wanneer uw eigen nanciën regelen
niet meer gaat

Wat is beschermingsbewind?
Beschermingsbewind is een nanciële maatregel voor meerderjarigen. Beschermingsbewind kan
aangevraagd worden voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of
blijvend niet in staat zijn om hun nanciële belangen te behartigen.
Dit houdt in dat een beschermingsbewindvoerder aangesteld wordt door de kantonrechter, om de
nanciële zorg over te nemen van mensen die hun eigen nanciën niet meer kunnen doen. Deze
maatregel is bedoeld om kwetsbare personen voor misbruik of grote nanciële problemen te
beschermen.
In principe kan iedereen die meerderjarig is bewindvoerder worden. In de eerste plaats komen de
partner of familieleden van de betrokkene in aanmerking. Een professionele organisatie (stichting,
vereniging of bedrijf ) kan ook bewindvoerder worden. BRN Bewind is zo’n bedrijf.

Wat zijn de gevolgen?
In de aanvraag voor beschermingsbewind wordt aangegeven welke goederen (lees: geld en
bezittingen zoals spaargeld, inkomen, woning) van iemand beheerd gaan worden. De kantonrechter
stelt deze goederen onder bewind. Dit betekent dat de cliënt niet meer als enige over zijn geld en
bezittingen mag beslissen. De cliënt mag contracten afsluiten of aankopen op afbetaling doen maar
de beslissingen moeten samen met de beschermingsbewindvoerder worden genomen. Bij een
verschil van mening beslist de kantonrechter.
De cliënt mag wel zelf een testament maken, stemmen, trouwen of beslissen over medische
behandelingen. De beschermingsbewindvoerder gaat namelijk niet over deze persoonlijke zaken.
Hij beperkt zich tot nanciële zaken.

Hoe vraag je het aan?
Wanneer u beschermingsbewind overweegt, voor uzelf of een ander, dan is de eerste stap het
maken van een kennismakingsafspraak (intake). De bewindvoerder Lucia de Bruyn bespreekt dan
met u wat beschermingsbewind inhoudt en wat het voor u kan betekenen.
Wanneer u besluit goederen onder bewind te stellen helpt de bewindvoerder u met de aanvraag.
De kantonrechter zal u op een zitting uitnodigen en zijn uitspraak doen. U ontvangt vervolgens een
document (beschikking) van de kantonrechter waarin staat welke goederen onder bewind zijn
gesteld en wie uw bewindvoerder is. Vanaf dit moment kan de bewindvoerder met het beheer van
uw nanciën beginnen. Van intake tot beschikking duurt 2 tot 4 maanden.

Wat zijn de kosten?
De kosten voor beschermingsbewind worden elk jaar vastgesteld het Ministerie van Veiligheid en
Justitie. De kosten zijn € 119,69 per maand voor alleenstaanden en € 143,59 per maand voor een
gezin. Wanneer er sprake is van schulden zijn de kosten resp. € 154,88 en € 185,74 per maand.
De intake kost € 676,39 voor alleenstaanden en € 810,70 voor een gezin.
Wanneer u een inkomen heeft rond bijstandsniveau worden deze kosten vergoed via de bijzondere
bijstand. De actuele tarieven vindt u met behulp van de informatie achterin deze folder.
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Beschermingsbewind is dus best een ingrijpende maatregel. Er zijn andere opties waaronder inkomens- of
budgetbeheer. De cliënt spreekt dan zelf met de bewindvoerder af welke zaken hem uit handen worden
genomen. Mentorschap of curatele zijn te overwegen wanneer er hulp nodig is met persoonlijke zaken.
Achterin deze folder vindt u verwijzingen die u bij deze keuze kunnen helpen.
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Wat kan ik verwachten van de bewindvoerder?
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De hoofdtaak van een bewindvoerder is zorgen dat de goederen die door de kantonrechter onder
bewind zijn gesteld in stand blijven en goed worden beheerd. De bewindvoerder van BRN Bewind
zorgt in ieder geval voor:
Opstarten bewind

Voor het aanvragen van beschermingsbewind zijn diverse documenten nodig.
De bewindvoerder helpt de cliënt hierbij en zorgt dat de aanvraag bij het
kanton wordt ingediend. De bewindvoerder gaat ook zo nodig mee naar de
zitting.
De bewindvoerder brengt de inkomsten, uitgaven, schulden, vorderingen en
het vermogen van de cliënt in kaart en stelt een beginbalans en begroting op.
Instanties waar de cliënt contact mee heeft worden ingelicht over de
onderbewindstelling en worden verzocht om de post naar de bewindvoerder
te sturen.

Financiën

De bewindvoerder zorgt dat rekeningen betaald worden, er op tijd geld naar
de cliënt wordt overgemaakt om van te leven en geen onverantwoorde
uitgaven worden gedaan. Hiervoor wordt een nieuwe bankrekening geopend
op naam van de cliënt, waarop de uitkering, het salaris of vermogen wordt
gestort. Hiervan worden de betalingen gedaan. De cliënt krijgt leefgeld op
een aparte rekening, waarover hij zelf kan beschikken.
De bewindvoerder helpt met het aanvragen van diverse inkomensvoorzieningen zoals huurtoeslag, woonlastenfonds en bijzondere bijstand. Zij zorgt
ook voor betaling van de eigen bijdrage Wlz,, WmO en/of ZvW en beheer van
PGB gelden.

