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Beschermingsbewind
• Hoe kom ik er aan?
• Wat mag ik er van verwachten?
• Hoe kom ik er vanaf?

BBW is oorspronkelijk bedoeld voor mensen
met vermogen
Positief vermogen en geen negatief vermogen
(art. 1:447 BW)

Wet
• Titel 19; Boek 1 BW.

AMvB
• Kwaliteitseisen

Ministeriële regeling
• Vergoedingen
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Aanbevelingen Meerderjarigenbewind
• LOVCK – Expertgroep CBM

Jurisprudentie
• Rechtspraak.nl

Kaderwetgeving
Veel bewegingsvrijheid
Goede bewindvoerder maakt het verschil
• Verschil voor de klant
• Verschil voor de bewindvoerder zelf!

1-1-2014
Wetswijziging
Curatele, Bewind & Menstorschap
Naast geestelijke- of lichamelijke toestand ook verkwisting of
problematische schulden een grond voor BBW.
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Handelingsonbevoegdheid
Een bijzondere of gedeeltelijke ongeschiktheid om in het recht
op te treden:
• Vermogensrechtelijk gebied/financiën (Beschermingsbewind)
• Niet-vermogensrechtelijk/zorg (Mentorschap)

Handelingsonbekwaamheid
Een algehele ongeschiktheid om in het recht op te treden:
• Minderjarige bij wet
• Curandus door de rechter

Wilsbekwaamheid
Kan iemand die onder bewind staat en nog wilsbekwaam is,
zelf zijn bewindvoerder controleren?
Van groot belang voor werkwijze bewindvoerder!!
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Wie mogen nú allemaal een verzoek
indienen?
• Rechthebbende (Klant)
• Echtgenoot/Geregistreerd partner/Levensgezel
• Familieleden (tot de 4e graad)
• Voogd/Curator/Mentor
• Zorginstelling/begeleiding
• College B & W (Alleen voor verkwisting)
• Openbaar Ministerie/Officier van Justitie

Welke stukken meezenden?
• Verzoekschrift
• Plan van Aanpak (Aanvullend)
• Medische verklaring / Sociaal verslag
• Akkoordverklaringen belanghebbenden
• Bereidverklaring

Centraal Curatele en Bewind Register (CCBR)
• Bij verkwisting als grond altijd opname in het CCBR op grond
van artikel 1:391 BW (Titel 16 Curatele)
• Bij geestelijke grond opname in CCBR mogelijk na beslissing
van de kantonrechter op grond van artikel 1:436 lid 3 BW (Titel
19 Beschermingsbewind)
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Beheersdaden
Alles wat moet worden gedaan in het kader van een normale
exploitatie van de onder bewind gestelde goederen, zowel
feitelijke handelingen als rechtshandelingen

Beschikkingsdaden
Het vervreemden of bezwaren van de onder bewind gestelde
goederen

Artikel 1:438 BW
De bewindvoerder voert zelfstandig (dus zonder de RH of de
kantonrechter) het beheer over de onder bewind staande
goederen.
De RH kan alleen over de onder bewind staande goederen
beschikken met toestemming van de bewindvoerder óf de
kantonrechter.

Artikel 1:439 & 440 BW
• Een rechthandeling die is aangegaan met een persoon wiens
goederen onder bewind staan, is ongeldig en dus
vernietigbaar.
• Schulden die voortspruiten uit een ongeldige rechtshandeling
kunnen niet op het onder bewind gestelde vermogen worden
verhaald.
• Het einde van het bewind brengt hierin geen verandering!
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Artikel 1:441 BW
Wat is de rol van de kantonrechter nog als de RH
wilsbekwaam is en bewindvoerder en RH zijn het eens?
Geen, tenzij de kantonrechter anders bepaalt

Machtiging
Hoofdregel: Toestemming van de RH
RH weigert toestemming of is niet in staat: Machtiging nodig voor:
•
•
•
•
•
•
•

Beschikkingshandelingen
Schenkingen doen
Schenkingen aanvaarden met een last of voorwaarde
Verwerpen nalatenschap/aanvaarden nalatenschap anders dan beneficiair
Leningen waaronder hypotheken
Borg staan
Huis verkopen/verhuren/opzeggen huur

Artikel 1:441 BW
Wettelijk vertegenwoordiger

Tijdens het bewind vertegenwoordigt de bewindvoerder bij de
vervulling van zijn taak de rechthebbende in en buiten rechte.
De bewindvoerder draagt zorg voor een doelmatige belegging
van het vermogen van de rechthebbende, voor zover dit onder
bewind staat en niet besteed behoort te worden voor een
voldoende verzorging van de rechthebbende.

7

27-01-19

Mag een rechthebbende zomaar
naar een advocaat gaan om te
procederen?
Of naar een Sociaal werker?

ECLI:NL:HR:2014:525
Bewind houdt in dat een rechthebbende wiens goederen
onder bewind zijn gesteld, ten aanzien van die goederen
zelfstandige beheers- en beschikkingsbevoegdheid mist, wat
meebrengt dat hij met betrekking tot die goederen niet als
eisende of verwerende partij in rechte op kan treden. De
rechthebbende is dus procesonbevoegd.

De bewindvoerder treedt op eigen naam en voor
rekening van de rechthebbende op als formele
procespartij art. 1:443 lid 1 eerste zin BW
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ECLI:NL:HR:2014:525
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de rechten die een
rechthebbende ontleent aan een huurovereenkomst, zoals het
recht op huurgenot, ‘goederen’ zijn als bedoeld in artikel 1:431 BW.
Dit betekent dat een vordering tot ontbinding van een door de
rechthebbende gesloten huurovereenkomst, en tot ontruiming van
het gehuurde, dient te worden ingesteld tegen de bewindvoerder.

Artikel 1:449 BW
Einde bewind
• Door overlijden
• Door overdracht aan RH of nieuwe bewindvoerder

Bijzondere bijstand
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Alle gemeenten worstelen met de oplopende
kosten van bijzonder bijstand
(ESDB??????)
Toekomst
Wat kunnen we nog verwachten?

Bedankt voor jullie aandacht
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