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Inleiding 

Vanaf 18 jaar bent u meerderjarig. U bent dan 

handelingsbekwaam. Dat wil zeggen dat u zelfstandig (zonder 
toestemming van ouders of voogd), ‘rechtshandelingen’ kunt 
verrichten. Deze rechtshandelingen kunnen niet worden 

teruggedraaid zoals het kopen van een auto of een huis of het 
sluiten van een huwelijk.  

 
Soms is iemand onvoldoende in staat om de eigen belangen 
goed te behartigen of voor zichzelf te zorgen. De wet geeft 

dan de mogelijkheid om (een deel van ) de goederen van 
diegene onder bewind te stellen. Officieel heet deze maatregel 

‘onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen’. 
 
De kantonrechter beslist over de onderbewindstelling. Ook als 

deze vervangen moet worden door mentorschap of 
curatelenstelling.  

  



 

 

Maatregel kort samengevat 
 

Maatregel 
 

Iemand mag niet meer zelf beslissen 
over goederen die onder bewind staan. 

Er wordt een bewindvoerder benoemd 
die daarover (zoveel mogelijk samen 

met de betrokkene) beslist. Met een 
onderbewindstelling wordt het vermogen 
van de betrokkene beschermd. 
 

 

Taken 
 

De bewindvoerder behartigt de financiële 
belangen van de betrokkene.  
 

 

Benoemd wordt 
 

Één of twee bewindvoerders 
Benoeming rechtspersoon mogelijk 
 

 

Procedure 
 

Verzoek bij de rechtbank sector kanton 
(er is geen advocaat nodig)  
 

 

Openbaarmaking 
 

Aantekening in registers waarin 
goederen zijn opgenomen 
 

 

Beëindiging 
 

Via kantonrechter 
 Als iemand belangen zelf weer kan 

behartigen 
 Vervanging door curatele 

 Als periode voorbij is die de 
rechter heeft vastgesteld 

 Bij overlijden 
 



 

 

Aanbevelingen van het Landelijk Overleg 

Kantonrechters 

Voor de instelling en toepassing van bewind zijn ook de 

‘aanbevelingen meerderjarenbewind’ van belang. Deze zijn 

vastgesteld door het Landelijk Overleg van Kantonsectorvoorzitters. 

(LOK) 

 

In de aanbevelingen over bewind zijn de uitgangspunten 

opgenomen die de kantonrechters bij het bewind hanteren. Aan de 

orde komen de instelling van het bewind, de taken en beloning van 

de bewindvoerder, het omgaan met schenkingen en erfrecht, de 

samenloop met andere vormen van bewind en het einde van het 

bewind, de wijziging van bewindvoerder of het overlijden van de 

bewindvoerder.  

Waarom bewind 

Bewind is een maatregel voor mensen die tijdelijk of blijvend 

onvoldoende voor hun goederen en hun financiën kunnen zorgen. U 

kunt daarbij denken aan mensen die hoge schulden hebben, 

Alzheimer patiënten, mensen die verslaafd zijn, mensen met een 

verstandelijke beperking of psychiatrische patiënten. 

De maatregelen zijn vooral bedoeld ter 

bescherming van de betrokkene tegen 

anderen die misbruik van de situatie 

kunnen maken. De maatregelen zijn alleen 

mogelijk bij meerderjarige personen. Totdat 

iemand 18 jaar is, zorgen de ouders of 

voogd voor de belangen van de 

minderjarigen. De maatregelen kunnen wel 

al worden aangevraagd, voordat iemand meerderjarig is. Ze gaan 

dan automatisch in op het moment dat die persoon meerderjarig 

wordt.  

