Wetsvoorstel adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind
Artikel I
Na artikel 432 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 432a
1. Indien instelling van het bewind wordt verzocht wegens problematische
schulden kan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
waar de rechthebbende woonplaats heeft advies uitbrengen over de vraag of een
voldoende behartiging van de belangen van de rechthebbende kan worden bewerkstelligd met een meer passende en minder verstrekkende voorziening.
Daartoe zendt de griffier zo spoedig mogelijk afschrift van het verzoek aan het
college.
2. Het college verstrekt het advies aan de verzoeker en de griffier, binnen vier
weken na ontvangst van het afschrift van het verzoek tot instelling van bewind.
3. De rechter beslist niet eerder op het verzoek tot instelling van bewind dan
nadat het college advies uitbrengt, het college aan de griffier bericht dat het
geen advies uitbrengt, of de termijn voor het uitbrengen van het advies is verstreken.
4. Indien instelling van het bewind wordt verzocht wegens een lichamelijke of
geestelijke toestand of indien de rechter ambtshalve instelling van bewind als
bedoeld in artikel 432, derde lid, overweegt en het de rechter voor de beslissing
op het verzoek blijkt dat sprake is van problematische schulden, bericht de griffier het college zo spoedig mogelijk dat het college advies kan uitbrengen als bedoeld in het eerste lid.
5. In geval van spoedeisende omstandigheden bedraagt de termijn, bedoeld
in het tweede lid, drie dagen.
6. Indien het college advies heeft uitgebracht, zendt de griffier afschrift van
de beschikking aan het college. In dit geval is artikel 806, eerste lid, onderdeel
a, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering niet van toepassing op het
college.
7. De griffier stort het griffierecht dat reeds is voldaan terug indien het verzoek naar aanleiding van het advies wordt ingetrokken binnen twee weken na
het uitbrengen daarvan en voordat:
a) het verzoek wordt behandeld ter zitting, of
b) de rechter beslist op het verzoek zonder dat een zitting plaatsvindt.
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8. Het in de vorige leden bepaalde is niet van toepassing indien het college
schriftelijk aan de griffier kenbaar maakt dat in het algemeen geen advies wordt
uitgebracht op verzoeken tot instelling van bewind wegens problematische
schulden, totdat het college deze verklaring schriftelijk intrekt.
Artikel II
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Gegeven,

De Minister voor Rechtsbescherming,
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