
Verzoek tot instelling van afwezigheidsbewind 

1.  Aan de rechtbank te 

  Locatie

2. Verzoeker 1

S.v.p. typen of duidelijk schrijven. 
Indien u bij een rubriek ruimte 
te kort komt, wilt u dan op 
een genummerde bijlage de 
resterende tekst schrijven, met 
vermelding van het nummer van 
de betreffende rubriek.

Naam

Voornamen

Straat en huisnummer

Postcode en plaatsnaam

Telefoonnummer

Burgerservicenummer 

Geboortedatum

Geboorteplaats

Relatie met de betrokkene

Indien er meer dan één verzoeker is, kunt u de gegevens van de tweede verzoeker hieronder vermelden.
 Verzoeker 2
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Naam

Voornamen

Straat en huisnummer

Postcode en plaatsnaam

Telefoonnummer

Burgerservicenummer 

Geboortedatum

Geboorteplaats

Relatie met de betrokkene
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Naam

Voornamen

Geboortedatum

Geboorteplaats

Straat en huisnummer

Postcode en plaatsnaam

 Telefoonnummer

Burgerservicenummer

E-mailadres(sen)

3. De afwezige persoon



4. Reden voor het verzoek tot instellen van afwezigheidsbewind:

 De afwezige persoon heeft op of omstreeks    (datum) 

 zijn woning verlaten en is vertrokken

 □ met onbekende bestemming. De afwezige is al   weken onbereikbaar.

 □ naar         (bestemming)

  alwaar genoemde persoon al  weken onbereikbaar is.

 De afwezige heeft niet voldoende orde op zaken gesteld. Benoeming van een bewindvoerder is 
noodzakelijk omdat:

Ruimte voor een korte 
toelichting.

5. Belang van verzoeker, indien van toepassing

 Verzoeker(s) heeft/hebben bij benoeming van een bewindvoerder belang omdat: 

Ruimte voor een korte 
toelichting.
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6. Omstandigheden van de afwezige persoon:

 a. Heeft de onder 3. genoemde persoon gezag over nog minderjarige kinderen?
  □  ja  (zo ja, dan naar vraag 6b)
  □  nee  (zo nee, dan naar vraag 6c )
  □  weet ik niet  (dan naar vraag 6c )
 b.  Oefent de onder vraag 3. genoemde persoon het ouderlijk gezag alleen uit?
  □  ja
  □  nee; er is sprake van gezamenlijk gezag met:
  □  weet ik niet

c. Is betrokkene gehuwd of geregistreerd partner? 
 □  ja 
 □  nee
 □  weet ik niet 
d.   Bestaat er gemeenschap van goederen?
 □  ja    
 □  nee 
 □  weet ik niet 
e. Is betrokkene (mede-)eigenaar van een onroerende zaak, of heeft betrokkene daarop een beperkt 

zakelijk recht (vruchtgebruik, hypotheek, erfpacht, opstal, recht van gebruik en bewoning)? 
 □  ja    
 □  nee 
 □  weet ik niet
f. Is betrokkene erfgenaam in een opengevallen nalatenschap waartoe een onroerende zaak behoort?
 □  ja    
 □  nee 
 □  weet ik niet

Naam

Voornamen

Straat en huisnummer

Postcode en plaatsnaam

Telefoonnummer Geboortedatum

CBM 10 (7) 2013



7. Is benoeming van een bewindvoerder spoedeisend? Zo ja, waarom?

 Naam

Voornamen

 Straat en huisnummer  

Postcode en plaatsnaam

 Telefoonnummer

Relatie met afwezige

Geboortedatum

Geboorteplaats

Burgerservicenummer

Indien de situatie zo urgent is, dat 
benoeming van een bewindvoerder 
niet enkele weken kan wachten 
in verband met oproep en horen 
van alle belanghebbenden, dan 
hiernaast toelichten.

8. De bewindvoerder
 De voorgestelde bewindvoerder is:
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 Naam

Voornamen

 Straat en huisnummer  

Postcode en plaatsnaam

 Telefoonnummer

Geboortedatum

Geboorteplaats

9. Bereidverklaring
 De voorgestelde bewindvoerder is bereid als bewindvoerder op te treden. Dit blijkt uit:
 □ de bij dit verzoek gevoegde en ondertekende bereidverklaring

10. Belanghebbenden bij dit verzoek: partner en kinderen
 Echtgenoot / echtgenote / geregistreerde partner / andere levensgezel van betrokkene

Kinderen van betrokkene

1. Naam

Voornamen

 Straat en huisnummer  

Postcode en plaatsnaam

 Telefoonnummer

Geboortedatum

Geboorteplaats

2. Naam

Voornamen

 Straat en huisnummer  

Postcode en plaatsnaam

 Telefoonnummer

Geboortedatum

Geboorteplaats
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3. Naam

Voornamen

 Straat en huisnummer  

Postcode en plaatsnaam

 Telefoonnummer

Geboortedatum

Geboorteplaats

4. Naam

Voornamen

 Straat en huisnummer  

Postcode en plaatsnaam

 Telefoonnummer

Geboortedatum

Geboorteplaats

De gegevens van verdere kinderen op een aparte bijlage vermelden.

11. Andere belanghebbenden bij dit verzoek
 De volgende gegevens alleen invullen indien bij vraag 10 geen andere belanghebbenden dan minder-

jarige kinderen konden worden vermeld.   

Vader van betrokkene
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Naam

Voornamen

Straat en huisnummer

Postcode en plaatsnaam

Telefoonnummer

Moeder van betrokkene

Naam

Voornamen

Straat en huisnummer

Postcode en plaatsnaam

Telefoonnummer

Meerderjarige broers en/of zusters van betrokkene

1. Naam

Voornamen

 Straat en huisnummer  

Postcode en plaatsnaam

 Telefoonnummer

Geboortedatum

Geboorteplaats
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3. Naam

Voornamen

Straat en huisnummer

Postcode en plaatsnaam

Telefoonnummer

Geboortedatum

Geboorteplaats

4. Naam

Voornamen

Straat en huisnummer

Postcode en plaatsnaam

Telefoonnummer

Geboortedatum

Geboorteplaats

2. Naam

Voornamen

 Straat en huisnummer  

Postcode en plaatsnaam

 Telefoonnummer

Geboortedatum

Geboorteplaats
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De gegevens van verdere broers en zusters  op een aparte bijlage vermelden.

12. Bijlagen
Bij dit verzoek zijn     bijlagen gevoegd.

13.  Ondertekening

Plaats en datum

(Handtekening 1e verzoe ker) (Handtekening 2e verzoe ker)
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