar ook al nu – met het oog op 2023.
Hoogachtend,

Gert Boeve,
Voorzitter Horus

