
Het verschil tussen
bewindvoering Wsnp en
beschermingsbewind

2017
      BEWIND
VOERDER
DE



BEWINDVOERING
ALGEMEEN 

In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over ‘bewindvoering’. 
Maar wat houdt dit in? Soms wordt gesproken over ‘beschermingsbewind’ 
en andere keren over ‘Wsnp-bewind’. Deze folder is bedoeld om een
duidelijk onderscheid te maken tussen de twee vormen.

Er zijn inderdaad twee vormen van bewindvoering: Wsnp-bewind (Wet schuldsanering

natuurlijke personen) en beschermingsbewind. Beide vormen worden uitgevoerd door

een professional die zich ‘bewindvoerder’ noemt. Dit kan mogelijk tot verwarring leiden.

Er zijn wel degelijk belangrijke verschillen tussen Wsnp-bewind en beschermingsbewind. 

Beide vormen van bewindvoering kunnen naast elkaar bestaan; een persoon kan zowel

onder beschermingsbewind staan voor het beheer van de financiën maar hij of zij kan

ook een Wsnp bewindvoerder hebben voor de schulden.



Wsnp-bewind 

Een beroep op de minnelijke schuldregeling (dus zonder rechter) kan om wat voor reden

dan ook niet het resultaat brengen waarop werd gehoopt. Namelijk een oplossing voor

de schuldenproblematiek. Dan kan via de rechter een beroep op de Wsnp worden gedaan.

De Wsnp bewindvoerder heeft de verantwoordelijkheid voor de boedel (alles wat de

schuldenaar bezit en wat hij aan geld verdient of aan uitkering binnenkrijgt) en uitgaven

binnen het schuldsaneringstraject. Hij geeft informatie over de Wsnp de verantwoordelijk-

heden van de schuldenaar uit en controleert of gemaakte afspraken worden nagekomen.

De Wsnp bewindvoerder is geen maatschappelijk werker en biedt ook geen andere vorm

van hulpverlening. Hij kan wel doorverwijzen. Simpel gezegd: een Wsnp bewindvoerder

controleert en houdt toezicht. De schuldenaar blijft handelingsbekwaam.

Een Wsnp bewindvoerder wordt niet gekozen door de schuldenaar. De rechtbank beslist

over het verzoekschrift tot toelating tot de Wsnp en wijst (bij goedkeuring) een Wsnp

bewindvoerder aan.
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Deze vorm van bewindvoering is er om – zoals het woord al zegt – volwassenen te beschermen

die niet (meer) zelfstandig financiële beslissingen kunnen nemen, problematische schulden

hebben of waarbij sprake is van verkwisting. Voor beschermingsbewind hoeft dus niet perse

sprake te zijn van een schuldensituatie. De kantonrechter benoemt bij voorkeur iemand uit de

familie tot bewindvoerder. Is er geen familielid beschikbaar, dan stelt de kantonrechter een

professionele bewindvoerder aan. Professionele beschermingsbewindvoerders moeten voldoen

aan wettelijke kwaliteitseisen. Te denken valt aan een opleiding, specifieke werkprocessen en

dossiervorming. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM is verantwoordelijk voor de controle op

de wettelijke eisen. Deze controle vindt jaarlijks plaats.

De bewindvoerder gaat over het beheer van het geld en de goederen die onder bewind zijn gesteld. 

En zorgt ervoor dat het vermogen goed wordt beheerd. Hij is de wettelijke vertegenwoordiger en 

behartigt de vermogensrechtelijke belangen van de burger in- en buiten rechte.

Beschermingsbewind wordt aangevraagd via de kantonrechter en kan worden aangevraagd

door de betrokkene, diens partner, een familielid (tot de vierde graad, dus ook  een neef of nicht),

een voogd,  de officier van justitie (als er geen familie (vindbaar) is), de instelling die de

betrokkene verzorgt of begeleidt, een bewindvoerder, curator of mentor.

Eens per jaar moet de beschermingsbewindvoerder zich financieel verantwoorden bij de kanton-

rechter over het lopende bewind. Daarnaast wordt minimaal elke vijf jaar door de kantonrechter 

beoordeeld of de beschermingsmaatregel nog noodzakelijk is. De maatregel kan dus voortduren 

totdat iemand overlijdt.
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KOSTEN

Wsnp bewindvoerders worden betaald uit de boedel, de vergoeding die zij krijgen is afhankelijk 

van, of het gaat om de particuliere schuldenaar of dat er sprake is van een onderneming.

Ook verschillen de kosten voor alleenstaanden ten opzichte van die voor echtgenoten. De kosten 

worden voldaan uit de boedel, dus deze gaan af van het bedrag dat voor de schuldeisers wordt

gespaard. De meest actuele informatie over kosten staan vermeld op www.bureauwsnp.nl.

Het tarief voor beschermingsbewind is wettelijk vastgesteld en moet door de onder bewind

gestelde worden betaald. Het tarief voor beschermingsbewind kunt u vinden op: www.bpbi.nl

In sommige gevallen is het mogelijk bijzondere bijstand te ontvangen voor de kosten van

beschermingsbewind.



Wsnp-bewind  

Wettelijke grondslag in de Wsnp
(titel III Faillissementswet).

Schuldenaar kan zelf (financiële) beslissingen
blijven nemen (blijft ‘beschikkingsbevoegd’ voor
zover het gaat om (financiële) zaken die niet
toebehoren binnen het Wnsp-traject). 

Voor mensen met problematische schulden
die door de rechter zijn toegelaten tot de Wsnp.

Duurt in principe drie jaar.
In uitzonderlijke gevallen is verlenging tot
maximaal vijf jaar mogelijk. 

Regelt de (betaling van) schulden die onder de
werking van de Wsnp vallen, maar niet de betaling 
van de vaste lasten.

Aangesteld door de rechtbank middels een
Wsnp verzoek ingediend door gemeente,
schuldhulpverlenende instantie of
Wsnp bewindvoerder

Maandelijkse kosten zijn afhankelijk van soort
schuldenaar (particulier of ondernemer, aleen-
staand of gehuwd). De kosten worden voldaan
uit de boedel, dus de schuldeiser betaalt. 

Beschermingsbewind 

Wettelijke grondslag in Boek I, titel 19 van het
Burgerlijk Wetboek.

Betrokkene  mag niet meer zelf beslissen over
het geld en de goederen die onder bewind staan.

Voor mensen die zelf hun financiën niet meer
kunnen regelen door een psychische of lichame-
lijke toestand. En voor mensen waarbij sprake
is van problematische schulden of verkwisting.

Kan doorlopen tot het overlijden van degene die 
onder bewind is gesteld. Tussentijds wordt wel
regelmatig herzien of de maatregel van kracht 
moet blijven.

Regelt alle financiën dus ook vaste lasten.
Bij schulden kan de beschermingsbewindvoerder
aanspreekpunt zijn (ontvangt ook de correspon-
dentie).

Aangesteld door de rechtbank middels een
aanvraagformulier ingediend door de betrokkene 
zelf, diens partner, een familielid (tot de vierde 
graad), een voogd, de officier van justitie (als er 
geen familie is), de instelling die de betrokkene 
verzorgt of begeleidt, een bewindvoerder of een 
gerechtsdeurwaarder.

Maandelijkse kosten zijn wettelijk bepaald.
De kosten worden betaald door de onder bewind 
gestelde. Afhankelijk van het inkomen is hiervoor 
bijzondere bijstand mogelijk. 
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