
 

 

VOORWAARDEN VAN BESCHERMINGSBEWIND  

Om tot een succesvolle bewindvoering te komen heeft de bewindvoerder uw 

medewerking nodig en moet u ervan op aan kunnen dat de bewindvoerder alles in het 

werk stelt om u zo snel mogelijk in een financieel stabielere situatie te brengen. Om dat 

mogelijk te maken verzoeken we u onderstaande goed door te lezen en daarna te 

ondertekenen. Dit document zal ook door de bewindvoerder worden ondertekend, zodat 

u weet waar u op aangesproken kunt worden en waar u de bewindvoerder op kunt 

aanspreken. 

Wat de bewindvoerder van u verwacht: 

 Bij de aanvang van de onderbewindstelling dient u aan de bewindvoerder alle nodige 

informatie en documenten te verstrekken welke voor bewindvoering noodzakelijk zijn.  

 U dient, indien u daartoe in staat bent, zelf voor inkomen te zorgen. Via door u 

getekende machtigingen zorgt de bewindvoerder ervoor dat uw loon of uitkering en 

eventuele toeslagen van de belastingdienst op een door de bewindvoerder op uw 

naam geopende rekening worden gestort. 

 Alle documenten die betrekking hebben op uw financiën dienen regelmatig, maar ten 

minste 1 x per maand, naar de bewindvoerder te worden gestuurd. 

 U mag geen (nieuwe) schulden maken. 

 U mag geen nieuwe financiële verplichtingen aangaan zonder goedkeuring van de 

bewindvoerder. Dus geen leningen aangaan en geen abonnementen afsluiten 

(telefoon, tijdschriften, internet, televisie, loterijen, verzekeringen enz.) 

 Als er sprake is van schulden zal, aangezien auto rijden duur is, de auto meestal 

verkocht moeten worden. Indien u kunt aantonen dat u de auto vanwege uw werk of 

vanwege medische gronden nodig heeft, dan zal daarmee rekening worden 

gehouden. 

 Wijzigingen in uw leefsituatie dient u  direct door te geven(samenwonen, trouwen, 

scheiden, gezinssamenstelling, verhuizen enz.) 

U mag van de bewindvoerder verwachten: 

 Binnen twee maanden na de aanvang van de onderbewindstelling zal de 

bewindvoerder een boedelbeschrijving  indienen bij het kantongerecht. In de 

boedelbeschrijving worden al uw bezittingen en schulden opgenomen zoals die er zijn 

bij aanvang van het bewind (BW art. 1:436 lid 1). De bewindvoerder zal ook u 

hiervan een afschrift sturen. 

 Bij aanwezigheid van onroerend goed zal de bewindvoerder zorg dragen voor 

aantekening van de onderbewindstelling in het openbaar register (kadaster) (BW art. 

1:436 lid 3).  

 Bij de aanvang van het bewind wordt door de bewindvoerder een bankrekening op uw 

naam geopend. Alle inkomsten en uitgaven van het bewind geschieden via deze 

bankrekening. De bewindvoerder voert het beheer over deze bankrekening (BW art. 



 

 

1:436 lid 4). Daarnaast wordt er op uw naam een leefgeld rekening geopend en 

indien gewenst een spaarrekening. 

 Binnen drie weken na de aanvang van de onderbewindstelling stelt de bewindvoerder 

een budgetplan op.  

 De bewindvoerder verricht de uitgaven overeenkomstig het opgestelde budgetplan. 

Hierbij wordt prioriteit gegeven aan de huisvestingslasten, de noodzakelijke 

verzekeringen en overige vaste lasten.  

 De bewindvoerder maakt, na ontvangst van voldoende inkomen, wekelijks of 

maandelijks uw leefgeld over op een daartoe bestemde bankrekening.  

 De bewindvoerder houdt u op de hoogte over de stand van zaken met betrekking tot 

uw financiën. U kunt online inzage  krijgen in uw rekeningen. 

 Veranderingen in het financiële pakket (een andere bank, een nieuwe verzekering, 

een andere energieleverancier, enz.) zullen, indien mogelijk, altijd met u worden 

overlegd. 

