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1. Definities
Onder betrokkene wordt verstaan: degene wiens goed of goederen onder bewind zijn
gesteld.
Onder goederen wordt onder meer verstaan: gelden (inclusief banksaldi), loon, pensioen,
uitkeringen, meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten en vorderingen.
Onder liquide vermogen wordt verstaan: onmiddellijk beschikbare geldmiddelen, in de
vorm van cash geld (bankbiljetten en munten) of giraal geld (het geld dat zich op een
bankrekening bevindt) of andere beleggingen die op zeer korte termijn in geld kunnen
worden omgezet.
Beschikken betekent: het verkopen, vervreemden of bezwaren van een of meer
goederen die onder bewind zijn gesteld, bijvoorbeeld een huis verkopen en in eigendom
overdragen (vervreemden) of een hypotheek daarop vestigen (bezwaren).
Onder beheren wordt verstaan: het als goed bewindvoerder zorgen voor de
instandhouding van de goederen die onder bewind zijn gesteld (bijvoorbeeld het laten
schilderen van de woning van betrokkene), de normale exploitatie ervan en het voeren
van de administratie daarover.
Een boedelbeschrijving is een overzicht van de bezittingen en de schulden van
betrokkene. Het is tevens een overzicht van de inkomsten en de uitgaven van
betrokkene, waaronder de vast lasten (bijvoorbeeld de kosten voor verpleging en voor
verzekeringen).
Een rekening en verantwoording is de jaarlijkse opgave die de bewindvoerder doet van
de inkomsten en uitgaven in het afgelopen jaar.
2. Aanvang bewind
De kantonrechter heeft u bij schriftelijke uitspraak (die beschikking heet) benoemd tot
bewindvoerder. In die beschikking staat meestal geen datum genoemd waarop uw taak
ingaat. Wanneer de ingangsdatum niet is genoemd, vangt het bewind aan een dag na
verzending of verstrekking van de beschikking. Op die dag begint ook uw taak als
bewindvoerder.
3. Omvang bewind
In de beschikking staat ook wat onder het bewind valt.
Vaak zal dat alles zijn: “alle goederen die de betrokkene toebehoren of zullen
toebehoren”. Daaronder valt ook geld, en verder alles waar de betrokkene recht op gaat
krijgen, zoals toekomstig inkomen en toekomstige erfenissen.
Wanneer de betrokkene in gemeenschap van goederen getrouwd is, valt de totale
huwelijksgoederengemeenschap onder het bewind (dus ook de goederen van de
echtgenoot van betrokkene). Dit geldt alleen niet voor goederen waarover uitsluitend de
echtgenoot van de betrokkene het bestuur heeft.
Soms heeft de kantonrechter de omvang van het bewind beperkt tot bepaalde goederen,
zoals een spaarrekening of een huis. Tenzij de kantonrechter anders heeft bepaald valt
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onder een dergelijk bewind altijd alles wat in de plaats komt van een onder bewind
gesteld goed: de koelkast die van spaargeld dat onder bewind staat is gekocht, of de
opbrengst van het verkochte huis dat onder bewind staat. Dit tenzij de kantonrechter
anders heeft bepaald. Het bewind omvat ook de opbrengsten en/of andere voordelen die
een onder bewind staand goed oplevert, bijvoorbeeld, rente, dividend of huur.
Indien zich na instelling van het bewind problemen over de omvang van het bewind
voordoen, kan aan de kantonrechter verzocht worden om inkrimping of uitbreiding van
het bewind.
4. Gevolgen van het bewind
De onderbewindstelling heeft tot gevolg dat de betrokkene de onder bewind staande
goederen niet meer zelf mag beheren. Dit beheer komt toe aan de bewindvoerder. Hij
heeft hiervoor geen toestemming van de betrokkene of machtiging van de kantonrechter
nodig.
Tijdens het bewind kan de betrokkene alleen met toestemming van de bewindvoerder, of
indien deze weigerachtig is met machtiging van de kantonrechter, zelf over de onder
bewind staande goederen beschikken.
De bewindvoerder kan alleen met toestemming van de betrokkene of, indien deze
daartoe niet in staat is of weigerachtig is, met machtiging van de kantonrechter, over de
onder bewind gestelde goederen beschikken (bijvoorbeeld het verkopen van een huis of
het doen van een grote, niet alledaagse aankoop). Zie verder 7. Voorafgaande
toestemming of machtiging.
In hele grote lijnen komt uw taak bij een bewind over alle goederen neer op het zorgen
voor de financiële huishouding van de betrokkene: zorgen dat rekeningen worden
betaald en dat geen onverantwoorde uitgaven worden gedaan, het doen van
belastingaangiftes en zorgen voor een goede administratie. De bewindvoerder
controleert of de inkomsten van betrokkene worden ontvangen, zorgt voor betaling van
de normale dagelijkse uitgaven, zorgt dat gewoon dagelijks onderhoud aan de goederen
wordt verricht. Hij is tevens verantwoordelijk voor de administratie van inkomsten en
uitgaven. Ook moet de bewindvoerder ervoor zorgen dat aanspraak wordt gemaakt op
alle mogelijke inkomstenbronnen, zoals huurtoeslag en zorgtoeslag.
De bewindvoerder kan wekelijks of maandelijks aan de betrokkene kasgeld ter
beschikking stellen voor bepaalde uitgaven, zoals boodschappen. De administratieplicht
rust op de bewindvoerder.
Het feit dat de betrokkene niet meer zelf mag beheren en alleen met toestemming van
de bewindvoerder of machtiging van de kantonrechter mag beschikken over zijn
goederen wil nog niet zeggen dat hij dat feitelijk ook niet meer kan doen. Wanneer hij,
bijvoorbeeld, zonder medeweten van de bewindvoerder een motor koopt en de
bewindvoerder achteraf niet achter de aankoop staat, dan kan de verkoper de koopsom
niet verhalen op de onder bewind gestelde goederen als deze verkoper van het bewind
wist of moest weten. De verkoper wordt in beginsel geacht van het bewind op de hoogte
te zijn als het bewind is gepubliceerd in het Centraal Curatele- en bewindregister (CCBR).
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De bewindvoerder dient de verkoper in dat geval te melden dat de overeenkomst niet zal
worden nagekomen.
Is een bewind over alle goederen ingesteld op grond van een lichamelijke of geestelijke
toestand, dan kan dat bewind op verzoek of ambtshalve door de kantonrechter in het
CCBR worden gepubliceerd. Indien het bewind is ingesteld op grond van problematische
schulden of verkwisting, wordt het automatisch in het CCBR gepubliceerd.
Tijdens het bewind vertegenwoordigt de bewindvoerder de betrokkene in en buiten
rechte in zaken die de onder bewind staande goederen betreffen. Bij verkoop van
bijvoorbeeld het huis van de betrokkene vertegenwoordigt de bewindvoerder hem bij het
sluiten van de koopovereenkomst en de levering van de woning.
De bewindvoerder gaat niet over persoonlijke rechten. De betrokkene mag dus stemmen
en trouwen zonder dat de bewindvoerder daar zeggenschap over heeft.
5. Taak van de bewindvoerder
Tot de taak van de bewindvoerder behoort het administreren en beheren van de onder
bewind gestelde goederen.
Wanneer de betrokkene nog geen bankrekening heeft, moet de bewindvoerder een
bankrekening openen ten name van de betrokkene met vermelding van de
bewindvoerder. Alle ontvangsten en betalingen dienen via die rekening te lopen. Heeft de
betrokkene al een of meer bankrekeningen, dan dient de bewindvoerder ervoor te zorgen
dat de bank in kennis wordt gesteld van zijn benoeming en dat wordt aangetekend wie
de bewindvoerder is. In verband met de onderbewindstelling is een en/of rekening of een
rekening op naam van de bewindvoerder ‘inzake’ de betrokkene niet toegestaan. Een
uitzondering wordt alleen gemaakt voor de tenaamstelling van de bankrekeningen van
een echtpaar dat in gemeenschap van goederen is getrouwd, waarvan de ene partner de
bewindvoerder is en de andere partner de betrokkene is. De bewindvoerder moet regelen
naar wie de bankafschriften worden gestuurd.
•

