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Soms is iemand niet in staat (meer) zelf zijn of haar financiën te 

beheren. Bijvoorbeeld als gevolg van een geestelijke of 

verstandelijke handicap zoals, dementie, verslaving, ziekte, 

ouderdom of schulden. Een bewindvoerder kan dan het beheer van 

de financiën overnemen. 

 

Beschermingsbewind is een beschermingsmaatregel om u op 

financieel gebied te beschermen tegen anderen, maar ook tegen u 

zelf. Een bewindvoerder regelt uw financiële zaken, dit gebeurt 

zoveel mogelijk in overleg. Maar de bewindvoerder neemt ook zelf 

initiatief en grijpt in wanneer dat nodig is. De bewindvoerder 

beschermt en zorgt voor overzicht en rust in uw financiën. 

 

“We should be careful of each other, we should be kind, while there is still time” 

 

 



Wie kan bewindvoering aanvragen?  

Iemand kan zelf een aanvraag indienen bij de kantonrechter. 

Ook een partner en familieleden tot in de vierde graad 

kunnen hiervoor een verzoek doen. Dat zijn ouders, 

grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zusters, 

neven, nichten en ook ooms en tantes.  

Bij veel dementerende ouderen neemt de partner het beheer 

van de financiën over. Bij alleenstaande ouders nemen de 

kinderen deze verantwoordelijkheid vaak op zich. Dat is 

echter niet altijd gemakkelijk en verloopt niet altijd volgens 

het (juridische) boekje. 

Steeds vaker komt het verzoek van de verzorgende instelling, 

een mentor, een hulpverlener of begeleider. 

Redenen voor een onderbewindstelling kunnen zijn: 

 opname in een verpleeghuis; 

 geen gelijkende handtekening meer kunnen zetten; 

 verkoop van de woning; 

 een erfenis die ter beschikking van de dementerende is 

gekomen. 

 

 

Hoe verloopt de aanvraag? 

Kennismakingsgesprek: Een aanvraag voor 

onderbewindstelling loopt meestal via de toekomstige 

bewindvoerder, zoals Knoll BeschermingsBewind. De 

betrokkene, zijn of haar familie of een hulpverlener neemt 

contact met ons op, waarna wij een afspraak maken voor een 

kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt nog eens 

uitgelegd wat onderbewindstelling precies betekent.  



Intakegesprek: Wanneer tot onderbewindstelling wordt 

besloten, vindt er een intakegesprek plaats. Voorafgaand aan 

dit gesprek dient u een intakeformulier in te vullen, zodat wij 

een goed beeld krijgen van uw situatie. Tevens maken we 

tijdens het intakegesprek afspraken om een goede 

samenwerking te waarborgen. Het verzoek tot 

onderbewindstelling wordt ingediend bij de rechtbank.  

Zitting rechtbank: Enkele weken nadat de rechtbank uw 

aanvraag ontvangen heeft, kan u worden uitgenodigd door de 

kantonrechter om het verzoek voor de onderbewindstelling 

tijdens een zitting met de beschermingsbewindvoerder toe te 

lichten. Na de uitspraak krijgt u de beschikking thuis 

gestuurd.  

Beschikking rechtbank: Vanaf dat moment nemen wij uw 

financiële administratie en het beheer over de eigendommen 

over. De beschermingsbewindvoerder wordt door de rechter 

benoemd en moet jaarlijks rekening en verantwoording af 

leggen aan de rechter. Op deze manier draagt de rechter 

samen met de bewindvoerder de zorg om uw financiën op een 

verantwoorde wijze te beheren. 

 

Wat mag u verwachten van de bewindvoerder? 

Bankrekeningen 

Er worden twee nieuwe bankrekeningen geopend: 

 

 Een beheerrekening, in beheer van de bewindvoerder. Op 

deze rekening komen alle inkomsten binnen en worden de 

vaste lasten, en eventueel schulden, betaald door de 

bewindvoerder. De bewindvoerder maakt, zoveel mogelijk in 

overleg, keuzes in de besteding van het budget. 

 Een leefgeldrekening waarvan u zelf een bankpas heeft. Op 

deze rekening wordt het leefgeld overgemaakt.  

 



Post 

Knoll Bewind zorgt voor alle post die betrekking heeft op 

betalingen, uitkeringen of inkomen. De betrokken 

organisaties worden aangeschreven met het verzoek alle post 

naar de bewindvoerder te sturen. 

