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Bewindvoering is mensenwerk! Wij vinden het belangrijk dat je het gevoel hebt dat de bewindvoerder tijd en 

aandacht heeft voor jou en je vragen. Iedereen weet dat het succes van een bewind bepaald wordt door een 

goede samenwerking, duidelijke afspraken en heldere communicatie. Je ziet dat je dan tot een goed resultaat 

komt en dat je er op kunt vertrouwen dat alles goed geregeld is. 
 
Als bewindvoerders kiezen wij voor een goede persoonlijke begeleiding met wederzijds respect. Onze 

werkwijze is vlot en open en wij zijn goed bereikbaar. Wij vinden het prettig werken als wij goed en 

regelmatig contact hebben met onze klanten. Zij weten daardoor altijd wat de actuele stand van zaken is. 

 

Voor wie is Bewindvoering een belangrijk hulpmiddel? 
Herken je jezelf, een familielid, vriend of cliënt in een of meer van onderstaande situaties: 

 de post wordt niet meer geopend en de berg ongeopende post wordt groter en groter; 

 er is geen overzicht of grip op de financiële situatie en de druk neemt alsmaar toe; 

 de administratie bijhouden lukt of kan niet meer, het is te veel en te ingewikkeld; 

 de familie doet de boekhouding voor bijvoorbeeld de ouders en dit gaat eigenlijk niet meer; 

 

dan geeft bewindvoering rust en  ruimte. Je financiële zaken worden dan zo goed mogelijk geregeld.  

Ook als je door een geestelijke of lichamelijke beperking niet in staat bent je financiële zaken te regelen, dan 

kun je dit uitbesteden aan een professionele bewindvoerder.  

 

Wat is bewindvoering? 
Bewindvoering is een financiële (beschermings-) maatregel. Een professionele bewindvoerder beschermt 

jouw financiële belangen. Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling 

genoemd. De bewindvoerder wordt aangesteld door de Rechtbank en legt jaarlijks verantwoording af aan de 

Rechtbank over de bewinden die hij voert.  

 

Wat houdt bewindvoering in? 
Als je onder bewind bent gesteld, wordt alles wat met geld te maken heeft beheerd. Dit zijn dus jouw 

inkomen en alle toeslagen, PGB, uitgaven en schulden en ook eventuele waardevolle goederen zoals een auto 

of een eigen woning. Alle poststukken gaan naar de bewindvoerder en hij gaat in overleg met jou kijken wat 

de beste manier is om de boel op te pakken. Dus deurwaarders en schuldeisers kloppen zodra alle post naar 

de bewindvoerder gaat, niet meer bij jou aan de deur maar hebben dan contact met de bewindvoerder.  

 

Wanneer je onder bewind staat, mag je niet meer zonder goedkeuring van de bewindvoerder over je geld en 

goederen beschikken. Je mag bijvoorbeeld niet zomaar een nieuw abonnement afsluiten of een auto 

(ver)kopen. Je zult daarom altijd eerst met de bewindvoerder overleggen voordat je iets met je geld of 

waardevolle goederen kan gaan doen. Als je onder bewind staat, krijg je een aparte bankrekening. Daar 

wordt dan na overleg meestal wekelijks je geld voor de boodschappen op gestort. Hiervan heb jij een 

bankpas en dit is jouw geld. 

 



Wat doet een bewindvoerder? 
De bewindvoerder behartigt jouw financiële belangen. Dit betekent dat de bewindvoerder onder meer: 

 aanvragen verzorgt voor: bijzondere bijstand, huursubsidie, heffingskorting belastingen, 

 advies geeft en begeleidt bij onder meer het aanvragen van (aanvullende) uitkeringen; 

 de belastingaangifte doet en indien nodig in overleg met u de aangifte uitbesteed; 

  jou waar mogelijk bijstaat bij bijvoorbeeld rechtszaken en met of voor jou overlegt met 

hulpverleners, instanties etc. 

 er voor zorgt dat je WA en desgewenst voor inboedel, uitvaart, etc. verzekerd bent. In overleg met 

jou kunnen ook andere verzekeringen afgesloten worden. Bij de start van het bewind kijken 

bewindvoerder en cliënt samen naar wat hiervoor nodig is. 