 

 

  



 

 

Het is niet altijd nodig om alle goederen van iemand onder bewind 

te stellen. Soms kan er een bewind over bijvoorbeeld het huis 

worden volstaan. Zijn de goederen van iemand geheel of 

gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag diegene niet meer 

zelfstandig daarover beslissen. Hij mag bijvoorbeeld het huis niet 

verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. De 

bewindvoerder beslist daarover, zolang dat gaat in overleg met de 

betrokkene. De bewindvoerder gaat ook over het beheer van de 

goederen. Bij het regelen van de financiële zaken van de betrokkene 

kan de bewindvoerder ook een belastingaangifte doen en 

(bijzondere) bijstand of huurtoeslag aanvragen.  

 

Wie vraagt het bewind aan? 

In eerste instantie vraagt de betrokkene zelf de maatregel aan. 

Verder kan een partner zo’n verzoek doen en ook familieleden tot in 

de vierde graad. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en 

kleinkinderen en ook de broers en zusters, ooms en tantes en neven 

en nichten. 

Als degene om wie het gaat nog minderjarig is en onder gezag van 

een voogd staat, kan ook de voogd de maatregel aanvragen. 

Daarnaast kan de officier van justitie om het bewind verzoeken. Dat 

is van belang als er geen familie meer is die het verzoek kan doen 

of als de familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te 

doen. De betrokkene zou hun dit bijvoorbeeld zo kwalijk kunnen 

nemen, dat dit de verhoudingen binnen de familie te zeer zou 

belasten. Dus alleen in uitzonderlijke gevallen zal de officier van 

Justitie een verzoek doen. Als (een deel van) iemands goederen 

onder bewind is gesteld, dan kan de bewindvoerder het 

mentorschap of curatele aanvragen.  

 

  



 

 

Aan wie wordt het verzoek gericht 

Een verzoek tot onderbewindstelling wordt gedaan  

bij de kantonrechter van de rechtbank in het 

rechtsgebied (arrondissement) waar 

degene woont, voor wie de 

beschermingsmaatregel wordt 

aangevraagd.  

Een verzoek aan de kantonrechter 

kunt u zelf doen. U bent niet verplicht 

om daarvoor een advocaat in te schakelen. Voor het aanvragen zijn 

speciale formulieren. Daarin staat ook vermeld welke stukken u met 

de aanvraag mee moet zenden.  

 

Wie kan bewindvoerder worden? 

In principe kan iedereen die meerderjarig is en dat wil door de 

kantonrechter tot bewindvoerder worden benoemd. In alle gevallen 

geldt, dat de kantonrechter de uitdrukkelijke voorkeur van degene 

voor wie de maatregel is bedoeld, volgt, tenzij er gegronde redenen 

zijn om diegene niet te benoemen. De kantonrechter kan meer dan 

1 persoon tot bewindvoerder benoemen.  

De bewindvoerder mag zelf niet onder curatele staan en diens 

vermogen mag niet onder bewind zijn gesteld. Daarnaast geldt nog 

dat een bewindvoerder niet in staat van faillissement mag verkeren 

of dat ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke 

personen (WSNP) is toegepast.  

Naast de mogelijkheid om een natuurlijk persoon als bewindvoerder 

te benoemen, kan de rechter ook een rechtspersoon benoemen 

(zoals De Visser & Kant).  

  



 

 

Wat gebeurt er nadat u het verzoek hebt 

ingediend? 

Als het verzoek is ontvangen, vraagt de kantonrechter op een zitting 

de mening van de partner en familieleden over de gevraagde 

maatregel. Dit geldt ook voor de voorgestelde bewindvoerder die 

zich schriftelijk tot zijn taak bereid heeft verklaard. De familieleden 

die schriftelijk hebben verklaard dat zij met de maatregel 

instemmen,  worden  in  de  regel  niet meervoor de zitting 

opgeroepen.  

 

Ook vraagt de kantonrechter wat de betrokkenen zelf van de 

maatregel vindt. Als de betrokkene zelf niet op de 

zitting kan verschijnen, kan de kantonrechter naar de 

instelling gaan, waar hij verblijft. Vindt de 

kantonrechter dat er genoeg redenen zijn voor de 

bewindvoeringsmaatregel, dan besluit hij tot 

onderbewind stelling.  