•

Wanneer de betrokkene schulden maakt, is te overwegen om meteen na de
instelling van het bewind de bankpassen/chippassen te laten blokkeren na overleg
met de betrokkene, als dit nog niet ter zitting met de kantonrechter is besproken.
Wanneer de betrokkene is opgenomen in een tehuis of verpleeginrichting kan de
bewindvoerder met (de administratie van) dat tehuis afspreken dat men daar een
rekening opent of aanhoudt, waarop de bewindvoerder een bedrag stort of
bijdragen laat storten waarvan bepaalde zorguitgaven worden gedaan. De
bewindvoerder dient hierop toe te zien, omdat hijzelf daarover rekening en
verantwoording moet afleggen aan de betrokkene of aan de kantonrechter.

Als aan betrokkene een PGB is toegekend, dient de bewindvoerder de verplichtingen die
daaruit voortvloeien na te komen. U kunt daarbij denken aan het afsluiten van
zorgovereenkomsten met (externe) zorgverleners, het controleren van urenbriefjes van
(externe) zorgverleners en het verschaffen van informatie aan de PGB-verstrekker.
De bewindvoerder moet ervoor zorgen dat de wettelijk verplichte verzekeringen voor
betrokkene zijn afgesloten, dan wel als dit niet het geval is dat deze alsnog worden
afgesloten. Wettelijk verplichte verzekeringen zijn de zorgverzekering en de
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WA-verzekering voor de auto van betrokkene, zijn motor, brommer of ander
gemotoriseerd voertuig.
Verder dient de bewindvoerder te zorgen voor een doelmatige belegging van het
vermogen van de betrokkene, voor zover dit onder bewind staat en niet besteed hoeft te
worden aan voldoende verzorging van de betrokkene. De bewindvoerder kan dus
zelfstandig en zonder voorafgaande toestemming van de betrokkene of de kantonrechter
bijvoorbeeld een spaarrekening openen met een marktconforme rente. Voor beleggingen
of herbeleggingen in bijvoorbeeld aandelen of effecten is wel toestemming van de
betrokkene of machtiging van de kantonrechter nodig, behalve wanneer dat gebeurt
binnen de grenzen van een (zeer) defensief beleggingsplan. Voor een belegging met een
risicovoller beleggingsprofiel dient wel vooraf machtiging aan de kantonrechter te worden
gevraagd. Bij meer dan € 100.000,- aan liquide vermogen, dient de bewindvoerder zich
in te spannen om het vermogen te verdelen over meerdere banken (niet vallend onder
dezelfde vergunninghouder bij De Nederlandsche Bank (DNB)), die vallen onder de
garantieregeling van DNB.
Wanneer tot het bewind een registergoed (zoals een huis) behoort, is de bewindvoerder
verplicht zo spoedig mogelijk het bewind en zijn benoeming als bewindvoerder in het
Kadaster te laten inschrijven. Door inschrijving in het kadaster kan iedereen weten wie er
bevoegd is om beslissingen te nemen (bijvoorbeeld voor verkoop en levering) en zaken
te regelen betreffende het registergoed. Derden kunnen zich daarna niet meer beroepen
op onwetendheid van het bewind.
Wanneer tot het bewind een onderneming of een aandeel in een vennootschap onder
firma behoort, is de bewindvoerder verplicht zo spoedig mogelijk het bewind en zijn
benoeming als bewindvoerder in het Handelsregister te laten inschrijven.
Verder heeft de bewindvoerder tot taak de betrokkene te vertegenwoordigen in en buiten
rechte in zaken die de onder bewind staande goederen betreffen. Alvorens in rechte op te
treden kan de bewindvoerder zich doen machtigen door de betrokkene of, indien deze
daartoe niet in staat is of weigerachtig is, door de kantonrechter.
6. Twee bewindvoerders
De kantonrechter kan maximaal twee bewindvoerders benoemen. Zijn er twee
bewindvoerders benoemd, dan kan elke bewindvoerder alle werkzaamheden die tot het
bewind horen alleen verrichten, tenzij de kantonrechter anders bepaalt. De
bewindvoerders dienen beiden te tekenen voor de juistheid van de boedelbeschrijving en
de (eind)rekening en verantwoording.
7. Voorafgaande toestemming of machtiging
Voor een aantal beschikkingshandelingen heeft de bewindvoerder vooraf toestemming
nodig van de betrokkene of, als deze daartoe niet in staat is of dit weigert, een
schriftelijke machtiging van de kantonrechter.
Was de betrokkene bij aanvang van het bewind nog wel wilsbekwaam en in staat om
toestemming te geven, maar twijfelt de bewindvoerder er aan of dat nog steeds het
geval is, dan dient de bewindvoerder die twijfel aan de kantonrechter mee te delen en
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veiligheidshalve machtiging te vragen. (Let ook op wat er in de instellingsbeschikking is
opgenomen: betrokkene is wel in staat om toestemming te geven/betrokkene is niet in
staat om toestemming te geven).
De machtiging die de bewindvoerder nodig heeft, moet schriftelijk aan de kantonrechter
worden gevraagd onder bijvoeging van stukken die voor de beoordeling van belang zijn,
zoals bijvoorbeeld een offerte. U kunt daarvoor het formulier gebruiken dat op
www.rechtspraak.nl staat.
Beschikkingshandelingen van de bewindvoerder met betrekking tot de onder bewind
gestelde goederen, waarvoor voorafgaande toestemming van de betrokkene (de
betrokkene is in staat om toestemming te geven) of machtiging van de kantonrechter
(de betrokkene is niet in staat om toestemming te geven of weigert dit) nodig is, zijn
onder meer:
•

