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Zelf je financiën regelen lukt niet altijd. Het kan bij- 
voorbeeld zo zijn dat je last hebt van lichamelijke- en/of 
geestelijke klachten, je hebt te maken (gehad) met een 
ingrijpende gebeurtenis of je hebt schulden. Als in dat 
geval iemand anders je geldzaken regelt is het ontzettend 
belangrijk dat je hem of haar volledig vertrouwt. Het gaat 
om jouw welzijn en geld. Als er niemand in je omgeving 
is die jouw financiële administratie kan verzorgen, is 
Beschermingsbewind mogelijk verstandig. 

Bescherm jezelf en geef je financiën 
uit handen

Zodra er wel een oplossing mogelijk is voor je schulden, 
gaat jouw bewindvoerder dit inzetten. 
 
 
Beschermingsbewind kost geld. De overheid stelt jaar-
lijks de tarieven voor beschermingsbewindvoerders vast. 
Stadsbank Oost Nederland brengt deze tarieven bij jou 
in rekening. Als je een laag inkomen hebt of weinig/geen 
vermogen, vraagt de bewindvoerder voor jou bijzondere 
bijstand aan voor de kosten van Beschermingsbewind.  
Mogelijk worden de kosten dan vergoed door je gemeente.

Welkom bij 
Stadsbank Oost 
Nederland

Aangenaam. Wij zijn Stadsbank Oost Nederland. Als 
schulddienstverlener zoeken we samen de beste finan-
ciële oplossing. Beschermingsbewind kan precies de 
oplossing zijn voor het (tijdelijk) uit handen geven van je 
geldzaken. 

Doel? financieel gezond worden én blijven. 
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Goed om te weten: Beschermingsbewind is een zware maatregel die bindend is

Beschermingsbewind is een zware maatregel. Als de 
rechtbank beslist dat je onder Beschermingsbewind mag, 
dan is deze uitspraak bindend. Je gaat een langdurige 
relatie aan die je niet zomaar kunt opheffen. Stel jezelf 
de kritische vraag of Beschermingsbewind écht nodig is. 
Denk er heel goed over na; je moet er 100 procent achter-
staan. Heb je schulden? Een beschermingsbewindvoerder 
kan niet altijd je schulden (direct) oplossen. In dat geval 
kan een bewindvoerder je wel beschermen tegen jouw 
schuldeisers.  Dit doet de bewindvoerder door ervoor te 
zorgen dat de wettelijke regels worden nagekomen. 



Goed om te weten: Beschermingsbewind is een zware maatregel die bindend is

Beschermingsbewind is bedoeld om jou te beschermen. 
Bijvoorbeeld voor verkeerde financiële beslissingen en 
schuldeisers die de regels niet goed nakomen. Wij helpen 
je graag met je financiën. Wij kijken met een menselijke 
blik naar je financiële situatie. Met onze jarenlange 
kennis en ervaring als financieel dienstverlener willen we 
bijdragen aan je financiële stabiliteit. In samenwerking 
met partners werken wij aan een oplossing. Met oog voor 
het geheel en het besef dat schulden nooit alleen komen. 
 
Je complete financiële administratie wordt uit handen 
genomen door een bewindvoerder, met tussenkomst 
van een rechter. Financiële dienstverlening is ons vak. 
Je kunt erop vertrouwen dat wij een onafhankelijke en 
professionele partij zijn. 

Waarom Stadsbank Oost Nederland?

STAPPEN 

BEWIN
D

Beschermingsbewind bij Stadsbank Oost Nederland.  
Wat nemen we uit handen? 

Wat houdt Beschermingsbewind in? Wat betekent dat voor jou?
In kaart brengen van inkomsten, uitgaven en (eventuele) schulden;

In evenwicht brengen van je financiële situatie;

Voorzieningen aanvragen (zoals toeslagen, kwijtscheldingen en bijzondere bijstand); 

Toepassen en bewaken van beslagvrije voet;

Voorkomen – waar mogelijk – dat nieuwe schulden ontstaan;

Betaling van rekeningen (bij voldoende saldo);

Verzorging van een eenvoudige belastingaangifte;

Persoonlijk contact met onze bewindvoerders;

Je post wordt rechtstreeks naar de bewindvoerder gestuurd;

Je ontvangt een vast bedrag aan leefgeld;

Rekening en verantwoording aan rechtbank.

