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Zelf je financiën regelen lukt niet altijd. 
Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je last hebt
van lichamelijke- en/of geestelijke klachten,
je hebt te maken (gehad) met een ingrijpende
gebeurtenis of je hebt schulden. Als in dat
geval iemand anders je geldzaken regelt is het
ontzettend belangrijk dat je hem of haar
volledig vertrouwt. Het gaat om jouw welzijn
en geld. Als er niemand in je omgeving is die
jouw financiële administratie kan verzorgen,
is beschermingsbewind mogelijk verstandig. 

Wat houdt beschermingsbewind in?

Waarom Vogel Financieel Beheer

Betrokken
Dichtbij

Professioneel
Één aanspreekpunt

Beschermingsbewind is een zware maatregel.
Als de rechtbank beslist dat je onder
beschermingsbewind mag, dan is deze
uitspraak bindend. Je gaat een langdurige
relatie aan die je niet zomaar kunt opheffen.
Stel jezelf de kritische vraag of
beschermingsbewind écht nodig is. Denk er
heel goed over na; je moet er 100 procent
achterstaan. Heb je schulden? Een
beschermingsbewindvoerder kan niet altijd je
schulden (direct) oplossen.

In dat geval kan een bewindvoerder je wel
beschermen tegen jouw schuldeisers. Dit
doet de bewindvoerder door ervoor te
zorgen dat de wettelijke regels worden
nagekomen. Beschermingsbewind kost geld.
De overheid stelt jaarlijks de tarieven voor
beschermingsbewindvoerders vast. Vogel
Financieel Beheer brengt deze tarieven bij
jou in rekening. Als je een laag inkomen hebt
of weinig/geen vermogen, vraagt de
bewindvoerder voor jou bijzondere bijstand
aan voor de kosten van beschermingsbewind.
Mogelijk worden de kosten dan vergoed door
je gemeente.



Wat doet Vogel Financieel Beheer voor jou?

In kaart brengen van inkomsten, uitgaven en (eventuele) schulden
Openen bankrekening(en)
In evenwicht brengen van je financiële situatie
Opstellen budgetoverzicht
Voorzieningen aanvragen (zoals toeslagen, kwijtscheldingen en bijzondere bijstand)
Op jouw verzoek vragen wij ook andere voorzieningen aan
Toepassen en bewaken van beslagvrije voet
Betaling van rekeningen (bij voldoende saldo)
Verzorging van een eenvoudige belastingaangifte
Persoonlijk contact met onze bewindvoerders
Je post wordt rechtstreeks naar de bewindvoerder gestuurd
Je ontvangt een vast bedrag aan leefgeld
Rekening en verantwoording aan rechtbank

Voor een zorgeloze toekomst
 



Tijdens een gesprek nemen we samen je
persoonlijke en financiële situatie door. We kijken
kritisch of je in aanmerking komt voor
beschermingsbewind. Er moet voldoende grond zijn
voor de rechter om ‘Bewind uit te spreken’. Kom je
in aanmerking, dan stellen wij een verzoekschrift
op voor de rechtbank. 

Daar moeten verplichte formulieren bijgevoegd
worden, namelijk: 

• Akkoordverklaring eerstelijns familieleden. Dit
kunnen zijn je: partner, (schoon)ouders,
(schoon)broers, (schoon) zussen en meerderjarige
kinderen
• Een ondertekende verklaring van een (medisch)
deskundige

bijvoorbeeld een verklaring van een huisarts,
medisch specialist of een indicatiestelling. Is de
aanvraag compleet? Dan toetst de rechtbank de
aanvraag. Er kan een toelatingszitting volgen in de
rechtbank. De rechtbank kan het Bewind wél of
niet toekennen. Word je toegelaten? Dan volgt
binnen enkele weken de beschikking (lees: een
officiële brief met het besluit). Vanaf de datum van
de beschikking ‘sta je onder beschermingsbewind.’
Het duurt dus even voordat je een bewindvoerder
krijgt.

Stap 1

P E R S O O N L I J K E  S I T U A T I E  W O R D T
D O O R B E S P R O K E N

De bewindvoerder neemt je geldzaken over. Alle
financiële beslissingen worden vanaf nu door de
bewindvoerder genomen. De bewindvoerder legt
elk jaar verantwoording af aan jou of aan de
rechter. Welke inkomsten zijn ontvangen? Welk
uitgaven zijn namens jou gedaan? De rechtbank
controleert of jouw financiën goed beheerd
worden; het gaat om jouw geld! 

