
Beschermingsbewind 



Wat is beschermingsbewind?
Beschermingsbewind (ook wel bewindvoering of bewind) wordt aangevraagd bij de 
rechtbank. Je vraagt dan aan de rechter of iemand anders je inkomen en je 
uitgaven mag beheren. Dit kan een familielid zijn of een bewindvoerder; beiden 
moeten goedgekeurd worden door de rechtbank. 

Beschermingsbewind aanvragen is niet zomaar iets. Het betekent dat iemand 
anders jouw geld gaat beheren en beslist over je uitgaven. Soms is dat nodig omdat 
je dat zelf niet (meer) kunt. Dan is het verstandig dat er iemand is die voor jou je 
geld beschermt. 

Je kunt beschermingsbewind aanvragen omdat je om psychische of lichamelijke 
reden het niet meer zelf kunt, of omdat er zoveel schulden zijn dat je er zonder hulp 
niet meer uitkomt. 

Beschermingsbewind aanvragen gebeurt altijd vrijwillig. 



Hoe werkt het?
Eerst maken we een afspraak bij je thuis. Als jij het fijn vindt om bij het gesprek een 
vertrouwd persoon uit te nodigen kan dat heel handig zijn. Dan kun je (samen) 
vertellen wat het probleem is en waar je naar op zoek bent. Wij vertellen wat we 
voor je kunnen doen en wat beschermingsbewind inhoudt. Je krijgt een 
informatiemap waarin je alles nog eens rustig kunt nalezen. 
Na dit gesprek kun je beslissen of Patrona Bewind bij jou past. Wij bedenken op 
onze beurt of Patrona Bewind jou kan helpen. 

Als je bent getrouwd of samenwoont wordt er beschermingsbewind aangevraagd 
voor jullie samen. Op die manier kunnen we ons werk het beste uitvoeren. 

Als we het met elkaar eens zijn wordt het beschermingsbewind aangevraagd. 
Daarvoor zijn papieren nodig. We komen deze bij je thuis ophalen en tijdens het 
bezoek vullen we samen de formulieren in. Deze worden daarna naar de rechtbank 
opgestuurd. 

Na de aanvraag word je uitgenodigd voor de zitting. Dat duurt meestal 
6 tot 8 weken. Een zitting is een gesprek bij de rechtbank waarbij de rechter of de 
griffier vragen stelt over je verzoek. Een zitting duurt meestal maximaal 10 minuten. 
Als alles duidelijk is voor de rechter hoor je direct of het beschermingsbewind wordt 
toegekend. 
Bij een zitting met een griffier (zonder rechter) geeft deze een advies aan de 
rechter. De rechter bepaalt dan later of het beschermingsbewind wordt toegewezen. 
De beschikking wordt naar je opgestuurd.



Wat is een beschikking?
Een beschikking is het papier van de 
rechtbank waarop staat dat de rechter het 
beschermingsbewind heeft toegekend. 
Je naam en geboortedatum staan erop, 
en de naam van de bewindvoerder. 

Die beschikking hebben we nodig om 
namens jou je zaken te kunnen regelen. 
Denk aan informatie opvragen bij 
schuldeisers, of zorgen dat jouw post naar 
ons wordt opgestuurd.

Wat doen we voor je?
Na de kennismaken en de zitting moeten we ongeveer 2 weken wachten op de 
beschikking. In deze tijd halen we de administratie alvast bij je op. Deze papieren 
geven ons informatie over je inkomen, je uitgaven en of hier problemen mee zijn. 
Deze informatie komt in een boedelbeschrijving; dit is informatie voor de rechtbank 
en hiermee kan de rechter ieder jaar controleren of je situatie beter is geworden. 
We beschrijven hoe problemen aangepakt gaan worden en ook deze informatie 
gaat naar de rechtbank. 
De administratie krijg je daarna weer van ons terug. 

Zodra de beschikking er is sturen we alle organisaties een brief. Daarin vragen we 
om voortaan alle post naar het postbusnummer of e-mailadres van Patrona Bewind 
te sturen. Dat kunnen schuldeisers, de belastingdienst, de gemeente of bijvoorbeeld 
de woningbouwvereniging zijn. Je ontvangt van deze organisaties dan geen post 
meer thuis. 
Soms gebeurt het dat er toch nog post bij je thuis komt. Als je ons dat laat weten 
sturen we die organisatie opnieuw een brief.