Op jouw verzoek vragen wij ook andere voorzieningen aan



Stap 2 - De bewindvoerder voert regie 
over je financiën 
De bewindvoerder neemt je geldzaken over. Alle financiële 

beslissingen worden vanaf nu door de bewindvoerder 

genomen. De bewindvoerder legt elk jaar verantwoording af 

aan jou of aan de rechter. Welke inkomsten zijn ontvangen? 

Welk uitgaven zijn namens jou gedaan? De rechtbank 

controleert of jouw financiën goed beheerd worden; het gaat 

om jouw geld! De bewindvoerder:    

• Stelt een boedelbeschrijving op; 

• Inkomsten, uitgaven en (eventuele) schulden in kaart brengen; 

• Je financiële situatie in evenwicht brengen (rust en overzicht 

krijgen); 

• Legt elk kalenderjaar rekening & verantwoording af aan jou of 

aan de rechtbank; 

• Vraagt voorzieningen aan zoals toeslagen, kwijtschelding en 

bijzondere bijstand; 

• Vraagt op jouw verzoek ook andere (gemeentelijke) 

voorzieningen of regelingen aan; 

• Voorkomt– waar mogelijk – dat er nieuwe schulden ontstaan; 

• Betaalt alle rekeningen (huur, gas, water, licht en 

telefoonabonnement); 

• Verzorgt je aangifte inkomstenbelasting; 

• Opent je post (van instanties), deze wordt rechtstreeks naar de 

bewindvoerder gestuurd. 

 

De bewindvoerder regelt je geld- en belastingzaken. Je 

bewindvoerder maakt afspraken met instanties over het 

betalen van je vaste lasten (denk aan: gas, water, licht, huur en 

zorgverzekering) en treft betalingsregelingen. Dit geld wordt 

afgeschreven van je ‘beheerrekening’. Leefgeld ontvang je op je 

‘leefgeldrekening’. Beide rekeningen worden speciaal voor jou 

geopend bij een bank. 

De bewindvoerder 
voert regie over je 
financiën 

De bewindvoerder neemt je 
geldzaken over

Financiële beslissingen worden door de 

bewindvoerder genomen 

De bewindvoerder legt elk jaar 

verantwoording af aan jou of aan de rechter
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Persoonlijke situatie wordt 
doorgesproken

Er moet voldoende grond zijn voor de 
rechter om ‘Bewind uit te spreken’

Kom je in aanmerking, dan stellen wij een 
verzoekschrift op voor de rechtbank

1 Onderzoeksfase  
Beschermingsbewind

Stap 1 -Onderzoeksfase 
Beschermingsbewind 
Tijdens een gesprek nemen we samen je persoonlijke 
en financiële situatie door. We kijken kritisch of je in 
aanmerking komt voor Beschermingsbewind. Er moet 
voldoende grond zijn voor de rechter om ‘Bewind uit 
te spreken’. Kom je in aanmerking, dan stellen wij een 
verzoekschrift op voor de rechtbank. Daar moeten 
verplichte formulieren bijgevoegd worden, namelijk: 
• Akkoordverklaring eerstelijns familieleden. Dit kunnen 
zijn je: partner, (schoon)ouders, (schoon)broers, (schoon)
zussen en meerderjarige kinderen; 
• Een ondertekende verklaring van een (medisch) 
deskundige; bijvoorbeeld een verklaring van een huisarts, 
medisch specialist of een indicatiestelling. 
 
Is de aanvraag compleet? Dan toetst de rechtbank de 
aanvraag. Er kan een toelatingszitting volgen in de 
rechtbank. De rechtbank kan het Bewind wél of niet 
toekennen. Word je toegelaten? Dan volgt binnen enkele 
weken de beschikking (lees: een officiële brief met het 
besluit). Vanaf de datum van de beschikking ‘sta je onder     
Beschermingsbewind.’ Het duurt dus even voordat je een 
bewindvoerder krijgt.

