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Wat doet een bewindvoerder?
Kunt u door een medische of sociale beperking niet goed uw eigen geldzaken regelen?
Een bewindvoerder neemt dit van u over. De bewindvoerder mag namens u een handtekening zetten
onder financiële stukken zoals een bankoverschrijving of belastingaangifte. Natuurlijk doet hij dit als
het mogelijk is in overleg met u. Maar de bewindvoerder neemt in uw belang ook zelf initiatief en
grijpt in als dat nodig is. Dit heet beschermingsbewind.
Hoe kunt u beschermingsbewind aanvragen?
U kunt beschermingsbewind gewoon zelf aanvragen bij de kantonrechter, maar ook familieleden
mogen het voor u aanvragen. Om beschermingsbewind aan te vragen moet u een verzoekschrift met
een verklaring derden (arts, maatschappelijk werk etc.) indienen bij de kantonrechter. Dit kunt u zelf
doen, maar wij zullen u daarbij helpen. Voordat u beschermingsbewind kunt aanvragen bij de
kantonrechter, moet u eerst een bewindvoerder hebben gevonden. U kunt ons vragen om uw
bewindvoerder te worden.
Kosten
U moet de kosten van beschermingsbewind zelf betalen. Leeft u van een inkomen op
bijstandsniveau, dan kunt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen. Ook dat doen wij namens u.
Uw inkomsten en uitgaven in beeld
Wanneer u onder beschermingsbewind staat, houdt u zicht op uw eigen geldzaken. U ontvangt
maandelijks de bankafschriften van uw beheer- en leefgeldrekening op uw woonadres. Verder zijn
wij als bewindvoerder verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen aan de kantonrechter. Dit
jaaroverzicht krijgt u ook.
Hoe lang duurt bewind?
De kantonrechter bepaalt hoe lang uw bewindvoerder uw geldzaken mag regelen en wat hij voor u
mag regelen. Meestal wordt de bewindvoering uitgesproken over al het geld en alle goederen die u
hebt en voor onbepaalde tijd. Iedere 5 jaar dient de bewindvoerder verslag uit te brengen aan de
kantonrechter over de voortgang.
Einde bewind?
Als u vindt dat u zelf weer in staat bent om uw geldzaken te regelen, kunt u de kantonrechter vragen
het beschermingsbewind te beëindigen. De kantonrechter vraagt dan informatie bij uw
bewindvoerder en neemt een beslissing.
Hoe werkt het?
Wij komen op uw verzoek bij u langs voor een vrijblijvende kennismaking. Tijdens dit gesprek kijken
wij samen met u naar uw situatie en de verwachtingen die u van ons hebt. Wij leggen onze werkwijze
uit en beantwoorden uw vragen. Gezamenlijk behandelen we de hele aanvraagprocedure. Wij gaan
samen met u naar de rechtbank toe als u opgeroepen wordt.
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Aanvullende informatie over bewindvoering, bereikbaarheid en kosten
Bewindvoering
Er worden op uw naam twee nieuwe rekeningen geopend bij de ABN AMRO of Rabobank.
1.
Een beheerrekening
Hierop komt uw inkomen binnen en hiervan betaalt Holleman & Klaasse alle vaste lasten zoals
opgenomen in uw budgetplan.
2.
Een leefgeldrekening
Hierop stort Holleman & Klaasse het leefgeld. U ontvangt voor deze rekening een pas met pincode.
Holleman & Klaasse zorgt voor alle post die betrekking heeft op uw inkomen en vaste lasten.
Holleman & Klaasse zorgt ook voor de noodzakelijke adreswijzigingen. Alle post met betrekking tot
uw inkomen en vaste lasten moet naar Holleman & Klaasse worden gestuurd.
De hoogte van uw leefgeld is uiteraard afhankelijk van uw inkomsten, vaste lasten en schulden. Extra
uitbetaling van leefgeld kan telefonisch of per e-mail minimaal 1 dag van te voren worden
aangevraagd.
De bewindvoering gaat van start vanaf het moment dat alle inkomsten op de beheerrekening
worden gestort. Tot dat moment dient u alle lasten nog zelf te voldoen.
Beschermingsbewind is niet hetzelfde als schuldhulpverlening. Wij kunnen wel zorgen voor
eventuele aanmelding bij een schuldhulpverlenende instantie indien er sprake is van problematische
schulden.
Wat kost het?
De kosten (inclusief btw) voor bewind zijn in 2018:
Intake eenmalig
Alleenstaande standaardbewind
Alleenstaande met problematische schulden
Echtpaar/samenwonende standaardbewind
Echtpaar/samenwonende problematische schulden
Ontruiming/ verkoop woning
Eindafrekening

€ 628,47 alleenstaande, € 754,19 echtpaar
€ 111,30 per maand
€ 144,03 per maand
€ 133,54 per maand
€ 172,82 per maand
€ 392,77
€ 235,71 alleenstaande, €282,78 echtpaar

Voor deze kosten geldt dat ze zelf betaald moeten worden. Indien er geen draagkracht is door
bijvoorbeeld een laag inkomen dan kan er bijzondere bijstand voor aangevraagd worden. Wij
verzorgen deze aanvraag voor u.
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Bereikbaarheid H & K
U kunt ons persoonlijk bereiken van maandag tot en met donderdag van 9.30 uur tot 13.00 uur :
06-22382782 Marjo Klaasse (niet op woensdag, dan graag Wilma bellen)
06-22087602 Wilma Holleman
Op vrijdag zijn wij niet bereikbaar, ook niet per mail. U ontvangt van ons binnen twee werkdagen een
reactie op uw verzoek of vraag.
Als u klachten heeft over de manier waarop wij onze taken voor u uitvoeren, verwijzen wij naar ons
klachtenreglement dat wij bij aanvang bewind aan u overhandigen.

Holleman & Klaasse Bewindvoering
Postbus 1210, 6501 BE Nijmegen
Tel. 06-22087602/06-22382782
E-mail: info@hollemanklaasse.nl
Bankrekening NL 57 ABNA 0437 821 935 ABN AMRO
KvK 53076486
BTW-nummer NL850735506B01

Lid van de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders:
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