
  Informatiefolder beschermingsbewind



      Beschermingsbewind iets voor u?

Vindt u het moeilijk met geld om te gaan of lastig om uw
administratie bij te houden?
Heeft u achterstand met betalingen of schulden?
Dan is de hulp van een beschermingsbewindvoerder
misschien iets voor u.

Een beschermingsbewindvoerder kan u bij al deze zaken
namelijk helpen. Hij/zij regelt alle financiële zaken voor u en
communiceert met de schuldeisers als u schulden heeft.
U hoeft dit zelf dus niet meer te regelen en scheelt u een
heleboel stress. 
Kortom een bewindvoerder kan voor  rust en zekerheid
zorgen in uw financiële administratie.



Hoe schakelt u deze hulp in en wanneer start deze?
Indien u hulp nodig heeft bij het regelen van uw geldzaken kunt
u zelf contact met een bewindvoerder opnemen of uw
begeleider vragen om contact op te nemen.
Voordat een bewindvoerder aan de slag kan, moet u
bewindvoering aanvragen bij de rechtbank. BeterBudgetBeheer
kan u hierbij helpen. 
Wij voeren hiervoor een intakegesprek met u.

Na de aanvraag volgt er in sommige gevallen een zitting bij de
rechtbank. Tijdens zo'n zitting beoordeelt de rechter of er
voldoende redenen voor bewind zijn en of het een standaard
bewind of schuldenbewind moet worden.

Zodra de rechter uitspraak heeft gedaan, kan de bewindvoering
starten. In de meeste gevallen heeft het bewind geen
einddatum.  

              Wat houdt bewindvoering in?
De bewindvoerder start met het inzichtelijk maken van uw dossier. 
Dit houdt in dat er een overzicht wordt gemaakt van al uw
inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden. Op basis van deze
gegevens kan er een budgetplan worden opgesteld. Daarnaast gaat
de bewindvoerder iedereen aanschrijven die iets met uw geldzaken
te maken heeft inzake de onderbewindstelling.
Verder opent de bewindvoerder een beheerrekening waarmee hij/zij
al uw geldzaken kan regelen. 
Daarnaast opent de bewindvoerder tevens een rekening voor u als
klant waarop u het leefgeld gestort krijgt om uw boodschappen en
andere huishoudelijke uitgaven van te betalen. Het bedrag aan
leefgeld zal worden bepaald aan de hand van uw inkomsten en
uitgaven die er zijn.



Zijn er tussendoor, naast de gewone reguliere uitgaven, nog
andere extra zaken die u zou willen kopen, kunt u daar
afspraken over maken met de bewindvoerder. Deze gaat
kijken of daar budget voor aanwezig is.
Ook zal de bewindvoerder kijken of er mogelijkheden zijn om
te sparen voor onvoorziene uitgaven die zich kunnen
voordoen, zoals bijvoorbeeld een kapotte tv of wasmachine.

Binnen 3 maanden na start bewindvoering wordt het eerste
financiële verslag opgemaakt over uw situatie, de
boedelbeschrijving genoemd. De bewindvoerder stuurt deze
naar de rechtbank ter goedkeuring. 
Vervolgens moet de bewindvoerder één keer per jaar opnieuw
verslag uitbrengen aan de rechtbank. Dit heet de rekening en
verantwoording.

Indien u belangrijke vragen heeft, kunt u telefonisch of via de
mail contact opnemen met uw bewindvoerder. Natuurlijk is
het ook mogelijk  een afspraak in te plannen om zaken te
bespreken als dit noodzakelijk is.



Wat wordt er van u verwacht?
De bewindvoerder is er voor om uw financiële zaken
zo goed mogelijk te regelen en daarmee uw situatie
te verbeteren. Hiervoor hebben wij natuurlijk wel uw
hulp nodig. Het is dus belangrijk dat u goed
samenwerkt met de bewindvoerder en u zich aan de
afspraken houdt die er met u worden gemaakt.
Alles op orde krijgen, schulden in kaart brengen en
aanpakken kost veel tijd. Houdt u hier rekening mee.

Wat zijn de kosten van bewindvoering?

Hulp van een bewindvoerder kost uiteraard geld. Deze kosten
worden ieder jaar door de overheid vastgesteld. 
Indien uw inkomen te laag is om deze kosten zelf te betalen,
kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente. 
Als u recht heeft op deze bijzondere bijstand zal
BeterBudgetBeheer dit voor u aanvragen. 

Hoe kunt u bewindvoering beëindigen?

Na de uitspraak van de rechter bent u verplicht om zich aan
de afspraken met de bewindvoerder te houden. Het bewind
kan niet zomaar worden gestopt. Ook kunt u niet zomaar
van bewindvoerder wisselen. Hiervoor moet wel een goede
reden zijn. U zult dan een verzoek in moeten dienen bij de
rechtbank. Deze bepaalt of het bewind kan worden
beëindigd en/of u kunt wisselen van bewindvoerder. Houdt u
er wel rekening mee dat bij beëindiging van bewind er
afsluitkosten door u moeten worden betaald en wanneer u
van bewindvoerder wisselt tevens instapkosten.  



                     
Nog even op een rij:

Wat doet de bewindvoerder allemaal voor u?
Opent en beheert uw bankrekeningen
Ontvangt en beheert uw financiële post
Regelt uw belastingaangiften en toeslagen
Vraagt bijzondere bijstand aan voor de kosten van het bewind
Houdt contact met belangrijke instanties
Vraagt kwijtschelding aan voor gemeentelijke belastingen
Regelt de betalingen van al uw vaste lasten
Treft betalingsregelingen bij kleine schulden
Indien van toepassing aanvragen van schuldhulpverlening
Regelen van noodzakelijke verzekeringen
Aan- en verkoop van uw huis c.q. grond of aandelen indien
noodzakelijk



                     
 Wat doet de bewindvoerder niet?

Aanvragen van bijstandsuitkeringen en uitkeringen
bij UWV (uiteraard ondersteunen wij u hierbij wel
met informatie)
Het regelen van nalatenschappen
Het uitvoeren van zakelijke administratie
Belastingaangiften in box 2 en 3
Ontruiming van een woning
Het uitzoeken van diverse abonnementen (u heeft
wel toestemming van ons nodig om deze af te
kunnen sluiten)
Het doen van aangifte bij politie
Meegaan naar afspraken bij instanties als het UWV,
Sociale Dienst of zorgverleners
Het zoeken naar een passende woning
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