Als er schulden zijn, zal de bewindvoerder eerst de schulden in kaart brengen.  

Daarna beslist de bewindvoerder welke aanpak gekozen wordt. De aanpak is per situatie verschillend.  

 

Een bewindvoerder stelt ook een budgetplan op en beheert dat. In het budgetplan staan de inkomsten, de 

uitgaven en de afspraken die je maakt met de bewindvoerder. Van dit plan krijgt je een kopie. De 

bewindvoerder beheert jouw inkomsten en draagt zorg voor de tijdige betaling van de rekeningen. Indien 

gewenst ontvang je jouw bankafschriften zodat je altijd zicht hebt op wat er met je geld gebeurt.  

 

Hoe word je onder bewind gesteld? 
Nadat je met de bewindvoerder kennis hebt gemaakt en het intakegesprek heeft plaatsgevonden, zal de 

bewindvoerder de benodigde stukken indienen bij de Rechtbank. 

De Rechtbank zal uitspraak doen over onderbewindstelling en dit vastleggen in een beschikking. De 

beschikking is een brief waarin staat dat je officieel onder bewind staat. Zodra de beschikking er is, start het 

bewind. De Rechtbank zal jou ook vragen of het bewind opgenomen kan worden in het register. In geval van 

schulden is dit een handig middel om te helpen voorkomen dat er nieuwe schulden bij komen. Als het 

bewind vrijwillig is ingesteld, kun je het bewind in overleg met de bewindvoerder opheffen door een brief te 

sturen naar de Rechtbank.  

 

Wat kost een bewindvoerder? 
Aan het bewind zijn kosten verbonden die jaarlijks worden vastgesteld door het Landelijk Overleg 

Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK)
1
. Tijdens een kennismakingsgesprek zal de bewindvoerder jou 

daarover verder informeren. Als je een uitkering of een laag inkomen hebt, is het vaak zo dat de kosten 

volledig worden vergoed door de gemeente. De bewindvoerder zal dan voor de kosten van het bewind en de 

griffiekosten bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente waar jij woont.  
 
Welke afspraken zijn bij bewindvoering belangrijk? 
–  je bent op de hoogte van de werkwijze en van de tarieven van de bewindvoering, 

–  je geeft alle belangrijke informatie en poststukken door aan de bewindvoerder, 

–  je komt alle afspraken die je (samen) met de bewindvoerder maakt na. Indien je bent verhinderd, geef  je 

   dit tijdig door,  

–  jij en de bewindvoerder werken samen aan je bewind, en gaan open, eerlijk en respectvol met elkaar om. 

 

Hoe kan ik jullie bereiken? 
Voor cliënten is er op maandag en donderdag  van 09.00 tot 11.00 telefonisch spreekuur en is de 

bewindvoerder te bereiken via: 

Menno Kee    De Noodzaak Bewindvoering : 06-252 274 92 

Raymond van den Hoek Noodzakelijk   : 06-817 032 30  

 

Daarnaast is er het spreekuur op de woensdagen in het wijkcentrum de Mare Nostrum
2
 . Op woensdag 

worden tussen 13.00 en 15.00 uur afspraken met cliënten gepland. Op woensdag is er tussen 15.00 uur en 

17.00 uur het inloopspreekuur en kun je bellen of binnenlopen. De bewindvoerder is ook per mail te bereiken 

(info@denoodzaak.net of info@noodzakelijk.nu). Menno en Raymond werken intensief samen op één 

kantoor. Als Menno er niet is neemt Raymond zijn zaken waar en omgekeerd. 

                                                 
1 Te vinden op: www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/Sector-kantonrecht 

2 Adres: Arubastraat 2, 1825 PV te Alkmaar, zie ook: www.wijkcentrummarenostrum.nl  

http://www.wijkcentrummarenostrum.nl/