Belangrijk! Instanties worden verzocht om 
post rechtstreeks naar de bewindvoerder te 
sturen. Ontvang je thuis toch belangrijke 
post? Stuur deze direct naar ons door, 
zodat we grip op je geldzaken krijgen. 



VEELGESTELDE 

VRAGEN

Stuur post van instanties door naar 
Stadsbank Oost Nederland 
Krijg je nog steeds post van instanties? Stuur deze post 
door. Op die manier krijgt de bewindvoerder sneller 
grip op je geldzaken. Briefpost stuur je naar:

Stadsbank Oost Nederland
Afdeling Beschermingsbewind
Postbus 1393
7500 BJ Enschede

Digitale post stuur je per e-mail naar:  
beschermingsbewind@stadsbankoostnederland.nl 
Binnen twee werkdagen ontvang je een reactie op de 
e-mail. 
 
Contact opnemen met Stadsbank 
Oost Nederland 
Elke werkdag tussen 09.00 uur en 16.00 uur is er de 
mogelijkheid om ons te bellen. Bel gerust als je vragen 
hebt of iets wilt overleggen. Ook kan je een mail sturen 
naar het hierboven genoemde e-mailadres.

Wat verwacht de bewind-
voerder van jou?

We gaan samen een relatie aan waarbij vertrouwen de 
basis is. Het is in jouw eigen belang dat we volledig op 
de hoogte zijn én blijven van je persoonlijke en financië-
le situatie. Let daarom op de volgende zaken:  
 
Geef wijzigingen door  
Geef veranderingen in je leven tijdig aan ons door. Stijgt 
of daalt je inkomen? Krijg je een nieuwe werkgever, of 
verlies je je baan? Ga je verhuizen of scheiden? Is er een 
baby op komst? Neem contact met ons op. Dan kijken 
we samen naar eventuele aanpassingen.   
 
Maak geen nieuwe schulden &  
overleg extra aankopen 
Samen maken we heldere afspraken over je financiën 
en wat je kunt uitgeven. Houd je aan deze afspraken en 
maak geen nieuwe schulden. Wil je een extra aankoop 
doen? Overleg daarover met je bewindvoerder. Financi-
eel gezond worden én blijven doen we samen! Je eigen 
geldzaken kun je ook altijd inzien met behulp van het 
Smart Kasboek.



Veelgestelde vragen 

Waarom moet mijn familie toestemming geven 
voor Beschermingsbewind?

De rechter wil bij het verzoekschrift om onder 

Beschermingsbewind te komen weten of jouw directe 

familieleden op de hoogte zijn van je wens om onder bewind 

te komen. Ook moet de rechter weten of jouw familieleden 

dit niet zelf willen doen. Daarom vragen wij vooraf aan je 

familie of zij een akkoordverklaring willen tekenen. 

 
Wie is mijn bewindvoerder? 
Doorgaans is er één bewindvoerder die de financiële 

administratie voor jou verzorgt, onder toezicht van de 

rechtbank. Om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn werken 

onze bewindvoerders in een team. Dit betekent dat je soms 

contact hebt met andere bewindvoerders. 

 

Beschermingsbewind: doorgaan of stoppen?   
Je staat onder Beschermingsbewind zolang het nodig is. 

In principe kan Beschermingsbewind langdurig of zelfs 

permanent ingezet worden. Wil je zelf weer regie voeren 

over je financiën? Of je geldzaken op een andere manier 

regelen? Je hebt toestemming nodig van de rechter om te 

stoppen (lees: opheffing) met Beschermingsbewind. De 

rechter toetst het verzoek tot opheffing. Is er nog grond 

voor Beschermingsbewind op bijvoorbeeld lichamelijk, 

geestelijk of financieel vlak? Dan wijst de rechtbank het 

verzoek af. Is de grond weg? Dan kan Beschermingsbewind 

opgeheven worden.  Als het Beschermingsbewind is 

opgeheven en je wél een steun in de rug wilt houden als 

het gaat om je geldzaken, dan is Budgetbeheer mogelijk 

een oplossing. Raadpleeg de folder Budgetbeheer of 

neem contact met ons op voor de mogelijkheden en voor 

maatwerkadvies. 

