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Meer over bewindvoering
Wat is bewindvoering?
Wanneer u niet meer in staat bent uw financiële zaken te regelen, dan kan een bewindvoerder u
daarbij helpen. Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en uitgaven en regelt administratieve
zaken. Hij zorgt ervoor dat de rekeningen worden betaald, vraagt toeslagen voor u aan, doet de
belastingaangifte en kan u helpen op weg naar schuldhulpverlening.
Voordat een bewindvoerder u kan helpen, moet de kantonrechter daar toestemming voor geven.
De kantonrechter bepaalt of u onder beschermingsbewind gesteld wordt. Beschermingsbewind
is een zware maatregel. U mag vanaf dat moment niet meer zelf beslissen wat er met u geld
gebeurt. Dat doet de bewindvoerder. Maar bij belangrijke beslissingen zal hij altijd met u
overleggen.
Hoe vraagt u beschermingsbewind aan?
1. Aanmelding. Indien u hulp wilt van een bewindvoerder, dan kunt u contact opnemen via het
telefoonnummer 0157370333 of per mail via info@finportbewindvoering.nl. Ook een
vertrouwenspersoon (familielid, hulpverlener, etc.) kan bellen. We bespreken kort uw situatie en
maken een afspraak voor een intakegesprek bij u thuis of ergens anders.
2. Intakegesprek. In het intakegesprek wordt u uitgelegd wat beschermingsbewind betekent, wat
u van de bewindvoerder mag verwachten en wat de bewindvoerder van u verwacht. De
bewindvoerder legt uit hoe de procedure verloopt en bekijkt samen met u het intakeformulier en
de documenten die u heeft verzameld. Tijdens het intakegesprek ondertekent u een document
waarin u officieel aan de kantonrechter vraagt of u onder bewind gesteld kan worden. Dit
document heet een verzoekschrift. Dit verzoekschrift sturen wij voor u naar de rechtbank.
3. Griffiekosten. Als de rechtbank u verzoekschrift heeft ontvangen, krijgt u een rekening voor de
kosten van de rechtszitting: de griffiekosten. Meestal stuurt de rechtbank de rekening naar de
bewindvoerder, maar het kan zijn dat u de rekening krijgt. U moet de rekening zo snel mogelijk
naar de bewindvoerder sturen.
4. Zitting. Een aantal weken nadat het verzoekschrift is ingediend, stuurt de rechtbank een
aangetekende brief. In die brief staat waar, op welke dag en hoe laat de rechtszitting is. In de
brief staat ook dat u zelf bij de zitting aanwezig moet zijn. De zitting is niet openbaar. Tijdens de
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zitting legt de rechter uit wat bewindvoering inhoudt, stelt vragen en neemt een besluit. Alle
partijen krijgen hier schriftelijk bericht over.
5. Beschikking. De kantonrechter besluit of u onder bewind gesteld wordt. Dit besluit wordt
vastgelegd in een officieel document, de beschikking. De bewindvoerder gebruikt de beschikking
als bewijs dat hij uw geldzaken regelt.
Wat gebeurt er als u bij Finport Bewindvoering onder bewind bent gesteld?
1. Financiële administratie ophalen .Zodra de beschikking is verstuurd, maakt de bewindvoerder
een afspraak met u voor een tweede thuisbezoek. Hij neemt samen met u uw administratie door
en neemt alle financiële post mee die nodig is om uw geldzaken te regelen. U kunt denken aan
verzekeringspapieren, bankafschriften, huurovereenkomst, salarisgegevens, uitkeringsgegevens,
belastingaangiftes en gegevens over huur- en zorgtoeslag.
2. Openen bankrekeningen. De bewindvoerder opent voor u twee nieuwe bankrekeningen: een
beheerrekening en een leefgeldrekening. Op de beheerrekening komen voortaan uw salaris of
uitkering en toeslagen binnen. Van de beheerrekening betaalt de bewindvoerder al uw vaste
lasten, zoals de huur, elektriciteit, internet etc. Op de leefgeldrekening stort de bewindvoerder
uw leefgeld. Dat is het geld dat u kunt gebruiken voor boodschappen, cadeautjes en uitgaan. U
krijgt voor de deze rekening een pinpas. De bewindvoerder kijkt hoeveel geld er iedere week of
iedere maand op deze rekening kan worden gestort.
3. Beheer van de rekeningen. Het geld dat op uw oude bankrekeningen staat, wordt door de
bewindvoerder overgemaakt naar de nieuwe beheerrekening. Daarna worden deze oude
bankrekeningen opgeheven. De bewindvoerder bepaalt wat er gebeurt met de nieuwe
rekeningen. U krijgt elke maand bankafschriften. Zo kunt u zien wat de bewindvoerder voor u
heeft uitgegeven en hoeveel geld er is binnengekomen.
4. Wijziging postadres. Wanneer de administratie op orde is en de nieuwe bankrekeningen zijn
geopend, stuurt de bewindvoerder een brief naar alle organisaties aan wie u geld betaalt of van
wie u geld krijgt. Bijvoorbeeld de belastingdienst, het waterbedrijf, de energieleverancier, het
UWV en uw werkgever. Al deze organisaties wordt gevraagd of zij voortaan al uw financiële post
naar Finport Bewindvoering willen sturen en indien dat het geval is, hoeveel schuld u heeft.
5. Budgetplan. Als u inkomen voor het eerst is binnengekomen op de beheerrekening, dan maakt
de bewindvoerder een budgetplan. In dit plan staat wat u elke maand aan geld krijgt (salaris,
uitkering, toeslagen etc.) en wat uw vaste lasten zijn. Op die manier kan de bewindvoerder goed
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in de gaten houden wat er precies met uw geld gebeurt. Bovendien kan hij met dat plan ervoor
zorgen dat er steeds voldoende geld is om uw rekeningen te kunnen betalen.
6. Leefgeld. Leefgeld is het geld dat de bewindvoerder elke week of elke maand op uw
leefgeldrekening stort en dat u mag gebruiken voor boodschappen en andere persoonlijke
uitgaven. Wanneer de bewindvoerder het budgetplan af heeft, zal hij met u afspreken hoeveel
leefgeld u krijgt. Dit is een vast bedrag, maar als het nodig is kan de bewindvoerder het bedrag
verhogen of verlagen.
Wat doet Finport Bewindvoering voor u?
Alles wat de bewindvoerder voor u doet, staat in deze brochure. Hieronder staat het nog eens op
een rijtje. In één zin samengevat: de bewindvoerder doet alles wat mogelijk is om uw geld en
administratie zo goed mogelijk te beheren.
-