het aangaan van overeenkomsten (aankoop, verkoop of het bezwaren van
goederen);
Is betrokkene niet in staat om toestemming te geven of weigert hij dat, dan is
voor een aankoop door de bewindvoerder van meer dan € 1.500,- een machtiging
vereist, tenzij de kantonrechter anders heeft bepaald. Geen machtiging is nodig
indien het gaat om betaling van een belastingaanslag of om betaling van de
vastgestelde bijdrage Wet langdurige zorg. Ook is geen machtiging nodig voor
beleggen of herbeleggen binnen de grenzen van een (zeer) defensief
beleggingsplan.
Is betrokkene niet in staat om toestemming te geven of weigert hij dat, dan dient
bij het machtigingsverzoek tot verkoop en levering van de woning van de
betrokkene of tot opzegging van de huurwoning aannemelijk te worden gemaakt
dat de betrokkene daarin niet zelfstandig kan wonen of daarin niet kan terugkeren
na, bijvoorbeeld, een opname in een instelling. U dient tegelijkertijd met een
machtigingsverzoek tot verkoop van woning van betrokkene de
koopovereenkomst (met daarin de ontbindende voorwaarde dat machtiging van
de kantonrechter moet zijn verkregen en dat de koper bij gebreke daarvan geen
schadevergoeding kan vorderen) en een taxatierapport/waardebepaling toe te
zenden.
Bij het bezwaren van goederen kan worden gedacht aan het vestigen van een
hypotheekrecht op een onroerende zaak waarvan de betrokkene (mede)eigenaar
is.

•

het pachten, verpachten, huren of verhuren ten behoeve van de betrokkene;

•

het aangaan van een (vaststellings)overeenkomst ter beëindiging van een geschil,
tenzij het geschil een bedrag lager dan € 700,- betreft of de overeenkomst tijdens
een schikkingscomparitie bij de rechter tot stand is gekomen;

•

geld van de betrokkene uitlenen of de betrokkene als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbinden;
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•
•

het aannemen van een gift, een erfstelling of een legaat waaraan lasten of
voorwaarden zijn verbonden;
overeenkomen dat een nalatenschap, waarin de betrokkene (mede) gerechtigd is,
voor een bepaalde tijd onverdeeld wordt gelaten;

•

deelneming aan de verdeling van een nalatenschap waarin de betrokkene
erfgenaam is. Zie verder 14. Betrokkene als erfgenaam, legataris of
begiftigde;

•

procederen;

•

een schenking doen ten laste van het vermogen van betrokkene;
Een schenking doen namens betrokkene is een beschikkingsdaad en geen
beheersdaad. Is de betrokkene niet (meer) in staat om toestemming te geven of
weigert hij dat, dan wordt het doen van een schenking namens de betrokkene in
het algemeen niet toegestaan door de kantonrechter, tenzij de betrokkene
voorafgaand aan het bewind aantoonbaar al periodiek schenkingen deed (de
schenkingstraditie). Is er een schenkingstraditie dan dient u voor elke schenking
(ook al is deze beneden de € 1.500,- of ter grootte van het jaarlijkse
belastingvrije schenkingsbedrag) vooraf machtiging aan de kantonrechter te
vragen. In beginsel wordt een schenkingsverzoek afgewezen als er geen
schenkingstraditie kan worden aangetoond of wanneer het liquide vermogen van
betrokkene (zie 1. Definities) door de schenking lager wordt dan € 30.000,-. Een
verzoek om te mogen schenken namens betrokkene moet daarom goed zijn
gemotiveerd. Het formulier voor het doen van een schenking kunt u vinden op:
www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/verzoek-schenking.pdf

