
  

 

 

 

 

 

 
 

  

 
Is beschermingsbewind 

iets voor u? 

Heeft u moeite met uw 
geldzaken op orde te houden? 
- 
Heeft u moeite met 
administratie bijhouden? 
- 
Heeft u betalingsachterstanden 
of schulden? 
- 
Dan is beschermingsbewind 
misschien een uitkomst voor u. 

Wat houdt bewindvoering in? 

Een bewindvoerder behartigt 
iemands financiële belangen.  
De bewindvoerder wordt 
aangesteld door de kantonrechter 
na aanvraag door: de betrokkene 
zelf, echtgenoot, geregistreerd 
partner, familielid, voogd, curator 
of mentor.  
Tevens kan de instelling waar de 
betrokkene verblijft, of zorg 
afneemt ook de aanvraag indienen 
voor bewindvoering 
 
Wat verandert er voor de cliënt? 
Zodra een bewindvoerder is 
aangesteld, kan de cliënt niet meer 
over zijn/haar vermogen 
beschikken. 

In het begin is dit wat onwennig, 
maar het betekent ook dat de 
cliënt een financiële zorg minder 
heeft.  
Fideel schrijft alle instanties en 
bedrijven aan waar de cliënt 
contact mee heeft en legt uit dat 
het vermogen van de cliënt onder 
bewind is gesteld en al zijn 
financiële post nu naar Fideel 
moet worden gestuurd. 
Vanaf dat moment is Fideel 
verantwoordelijk voor een 
correcte afhandeling van de 
financiële zaken van de cliënt.  

 



  

  

 

  
 

Wat zijn de taken van de 
bewindvoerder? 
 

De bewindvoerder…  
✓ stelt een budgetplan op waarin alle inkomsten en 

uitgaven overzichtelijk staan genoteerd. 
✓ opent een beheer -en leefrekening.  

- Op de leefrekening zal periodiek leefgeld 
gestort worden waar de onderbewind- 
gestelde zonder overleg betalingen mee kan 
doen.  

- Van de beheerrekening zal de bewindvoerder 
de vaste lasten betalen. 

✓ vraagt toeslagen, bijzondere bijstand en 
kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen aan. 

✓ doet uw belastingaangifte (Box 1). 
✓ registreert u in het bewind-& curatele register. 
✓ beheert uw financiële poststukken. 
 

Bewindvoering  

aanvragen  
Stap 1: 

Het invullen van het 
aanvraagformulier op de website. 
https://fideelbewindvoering.nl/ 
downloads/ 
 

Stap 2: 
Wanneer het bewind vrijwillig is 
aangevraagd, zal er een 
kennismakingsgesprek 
plaatsvinden. 
 

Stap 3: 
Nadat het kennismakingsgesprek 
positief is uitgepakt, zullen wij u 
ondersteunen bij de aanvraag van 
onderbewindstelling bij de 
rechtbank 
 

Stap 4: 
Tijdens de zitting zal de rechtbank 
het besluit nemen of u onder 
bewind gesteld mag worden.  
 

Stap 5: 
Na goedkeuring van de rechtbank 
zullen zij een beschikking 
toesturen. Vanaf dat moment 
draagt de bewindvoerder uw 
financiële verantwoordlijkheden. 
  

Wat wordt er van u verwacht? 
 
  Het is van belang dat er een goede samenwerking   
  plaats vindt tussen u en uw bewindvoerder.  
  Wij verwachten dan ook dat u zich houdt aan de   
  gemaakte afspraken en regels. 
 

Combinatie bewindvoering  
en mentorschap 
  Het is mogelijk om zowel een mentor als een    
  bewindvoerder te hebben.  
 

 Wie doet wat? 
  De bewindvoerder  
  behartigt de financiële belangen. 
 
  De mentor   
  behartigt de belangen omtrent de zorg. 

https://fideelbewindvoering.nl/%20downloads/
https://fideelbewindvoering.nl/%20downloads/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schulden 
 

Is er ook sprake van schulden? Dan nemen wij contact 
op met de schuldeneisers.  
Bij kleine schulden treffen wij, indien mogelijk, 
betalingsregelingen.  
Wanneer er sprake is van problematische schulden, 
afhankelijk van de financiële en persoonlijke situatie, 
begeleiden wij u naar de schuldhulpverlening.  
 

 Wat zijn de kosten? 
  
  Fideel bewindvoering hanteert de tarieven zoals die     
  worden vastgesteld door de staatsecretaris van  
  veiligheid en justitie. 
  Deze tarieven bestaan uit een eenmalig intake bedrag    
  en een maandelijks vast bedrag. Voor extra diensten   
  zoals het inwinnen van bijzonder juridisch advies of een  
  woningontruiming geldt een aangepast uurtarief. 
  Wanneer de cliënt niet genoeg draagkracht heeft, zal   
  Fideel een beroep doen op de Wet Bijzondere Bijstand.  
  De intake- en bewindskosten worden dan geheel of  
  gedeeltelijk vergoed.  
 
 

Beëindiging bewind 
 

Wanneer u wilt stoppen met het bewind of wilt 
overstappen naar een andere bewindvoerder, zult u 
opnieuw een verzoek bij de rechtbank moeten 
indienen. De rechter beslist of dit mogelijk is.   
Let op! Dit draagt kosten met zich mee. 
 
Andere mogelijkheden die leiden tot beëindiging van 
bewind zijn: 

• Omzetting curatele 

• Overlijden 
 
Wanneer het bewind tot zijn einde komt, wordt u uit 
het bewind- & curatele register geschreven en bent 
u zelf of uw nabestaande weer verantwoordelijk 
voor uw financiële zaken. 

 

Curatele 
Curatele is een maatregel voor mensen 
die hun financiële en persoonlijke 
belangen niet zelf kunnen behartigen.  
De curator moet toestemming geven 
voor alle uitgaven, contracten en voor 
belangrijke persoonlijke beslissingen. 
 

Voor wie is curatele bedoelt? 
De maatregel is nodig als iemand de 
gevolgen van zijn handelen in het geheel 
niet (meer) overziet. Een meerderjarige 
kan volgens de wet onder curatele 
worden gesteld als hij:  

- Een geestelijke stoornis heeft 
waardoor hij (tijdelijk) niet in 
staat is zijn belangen behoorlijk te 
behartigen. Denk bijvoorbeeld 
aan een psychiatrische ziekte, een 
verstandelijke beperking of 
dementie.  

- Zeer onverantwoord omgaat met 
geld. (verkwisting)  

- Door drankmisbruik zijn belangen 
niet meer kan behartigen. 

- Zijn eigen veiligheid of die van 
anderen in gevaar brengt. 
 

Iemand die onder curatele wordt 
gesteld, verliest zijn 
handelingsbekwaamheid. 
 



  

 

Contact 
Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag 

van 09.30 uur tot 11.30 uur. 
 

U kunt ons ook bereiken via info@fideelbewindvoering.nl 
 

Wilt u meer informatie over onze manier van werken? Kijk dan op 
www.fideelbewindvoering.nl 
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