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Geachte mevrouw Van Dijk-Bennink,

Namens uw organisatie Van Dijk Sociaal diende u op 23 juni 2020 bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (het
LKB) een verzoek tot handhaving in om professioneel bewindvoerder te mogen blijven. Het LKB heeft uw
verzoek in goede orde ontvangen, op inhoud gecontroleerd en hier correspondentie met u over gevoerd.

Ik ben tot het oordeel gekomen dat uw organisatie over het jaar 2019 voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen
(conform het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren). Dat betekent dat ik
uw verzoek tot handhaving honoreer.

Getoetste personen
De volgende personen zijn getoetst tijdens deze handhavingscontrole en staan in het landelijk register vermeld
als personen – verbonden aan uw organisatie – die bevoegd zijn om (onder verantwoordelijkheid) dossiergerelateerde werkzaamheden te verrichten:
Mevr. G. van Dijk- Bennink (bewindvoerder), tevens eigenaar.

Indiening volgend handhavingsverzoek
Als u professioneel curator, beschermingsbewindvoerder en/of mentor wilt blijven, bent u verplicht jaarlijks te
laten toetsen of u nog steeds voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. Aangezien een deel van de volgende
controle uitgevoerd moet worden door een accountant adviseer ik u om hiervoor tijdig afspraken te maken,
zodat u de benodigde stukken op tijd kunt indienen bij het LKB. Ik verzoek u alle gevraagde documenten voor
de handhavingscontrole over het jaar 2020 vóór 1 oktober 2021 in te dienen.

Indienen documenten
In verband met ons nieuwe systeem maak ik u er graag op attent hoe u vanaf volgend jaar de bijlagen van de
handhavingscontrole dient aan te leveren. U dient de stukken vanaf heden per bestand afzonderlijk in te dienen.
Dit houdt in dat u losse pdf-bestanden meestuurt met de begeleidende e-mail(s). Deze bestanden dienen
vervolgens allen de juiste bestandsnaam te hebben. Als leidraad hiervoor, dient u de checklist
handhaving (zie onderstaande lijst) te hanteren. De stukken moeten dus als bijlage exact conform de checklist
worden aangeleverd. Indien u volgend jaar deze stukken niet afzonderlijk indient ofwel niet de juiste
bestandsnaam hanteert, wordt uw handhavingsverzoek teruggestuurd. U wordt dan verzocht het
handhavingsverzoek opnieuw conform de checklist bij ons aan te leveren. U stuurt deze stukken in pdf naar
kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl. U mag de stukken ook per post sturen: Landelijk Kwaliteitsbureau CBM,
postbus 90138, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.
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Meer info en contact
Op rechtspraak.nl vindt u actuele
mededelingen voor (aspirant) uitvoerders.
Heeft u vragen? Kijk dan ook op rechtspraak.nl bij de veelgestelde
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vragen en antwoorden. Mocht u alsnog vragen hebben of iets anders willen weten, dan kunt u telefonisch of per
e-mail contact opnemen met een van de medewerkers van het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM via het
telefoonnummer 088 - 361 1106 of het e-mailadres: kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

Namens de kantonrechter
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