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Afdeling Samenleving Richtlijn 581 Ingangsdatum: 01-01-2014 

 
Kosten bewindvoering en mentorschap 
 
Algemeen 

Indien een meerderjarige als gevolg van lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of 
duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te 
nemen, kunnen zijn goederen door de kantonrechter geheel of gedeeltelijk onder bewind 
worden gesteld. Dit gebeurt in beginsel op verzoek van belanghebbende, zijn 
echtgeno(o)t(e) of partner dan wel zijn naaste familieleden. Bij het instellen van 
bewindvoerder wijst de kantonrechter een bewindvoerder aan. Hiervoor komen zowel 
particuliere (echtgenoot, partner, familielid) als professionele partijen in aanmerking. Indien 
een professionele partij als bewindvoerder is benoemd, komt het veelvuldig voor dat de 
bewindvoerder voor de kosten van de bewindvoering namens de belanghebbende 
bijzondere bijstand aanvraagt. 
 
Beloning bewindvoerder 

Tenzij de beloning bij de instelling van het bewind anders is geregeld, komt de 
bewindvoerder of, wanneer er meer bewindvoerders zijn, hun tezamen vijf procent van de 
netto-opbrengst van de onder bewind staande goederen toe (artikel 1:447 lid 1 eerste volzin 
BW).  
Een periodieke uitkering kan niet worden gerekend tot de opbrengst van de onder bewind 
staande goederen. Hieruit volgt dat de bewindvoerder in beginsel geen recht heeft op een 
beloning, indien degene wiens goederen onder bewind zijn gesteld, een inkomen heeft dat 
slechts bestaat uit een periodieke uitkering. 
 
Bijzondere omstandigheden 

Op grond van bijzondere omstandigheden kan de kantonrechter, hetzij ambtshalve, hetzij op 
verzoek van de bewindvoerder of van belanghebbende zelf, voor bepaalde of onbepaalde 
tijd de beloning anders regelen (artikel 1:447 lid 1 tweede volzin BW). 
Wanneer de kantonrechter dit doet zal de bewindvoerder wel de kosten verantwoording 
dienen af te leggen, waardoor de beloning pas achteraf kan worden vastgesteld. Indien de 
kantonrechter de beloning niet- met toepassing van artikel 1:447 lid 1 tweede volzin BW- 
afwijkend vaststelt en de bewindvoerder in gebreke blijft de kosten concreet te onderbouwen, 
dan is er geen recht op bijzondere bijstand voor de kosten van bewind. 
 

Aanbevelingen meerderjarigenbewind LOCK 

Indien de kantonrechter de beloning afwijkend vaststelt, hanteert hij hiervoor in beginsel de 
zogeheten “Aanbevelingen meerderjarigenbewind” die door het Landelijk Overleg Voorzitters 
Civiele en Kantonsectoren (LOVCK) in overleg met de brancheorganisatie voor 
bewindvoerders tot stand is gekomen. 
In de praktijk wordt door kantonrechters en bewindvoerders de 5% -regel als achterhaald 
beschouwd, zodat doorgaans een beloning conform de “Aanbevelingen” verschuldigd is. 
Indien de tarieven conform de “Aanbevelingen” niet toereikend zijn in verband met extra 
werkzaamheden, dient de bewindvoerder vooraf een machtiging te vragen aan de 
kantonrechter. Het is echter niet vereist dat de kantonrechter voor elk bewind afzonderlijk het 
salaris afwijkend vaststelt. Ook een goedkeuring van de door de bewindvoerder gehanteerde 
tarieven ten aanzien van alle cliënten van een bewindvoerder, moet worden beschouwd als 
de kosten anders vaststellen als bedoeld in artikel 1:447 lid 1 BW. 
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Op basis van de aanbevelingen van het LOVCK worden de vergoedingen voor Op 
basis van de Aanbevelingen van het LOVCK worden de vergoedingen voor 
bewindvoerders als volgt vastgesteld (de genoemde bedragen zijn exclusief BTW): 

 De niet beroepsmatige bewindvoerder: 
in beginsel niet meer dan € 593,00 per jaar. De bedragen gelden per 1 januari 
2014. 

 De professionele, niet bij de brancheorganisatie aangesloten bewindvoerder: 
in beginsel niet meer dan € 891,00 per jaar. Voorts mag er voor een 
eenmalige intake maximaal € 338,50 in rekening worden gebracht. De 
bedragen gelden per 1 januari 2014. 