•

het uitkeren van ‘kindsdelen’;
Een kindsdeel is de vordering die een kind heeft op de betrokkene, op grond van
de nalatenschap van zijn overleden ouder. Heeft de overleden ouder in zijn/haar
testament opgenomen dat de vorderingen van de kinderen opeisbaar zijn als zich
een bepaalde situatie voordoet (zoals bijvoorbeeld opname van de betrokkene in
een instelling, zijn/haar onderbewindstelling of het verlies van het vrije beheer
over de goederen) en doet deze situatie zich ook daadwerkelijk voor, dan kunnen
de kinderen hun vordering opeisen en moeten deze vervolgens uitgekeerd
worden. Hiervoor is geen toestemming van de kantonrechter nodig, mits de
verzorgingsbehoefte van betrokkene niet in gevaar komt. De bewindvoerder dient
wel bij de betreffende rekening en verantwoording de volgende stukken over te
leggen:
 een Verklaring Centraal Testamentenregister (CTR): u kunt het
aanvraagformulier voor deze verklaring vinden op:
www.notaris.nl/bij-overlijden/centraal-testamentenregister
 als uit de verklaring van het CTR blijkt dat er een testament is: een kopie
daarvan;
 indien aanwezig: een kopie van de verklaring van erfrecht;
 de aangifte en de aanslag erfbelasting;
 de berekening van elk kindsdeel.
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Wanneer de overleden ouder:
 geen testament heeft opgemaakt;
 wel een testament heeft opgemaakt maar daarin geen opeisingsgrond van
de vorderingen van de kinderen heeft opgenomen;
 wel een testament heeft opgemaakt maar de daarin opgenomen
opeisingsgronden zijn niet van toepassing,
dan is voor het vervroegd uitkeren van die vorderingen vooraf machtiging van de
kantonrechter nodig. Bij het machtigingsverzoek dient de bewindvoerder de
volgende stukken over te leggen:
 een Verklaring Centraal Testamentenregister (CTR): u kunt het
aanvraagformulier voor deze verklaring vinden op
www.notaris.nl/bij-overlijden/centraal-testamentenregister
 als uit de verklaring van het CTR blijkt dat er een testament is: een kopie
daarvan;
 indien aanwezig: een kopie van de verklaring van erfrecht;
 de aangifte en de aanslag erfbelasting;
 de berekening van elk kindsdeel;
 kopieën van bankafschriften waaruit de meest recente stand van het
vermogen van betrokkene blijkt.
De bewindvoerder dient bij het machtigingsverzoek verder aan te tonen dat de
verzorgingsbehoefte van de betrokkene geen gevaar loopt en dat geen intering
van het liquide vermogen (zie 1. Definities) van betrokkene is te voorzien.
8. Boedelbeschrijving
De bewindvoerder is verplicht om binnen vier maanden na zijn benoeming een
boedelbeschrijving op te maken van de goederen die onder bewind zijn gesteld en die bij
de kantonrechter in te leveren. U bent verplicht daarvoor het formulier te gebruiken dat
u kunt vinden op www.rechtspraak.nl. De boedelbeschrijving moet door de
bewindvoerder (dan wel door beide bewindvoerders) worden ondertekend. Als
betrokkene in staat is om de inhoud van de boedelbeschrijving te begrijpen en de
strekking daarvan te overzien dient hij het formulier mede te ondertekenen. De
boedelbeschrijving dient te worden voorzien van het BM-nummer (dat staat vermeld in
de brief waarin de boedelbeschrijving wordt opgelegd) en naar de Rechtbank
Oost-Brabant, Team Toezicht te worden gestuurd.
Onder bezittingen wordt onder andere verstaan:
•
•
•
•

•
•

waardevolle roerende zaken, zoals een auto, een scooter, dure juwelen of
kostbare kunst en antiek;
onroerende zaken, zoals een eigen huis;
kasgelden;
saldi van bank-, giro- en spaarrekeningen per datum benoeming (een kopie van
het laatste dagafschrift van vóór, en een kopie van het eerste dagafschrift van ná
de instelling van het bewind moeten worden bijgevoegd);
effecten, aandelen, obligaties, deposito’s;
vorderingen die de betrokkene op anderen heeft;
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•

een aandeel in een nog onverdeelde nalatenschap.

Onder schulden wordt verstaan:
•
•
•

hypotheekschuld;
leningen die de betrokkene nog moet afbetalen;
andere (huishoudelijke) schulden, waaronder bijvoorbeeld belastingschulden.

