Uw financiën
in de hand door
het (even) uit
handen te geven!

Budgetbeheer en Beschermingsbewind

Samen zorgen we voor
grip op uw financiën

Bent u achttien jaar of ouder? Dan bent u –

Ondertussen wordt u geholpen om zelf weer

volgens de Nederlandse wet –‘handelings

grip op uw in- en uitgaven te krijgen. Eventueel

bekwaam’. Dat betekent dat u zelfstandig

wordt een schuldhulpverlener ingeschakeld bij

over o.a. uw portemonnee kunt en mag

redelijkerwijs onaflosbare schulden. Na afloop

beslissen. Echter niet iedereen kan die

bent u weer financieel onafhankelijk.

verantwoordelijkheid aan. Naast de ver
leiding om spullen te kopen, kan ook een

Wat is beschermingsbewind?

fysieke of mentale gesteldheid hier debet

Bij beschermingsbewind krijgt u, door een

aan zijn. In dat geval kunt u ervoor kiezen

kantonrechter, een bewindvoerder toegewezen

om iemand in de armen te nemen voor

om uw financiële belangen te behartigen.

budgetbeheer of beschermingsbewind.

Hij of zij neemt de verantwoordelijkheid over
een vastgestelde lijst met tastbare zaken zoals

Wat is budgetbeheer?

uw woning of bezittingen. Maar ook inkomsten

Bij budgetbeheer stelt u, op vrijwillige basis,

zoals loon of een uitkering. U mag hier dan niet

een bevoegd persoon aan voor de verzorging

meer zelfstandig over beslissen, anders dan

van uw financiën. Uw inkomsten komen

met (financiële) toestemming van uw bewind-

binnen op een afgeschermde beheerrekening.

voerder. De bewindvoerder doet bovendien de

Vanaf dit bankaccount betaalt uw beheerder

belastingaangifte en aanvragen zoals bijstand,

alle vaste lasten zoals huur of hypotheek,

toeslagen of een persoonsgebonden budget.

belastingen en energie. U krijgt zelf de be-

Doel van het beschermingsbewind is te voor-

schikking over een vast maandelijks bedrag

komen dat iemand misbruik maakt van uw

om bijvoorbeeld boodschappen te doen.

situatie, tot u weer op eigen benen kunt staan.

Beschermingsbewind en Budgetbeheer

Er heerst nog steeds een taboe op schulden
en financiën. Zorgen die u hierover heeft
(al dan niet voor uzelf of familie) zijn dan
ook niet eenvoudig bespreekbaar met
uw omgeving. Het is daarom fijn dat er
ondernemingen zoals BilancioBudget
zijn die uw probleem serieus nemen
en u kunnen helpen bij het herstel van
de (financiële) balans.

Welke keuze past bij uw situatie?
Budgetbeheer is voor mensen die de grip op
hun financiën kwijt zijn en daar zélf iets aan
willen doen. Het is een ingrijpende beslissing,
maar u houdt wel enige vrijheid en eigen
verantwoordelijkheid. Het is relatief eenvoudig
te beëindigen. Beschermingsbewind is minder
vrijblijvend en is alleen bedoeld voor mensen
die door hun fysieke of mentale gesteldheid
niet in staat zijn om – tijdelijk of blijvend –
hun eigen financiële belangen te behartigen.
Meestal komt het tot stand na advies van
een verwijzende instantie of op voorspraak
van de familie. Een kantonrechter beslist
over de toekenning van bewindvoering.

“Nu ik weer inzicht en controle
heb over mijn geld, durf ik dat leuke jasje
ook weer te kopen!”