Verzekeringen

De bewindvoerder zorgt dat de cliënt goed verzekerd is voor o.a. ziektekosten
en aansprakelijkheid. Zij dient ook declaraties in.

Belastingen

De bewindvoerder regelt de belastingaangifte en vraagt eventuele
kwijtscheldingen aan voor lokale belastingen.

Schulden

Bij kleine schulden treft de bewindvoerder een betalingsregeling. Voor grotere
schulden wordt schuldhulpverlening aangevraagd bij de Gemeentelijke
Kredietbank.

Vermogen /
onroerend goed

De bewindvoerder zorgt voor een doelmatige en behoudende belegging van
het vermogen van de cliënt. Wanneer de cliënt een eigen woning heeft wordt
gezorgd voor tijdig onderhoud. In overleg met de cliënt en/of familie kan een
woning of inboedel verkocht worden.

Verantwoording

De bewindvoerder verstrekt regelmatig een overzicht van de inkomsten en
uitgaven van een cliënt.
Jaarlijks legt de bewindvoerder verantwoording af aan de kantonrechter. Dit
betreft het ontvangen inkomen, de vaste lasten en het begin- en eindsaldo
van de cliënt. Indien van toepassing wordt ook een overzicht van de schulden
verstrekt.
Er vindt ook elk jaar een accountantscontrole plaats.

Contact

De bewindvoerder is op vaste tijden en via mail te bereiken. Zij onderhoudt
ook contacten met diverse instellingen.
De bewindvoerder vertegenwoordigt de client in zaken die de onder bewind
staande goederen betre en.
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BRN Bewind, wie is dat?
BRN Bewind is een klein en professioneel bewindvoerderskantoor. De bewindvoerder ben ik, Lucia
de Bruyn. Bij mij kunt u terecht met al uw nanciële vragen.
Professioneel betekent voor mij gedegen hulpverlening. Sinds eind 1990 werk ik in de hulpverlening
waar ik eerst mensen hielp geschikt werk te vinden. Nu help ik mensen met hun nanciële zaken.
Voor mij is dit zeer wezenlijk en zinnig werk dat ik goed wil doen.
Om goed te kunnen helpen wil ik weten wat u nodig heeft. Ik wil ook dat u weet waar u voor kiest.
Daarom vind ik een persoonlijke kennismaking belangrijk. Bewindvoering doe ik tenslotte niet alleen
maar bij voorkeur samen met de cliënt.
En, wanneer doe ik het goed? Ik denk wanneer uw nanciële zaken zo veel mogelijk geruisloos en
zorgeloos verlopen. Wanneer er weinig inkomen is, kan dit lastig zijn. Mijn aandacht zal dan eerst
uitgaan naar de eerste levensbehoeften zoals woning, energie, ziektekostenverzekering en leefgeld.
Ik zal ook zoeken naar voorzieningen om het inkomen aan te vullen. Wanneer er meer inkomen
beschikbaar is, kan er gespaard worden voor de noodzakelijke en ook leuke dingen.
Een goede bereikbaarheid en bedrijfsvoering zijn ook belangrijk.
Ik hou elke ochtend, behalve woensdag, telefonisch spreekuur en u kunt natuurlijk altijd mailen.
Wanneer ik langer dan één dag afwezig ben neemt een ervaren bewindvoerder waar.
Sinds maart 2011 ben ik lid van de branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en
Inkomensbeheerders (PBI). Zij bewaken de kwaliteit van mijn bedrijfsvoering.

Verwijzingen naar meer informatie
Brochure “Curatele, bewind en mentorschap” van het Ministerie van Justitie

Informatie over ondercuratelestelling, onderbewindstelling en mentorschap.
Verkrijgbaar via Rijksoverheid (tel. 1400) of op www.rijksoverheid.nl.
Aanbevelingen meerjarenbewind

De uitgangspunten die de kantonrechters hanteren bij beschermingsbewind, curatele en
mentorschap. Het bevat informatie over de taken van de beschermingsbewindvoerder.
Te vinden op www.rechtspraak.nl onder - onderwerpen - bewind -Aanbevelingen bewind van het
Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK).
De wetten aangaande beschermingsbewind in het Burgerlijk Wetboek

De wetteksten over beschermingsbewind zoals beschreven in het Burgerlijk Wetboek.
Te vinden op www.wetboek-online.nl onder:
Boek 1 “Personen- en familierecht”,
Titel 19 “Onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen”,
Artikelen 431 t/m 449.
Inkomensbeheer / budgetbeheer
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Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) geeft informatie en advies over het
omgaan met geld. Denk bijvoorbeeld aan het bijhouden van inkomsten/uitgaven, sparen, schulden,
lenen en natuurlijk ook budgettips, budgetadvies en budgetbegeleiding.
Zij zijn te bereiken op tel. 030-2391350 of www.nibud.nl.

Lucia de Bruyn
Bewindvoerder
BRN Bewind
Postbus 2484
3500 GL Utrecht
T 030 2800 235
E info@BRN-Bewind.nl
I www.BRN-Bewind.nl

Telefonisch spreekuur
op werkdagen van
10.00 - 12.30 uur,
niet op woensdag

