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Regels, Werkwijze, Procedure, Werkproces en taakomschrijving Sustineo Financiële Hulpverlening  
 

1. Inleiding Sustineo Financiële Hulpverlening  
Indien iemand niet in staat is zijn of haar eigen financiën te beheren, kan beschermingsbewind een uitkomst bieden. 
Sustineo Financiële Hulpverlening  zal samen met u gaan werken om zo snel als mogelijk een financiële stabiele 
situatie te creëren. Dit houd in dat er gekeken wordt naar de huidige inkomsten en uitgaven. Daar waar mogelijk 
zullen deze inkomsten verbeterd worden (denk hierbij aan aanvragen van toeslagen en/of kwijtscheldingen). 
Daarnaast streeft Sustineo Financiële Hulpverlening  er naar dat de vaste lasten op tijd betaald gaan worden. Hoe dit 
gebeurd zal u duidelijk worden, nadat u de regels gelezen heeft. 
 

Een uitleg animatie over hoe en waarom er bewind wordt gevoerd binnen de rechtstaat. Hieronder treft u een 
animatiefilm over hoe en waarom er bewind wordt gevoerd binnen de rechtsstaat:  
https://www.youtube.com/watch?v=5y8Dm1UXDgE 
 
Sustineo Financiële Hulpverlening  is geen WSNP bewindvoerder maar Beschermingsbewindvoerder. 
 

Buitenwettelijke of wettelijke schuldsanering  
Wie in een problematische schuldsituatie verkeert, kan proberen op eigen kracht door middel van sparen te 
komen tot sanering van de schulden: dit heet de buitenwettelijke schuldsanering, ook wel genoemd een 
minnelijk traject. Bewind wordt vaak gebruikt als methode om hiertoe te komen. Alvorens een dergelijk 
minnelijk traject kan starten dient de situatie van rechthebbende stabiel te zijn. Hiermee wordt bedoeld dat 
rechthebbende in staat is maandelijks alle vaste lasten te betalen en dat hij ook overigens binnen het 
beschikbare budget blijft. De bewindvoerder en de rechthebbende kunnen zich dan wenden tot de 
gemeentelijke schuldhulpverlening of een door de gemeente ingeschakelde instelling. Indien een minnelijk 
traject kan worden gestart wordt ervan uitgegaan dat de schulden binnen drie jaren door middel van 
aflossingen uit vaste inkomsten en eventueel een regeling met de schuldeisers gesaneerd zijn.  
 
Indien het minnelijk traject mislukt dient de rechthebbende, als hij aan de toelatingseisen voldoet, 
daadwerkelijk en met spoed met behulp van de gemeentelijke schuldhulpverlening trachten te komen tot 
toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP).  
De bewindvoerder dient bij de rekening en verantwoording verslag te doen van de ontwikkelingen in dit 
kader in een plan van aanpak. Indien de rechthebbende is toegelaten tot de WSNP, wordt hem in het kader 
van die regeling ook een bewindvoerder toegewezen, een WSNP-bewindvoerder.  
 
Die heeft wezenlijk andere taken dan de beschermingsbewindvoerder en verdergaande bevoegdheden.  
 
De beschermingsbewindvoerder heeft tot taak het geld van de rechthebbende goed te beheren, de WSNP-
bewindvoerder heeft tot taak om voor de schuldeisers zoveel mogelijk geld bij elkaar te brengen.  
 
De rechthebbende en de beide bewindvoerders dienen te overleggen of handhaving van het 
beschermingsbewind naast de WSNP zinvol is. In dat verband moet bekeken worden of de kosten van het 
beschermingsbewind verantwoord zijn om de rechthebbende in staat te stellen de strakke financiële regels 
van de WSNP na te leven. De beschermingsbewindvoerder heeft tot taak het geld van de rechthebbende 
goed te beheren, de WSNP-bewindvoerder heeft tot taak om voor de schuldeisers zoveel mogelijk geld bij 
elkaar te brengen. https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/handleiding-
meerderjarigenbewind-team-toezicht-2017-rechtbank-limburg.pdf  

 
Waarvoor is onderbewindstelling, ondercuratelestelling, of mentorschap in het leven geroepen? 
Bewind, curatele en mentorschap zijn maatregelen voor personen die niet in voldoende mate voor zichzelf kunnen 
zorgen. Een voorbeeld is iemand die lijdt aan de ziekte van Alzheimer, maar ook iemand die verslaafd is, personen 
met een verstandelijke beperking, psychiatrische patiënten of mensen met problematische schulden. 
De diverse regelingen zijn met name bedoeld ter bescherming van de betreffende persoon tegen anderen die 
misbruik van de situatie kunnen maken. Deze maatregelen zijn alleen mogelijk bij meerderjarigen. Totdat iemand 
achttien jaar is, zorgen de ouders of voogd voor de belangen van minderjarigen. De gewenste regelingen kunnen al 
wel worden aangevraagd, voordat iemand meerderjarig is. Ze gaan dan automatisch in op het moment dat die 
persoon meerderjarig wordt. Het is van belang, vooraf goed te bepalen, welke maatregel genomen moet worden. De 
drie bestaande maatregelen hebben elk een ander doel. 

https://www.youtube.com/watch?v=5y8Dm1UXDgE
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/handleiding-meerderjarigenbewind-team-toezicht-2017-rechtbank-limburg.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/handleiding-meerderjarigenbewind-team-toezicht-2017-rechtbank-limburg.pdf
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Verschillen tussen curatele, bewind en mentorschap 
Curatele, beschermingsbewind en mentorschap zijn verschillende maatregelen om mensen te beschermen die zelf 
niet goed beslissingen kunnen nemen. Bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, verslaving of dementie. 
 

1. Curatele voor Financiële & Persoonlijke 
beslissingen 

 

2. Beschermings
bewind voor 
financiële 
beslissingen 

 

3. Mentorschap 
voor 
persoonlijke 
beslissingen 

 

Curatele is voor mensen die hun financiële en 
persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen en voor wie 
beschermingsbewind en/of mentorschap niet volstaat. 
Een curator beslist over geld, verzorging, verpleging, 
behandeling of begeleiding van de betrokkene. Iemand 
die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Alle 
lopende ondercuratelestellingen staan in het openbare 
curatele- en bewind register. U kunt daarbij denken aan 
mensen met een psychiatrische aandoening. Ook noemt 
de wet als redenen voor ondercuratelestelling gewoonte 
van drank- of drugsmisbruik. Het drank- of drugsmisbruik 
moet er dan wel toe leiden dat de belangen niet 
behoorlijk worden waargenomen of dat iemand de 
veiligheid van hemzelf of anderen in gevaar wordt 
gebracht. 

Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn/haar 
handelingsbekwaamheid en kan dus niet meer zonder 
toestemming van de curator zelfstandig 
rechtshandelingen verrichten. 

Beschermingsbewind is 
voor mensen die hun 
financiële zaken niet zelf 
kunnen regelen. De 
beschermingsbewindvoer
der beheert het geld en 
de goederen van de 
betrokkene. 
Beschermingsbewind kan 
wegens verkwisting of het 
hebben van 
problematische schulden 
worden ingesteld. Deze 
bewinden staan in het 
openbare curatele- en 
bewind register. 
 

