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Focus 
maatregel 1

1.Onderbewindstelling

2. Mentorschap

3. Ondercuratelestelling



Wat
is 

bewindvoering
volgens 

de 
wet?

Artikel 1:431 lid 1 BW

“Indien een meerderjarige tijdelijk of 
duurzaam niet in staat is ten volle zijn 
vermogensrechtelijke belangen waar te 
nemen, als gevolg van:

A. zijn lichamelijke of geestelijke toestand, 

dan wel

B. verkwisting of het hebben van 
problematische schulden

Dan kan de kantonrechter een bewind 
instellen over “één of meer van de goederen, 
die hem als rechthebbende toebehoren of 
zullen toebehoren.’



WAT STAAT 
ONDER 

BEWIND?

Alle goederen van een meerderjarige
kunnen onder bewind worden gesteld, of in
bijzondere gevallen een gedeelte hiervan. 

Voorbeelden:

banksaldo, loon, pensioen,

uitkering, meubilair, sieraden, onroerende

zaken, effecten, vorderingen en schulden. 

De persoon staat dus nooit onder bewind,

alleen zijn goederen!



BESCHERMINGS-
BEWIND

- men moet meerderjarig zijn

- tijdelijke (5/7 jaar) of duurzame situatie 

- niet in staat zijn om hun eigen financiën te       
regelen

- als gevolg van lichamelijke /psychische 
toestand

OF

- het hebben van problematische schulden

Hoe wordt dit gecontroleerd?

Doordat de verzoeker en de rechthebbende 
door de kantonrechter worden 
gehoord(rechtszitting)



Voor wie?  

Vermogensbeheergroep

Psychiatrische patiënten

Ouderen en jongeren met  schulden

(Verstandelijk) gehandicapten

Alzheimer/demente personen

Verslaafden(drank/drugs)

Etc..etc…



WIE KAN 
BEWIND 

AANVRAGEN?

- De betrokkene zelf

- Partner/levensgezel

- Familieleden tot in de vierde graad

- Voogd

- Stiefouder

- Officier van Justitie

- Curator

- Mentor

- De instelling waar men verblijft MAAR……



AAN WIE 
VERZOEK 

RICHTEN?

- Aan de kantonrechter, daar waar de
betrokkene woont

- Het verzoek hoeft niet door een advocaat te 
worden gedaan

Hoe?

- een verzoekschrift “onderbewindstelling”

Tevens:
- de bereidverklaring van de bewindvoerder
- de akkoordverklaring van familieleden
- plan van aanpak
- eventueel aanvullend plan van aanpak



WIE KAN TOT 
(PROFESSIONELE) 
BEWINDVOERDER 

WORDEN 
BENOEMD?

BEWINDVOERDER

Iedereen die meerderjarig is en dat wil kan 
door de kantonrechter tot bewindvoerder 
worden benoemd.

De kantonrechter beoordeelt de 
geschiktheid en volgt altijd de uitdrukkelijke 
voorkeur van de betrokkene. Tenzij….

Maximaal 2 cliënten anders:

PROFESSIONELE BEWINDVOERDER

Voldoet aan de wettelijke 
kwaliteitseisen(sinds 1 april 2014)



WIE KAN 
NIET 

WORDEN 
BENOEMD 

TOT 
BEWIND-

VOERDER?

Handelingsonbekwamen

Personen die zelf onder 
bewind/mentorschap staan

Een direct betrokken of behandeld 
hulpverlener

Een werknemer of bestuurder van een 
zorginstelling 

Een persoon die op andere wijze 
verbonden is met de zorginstelling

Professionals die niet voldoen aan 
eisen(wel familiebewind)



HET 
VERZOEK IS 
INGEDIEND 

EN NU?

- uitnodiging van de rechtbank voor een 
rechtszitting (lange doorlooptijden!)

- de mening van de partner en familieleden 
over de gevraagde maatregel(het bewind)

- mening van de bewindvoerder

- akkoordverklaringen dan niet op zitting

- beslissing kantonrechter

- beschikking onderbewindstelling wordt dan 
naar betrokkenen via de post verstuurd.

Ingang bewind is dan per de1e of de 16e van 
de maand. 



IN DE 
PRAKTIJK

maken van de boedelbeschrijving

inschrijving goederen in openbaar register

het verzorgen van de post

openen van een beheerrekening en een 
leefgeldrekening

alle partijen aanschrijven met beschikking 
rechtbank

maken van een budgetplan

verzorgen aangifte IB box 1

schulden in kaart brengen

betalingen verrichten

aanvragen toeslagen, bijstand, PGB, 
minimavoorzieningen waar recht op is

jaarlijkse rekening en verantwoording richting 
de rechtbank



WIE 
CONTROLEERT DE 
BEWINDVOERDER

?

Kantonrechter houdt toezicht

Ten alle tijden oproepen

Opvragen administratie

Jaarlijkse rekening en verantwoording

Vijfjaarlijkse evaluatie

Bij Professionele bewindvoerder tevens:

Eigen verklaring kwaliteitseisen overleggen
Accountantsverslag



Kosten
Bewind-
voering

1. Griffierechten
Eenmalige kosten voor de rechtszitting

2. Kosten voor Bewindvoering(verschil 
tussen bewindvoerder en professionele 
bewindvoerder)

Onderscheid wordt gemaakt tussen 
professionele bewindvoering, familiebewind 
en schuldenbewind.

http://www.bpbi.nl/files/files/Tarieven%20201
8.pdf

http://www.bpbi.nl/files/files/Tarieven 2018.pdf


EINDE
BEWIND

- Via kantonrechter

- zelf weer doen

- vervanging door curatele

- periode is voorbij

- bij overlijden

Hoe? Indienen van een verzoek bij de 
kantonrechter.



WWW.RECHTSPRAAK.NL

https://www.rechtspraak.nl/Uw-
Situatie/Onderwerpen/Bewind

Belangrijke site!

Alle formulieren en informatie zijn hier 
te vinden. 

https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Bewind


PRAKTIJKVOORBEELDEN

Man, 43 jaar is opgenomen in het 
ziekenhuis met lichamelijke 
problemen(o.a. diabetes). Bij 
registratie blijkt hij niet verzekerd te 
zijn. Maatschappelijk werk komt om de 
hoek kijken………….



PRAKTIJKVOORBEELDEN

“Mag ik de bankzaken van mijn man 
zomaar overnemen?”

Mijn echtgenoot is dement. Kan ik nu 
de spaarrekening op mijn naam zetten, 
zodat ik er nog leuke dingen mee kan 
doen? De kinderen hebben een zeer 
goed inkomen en hebben beslist de 
erfenis niet nodig. Het gaat om een 
bedrag van 50.000 euro.



PRAKTIJKVOORBEELDEN

Man en 3-jarig zoontje worden 
aangereden waardoor de auto in het 
kanaal terecht komt. Man is buiten 
bewustzijn en zoontje is 13 minuten 
onder water…..



PRAKTIJKVOORBEELDEN

Mijn moeder is dement aan het worden 
en kan haar eigen zaken niet meer 
regelen. Als zoon ben ik aangesteld als 
haar bewindvoerder. Zij heeft een 
enorm vermogen en op advies van 
haar accountant stelt hij voor om alle 
kinderen (3) ieder 5.000 te schenken(om 
de belasting te verminderen).

Mag dit?



VRAGEN?



Contactgegevens 
Mr. Nicole Bergmans

Telefoon: 06-17401477

nicole@bewindvoeringindezorg.nl

====================================

Susan Vranken-Schiepers

Telefoon:  06-19881042

vrankenbewindvoering@gmail.com
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