Beschermingsbewind
Een bewindvoerder, die iemands geldzaken
gaat beheren
Beschermingsbewind is bedoeld om in problematische financiële situaties voor
overzicht en veiligheid te zorgen. Ook mensen die als gevolg van lichamelijke of
geestelijke toestand niet (meer) in staat zijn om zelf hun financiën te beheren,
kunnen het aanvragen. Het gaat een stapje verder dan onze andere vormen van
dienstverlening: Budgetcoaching - Budgetbeheer.

Beschermingsbewind is bedoeld om in problematische f inanciële
situaties voor overzicht en veiligheid te zorgen. Je krijgt er niet
zomaar mee te maken; het is een maatregel waar alleen de
rechter toestemming voor kan geven.
De rechter doet die uitspraak alleen, wanneer hij denkt dat iemand zelf zijn g
 eldzaken
niet (meer) op een verantwoorde manier kan regelen. Om wat voor reden dan ook.
Het is geen straf, maar een service om iemand te beschermen, zoals het woord
Beschermingsbewind al aangeeft. Het is een puur financiële maatregel, die dus
geen gevolgen heeft voor andere delen van het leven van een cliënt.

Voor wie?

Beschermingsbewind is niet voor iedereen.
Het is speciaal bedoeld voor mensen die
door omstandigheden niet (meer) in staat
zijn om de financiën zelf te regelen, op een
verantwoordelijke manier. Ook al zouden
ze dat misschien graag willen blijven doen.
Het kan om allerlei omstandigheden gaan:
niet de mogelijkheid om er tijd en aandacht aan te besteden, een gebrek aan
een duidelijk overzicht, een psychische
beperking, acute problemen vol financiële
risico’s zoals dementie of een verslaving.
Anders dan bij bijvoorbeeld Budget
coaching heb je bij Beschermingsbewind
de controle niet meer in eigen h
 anden,
je draagt de verantwoordelijkheid over je
geldzaken volledig over aan een d
 eskundige
bewindvoerder. Die heeft een achtergrond
als financieel expert en tegelijk ook als
hulpverlener. Iemand die uit ervaring
weet dat geldzorgen een gevoelig punt
zijn. Die dus niet alleen doortastend

optreedt, maar ook discreet en begripvol.
Het enige doel is: je financiën (of die van
een familielid waarvoor je bescherming
aanvraagt) voortaan in veilige handen.

Voorwaarden

Er zijn strikte voorwaarden aan verbonden,
bijvoorbeeld dat je minimaal 18 jaar bent.
En: alleen op aanvraag; de rechter b
 eslist
of je ‘recht’ hebt op deze vorm van
bescherming. Vraag bij BFS Bewindvoering
om de precieze voorwaarden; wij kunnen
ook direct de kans op toekenning van een
verzoek inschatten.

Wanneer?

Alleen bij serieuze geldzorgen of wanneer
je zelf niet (meer) in staat bent om je geld
te beheren.
Geldzorgen brengen altijd vervelende
gevolgen met zich mee: stress, slapeloze
nachten, overdag minder goed functioneren,
ziekteverzuim, relatieproblemen. We hebben

het pas over ‘serieuze geldzorgen’ als
iemand problematische schulden heeft of
de neiging heeft om verkwistend gedrag te
vertonen. Problematische schulden heb je
niet zomaar. We noemen het pas zo als je
meer dan zes schuldeisers hebt of wanneer
je terecht bent gekomen in een ‘onoplosbare schuldensituatie’. De definitie daarvoor is: een schuld die je niet binnen drie
jaar volledig kunt aflossen. Natuurlijk met
uitzondering van leningen met een lange
looptijd, die wél verantwoord zijn, zoals
een hypotheek voor een woning.

Hoe vraag je de dienst
‘beschermingsbewind’ zelf aan?