Mentorschap is voor 
mensen die hun 
persoonlijke zaken niet 
meer zelf kunnen regelen. 
De mentor beslist over de 
verzorging, verpleging, 
behandeling of begeleiding 
van de betrokkene. 
 

 

Handelingsbekwaam of handelingsonbekwaam 
Iedereen van 18 jaar is volgens de wet meerderjarig en handelingsbekwaam. Dit betekent dat iemand voor het 
verrichten van rechtshandelingen geen toestemming nodig heeft van zijn: 

• wettelijke vertegenwoordigers; 

• ouder(s) met gezag; 

• voogd. 
Bijvoorbeeld bij het huren of kopen van een huis. Of bij het afsluiten van een telefoonabonnement. 
Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam voor zover de wet niet anders bepaalt. Iemand van wie de 
goederen onder bewind staan, kan daarover alleen beschikken met medewerking van de 
beschermingsbewindvoerder. Of met een machtiging van de kantonrechter. 
 
De beloning is door het ministerie van Veiligheid en Justitie vastgesteld in de Regeling beloning curatoren, 
bewindvoerders en mentoren. https://www.bpbi.nl/files/files/Tarieven%202019.pdf  
 
In deze brochure op de website van de rijksoverheid vindt u informatie over wat curatele, bewind of mentorschap 
betekent en wanneer deze maatregelen genomen kunnen worden. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-
mentorschap/documenten/brochures/2015/04/14/curatele-bewind-en-mentorschap  
 
 
 

Mentorschap bij Sustineo 
Financiële Hulpverlening  
 

Budget coaching bij Sustineo 
Financiële Hulpverlening  
 
 
 

Budgetbeheer bij Sustineo 
Financiële Hulpverlening  
 

https://www.bpbi.nl/files/files/Tarieven%202019.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap/documenten/brochures/2015/04/14/curatele-bewind-en-mentorschap
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap/documenten/brochures/2015/04/14/curatele-bewind-en-mentorschap
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• Wij hebben regelmatig 
contactmomenten 

• Wij handelen altijd vanuit uw 
belang  

• Wij adviseren en ondersteunen 
bij zorg- behandel- en 
begeleidingsplannen 

• Wij ondertekenen de 
zorgovereenkomst, zorg- 
behandel- en 
begeleidingsplannen 

• Wij overleggen met hulp, zorg,- 
en dienstverleners waaronder 
deelnemen aan cliëntoverleg 

• Wij hebben inzicht in 
cliëntdossiers om toezicht te 
houden op de uitvoering van de 
zorgverlening 

• Wij hebben inbreng bij 
gewenste en mogelijke 
verbeteringen 

• We leggen  verantwoording af 
aan de kantonrechter over de 
uitvoering van het mentorschap 

• Intakegesprek van maximaal 01 
uur, gratis 

• Meerdere huisbezoeken, 
maximaal 09 uur 

• Opzetten en ordenen ( 
financiële ) administratie 

• Duidelijk overzicht inkomsten, 
uitgaven en eventuele 
schulden 

• Persoonlijk advies voor 
vergoedingen en regelingen 

• Persoonlijk advies waarop u 
kunt bezuinigen 

• Opstellen budgetplan 

• Eindrapportage 
 

• Intakegesprek maximaal 01 uur, 
gratis 

• Duidelijk overzicht inkomsten, 
uitgaven en eventuele schulden 

• Openen van bankrekeningen 

• Doorbetaling vaste lasten, 
reserveringen en variabele 
lasten 

• Doorbetaling leefgeld 

• Aanvragen toeslagen 

• Aanvragen kwijtschelding lokale 
belastingen 

• Opstellen budgetplan 

• Door beide partijen getekende 
onderlinge overeenkomst. 

 

  
Beloning voor Professioneel Bewindvoering is volgens vastgestelde tarieven te vinden via de Rechtspraak.  
 

2. Procedure Curatele 
Een verzoek tot ondercuratelestelling wordt voorgelegd aan de kantonrechter van de rechtbank binnen het gebied 
waarin de betrokkene woont. Het verzoek kan worden ingediend door de echtgenoot, geregistreerd partner (of 
andere levensgezel), zijn bloedverwanten in de rechte lijn en die in de zijlijn tot de vierde graad, de voogd van de 
betrokkene of het openbaar ministerie. 
De betrokkene zelf kan soms zelf ook het verzoek doen. Het probleem is dat de betrokkenen zelf vaak de ernst van 
hun eigen persoonlijke situatie niet inzien en om die reden zelf geen verzoek tot ondercuratelestelling doen. 
Het verzoek tot ondercuratelestelling hoeft niet verplicht door een advocaat te worden ingediend. U kunt gebruik 
maken van het speciale aanvraagformulier speciaal formulier. 
De betrokkene zelf of de verzoeker kan zelf een curator voordragen. 
 

1. Verloop van de procedure ondercuratelestelling 
De kantonrechter zal na ontvangst van het verzoek een mondelinge behandeling bepalen waarbij de kantonrechter de 
betrokkene zelf, maar ook andere belanghebbenden zoals een echtgenoot, geregistreerd partner, een andere 
levensgezel, kinderen en een voogd oproept. 
In het geval de familieleden schriftelijk aangegeven hebben akkoord te gaan met de ondercuratelestelling dan zullen 
zij in de praktijk meestal niet meer worden opgeroepen voor de mondelinge behandeling. 
De kantonrechter zal tijdens de mondelinge behandeling informatie inwinnen over de situatie van de persoon 
waarvoor een ondercuratelestelling is verzocht. In het geval de kantonrechter oordeelt dat er een grond aanwezig is, 
geestelijke stoornis, verkwisting of drankmisbruik, en de betrokkene hierdoor zijn belangen niet voldoende kan 
behartigen, zal de kantonrechter de ondercuratelestelling uitspreken. 
De kantonrechter wijst gelijk een curator aan. De betrokkene zelf of de verzoeker kan een curator voordragen. De 
voorgedragen curator kan zich bij het verzoek al bereid verklaren door het invullen van een bereidverklaring. De 
rechter zal deze voorkeur volgen, tenzij gegronde redenen zich daartegen verzetten. 
Vervolgens wordt de ondercuratelestelling binnen tien dagen na de uitspraak gepubliceerd in de Nederlandse 
Staatscourant en in twee landelijke dagbladen. De verzoekers van de ondercuratelestelling hebben de plicht om voor 
deze publicatie zorg te dragen. Daarnaast wordt er een openbaar curateleregister bijgehouden. 

http://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Formulieren/Documents/Verzoekondercuratelestelling.pdf
http://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Formulieren/Documents/Bereidheidsverklaring-curator.pdf
http://curateleregister.rechtspraak.nl/
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Als de persoon die onder curatele gesteld is (de curandus) of een van de andere belanghebbenden het niet eens is 
met de beslissing van de kantonrechter, dan kan binnen drie maanden na de uitspraak hoger beroep worden 
ingesteld. 

2. Kosten ondercuratelestelling 
Het doen van een verzoek tot ondercuratelestelling brengt kosten met zich mee. De rechtbank zal griffierechten in 
rekening brengen. Deze griffierechten bedragen ± 80 euro. 