Onder vaste inkomsten en uitgaven moet vermeld worden:
•
•

de netto(!) inkomsten die onder het bewind vallen (loon, pensioen, uitkering)
doorlopende vaste kosten (bijvoorbeeld huur, verpleegkosten, lopende
verzekeringen)

Indien sprake is van schulden moet de bewindvoerder de schulden in kaart brengen en
een schuldenoverzicht opstellen. Het schuldenoverzicht moet bij de boedelbeschrijving
worden gevoegd.
9. Rekening en verantwoording
De bewindvoerder is verplicht jaarlijks (tenzij de kantonrechter anders heeft bepaald) en
aan het einde van het bewind rekening en verantwoording af te leggen over het door
hem gevoerde bewind. Ook als met toestemming van de bewindvoerder uitgaven worden
gedaan door het tehuis waar de betrokkene verblijft, is de bewindvoerder verplicht
daarover rekening en verantwoording af te leggen.
Een rekening en verantwoording bestaat uit een overzicht van de inkomsten en uitgaven,
een opgave van het vermogen en van eventuele schulden. Bijgevoegd moeten worden
het jaaroverzicht van de bank(en) of een kopie van het eerste en het laatste
bankafschrift van de periode waarover rekening en verantwoording wordt afgelegd, een
eventuele effectenstaat, de PGB-verleningsbeschikking en de
PGB-vaststellingsbeschikking. Het formulier dat u daarvoor dient te gebruiken, kunt u
vinden op www.rechtspraak.nl. Als de betrokkene in staat is om de rekening en
verantwoording te begrijpen en te beoordelen, dient de bewindvoerder het formulier ter
goedkeuring en ondertekening voor te leggen aan de betrokkene. Nadat de
bewindvoerder(s) de rekening en verantwoording heeft (hebben) ondertekend dient deze
naar de Rechtbank Oost-Brabant, Team Toezicht te worden gestuurd. Weigert de
betrokkene voor akkoord te tekenen terwijl hij in staat is de rekening en verantwoording
te begrijpen en te beoordelen, dan kan moet u dit vermelden in de rekening en
verantwoording. Voor de kantonrechter kan dit aanleiding zijn voor nader onderzoek.
Is de betrokkene niet in staat om de rekening en verantwoording te begrijpen en te
beoordelen, dan stuurt de bewindvoerder deze, voorzien van de handtekening(en) van
de bewindvoerder(s), rechtstreeks naar de kantonrechter ter goedkeuring. Wanneer de
betrokkene, in afwijking van de voorafgaande keer, niet meer in staat is om de rekening
en verantwoording te begrijpen en te beoordelen, dan moet de bewindvoerder dat per
omgaande aan de kantonrechter melden.
Bij het einde van zijn taak dient de bewindvoerder eindrekening en -verantwoording af te
leggen aan de betrokkene en/of de eventueel opvolgend bewindvoerder.
10.

