
 

 

Jaarbericht SBBG 2021 

 
Voor belanghebbenden schrijft SBBG jaarlijks een bericht waarin de werkzaamheden van deze 
organisatie in het dan afgelopen jaar worden toegelicht.  
 
Algemeen  
Stichting SBBG Administratie Bewonersfinanciën Gemiva-SVG Groep (hierna: SBBG) ondersteunt 
ongeveer 500 cliënten op het gebied van geldzaken. De overeenkomst daartoe wordt aangegaan 
door de (handelingsbekwame) cliënt zelf of – in geval van wettelijke vertegenwoordiging – door 
diens curator of bewindvoerder.  
 
Structuur, bestuur en uitvoering  
De Gemiva-SVG Groep vervult de rol van rechtspersoon-bestuurder. In de praktijk betekent dit dat de 
Raad van Bestuur van de Gemiva-SVG Groep ook SBBG bestuurt. De dagelijkse werkzaamheden voor 
SBBG worden uitgevoerd door de afdeling bewonersgelden van de Gemiva-SVG Groep. Bij deze 
afdeling werkten op 31 december 2021 6 medewerkers. De leiding van de afdeling is in handen van 
mevrouw Liselotte van Dijk.  
 
NVVK  
Voor de werkzaamheden van SBBG is een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) 
nodig. In 2016 heeft SBBG zich daarom aangesloten bij de Vereniging voor Schuldhulpverlening en 
Sociaal Bankieren NVVK (NVVK), aanvankelijk als aspirant lid en in 2018 - na een audit gehouden 
vanuit de NVVK - als gewoon lid. De NVVK heeft een collectieve AFM-vergunning voor haar leden. Per 
10 november 2016 is SBBG opgenomen in het Register financiële dienstverleners van de AFM als 
aangesloten instelling bij de Stichting Toezicht Bemiddeling Beheer Gelden. Iedere drie jaar vindt een 
nieuwe audit vanuit de NVVK plaats. Eind 2023 is de eerstvolgende audit.  
 
Jaarverslag  
Het bestuur van SBBG legt verantwoording af door het jaarverslag – inclusief de financiële paragraaf - 
voor te leggen aan de Auditcommissie van de Raad van Toezicht en de Centrale Medezeggenschaps 
Raad (CMR). Een door de CMR ingestelde Commissie van Toetsing – bestaande uit leden met 
financiële expertise die als verwant een relatie hebben of hadden met cliënten van de Gemiva-SVG 
Groep – adviseert daarover. De Raad van Toezicht van de Gemiva-SVG Groep moet het jaarverslag 
goedkeuren.  
 
Over het jaarverslag 2021 heeft de Commissie van Toetsing positief geadviseerd. In de vergadering 
van 23 september 2022 heeft het bestuur het jaarverslag vastgesteld. Dit verslag is door de Raad van 
Toezicht op diezelfde datum goedgekeurd. U kunt het verslag desgewenst opvragen bij de afdeling 
bewonersgelden.  
 
Steekproef  
Toen SBBG nog een zelfstandige stichting was, voerden bestuursleden via steekproeven controle uit 
op de voor cIiënten uitgevoerde werkzaamheden. Doel daarvan was het beoordelen van de kwaliteit 
van de administratievoering en het signaleren van mogelijke verbeteringen daarin. Deze taak is nu 
SBBG een dochterstichting van de Gemiva-SVG Groep is geworden grotendeels overgenomen door 
de leden van de Commissie van Toetsing.  
 
Als gevolg van de beperkingen die door de coronapandemie van kracht werden is in 2020 geen 
steekproef over 2019 uitgevoerd. Dit gebrek is in 2021 hersteld. In 2021 zijn de steekproeven over 



 

2019 en 2020 uitgevoerd. De commissie deed verslag van haar bevindingen en stelde enkele vragen 
aan SBBG. De vragen die de gepresenteerde overzichten opriepen, zijn tot tevredenheid van de 
commissie door SBBG beantwoord.  
 
In de algemene voorwaarden van SBBG is geregeld dat de leden van de Commissie van Toetsing de 
financiële informatie over de cliënten die in de steekproef vallen mogen inzien. Zo kunnen zij de 
kwaliteit van de administratievoering door SBBG beoordelen en daarover adviseren. Zij zijn uiteraard 
gehouden tot geheimhouding van de informatie over cliënten die zij langs deze weg verkrijgen.  
 
Klachtenregeling  
SBBG kent een klachtenregeling. In 2021 is daarvan geen gebruik gemaakt.  
 
Contactgegevens  
Wilt u meer weten over de werkzaamheden van SBBG of de in dit jaarbericht genoemde 
jaarverslagen opvragen? Neemt u dan contact op met de afdeling bewonersgelden van de Gemiva- 
SVG Groep via het mailadres SBBG@gemiva-svg.nl of het telefoonnummer 0182-575 800.  
 
Gouda, september 2022  

SBBG@gemiva-svg.nl