Aan de behandeling zijn kosten 

(griffierechten) verbonden. De 

kantonrechter neemt uw verzoek pas in 

behandeling als de nota voor griffierechten is voldaan.  

 

In de beslissing tot onderbewindstelling vermeldt de rechter wie de 

bewindvoerder is en welke goederen onder het bewind vallen. Als er 

nog geen definitieve bewindvoerder kan worden benoemd en 

iemand voorlopig die taak op zich wil nemen, kan de rechter een 

tijdelijke bewindvoerder benoemen. Meestal vallen alle goederen 

onder het bewind. Zeker als er “gewoon” onderbewindstelling is 

gevraagd, zonder aan te geven of het om alle goederen of een deel 

van de goederen gaat en de rechter het met de noodzaak voor deze 

omvang van bewind eens is. De maatregel gaat in op de dag nadat 

de rechterlijke beslissing verzonden is of aan de advocaat is 

verstrekt, of op een later tijdstip als dit in de beslissing is 

aangegeven.  

 

  



 

 

Onder bewindstellingen worden per 1 jan 2015 in een centraal 

register opgenomen. Bij de onder het bewind staande goederen die 

in een openbaar register zijn opgenomen, wordt vermeld dat deze 

goederen onder bewind zijn gesteld. Het kan bijvoorbeeld gaan om 

een huis of een bedrijf. De bewindvoerder moet er voor zorgen dat 

dit in de openbare registers wordt vermeld. Gaat de onder bewind 

gestelde rechtshandelingen aan, dan kan de bewindvoerder deze 

per 1 jan 2015 ongedaan maken. 

 

Hoger beroep 

Als u de maatregel hebt gevraagd en u bent het niet eens met de 

beslissing van de rechter, kunt u in hoger beroep gaan. Dat geldt 

ook voor iedereen die een afschrift van de beslissing van de rechter 

heeft ontvangen. Dat zijn zowel belanghebbenden die op de zitting 

zijn verschenen, als belanghebbenden aan wie een afschrift van het 

verzoekschrift is gestuurd, maar niet op de zitting zijn verschenen. 

Als één van deze belanghebbenden in hoger beroep wil gaan, moet 

hij dat binnen drie maanden na de dag van de uitspraak doen. Als 

een andere belanghebbende in hoger beroep wil gaan, moet hij dat 

binnen 3 maanden nadat hij de beslissing op een andere manier 

heeft vernomen. Een belanghebbende is in ieder geval iemand op 

wiens rechten of verplichtingen de procedure rechtstreeks 

betrekking heeft. Belanghebbenden zijn ook de partner en de 

kinderen van degene om wiens bewind het gaat. Zijn die er niet, 

dan zijn ouders, broers en zusters belanghebbenden. Voor een 

hoger beroep tegen een beslissing van de kantonrechter moet u 

naar het gerechtshof. Voor een hoger beroep moet u altijd een 

advocaat inschakelen.  

 

  



 

 

Kosten  

Een gerechtelijke procedure kost geld. Voor een verzoek aan de 

kantonrechter betaald u een bijdrage in de 

kosten van de rechtspraak; de griffierechten.  

Kunt u de kosten niet (helemaal) betalen, 

dan kunt u in een aantal gevallen in 

aanmerking komen voor gesubsidieerde 

rechtsbijstand. Dit betekend dat de 

overheid een deel van de kosten voor haar 

rekening neemt. U betaald dan wel een eigen bijdrage.  

Hoe hoog die eigen bijdrage is, hangt af van uw inkomen en 

vermogen. Het juridische loket of De Visser & Kant kunnen u meer 

vertellen over gesubsidieerde rechtsbijstand. Ook kunt u meer 

informatie vinden op www.rijksoverheid.nl of www.rechtspraak.nl 

(naar de rechter > kosten van een procedure). 

