
 
 

 
  
 
 
 

 

Ernstige zorgen over het financieel beheer? 
Een bewindvoerder kan mogelijk helpen. 
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Algemeen 
Het komt regelmatig voor dat mensen niet (meer) in staat zijn om hun financiële 
belangen naar behoren te behartigen. Zij kunnen hierdoor ernstig in de 
problemen komen. Iemand kan dit zelf onderkennen, maar ook familie of 
vrienden kunnen dit signaleren. In dergelijke situaties kan een professioneel 
beschermingsbewindvoerder hulp bieden.   
 
Wat is beschermingsbewind? 
Bewind betekent dat het beheer van iemands geld en bezit niet meer alleen door 
hem of haar gebeurt. De kantonrechter benoemt een bewindvoerder om het 
beheer over te nemen. Het bewind beperkt alleen het beheer over de goederen 
en financiële zaken van de onderbewindgestelde, niet zijn of haar overige rechten. 
 
Voor wie is beschermingsbewind? 
Beschermingsbewind kan een oplossing zijn als iemand door lichamelijke of 
psychische beperkingen niet (meer) in staat is om zelf zijn financiële belangen te 
behartigen. Ook kan bewind worden ingesteld bij verkwisting of het hebben van 
problematische schulden. Mensen die hun eigen financiën niet goed beheren, 
kunnen in de problemen raken. Bijvoorbeeld omdat de vaste lasten niet worden 
betaald, onverantwoord dure aankopen worden gedaan of omdat er financieel 
misbruik van hen wordt gemaakt. Familie of vrienden kunnen dan de helpende 
hand bieden en eventueel tot bewindvoerder worden benoemd. Zijn er geen 
bekenden die de financiële belangen willen of kunnen behartigen, dan kan ook 
een professionele bewindvoerder worden benoemd. 
 
Wie kan bewindvoering aanvragen? 
Iemand kan zelf een aanvraag indienen bij de kantonrechter. Ook een partner en 
familieleden tot in de vierde graad kunnen hiervoor een verzoek doen. Dat zijn 
ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zusters, neven, nichten 
en ook ooms en tantes.  
 
Hoe verloopt de aanvraag? 
Een aanvraag voor onderbewindstelling loopt meestal via de toekomstige 
bewindvoerder, zoals Anuva Beschermingsbewind.  
De betrokkene, zijn/haar familie of een hulpverlener neemt contact met ons op, 
waarna wij een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Wanneer tot 
onderbewindstelling wordt besloten, vindt er een intakegesprek plaats. 
Voorafgaand aan dit gesprek dient u een intakeformulier in te vullen, zodat wij 
een goed beeld krijgen van de situatie. Tijdens het intakegesprek wordt nog eens  
 



 
uitgelegd wat onderbewindstelling precies betekent en maken we afspraken om 
een goede samenwerking te waarborgen.  
Voor het verzoek tot onderbewindstelling moeten verschillende formulieren 
ingevuld worden. Daar helpen wij u graag bij. Enkele weken nadat de rechtbank 
uw aanvraag ontvangen heeft, wordt u door de kantonrechter uitgenodigd om het 
verzoek voor de onderbewindstelling tijdens een zitting toe te lichten. Na de 
uitspraak krijgt u de beschikking thuisgestuurd. Vanaf dat moment nemen wij uw 
financiële administratie over.  
 
Wat mag u verwachten van uw bewindvoerder? 
Wij openen verschillende bankrekeningen:  
• Een beheerrekening. Hierop worden al uw inkomsten gestort en van deze 

rekening betalen wij al uw verplichtingen. 
• Een leefgeldrekening. Op deze rekening storten wij wekelijks of maandelijks het 

leefgeld.  
• Eventueel een spaarrekening. Indien uw financiële situatie het toelaat, wordt er 

voor u gespaard.  
Over de beheer- en de spaarrekening heeft alleen de bewindvoerder de 
beschikking. Van de leefgeldrekening krijgt u een bankpas. Maandelijks ontvangt u 
een overzicht van alle inkomsten en uitgaven. 
 
Wij zorgen voor alle post die betrekking heeft op betalingen, uitkeringen of 
inkomen. Betrokken organisaties worden aangeschreven en verzocht alle post 
naar het postbusnummer van de bewindvoerder te sturen. 
 
In overleg stellen wij een op maat gemaakt budgetplan op. We kijken naar de 
mogelijkheden voor toeslagen, heffingskortingen en bijzondere bijstand. Ook 
doen wij de belastingaangifte.  
 
Verder is de bewindvoerder verplicht binnen drie maanden na zijn benoeming een 
boedelbeschrijving (een lijst met bezittingen en schulden) op te maken van de 
aan het bewind onderworpen goederen en die in te leveren bij de kantonrechter.  
 
Heeft u schulden? 
Beschermingsbewind is niet bedoeld om schulden te saneren. Als er schulden zijn, 
kunnen wij niet altijd voorkomen dat die in eerste instantie nog oplopen.  
Indien u schulden heeft, zullen wij met u overleggen hoe de schulden het beste 
kunnen worden opgelost. Mogelijk wordt hiervoor de schuldhulpverlening van uw 
gemeente ingeschakeld.  
 



 
Onder bewind, en dan? 
Voor een goed bewind is regelmatig contact noodzakelijk. Op welke manier dit 
contact verloopt wordt aan het begin met u afgesproken. 
De volgende wijzigingen in uw leefsituatie moeten zo snel mogelijk doorgegeven 
worden: 

 Wijzigingen in het inkomen 

 Echtscheiding/huwelijk/samenwonen 

 Wijzigingen in de gezinssamenstelling door geboorte, verhuizing of 
uithuisplaatsing van kinderen 

 Overlijden van gezinsleden 
 
De bewindvoerder beheert uw geld, maar kan nooit méér uitgeven dan er 
binnenkomt. Daardoor kan uw leefgeld soms heel krap zijn. Ook kan het gebeuren 
dat wij dingen die u graag zou willen kopen of doen, niet kunnen toestaan. Deze 
problemen moeten dan samen opgelost worden. 
 
Hoe wordt de bewindvoerder gecontroleerd? 
Wij leggen jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter over onze 
werkzaamheden en over de financiële situatie van betrokkene. Voor het doen van 
grote en niet alledaagse uitgaven moeten wij vooraf toestemming vragen aan de 
kantonrechter. Deze handelswijze staat borg voor een verantwoorde wijze van 
beheer van de financiën van de cliënt. 
 
Wat kost beschermingsbewind? 
Voor bewindvoering gelden vaste tarieven, welke zijn vastgesteld door de 
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en zijn afhankelijk van uw gezinssituatie 
en de hoogte van uw eventuele schulden. Naast de maandelijkse vergoeding, 
betaalt u eenmalig een intakevergoeding.  
Voor de aanvraag beschermingsbewind dient u rekening te houden met een 
eenmalige betaling van griffierechten, een bedrag van ca. € 80,-. 
 
Bij geringe inkomsten kan er bijzondere bijstand worden aangevraagd voor de 
kosten van bewindvoering. Wij vragen dit voor u aan. 
 
Meer informatie: 
Inge Damstra    ANUVA Beschermingsbewind 
info@anuvabewind.nl                               Postbus 330 
06-24831754                                               8070 AH  Nunspeet   
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