wat u kunt doen
als u uw ﬁnanciële
zaken uit handen
wilt geven

BUREAU TEN HOVE
BESCHERMINGSBEWINDVOERING

Heeft u
bescherming
nodig?
Soms kan iemand niet
goed zijn of haar eigen
belangen behartigen
of voor zichzelf zorgen.
Denk bijvoorbeeld aan Alzheimerpatiënten, mensen
die verslaafd zijn, mensen
met een verstandelijke
beperking, psychiatrisch
patiënten of mensen met
problematische schulden.
De wet geeft dan drie
mogelijkheden om maatregelen te nemen: bewind,
mentorschap en curatele.
Ze zijn alle drie bedoeld om
de persoon om wie het gaat
te beschermen tegen anderen, die misbruik van de
situatie kunnen maken.
Bent u iemand die deze
bescherming - tijdelijk of
blijvend - nodig heeft, of
kunt u zo iemand? Dan is
het goed om te weten wat
u kunt doen.
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Welke maatregel
past bij u?

Er is een groot verschil tussen
bewind, mentorschap en curatele.
Wat voor u het beste is hangt af
van de reden waarom u bescherming nodig heeft.
Bij bewind of mentorschap blijft u
handelingsbekwaam. Bewind is een
ﬁnanciële maatregel. Als u uw ﬁnanciële handelingen niet - of niet meer
- kunt overzien, dan is bewind voor u
voldoende. U mag dan uw ﬁnanciële
zaken niet zelf meer doen, en ook niet
door familieleden laten doen. Als het
er alleen om gaat dat u niet - of niet
meer - over persoonlijke zaken kan
beslissen, dan ligt een mentorschap
meer voor de hand.
Curatele gaat het verst. Iemand die
onder curatele staat is handelingsonbekwaam. U mag dan over bijna niets
meer zelfstandig beslissen; noch over
uw ﬁnanciële, noch over uw persoonlijke zaken. Curatele is nodig als u de
gevolgen van uw doen en laten helemaal niet - of niet meer - overziet.
Vindt u dat voor uzelf - of voor
iemand waarbij u betrokken bent
- een maatregel wenselijk of
noodzakelijk is? Kies dan voor een
maatregel die passend, maar niet
te zwaar is.
Ook zonder curatele of bewind kunnen
geld en goederen worden beheerd,
bijvoorbeeld door een volmacht. Ook
budgetbeheer kan voldoende zijn om
te helpen bij uw ﬁnanciën. U moet
dan wel beseffen dat u dan niet de
bescherming krijgt die bewind of curatele bieden.
Deze brochure gaat verder in op
bewind.
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Wat is bewind?

Bewind is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijk of
geestelijke toestand tijdelijk of
blijvend niet in staat zijn om hun
ﬁnanciele belangen te behartigen
of problematische schulden hebben.
Ofﬁcieel heet deze maatregel onderbewindstelling van goederen ter
bescherming van meerderjarigen. In
de praktijk worden hiervoor verschillende termen gebruikt, zoals beschermingsbewindvoering, bewindvoering
of kortweg bewind.
Als uw goederen*) onder bewind gesteld zijn, dan mag u daar niet meer
zelfstandig over beslissen. Uw bewindvoerder gaat ook over het beheer van
uw goederen.
*) Een zaak is volgens de wet iets tastbaars. Iets dat u kunt aanraken of beetpakken, zoals grond, een huis, een tafel, enz.
Zij kunnen uw eigendom zijn. Naast zaken
kunt u echter ook rechten hebben. Denk
daarbij aan een recht op een geldvordering,
aan loon, uitkering en effecten. Zaken en
rechten samen worden in de wet ‘goederen’
genoemd.
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Hoe kunt u
bewind aanvragen?

U kunt zelf bewind aanvragen bij
de kantonrechter. Wij kunnen u
daarbij helpen.
Ook uw partner of familieleden kunnen de aanvraag doen. Verder degene
die gezag over u uitoefent, zoals uw
voogd (als u minderjarig bent) of
stiefouder.
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Wie kan benoemd
worden?

In principe kan iedereen die meerderjarig is - en dat wil - door de
kantonrechter tot bewindvoerder
worden benoemd. De kantonrechter beoordeelt de geschiktheid.
Voor benoeming tot bewindvoerder
kan in de eerste instantie worden
gedacht aan uw partner. Verder komt
voor benoeming in aanmerking één
van uw ouders, kinderen, broers of
zusters. Niet benoemd kunnen worden
een Wsnp-bewindvoerder, een hulpverlener, een werknemer of bestuurder van een zorginstelling.
U kunt er ook voor kiezen om
een professionele bewindvoerder zoals Bureau Ten Hove in te
schakelen.

“

Ik zie mensen opbloeien, doordat
ze weer ﬁnanciële rust krijgen.
Dat wens ik u ook toe!

