
 
Informatieblad  Beschermingsbewind  

 

Mensen kunnen om allerlei redenen niet in staat zijn hun eigen financiën en vermogen te 

beheren. In dat geval kunnen zij zich wenden tot een bewindvoerder die hun financiële 

belangen gaat behartigen.  

Bewindvoering is een gerechtelijke maatregeling en dat houdt in dat de onder 

bewindstelling door de kantonrechter uitgesproken wordt. Hiervoor dient een 

‘verzoekschrift tot onderbewindstelling’ te worden ingediend bij de kantonrechter.  

 

Beschermingsbewind is geregeld in artikel 1:431 van het Burgerlijk Wetboek, dit artikel 

beschrijft het volgende:  

 

“Indien een meerderjarige als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand 

tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen 

zelf en naar behoren waar te nemen, kan de kantonrechter een bewind instellen 

over één of meer van de goederen, die hem als rechthebbende toebehoren of 

zullen toebehoren.”  
 

Bewindvoering is bedoeld om mensen op financieel gebied te beschermen tegen zichzelf 

en anderen. Een bewindvoerder behartigt de financiële belangen van personen die 

daartoe om bovengenoemde redenen niet in staat zijn. Zo wordt het inkomen van de 

onderbewindgestelde beheerd en de vaste lasten betaald voor zover het saldo dit toelaat. 

De onderbewindgestelde kan zicht houden op de financiën omdat er maandelijks een 

rekeningoverzicht wordt versterkt. Tevens heeft de bewindvoerder de verplichting 

jaarlijks verantwoording over uw financiën af te leggen bij de kantonrechter. Dit houdt in 

dat de kantonrechter het handelen van de bewindvoerder controleert. 

 

Kosten van de bewindvoering komen ten laste van de onderbewindgestelde. Deze 

tarieven worden vastgesteld door het Landelijk Orgaan Kantonrechters, deze zijn ook na 

te zien op de site van de branchevereniging waarbij uw bewindvoerder is aangesloten. 

Indien er sprake is van minimale inkomsten vraagt de beschermingsbewindvoerder 

namens de onderbewindgestelde bijzondere bijstand aan bij de gemeente.  

 

De Kantonrechter bepaalt de duur van de maatregel. De maatregel eindigt, als de 

persoon om wie het gaat weer zelf zijn belangen kan behartigen. De kantonrechter dient 

de onderbewindstelling wel eerst op te heffen. Hiervoor dient de cliënt zelf een schriftelijk 

verzoek tot opheffing in te dienen bij de kantonrechter. 

 

Klachten:  

Indien u tijdens het bewind klachten heeft, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen of 

per mail. Wanneer u van mening bent dat het antwoord niet afdoende is kunt u uw klacht 

richten aan de kantonrechter. De adresgegevens van de kantonrechter kunt u vinden op 

de brieven welke u ontvangen heeft van de rechtbank. Vermeld altijd uw BM nummer. U 

kunt de adres gegevens altijd bij ons opvragen. 

Als u van mening bent dat een andere bewindvoerder uw zaken beter kan behartigen, 

dan kunt u bij de rechtbank ook een verzoek indienen om een andere bewindvoerder te 

benoemen.  

 

Opheffen van bewind:  

Indien u van mening bent dat het bewind opgeheven dient te worden om welke reden 

dan ook. Dan dient u uw verzoek tot opheffing van bewind schriftelijk in te dienen bij de 

kantonrechter. Vermeld in de brief altijd uw BM nummer en de reden van opheffing.  

 

Voor al uw correspondentie met de rechtbank geldt dat u uw BM nummer moet 

vermelden. U wanneer u niet over de gegevens beschikt kunt u deze altijd bij ons 

opvragen. 



Taken beschermingsbewindvoerder  

Werkzaamheden intake  
 Aanvragen beschermingsbewind en indien mogelijk mee naar zitting  

 In kaart brengen van vermogen, inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen 

 Beschrijven van de boedel  

 Aanvragen inkomsten (toeslagen, uitkering, bankzaken, wijzigen samenstelling 

vermogen) 

 Aanvragen Persoon Gebonden Budget (PGB)  

 

Taken tijdens bewind:  

 Belastingaangifte box 1 

 Aanvraag toeslagen 

 Aanvraag uitkering 

 Aanvragen bijzondere bijstand 

 Aanvraag van eventuele kwijtschelding voor lokale belastingen 

 Indienen aanvraag AWBZ 

 Afsluiten van verzekeringen 

 Contacten met diverse instellingen 

 Doorbetaling van de vaste lasten 

 Behandeling/doorzenden van de post 

  Verslaglegging aan de rechtbank  

 

Niet tot gewone taken tijdens bewind behoren:  

 Bewind bij ondernemersactiviteiten  
 Hulp bij ingewikkelde nalatenschap waarin rechthebbende gemachtigd is  

 Problematische schuldsanering (wel doorverwijzen)  

 Ontruiming van de woning voorkomen  

 Belastingaangifte box 2 en 3  

 Frequent naar zitting kantonrechter (afhankelijk van afstand)  

 Bijwonen WNSP zitting  

 Aangifte inbraak, mishandeling  

 Beheer van Persoon Gebonden Budget (PGB)  

 

Handelingen die de bewindvoerder niet mag verrichten:  
 handelingen met betrekking tot de persoon  

 persoonlijke voorwerpen vervreemden  



Wat verwachten wij van u:  

 U stuurt post die van belang is voor een goede uitvoering van uw onder 

bewindstelling door naar ons. Dit kan per post of per mail. U doet dit zo snel 
mogelijk na ontvangst. 

 U verstrekt informatie over alle zaken die van belang zijn voor uw budget, hierbij 

moet u denken aan informatie met betrekking tot wijzigingen in uw inkomen, 

leefsituatie enz. 

 U volgt onze adviezen op 

 Bij uitgaven buiten uw budget pleegt u overleg met ons 

 

Normen en waarden: 

U mag van ons verwachten dat wij u met respect behandelen. Natuurlijk verwachten wij 

dit ook van u. Beledigingen of bedreigingen worden door ons niet geaccepteerd. 

 

 