Eindigt het bewind door het overlijden van de betrokkene, dan wordt de eindrekening en
-verantwoording afgelegd aan zijn erfgenamen of aan de executeur-testamentair die is
belast met het beheer over de nalatenschap. Wie dat is of zijn, blijkt uit een verklaring
van erfrecht. Na ondertekening voor akkoord door de erfgenamen of de executeur dient
de eindrekening en -verantwoording gezonden te worden naar de Rechtbank
Oost-Brabant, Team Toezicht.
10. Jaarbeloning bewindvoerder
De maximale jaarbeloning voor een bewindvoerder staat vermeld in artikel 1 lid 2 sub b
van de Regeling beloning, curatoren, bewindvoerders en mentoren (hierna: Regeling).
Deze Regeling kunt u raadplegen via www.wetten.overheid.nl
De kantonrechter kan de jaarbeloning wegens uitzonderlijke omstandigheden op een
ander bedrag vaststellen. Is de bewindvoerder van mening dat de kantonrechter de
jaarbeloning op een hoger bedrag zou moeten vaststellen, dan moet hij gemotiveerd
aanvoeren dat en waarom sprake is van uitzonderlijke omstandigheden. De
kantonrechter kan de jaarbeloning wegens uitzonderlijke omstandigheden ook op een
lager bedrag vaststellen. Uit de toelichting bij de Regeling (eveneens te raadplegen op
www.wetten.overheid.nl) blijkt dat niet te snel mag worden aangenomen dat van de
Regeling kan worden afgeweken.
Reiskosten die de bewindvoerder maakt in zijn hoedanigheid van bewindvoerder vallen
onder de jaarbeloning.
Overige kosten
Naast de hiervoor genoemde jaarbeloning kan de bewindvoerder aanspraak maken op
vergoeding van “overige kosten” voor zichzelf of voor derden (zoals reiskosten [
maximaal € 0,25 per kilometer] en verblijfkosten) die worden gemaakt, maar die geen
betrekking hebben op zijn taak als bewindvoerder. Er kan alleen aanspraak worden
gemaakt op vergoeding van deze ‘overige kosten’, indien aan de volgende voorwaarden
is voldaan:
1. de kosten worden gemaakt ten behoeve van de betrokkene en zijn in diens
belang;
2. de kosten houden verband met de beperkingen van de betrokkene;
3. de financiële positie van de betrokkene laat toe dat deze kosten ten laste van het
vermogen van de betrokkene worden gebracht.
Deze ‘overige kosten’ dienen bij de rekening en verantwoording jaarlijks achteraf
gespecificeerd en (met stukken onderbouwd) verantwoord te worden. Dit betekent dat
de bewindvoerder moet aangeven wie de kosten heeft gemaakt, wanneer deze zijn
gemaakt, waarvoor ze zijn gemaakt en hoe vaak ze zijn gemaakt. Indien bij de rekening
en verantwoording wordt geconstateerd dat aan één of meer van de hiervoor genoemde
voorwaarden niet is voldaan, dient de bewindvoerder op eerste verzoek van de
kantonrechter dit bedrag terug te storten op de bankrekening van de betrokkene.
Indien de betrokkene vóór de instelling van het bewind gebruik maakte van
vermogensbeheer of van een boekhouder, dan mag de bewindvoerder (met machtiging
van de kantonrechter als betrokkene niet in staat is om toestemming te geven of als hij
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weigert om toestemming te geven) deze situatie voortzetten en de kosten ervan ten
laste van het vermogen van de betrokkene brengen.
Indien de bewindvoerder een derde (bijvoorbeeld een zorginstelling of een
administratiekantoor) inschakelt, dan dient hij de kosten van die derde zelf te dragen. Hij
kan deze kosten bijvoorbeeld betalen uit de jaarbeloning.
Zijn er twee bewindvoerders, dan moeten zij de jaarbeloning delen.
11. Schade door slecht bewind
Normaal gesproken komen de gevolgen van het bewind voor rekening van de
betrokkene. De bewindvoerder is echter aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat
hij in de zorg van een goed bewindvoerder tekortschiet.
De kantonrechter heeft een toezichthoudende taak. Dat kan meebrengen dat de
kantonrechter aangifte zal moeten doen bij ontdekking van ernstige strafbare feiten,
zoals verduistering.
12. Schuldsanering
Wanneer tijdens het bewind ook schuldsanering wordt uitgesproken op basis van de Wet
schuldsanering natuurlijke personen (WSNP), dan benoemt de rechtbank daarbij een
(andere) bewindvoerder, die vergaande bevoegdheden heeft. Daarmee vervalt het
beschermingsbewind niet. Het vermogen dat onder de schuldsanering valt, hoeft niet