De kantonrechter kan namelijk ook
een buitenstaander benoemen,
bijvoorbeeld als u geen familie heeft
of als u liever niet heeft dat familie
bewind over u voert. Sinds 1 april
2014 moeten bewindvoerders die drie
of meer personen onder hun hoede
hebben, aan kwaliteitseisen voldoen.
Bureau Ten Hove voldoet daaraan.
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“

Bewind is een ingrijpende
maatregel. U geeft immers de
zeggenschap over uw eigen
ﬁnanciën uit handen.

Wat doen wij als
bewindvoerder voor u?

De andere kant van de
medaille is dat ik als bewindvoerder uw ﬁnanciële zorgen
wegneem.

Als bewindvoerder behartigen wij
al uw ﬁnanciële belangen. Onze
hoofdtaak is het beheren van alles
wat onder bewind is gesteld.
Dat wil zeggen dat wij zorgen dat uw
goederen in stand blijven en op een
goede manier worden geëxploiteerd.
Bovendien voeren wij er de administratie over. We zorgen bijvoorbeeld
dat uw geld goed wordt belegd, rente
op tijd bijgeschreven en een huis op
tijd geschilderd.
We regelen van ook uw ﬁnanciële
huishouding. We zorgen ervoor dat uw
inkomsten in de eerste plaats worden
gebruikt voor uw verzorging. Wanneer
u wil beschikken - zoals de wet dat
noemt - over iets dat onder bewind
is gesteld, heeft u onze medewerking
nodig.
Onze werkzaamheden bestaan uit:
• begeleiding bij uw aanvraag;
• openen van een beheer- en leef
geldrekening;
• aanvragen van uitkeringen, zoals
(bijzondere) bijstand, huurtoeslag,
zorgtoeslag of een persoonsgebon
den budget (PGB);
• aanvragen van eventuele kwijtscheldingen;
• afsluiten van noodzakelijke verzekeringen;
• aangifte inkomensbelasting;
• contacten met instellingen;
• betaling van de vaste lasten volgens een persoonlijk budgetplan;
• behandeling en doorzending van
post;
• jaarlijkse verantwoording aan u en
de rechtbank.
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Wie controleert uw
bewindvoerder?

De kantonrechter houdt toezicht
op bewindvoerders. Van professionele bewindvoerders eist de kantonrechter een eigen verklaring dat zij
aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen, een verslag van een accountant
en een verklaring van de accountant
over de jaarcijfers. Bureau Ten Hove
voldoet aan die eisen.

7

Wanneer eindigt
het bewind?

De kantonrechter kan de onderbewindstelling opheffen op verzoek.
De rechter doet dat als de redenen voor de maatregel er niet
meer zijn.
Bijvoorbeeld:
• als u weer zelf uw eigen belangen
kunt behartigen, eventueel met
de hulp van anderen;
• als de rechter het bewind voor een
bepaalde periode heeft uitgespro
ken en die periode voorbij is.
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Kosten

Bureau
Ten Hove

De beloning van de bewindvoerder is gebaseerd op landelijk vastgestelde tarieven en wordt door
de kantonrechter vastgesteld. U
betaalt zelf de kosten.

In 2016 begon Willemien
ten Hove een eigen praktijk
voor beschermingsbewindvoering. Maatschappelijke
betrokkenheid was voor
haar de belangrijkste drijfveer.

Kunt u dat niet of slechts voor een
deel betalen? Dan is het voor beschermingsbewind mogelijk om bijzondere
bijstand aan te vragen. Wij kunnen u
daarbij helpen.

Neem contact
op
Bent u geïnteresseerd in onze
dienstverlening? We komen graag
bij u langs om er meer over te
vertellen.
Stuur een mail of bel ons. U kunt ook
onze website bezoeken.

Willemien werkte twintig jaar
in de ﬁnanciële dienstverlening
voor Rabobank. Als accountmanager private banking werkte
ze vijftien jaar voor particuliere
klanten in het hoogste marktsegment. Eerder werkte zij voor
Rabobank als hypotheekadviseur
en adviseur bedrijven Midden- en
Kleinbedrijf.
Ze volgde de opleiding tot beschermingsbewindvoerder aan het Instituut voor Financien & Zorgverlening
(IFZ).

Telefonisch bereikbaar
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
Van 9:00 uur tot 12:00 uur

WILLEMIEN T E N H O V E VAN ITTER S U M

BESCHERMINGSBEWINDVOERDER
Postbus 10424
7301 GK Apeldoorn
(055) 301 46 37
willemien.tenhove@bureautenhove.nl
www.bureautenhove.nl

Waar kunt u op
rekenen?

1

Kwaliteit

Verstand van zaken en ruime
ervaring in de ﬁnanciële
dienstverlening.

2

Menselijk

Persoonlijk contact en betrokkenheid bij u en uw situatie.
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Helder

Duidelijke afspraken vooraf in
een plan van aanpak. Online
altijd inzage in uw eigen
ﬁnanciën.
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Betrouwbaar

Integer en zorgvuldig. Controle door accountant en
rechtbank.
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Gezamenlijk

Wij nemen uw ﬁnanciele zorg
over. U blijft zelf doen wat u
kunt doen. Als het kan betrekken we uw naasten erbij.
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Bereikbaar

U kunt ons bellen en mailen.
Reactie op uw post en email
binnen twee werkdagen.

