Beschermingsbewind
V&W Bewindvoering

Over V & W Bewindvoering
V & W Bewindvoering is gevestigd te Apeldoorn. De maatschap is opgericht in april
2011 en verricht o.a. werkzaamheden met betrekking tot beschermingsbewind.
V & W Bewindvoering is aangesloten bij de branchevereniging voor beschermingsbewind. De bewindvoerders van V & W Bewindvoering zijn gedegen opgeleid en
volgen jaarlijks bijscholingscursussen.

Over beschermingsbewind in het kort
•

Beschermingsbewind is voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke
toestand niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen;

•

Beschermingsbewind houdt in dat de onder bewind gestelde niet meer
zelfstandig mag beslissen over goederen die (geheel of gedeeltelijk) onder
bewind staan. De bewindvoerder, welke is benoemd, neemt zoveel mogelijk in
samenspraak met de onder bewind gestelde beslissingen over deze goederen;

•

Beschermt het vermogen van de onder bewind gestelde.

Beschermingsbewind
Beschermingsbewind wordt ook wel bewind of onderbewindstelling genoemd.
Soms zijn mensen door hun lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat hun
financiële administratie zelfstandig te behandelen.
Is dit bij u ook het geval of kent u iemand in uw omgeving bij wie dit het geval is ?
Dan biedt beschermingsbewind misschien uitkomst.
Beschermingsbewind is vooral bedoeld om u te beschermen. Dit zorgt ervoor dat
anderen geen misbruik van uw situatie kunnen maken. Een bewindvoerder
beheert uw inkomen en zorgt er onder andere voor dat uw vaste lasten op tijd
worden betaald.
Uw goederen kunnen bij beschermingsbewind (geheel of gedeeltelijk) onder bewind
gesteld worden. Dit houdt in dat u niet meer zelf mag beslissen over uw bezittingen
en rechten. De door de kantonrechter benoemde bewindvoerder zal de financiële
administratie en belangen overnemen, zoals het bezit van een huis en recht op loon
of uitkering. De bewindvoerder moet zoveel mogelijk met u beslissingen nemen
over de onder bewind gestelde goederen.
Wanneer uw goederen onder bewind gesteld worden blijft u handelingsbekwaam.
Dit betekent dat u nog wel zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten, zoals het
sluiten van een contract of huwelijk. U kunt beschermingsbewind aanvragen als u
18 jaar of ouder bent.

Aanvragen beschermingsbewind
U kunt een papieren aanmeldformulier bij ons opvragen. Tevens kunt u bescherbescher
mingsbewind aanvragen door ons digitale intakeformulier beschermingsbewind
in te vullen op onze website www.venwbewindvoering.nl
Voordat wij beschermingsbewind voor u kunnen aanvragen bij de kantonrechter
hebben wij veel informatie van u nodig. Heeft u een hulpverlener? Misschien kan
die u helpen met het verzamelen van alle informatie.
Voor het aanvragen van beschermingsbewind is altijd een medische verklaring
nodig. Dit is een verklaring van een arts waarin staat dat u beschermingsbewind
nodig heeft omdat u niet in staat bent uw financiële administratie zelfstandig te
behandelen. Pas als alle papieren en de medische verklaring in ons bezit zijn
kunnen wij beschermingsbewind voor u aanvragen bij de kantonrechter.

Beschermingsbewind van toepassing, wat doen wij ?
Post
Wanneer wij tot uw bewindvoerder worden benoemd, dan geven wij dit door aan
alle instanties waar u mee te maken heeft. Bijvoorbeeld uw verhuurder en uw
werkgever. Wij vragen alle instanties hun brieven voortaan naar ons toe te sturen.
Ontvangen van uw inkomen en betalen van uw vaste lasten
Als uw bewindvoerder beheren wij uw financiën. Als u onder bewind staat beslissen
wij wat er met uw inkomen gebeurt, daar waar mogelijk wordt met u overlegd.
Wanneer u onder bewind staat wordt een zogeheten beheerrekening geopend.
Al uw inkomen wordt op deze beheerrekening ontvangen. V & W Bewindvoering
beheert deze beheerrekening. Zodra uw inkomen op de beheerrekening wordt ontont
vangen zorgen wij ervoor dat al uw vaste lasten worden betaald, zoals huur en de
ziektekostenpremie. U ontvangt iedere week “leefgeld”, hiervan kunt u uw boodbood
schappen doen.
Aanvragen voorzieningen en verzekeringen
V & W Bewindvoering vraagt waar nodig voorzieningen voor uw aan. Hierbij kunt
u denken aan het aanvragen van bijzondere bijstand, huur- en zorgtoeslag of het
vragen van kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Verder zorgen we ervoor dat
u alle noodzakelijke verzekeringen heeft.
Schulden regelen
Heeft u schulden, dan proberen wij hier een oplossing voor te vinden.
Verantwoording aan kantonrechter
V & W Bewindvoering staat onder toezicht van de rechtbank. Jaarlijks moet V & W
Bewindvoering verantwoording afleggen aan de kantonrechter met betrekking tot
het financieel beheer.

Tarieven
De tarieven voor professioneel beschermingsbewind zijn bepaald door het Landelijk
Overleg Voorzitters Civiele Kantonsectoren (LOVCK). Voor bijzondere werkzaamheden
kunnen, met toestemming van de kantonrechter, extra kosten in rekening worden
gebracht.
In bepaalde gevallen is het mogelijk om een vergoeding van deze kosten op basis
van de WWB (bijzondere bijstand) te krijgen. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw gemeente. Indien er recht bestaat op vergoeding van deze kosten vragen
wij dit jaarlijks aan. De kosten voor het aanvragen van beschermingsbewind bij de
kantonrechter (griffierecht) betaalt u altijd zelf.
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