Wat doen we verder voor jou: 
- we gaan mee naar de rechtbank 
- aanvragen van bankrekeningen 
- ontvangen van alle inkomsten: salaris, uitkering, toeslagen en ook   
   kinderbijslag 
- aanvragen van toeslagen en bijzondere bijstand 
- aanvragen van uitkeringen 
- betalen van de vaste lasten 
- nieuwe verzekeringen, als dat nodig is 
- betalingsregelingen treffen met schuldeisers, ook met het CJIB 
- eenvoudige belastingaangifte doen 
- kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke heffingen 
- zoeken naar een oplossing voor de schulden, als deze er zijn 
- sparen, als dit kan 
- elk jaar alle bankzaken laten controleren door de rechtbank (zie 
   Rekening  en Verantwoording)



Wat doen we niet?
We schieten geen geld voor en we lenen ook geen geld aan je. We kunnen alleen 
rekeningen betalen als er voldoende geld binnenkomt op je beheerrekening. 

Wij kunnen een beslaglegging op je meubels of op je bankrekening niet 
tegenhouden. Wel kunnen we brieven sturen naar schuldeisers en vragen om 
begrip, geduld of een betalingsregeling met ze afspreken. 
En we kunnen ervoor zorgen dat er niet te veel beslag wordt gelegd op het salaris 
of je uitkering. 

Wij zijn geen budgetbeheerder voor (voormalig) zelfstandigen.



Beheer en Leefgeld rekening
We openen twee nieuwe bankrekeningen voor je, een beheerrekening en een 
leefgeldrekening. 

Op de beheerrekening worden je inkomsten ontvangen, bijvoorbeeld salaris, 
uitkering, toeslagen, kinderbijslag. Van deze rekening krijg je geen pinpas, want alle 
betalingen gebeuren via de computer. 

Op de leefgeldrekening wordt elke week of elke maand je leefgeld overgemaakt en 
van deze rekening krijg je wel een pinpas. Met deze pas kun je niet internet- 
bankieren, maar wel zelf pinnen. 

Via onze website www.patronabewind.nl kun je inloggen en meekijken op je eigen 
bankrekeningen. Zo zie je wat er op je rekeningen staat en wat er voor je is betaald. 

Als je niet zo handig bent met een computer laat ons dat weten, dan sturen we je 
elke maand de bankafschriften per post.



Rekening en Verantwoording 
en het bewind register
Ieder jaar maken we een verslag van alle inkomsten, uitgaven en de stand van de 
schulden. Dit heet de Rekening en Verantwoording. Dit verslag wordt gecontroleerd 
door de rechtbank. 
Als er zaken zijn die anders zijn gegaan dan we hadden verwacht moeten we dit 
hierin vermelden. De rechtbank kan ons hierover achteraf ook vragen stellen. 

Tijdens de zitting, bij de aanvraag van het bewind, vraagt de rechter of je zelf zo’n
verslag kunt begrijpen. In dat geval komen we bij je thuis om het verslag te 
bespreken en je uit te leggen wat er het afgelopen jaar is gebeurd. Als je het hebt 
begrepen onderteken je het verslag. Dit verslag gaat alleen over de cijfers. 

Het bewind register is een register van de rechtbank. Daarin staat iedereen 
genoemd die onder beschermingsbewind staat en schulden heeft. Als een verkoper 
jou via een webwinkel iets wil verkopen moet hij eerst nakijken of je in dit register 
staat. Sta je daarin dan mag hij jou niets verkopen zonder overleg met ons. 
Wij gebruiken dit register om je te beschermen als je iets hebt gekocht dat je niet 
kunt betalen. Op die manier ontstaan er geen nieuwe schulden.



Wat verwachten we van jou?
Wij behandelen je met respect en we denken altijd met je mee. We houden zoveel 
mogelijk rekening met jouw wensen. We vragen van jou dat je ons ook netjes en 
met respect behandelt. 

Soms komt het voor dat je extra geld nodig hebt om iets te kopen. Het kan dan 
gebeuren dat ons antwoord 'nee' is, omdat er niet genoeg geld is of dat geld ergens 
anders voor nodig is. De rechtbank verwacht van ons dat wij je vaste lasten betalen 
en je aflossingen doen en dit mag niet in gevaar komen. We vragen van jou dat je 
hier begrip voor hebt, ook al is dat niet fijn om te horen. 

