
Gedragscode bewindvoerders WSNP  
De Minister van Veiligheid en Justitie, namens deze de Raad voor Rechtsbijstand, stelt vast 
de 

Gedragscode bewindvoerders Wsnp: 

1. De bewindvoerder waarop deze gedragscode van toepassing is, is een natuurlijk 
persoon die in het Register Bewindvoerders Wsnp van de Raad voor Rechtsbijstand 
staat ingeschreven. Op advocaten die tot bewindvoerder worden benoemd, is deze 
Gedragscode niet van toepassing. 

2. De regels in deze gedragscode gelden ook voor Wsnp-bewindvoerders als vermeld 
onder -1- die in een andere hoedanigheid optreden. 

3. De bewindvoerder vervult geen functies die strijdig (kunnen) zijn met de belangen van 
zijn functie als bewindvoerder Wsnp. 

4. De bewindvoerder draagt zorg voor een onafhankelijke uitvoering van de 
werkzaamheden en voorkomt gedragingen of handelingen die de schijn van 
partijdigheid kunnen opwekken. 

5. De bewindvoerder gedraagt zich objectief, fatsoenlijk en respectvol jegens een ieder 
met wie hij, in de uitvoering van de aan hem opgedragen taak, handelt. Daarbij 
voorkomt hij ook nadrukkelijk gedragingen of handelingen die de indruk (kunnen) 
wekken misbruik te maken van zijn positie. 

6. De bewindvoerder voert de werkzaamheden die voortvloeien uit zijn functie, 
zorgvuldig, vakkundig en doelmatig uit met inachtneming van de professionele 
deskundigheid die van hem mag worden verwacht. 

7. De bewindvoerder heeft naast de taken die voortvloeien uit wet- en regelgeving, oog 
voor de oorzaken van schulden en het opheffen van deze oorzaken gedurende de 
schuldsanering. Hij is daar echter in beginsel niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk 
voor, tenzij deze aan hem zijn toe te rekenen. 

8. De bewindvoerder zal voor de uitvoering van de werkzaamheden als bewindvoerder 
geen andere beloning of tegenprestatie bedingen en in ontvangst nemen dan het salaris 
conform het salarisbesluit (en de Recofa-richtlijnen) en de subsidie conform het 
subsidiebesluit. 

9. De bewindvoerder gaat zorgvuldig en integer om met de bepalingen uit het salaris- en 
subsidiebesluit waar het gaat om het vaststellen van de zaaksoort en de bijbehorende 
vergoeding. 

10. Indien de rechtbank een bewindvoerder in een Wsnp-dossier ontslaat, werkt deze 
volledig en onvoorwaardelijk mee aan de overdracht van de zaak aan de opvolgend 
bewindvoerder. 

11. De Bewindvoerder betracht geheimhouding ten aanzien van vertrouwelijke informatie 
waarover hij bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt. De 
geheimhoudingsplicht vervalt niet als een schuldsanering eindigt of als de 
bewindvoerder niet meer als zodanig actief is. 

12. De bewindvoerder verleent in alle redelijkheid medewerking aan de behandeling van 
klachten tegen zijn persoon of medewerkers die onder zijn verantwoordelijkheid 
werkzaamheden in schuldsanering zaken verrichten. 

13. Deze code kan worden aangehaald als de Gedragscode bewindvoerders Wsnp. 
14. De Gedragscode bewindvoerders Wsnp wordt gepubliceerd in de Staatscourant en 

treedt in werking twee dagen na publicatie. 

Utrecht, 4 maart 2013 
De Minister van Veiligheid en Justitie, namens deze de Raad voor Rechtsbijstand 


