
 

 
PROCEDURE BESCHERMINGSBEWIND 

 
Aanmelding 
Voor een onderbewindstelling is een procedure via de rechtbank noodzakelijk. 
Met het aanmeldingsformulier verzoekt u FHV Castricum de bewindvoering op zich te nemen. Naar 
aanleiding van deze aanmelding geven wij een bereidverklaring af. Deze wordt met uw verzoek 
onderbewindstelling en alle verdere benodigde gegevens door ons ingediend bij de Kantonrechter. 

 
Kennismaking 
Voor een goed bewind is de samenwerking tussen u en FHV Castricum van groot belang. Voordat 
FHV Castricum bij de Kantonrechter aangeeft bereid te zijn tot bewindvoerder te worden benoemd 
moet zij over voldoende informatie beschikken om te kunnen beoordelen of een goed bewind 
mogelijk is. Op basis van financiële informatie en een kennismakingsgesprek zal FHV Castricum 
beoordelen of er een bereidverklaring kan worden afgegeven. 
Wij maken graag een afspraak met u. Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend, kosteloos en vindt bij 
u thuis plaats. 

 
Indien u met FHV Castricum van start wilt gaan, zult u van ons alle benodigde papieren krijgen die 
nodig zijn voor de aanvraag bij de rechtbank. Als u dit wenst kunnen wij u begeleiden bij het invullen 
van de formulieren. Zodra de formulieren volledig zijn ingevuld stuurt u deze naar FHV Castricum. Wij 
controleren de formulieren, geven een bereidverklaring af en sturen alles door naar de rechtbank. 

 
Rechtbank 
Als het verzoek is ontvangen, vraagt de kantonrechter op een zitting de mening van de partner en 
familieleden over de gevraagde maatregel. Dit geldt ook voor de voorgestelde bewindvoerder die 
zich schriftelijk tot zijn of haar taak bereid heeft verklaard. De familieleden die schriftelijk hebben 
verklaard dat zij met de maatregel instemmen, worden in de regel niet meer voor de zitting 
opgeroepen. Ook vraagt de kantonrechter wat u zelf van de maatregel vindt. Als u zelf niet op de 
zitting kan verschijnen, omdat u bijvoorbeeld (tijdelijk) in een instelling verblijft, kan de 
kantonrechter naar de instelling toe gaan. Vindt de kantonrechter dat er genoeg redenen zijn voor de 
maatregel bewind, dan besluit hij tot onderbewindstelling. 

 
Aan de behandeling zijn kosten (griffierechten) verbonden. De kantonrechter neemt uw verzoek pas in behandeling als de 
nota voor griffierechten is voldaan. 

 
Intake 
Tijdens de intake wordt er nader kennis gemaakt met FHV Castricum. Het is immers de bedoeling dat 
er een vertrouwelijke relatie wordt opgebouwd, waardoor FHV Castricum, voor en namens u kan 
handelen op het financiële vlak. Tijdens de intake wordt de huidige stand van zaken rondom de 
financiën en administratie overgedragen. De intake vindt bij u thuis plaats.



 

 

Vervolgens brengt FHV Castricum de volgende zaken in kaart: 
   samenstelling van het vermogen; 
   inkomsten 
   uitgaven 
   schulden 
   vorderingen 
   beschrijvingen van de boedel 
   Alle werkzaamheden die verband houden met het inkomen, zoals het aanvragen van een 

uitkering, een tegemoetkoming of toeslag en het regelen van bankzaken 
 

 

Gedurende het beschermingsbewind 
Binnen drie maanden na de uitspraak van de rechtbank maakt FHV een boedelbeschrijving en stuurt 
deze naar de rechtbank. 
Na de intake meldt FHV Castricum dat er beschermingsbewind is uitgesproken aan de instanties waar 
u bekend bent, of waar u in de toekomst mee te maken krijgt. Instanties weten daardoor dat FHV 
Castricum uw financiële en administratieve belangen behartigt. 

