
OPROEP AAN PROFESSIONELE HULPVERLENERS 
OM PROBLEMEN IVM ‘BEWINDVOERING’ TE MELDEN

Bekendmakingsactie van het meldpunt ‘Bewindvoering’ 
bij professionele hulpverleners

Als initiatiefnemers van het www.meldpuntbewindvoering.be willen we graag een beroep doen op een systematische 
medewerking en samenwerking met alle professionele hulpverleners die binnen hun opdracht te maken hebben met 
mensen die door de vrederechter onder bewindvoering worden geplaatst.

Het komt immers voor dat er klachten of opmerkingen gehoord worden over de wijze waarop de nieuwe wet op de 
bewindvoering in de praktijk wordt toegepast door vrederechters, griffiepersoneel, professionele bewindvoerders, …
Een nieuwe wetgeving loopt effectief het risico op een niet uniforme of soms gebrekkige toepassing door de betrokken 
actoren.
Aangezien het steeds om kwetsbare mensen gaat, is het van primordiaal belang dat de wet op een humane, correcte en 
betrokken manier wordt toegepast.
Als er hieromtrent problemen zijn, is het voor de beschermde persoon meestal moeilijk of veelal
onmogelijk om deze te melden.

Daarom doen we een beroep op alle betrokken hulpverleners.
Zij zijn het best geplaatst om klachten of tekortkomingen te registreren, 
op te nemen en door te sturen naar het Meldpunt.

Via het Meldpunt krijgen we aldus meer zicht op de voornaamste en meest voorkomende tekorten en problemen.
Deze kunnen dan besproken worden met de korpschefs van de vrederechters en/of met andere bevoegde personen.
Bepaalde problemen kunnen ook te maken hebben met tekorten of leemten in de wetgeving zelf en deze kunnen we 
dan ter verbetering overmaken aan de bevoegde minister en aan de wetgever.

Kortom, we streven naar een betere en zorgzamere toepassing van de wet 
op de bewindvoering en daarom is het noodzakelijk dat we alle problemen 
klaar en duidelijk in beeld brengen.

Wanneer je bij jullie cliënten dergelijke problemen vaststelt, aarzel dan niet om ze te posten op het Meldpunt.
Dit kan via de website www.meldpuntbewindvoering.be.
De melding gebeurt ‘online’ aan de hand van een gestandaardiseerd digitaal formulier waarop de melding eenvoudig kan 
doorgegeven worden. Hoe vollediger en beter de situatie wordt geduid en verwoord, des te meer kan ze dienstig zijn voor 
verdere bespreking ter verbetering.

Mogen we vragen dit initiatief te helpen bekend maken binnen je team 
en bij al jullie collega’s? 
Ideaal zou zijn dat er binnen jullie organisatie iemand specifiek wordt aangeduid
als gangmaker voor de collega’s om de mogelijkheden van het Meldpunt 
permanent te activeren.

Gelieve in bijlage een ‘handleiding’ te vinden voor een efficiënt gebruik van het Meldpunt.
Laat ons gerust al jullie opmerkingen en vragen geworden via bernadette.rutjes@inclusievlaanderen.be zodat we de 
werking van het Meldpunt desgevallend kunnen bijsturen en verfijnen.

Dank bij voorbaat voor jullie medewerking.