3. Vergoeding voor de curator 
De curator krijgt een beloning voor zijn uit te oefenen taken. De kantonrechter stelt deze vergoeding vast. De curator 
heeft recht op 5% van de netto-opbrengst van alles dat onder de curatele valt. Daaraan is wel een maximum 
gekoppeld. Bij een niet-professionele curator (meestal familielid) bedraagt de vergoeding ± 800 euro (exclusief btw) 
per jaar. 
Professionele curatoren (mensen die van het curatorschap hun beroep hebben gemaakt) krijgen een hogere 
vergoeding. Een curator die bij een branchevereniging is aangesloten krijgt maximaal een bedrag van ±1.500 euro 
(exclusief BTW) per jaar. Een curator die niet bij een branchevereniging is aangesloten ontvangt ± 1.300 euro 
(exclusief BTW) per jaar. Voor de juiste prijzen zie  https://www.bpbi.nl/files/files/Tarieven%202019.pdf  

4. Einde van de curatele 
De kantonrechter kan op verzoek van de curandus, de curator en overige belanghebbenden de onder curatele stelling 
opheffen. De kantonrechter heft de onder curatele stelling op als deze maatregel niet meer noodzakelijk is. 
De opheffing van de ondercuratelestelling moet worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en twee 
landelijke dagbladen. De verzoekers van de opheffing zijn verplicht zorg te dragen voor de publicatie. 
Curatele eindigt uiteraard ook als de onder curatele gestelde komt te overlijden. 
Een onder curatele stelling kan overigens ook worden omgezet in een onderbewindstelling of een mentorschap. 

3. Procedure Mentorschap  

a. Kennismaking- speeddate 

Na een eerste contact wordt u in de thuissituatie bezocht voor een wederzijdse kennismaking, op basis 
hiervan  besluiten zowel u als Bewindvoerderskantoor Sustineo Financiële Hulpverlening  of we samen verder gaan. 

b. Aanvraag kantonrechter 

Om in aanmerking te komen voor mentorschap moet een verzoek worden ingediend bij de Kantonrechter. Bij het 
indienen van een verzoekschrift kan Sustineo Financiële Hulpverlening  u helpen. U kunt de aanvraag zelf indienen, 
maar ook u, uw partner, familielid of de instelling of woonvoorziening waar u verblijft. Bij het verzoek is een 
medische-  of deskundigenverklaring nodig  waaruit blijkt dat mentorschap noodzakelijk is, als de kantonrechter de 
aanvraag toewijst gaat het mentorschap in op de dag na verzending van de uitspraak en beslist de mentor in overleg 
met u over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.   

c. Verantwoording aan kantonrechter 

De kantonrechter bepaalt wanneer de mentor schriftelijke verslagen over het mentorschap moet indienen.   

d. Einde mentorschap 

Het mentorschap eindigt wanneer daar geen noodzaak meer toe is. Bijvoorbeeld omdat u zelf weer vaardig genoeg 
bent om over uw eigen gezondheidszaken te kunnen beslissen. Het mentorschap kan ook eindigen indien de mentor 
op enig moment niet meer in staat is om uw belangen te behartigen of wanneer de kantonrechter een einddatum 
heeft vastgesteld. 

4. Procedure & Werkwijze Bewindvoering 

De rechtspraak heeft richtlijnen opgesteld voor het handelen van de bewindvoerder.  Het document met de 
richtlijnen is te vinden via de link https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/richtlijnen-voor-de-
bewindvoerder.pdf  
Het proces van beschermingsbewind binnen Sustineo Financiële Hulpverlening  bestaat uit 5 fases: 
 

1. Aanvraag, kennismakingsgesprek een eerste inventarisatie 
Na een telefonische of schriftelijke aanmelding bij Sustineo Financiële Hulpverlening  wordt er binnen 5 werkdagen 
een afspraak met de cliënt gemaakt voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Bij voorkeur vindt dit gesprek bij 
hem/haar thuis plaats. Als de cliënt begeleiding krijgt vanuit een hulpverlenende instantie, is het een vereiste dat de 
begeleider ook bij dit gesprek aanwezig is. De begeleiding is vaak in staat om net dat stukje extra informatie te 
verschaffen omdat hij/zij de cliënt al beter kent. Het eerste gesprek zal ongeveer 1 uur duren. 
Tijdens dit gesprek is er ruimte om uw verhaal te doen en worden wederzijds verwachtingen uitgesproken. Op basis 
van dit kennismakingsgesprek besluiten zowel u als Sustineo Financiële Hulpverlening  of we samen verder gaan. 

http://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Kantonrechter/Kosten/Pages/Griffierechten.aspx
https://www.bpbi.nl/files/files/Tarieven%202019.pdf
http://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Formulieren/Documents/Bewindofmentorschapipvcuratele.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/richtlijnen-voor-de-bewindvoerder.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/richtlijnen-voor-de-bewindvoerder.pdf
http://www.abenbewindvoering.nl/Aanvraag-en-kennismakingsgesprek/
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Tijdens het kennismakingsgesprek komen minimaal de volgende zaken aan bod; 

• Is er al sprake van een onder bewind-of curatele stelling bij een andere bewindvoerder? Zo ja, wordt er 
na het kennismakingsgesprek contact met deze opgenomen. Indien deze bestaande relatie kan worden 
hersteld, heeft dit de voorkeur.  

• Is er een huur, energie- en/of zorgverzekeringsbetalingsachterstand?  

• Zijn er schulden en zo ja kunnen deze in kaart gebracht worden?  

• Dreigen er acute problemen, zoals een huisuitzetting of het afsluiten van energie of water? 
 
Voor een goed bewind is de samenwerking tussen u en Sustineo Financiële Hulpverlening  van groot belang. Voordat 
Sustineo Financiële Hulpverlening  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 Sustineo Financiële Hulpverlening  beoordelen of 
er een bereidverklaring kan worden afgegeven. 
Om dit te kunnen bepalen, vragen wij u alvast zoveel mogelijk gegevens klaar te leggen: 

• alle inkomsten (uitkering/salaris, toeslagen, kinderbijslag, voorlopige teruggave) 

• alle vaste lasten (huur, gas/water/licht, zorgverzekering, telefoon, internet, verzekeringen, aflossingen) 

• bankafschriften van de laatste 3 maanden 

• kopie identiteitsbewijs (voor- en achterkant) 
Indien akkoord wordt u verzocht informatie/post aan te dragen om een gestructureerd (aanvullend) plan van aanpak 
te kunnen maken. Na het aanleveren van deze informatie wordt een datum/locatie gepland voor het intakegesprek. 
Zie ook het inventarisatieformulier in Bijlage 2. 
 
