BESCHERMINGS
BEWIND
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Biedt uitkomst

Beschermingsbewind
Kunt u uw eigen financiën niet (meer)
regelen? Dan is beschermingsbewind
bij de GKB misschien iets voor u. 
In deze folder leest u hier meer over.

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. De GKB kan u daarbij helpen. U heeft
hiervoor geen advocaat nodig. De kantonrechter
beslist of beschermingsbewind nodig is. Is dat het
geval, dan kan de GKB uw bewindvoerder worden.

Voor wie?
U kunt beschermingsbewind aanvragen als:
• U 18 jaar of ouder bent, en in ons werkgebied
woont.
Bent u bijna 18 jaar? Dan kunt u wel alvast, samen
met uw wettelijke vertegenwoordiger (bijvoorbeeld
een ouder of voogd), beschermingsbewind aanvragen.

Wat kunt u van ons verwachten?
Voordat beschermingsbewind is
uitgesproken door de kantonrechter:
Vervolggesprek
Na het intakegesprek krijgt u een vervolggesprek met
een bewindvoerder. De bewindvoerder vertelt u in dit
gesprek meer over beschermingsbewind. Ook vertelt
de bewindvoerder wat u zelf moet doen. Binnen twee
weken na dit gesprek krijgt u een brief waarin staat of
de GKB uw bewindvoerder wil worden.
Hulp bij de aanvraag beschermingsbewind
Wij helpen u met het aanvragen van beschermings
bewind bij de kantonrechter.
Budgetbeheer
U krijgt alvast budgetbeheer. Bij budgetbeheer beheert
de GKB 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:

Zodra wij uw inkomen ontvangen, zorgen wij ervoor dat
hiervan al uw vaste lasten worden betaald. Hierbij kunt u
denken aan de huur of uw ziektekostenpremie. U ontvangt iedere week huishoudgeld op uw eigen rekening.
Hiervan kunt u bijvoorbeeld uw boodschappen doen.
Aanvragen voorzieningen en verzekeringen
Verder vraagt de GKB 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 gemeente
belastingen. 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.
Let op!
Zolang u nog niet onder bewind staat, kunnen wij
nog niets doen aan uw schulden! Dreigt huisuitzet
ting of afsluiting van gas, elektra of water? Laat ons
dat dan zo snel mogelijk weten. Wij proberen dan
uitstel te vragen.
Verantwoording aan kantonrechter
De GKB staat onder toezicht van de rechtbank. Als uw
bewindvoerder moeten wij jaarlijks verantwoording
afleggen aan de kantonrechter.

Wat moet u zelf doen?
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.
Wanneer u onder bewind staat, betekent dit dat u
een rekening heeft bij de GKB. Al uw inkomsten
komen op deze bankrekening. Dus niet alleen uw loon
of uitkering, maar bijvoorbeeld ook uw kinderbijslag,
belastingteruggave en vakantiegeld. De GKB beheert
deze rekening.

Voordat beschermingsbewind is uitgesproken
door de kantonrechter:
Papieren inleveren
Voor wij beschermingsbewind voor u kunnen
aanvragen bij de kantonrechter, hebben wij veel
informatie van u nodig. Wij hebben papieren van uw
inkomsten en vaste lasten nodig. Maar ook bijvoor
beeld bankafschriften en brieven van uw schuldeisers.
Heeft u een hulpverlener? Dan kan die u misschien
helpen met het verzamelen van deze papieren.
Medische verklaring
Voor het aanvragen van beschermingsbewind is altijd een
medische verklaring nodig. Dat is een verklaring van een
arts waarin staat dat u beschermingsbewind nodig heeft.
Pas als wij alle papieren en de medische verklaring
van u hebben gekregen, kunnen wij beschermings
bewind aanvragen bij de kantonrechter.
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Nadat beschermingsbewind is
uitgesproken door de kantonrechter:
Wijzigingen op tijd doorgeven
Het is belangrijk dat u alle wijzigingen in uw persoon
lijke 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 beschermings
bewind 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 en/of schulden? Dan
worden de kosten van het beschermingsbewind
betaald door de gemeente. Heeft u een hoog inkomen
en geen schulden? Dan moet u een maandelijkse
bijdrage betalen voor beschermingsbewind.
De kosten voor het aanvragen van beschermings
bewind bij de kantonrechter (griffierecht) betaalt u
altijd zelf.

Aanmelden
U kunt beschermingsbewind aanvragen door ons
aanmeldformulier beschermingsbewind in te vullen.
Dit formulier kunt u downloaden via onze website
www.degkb.nl. Hier vindt u eveneens informatie over
ons werkgebied. Ook kunt u het formulier telefonisch
of schriftelijk bij ons opvragen.
Na ontvangst van het aanmeldformulier beschermings
bewind krijgt u eerst een intakegesprek. Na dit gesprek
kijken we hoe we u het beste kunnen helpen.
Wilt u hulp van de GKB, maar weet u niet zeker of
beschermingsbewind voor u de beste oplossing is?
Dan kunt u ons algemene aanmeldformulier invullen.
Dit formulier kunt u ook downloaden via onze website
www.degkb.nl. Ook kunt u dit formulier telefonisch of
schriftelijk bij ons opvragen.
Na ontvangst van het aanmeldformulier krijgt u eerst
een intakegesprek. Na dit gesprek kijken we hoe we u
het beste kunnen helpen.

Contact of vragen?
U kunt een e-mail sturen naar info@degkb.nl. Ook
kunt u ons op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur
bellen op het telefoonnummer (0592) 366 099.
Meer informatie over de GKB vindt u op onze website:
www.degkb.nl.
U kunt ons ook bezoeken aan de Overcingellaan 15
in Assen. Dit kan op werkdagen tussen 9.00 en
12.00 uur en verder op afspraak. Ons postadres is:
GKB, Team Beschermingsbewind, Postbus 143,
9400 AC te Assen.
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