 

Wat zijn de taken van een bewindvoerder? 

De bewindvoerder behartigt iemands financiële belangen. De 

bewindvoerder maakt kort na zijn benoeming een lijst met een 

ontvangt hierover van de griffie een bericht. Een kopie van deze 

boedelbeschrijving stuurt de bewindvoerder naar de rechtbank, 

sector kanton.  

Ook moet de bewindvoerder ervoor zorgen dat bij de goederen die 

in een openbaar register zijn opgenomen, bijvoorbeeld een huis, de 

bewindvoering en de naam van de bewindvoerder worden vermeld. 

Op de internetsite www.rechtspraak.nl kunt u aanvullende 

informatie vinder over de taken van de bewindvoerder.  

 

  

http://www.rechtspraak.nl/


 

 

Hoofdtaak 

De hoofdtaak van de bewindvoerder is het beheren van alles wat 

onder bewind is gesteld. Dat wil zeggen, dat hij ervoor moet zorgen 

dat alles wat onder bewind is gesteld in stand blijft en goed 

geëxploiteerd. Bovendien moet hij er de administratie over voeren. 

Zo moeten gelden goed worden belegd, rente op tijd worden 

bijgeschreven en een huis op tijd worden geschilderd. Tot de 

gewone werkzaamheden tijdens het bewind behoort ook het regelen 

van de financiële huishouding van de betrokkene. Hieronder valt 

bijvoorbeeld belastingaangifte doen, maar ook het aanvragen van 

(bijzondere) bijstand, huurtoeslag of een persoonsgebonden budget 

(PGB). 

 

Ook moet de bewindvoerder ervoor zorgen dat de inkomsten van 

degene voor wie het bewind geldt in de eerste plaats worden 

gebruikt voor zijn verzorging. Wanneer de betrokkene wil 

beschikken –zoals de wet dat noemt- over iets dat onder bewind is 

gesteld, moet hij de medewerking hebben van de bewindvoerder. 

De betrokkene kan een goed dat onder bewind staat bijvoorbeeld 

niet geldig verkopen. Wil de bewindvoerder voor zo’n handeling 

geen toestemming geven, dan is het mogelijk dat de kantonrechter 

op verzoek van de betrokkene daarvoor toch vervangende 

toestemming geeft. Dat kan per brief aan de kantonrechter worden 

gevraagd.   

Huis 

Schuldeisers 

Overheid 

Werk 

Instanties 



 

 

Machtiging 

Wil de bewindvoerder zelf over goederen die onder bewind vallen 

beschikken (verkopen of bewaren), dan moet hij daarvoor 

toestemming hebben van degene voor wie het bewind is ingesteld. 

Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het sluiten van een lening en het 

treffen van een schikking over een geldvordering. Wil of kan de 

betrokkene daarvoor geen toestemming geven, dan kan de 

bewindvoerder aan de kantonrechter om toestemming vragen. Dit 

kan eveneens per brief aan de kantonrechter worden gevraagd.  

De kantonrechter kan zo ook voor telkens terugkerende lasten 

(zoals reiskosten) eenmalig toestemming geven.  

De rechter die het bewind instelt, kan overigens meteen daarvoor 

een doorlopende machtiging geven aan de bewindvoerder. De 

rechter kan aan die machtiging voorwaarden verbinden.  

 

Belangen van derden 

Het bewind is bedoeld om mensen te beschermen die onvoldoende 

voor zichzelf kunnen zorgen en om misbruik van hen te voorkomen. 

Het bewind is bedoeld om er voor te zorgen dat het geld van degene 

voor wie de maatregel is ingesteld niet ‘stil ligt’, maar op een goede 

manier wordt beheerd. Mensen voor wie bewind is ingesteld zijn net 

als iedere meerderjarige volledig aansprakelijk voor de schade die 

het gevolg is van een onrechtmatige daad van hen.  