 

Wanneer krijg ik mijn week- of maandgeld?  
Je bewindvoerder heeft een budgetplan opgesteld. Hierin 

staat de vaste dag of datum waarop je week- of maandgeld 

wordt uitgekeerd. Indien weekgeld in je budgetplan staat, 

ontvang je elke week op dezelfde dag je weekgeld. Indien 

maandgeld in je budgetplan staat, ontvang je eens per 

maand je maandgeld op een vaste datum. Bij voldoende 

saldo maken wij dit ‘s ochtends naar je over. Aan het einde 

van de middag staat het geld op je bankrekening. Log in op 

Smart Kasboek om je budgetplan in te zien. Daar kun je de 

dag zien waarop je week- of maandgeld wordt uitbetaald. 

 

Waar kan ik mijn geldzaken zien? 
Dat kan in Smart Kasboek. Dit is een digitale omgeving waar 

je kunt inloggen (lees: het is een website). Je kunt hier de 

hoogte van je leefgeld bekijken en je saldo checken. Ook 

heb je inzage in welke bij- en afschrijvingen er zijn. Heb je 

ook een schuldregeling? De schuldregeling kan je volgen 

via MijnStadsbank, dit is een andere website van Stadsbank 

Oost Nederland.  
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Waarom kunnen deurwaarders toch aankloppen 
terwijl ik onder Beschermingsbewind sta bij 
Stadsbank Oost Nederland?  
We voeren regie over je geldzaken om jou te beschermen. 

Als blijkt dat er eerst balans moet komen tussen je 

inkomsten en uitgaven, dan starten wij hiermee als eerste. 

Als we een schuldregeling kunnen starten, dan gaan 

we schuldeisers aanschrijven. In deze periode kunnen 

schuldeisers toch deurwaarders sturen om beslagleggingen 

uit te voeren. Soms is de deurwaarder niet op de hoogte 

van het bewind. Klopt een deurwaarder op je deur? Geef 

direct aan dat je onder Beschermingsbewind staat bij 

Stadsbank Oost Nederland. En geef aan je bewindvoerder 

door dat er een deurwaarder langs is geweest. Wij 

verzoeken deurwaarders verdere maatregelen te staken. 

Ook controleren wij of deurwaarders zich goed aan de 

wet houden. Wel beslist de schuldeiser zélf of hij wel of 

geen gehoor geeft aan ons verzoek tot staking van verdere 

(beslag)maatregelen. Schuldeisers kunnen je schuldenlast 

nog steeds verhogen met rentes en deurwaarderskosten.  

 

Kunnen mijn schulden oplopen terwijl ik onder 
Beschermingsbewind sta?  
Sta je onder Beschermingsbewind? Dan kan het aanvragen 

van een schuldregeling een volgende stap zijn. Bij een 

schuldregeling verzoeken wij de schuldeisers om de 

incasso-activiteiten te staken. De schuldeisers zijn niet 

verplicht om de incasso-activiteiten te staken. Zij beslissen 

dus zélf of ze dit wel of niet doen. Ze mogen en kunnen 

dus loon-, bank-, en boedelbeslag leggen. Schulden lopen 

op door rente en eventuele incassokosten. De schuldeiser 

mag wettelijke rente in rekening brengen als jij niet aan je 

betalingsverplichtingen voldoet (lees: als jij je schuld niet 

afbetaalt).

Mijn vraag staat er niet bij, hoe neem ik contact 
op?  
Mogelijk staat het antwoord op je vraag op onze website 

onder de knop ‘veelgestelde vragen’. Wij zijn op werkdagen 

bereikbaar tussen 09.00 uur en 16.00 uur op 088 - 766 3666. 

Wil je meer informatie over Stadsbank Oost Nederland kijk 

dan op www.stadsbankoostnederland.nl.

 

 



BEZOEKADRES 
Stadsbank Oost Nederland 
Spelbergsweg 35 
7512 DX Enschede

POSTADRES 
Stadsbank Oost Nederland 
Postbus 1393 
7500 BJ Enschede

BELLEN & E-MAILEN 
Op werkdagen tussen 09.00 uur en 16.00 
uur naar 088-766 3666. E-mailen kan naar 
beschermingsbewind@stadsbankoostnederland.nl

Notities 