Bewindvoering betekent ook dat je niet meer zelf kunt beslissen over zaken die met 
geld te maken hebben. Je moet daarvoor altijd eerst met ons overleggen. Dit kan 
bijvoorbeeld voorkomen als je wilt overstappen naar een andere energieleverancier, 
een nieuw mobiel abonnement wilt of als je wilt verhuizen. Je mag van ons 
verwachten dat we rekening houden met wat voor jou belangrijk is. 
Belangrijke gebeurtenissen moeten gemeld worden bij de rechtbank, bijvoorbeeld 
als je iets wilt kopen dat meer dan 1.500 euro kost, als je een rechtszaak wilt 
beginnen of je krijgt een erfenis. De rechter geeft dan aan wat wij moeten doen. 

Als je persoonlijke omstandigheden veranderen moet je dat direct aan ons 
doorgeven. Laat het weten als er een baby op komst is, als je een andere baan 
krijgt of als het contract van je werk niet wordt verlengd. Of als er iemand bij je komt 
wonen. 

En als je extra leefgeld nodig 
hebt vragen we je dit minimaal 
2 werkdagen van te voren met 
ons te bespreken.



Hoe lang duurt bewindvoering?
Beschermingsbewind duurt zolang als het nodig is. De rechter heeft in het begin 
onderzocht waarom het beschermingsbewind nodig is. Met de Rekening en 
Verantwoording houdt de rechtbank bij hoe het gaat met het bewind. Als je zelf 
vindt dat het beschermingsbewind niet meer nodig is bespreek je dat eerst met ons. 
We kunnen dan kijken hoe het gaat en of je het in de toekomst weer zelf kunt. 
Het einde van het beschermingsbewind kun je zelf aanvragen bij de rechter; deze 
bekijkt of er geen reden meer is voor het bewind. De rechter vraagt ook aan ons wat 
wij daarvan vinden. 

Het is altijd beter om het opheffen van het beschermingsbewind samen aan te 
vragen. Wij helpen je dan om aan de rechter te laten zien wat je zelf kunt. 

Wat kost bewindvoering?

Klachten

De kosten voor beschermingsbewind wordt door de rechtbank bepaald, zie de 
bijlage voor de tarieven. Voor de rechtbank moet je griffiekosten betalen. 

Voor deze kosten kunnen we bijzondere bijstand aanvragen. De gemeente bepaalt 
of deze kosten voor jou vergoed worden en dit is afhankelijk van je inkomen. Elke 
gemeente heeft hiervoor zijn eigen regels. Tijdens de kennismaking kunnen we je 
vertellen of je wel of niet in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. 

Er is een klachtenreglement waarin staat beschreven wat je kunt doen als je een 
klacht over ons hebt. Bij de informatiemap krijg je dit reglement. Je kunt het ook 
downloaden van onze website. 



Over Patrona Bewind

                                

                         
                
          
Patrona is een Latijns woord en betekent beschermvrouwe. 

De basis voor budgetbeheer is vertrouwen. We vinden het belangrijk om kwaliteit te 
leveren en zorgen daarom goed voor jouw geldzaken. Het is fijn te weten dat je op 
ons kunt rekenen. 

Wij zijn Jenny Hoekstra en Annemarie Elfring. We hebben jarenlange ervaring in 
het werken met mensen, administratie en schuldhulpverlening. Samen gaan wij 
graag voor je aan de slag om te zoeken naar de beste oplossing.   

Samenwerking
We werken samen met o.a. Kwadraad Maatschappelijk Werk, 
Humanitas Thuisadministratie, Jeugdteams Hoeksche Waard, Wmo, 
de Voedselbank en de schulddienstverlening van WIHW. 

Jenny Hoekstra, 
bewindvoerder 

Annemarie Elfring, 
schuldbemiddelaar/ 

ondersteuner



Bereikbaarheid
Wij zijn telefonisch te bereiken tijdens het spreekuur  
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, 
tussen 9.00 en 11.00 uur. 

Telefoonnummer 0186 - 767070

Per e-mail: 
info@patronabewind.nl 

Een e-mail wordt zo snel mogelijk beantwoord, uiterlijk binnen twee 
werkdagen. 

Per post: 
Postbus 1303 
3260 AH  Oud-Beijerland 

www.patronabewind.nl 
KvK 69395721


