
VERZOEKSCHRIFT TOT AANSTELLING VAN EEN BEWINDVOERDER  
aan de vrederechter over het kanton ..............................  
  
Ondergetekende(n) (naam + voornaam + adres + beroep + ook graag tel of gsm nummer)  
  
hierna genoemd "verzoekende partij";  
  
zet aan de vrederechter het volgende uiteen:  
  

1. hij/zij is de .............................................. (graad van verwantschap of relatie) is van:  
naam: voornaam:  

geboorteplaats en datum: gedomicilieerd te:  
doch feitelijk verblijvende te:  
rijksregister nummer:  
hierna genoemd "te beschermen persoon".  
  

2. de te beschermen persoon is:  
O ongehuwd  O gehuwd - O wettelijk samenwonend - O feitelijk samenwonend O weduwnaar/weduwe  
met/van (al de zelfde identiteitsgegevens als onder nummer 1) :  
  

3. het verzoek wordt gedaan op grond van volgend motief: de te beschermen persoon kan (*) 
tijdelijk – blijvend, en (*) geheel - gedeeltelijk niet meer zelf instaan voor het beheer van zijn/haar O 
persoon en/of O goederen, zoals blijkt uit het hierbij gevoegde omstandige geneeskundige 
verklaring van dokter …………………………………………. in datum van ....../......./...............  

  
4. de te beschermen persoon heeft ...... (aantal invullen) volgende meerderjarige familieleden, 
niet verder dan de tweede graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen). De lijst daarvan 
wordt gevoegd in bijlage (3) met vermelding van hun familierelatie, naam, voornaam, adres, 
geboortedatum, en zo mogelijk telefoonnummer)  
5. de aard en de samenstelling van de te beheren goederen kan als volgt samengevat worden:  

O zichtrekening en spaarrekening  
O waardepapieren  
O kluis  
O onroerend goed als hoofdverblijf  
O onroerend goed verhuurd (aantal: ......) O gehuurd onroerend goed  
O andere: ................................................   
  
7. te beschermen persoon kan zich (*) wel/niet verplaatsen naar het vredegerecht.  
  
OM DEZE REDENEN:  
  
vraagt verzoekende partij 

- de aanwijzing van een bewindvoerder over voornoemde te beschermen persoon voor wat 
betreft diens O persoon O diens goederen. 
-  het vonnis uitvoerbaar te verklaren bij voorraad, niettegenstaande elk verhaal.  

  
datum en handtekening(en):  
  
……../………/……….. …………………………   
BIJLAGE:   

1. omstandige geneeskundige verklaring (niet ouder dan 15 dagen)  
2. attest van woonplaats (niet ouder dan 15 dagen)  
3. lijst van op te roepen personen  
4. gegevens van het sociale netwerk van de te beschermen persoon en diens familiale, morele 
en materiële leefomstandigheden 

Aanwijzingen bij het invullen: (*) schrappen wat niet past;  O = aanstippen indien toepasselijk 
 
 