Het kennismakingsgesprek heeft als doel om inzichtelijk te krijgen welke oorzaken er ten grondslag liggen aan de 
aanvraag tot beschermingsbewind. Tevens wordt er een inschatting gemaakt van de financiële situatie van de cliënt. 
Er zal aan de cliënt worden uitgelegd wat beschermingsbewind inhoudt, welke gevolgen dit heeft voor hem/haar en 
hoe de verdere procedure bij de rechtbank verloopt. De cliënt maakt kennis met de werkwijze van Sustineo Financiële 
Hulpverlening  en hoort wat hij/zij van een bewindvoerder kan verwachten.  
Tijdens het gesprek komt er veel op de cliënt af waardoor wij ons kunnen voorstellen dat betrokkene een en ander 
even wil laten bezinken. Drie dagen na het gesprek zal er telefonisch contact met de cliënt of zijn vertegenwoordiger 
worden opgenomen en wordt er besproken of bewindvoering de juiste maatregel is. In uitzonderlijke gevallen kan het 
kennismakingsgesprek ook telefonisch plaatsvinden. Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en geheel kosteloos. 
  

a. Aanvraag door de client  
Om in aanmerking te komen voor een beschermingsbewind moet een verzoek worden ingediend bij de 
Kantonrechter. Bij het indienen van een verzoekschrift kan Sustineo Financiële Hulpverlening  u helpen. U kunt de 
aanvraag zelf indienen, maar ook uw echtgenoot, geregistreerde partner, familie tot in de vierde graad, voogd, 
curator, mentor en de officier van justitie mogen dit doen. Hulpverleners kunnen niet zelf een verzoek indienen, maar 
wel een verzoek doen aan de officier van justitie om een verzoekschrift in te dienen. 
Wanneer de aanvraag is gedaan wordt er zo spoedig mogelijk een afspraak met u gemaakt voor een gesprek bij de u 
thuis. Nut van dit intake gesprek is om inzichtelijk te krijgen wat voor oorzaken er ten grondslag liggen aan de 
aanvraag tot beschermingsbewind of budgetbeheer en hoe uw financiële situatie er uit ziet. Daarnaast zal de 
beschermingsbewindvoerder uitvoerig uitleggen wat beschermingsbewind en/of budgetbeheer in houdt en wat voor 
gevolgen dit voor u heeft. Tijdens dit gesprek wordt besproken wat uw wensen zijn en welke maatregel het beste bij u 
past. Als blijkt dat u wij u met onze diensten kunnen helpen én u gaat akkoord dan zullen de hiervoor benodigde 
contracten worden getekend.  
 

b. Aanmelding bij de rechtbank 
Indien u met Sustineo Financiële Hulpverlening  Limburg 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 Sustineo Financiële Hulpverlening  via 
e-mail contact@sustineo.nl of naar het postadres Postbus 7041, 6050AA, MAASBRACHT.  Wij controleren de 
formulieren, geven een bereidverklaring af en sturen uw verzoek onderbewindstelling en alle verdere benodigde 
gegevens alles door naar de rechtbank. Voor een onderbewindstelling is een procedure via de Rechtbank 
noodzakelijk. Met het aanmeldingsformulier verzoekt u Sustineo Financiële Hulpverlening  de bewindvoering op zich 
te nemen.  
 

mailto:contact@sustineo.nl
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c. Het verzoek aan de Rechtbank 
Als het verzoek is ontvangen, vraagt de Kantonrechter op een zitting uw mening en eventueel van de partner 
en/of 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, den besluit hij tot onderbewindstelling. Aan de behandeling zijn kosten (griffierechten) 
verbonden. 
 
Is het bewind ingesteld vanwege het hebben van problematische schulden dan dient samen met de 
boedelbeschrijving een plan van aanpak te worden ingediend waarin wordt beschreven welke maatregelen genomen 
zullen worden om de schulden te beheersen of op te lossen. Doel is onder meer de financiële zelfredzaamheid van u 
te versterken. Het kan gaan om: 
o   Stabilisatie; 
o   Betalingsregeling; 
o   Herfinanciering; 
o   Schuldregeling; 
o   Budget coaching; 
o   Flankerende hulp; 
o   Duurzame Financiële Dienstverlening; 
o   Nazorg. 
 
De rol van de bewindvoerder in deze richt zich vooral op het voeren van regie, aangezien de bovengenoemde 
diensten in principe door andere hulpverleners worden uitgevoerd. In het kader van flankerende hulp treedt de 
beschermingsbewindvoerder ook op als doorverwijzer. 

2. Intakegesprek 
Er vindt een gesprek plaats om  de mogelijkheden te bespreken en een plan van aanpak op te stellen. 
Als na het kennismakingsgesprek blijkt dat de cliënt verder wil met Sustineo Financiële Hulpverlening , wordt er zo 
snel als mogelijk een afspraak gemaakt voor het intakegesprek. Dit zal indien mogelijk binnen 2 weken na de 
kennismaking plaatsvinden. Het intakegesprek zal ongeveer 2,5 uur duren. Ook wat betreft het intakegesprek geldt 
dat als de cliënt begeleiding krijgt vanuit een hulpverlenende instantie het een vereiste is dat de begeleider ook bij dit 
gesprek aanwezig is. Dit gesprek kan bij u thuis of bij de zorginstelling plaatsvinden.  
Tijdens de intake wordt er nader kennis gemaakt met de bewindvoerder van Sustineo Financiële Hulpverlening . Het is 
immers de bedoeling dat er een vertrouwelijke relatie wordt opgebouwd, waardoor Sustineo Financiële Hulpverlening 
, 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. 
 
Sustineo Financiële Hulpverlening  brengt de volgende zaken in kaart: 

• Samenstelling van het vermogen; 

• Inkomsten; 

• Uitgaven; 

• Schulden; 

• Vorderingen; 

• Beschrijvingen van de boedel; 
 
Aan de hand van het inventarisatieformulier (zie bijlage 2) nemen we allerlei vragen door om uw situatie zo goed als 
mogelijk in kaart te brengen. Er wordt naar de inkomsten gekeken en welke vaste lasten u heeft. 
Betalingsachterstanden worden in kaart gebracht en we beoordelen of er eventueel sprake is van 
schuldenproblematiek. Om dit goed te kunnen doen is het belangrijk dat u uw administratie bij de hand heeft, zodat 
we deze samen door kunnen nemen. 
Tijdens het intakegesprek krijgt de cliënt de formulieren die nodig zijn om het verzoek voor onderbewindstelling in te 
dienen bij de rechtbank. Hieronder valt ook het door de cliënt ondertekende Plan van Aanpak. We bepalen samen 
met u een plan van aanpak. Het Plan van Aanpak is een belangrijk onderdeel bij de aanvraag bewindvoering en daarna 
bij de toetsing van de uitvoering en is daarom bij de aanvraag door de rechtbank vereist.’ 
In dit plan worden doelen gesteld voor korte en lange termijn. Waar gaan we samen naar toe werken en hoe gaan we 
dat bereiken? 

http://www.abenbewindvoering.nl/Intakegesprek/
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In het Plan van Aanpak wordt vastgelegd wat we in het kennismakingsgesprek en de intake hebben besproken:   

• wat is het doel van de onderbewindstelling; 

• wat zijn de wederzijdse afspraken om dit doel te bereiken; 

• wat mag Sustineo Financiële Hulpverlening  en de cliënt van elkaar verwachten en wie fungeert voor de 
cliënt als contactpersoon; 

• de vermogens- en inkomensbeschrijving ('nulmeting'); 

• de strategie van de bewindvoerder (en cliënt) om: 
o de financiële situatie zo spoedig mogelijk te stabiliseren; 
o te komen tot een situatie van zelfredzaamheid van de cliënt. 

De cliënt en de bewindvoerder ondertekenen beiden dit Plan van Aanpak. 
Het is mogelijk om sommige formulieren tijdens de intake samen in te vullen. De cliënt kan dit ook samen met familie 
of een hulpverlener doen.   
 