 Bij voldoende inkomen zullen in ieder geval uit uw inkomen worden betaald:  

o Huur/hypotheek – tenzij u te duur woont (wordt vastgesteld aan de hand van 

huurtoeslag in geval van huur en woonkosten bij een koophuis volgens het 

NIBUD) 

o  Energiekosten, Water 

o Ziektekostenverzekering 

o AVP, Inboedel, indien gewenst en mogelijk een uitvaartverzekering  en in 

geval van een eigen huis ook de opstalverzekering 

o Leefgeld 

o Klein bedrag aan spaargeld om calamiteiten op te kunnen vangen. 

 De bewindvoerder zal eenvoudige belastingaangiftes voor u verzorgen. 

 De bewindvoerder zal zo nodig bijzondere bijstand, toeslagen, kwijtscheldingen en 

subsidies voor u aanvragen. 

 Uw eventuele klachten zullen zorgvuldig worden behandeld volgens ons 

klachtenreglement. 

 De bewindvoerder of zijn vervanger is  telefonisch voor u bereikbaar op maandag tot 

en met donderdag van negen tot elf uur. 

 Op schriftelijk gestelde vragen zal de bewindvoerder altijd uiterlijk binnen vijf 

werkdagen reageren . Op vragen via de mail binnen twee werkdagen. 

 De gegevens van onze cliënten worden geregistreerd. De Wet Bescherming 

Persoonsgegevens is hierop van toepassing. In deze wet wordt de bescherming van 

de privacy van burgers geregeld. Onbevoegden krijgen geen inzicht in deze 

gegevens. De bewindvoerder verstrekt uit deze registratie slechts gegevens aan 

derden, indien dit in het belang van de klant is of uit de aard der bewindvoering 

voortvloeit 

 Bij de aanvang van de bewindvoering inventariseert de bewindvoerder de eventuele 

schulden van de rechthebbende.  

Zijn er schulden dan: 

o stelt de bewindvoerder de schuldeisers schriftelijk op de hoogte van de 

onderbewindstelling. 



 

 

o berekent de bewindvoerder de aflossingscapaciteit van de rechthebbende conform 

de bepalingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering artikel 2:475 e.v. 

o zorgt de bewindvoerder  voor een (tijdelijke) schuldbemiddeling. Hierbij wordt 

uitgegaan van de berekende aflossingscapaciteit. De onderbewindstelling wijzigt 

de positie van de schuldeisers niet. De rechtsmiddelen die hen ten dienste staan 

blijven van kracht. 

 Jaarlijks en aan het einde van het bewind wordt door de bewindvoerder rekening en 

verantwoording aan u afgelegd. Indien u hiertoe in staat bent dient u dit te 

ondertekenen voor akkoord. (BW art. 1:445). 

 De bewindvoerder legt deze rekening en verantwoording  ter goedkeuring voor aan 

de kantonrechter, met indien mogelijk uw akkoordverklaring. 

 De bewindvoerder zal alle overige verrichtingen doen die nodig zijn voor een goed 

bewind. 

Wat kost beschermingsbewind? 

De kosten die een bewindvoerder in rekening mag brengen, worden met ingang van 

2015 jaarlijks bepaald door de Rijksoverheid. Deze tarieven worden jaarlijks gepubliceerd 

in de staatscourant. Zie voor meer informatie: Invoering regeling beloning curatoren, 

bewindvoerders en mentoren op de site van de Rijksoverheid. 

In de meeste gevallen worden de kosten van beschermingsbewind, indien de cliënt op of 

maximaal 10 % boven het bijstandsniveau leeft, door de gemeente vergoed. Echter 

iedere gemeente hanteert  zijn eigen beleidsregels. De bewindvoerder draagt zorg voor 

de aanvraag hiervan. 

 

Datum:         

Naam cliënt(en):      Naam bewindvoerder: 

             

 

      

 

Handtekening:       Handtekening: 

 

             

 

 

 

      

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/regelingen/2014/11/11/regeling-van-4-november-2014-nr-577811-houdende-de-invoering-van-de-regeling-beloning-curatoren-bewindvoerders-en-mentoren-regeling-beloning-curatoren-bewindvoerders-en-mentoren.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/regelingen/2014/11/11/regeling-van-4-november-2014-nr-577811-houdende-de-invoering-van-de-regeling-beloning-curatoren-bewindvoerders-en-mentoren-regeling-beloning-curatoren-bewindvoerders-en-mentoren.html


 

 

 