 De professionele en bij de brancheorganisatie aangesloten bewindvoerder: 
een uniform jaartarief van € 1.024,00 op basis van gemiddeld 16 uur per 
jaar en eenmalige intakekosten van € 387,50. Bewindvoerders mogen 
uiteraard minder declareren. De bedragen gelden per 1 januari 2014. 
Daarnaast mag vanaf 1 mei 2008 voor het opmaken van een eindrekening en 
-verantwoording per een andere datum dan 31 december of 1 januari van enig 
jaar, een forfaitair tarief van € 192,00 in rekening worden gebracht. 

 Wanneer bewind wordt uitgesproken over de goederen van een 
echtpaar/economische eenheid, wordt niet 2 x het tarief gerekend, maar het 
tarief voor 1 persoon met een opslag van 20% (conform WSNP). Voor extra 
werkzaamheden, die niet binnen het tarief vallen, dient de bewindvoerder 
vooraf machtiging te vragen aan de kantonrechter. Deze werkzaamheden 
worden dan vergoed tegen het uurloon van € 64,00 (tarief per 1 januari 2013). 

 
 
Bewindvoerder WSNP 

Indien de rechter een schuldsaneringsbewind heeft uitgesproken staat de noodzaak van dit 
bewind en daarmee de aan het bewind verbonden kosten in beginsel vast. 
De vergoeding van kosten van bewindvoering in het kader van de WSNP is apart geregeld. 
De WSNP-bewindvoerder ontvangt een subsidie op grond van het Besluit subsidie 
bewindvoerder schuldsanering en een salaris van € 42,00 of € 50,00 per maand op grond 
van het Besluit salaris bewindvoerder schuldsanering. 
Voor zover het salaris uit de boedel kan worden betaald is in deze kosten voorzien en is er 
om die reden in beginsel geen aanleiding om bijzondere bijstand te verlenen voor deze 
kosten. 
Het kan echter voorkomen dat de rechtbank het salaris van de bewindvoerder hoger heeft 
vastgesteld dan het bedrag dat uit de boedel kan worden betaald. In dat geval mag de 
bewindvoerder het gedeelte van zijn salaris dat niet uit de boedel kan worden betaald niet bij 
belanghebbende in rekening brengen. Om die reden bestaat er in beginsel dan ook geen 
aanleiding om bijzondere bijstand te verlenen voor de kosten van het salaris van de 
bewindvoerder, voor zover dat niet uit de boedel kan worden betaald. 
 
 
Mentorschap 
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De wettelijke regeling van Mentorschap (artikel 1:450 BW) beoogt bescherming te bieden 
aan meerderjarigen die ten gevolge van hun geestelijke of lichamelijke toestand niet in staat 
zijn om, of bemoeilijkt worden in, het behartigen van hun belangen van niet-
vermogensrechtelijke aard. Het mentorschap wordt bij voorkeur uitgevoerd door een 
familielid. Indien een familielid ontbreekt en belanghebbende zelf geen uitdrukkelijke 
voorkeur heeft getoond voor een bepaalde persoon, dan zal de kantonrechter een vrijwilliger 
aanwijzen die het mentorschap op zich zal nemen. 
De noodzaak moet in beginsel worden aangenomen als de rechter en mentor heeft 
benoemd. Dit betekent dat de kosten die noodzakelijkerwijs voortvloeien uit het mentorschap 
in beginsel ook als noodzakelijk moeten worden gezien. 
Op grond van artikel 1:460 lid 1 BW mag de mentor de bij de vervulling van zijn taak 
noodzakelijk gemaakte kosten declareren bij belanghebbende. 
Mentoren uit familiekring, bijzondere omstandigheden daargelaten, komen geen beloning 
toe.  
Soms is het echter onvermijdelijk om een professionele mentor te benomen. De 
kantonrechter zal echter eerst overgaan tot een benoeming van een professionele mentor 
als de door deze ingediende begroting door hem wordt goedgekeurd. In deze voorkomende 
gevallen zal het college daarom bijzondere bijstand dienen te verlenen. 
 
 
Bepalingen WWB 

Artikel 35 
 
Bepalingen BW 

artikel 1:447 
artikel 1:450 
artikel 1:460 
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