 
Er wordt voor u een rekening geopend. Op deze rekening worden de inkomsten ontvangen en 
uitgaven voldaan. Ook wordt er een spaarrekening geopend, zodat u over het gespaarde saldo rente 
kan ontvangen en er reserves worden opgebouwd voor (onvoorziene) uitgaven. Maandelijks 
ontvangt u een rekeningafschrift waarop de inkomsten en uitgaven te lezen zijn. Het leefgeld wordt 
op een aparte rekening gestort door FHV Castricum. U heeft de beschikking over deze rekening, in 
tegenstelling tot de rekening waarop inkomsten worden ontvangen en uitgaven worden gedaan. De 
rekening waarop het leefgeld wordt gestort kan en mag niet ‘rood’ staan. Deze rekening beschikt niet 
over de mogelijkheid tot internetbankieren. Ook kunnen er geen incasso’s plaatsvinden vanaf deze 
rekening. 
Als u schulden of betalingsachterstanden heeft, regelt FHV Castricum dat deze worden aangepakt. 

 
Jaarlijks wordt er een budgetplan opgesteld, zodat u een overzicht krijgt in het inkomsten- en 
uitgavenpatroon. Tevens wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel geld er nog te besteden is. Als u 
bepaalde uitgaven wilt stopzetten of nieuwe uitgaven wilt doen, regelen wij dit, als er ruimte is 
binnen het budgetplan. 

 
Ten slotte legt FHV Castricum jaarlijks verantwoording aan u en het kantongerecht af inzake uw 
inkomsten uitgaven en schulden. Dit wordt de Rekening en Verantwoording genoemd. 

 

 

Werkzaamheden 
Tot de werkzaamheden van FHV Castricum bij onderbewindstelling behoren: 

    het aanvragen van het bewind 
    inkomensreparatie 
    het uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan 

    declaratie ziektekosten 

    regelen Toeslagen Belastingdienst 

    aanvragen bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
    het verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte box 1 
    het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast 

    telefonisch spreekuurcontact (binnen redelijke grenzen) 

    het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de Kantonrechter



Niet tot de normale werkzaamheden van FHV Castricum bij onderbewindstelling behoren: 
    problematische schuldsanering 
    belastingaangifte box 2 en 3 

    bewind bij ondernemersactiviteiten 

    ingewikkelde nalatenschappen 

    ontruiming van de woning 
    frequent naar zitting Kantonrechter 
    meegaan naar een WSNP zitting of naar het UWV 

    het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling 

    voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van een schuldregeling 
    administratie voor het persoonsgebonden budget (PGB) 
    verkoop onroerend goed 

 
Beëindiging 
Onderbewindstelling eindigt: 

    Als de persoon om wie het gaat zelf of met behulp van andere, zijn belangen kan behartigen 
    Als de periode die de rechtbank voor onderbewindstelling heeft uitgesproken voorbij is 
    Bij het aanstellen van een andere bewindvoerder 

    Bij overlijden 

 
De rechtbank moet de maatregel wel eerst opheffen. 

 
Bij beëindiging van de bewindvoering moet FHV Castricum veelal een aantal extra werkzaamheden 
uitvoeren, zoals het informeren van instanties, het versturen van adreswijzigingen, het opmaken van 
een eindrekening en verantwoording en eventueel het inschakelen van een notaris. 
De te verrichten extra werkzaamheden worden bij de cliënt in rekening gebracht. Onder het kopje 
‘kosten bij een onderbewindstelling’ kunt u zien wat de kosten zijn voor het beëindigen van de 
overeenkomst of het stoppen van de bewindvoering bij FHV Castricum. 

 
De kosten bij een onderbewindstelling 

Voor het verzoek tot onderbewindstelling moet u een bijdrage in de kosten van de rechtspraak 

betalen (griffierecht). Een verzoek voor instelling en opheffing van bewind voor natuurlijke personen 

kost per 1 januari 2015 €78,-. Deze tarieven gelden ook voor on- en minvermogenden 1. 

 
Bij een onderbewindstelling worden de tarieven gehanteerd die vastgesteld zijn in de aanbevelingen 
van het Landelijk Overleg Kantonsectorvoorzitters (LOK). 

