
Beschermingsbewind
Duurzaam evenwicht in geldzaken

ORDE OP ZAKEN



Duurzaam evenwicht 
in geldzaken           

Bureau BBW
Soms bent u niet in staat uw financiën zelf te regelen. Dit kan veroorzaakt 
worden door ziekte, een beperking, sociale omstandigheden, een verslaving, 
dementie of problematische schulden. U kunt dan in aanmerking komen voor 
beschermingsbewind.
 
Bureau BBW (onderdeel van Kredietbank Nederland) kan u helpen met de 
aanvraag voor beschermingsbewind en optreden als uw bewindvoerder. Bureau 
BBW is lid van de de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en 
Inkomensbeheerders (BPBI). Hierdoor heeft u de zekerheid dat uw financiële zaken 
goed en professioneel worden behartigd, zodat u beschermd wordt tegen onkunde 
of misbruik van anderen of uzelf. 

De maatregel kort samengevat
•  Er wordt een bewindvoerder benoemd die over uw onder bewind staande 

goederen  (zoveel mogelijk samen met u) beslist. Met een onderbewindstelling 
wordt uw vermogen beschermd.

•  De bewindvoerder behartigt uw financiële belangen.
•  Verzoek via de kantonrechter (waarvoor geen advocaat nodig is).
•  Aantekening in registers waarin goederen zijn opgenomen. (bijv. kadaster)
•  Mensen waarvan de goederen onder bewind staan wegens verkwisting of 

problematische schulden, worden opgenomen in een openbaar register.
•  De maatregel eindigt: Via kantonrechter - Als u uw belangen zelf weer kan 

behartigen - Vervanging door curatele - Als de periode voorbij is die de rechter 
heeft vastgesteld - Bij overlijden.

 
Wie kan Beschermingsbewind aanvragen?
•  Uzelf
•  Uw partner
•  Uw familie tot in de vierde graad (enkel bloedverwanten), dus ouders, grootouders,  

kinderen, kleinkinderen, broers, zusters, ooms, tantes, neven en nichten.
•  Uw voogd, als u minderjarig bent en onder gezag van een voogd staat;
•  De directeur van een zorginstelling:
•   De officier van justitie (alleen in de gevallen dat niemand het wil of het  

kan aanvragen).
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Vragen?
Voor meer informatie over 
beschermingsbewind kunt  
u terecht op onze website.

www.bureaubbw.nl


