bewindvoering

TAKEN BEWINDVOERDER BESCHERMINGSBEWIND
Bewind en schulden. Wat zijn de taken van een bewindvoerder?
Een bewindvoerder die beschermingsbewind uitoefent, heeft als hoofdtaak het beheren,
beschermen van het vermogen van de klant.
Hij moet zorgdragen dat het vermogen dat door de kantonrechter onder bewind is gesteld in
stand blijft en goed wordt beheerd.
Jaarlijks legt de bewindvoerder hierover verantwoording af aan de kantonrechter. Hierbij
geeft hij per klant het totaalbedrag aan van:
• Het ontvangen inkomen
• Het totaalbedrag van de vaste lasten
• Een overzicht van de betaalde schulden (indien van toepassing)
• Een overzicht van de nog te betalen schulden (indien van toepassing)
• Het saldotegoed van het begin en het eind van de periode waarover
verantwoording moet worden afgelegd.
De bewindvoerder voert gedurende het jaar de administratie over het vermogen dat onder
zijn bewind is gesteld. Daarbij verzorgt hij de volgende zaken:
• De belastingaangifte
• Het aanvragen van toeslagen
• Het aanvragen van uitkeringen
• Het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale belastingen
• Het indienen van de AWBZ
• Het afsluiten van verzekeringen
• De contacten met diverse instellingen
• De doorbetaling van de vaste lasten
• De behandeling/doorzending van de post
Wat een bewindvoerder doet bij een onderbewindstelling, maar ook bij inkomensbeheer zijn
dus alleen financiële handelingen.
Schulden.
De Bewindvoerder Beschermingsbewind heeft wettelijk gezien geen taak in de
schuldbemiddeling en schuldhulpverlening. De gemeente is wettelijk gezien
verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening. Toch zien doorverwijzers soms geen andere
uitweg dan beschermingsbewind aan te vragen. Hiermee komt de schuldproblematiek op
het bordje van de bewindvoerder te liggen.

Van Diepen Advies & Bewindvoering zal hier een actieve, ondersteunende en
begeleidende rol in spelen, zodat de eventuele schuldregeling spoedig bij de
desbetreffende gemeente in werking wordt gezet.
Dit omdat de schuldpositie wel degelijk een onderdeel is van - en daardoor invloed heeft op
– het rond krijgen van het budget.

Voorwaarden:
De cliënten moeten de schulden (eventueel met hulp van hulpverleners) geïnventariseerd
en ordelijk aan leveren zodat Van Diepen Advies & Bewindvoering dit kan controleren en de
schuldeiser op de hoogte stellen dat cliënt onder beschermingsbewind is gesteld.
In geval van schulden zijn er eigenlijk drie mogelijkheden:
1. Er is sprake van enige betalingsachterstanden. Hiervan is sprake als er binnen
een redelijke termijn ( van zo’n 36 maanden) de volledige betalingsachterstand,
middels het treffen van aflossingsregelingen, volledig betaald kan worden.
Voorwaarde is wel dat het aantal schulden niet meer toeneemt. De hoogte van de
schulden kunnen nog wel oplopen wel op door de wettelijke rente en incassokosten.
2. Er is sprake van een problematische schuldsituatie, met een mogelijkheid voor
een minnelijk traject of wettelijke schuldregeling.
In deze gevallen begeleiden wij (het inventariseren van de schulden moet
aangeleverd worden door cliënt, samen met de hulpverlener(s) die het gezin
begeleid(en)) de cliënt zodat het minnelijk traject of de wettelijke regeling (WSNP) zo
spoedig mogelijk wordt geactiveerd.
In de praktijk blijkt deze periode toch snel minimaal tussen de 6 en 12 maand te
duren.
In deze gevallen is het minder van belang of de schuldenlast blijft oplopen door
incassokosten en berekening van rente e.d. omdat een deel van de schulden zal
moeten worden kwijtgescholden aan het eind van de rit.
De kosten lopen op papier wel op maar deze worden aan het einde van de periode
weg geboekt door de schuldeiser.
3. Er is sprake van een problematische schuldsituatie, maar er is geen directe
oplossing mogelijk.
Steeds meer cliënten behoren tot de groep waarbij een oplossing voor de schulden
helemaal geen mogelijkheid is. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan
cliënten die zonder schone lei uit de WSNP gezet zijn, of na het verkrijgen van een

“schone lei’ opnieuw schulden gemaakt heeft. Een steeds groter groeiende groep
mensen komt terecht in deze situatie. Hier is er de noodzaak om zo snel mogelijk
een stabiele situatie te creëren.
Hierbij moet men denken dat de vaste lasten zoals: huur, nutsvoorzieningen,
ziektekosten betaald kunnen worden zodat met kan blijven wonen.
Deze groep zal voor een langere tijd geconfronteerd worden met loonbeslag.
Wij beoordelen de correcte berekening van de beslagvrije voet en de zorg dat er
maximaal gebruik wordt gemaakt van alle inkomensondersteunende maatregelen,
zoals langdurigheidtoeslag, bijzondere bijstand, huur- en zorgtoeslag enz.
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Voor de duidelijkheid:
1. Van Diepen Advies & Bewindvoering is geen WSNP bewindvoerder.
2. De schulden kunnen in het begin nog oplopen, alvorens er aan een
oplossing gewerkt kan worden.
3. Er kan nog steeds beslag gelegd worden op inkomen en roerende
goederen - zoals inboedel en auto, dat kan Van Diepen Advies & Bewindvoering
niet altijd voorkomen.
4. De belastingdienst kan de zorgtoeslag verrekenen met belastingschuld.
5. Het beschermingsbewind gaat pas van start na het verkrijgen van een
beschikking van de Rechtbank
Bij de start van het bewind wordt samen met cliënt (en eventueel hulpverlener) het
plan van aanpak met de mogelijkheden en onmogelijkheden inzake de behandeling
van de schulden besproken.
Hierbij wordt duidelijk besproken wat in eerste instantie de insteek zal zijn.
Gedurende de bewindsperiode wordt dit plan van aanpak indien nodig aangepast.
Tot slot.
Bovenstaande is van belang om al tijdens het intakegesprek duidelijkheid te
verschaffen over het verloop van het bewind en eventuele schuldenregelingen.
Het moet de cliënt duidelijk zijn dat schulden niet zomaar zijn opgelost; sterker nog
dat ze vaak ik het begin oplopen.

Voor akkoord en begrijpelijk gemaakt door de bewindvoerder:

Plaats: ___________________________________________

Datum: ___________________________________________

Handtekening cliënt(ten):_____________________________