Neem contact op met BFS Bewindvoering.
De aanvraag die naar de rechtbank moet,
vul je namelijk samen met je toekomstige
bewindvoerder in. De bewindvoerder vertelt
je ook precies welke officiële documenten
je nodig hebt, bijvoorbeeld een m
 edische
verklaring van huisarts of specialist.
De rechter beslist over je aanvraag. Tot die
tijd kan BFS Bewindvoering je eventueel
helpen met de dienst ‘Budgetbeheer’: je
inkomsten en uitgaven worden door ons
beheerd. Je krijgt al een beheerrekening,
die je natuurlijk wel online kunt inzien.
Het uiteindelijke doel ‘Beschermingsbewind’
gaat nog een stapje verder. Alleen al
omdat het vaak voor onbepaalde tijd is:
hoe lang het nodig is, bepaalt ook weer
de rechter. Je kunt wel een verzoek om
ontbinding doen; de rechter neemt dan
een beslissing. Dat is een onderdeel van
de bescherming; je kunt niet zelf bepalen
of je nog ‘onder bewind’ wilt staan of niet.

Wat kan een bewindvoerder
voor je betekenen?

Onze bewindvoerder gaat je geldzaken
helemaal beheren. Dat biedt meteen
veiligheid. We gaan je verplichtingen
zoveel mogelijk op tijd betalen; we doen
er alles aan om de kans op nieuwe
schulden te verkleinen.

In de praktijk gaat dat in gerichte
s tappen. Een paar voorbeelden van
wat de bewindvoerder voor je doet:
• een plan van aanpak en een
budgetplan opstellen
• je inkomen beheren
• een bankrekening openen, de ‘beheerrekening’ die je wel mag bekijken, maar
waar je zelf geen geld van mag opnemen
• nóg een bankrekening openen, de
‘leefgeldrekening’, waar je wél zelf met je
eigen bankpasje gebruik van kunt maken
• al je post openen en behandelen
• je postadres is voortaan het
postadres van de bewindvoerder
van BFS Bewindvoering
• brieven schrijven naar alle instanties
waar je mee te maken hebt, zowel
inkomstenbronnen als schuldeisers
• als het kan, betalingsregelingen treffen
• zorgen voor (extra) inkomsten waar je
misschien recht op hebt, zoals bijzondere
bijstand of huur- en zorgtoeslag
• meer maatregelen die geld opleveren,
zoals aanvragen van kwijtschelding
gemeentelijke belastingen
• je belastingaangifte verzorgen.

Wat zijn de kosten?

Bij BFS Bewindvoering hanteren we de tarieven van de landelijk
afgesproken tarievenlijst voor dit soort werk. We houden ons aan
de afspraken die gemaakt zijn in het Landelijk Overleg Vakinhoud
Civiel en Kanton, afgekort LOVCK.
In principe moet je de kosten zelf betalen; de bewindvoerder neemt ze
op in het budgetplan. Behalve als uw inkomen of uitkering te laag is om
deze service te kunnen betalen. In dat geval vraagt de bewindvoerder
een vergoeding aan bij de gemeente.
Dat geldt ook voor de eerste kosten die je maakt: de kosten bij de
kantonrechter voor het aanvragen van Beschermingsbewind. De gemeente
kan besluiten de kosten, of een deel van de kosten, te vergoeden in de
vorm van ‘bijzondere bijstand’.

Meer weten?
Meer weten over de precieze bedragen of de voorwaarden waar
je aan moet voldoen? Aarzel niet om contact op te nemen met 
BFS Bewindvoering, we beantwoorden je vragen graag.

Beschermingsbewind niet op zijn plaats?

Vraag ook naar onze andere vormen van dienstverlening:

Budgetcoaching - Budgetbeheer

Bezoekadres
Van Elmptstraat 16-12
9723 ZL Groningen

T: 0
 88 - 528 40 96
(maandag t/m vrijdag van
10:00-12:00 en 13:00-15:00 uur)

Postadres
Postbus 45
9700 AA Groningen

E: info@bfsbewindvoering.nl
I: www.bfsbewindvoering.nl

