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Voor wie is beschermingsbewind 
bedoeld? 
 
Beschermingsbewind is bedoeld voor 
mensen die vanwege lichamelijke of 
psychische redenen tijdelijk of blijvend 
niet in staat zijn om hun financiële 
belangen te behartigen.  
 
Daarnaast is verkwisting of het  
hebben van problematische schulden 
een grond voor beschermingsbewind.  
 
Beschermingsbewind wordt aangevraagd 
bij de kantonrechter. De rechter beslist 
of beschermingsbewind nodig is en 
benoemt een bewindvoerder.  
 
De aanstelling van de bewindvoerder 
zorgt ervoor dat het beheer van de 
financiën uit handen van betrokkene 
wordt genomen.  
 
Kortom, de bewindvoerder regelt al uw 
financiële zaken.  

 
Hoe verloopt de intakeprocedure?  
 
U kunt zich telefonisch, per e-mail of via 
het contactformulier op onze website 
aanmelden.   
 
Wij geven u graag nader uitleg over wat 
Krooss Beschermingsbewind voor u in 
uw situatie kan betekenen.  
 
 

 
 
Na aanmelding maken wij een afspraak 
voor een intakegesprek. Tijdens het 
intakegesprek bespreken wij uw 
(financiële) situatie en geven wij  nader 
uitleg over beschermingsbewind en onze 
werkwijze. 
 
Indien wij beiden positief staan 
tegenover een verdere samenwerking, 
kunnen de stukken voor het aanvragen 
van de onderbewindstelling in orde 
worden gemaakt. Deze stukken worden 
verstuurd naar de rechtbank.  
 
Na de uitspraak van de kantonrechter 
start het bewind. 

 
Is er sprake van schulden? 
 
Indien er sprake is van schulden en 
betalingsregelingen zijn mogelijk, zal 
Krooss Beschermingsbewind 
betalingsregelingen treffen. 
 
Wanneer echter sprake is van 
problematische schulden, zal de 
bewindvoerder een 
schuldhulpverlenende instantie 
inschakelen. Uw financiën worden 
gestabiliseerd en de schuldenlast 
geïnventariseerd. Daarnaast verzorgt 
Krooss Beschermingsbewind de 
administratieve zaken rond een 
aanmelding voor schuldhulp. 

 
 

De meeste mensen regelen hun financiële zaken zelf. Soms lukt dit echter 
niet (meer) door ziekte, ouderdom of andere omstandigheden. Het is dan 
mogelijk om het beheer van de financiën over te laten aan een professionele 
bewindvoerder. Overweegt u om voor uzelf, een familielid of uw cliënt 
beschermingsbewind aan te vragen? In deze folder vindt u meer informatie 
over deze maatregel en onze dienstverlening. 
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Wat zijn de werkzaamheden van de 
bewindvoerder? 
 
Als uw bewindvoerder gaan wij onder 
meer het volgende voor u doen: 
 
▪ Wij openen een beheerrekening, een 

leefgeldrekening en eventueel een 
spaarrekening voor u. 

▪ Op de beheerrekening worden uw 
inkomsten ontvangen en daarvan 
worden uw maandelijkse 
betalingsverplichtingen voldaan. 

▪ Wekelijks ontvangt u een bedrag 
aan leefgeld op uw leefgeldrekening. 

▪ Alle instanties waarmee u een 
financiële relatie heeft, worden op 
de hoogte gesteld van de 
onderbewindstelling. Zij worden 
verzocht alle post voortaan naar de 
bewindvoerder te sturen.  

▪ Wij verzorgen uw aanvragen voor 
uitkeringen, toeslagen, 
kwijtschelding van belastingen en 
bijzondere bijstand.  

▪ Wij maken een budgetoverzicht. 
Daarnaast wordt een plan van 
aanpak opgesteld. Budgetoverzicht 
en plan van aanpak worden met u 
besproken.  

▪ U ontvangt maandelijks een 
rekeningoverzicht. 

▪ Wij maken een startbeschrijving van 
uw vermogen. Deze moeten wij 
overleggen aan de kantonrechter. 
Daarnaast dienen wij jaarlijks 
rekening en verantwoording af te 
leggen over het gevoerde bewind. 

 
 
 
 

 
Wat zijn de kosten van 
beschermingsbewind? 
 
Krooss Beschermingsbewind hanteert de 
door de Staatssecretaris van Veiligheid 
en Justitie vastgestelde tarieven 
(Regeling beloning curatoren, 
bewindvoerders en mentoren).  

 
In bepaalde gevallen is het mogelijk om 
voor deze kosten bijzondere bijstand aan 
te vragen. De gemeente bepaalt of u in 
aanmerking komt voor bijzondere 
bijstand. Indien deze bijstand niet wordt 
verleend, dient u de kosten zelf te 
betalen.  
 
Wilt u meer informatie? 
 
Heeft u vragen en/of wilt u een 
aanmelding doen, dan kunt u 
telefonisch, per e-mail of via het 
contactformulier op onze website contact 
met ons opnemen. 
 
www.kroossbeschermingsbewind.nl 
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