hetzelfde te zijn als de goederen die door de kantonrechter onder bewind zijn gesteld.
Voor die goederen, die niet onder de schuldsanering vallen, blijft de bewindvoerder zijn
taak dan ook houden. Uit de rekening en verantwoording moet blijken welk deel van het
vermogen van betrokkene onder het schuldsaneringsbewind valt.
De bewindvoerder kan, indien daarvoor reden is, de kantonrechter verzoeken om
aanpassing van de frequentie waarmee hij rekening en verantwoording moet afleggen.
Indien de bewindvoerder geen taak meer ziet voor zichzelf naast de
schuldsaneringsbewindvoerder, dan kan hij een gesprek aanvragen met de
kantonrechter en naar aanleiding daarvan bekijken of hij een verzoek tot opheffing van
het bewind wil doen.
13. Opheffing bewind of wijziging bewindvoerder
Een verzoek tot opheffing van het bewind of tot ontslag van de bewindvoerder en
benoeming van een opvolgend bewindvoerder kan worden ingediend bij de kantonrechter
van de woonplaats van de betrokkene. Voor een opheffingsverzoek is griffierecht
verschuldigd.
14. Betrokkene als erfgenaam, legataris of begiftigde
De bewindvoerder dient het overlijden van de partner van de betrokkene of een kind,
ouder, broer of zus zo spoedig mogelijk (schriftelijk) te melden aan de kantonrechter.
Daarbij dient de naam en standplaats van de eventueel ingeschakelde notaris vermeld te
worden, en of er een testament is. De bewindvoerder moet ook elke andere erfenis die
de betrokkene toekomt schriftelijk melden.
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Als de betrokkene in staat is om zijn wil te bepalen, dan mag de bewindvoerder met
toestemming van de betrokkene de erfenis namen betrokkene zuiver aanvaarden of een
legaat of gift aannemen waaraan lasten of voorwaarden zijn verbonden.
Is de betrokkene niet in staat om toestemming te geven of weigert hij dat, dan moet de
bewindvoerder de erfenis namens betrokkene beneficiair aanvaarden.
Als de betrokkene niet in staat is om toestemming te geven of dat weigert, dan kan de
bewindvoerder namens betrokkene een legaat of gift waaraan lasten of voorwaarden zijn
alleen met machtiging van de kantonrechter aannemen;
Verwerpen van de erfenis mag de bewindvoerder alleen met machtiging van de
kantonrechter, die zo nodig zal nagaan wat het standpunt van betrokkene is.
Voor deelneming aan de verdeling van de nalatenschap heeft de bewindvoerder
toestemming van de betrokkene nodig of, als deze daartoe niet in staat is of weigerachtig
is, machtiging van de kantonrechter. In het laatste geval dient de conceptakte van de
verdeling (of het verdelingsvoorstel) ter goedkeuring aan de kantonrechter te worden
voorgelegd.
15. Vijfjaarlijkse evaluatie
De bewindvoerder moet telkens na verloop van vijf jaren, of zoveel eerder als de
kantonrechter bepaalt, een verslag uitbrengen over het verloop van het bewind en met
name over de vraag of het bewind dient voort te duren of dat een ondercuratelestelling
van betrokkene nodig is. Van de bewindvoerder wordt verlangd dat hij de kantonrechter
onmiddellijk informeert op het moment dat het bewind kan worden opgeheven.
16. Overlijden van de betrokkene
De bewindvoerder dient het overlijden van de betrokkene zo spoedig mogelijk
(schriftelijk) te melden aan de kantonrechter. Door het overlijden van de betrokkene
eindigt het bewind en daarmee de taak van de bewindvoerder. Het regelen van de
begrafenis van betrokkene behoort tot de taken van de nabestaanden/erfgenamen en is
geen taak van de bewindvoerder.
De bewindvoerder moet binnen vier maanden na het overlijden van betrokkene
eindrekening en -verantwoording afleggen over zijn beheer aan de erfgenamen of aan de
executeur die belast is met het beheer over de nalatenschap. De eindrekening en
–verantwoording moet afgelegd worden over de periode waarover nog geen rekening en
verantwoording is afgelegd (in beginsel het lopende kalenderjaar) tot en met de dag
waarop de betrokkene is overleden. Wie erfgenaam is blijkt uit de verklaring van
erfrecht. De door de erfgenamen of de executeur voor akkoord ondertekende
eindrekeningen -verantwoording dient naar de Rechtbank Oost-Brabant, Team Toezicht
te worden gezonden.
17. Einde taak bewindvoerder
De taak van de bewindvoerder eindigt onder meer:
•