 

 

Budgetplan 

U ontvangt een budgetplan. Hierin staan de inkomsten, de 

uitgaven en de afspraken die u maakt met de bewindvoerder. 
 

Boedelbeschrijving 

De bewindvoerder is verplicht binnen drie maanden na zijn 

benoeming een boedelbeschrijving (een lijst met bezittingen 

en schulden) op te maken van de aan het bewind 

onderworpen goederen en die in te leveren bij de 

kantonrechter. 
 

Maandoverzichten 

Het zijn en blijven uw inkomsten welke de bewindvoerder 

beheert. Maandelijks ontvangt u een uitdraai van de 

bankmutaties. U kunt daarop zien wat de bewindvoerder met 

uw geld gedaan heeft. 

  

 

 

Schulden 

Als er schulden zijn maakt de bewindvoerder een 

inventarisatie van de schulden. Op basis van deze 

inventarisatie beslist de bewindvoerder welke aanpak gekozen 

wordt. 

 

Is er sprake van een ‘eenvoudige’ schuldenlast dan zal de 

bewindvoerder zelfstandig acties ondernemen om de 

financiële huishouding weer genormaliseerd te krijgen. 

 

Is er sprake van een ‘problematische’ 

schuldensituatie waarbij een schuldsanering mogelijk is dan 

zal de bewindvoerder de gemeente dan wel de kredietbank 

vragen om hierin te bemiddelen. 



Financieel advies 

Onder deze dienstverlening valt veel, hierbij slechts enkele 

voorbeelden: 

 Aanvragen van bijzondere bijstand, huur- en zorgtoeslagen,  

heffingskorting belastingen etc. 

 Advies en begeleiding bij het aanvragen van (aanvullende) 

uitkeringen 

 Zorgen dat de (verplichte) belasting aangifte gedaan wordt 

 Verzorgen van verzekeringen als WA, inboedel en begrafenis 

 Verzorgen van maandopgaven en heronderzoeken bij de 

uitkerende instanties 

 U informeren, adviseren en ondersteunen bij eventuele 

rechtszaken 

 Indien daar sprake van is, overleg met bijvoorbeeld 

hulpverleners, WSNP-bewindvoerders, advocaten en andere 

contactpersonen. 

 

 

  

Overboekingen 

Dagelijks worden overboekingen verwerkt, de volgende dag kan er 

geld worden opgenomen. Heeft u een verzoek dan dient u dit een 

dag van te voren aan ons door te geven. 

Voor uitgaven boven € 1500,- dient de bewindvoerder aan de 

kantonrechter toestemming (machtiging) te vragen. Het aanvragen 

van een machtiging neemt ongeveer een week in beslag. 

 

 

 

Hoe wordt de bewindvoerder gecontroleerd?  

Wij leggen jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter over 

onze werkzaamheden en over de financiële situatie van betrokkene. 

Voor het doen van grote en niet alledaagse uitgaven moeten wij 

vooraf toestemming vragen aan de kantonrechter. Deze 

handelswijze staat borg voor een verantwoorde wijze van beheer 

van de financiën van de cliënt.  

 

 

  



Wat kost beschermingsbewind?  

Voor bewindvoering gelden vaste tarieven, welke jaarlijks worden 

vastgesteld door het landelijk overleg kantonrechters (LOVCK). De 

actuele tarieven kunt u vinden op www.knollbewind.nl.  Voor de 

aanvraag beschermingsbewind dient u rekening te houden met 

eenmalige betaling van griffie- rechten, een bedrag van € 78,00. Bij 

geringe inkomsten kan er bijzondere bijstand worden aangevraagd 

voor de kosten van bewindvoering. Wij vragen dit voor u aan.  

 

 

Onder bewind, en dan?  

Voor een goed bewind is regelmatig contact noodzakelijk. De 

frequentie en de wijze van contact worden aan het begin met u 

afgesproken.  

 

 

Knoll BeschermingsBewind 

Knoll Bewind is beschermingsbewind met aandacht. Een praktijk 

met een gelimiteerd aantal cliënten, gespecialiseerd in 

ouderenbewind met oprechte zorg en aandacht voor rust en 

overzicht.  

 

 

 

 

 

 

 

KBB Knoll BeschermingsBewind 

drs. Mirjam Knoll 

06 50 221154 

Vroonweg 8A Dirksland 

info@knollbewind.nl 

 

Kijk voor meer informatie ook op www.knollbewind.nl 
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