De bewindvoerder: 
• Stelt een boedelbeschrijving op;
• Inkomsten, uitgaven en (eventuele) schulden in
kaart brengen; 
• Je financiële situatie in evenwicht brengen (rust
en overzicht krijgen);
 • Legt elk kalenderjaar rekening & verantwoording
af aan jou of aan de rechtbank
 • Vraagt voorzieningen aan zoals toeslagen,
kwijtschelding en bijzondere bijstand;
• Vraagt op jouw verzoek ook andere
(gemeentelijke) voorzieningen of regelingen aan; •
Voorkomt– waar mogelijk – dat er nieuwe schulden
ontstaan;
• Betaalt alle rekeningen (huur, gas, water, licht en
telefoonabonnement)
 • Verzorgt je aangifte inkomstenbelasting
 • Opent je post (van instanties), deze wordt
rechtstreeks naar de bewindvoerder gestuurd

De bewindvoerder regelt je geld- en
belastingzaken. Je bewindvoerder maakt afspraken
met instanties over het betalen van je vaste lasten
(denk aan: gas, water, licht, huur en
zorgverzekering) en treft betalingsregelingen. Dit
geld wordt afgeschreven van je ‘beheerrekening’.
Leefgeld ontvang je op je ‘leefgeldrekening’. Beide
rekeningen worden speciaal voor jou geopend bij
een bank. 

Stap 2

D E  R E G I E  O V E R  J E  F I N A N C I Ë N

We gaan samen een relatie aan waarbij vertrouwen
de basis is. Het is in jouw eigen belang dat we
volledig op de hoogte zijn én blijven van je
persoonlijke en financiële situatie. 
Let daarom op de volgende zaken:

Geef wijzigingen door 
Geef veranderingen in je leven tijdig aan ons door.
Stijgt of daalt je inkomen? Krijg je een nieuwe
werkgever, of verlies je je baan? Ga je verhuizen of
scheiden? Is er een baby op komst? Neem contact
met ons op. Dan kijken we samen naar eventuele
aanpassingen. Maak geen nieuwe schulden &
overleg extra aankopen Samen maken we heldere
afspraken over je financiën en wat je kunt
uitgeven. Houd je aan deze afspraken en maak
geen nieuwe schulden. Wil je een extra aankoop
doen? Overleg daarover met je bewindvoerder.
Financieel gezond worden én blijven doen we
samen! Je eigen geldzaken kun je ook altijd inzien
met behulp van Onview.

Stap 3

W A T  W O R D T  E R  V A N  J O U
V E R W A C H T ?

Belangrijk

Instanties worden verzocht om post
 rechtstreeks naar de bewindvoerder
 te sturen. 
Ontvang je thuis toch belangrijke post? 
Stuur deze direct naar ons door
 zodat we grip op je geldzaken krijgen. 



Wij bieden op de volgende dagen telefonisch
spreekuur: 
Maandag 09:00u – 11:00u 
Dinsdag 09:00u – 11:00u 
Donderdag 09:00u – 11:00u 
Vrijdag 09:00u – 11:00u 

B E R E I K B A A R H E I D

Financiële vrijheid
 

Beschermingsbewind is een zware maatregel. Maar
je staat er niet alleen voor! Het doel is om
financieel vrij en zelfredzaam te worden, daar gaan
we voor!

Beschermingsbewind

H E T  I S  E E N  Z W A R E  M A A T R E G E L



Veelgestelde vragen

Waarom moet mijn famil ie toestemming
geven voor Beschermingsbewind?

De rechter wil bij het verzoekschrift om onder
Beschermingsbewind te komen weten of jouw
directe familieleden op de hoogte zijn van je
wens om onder bewind te komen. Ook moet de
rechter weten of jouw familieleden dit niet zelf
willen doen. Daarom vragen wij vooraf aan je
familie of zij een akkoordverklaring willen
tekenen.

Wanneer krijg ik mijn week of maandgeld?

Er is een budgetplan opgesteld. Hierin staat de
vaste dag of datum waarop je week of
maandgeld wordt uitgekeerd. Indien weekgeld
in je budgetplan staat, ontvang je elke week op
dezelfde dag je weekgeld. Indien maandgeld in
je budgetplan staat, ontvang je eens per maand
je maandgeld op een vaste datum. Bij voldoende
saldo maken wij dit ‘s ochtends naar je over.
Aan het einde van de middag staat het geld op
je bankrekening. Log in op Onview om je
budgetplan in te zien. Daar kun je de dag zien
wanneer het wordt uitbetaald.

W a a r  k a n  i k  m i j n  g e l d z a k e n  z i e n ?

Dat kan in Onview. Dit is een digitale omgeving
waar je kunt inloggen (lees: het is een website).
Je kunt hier de hoogte van je leefgeld bekijken
en je saldo checken. Ook heb je inzage in welke
bij- en afschrijvingen er zijn. 