3. Opstartfase 
Indien Sustineo Financiële Hulpverlening  door de rechter wordt aangewezen als uw bewindvoerder is deze 
gemachtigd om namens u te handelen en wordt u volledig ontlast met het beheer van uw financiële zaken. De rechter 
ziet bovendien er op toe dat uw belangen correct worden behartigd. 
Het opstarten van het beschermingsbewind of budgetbeheer neemt enige tijd in beslag. De aanvraag procedure bij de 
rechtbank neemt enige tijd in beslag. Het opstarten van zowel beschermingsbewind als van budgetbeheer heeft dus 
tijd nodig. Sustineo Financiële Hulpverlening  zal er alles aan doen om het inkomen zo snel mogelijk te ontvangen, 
maar is daarbij ook afhankelijk van andere organisaties. In de tussentijd zult u zelf uw inkomen blijven ontvangen en 
bent u zelf nog verantwoordelijk voor het betalen van de vaste lasten. 
 
Als de aanvraag naar de rechtbank is gestuurd kan het wel 2 maanden duren voordat u door het kantongerecht zal 
worden uitgenodigd om de onderbewindstelling tijdens een zitting te laten bekrachtigen. De bewindvoerder zal 
samen met u bij de zitting aanwezig zijn. 
Pas als de rechter de onderbewindstelling middels een zogenaamde beschikking toekent kan de bewindvoerder 
officieel voor u aan het werk gaan. Vóór dit moment dient u het financieel beheer nog steeds zelf uit te voeren. 
Sustineo Financiële Hulpverlening  kan in de tussentijd wel onder volmacht starten (een volmacht is een 
overeenkomst tussen 2 partijen). Deze volmacht is geldig tot bewindvoering bij de kantonrechter is uitgesproken. 

• Bij budgetbeheer kunnen we mogelijk eerder starten, maar zijn we afhankelijk van de medewerking van 
andere organisaties (sommige organisaties willen niet hun medewerking verlenen aan budgetbeheer, maar 
eisen beschermingsbewind). 

 
Als de situatie vereist dat er meteen stappen ondernomen moeten worden, bijvoorbeeld bij een dreigende 
uithuiszetting of afsluiting van energie, zal daar vanzelfsprekend naar gehandeld worden. 
 

4. Uitvoeringsfase 
Zodra de beschikking van de rechtbank binnen is, gaat de bewindvoering van start.  
Het vervolg na de intakeprocedure na onder bewind-of curatele stelling door Rechtbank en ontvangst van de 
beschikking zijn: 

a. Openen nieuwe bankrekeningen beheer-en leefgeldrekening. 

Alle bestaande bankrekeningen zullen worden opgeheven. Dit is een voorwaarde voor de onderbewindstelling gesteld 
door de rechtbank. In overleg kan hiervan worden afgeweken. De eigen bankrekeningen kunnen in ieder geval niet 
meer gebruikt worden indien hier een roodstand op staat. Alle oude bankrekeningen zullen worden opgeheven zodra 
voor de eerste keer het inkomen op de beheerrekening is gestort.  
 
Er worden vervolgens 2 rekeningen voor u geopend bij de xxxxxbank. Dit betreffen een beheerrekening en een 
leefgeldrekening. Beide rekeningen staan op uw naam. 

o Op één rekening, de beheerrekening, worden al de inkomsten gestort en hiervan worden de betalingen 
van de vaste lasten verricht. De cliënt kan zelf van deze rekening geen geld opnemen.  

o De andere rekening wordt leefgeldrekening genoemd. Op deze rekening krijgt u iedere week een van te 
voren afgesproken vast bedrag overgemaakt (leefgeld). Dit kan u naar eigen inzicht uitgeven aan 
voeding, kleding, etc.  

U heeft de beschikking over de leefgeldrekening, in tegenstelling tot de beheerrekening 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 altijd over de mogelijkheid tot internetbankieren. Ook kunnen er geen incasso’s 

http://www.abenbewindvoering.nl/Opstartfase/
http://www.abenbewindvoering.nl/Uitvoeringsfase/
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plaatsvinden vanaf deze rekening. Als u schulden of betalingsachterstanden heeft, regelt Sustineo Financiële 
Hulpverlening  dat deze worden aangepakt. 
 
De regels van de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn in deze van toepassing. Op een bankrekening mag nooit 

meer dan 100.000 euro staan. Indien noodzakelijk moeten verschillende rekeningen bij verschillende banken worden 

geopend. Tevens dient de bewindvoerder zijn benoeming in het Kadaster in te schrijven wanneer er sprake is van 

bewind over onroerend goed. Daarnaast dient hij zijn benoeming in te schrijven in het Handelsregister wanneer er 

sprake is van een onderneming. Bovenstaande bepalingen worden overzichtelijk beschreven in de ‘Aanbevelingen 

meerderjarigenbewind’ van het LOVCK&T. 

b. Verwerken van uw gegevens in Onview en cliëntlogin aanmaken. 

Sustineo Financiële Hulpverlening  geeft u inzage in de bankmutaties en saldi door een beveiligde inlog in Onview met 
behulp van een verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord. Indien gewenst, stuurt Sustineo Financiële Hulpverlening  
u periodiek een overzicht van alle transacties of de bankafschriften van uw rekeningen. U kunt zelf aangeven wat uw 
voorkeur geniet. U kunt uw transactieoverzichten, budgetplan en schuldoverzicht incl. aflossingen in principe 24 uur 
per dag raadplegen. 
 

c. Communicatie met betrokken organisaties- Aanschrijven instanties  
Sustineo Financiële Hulpverlening  zal alle nodige instanties op de hoogte brengen met het verzoek het 
correspondentieadres voor financiële post te wijzigen.  Alle uitkerende instanties, werkgevers, 
woningbouwvereniging, energieleveranciers, zorgverzekeraars etc., worden aangeschreven om hen van de 
onderbewindstelling op de hoogte te brengen en het nieuwe rekeningnummer door te geven. Deze organisaties 
zullen worden verzocht om de correspondentie voortaan naar Sustineo Financiële Hulpverlening  te zenden. 
Daarnaast worden zij er van op de hoogte gebracht dat de betalingen van de betreffende vaste lasten voortaan via 
Sustineo Financiële Hulpverlening  verlopen. De post die u zelf nog ontvangt, moet u doorsturen naar Sustineo 
Financiële Hulpverlening  via contact@sustineo.nl of  naar Sustineo Financiële Hulpverlening  Postbus 7041, 6050AA, 
MAASBRACHT. 
 

d. Inkomstenbeheer 

Indien er acute problemen dreigen eventueel een budgetovereenkomst voor aanvang van het bewind maken. 
 
Sustineo Financiële Hulpverlening  beheert uw financiën, waaronder vakantiegeld en eventueel kinderbijslag en/of 
alimentatie. Deze inkomsten kunnen gebruikt worden voor betalen van huur, energie of onverwachte uitgaven. 
Echter wanneer de praktijk het toelaat zullen deze inkomsten aan u (gedeeltelijk) overgemaakt worden. 

Kinderbijslag, Toeslagen, Vakantiegeld 
Al het inkomen van de cliënt dient naar de beheerrekening te worden overgemaakt. Vakantiegeld, kinderbijslag en de 
belastingtoeslagen worden dus volledig naar de beheerrekening overgemaakt. Dit inkomen zal naast reguliere 
inkomsten uit arbeid of uitkering besteed worden aan de realisatie van het budgetplan. 

