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Beschermingsbewind 
 
Wat is beschermingsbewind? 
Soms is iemand door een psychische of lichamelijke 
beperking niet in staat om zijn of haar eigen financiën 
te regelen. Is dat bij u ook het geval of kent u iemand 
in uw omgeving bij wie dit het geval is? Dan biedt 
beschermingsbewind misschien uitkomst. 
 
Beschermingsbewind is vooral bedoeld om u te 
beschermen. Dit zorgt ervoor dat anderen geen 
misbruik van uw situatie kunnen maken. 
Beschermingsbewind wordt ook wel bewind of 
onderbewindstelling genoemd. Een bewindvoerder 
beheert uw inkomsten en zorgt er onder andere voor 
dat uw vaste lasten op tijd worden betaald. Ook zorgt 
een bewindvoerder ervoor dat de kans op (nieuwe) 
schulden kleiner wordt. Kortom, een bewindvoerder 
regelt al uw financiële zaken voor u. 
 
Beschermingsbewind moet aangevraagd worden bij de 
kantonrechter. PAK de Balans kan u daarbij helpen. U heeft 
hiervoor geen advocaat nodig. De kantonrechter 
beslist dan of beschermingsbewind nodig is. 
 

Wat kunt u van ons verwachten? 
Voordat beschermingsbewind is uitgesproken door de 
kantonrechter: 
Budgetbeheer 
U krijgt indien mogelijk en in overleg budgetbeheer. Bij 
budgetbeheer beheert PAK de Balans uw inkomsten en betaalt 
daar uw vaste lasten van. Ook adviseren wij u over hoe u uw 
inkomsten kunt vergroten en uw uitgaven kunt verlagen. Om 
inzicht te krijgen in uw financiële situatie maken wij een overzicht 
van al uw inkomsten en uitgaven. 
Dit noemen we een budgetplan. In dit plan staat 
welke van uw vaste lasten wij iedere maand van uw 
inkomen gaan betalen. Ook staat in dit plan voor 
welke betalingen wij gaan reserveren (sparen) en 
hoeveel huishoudgeld u krijgt. 
 
Nadat beschermingsbewind is 
uitgesproken door de kantonrechter: 
Post 
Worden wij tot uw bewindvoerder benoemd, dan 
geven wij dit door aan alle instanties waar u mee te 
maken heeft. Bijvoorbeeld uw verhuurder en uw 
werkgever. Wij vragen hen ook brieven voortaan naar 
ons toe te sturen. 
 
Ontvangen van uw inkomen en betalen van uw vaste lasten 
Als uw bewindvoerder beheren wij uw geldzaken. 
Als u onder bewind staat, beslissen wij wat er met uw 
inkomen gebeurt. Dit doen wij zoveel mogelijk in 
overleg met u. Al uw inkomsten komen op uw beheerrekening 
binnen. Dus niet alleen uw loon of uitkering, maar bijvoorbeeld 
ook uw kinderbijslag, belastingteruggave en vakantiegeld.  
 
 
 

 
 
 
Aanvragen voorzieningen en verzekeringen 
PAK de Balans vraagt voorzieningen voor u aan. 
Hierbij kunt u denken aan het aanvragen van 
(bijzondere) bijstand of bijvoorbeeld huur- en 
zorgtoeslag. Ook verzorgen wij uw belastingaangifte 
en vragen wij kwijtschelding aan voor gemeentebelastingen. 
Verder zorgen we ervoor dat u alle 
noodzakelijke verzekeringen heeft. Kortom, wij 
verzorgen uw gehele financiële administratie. 
 
Schulden regelen 
Heeft u schulden, dan proberen wij hier een oplossing 
voor te vinden. Bijvoorbeeld in de vorm van een 
schuldregeling (gemeente). Dit is niet altijd direct mogelijk en kan 
soms enige tijd duren. Eerst dienen alle schulden in kaart 
gebracht te worden en uw inkomsten en uitgaven stabiel te zijn.  
 
Verantwoording aan kantonrechter 
PAK de Balans staat onder toezicht van de rechtbank. Als uw 
bewindvoerder moeten wij jaarlijks verantwoording 
afleggen aan de kantonrechter. 
 

Wat moet u zelf doen? 
Nadat beschermingsbewind is 
uitgesproken door de kantonrechter: 
Wijzigingen op tijd doorgeven 
Het is belangrijk dat u alle wijzigingen in uw persoonlijke 
en financiële situatie zo snel mogelijk aan ons doorgeeft. Een 
persoonlijke wijziging is bijvoorbeeld de 
geboorte van een kind. Ook als u wilt gaan verhuizen 
moet u dit overleggen. Een financiële wijziging is bijvoorbeeld 
wanneer u verandert van werkgever of wanneer uw uitkering 
verandert. 
 
Geen nieuwe schulden maken 
Het is belangrijk dat u geen nieuwe schulden maakt. 
 

Duur 
De kantonrechter bepaalt hoe lang uw beschermingsbewind 
duurt. Meestal is dit voor onbepaalde tijd. 
U kunt niet zelf stoppen met beschermingsbewind. 
Daar moet u de kantonrechter toestemming voor 
vragen. De kantonrechter bepaalt dan of u nog 
beschermingsbewind nodig heeft. 
 

Kosten 
Heeft u een laag inkomen? Dan worden de kosten van het 
beschermingsbewind betaald door de gemeente. Heeft u een 
hoog inkomen? Dan moet u een maandelijkse bijdrage betalen 
voor beschermingsbewind. Deze bijdrage wordt jaarlijks 
vastgesteld door het LOVCK.  
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Contactgegevens  

 
 
 
 Kantoor Emmen  

Postbus 1228 
7801 BE Emmen 

T: 
E: 

085 760 6014 
kantoor@pakdebalans.nl 

 
 
 Kantoor Zwolle 

Postbus 1228 
7801 BE Emmen 

T: 
E: 

 06 38 08 09 67 
zwolle@pakdebalans.nl 

 
 
 Kantoor Stadskanaal 

Postbus 10 
9500 AA Stadskanaal 

T: 
E: 

06 83 44 99 47 
stadskanaal@pakdebalans.nl 

 
 
 
Kantoortijden:  
 
Maandag t/m donderdag van 9:00 tot 16:00 uur 
Vrijdag zijn wij niet telefonisch bereikbaar 