Een overzicht maken van al uw inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden.

-

Organisaties aanschrijven, met het verzoek alle correspondentie naar Finport
Bewindvoering te sturen.

-

Voor zover u daar mogelijk recht op heeft: aanvragen van bijzondere bijstand voor de
kosten van het bewind en het aanvragen van toeslagen en kwijtscheldingen.

-

Indien u die niet heeft, het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering en andere
verzekeringen.

-

Indien u eigenaar bent van een registergoed, het bewind inschrijven in de daarvoor
bestemde registers.

-

Betalen van het met u afgesproken leefgeld voor zover het saldo toereikend is.

-

Betalen van uw vaste lasten voor zover het saldo toereikend is.

-

Extra uitgaven voor u doen en het aflossen van schulden indien en voor zover er ruimte is
in het budget.

-

Aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voor u doen.

-

Periodieke evaluatie aan de rechtbank.

-

De rechtbank informeren over het bewind.

En bij schulden:
-

Inventariseren van alle schulden.

-

Afspraken maken met schuldeisers over betalingsvoorstellen (niet bij problematische
schulden).

-

Doorverwijzen van de cliënt naar de schuldhulpverlening, in geval van problematische
schulden.

-

Ondersteunen en bewaken van de voortgang van de schuldhulpverlening.
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-

Meewerken aan het tot stand komen van een aanvraag WSNP, indien geen minnelijke
regeling voor de schulden kan worden getroffen.

-

Ondersteunen van de cliënt in de bewaking en voortgang van de WSNP-regeling.

Wat moet u doen?
-

U mag geen nieuwe schulden maken. Ook een boete is een schuld.

-

U overlegt eerst met de bewindvoerder voordat u iets duurs koopt of ergens uw
handtekening onder zet, bijvoorbeeld onder een contract, of voordat u gaat samenwonen
of verhuizen.

-

U stuurt financiële post meteen door naar ons.

-

U geeft volledige openheid van zaken ten aanzien van uw financiële situatie.

-

U geeft wijzigingen in uw persoonlijke en financiële situatie direct aan ons door.