bij het einde van het bewind;
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•

door zijn dood, zijn faillietverklaring, zijn ondercuratelestelling of
onderbewindstelling van één of meer van zijn goederen, dan wel wanneer op hem
de schuldsaneringsregeling (WSNP) van toepassing wordt verklaard;
Bij overlijden van de bewindvoerder hebben diens erfgenamen weliswaar geen
rekening- en verantwoordingsplicht, maar zij zijn als zij op de hoogte zijn van het
bewind wel verplicht al datgene te doen wat niet zonder nadeel voor de
betrokkene kan worden uitgesteld, totdat er een nieuwe bewindvoerder is
benoemd. Het verdient aanbeveling dat de bewindvoerder personen in zijn
omgeving in kennis stelt van het feit dat hij bewindvoerder is en dat hij aan deze
personen vraagt om de kantonrechter op de hoogte te stellen bij zijn overlijden.
Indien er twee bewindvoerders zijn benoemd, wordt van de andere
bewindvoerder verlangd dat hij de kantonrechter zo spoedig mogelijk in kennis
stelt van het overlijden van de medebewindvoerder.

•

door ontslag dat hem door de kantonrechter wordt verleend, met ingang van de
door de kantonrechter bepaalde dag.

18. Einde bewind
Het bewind eindigt:
•

door de dood van betrokkene;

•

door de ondercuratelestelling van betrokkene;

•

als het bewind door de kantonrechter wordt opgeheven. De bewindvoerder dient
eindrekening en -verantwoording af te leggen aan betrokkene.

In geval van overlijden van de betrokkene is het van groot belang dat dit direct wordt
gemeld aan de kantonrechter.
U wordt aangeraden de Aanbevelingen meerderjarigenbewind door te lezen. U kunt deze
vinden op www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-enformulieren/Civiel/Curatele-bewind-en-mentorschap/Paginas/default.aspx
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