Kinderbijslag 
Kinderbijslag is in principe voor u, maar de bewindvoerder kan beslissen dat het geld op een andere manier besteed 
Indien u hier recht op heeft is kinderbijslag een bijdrage in de kosten van de opvoeding en verzorging van uw kinderen 
en is bestemd voor de extra kosten die uw kinderen met zich meebrengen. De kinderbijslag is onderdeel van het 
gehele financiële plaatje. U dient er rekening mee te houden dat kinderbijslag nodig is voor andere noodzakelijke 
betalingen. 

Vakantiegeld 
Vakantiegeld wordt normaal gesproken in mei uitbetaald. Afhankelijk van de financiële situatie wordt in onderling 
overleg bepaald welk bedrag er aan u wordt uitgekeerd en welk bedrag wordt gereserveerd. 

Reserveringen 
Wij streven erna om in verband met onvoorziene uitgaven of jaarlijkse kosten, indien dat mogelijk is, een bepaald 
bedrag per maand te reserveren en naar de spaarrekening van de cliënt over te maken. Uitgangspunt is dat er een 
bedrag beschikbaar is voor onvoorziene uitgaven en incidentele betalingen zoals bijvoorbeeld een defecte koelkast of 
wasmachine. Het spreekt voor zich dat reserveren alleen mogelijk is indien er voldoende financiële ruimte is. 

Leefgeld 
U ontvangt wekelijks leefgeld voor uw boodschappen (eten, drinken en persoonlijke verzorging) op uw 
leefgeldrekening. De hoogte van het leefgeld wordt in eerste instantie gebaseerd op het advies van het NIBUD. 
Wanneer het budgetplan dit toelaat, kan dit in overleg met u meer zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met sparen 
en/of aflossen van schulden/betalingsachterstanden. Dit houdt in dat u €40,- per week ontvangt. Voor elk extra 

mailto:contact@sustineo.nl
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persoon binnen het huishouden krijgt u er €10,- per week bij. Dus bijvoorbeeld een alleenstaande vrouw met 2 
kinderen: €40,- + 2 x €10,- = €60,- per week. 

Aanvragen (extra) leefgeld 
Het verstrekken van extra leefgeld wordt zoveel mogelijk beperkt. Het is immers de bedoeling dat inkomsten en vaste 
lasten op elkaar worden afgestemd evenals het leefgeld en de reserveringen en dat hier structurele afspraken over 
worden gemaakt. Voor (incidentele) aanvragen van extra (leef) geld kunt u ons tijdens onze telefonisch spreekuren 
bereiken. Bij voorkeur vindt dit echter plaats via e-mail contact@sustineo.nl . U wordt verzocht het benodigde bedrag 
en de reden van de aanvraag kenbaar te maken. 
 

e. Starten postblokkade. 
Verder dient u Sustineo Financiële Hulpverlening  zo snel mogelijk post of e-mails die ontvangt door te geven, zodat 
hieruit voortvloeiende acties op tijd genomen kunnen worden en rekeningen op tijd betaald kunnen worden. Sustineo 
Financiële Hulpverlening  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat verkrijgen 
van informatie, post of e-mails. 
 

f. Boedelbeschrijving & Rekening en Verantwoording aan kantonrechter 
Binnen drie maanden na de uitspraak van de rechtbank maakt Sustineo Financiële Hulpverlening  een 

boedelbeschrijving en stuurt deze naar de Rechtbank. U moet deze wel vooraf ondertekenen voor akkoord. Deze 

boedelbeschrijving is een opgave van het inkomen, de vaste lasten, het vermogen en uw  eventuele schulden van het 

moment waarop het bewind is uitgesproken. Het formulier wat voor de boedelbeschrijving wordt gebruikt is te 

vinden via de link https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Boedelbeschrijving.pdf 

g. Rekening en Verantwoording 
Jaarlijks legt Sustineo Financiële Hulpverlening  Rekening en Verantwoording af aan u en de rechtbank binnen de 
termijn welke de rechtbank per cliënt stelt. Vooraf bespreekt de bewindvoerder de Rekening en Verantwoording met 
de cliënt. Indien de cliënt zich kan vinden in de inhoud van de Rekening en Verantwoording tekent hij/zij voor akkoord 
waarna deze wordt verzonden naar de rechtbank.  
Over de bedoelbeschrijving moet Sustineo Financiële Hulpverlening  jaarlijks verplicht door de overheid, de rekening 

en verantwoording afleggen aan de kantonrechter. U ontvangt indien wenselijk ook dit overzicht. Het formulier wat 

voor de Rekening en Verantwoording wordt gebruikt is te vinden via de link 

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Rekening-en-verantwoording.pdf  

Van de volgende zaken wordt van u het totaalbedrag aangegeven: 

o het ontvangen inkomen; 

o het totaalbedrag van de vaste lasten; 

o indien van toepassing: een overzicht van de betaalde schulden; 

o indien van toepassing: een overzicht van de nog te betalen schulden; 

o het saldotegoed van het begin en eind van de periode waarover verantwoording afgelegd moet 

worden. 

h. Maken Budgetplan 
Het budgetplan is een overzicht van alle inkomsten en vaste lasten en dient als leidraad voor het financiële beheer in 
de aankomende periode.  
Met de gegevens die er tijdens het intakegesprek zijn verzameld en de financiële overzichten van de diverse instanties 
wordt er een budgetplan opgesteld en, indien van toepassing, een schuldenoverzicht gemaakt. Hieruit kunnen wij 
opmaken of er een aanpassing van het bestedingspatroon dient plaats te vinden.  
In het budgetplan wordt duidelijk hoe de financiële situatie van u er uit ziet en of de inkomsten en uitgaven in balans 
zijn. Tevens staat hierin hoeveel leefgeld er per week aan u uitbetaald wordt.  
Alle inkomsten worden meegenomen in het budgetplan. Ook de toeslagen van de belastingdienst (behalve 
kinderopvangtoeslag), kinderbijslag en vakantiegeld. Als uit het budgetplan blijkt dat dit geld noodzakelijk is om de 
vaste lasten te betalen, wordt het hiervoor gebruikt. Indien dit niet het geval is, kan er een van tevoren afgesproken 
(extra) bedrag overgemaakt worden op de leefgeldrekening. 
Als er meer wordt uitgegeven dan- er in komt wordt onderzocht wat er moet gebeuren om het budget sluitend te 
krijgen. Dit gebeurt in overleg met de cliënt. De bewindvoerder beslist uiteindelijk maar legt altijd uit waarom een 
beslissing genomen is.  Jaarlijks wordt er een budgetplan opgesteld, zodat u een overzicht krijgt in het inkomsten- en 

mailto:contact@sustineo.nl
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Boedelbeschrijving.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Rekening-en-verantwoording.pdf
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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.  
Aan de hand van het budgetplan wordt het Plan van Aanpak mogelijk bijgesteld. 
 

i. Berekening vrij te besteden bedrag (VTLB) 
Wanneer inkomsten en uitgaven inzichtelijk gemaakt zijn door middel van het budgetplan zal blijken wat voor bedrag 
cliënt maandelijks vrij te besteden heeft. Het vrij te besteden bedrag is het bedrag dat beschikbaar is nadat alle vaste 
lasten en reserveringen zijn voldaan. Het vrij te besteden bedrag is de basis voor het maken van afspraken over de 
hoogte en frequentie van de uitbetaling van het leefgeld. Een voorbeeldberekening van het vrij te laten bedrag kunt u 
inzien via https://www.bureauwsnp.nl/vrij-te-laten-bedrag  

 

j. Verwachtingen 

o Wat mag u van uw bewindvoerder verwachten? 
• Eenvoudige financiële beslissingen worden door de bewindvoerder genomen. Alleen bij ingrijpende beslissingen 
wordt met u overlegd of met de kantonrechter. 
• Als u het oneens bent met een beslissing die de bewindvoerder namens u neemt, dan beslist de kantonrechter. 
• De kantonrechter spreekt het bewind uit en controleert de bewindvoerder als u hiertoe zelf niet in staat bent. 
• Het bewind wordt vrijwel altijd uitgesproken over al uw goederen/geld en voor onbepaalde tijd. 
• Ook al staan uw goederen onder bewind, u blijft altijd zelf juridisch verantwoordelijk en aansprakelijk. 

