
I N F O R M AT I E F O L D E R : 

Bewindvoering 
in een notendop



Waarom bewindvoering?
• Je kan zelf niet goed het overzicht houden op je geld;

• Je hebt een beperking waardoor met geld omgaan moeilijker voor jou is;

• Het lukt je niet (meer) om overzicht in je financiën te houden, het geeft je veel stress;

• Je begrijpt brieven niet altijd goed waardoor er schulden ontstaan;

• Je hebt schulden en je komt er zelf niet meer uit;

• Er gaat meer geld uit dan dat er binnen komt waardoor er schulden ontstaan.

Wie kan mijn bewindvoerder worden en hoe?
•  Je kunt de rechter vragen of een familielid je bewindvoerder kan worden. In sommige gevallen is dit een

goede keuze, maar vaak is dat toch niet handig omdat hij/zij bijvoorbeeld ook niet zo goed is met geldzaken

en administratie of omdat je ruzie kunt krijgen over je geld;

•  Je kunt de rechter ook vragen of een professioneel bewindvoerder die werkt voor Fidinda je bewindvoerder

kan worden. Je vraagt het bewind dan samen met de professioneel bewindvoerder aan bij de rechtbank;

•  Na aanvraag bij de rechtbank zal er in de meeste gevallen een zitting worden gepland waar je bij moet zijn. 

Dit is een gesprek van ongeveer 5 minuten waarbij de rechter beslist of de gekozen bewindvoerder je

geldzaken gaat regelen.

•  Na de zitting duurt het nog een paar weken voordat de bewindvoerder de beschikking van de rechtbank

heeft ontvangen. Hierna kan de bewindvoerder voor je aan de slag;

• Beschermingsbewind kun je aanvragen als je 18 jaar of ouder bent.



‘Beschermingsbewind en curatele kunnen
 aangevraagd worden door de cliënt zelf,
familieleden, begeleiding, instellingen,
het Openbaar Ministerie en het college
van Burgemeester & Wethouders.’

� dindagroep.nl

Wat gebeurt er dan?
•  De bewindvoerder opent een beheerrekening. Op deze rekening wordt je geld beheerd. Je inkomen en toeslagen 

komen hierop binnen en de vaste lasten worden hiervan betaald. De bewindvoerder kan geen internetbestellingen 

voor je betalen via bijvoorbeeld IDeal of PayPal;

•  De bewindvoerder opent ook een leefgeldrekening. Deze rekening is voor jou. Je krijgt een pasje waarmee je 

ook kunt internetbankieren. Iedere week zal op deze rekening leefgeld worden gestort vanaf de beheerrekening. 

Hiermee kun je boodschappen kopen en andere persoonlijke uitgaven doen;

•  De bewindvoerder zal proberen voor je te sparen. Sparen wordt gedaan voor onvoorziene uitgaven zoals een 

kapotte koelkast, maar ook voor de tandarts, kleding en leuke dingen;

•   Als je extra geld nodig hebt, kun je dit met je bewindvoerder overleggen. De bewindvoerder kan dan kijken of er 

genoeg geld is gespaard om extra geld naar je over te maken. Het kan dus ook wel eens zijn dat de bewindvoerder 

“nee” moet zeggen. Dat is niet leuk, maar wel het beste voor jou. Zo voorkom je namelijk dat er (nieuwe) schulden 

ontstaan;

•  Hoeveel leefgeld je krijgt en hoeveel er kan worden gespaard, is helemaal afhankelijk van je budget. In je budget 

staat alles wat er in komt aan inkomen en toeslagen en alles wat er uit gaat aan vaste lasten. Wat er dan overblijft, 

kan besteed worden aan leefgeld en aanvullen van spaargeld;

•  De bewindvoerder is je persoonlijke adviseur. De bewindvoerder helpt je en wil het beste voor je. Soms zal de 

bewindvoerder andere keuzes maken dan jij zelf zou hebben gedaan, maar dat is alleen in jouw belang;

•   De bewindvoerder zal alle inkomsten-, vaste lasten- en schuldenrelaties aanschrijven zodat deze post niet meer op 

je eigen adres binnen komt. Als je daarna nog post ontvangt, kun je dat doorsturen naar de bewindvoerder zonder 

dat je er zelf iets mee hoeft te doen;

•  Als je schulden hebt, zal de bewindvoerder zodra je budget en situatie stabiel is, een oplossing zoeken voor je 

schulden. Dit kan door het afspreken van betalingsregelingen of het aanvragen van een schuldregeling;

•  Je kunt online meekijken op al je rekeningen zodat je kunt zien hoeveel geld er is en wat er mee gebeurt;

•  De rechter controleert ieder jaar alles wat de bewindvoerder met je geld heeft gedaan. Hij/zij kijkt of alle 

rekeningen zijn betaald en of er geen nieuwe schulden zijn gemaakt. Je geld is veilig bij de bewindvoerder;

•  De accountant controleert ieder jaar of de bewindvoerder zijn eigen administratie ook goed op orde heeft;

•  Bewindvoering kun je niet zomaar stoppen. De rechter beslist hierover nadat er om ophe�  ng is gevraagd.

Kosten
•   Aan bewindvoering zijn kosten verbonden. Heb je een inkomen op bijstandsniveau, dan worden deze kosten 

volledig vergoed vanuit de bijzondere bijstand van de gemeente. Is jouw inkomen hoger dan de bijstandsnorm? 

Dan kan het zijn dat je een deel van de kosten zelf moet betalen. 



Bij Fidinda werken wij op een 
transparante, respectvolle en 
betrouwbare manier.

Transparant &
 betrouwbaar

Doelgerichte 
aanpak

Dichtbij de cliënt Expertise door ruime 
ervaring

Meer weten over
bewindvoering?

info@� dindagroep.nl

� dindagroep.nl

Bezoekadressen:

Rotterdam, Lotustuin 99, 3078 KL

Gorinchem, Banneweg 6, 4205 KX

Oosterhout, Esdoornlaan 45 A, 4902 TN

Heerhugowaard, Stationsplein 87, 1703 WE

Katwijk aan Zee, Schimmelpenninckstraat 10 A, 2221 EP

Zaandam, Vlielandstraat 2, 1506 ZK

Sliedrecht, Krommestoep 1D, 3361 CH

Wij zijn telefonisch te bereiken op:

Fidinda Financiële Zorg Groep B.V.

Maandag tot en met vrijdag:

8.30 uur – 12.00 uur en

13.00 uur – 16.30 uur

085 - 002 1900 

Postbus 2012, 4200 BA Gorinchem

Afdelingen:

Fidinda Financiële Zorg Groep B.V.

Fidinda Schuldsaneringen B.V.

Fidinda CBM B.V.

Fidinda Zorg voor Later B.V.

Fidinda Administratie B.V.