Wat gebeurt er als u schulden heeft?
1. Betalingsregeling. Wanneer u schulden heeft zal de bewindvoerder eerst uitzoeken hoeveel
schulden u heeft, hoe hoog de schulden zijn en bij wie u schulden heeft. Als de bewindvoerder
alle schulden op een rij heeft gezet, gaat hij uitzoeken of hij afspraken kan maken met de partijen
bij wie u schulden heeft. De afspraken die de bewindvoerder met hen maakt, gaan over de
manier waarop u uw schulden aan hen terugbetaalt. Bijvoorbeeld dat u iedere maand € 50,overmaakt, net zo lang tot u uw volledige schuld heeft afgelost. Zo’n afspraak heet een
betalingsregeling. Het is heel belangrijk dat u geen nieuwe schulden maakt.
2. Minnelijke schuldsanering. Het kan zijn dat u te weinig inkomen heeft om zelf uw schulden te
kunnen betalen. De bewindvoerder zal dan een schuldenregeling bij de gemeente aanvragen.
Maar dat is alleen mogelijk als de partijen bij wie u een schuld heeft, het goed vinden dat u op
deze manier uw schulden aflost en als u de betalingsafspraken met de kredietbank kunt
nakomen. Als een minnelijke schuldenregeling van start gaat, zult u gedurende drie jaar uw
schulden aflossen. Als u in drie jaar al uw verplichtingen bent nagekomen, dan zijn alle schulden
in de schuldenregeling afgelost.
3. Wettelijke schuldsanering. Wanneer een minnelijke regeling niet mogelijk is, bijvoorbeeld
omdat een of meerdere schuldeisers niet akkoord gaan met een minnelijke regeling, dan kan
wettelijke schuldsanering worden aangevraagd. U krijgt dan te maken met een SNPbewindvoerder die controleert of u zich aan de regels houdt. De rechter-commissaris bepaalt of
u wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering en hoeveel u maandelijks moet aflossen.
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4. Geen regeling mogelijk. Het kan zijn dat u niet in aanmerking komt voor een regeling. Als dat
zo is zal de bewindvoerder de schuldeisers laten weten dat u uw schulden niet kunt aflossen. De
bewindvoerder zal er ook voor zorgen dat de schuldeisers zich aan de wetten en regels houden.
Let op:
-

Beschermingsbewind is geen schuldsanering.

-

De bewindvoerder probeert uw schulden te stabiliseren. Zodra dat het geval is, kan
gezocht worden naar een oplossing voor uw schulden.

-

Schulden kunnen nog oplopen door berekening van rente en kosten door schuldeisers.

-

Gerechtsdeurwaarders kunnen nog steeds beslag leggen en aan de deur komen.

Hoe wordt de bewindvoerder gecontroleerd?
De kantonrechter controleert de bewindvoerder op twee manieren:
1. De boedelbeschrijving. Binnen drie maanden nadat u onder bewind bent gesteld, moet de
bewindvoerder een boedelbeschrijving opsturen naar de kantonrechter. In de boedelbeschrijving
staat een overzicht van uw baksaldo, uw vermogen en uw schulden. Als de boedelbeschrijving
klaar is, moet u die ondertekenen.
2. De rekening & verantwoording. De bewindvoerder stuurt u en de kantonrechter een keer per
jaar een overzicht van al uw inkomsten en uitgaven. Ook laat hij zien wat er op dat moment op
uw rekeningen staat en hoeveel schulden u (nog) heeft. Ook dit document, de rekening &
verantwoording, moet u ondertekenen voordat het naar de kantonrechter gaat.
Einde van het bewind?
Als de kantonrechter u onder bewind heeft gesteld, dan blijft u dat in principe voor de rest van
uw leven. Maar het komt ook wel voor dat iemand na verloop van tijd weer in staat is om zelf
voor zijn geld en administratie te zorgen. Als u denkt dat dit voor u ook zo is, dan kunt u de
kantonrechter vragen of hij het bewind wil stoppen. Wanneer de kantonrechter daarmee
akkoord gaat, stopt ook de taak van de bewindvoerder.
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Wat zijn de kosten?
Voor het werk dat Finport Bewindvoering doet betaalt u een vast bedrag per maand en een
eenmalig bedrag voor intakekosten. In de volgende tabel staan de bedragen, inclusief btw.
Voor

Voor

alleenstaanden

samenwonenden

Beschermingsbewind (zonder schulden)

€ 111,29

€ 133,55

Beschermingsbewind (met schulden)

€ 144,03

€ 172,83

€ 83,47

€ 100,16

Aanvangswerkzaamheden beschermingsbewind

€ 628,47

€ 754,19

Aanvangswerkzaamheden inkomensbeheer

€ 314,23

€ 377,09

Eindrekening en verantwoording

€ 235,71

€ 282,78

Vergoeding per maand:

Inkomensbeheer
Eenmalige vergoeding:

Die bedragen voor beschermingsbewind worden door de overheid bepaald. Het kan zijn dat u te
weinig verdient of te weinig vermogen heeft om de kosten van beschermingsbewind te betalen.
Dan vraagt de bewindvoerder bijzondere bijstand voor u aan.
Over Finport Bewindvoering
Finport Bewindvoering is gespecialiseerd in beschermingsbewind en inkomensbeheer voor
mensen in de regio Haaglanden. Finport Bewindvoering is betrokken en deskundig. Bij Finport
Bewindvoering krijgt u persoonlijke aandacht en kunt u rekenen op goede bereikbaarheid,
regelmatig contact en een transparante manier van werken. Deskundig betekent: daadkrachtig,
oplossingsgericht, maatwerk en proactief. Finport Bewindvoering werkt volgens de
kwaliteitseisen van de rechtbank.
Bereikbaarheid:
-

Telefonisch op werkdagen via 015-7370333

-

Per mail naar info@finportbewindvoering.nl. Reactie binnen een werkdag.

-

Per post: Postbus 71, 2260 AB Leidschendam
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