 
Bereikbaarheid 
Sustineo Financiële Hulpverlening  streeft ernaar regelmatig in contact te blijven met haar cliënten. Dit kan 
telefonisch, per e-mail en/of op afspraak. Sustineo Financiële Hulpverlening  streeft ernaar minimaal tweemaandelijks 
contact te hebben met iedere individuele cliënt teneinde de voortgang (Plan van Aanpak en ontwikkeling) van het 
bewind te bespreken en in eventuele bijsturingacties of - maatregelen te voorzien. 
 

Telefonisch spreekuur 
Sustineo Financiële Hulpverlening  is telefonisch 5 dagen per week (van maandag t/m vrijdag) bereikbaar van 
12.30 uur tot 14.00 uur en van 17.00 uur tot 18.00 uur.   
Van ma Tm vrijdag van 14.00u tot 17.00u bestaat de kans dat ik cliënten bezoek. De telefoon staat dan uit of 
op stil. Dit zal tijdens het kennismakingsgesprek bekend gemaakt worden. 
Mocht ik in gesprek zijn of de telefoon niet kunnen beantwoorden dan streef ik ernaar om dezelfde dag nog 
terug te bellen (uiterlijk de volgende dag).  
 
Spoedeisende gevallen 
Alleen in spoedeisende gevallen, bij het verlies van bankpas of als bij problemen met leefgeld mag men 
buiten het spreekuur om contact opnemen. Buiten het spreekuur kan men een mail sturen naar 
contact@sustineo.nl  
 
E-mail contact@sustineo.nl 
Wordt op werkdagen dagelijks gecheckt en teruggekoppeld. (binnen twee werkdagen reactietijd) 
 
Post 
De post wordt dagelijks geleegd en verwerkt. 
 
Huisbezoek 
Minstens eenmaal per twee maanden brengen wij cliënten een bezoek, tenzij de cliënt dit niet wenst of niet 
in staat is tot het leggen van contact. 
 
Vervanging 
Vervanging bij ziekte of vakantie:  
Souren Bewindvoering Landgraaf  
Dr. Willem Dreesstraat 12 
6374GV Landgraaf 
Telefoon 045 5321836/ 06-23020814 
info@sourenbewindvoering.nl  
KvK nummer 55953565 en de ondernemingsvorm is een Eenmanszaak. 

https://www.bureauwsnp.nl/vrij-te-laten-bedrag
mailto:contact@sustineo.nl
mailto:info@sourenbewindvoering.nl
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o Wat verwachten wij van u? 
1. Het is belangrijk dat u wijzigingen in uw inkomen of persoonlijke situatie direct doorgeeft aan de 

bewindvoerder. Als er wijzigingen plaatsvinden in uw persoonlijke en/of financiële situatie is het belangrijk 
dat u dit zo snel mogelijk doorgeeft aan Sustineo Financiële Hulpverlening . Denk hierbij aan de geboorte van 
een kind, een (geplande) verhuizing of als u veranderd van werkgever. Daarnaast is het van groot belang dat 
u Sustineo Financiële Hulpverlening  volledig informeert over al uw inkomsten, uitgaven en lopende 
betalingsverplichtingen.  
 
De bewindvoerder heeft de verplichting om wijzigingen door te geven aan de kantonrechter vanwege  
directe- indirecte inkomensveranderingen en de gevolgen daarvan. U vindt hier een overzicht van wijzigingen 
met gevolgen en eventuele risico’s. 

 

Wijziging in:  Gevolg van de wijziging op: Aandachtspunt- risico voor :  

werk/ inkomen beslagvrije voet korting op uitkering of boetes 

verhuizing in- / uitgaven bijzondere bijstand- andere rechtbank 

huurverhoging begroting huurtoeslag 

aanpassing woning begroting huurtoeslag/ wmo 

energieleverancier afsluiting doorbetalen voorschot- boetes 

telefoon/ internetprovider afsluiting doorbetalen abonnement 

schades inkomsten schade in boedel WSNP 

echtscheiding inkomsten boedelverdeling- bewind- beslag VV 

samenwonen inkomsten boedelverdeling- bewind- beslag VV 

trouwen vermogen inbreng goederen/ schulden 

kinderen in- / uitgaven kinderbijslag enz. 

detentie inkomsten huur- vaste lasten 

huisdieren in- / uitgaven leefgeld 

medische kosten niet vallend onder 
basis begroting toename/ nieuwe schuld WSNP 

overlijden erfenis aanvaarden belastingdienst 

eigen huis premies/ rente voorlopige teruggave 

auto/ motorvoertuigen vrijwaringsbewijs verzekeringen- belastingen 

 
2. Alle post die u nog zelf op uw huisadres ontvangt en van financiële aard is, moet u zo snel mogelijk inleveren 

/ opsturen aan uw bewindvoerder.  
3. Nieuwe financiële verplichtingen gaat u alleen nog maar aan in overleg en met toestemming van de 

bewindvoerder of de kantonrechter. U maakt dus geen nieuwe schulden. Voordat u nieuwe verplichtingen 
aan gaat, het afsluiten van een contract voor mobiele telefonie, internet, abonnementen, enz. moet u 
overleg plegen met Sustineo Financiële Hulpverlening . U mag geen nieuwe leningen aangaan (ook niet bij 
familie of vrienden), geen creditcards aanvragen of bestellingen op afbetaling doen (zoals Wehkamp, enz.). 
Dit om te voorkomen dat er nieuwe schulden ontstaan (denk hierbij ook aan roodstand op een bank). 

 
Verdere activiteiten tijdens de uitvoeringsfase zijn:  

1. Kopiëren en opslaan legitimatiebewijs. 
2. Indien niet aanwezig aanvragen aansprakelijkheidsverzekering. 
3. Aanvragen bijzondere bijstand voor kosten bewind of curatele. 
4. Bij (niet problematische) schulden contact opnemen met schuldeisers en eventueel 

betalingsafspraken maken. 
5. Indien er sprake is van beslaglegging en/of schulden de beslagvrije voet uitrekenen en zo nodig actie 

nemen naar beslagleggers. 
6. Conform het (aanvullend) plan van aanpak gaan werken. 

 

k. Rechten Sustineo Financiële Hulpverlening  

Persoonsgegevens 
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Sustineo Financiële Hulpverlening  heeft het recht om informatie in te winnen of te verstrekken als dit in belang is 
voor het kunnen voeren van een goed beheer. Zowel Sustineo Financiële Hulpverlening  als u verplichten zich tot 
geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt. 
 

