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Budgetbeheer is een dienstverlening van
Vogel Financieel Beheer waarbij een
gekwalificeerde budgetbeheerder de
financiën beheert van een cliënt die
zelfredzaam is, maar toch een bepaalde
noodzaak voelt om de financiën uit handen te
geven.

Wat houdt budgetbeheer in?

Waarom Vogel Financieel Beheer

Betrokken
Dichtbij

Professioneel
Één aanspreekpunt

Als je besluit om te kiezen voor
budgetbeheer, dan wordt er een budgetplan
opgesteld en een aparte beheerrekening
geopend waarop (een deel van) je inkomsten
wordt gestort. De budgetbeheerder heeft
toegang tot de beheerrekening rekening en
monitort jouw inkomsten. Daarnaast wordt
ervoor gezorgd dat jouw vaste lasten, zoals
huur, hypotheek en verzekeringen, op tijd
worden betaald. Afhankelijk van hetgeen dat
afgesproken is, ontvang je een vast bedrag
per week dat je zelf vrij kunt besteden.

De budgetbeheerder is verantwoordelijk voor
een afgesproken (specifiek) deel van de
financiën van zijn cliënten, waarbij hij zorgt
dat de uitgaven worden betaald en toezicht
houdt op het inkomen. Een budgetbeheerder
wordt via het tekenen van een volmacht
(budgetbeheerovereenkomst) aangesteld en
is daarmee in dienst van de cliënt. Wij
hanteren strenge eisen aan het functioneren
van een budgetbeheerder. De eisen zijn
daarmee, zover mogelijk, gelijk gesteld aan de
eisen gesteld door het Kwaliteitsbureau van
de rechtbank om de werkzaamheden te
mogen uitvoeren. 



De taken van een budgetbeheerder

In kaart brengen van inkomsten, uitgaven en (eventuele) schulden
Openen bankrekening(en)
In evenwicht brengen van je financiële situatie
Opstellen budgetoverzicht
Betaling van rekeningen (bij voldoende saldo)
Verzorging van een eenvoudige belastingaangifte
Persoonlijk contact 
Je post wordt rechtstreeks naar de gestuurd
Je ontvangt een vast bedrag aan leefgeld

Voor een zorgeloze toekomst
 



Je ondertekent de budgetbeheerovereenkomst,
zodat we voor jou aan de slag kunnen gaan.
Vervolgens openen we een budgetbeheerrekening
voor jou. Je inkomsten komen binnen op deze
rekening en betalingen worden verricht van deze
rekening. Je kunt je budgetbeheerrekening inzien
via Onview. Tevens brengen we samen je
inkomsten en uitgaven verder in beeld.

Stap 1

O P S T A R T F A S E  B U D G E T B E H E E R

We maken afspraken met instanties over het
betalen van vaste lasten (denk aan: gas, water,
licht, huur en zorgverzekering). We treffen
eventuele betalingsregelingen en we inventariseren
mogelijke kwijtscheldingen. Daarnaast maken we
een budgetplan speciaal voor jou: hoeveel geld heb
je nodig om van te leven en waar kun je op
besparen? Let op: vaste lasten kunnen alleen
betaald worden bij voldoende inkomsten.
Belangrijk: Blijf je post zélf openmaken in het
belang van grip op je geldzaken. Stuur post door
naar ons, indien nodig.

Heb je geen verzekering voor zorg, schade (WA),
rechtsbijstand en uitvaart? Dan is het zaak dat je
deze regelt. Eventueel kunnen we ondersteuning
bieden. Wij adviseren bij het berekenen van je
recht op toeslagen. Denk aan huurtoeslag en
zorgtoeslag. Eventueel berekenen we het Vrij Te
Laten Bedrag (VTLB), als er sprake is van een
schulden. 

Stap 2

J E  E I G E N  B U D G E T P L A N

Is je financiële overzicht compleet? Dan wordt de
hoogte van je week- of maandgeld bepaald. Dat is
jouw budget voor persoonlijk onderhoud (denk aan
boodschappen). Week- of maandgeld wordt – waar
mogelijk- op een vaste dag uitgekeerd. Daarover
maken we samen afspraken. We kunnen het geld
alleen overmaken als alle posten in het budgetplan
voldoende saldo hebben. 

Stap 3

E E N  V A S T  B E D R A G  A A N
W E E K G E L D



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
 

Veelgestelde vragen

Met je budgetconsulent heb je een budgetplan
opgesteld. Hierin staat de vaste dag of datum
waarop je leefgeld wordt uitgekeerd. Indien
weekgeld in je budgetplan staat, ontvang je elke
week op dezelfde dag je weekgeld. 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 waarop je
leefgeld wordt uitbetaald.

W A N N E E R  K R I J G  I K  W E E K G E L D ?

W E L K E  N O T A ' S  I N D I E N E N ?

Je moet de nota’s indienen die nog niet periodiek
worden betaald vanuit je budgetplan. Hiervoor
staat mogelijk een zogenaamde ‘reservering’ in je
budgetplan. Deze hebben we in overleg met je
aangemaakt omdat we op voorhand weten dat we
nog extra nota’s kunnen verwachten. Vaak geldt dit
voor wisselende bedragen, zoals de factuur van je
mobiele telefoon. De hoogte van deze factuur is
namelijk afhankelijk van je belgedrag en doorgaans
niet vooraf in te calculeren. Als je twijfelt of je een
nota moet indienen, vraag het ons vooral. Beter
een keer teveel gevraagd dan een keer te weinig!
Ook als je vaste betalingen wijzigen moeten we dit
weten. Dus verandert bijvoorbeeld je huurbedrag
of je zorgverzekering; breng ons op de hoogte van
deze wijziging.


