
 
 

 

Mogelijkheden en problemen op onderwerp bij Bewind 
Onderwerp Problemen gevolg mogelijkheden gevolg 

Inkomen Te laag Zonder inkomen 
kunnen we niets 
doen- te weinig 
werkruimte 

Vergroten voorzien in dagelijkse 
behoeften- eventueel 
sparen- 
(sneller)aflossing 
schulden 

Bij beslag legging Beperking 
werkruimte ( 
aflossing en leefgeld) 

Herberekenen beslagvrije 
voet/ contacten 
deurwaarder 

Reparatie beslagvrije 
voet 

Het volledige vakantiegeld valt onder het beslag, tenzij de maandelijkse inkomsten lager zijn dan de beslagvrije voet 

Toeslagen/ 
Kwijtscheldingen 

Geen toeslagen 
aangevraagd/ 
jaarlijks 
aanvragen 

Te weinig inkomen- 
rechtmatigheid 

Aanvragen/ aanvragen 
inplannen jaarlijks 

Verhogen inkomen 
client 

Uitkeringen *Zijn er 
problemen in de 
verplichtingen bv 
niet nakomen soll. 
Plicht/ 
inlichtingen plicht 
*Overlappingen 
en doublures 
*let bij ZW op 
controle datum 

Inhoudingen/ 
sancties 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van belang voor 
WSNP- 
bewindvoerder i.v.m. 
soll. verplichting 

Client dient zelf actie 
ondernemen/ 
bewindvoerder 
controleert en repareert 
 
Eventueel mee met client 
naar UWV tegen extra 
vergoeding 

 

PGB Kan client op 
meerdere pgb’s? ( 
Wlz/ Wmo/ JW/ 
Zvw) en worden 
de gelden goed en 
juist besteed ( bv 
ondersteuning 
door sociale 
netwerk= 
mantelzorg) 

Aansprakelijkheid 
stelling door SVB bij 
geen correcte 
afhandeling van de 
nota’s 

Aanvragen extra 
bankrekening voor PGB 
i.v.m. in- uitgaven 

Urenverantwoording 
zorgverleners 

Schade- uitkeringen Vallen de 
uitkeringen in de 
volledige WSNP -
boedel? 

 Maak een PvA voor deze 
gelden over een langere 
periode ivm investering 

 

WMO Worden 
noodzakelijke 
kosten via deze 
regeling vergoed 

 aanvragen  

Alimentatie Maandelijks 
voldaan? 
Is het inkomen of 
schuld? 
Jaarlijkse 
indexering? 

 Bijstellen of terugdraaien ( 
nihilstelling)- aanvragen 
machtiging kantonrechter  

 

Inwonenden Eigen inkomsten 
kind?- 
Kostendelersnorm 

 Bijdrage vragen- minimaal 
de korting door de 
kostendelersnorm  

 

Bezittingen Kostbaar/ 
emotioneel- 
meubels- 
erfstukken/ 
caravan/ 
postzegels- 

Geen financieel 
voordeel 

Taxatierapport 
Machtiging aanvragen bij 
kantonrechter 
Check wft-deposito 
garantiestelsel 

 

  



 
 

 

munten- 
spaargelden 

Kinderen *Alle rechten en 
toeslagen 
aangevraagd? 
*Vergoeding 
betalen bij 
uithuisplaatsing 

   

Huisdieren Welke dieren- 
reptielen? 
Verplichtingen 
verzorging en 
voeding/ 
hondenbelasting/ 
terrarium/ 
verzekering/  

Hogere kosten/ 
energierekening/ 
gaat af van leefgeld 

  

Overlijden/ aanschaf van een huisdier doorgeven als wijziging: is dit vanwege sociale aard- eenzaamheid – verwijs naar 
gemeentelijke vrijwilligersorganisaties voor hondenuitlaatservice  

Hobby’s Wijzen op gemeentelijke mogelijkheden- vrijwilligers 

Tv/ telefoon/ internet Reken de besparing voor/ keuzevrijheid/ betalen van leefgeld/ kosten mobile- zoek goedkoper 
alternatief ( bv Robin Mobile) 

Belastingen Aanvragen machtiging en Digi D voor aangifte/  codes moeten clienten doorsturen aan 
bewindvoerder 

Eigen woning Zijn er aanzeggingen tot executie van de woning door de bank?- ga in gesprek- vraag machtiging 
verzoek tot vrije verkoop aan bij de kantonrechter- van belang is of iemand onder de WSNP valt- is 
er sprake van verhuur eigen woning- sprake van huurbeding in hypotheekacte 

Huurwoning Houdt rekening in begroting met huurverhoging en indexering- is er een procedure tot 
huisuitzetting gestart? Is een executie kort geding tot afwending mogelijk?- heb je een machtiging 
voor deze procedure door advocaat? 

Onderhuur Ligt er een contract? Is het een onzelfstandige woning?  

Huurtoeslag Klopt deze? Houdt rekening met medehuurders 

Verhuizing Is verhuizing noodzakelijk met redenen omkleed ( ontruiming/ burenruzie/ echtscheiding/ einde 
huurovk/ sloop. Geef wijzigingen door aan kantonrechter, werkgever en belastingdienst- stel 
verhuisberichtenservice van post.nl in. Is een ruildienst een optie voor besparing op de 
verhuiskosten www.humanitas.nl ? 

Verzekeringen Onderverzekering of oververzekering? Verplichte verzekeringen: WA-motorrijtuigen- 
zorgverzekering. Aan te bevelen is een persoonlijke WA…een inboedel en overlijdensverzekering is 
niet verplicht maar is een keuze van de client 

Zorgverzekeringen Wordt iemand als wanbetaler aangemerkt: na 6 maanden registratie bij ZIN. 130% van de nominale 
premie aflossingsvrij?. Afmelding bij ZIN bij MSNP of WSNP 

Schulden Maak onderscheid in betalingsachterstanden of schulden- een bewindvoerder is geen 
schuldhulpverlener- maar bv is wel bevoegd om schuldhulptraject  op te tuigen. Let op 
aansprakelijkheidsstelling bij niet succesvol schuldenbewind. Anders alleen de beslagvrije voet 
handhaven en stabiliseren en doorverwijzen  

Incassobureaus Melding en publicatie in het centraal curatele en bewind register- let op bevoegdheden van 
incassobureaus en gerechtsdeurwaarder. 

Gerechtsdeurwaarders Is de executie  juist? Controleren  

Loonbeslag Is Beslagvrije voet juist berekend- breng de deurwaarder op de hoogte als e.e.a. niet klopt 

Beslag roerende zaken Let op voorrangsposities 

Procedures Bewindvoerder zelf verweer doen- mocht u toch een advocaat nodig hebben dan 
machtigingsverzoek indienen- ter voorkoming van belangenverstrengeling een machtiging te 
verzoeken of andere advocaat in te schakelen 
 
Wanneer reeds voor uw benoeming tot BV al een procedure loopt is het van belang om een 
machtiging te verzoeken. 

Leefgeld Breng uitkomsten en inkomsten in kaart- Excel- laat zien aan client waarom bepaald bedrag van 
leefgeld.- verwijzing voedselbank www.voedselbankennederland.nl  

Erfenis Niet zuiver aanvaarden maar als “onder voorrecht van boedelbeschrijving” (beneficiair-  
aanvaarden)- verwerpen kan met machtiging kantonrechter 

 

http://www.humanitas.nl/
http://www.voedselbankennederland.nl/

