
Bewindvoering
Verder op weg naar financiële 
zelfstandigheid

Ik help je er 
graag bij.

Ik heb iemand nodig 
die mij helpt de boel 
weer op orde te krijgen



Het kan iedereen overkomen dat er een 
periode is waarin u niet meer goed voor 
uw eigen geldzaken kunt zorgen. Misschien 
bent u ziek geworden, uw baan verloren of 
gescheiden. En lukt het u niet meer om zelf 
iedere maand de rekeningen te betalen. 
Hierdoor kunnen ook schulden ontstaan die u 
niet meer zelf kunt oplossen. Misschien heeft 
u behoefte aan iemand die u hierbij  tijdelijk  
helpt. U kunt dan bewindvoering aanvragen 
om uw geldzaken weer op orde te krijgen. 

Als iemand van 18 jaar of ouder niet goed 
meer voor zijn geldzaken kan zorgen, kan 
de rechter een bewindvoerder benoemen. 
De bewindvoerder gaat deze geldzaken 
dan tijdelijk beheren. De rechter controleert 
of de bewindvoerder dat goed doet.

Maar het kan ook zijn dat een hulpverlener 
u het advies geeft om bewindvoering aan te 
vragen. 

U zoekt dan eerst een bewindvoerder uit. Op 
www.ggarnhem.nl vindt u een overzicht van 
bewindvoerders die zijn aangesloten bij het 
convenant “Samen sterker” van de gemeente. 
Samen met uw bewindvoerder vraagt u het 
bewind aan bij de kantonrechter in Arnhem. 
De kantonrechter is ook degene die besluit 
dat bewindvoering kan stoppen.

InwonerBewind-
voerder



Jaarlijkse controle door de rechter
Als uw geldzaken onder bewind komen, kunt 
u verdriet, angst, boosheid, schuldgevoel of 
schaamte voelen. Dat is begrijpelijk omdat 
u niet meer zelf over uw geldzaken kunt 
beslissen. 
Het vraagt ook veel vertrouwen in de 
bewindvoerder aan wie u uw geldzaken 
uit handen geeft. Het is goed om te weten 
dat de rechter jaarlijks controleert of uw 
bewindvoerder uw geldzaken goed beheert.

Wat doet de bewindvoerder voor u?
De bewindvoerder zorgt dat uw inkomen 
weer op orde komt en dat al uw rekeningen 
worden betaald. De bewindvoerder bepaalt 
ook het bedrag waarmee u uw dagelijkse 
uitgaven zoals boodschappen kunt doen. 
Dit wordt leefgeld genoemd. Wilt u een grote 
aan- of verkoop doen van bijvoorbeeld een 
auto of woning, dan heeft u de goedkeuring 
van uw bewindvoerder nodig. En soms ook 
van de rechter. Dat geldt ook als u een 
contract wilt afsluiten. Want deze stappen 
kunnen gevolgen hebben voor uw geldzaken.

Particulier bewindvoerder
Bij aanvraag van bewind kunt u iemand 
aanwijzen die u uw geldzaken wilt laten 
beheren. Bijvoorbeeld een familielid, vriend of 
kennis die u vertrouwt. Als de rechter vindt 
dat deze persoon geschikt is om dat te doen, 
benoemt hij deze persoon tot bewindvoerder. 
Omdat deze persoon niet van beroep 
bewindvoerder is, wordt hij particulier 
bewindvoerder genoemd. 
U mag ook 2 bewindvoerders voorstellen aan 
de rechter. Zij kunnen de taken dan samen 
uitvoeren en ook de taken verdelen. Als het 
nodig is, kan de rechter een taakverdeling 
vaststellen.

Professionele bewindvoerder
Het kan zijn dat u niemand in uw omgeving 
kent die geschikt is als uw bewindvoerder. 
U kunt ook kiezen voor iemand die van 
beroep bewindvoerder is. Dit noemen we een 
professionele bewindvoerder. 

Convenant.
De gemeente Arnhem heeft een 
overeenkomst gesloten “Samen sterker”  
met intussen meer dan 25 bewindvoerders. 
Om aan het convenant te kunnen deelnemen, 
moet een bewindvoerder aan kwaliteitseisen 
voldoen. In de lijst op gga.nl kunt u van 
deelnemende bewindvoerders zien welke 
bewindvoerderskantoren zijn aangesloten 
bij het convenant. Wilt u een uitgebreider 
overzicht waarin u bijvoorbeeld kunt zien 
met welke doelgroep de bewindvoerder veel 
werkt of welke talen hij beheerst? Mail dan 
naar samensterker@arnhem.nl. Dan sturen wij 
u het meest recente overzicht toe.

Meer informatie over bewindvoering vindt u op 
www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Bewind
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