De landelijke tarieven van het LOK zijn gebaseerd op 16 werkzame uren per jaar. Als blijkt dat er 

meer werkzaamheden moeten worden verricht boven dit aantal uren dan zal de bewindvoerder 

vooraf aan de Kantonrechter toestemming vragen om extra uren in rekening te mogen brengen. Het 

kan dan gaan om activiteiten zoals deze staan in de lijst van niet tot de normale werkzaamheden 

behorende activiteiten. FHV Castricum is door de rechtbank goedgekeurd en voldoet aan de door de 

rechtbank vastgestelde eisen voor professionele bewindvoering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Wet Griffierechten in burgerlijke zaken (Wgbz)



Kosten beschermingsbewind per 1 januari 2018 inclusief 21% BTW 

 

De minister heeft een tariefstructuur vastgesteld. Deze tariefstructuur voorziet in meerdere 

mogelijkheden voor tariefstelling die afhankelijk is van de aard van de bewindvoering (met of zonder 

schulden) en samenstelling van het huishouden (een- of meerpersoons). 

Het gaat te ver en het komt de duidelijkheid niet ten goede om de verschillende tarieven hier allemaal 

te benoemen. Om die reden beperken we ons tot het benoemen van de meest voorkomende tarieven. 

Tijdens een intake gesprek wordt besproken welk tarief er gehanteerd zal worden. 

  

Bewindvoering zonder schulden: 

Voor een alleenstaande € 111,29 (incl. 21% BTW) 

Voor samenwonenden € 133,55 (incl. 21% BTW) 

Bewindvoering met schulden: 

Voor een alleenstaande € 144,02 (incl. 21% BTW) 

Voor samenwonenden € 172,83 (incl. 21% BTW) 

Curatele alleenstaande: 

Ondercuratelestelling zonder schulden € 200,32 (incl. 21% BTW) 

Ondercuratelestelling met schulden € 229,77 (incl. 21% BTW) 

  

Instaptarief: 

Bewindvoering alleenstaande €  628,47 (incl. 21% BTW) 

Bewindvoering samenwonenden €  754,19 (incl. 21% BTW) 

Curatele alleenstaande € 1131,22 (incl. 21% BTW) 

Uitstaptarief (bewind en curatele) 

Eenmalig uitstaptarief alleenstaande € 235,71 (incl. 21% BTW) 

Eenmalig uitstaptariefsamenwonenden € 282,78 (incl. 21% BTW) 

  

Uurtarief €  78,65 (incl. 21% BTW) 

Verhuizing/ontruiming/verkoop € 392,76 (incl. 21% BTW) 

PGB Beheer € 589,15 (incl. 21% BTW 

 

 

Bij een inkomen op bijstandsniveau is het mogelijk om bijzondere bijstand aan te vragen voor de 

kosten van bewindvoering. Deze aanvraag verzorgt FHV Castricum voor u. 



Checklist 
 

Wat u allemaal ingevuld retourneert naar FHV Castricum voor uw aanvraag onderbewindstelling: 
 

Het aanmeldingsformulier onderbewindstelling FHV Castricum 
 

Een kopie van het legitimatiebewijs van de persoon waarvoor onderbewindstelling wordt 

aangevraagd (paspoort of identiteitskaart). 
 

Het verzoekschrift tot onderbewindstelling aan de rechtbank 
 

Een medische verklaring waaruit blijkt dat de toestand van de betrokkene zodanig is dat 

onderbewindstelling noodzakelijk is. 
 

Een verklaring van de nog in leven zijnde naaste familieleden, waaruit blijkt dat zij akkoord 

gaan met het verzoek en de voorgestelde bewindvoerder(s) en/of mentor. Zo'n verklaring 

hoeft niet te worden meegestuurd als de echtgenoot/ echtgenote/ geregistreerde 

partner/andere levensgezel en familie op de zitting aanwezig zullen zijn. In elk geval moeten 

de echtgenoot/ echtgenote/ geregistreerde partner andere levensgezel en kinderen laten 

weten wat zij van de gevraagde maatregel(en) vinden. Zijn er geen echtgenoot/ echtgenote/ 

geregistreerde partner/ andere levensgezel en ook geen kinderen, dan moeten de ouders, 

broers en zusters laten weten wat zij van de gevraagde maatregel(en) vinden. 
 

Wordt u begeleid door een instelling of instantie, dan verzoekt FHV Castricum altijd om een 

deskundigenverklaring bij uw begeleid(st)er. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bovenstaande stukken kunt u ingevuld opsturen naar: 
 

FHV Castricum 
afd. Beschermingsbewind 

Postbus 375 
1900 AJ CASTRICUM 