Voorbeeld 

Een onrechtmatige daad is bijvoorbeeld het doen van iets dat 

inbreuk maakt op het recht van een ander. De schade die daar het 

gevolg van kan zijn, kan zowel financieel als niet-financieel van aard 

zijn. Niet-financiële schade is bijvoorbeeld verdriet of gederfde 

levensvreugde. 

 

  



 

 

Einde van de maatregel 

De maatregel eindigt, als de persoon om wie het gaat weer zelf de 

belangen kan behartigen. In zo’n geval moet de kantonrechter de 

onderbewindstelling wel eerst opheffen. De rechter doet dit als de 

redenen voor de maatregel er niet meer zijn. Dus als degene aan 

wie de maatregel is opgelegd, weer zelf, eventueel met de hulp van 

anderen, de eigen belangen kan behartigen. De maatregel eindigt 

ook als de persoon voor wie de maatregel is bedoeld, overlijdt.  

Als de rechter het bewind voor een bepaalde periode heeft 

uitgesproken, eindigt die maatregel als die periode voorbij is. Verder 

eindigt de onderbewindstelling als die vervangen wordt door 

curatelenstelling. Voor de opheffing van de onderbewindstelling 

moet een verzoek bij de kantonrechter worden gedaan.  

 

Wanneer er niets anders is geregeld, ligt het in het verlengde van 

de verantwoordelijkheden van de bewindvoerder voor de hand dat 

hij, bij overlijden van de betrokkene, de begrafenis of crematie 

regelt. Met name wanneer de betrokkene geen partner of familie 

heeft. De taak van de bewindvoerder eindigt bij het opheffen van de 

maatregel. Andere redenen voor de beëindiging van hun taak zijn 

het overlijden of het ontslag van de bewindvoerder.  

 

Financiële vergoeding 

De bewindvoerder kan een vergoeding krijgen voor 

hun werkzaamheden. In ieder geval heeft men 

recht op de ‘wettelijke beloning ’ van vijf procent 

van de netto opbrengst (bijvoorbeeld rente of 

dividend en opbrengsten uit vruchtgebruik) van alles wat onder 

bewind valt. De rechter kan afhankelijk van de omstandigheden 

(omvang van het werk, relatie tot het familielid) een hogere 

vergoeding vaststellen. Voor professioneel bewind zijn er maximum 

tarieven afgesproken. 

Die vergoeding moet worden betaald door degene voor wie het 

bewind is ingesteld.  

  



 

 

Wat kan De Visser & Kant voor u betekenen 

De Visser & Kant verzorgt de bewindvoering van de betrokkene, 

vanaf het eerste contact regelt De Visser & Kant alles met 

betrekking tot de aanvraag van het bewind bij de kantonrechter. Na 

de uitspraak van de kantonrechter verzorgt De Visser & Kant alle 

inschrijvingen bij de verschillende instanties, de  

bedrijven worden aangeschreven en alle financiële 

verplichtingen worden voor u afgehandeld.  

Als betrokkene hoeft u dus niet de gehele 

procedure te starten. De Visser & Kant een 

ontvangt een financiële vergoeding 

overeenkomstig de richtlijnen van het 

LOVCK. Heeft u zelf onvoldoende financiële 

middelen dan wordt er mogelijk bijzondere 

bijstand aangevraagd om de kosten voor het 

bewind te voldoen.  

 

Nodig ons dus uit voor een 

aanmeldgesprek, dan kan na de uitspraak 

van de rechter de bewindvoering starten.  

Kijk voor meer informatie op 

www.devisser-kant.nl 

Mail ons op info@devisser-kant.nl  

Of bel ons op. We zijn telefonisch 

bereikbaar tussen 13.00 en 15.00 op 

0183-511597 

 

Vragen of meer informatie  

www.rechtspraak.nl 

www.rijksoverheid.nl 

www.juridischloket.nl 

  

mailto:info@devisser-kant.nl
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.juridischloket.nl/


 

 

 


