
’Ik maak mij zorgen over de oplopende schulden van een vriend(in) of familielid. Hoe kan ik ervoor 
zorgen dat er gedwongen maatregelen worden genomen om de schulden niet verder op te laten 
lopen?’ 
  
Om de financiële situatie van een persoon niet problematisch te laten worden, kan in geval van 
onverantwoord gedrag een verzoek om bewindvoering mogelijkheid bieden. Dit verzoek kan voor de 
persoon zelf of voor een ander gedaan worden bij de kantonrechter. Het verzoek om bewindvoering 
kan ook gedaan worden ten aanzien van personen van wie vermoed wordt dat zij in de toekomst op 
financieel gebied problemen kunnen veroorzaken. Denk hierbij aan personen die verslaafd zijn of 
personen met een geestelijke stoornis.  
 
Wat is bewindvoering? 
Bewindvoering is een beschermingsmaatregel voor personen die een problematische financiële 
huishouding voeren. De beschermingsmaatregel betekent dat de onder bewind gestelde persoon 
tijdelijk verminderd zeggenschap heeft over zijn/haar financiën. Dit houdt concreet in dat degene 
voor wie de maatregel geldt niet zonder toestemming van de bewindvoerder zijn eigen geld kan 
besteden of zaken uit zijn vermogen kan verkopen. De beschikkingsonbevoegdheid kan over het 
gehele vermogen van toepassing zijn dan wel een deel daarvan. Dit is afhankelijk van de situatie. 
Natuurlijk wordt er in overleg met de bewindvoerder altijd leefgeld gereserveerd dat wél vrij besteed 
kan worden door de onder bewind gestelde persoon. Bewindvoering is dus een maatregel die 
bescherming biedt tegen het ontstaan van schulden of het oplopen van schulden.  
  
Bewindvoering houdt niet in dat degene voor wie de maatregel geldt handelingsonbekwaam is. Deze 
persoon kan gerust een testament laten opstellen of een arbeidsovereenkomst aangaan. De onder 
bewind gestelde persoon kan alleen geen of beperkte rechtshandelingen verrichten ten aanzien van 
zijn eigen vermogen. De reikwijdte van deze beperking is afhankelijk van de gemaakte afspraken met 
de bewindvoerder en verschilt dus per situatie. 
  
Wie kan bewindvoerder zijn? 
De verzoeker kan een bewindvoerder voordragen aan de kantonrechter. Naar aanleiding van een 
verzoek kan de kantonrechter ook zelf een bewindvoerder aanwijzen. Een bewindvoerder kan zowel 
een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn. Voorbeelden van rechtspersonen zijn een stichting 
of een onderneming. Een voorgedragen persoon dient aan meerdere voorwaarden te voldoen om 
bewindvoerder te kunnen worden. Personen met een strafblad kunnen geen bewindvoerder zijn, 
alsmede personen die zelf een beschermingsmaatregel opgelegd hebben gekregen of in de Wet 
schuldsanering natuurlijke personen zitten. 
 
Het voorgaande betreft slechts een algemene introductie van de bewindvoering. Wilt u uitgebreidere 
informatie over deze of andere beschermingsmaatregelen? Dan bent u van harte welkom tijdens 
de spreekuren van Stichting Wetswinkel Twente. Iedere donderdagavond zijn wij voor u aanwezig in 
Wijkcentrum ‘’De Schӧppe’’ aan de Clematisstraat 2, 7601 EJ te Almelo.  
  
Wilt u meer weten over Stichting Wetswinkel Twente? Neem dan een kijkje op onze 
website www.wetswinkeltwente.nl. 
  
Graag tot ziens! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Jasper Bouwman 
Medewerker Stichting Wetswinkel Twente locatie Almelo 


