
   

 

 
Informatiefolder beschermingsbewind  
 
Wat is beschermingsbewind? 
Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun 
financiële belangen te behartigen of voor mensen die problematische schulden hebben. Een 
beschermingsbewindvoerder neemt de zorg over uw financiën over en beheert uw geld en 
goederen. 
 
Hoe wordt beschermingsbewind aangevraagd? 
Een verzoek tot onderbewindstelling wordt gedaan bij de kantonrechter. Er moet een 
verzoekschrift met bijlagen worden verstuurd naar de kantonrechter. Naar aanleiding van dit 
verzoekschrift zal de rechtbank een zitting inplannen. U gaat samen met de 
beschermingsbewindvoerder naar de zitting. Tijdens de zitting zal de rechter u en de 
beschermingsbewindvoerder vragen stellen over het ingediende verzoek. 
 
Tijdens of zo spoedig mogelijk na de zitting zal de kantonrechter uitspraak doen over het 
verzoek. Zodra het verzoek is toegewezen en de uitspraak (beschikking) is ontvangen kan het 
beschermingsbewind worden opgestart. 
  
Wat doet een beschermingsbeschermingsbewindvoerder voor mij? 
De beschermingsbewindvoerder beheert uw geld en goederen. Om uw geld en goederen te 
kunnen beheren opent de beschermingsbewindvoerder twee bankrekeningen: 

- Een beheerrekening: op deze rekening komen uw inkomsten binnen en worden uw 
vaste lasten betaald; u beschikt niet over deze rekening. 

- Een leefgeldrekening: op deze rekening stort de beschermingsbewindvoerder 
wekelijks of maandelijks een bedrag voor uw boodschappen (leefgeld); u beschikt zelf 
over deze rekening.  

 
Er zal een budgetplan worden opgesteld waarin uw inkomen en vaste lasten worden 
opgenomen. Aan de hand van het budgetplan zal een bedrag aan leefgeld worden 
vastgesteld. Het opvragen van extra geld is mogelijk na overleg met de 
beschermingsbewindvoerder en indien dit financieel mogelijk is. 
 
Daarnaast worden de volgende werkzaamheden verricht om uw geld en goederen te 
beheren: 

- Huisbezoek bij aanvang 
- Aanschrijven betrokken bedrijven en instanties met verzoek wijzigen adres en 

bankrekeningnummer 
- Ontvangen alle inkomsten 
- Ontvangen post 
- Betalen vaste lasten 
- Doen van losse (extra) betalingen 
- Maken noodzakelijke reserveringen 
- Declareren ziektekosten 
- Aanvragen toeslagen 
- Aanvragen heffingskortingen 



   

 

- Aanvragen kwijtscheldingen 
- Aanvragen bijzondere bijstand 
- Doen van belastingaangifte 
- Opstellen en uitvoeren schuldregeling (indien van toepassing) 
- Aanvragen Wsnp (indien van toepassing) 

Wat zijn de kosten van beschermingsbewind? 
De tarieven voor beschermingsbewind worden jaarlijks door de overheid vastgesteld in de 
‘Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren’. Het uitgangspunt is dat u de 
kosten van beschermingsbewind zelf moet betalen.  
 
Voor het aanvragen van beschermingsbewind is daarnaast eenmalig € 85,- griffierecht 
verschuldigd aan de rechtbank. 

Als blijkt dat u onvoldoende inkomen en/of vermogen heeft om deze kosten te betalen, dan 
vraagt de beschermingsbewindvoerder hiervoor namens u bijzondere bijstand aan. 

In onderstaande tabel worden de tarieven per 1 januari 2022 weergeven (incl. BTW): 

Beschermingsbewind  1 persoon 2 personen 

Maandelijks tarief     

Regulier bewind € 125,54 € 150,54 

Schuldenbewind (incl. schuldregeling)  € 162,44 € 194,81 

1 Regulier / 1 Schuldenbewind (incl. schuldregeling)   € 172,73 

      

Extra vergoedingen     

Aanvangswerkzaamheden  € 709,06 € 850,63 

Aanvangswerkzaamheden na voorafgaand budgetbeheer € 531,19 € 636,46 

Aanvangswerkzaamheden na 1 voorafgaand budgetbeheer   € 745,36 

Verkoop of ontruiming woning en verhuizing € 422,86 € 422,86 

Beheren persoonsgebonden budget € 664,29 € 664,29 

Opmaken eindrekening en -verantwoording € 226,20 € 319,44 

Uurtarief € 88,61 € 88,61 

Bankkosten € 0,83 € 1,67 

 

Wat zijn mijn verplichtingen tijdens beschermingsbewind? 
- Nota’s en rekeningen dient u tijdig door te sturen naar de 

beschermingsbewindvoerder. 
- Wijzigingen in inkomen, vaste lasten, woonsituatie en andere relevante informatie 

dient u tijdig door te geven aan de beschermingsbewindvoerder. 
- Er mogen geen nieuwe schulden worden gemaakt en er mogen geen nieuwe 

betalingsverplichtingen worden aangegaan zonder voorafgaand overleg met de 
beschermingsbewindvoerder. 

