
 

 

 

 

 

Taken bewindvoerder 

 

Uw bewindvoerder zal uw vaste contactpersoon worden wanneer het betrekking heeft op uw 

financiën. Onze werkzaamheden bestaan uit: 

 inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen; 
 opstellen van een budgetplan; 
 informatie inwinnen of gegevens wijzigen bij diverse relevante instanties; 
 controleren eigen bijdrage AWBZ; 
 verzekeringen controleren en regelen 
 aanpassen van beslagvrije voet indien er beslag ligt op inkomsten; 
 aanvragen van kwijtscheldingen; indien mogelijk 
 aanvragen van bijzondere bijstand;  
 treffen van betalingsregelingen; indien mogelijk 
 aanvragen van toeslagen;  

 aflossen van uw schulden, indien mogelijk; 
 aanvragen schuldenregeling of schuldsanering, indien mogelijk; 
 belastingaangifte doen; 
 informeren en adviseren bij juridische zaken; 

 

Misverstanden over bewindvoering 

Over bewindvoering bestaan enkele misverstanden. Velen denken dat wanneer men onder bewind 
staat de financiële en daarmee samenhangende problemen direct stoppen. Echter, is dit afhankelijk 
van uw samenwerking. Een nieuwe start valt of staat doormiddel van een goede aanlevering van 
benodigde gegevens. Bij onjuiste of onvolledige informatie kunnen wij uw situatie niet goed in kaart 
brengen en kunnen wij ons werk niet goed verrichten. 

 
Eigen verantwoordelijkheid 

U blijft nog steeds zelf verantwoordelijk voor de ontstane schulden. Dit houdt in dat wanneer er een 
ambtelijk stuk wordt afgegeven door een deurwaarder u dit ook bij ons dient aan te leveren. Indien 
de deurwaarder bekend is bij ons zullen stukken normaliter direct bij ons worden afgegeven. 
Communicatie tussen beide partijen is daarom zeer van belang.  
 

 



 
Duur en omvang bewind 

De kantonrechter bepaalt hoe lang de bewindvoering duurt en welke goederen onder bewind 
worden gesteld. In het algemeen wordt de bewindvoering uitgesproken over alle goederen en voor 
onbepaalde tijd. 
 

 

Beëindiging van het bewind 

Als iemand vindt dat hij/zij zelf weer in staat is om de financiën te regelen, kan de kantonrechter 
gevraagd worden de bewindvoering te beëindigen. De kantonrechter wint dan informatie in bij de 
bewindvoerder en doet vervolgens een uitspraak. 

 

 

C & L Adviseurs is aangesloten bij branchevereniging NBPB 


