
 

Beschermingsbewind 

Wij zijn bereikbaar op werkdagen  
Van 11.00 tot 12.30 uur en van  

        15.30 tot 17.00 uur. 
Wanneer het je niet lukt om ons op 

         deze tijden te bellen kun je altijd    
         een email sturen. 

 
Postbus 74 

1633 ZH  Avenhorn 

Telefoon: 0229-50 66 05 

Telefax : 084– 877 39 69 

 

info@apolloinsolventie.nl 

www.apolloinsolventie.nl 

 

Wat verwachten wij van jou? 

 Het is heel belangrijk dat je 
goed met ons samenwerkt. Wij 
kunnen het niet alleen doen 
voor jou zonder jouw hulp. 

 Als er iets veranderd in je le-
ven moet je dat meteen aan 
ons doorgeven. Zelfs als je 
denkt dat het misschien niet 
zoveel met je financiën te   
maken heeft. Het is dus heel 
belangrijk dat je altijd eerlijk 
bent tegen ons. 

 Als je ondanks onze brieven 
aan instanties toch nog post 
krijgt moet je deze zo snel mo-
gelijk aan ons doorgeven. 

 Je mag niet zomaar contracten 
afsluiten of afspraken maken 
met schuldeisers. Als je iets 
wilt afsluiten of als een 
schuldeiser je belt laat je hen 
contact met ons opnemen. 

 Wij zullen jou altijd netjes be-
handelen en verwachten dus 
dat jij ons ook netjes behan-
deld! Dat betekend dat je ons 
niet gaat uitschelden of tegen 
ons gaat schreeuwen. 

 Als je het ergens niet mee 
eens bent of je begrijpt iets 
niet hopen we echt dat je dit 
tegen ons zegt. Als je niet 
meer praat kunnen wij niets 
voor je doen of weten wij mis-
schien niet eens dat er je iets 
dwars zit. 

Wat mag je van ons verwachten 

 Dat wij ons aan het gemaakte plan 
houden en zorgen dat je rekeningen 
en betalingsafspraken netjes nageko-
men worden. 

 Dat we zorgen dat je alles krijgt waar 
je recht op hebt zoals toeslagen en 
kwijtscheldingen. 

 Dat je zoals afgesproken maandelijks 
overzichten krijgt behalve als je dat 
niet wilt. 

 Dat wij onze afspraken met jou nako-
men. 

 Dat we bij je langskomen als het no-
dig is maar minimaal een keer per 
jaar. 

 Dat we ons uiterste best doen voor je. 
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Hoe kom je “onder bewind”? 

 

Je hebt deze folder van mij gekregen. 
Dat betekend dat je er al over na hebt 
gedacht dat je hulp nodig hebt bij je 
financiën.  

Voor beschermingsbewind moet er 
een aanvraag gedaan worden bij de 
rechtbank. Dat heet een verzoek-
schrift. Dit verzoekschrift maken wij 
voor jou. Dit nemen wij met je door 
voordat je jouw handtekening op het 
formulier zet. Dat wordt dan samen 
met een plan van aanpak dat wij sa-
men opstellen naar de rechtbank van 
jouw woonplaats gestuurd. 

Het duurt gemiddeld 8 weken voordat 
je een uitnodiging krijgt van de recht-
bank om naar de zitting te komen. De 
rechter wil namelijk van jou zelf horen 
waarom je dit wil en of je goed be-
grijpt wat het betekend om onder be-
wind te staan.  

Na de zitting duurt het ongeveer 2 
weken voordat de rechtbank je de 
brief stuurt waarop staat dat je “onder 
bewind staat”. Dat heet een beschik-
king. Jij krijgt er een en de bewind-
voerder ook. Pas dan kan de bewind-
voerder voor jou aan het werk gaan. 

 

Wat is beschermingsbe-
wind? 
 
Als je (tijdelijk) niet meer in 
staat bent om alleen voor je  
financiële zaken te zorgen  kan 
je daar hulp bij krijgen door je 
vermogen (geld en waardevolle 
spullen) onder bewind te laten 
stellen en je financiële zaken 
door een bewindvoerder te    
laten regelen.  
Dat heet meerderjarigen bewind 
en wordt ook wel beschermings-
bewind  genoemd.  
 
De bewindvoerder noemt men 
dan een civiele bewindvoerder. 
Dat is een ander soort bewind-
voerder dan bijvoorbeeld een 
WSNP bewindvoerder.  
Een civiele bewindvoerder is er 
om jou te beschermen en te 
zorgen dat je financiën goed 
beheerd worden.  
 
Een WSNP bewindvoerder wordt 
door de rechtbank toegewezen 
als er een wettelijke schuldenre-
geling wordt toegewezen. Deze 
bewindvoerder is er vooral voor 
de schuldeisers. 

Hoe gaat dat dan in zijn werk als je 

“onder bewind” staat? 

Zodra de beschikking binnen is bij de be-
windvoerder kan deze speciale bankreke-
ningen voor je openen. Er komt een leef-
geld en een beheerrekening. Op de leef-
geldrekening wordt jouw geld gestort 
waar jij van moet leven. Op de beheerre-
kening wordt al je inkomen overgemaakt 
en de rekeningen van betaald. 

Nu moet je al je administratie inleveren 
zodat de bewindvoerder een budgetplan 
voor je kan maken. Dat is een overzicht 
van al je inkomsten en uitgaven. Pas als 
het budgetplan gemaakt is weet de be-
windvoerder hoeveel leefgeld je kan krij-
gen. Inkomsten en uitgaven kunnen ver-
anderen en je budgetplan dus ook! 

Als er schulden zijn of achterstanden dan 
gaat de bewindvoerder nu kijken hoeveel 
dat is en schrijft de bewindvoerder alle 
instanties aan dat zij nu met de bewind-
voerder contact moeten houden.  

Als alles bekend is maakt de bewindvoer-
der een verslag voor de rechtbank waar-
in staat wat jouw financiële situatie is. 
Als je veel schulden hebt wordt er een 
extra plan gemaakt hoe de schulden het 
beste opgelost kunnen worden.  

Bewind kan voor altijd zijn maar ook 
voor een bepaalde tijd. Dat hangt af van 
je situatie. 