- U dient zelf voor inkomen te zorgen. Dit inkomen kan voortkomen uit arbeid, 
vermogen of uitkering. De beschermingsbewindvoerder kan, indien nodig, de 
uitkeringsaanvraag begeleiden. 



   

 

Wat wordt er gedaan met mijn schulden? 
Tijdens het eerste gesprek bespreekt de beschermingsbewindvoerder met u of er sprake is 
van schulden en of een schuldsanering noodzakelijk is. De beschermingsbewindvoerder 
neemt contact op met uw schuldeisers, treft betalingsregelingen en streeft er naar om 
uiterlijk binnen een jaar een regeling te hebben getroffen met uw schuldeisers, of voor u de 
wettelijke schuldsanering (Wsnp) aangevraagd te hebben.  
 
In de periode tot een regeling/Wsnp kunnen schulden oplopen door rente- en incassokosten. 
Ook indien het inkomen niet toereikend is voor het betalen van de vaste lasten kunnen 
nieuwe achterstanden ontstaan en/of oplopen. De beschermingsbewindvoerder ziet er op toe 
dat schuldeisers de juiste beslagvrije voet hanteren. Ook kan de beschermingsbewindvoerder 
de rechtbank verzoeken om per direct beslag op inkomen of inboedel op te heffen en 
afsluiting van energie of woningontruiming te verbieden.  
 
Is de schuldregeling of Wsnp gestart, dan ondersteunt de beschermingsbewindvoerder u om 
de ‘schone lei’ te behalen. 
 
Heb ik inzage in mijn gegevens? 
Als klant kunt u inloggegevens krijgen voor toegang tot ons systeem Smart FMS. 
 
U kunt de volgende zaken dan zelf inkijken en uitprinten. 

- Saldoverloop van de beheer- en leefgeldrekening 
- Bij- en afschrijvingen van de beheer- en leefgeldrekening 
- Inkomsten die wij voor u hebben ontvangen 
- Betalingen die wij voor u hebben gedaan 
- Uw budgetplan (begroting) 
- Uw schuldenlijst 

 
Op onze website kunt u een handleiding voor het smartkasboek downloaden. 
 
Kan ik op termijn mijn financiën weer zelf beheren? 
Indien uw financiën stabiel zijn en/of er een buitengerechtelijke schuldregeling of Wsnp loopt 
kan er worden gewerkt aan zelfredzaamheid zodat u op termijn weer in staat bent om uw 
eigen financiën te beheren, waarbij geen nieuwe schulden ontstaan. Er zal samen met u een 
plan van aanpak voor zelfredzaamheid worden opgesteld. 
 
De zelfredzaamheid kan o.a. op de volgende manieren worden bevorderd: 

- Leefgeld eens per twee weken of per maand in plaats van per week 
- Verhoging van het weekgeld waarbij u zelf een deel spaart voor onvoorziene uitgaven 
- (Deels) betalen van de vaste lasten door u zelf, te beginnen met bijvoorbeeld een 

telefoonabonnement en stap voor stap uit te breiden 
- Zelf aangifte inkomstenbelasting doen 

 
 
 
 
 



   

 

 
Wanneer eindigt het beschermingsbewind? 
Beschermingsbewind wordt door de kantonrechter uitgesproken (bij schulden voor maximaal 
vijf jaren), maar kan op verzoek van u of de beschermingsbewindvoerder worden beëindigd 
indien: 
- u weer zelfredzaam bent; 
- u geen schulden meer heeft; 
- u overgaat naar een andere beschermingsbewindvoerder; 
- u of de beschermingsbewindvoerder hiervoor een andere dringende reden heeft. 
 
Voor het beëindigen van het beschermingsbewind moet een verzoek worden ingediend bij de 
kantonrechter en wordt een zitting ingepland. Tijdens of zo spoedig mogelijk na de zitting zal 
de kantonrechter uitspraak doen over het verzoek.  
 
Rechtbank Noord-Nederland, sector kanton 
Afdeling Bewind, curatele en mentorschap 
 
Locatie Leeuwarden 
Postbus 7596 
8903 JN Leeuwarden 
Telefoon: 088 - 361 13 50 
Fax: 088 - 361 02 40 
 
Locaties Assen en Groningen 
Postbus 356 
9400 AJ Assen 
Telefoon: 088 - 361 13 30 
Fax: 088 - 361 02 15 
 
Hoe kan ik Schuldenbewind Friesland bereiken? 
Schuldenbewind Friesland 
Postbus 8558 
8903 KN Leeuwarden 
Telefoon: 085 - 06 45 966 
E-mail: info@schuldenbewindfriesland.nl 
 
Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag 
van 9:00 – 12:00 uur en van 13:00 – 17:00 uur 
 
Telefonisch spreekuur bewindvoerders 
maandag t/m donderdag van 10:00 – 12:00 uur 