De kosten van budgetbeheer
en beschermingsbewind

in uw regio. Tijdens dit gesprek brengen we

De tarieven voor budgetbeheer zijn onderhevig

kijken we of we dezelfde ideeën hebben over

aan veranderingen en kunnen verschillen per

het beheertraject. Bovendien moet er een

vestiging van BilancioBudget. Afhankelijk van

klik zijn tussen u en de budgetbeheerder.

uw gemeente worden in sommige gevallen

Binnen enkele dagen hoort u of de budget-

de kosten van budgetbeheer (deels) vergoed.

beheerder uw zaak aanneemt. Dit is dus niet

samen uw financiële situatie in kaart. Ook

vanzelfsprekend!
De tarieven voor beschermingsbewind zijn
landelijk vastgelegd. Ze worden elk jaar

Budgetbeheer is een vrijwillige maatregel.

opnieuw bepaald door het Landelijk Overleg

Daarom stellen we tijdens het kennismakings

Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK). Bilancio

gesprek al gezamenlijk een traject en de duur

Budget heeft hier dus geen invloed op. Kunt u

van de samenwerking vast. In het traject

de kosten niet of slechts gedeeltelijk betalen?

zitten vaste momenten waarop we bekijken of

Dan is het voor beschermingsbewind mogelijk

budgetbeheer nog langer nodig is. Na afloop

om bijzondere bijstand aan te vragen.

van de samenwerking staat u er niet meteen

Uw bewindvoerder kan u daarbij helpen.

alleen voor. Er is een periode van nazorg waarin
u op weg geholpen wordt om uw financiën

Budgetbeheer aanvragen
Budgetbeheer is eenvoudig te regelen.
De eerste stap is een kennismakingsafspraak
met een budgetbeheerder van BilancioBudget

weer zelfstandig te beheren.

Beschermingsbewind aanvragen
Beschermingsbewind heeft verregaande
juridische consequenties. Een verzoek om
bewindvoering wordt daarom ingediend bij
en toegekend door de kantonrechter van
de rechtbank in het arrondissement waar
u woont. Er zijn speciale formulieren om
een dergelijk verzoek te doen. U kunt deze
vinden op onze website bilanciobudget.nl
In deze formulieren staat ook welke documenten nodig zijn bij de aanvraag. Als u wilt
kan een bewindvoerder van BilancioBudget
u helpen bij het verzoek.
Beschermingsbewind stopt als u zelf – of
met hulp van anderen – weer in staat bent
om uw financiële belangen te behartigen.
De kantonrechter bepaalt of dit het geval is.
In sommige gevallen wordt beschermingsbewind voor bepaalde tijd afgesproken.
Uiteraard stopt het beschermingsbewind
dan automatisch na die periode.

“Een geruststellend idee dat
mijn broer nu wordt beschermd tegen
misbruik van zijn goedheid!”

Over BilancioBudget

Onze beloftes aan u!

BilancioBudget is een landelijke franchise-

We reageren op een manier die recht doet aan

organisatie voor onafhankelijke, financiële

de situatie waarin u zich (persoonlijk) bevindt,

hulpverlening. Wij creëren (financiële) balans

ons bewust van onze rol als onafhankelijk

door de bevordering van goed rentmeester-

vertrouwenspersoon. We geven u daarbij op

schap. Onze bewindvoerders/budgetbeheerders

heldere wijze inzicht in uw financiële situatie

zijn allen gediplomeerd. Om een bepaald

en (on)mogelijkheden. Onze informatie over

kwaliteitsniveau te kunnen garanderen is elke

wat u wel en niet van ons mag verwachten is

vestiging van BilancioBudget aangesloten bij

daarbij ondubbelzinnig.

een branchevereniging. Voor zowel budget

We hechten veel belang aan een goede band

beheer als beschermingsbewind geldt dat

en samenwerking met onze cliënten en

het een combinatie van vak- en mensenkennis

belanghebbenden. We waarderen ieders

vereist. Bij BilancioBudget bent u verzekerd

talenten, achtergrond etc. en gebruiken dat

van een respectvolle, persoonlijke behandeling.

als uitgangspunt bij het stimuleren van goed

Elk traject is uniek en wordt ook zo benaderd.

rentmeesterschap. Zonder te oordelen,

Tot slot heeft u contact met een bewindvoer-

op gelijkwaardige wijze. Alleen dan krijgen

der of budgetbeheerder die de weg kent naar

we de financiële administratie op orde en

instanties bij u in de regio.

ervaart u structurele balans.

Neemt u vrijblijvend contact op:
[m] 06 17 777 820
[ e ] info@bilanciobudget.nl
[ w ] bilanciobudget.nl
Telefonisch spreekuur: maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur.

Beschermingsbewind en Budgetbeheer