5. Afsluitingsfase 

Algemene informatie over bewind en curatele. 
Beschermingsbewind, mentorschap of curatele moet worden aangevraagd bij de Kantonrechter. De Rechter bepaalt 
of het bewind doorgaat en de duur van het bewind. Meestal is dit voor onbepaalde tijd.  
Iedere vijf jaar moet de bewindvoerder een brief sturen naar de Rechtbank, waarin hij aangeeft of het bewind nog 
steeds passend is. Wanneer Sustineo Financiële Hulpverlening  of de cliënt het bewind of de curatele wilt beëindigen 
moet hij of zij dit schriftelijk verzoeken bij de Rechtbank. 
 
Eindafrekening en verantwoording 
Beschermingsbewind wordt over het algemeen  uitgesproken voor onbepaalde tijd door de kantonrechter. Dit 
betekent niet dat men de financiën nooit meer zelf kan gaan beheren. Indien de financiën weer zelf beheerd kunnen 
worden dan kan aan de kantonrechter gevraagd worden om het bewind te beëindigen. De kantonrechter zal 
beoordelen of de oorzaken die aanleiding hebben gegeven tot de onderbewindstelling nog bestaan. Indien dit niet 
meer het geval is kan het bewind pas worden opgeheven. 
 
Einde bewind 
Aan het einde van het bewind of aan het einde van de werkzaamheden als bewindvoerder, zal Sustineo Financiële 
Hulpverlening  een overzicht maken van uw financiële situatie (dit heet ook een eindafrekening en verantwoording) 
en deze met u bespreken. Hierin staat een overzicht van uw inkomsten, de uitgaven en uw eventuele schulden. 
Mocht u hier niet mee akkoord zijn, moet u de redenen aangeven. Hierna wordt deze opgestuurd naar de Rechtbank. 
Sustineo Financiële Hulpverlening  zal bij beëindiging van het bewind het saldo van uw rekeningen aan u overdragen 
en u weer volledig beheer over uw bankrekeningen geven. 
 
Onderbewindstelling eindigt ook: 

• 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; 

• Onder curatele stelling 

• bij overlijden. 
De Rechtbank moet de onderbewindstelling wel eerst opheffen.  
 
De kantonrechter kan doorgaans op het verzoek beslissen zonder een zitting te houden. Dit kan hij doen als u een 
gemotiveerde verklaring van de bewindvoerder meestuurt waaruit blijkt dat deze het met het beëindigingverzoek 
eens is en dat de redenen waarom het bewind is ingesteld niet meer aanwezig zijn. 
Het is dus van belang een opheffingsverzoek goed te motiveren. 
 
Bij beëindiging van de Bewindvoering moet Sustineo Financiële Hulpverlening  veelal een aantal extra 
werkzaamheden uitvoeren, zoals het informeren van instanties, het versturen ven 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 'Tarieven” via www.Sustineo.nl , kunt u 
zien wat de kosten zijn voor het beëindigen van de overeenkomst of het stoppen van de Bewindvoering bij Sustineo 
Financiële Hulpverlening .  
 
Sustineo Financiële Hulpverlening  zal een beëindiging van het bewind aanvragen indien u niet aan uw verplichtingen 
voldoet of wanneer u zich niet aan de in deze kennisgeving gestelde voorwaarden houdt. Ook wanneer u niet 
voldoende medewerking verleent en/of onbehoorlijk, c.q. crimineel gedrag vertoont, zal Sustineo Financiële 
Hulpverlening  een beëindiging van het bewind aanvragen. In geen geval zal Sustineo Financiële Hulpverlening  
verplicht zijn na het stoppen van het bewind het beheer voor u voort te zetten. Eventuele aansprakelijkheid voor 
schade, welke ontstaat na beëindiging van het bewind, wordt niet door Sustineo Financiële Hulpverlening  aanvaard. 
 

Aansprakelijkheid voor schade 
Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit het verrichten van bewindvoering door Sustineo Financiële 
Hulpverlening  is uitgesloten. Sustineo Financiële Hulpverlening  aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor schade, 
wanneer het te kort schiet in de zorg van goed bewindvoerder. 

http://www.abenbewindvoering.nl/Afsluitingsfase/
http://www.sustineo.nl/
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a. Aanstellen andere bewindvoerder- Overname bewind 
Bij de overname van een bewind zal de cliënt contact moeten opnemen met zijn/haar bewindvoerder om na te 
vragen of deze akkoord gaat met de overgang. Wanneer de cliënt en de huidige bewindvoerder zijn overeengekomen 
dat de cliënt gaat overstappen naar een nieuwe bewindvoerder wordt er door Sustineo Financiële Hulpverlening  
contact opgenomen met de huidige bewindvoerder om na te gaan wat de reden is dat de cliënt wil overstappen.  
 
Wil de cliënt bijvoorbeeld overstappen omdat de behandeling door de huidige bewindvoerder in de ogen van de 
cliënt niet juist is, zal er gekeken worden op welke aspecten de samenwerking mis loopt. Wordt er door de huidige 
bewindvoerder onvoldoende inspanning verricht of zijn er achterstanden met betalingen ontstaan dan kan dit een 
gegronde reden zijn voor de cliënt om over te stappen naar een andere bewindvoerder. 
 
Indien de cliënt wil overstappen naar een nieuwe bewindvoerder omdat de cliënt naar zijn/haar inzien te weinig 
leefgeld krijgt of te weinig aankopen kan doen zal dit in de meeste gevallen geen gegronde reden zijn om over te 
stappen. 
Bij dergelijke problemen zal de samenwerking met een nieuwe bewindvoerder waarschijnlijk ook mislopen.  
Bestaat er voor de cliënt wel een gegronde reden om over te stappen naar een nieuwe bewindvoerder dan is deze 
cliënt welkom bij Sustineo Financiële Hulpverlening . Het is dan aan de cliënt om aan te tonen dat de huidige 
bewindvoerder niet juist heeft gehandeld waardoor de cliënt in een nadelige situatie terecht is gekomen. De 
verantwoordelijkheid voor het aantonen van deze situatie ligt dus altijd bij de cliënt. 
 
Wanneer er overeenstemming is tussen de cliënt, de huidige bewindvoerder en Sustineo Financiële Hulpverlening  
wordt er door de client een brief gestuurd naar de rechtbank met daarin opgenomen zijn/haar motivatie om over te 
stappen naar Sustineo Financiële Hulpverlening . Bovendien dient te worden aangegeven dat alle partijen hiermee 
instemmen. Sustineo Financiële Hulpverlening  stelt voor deze instemming een zogenaamde ‘Bereidverklaring 
bewindvoerder’ op. 
Sustineo Financiële Hulpverlening  zal dan vervolgens, na het ontvangen van de nieuwe beschikking van de rechter, 
het bewindvoerderstraject met de cliënt voortzetten. Tevens zullen alle relevante partijen op de hoogte worden 
gebracht dat Sustineo Financiële Hulpverlening  de nieuwe bewindvoerder voor de cliënt is. 
 
  

http://www.abenbewindvoering.nl/Overname-bewind/
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5.Beschrijving werkproces Beschermingsbewindvoering 
Artikel 1. Definities 
In deze beschrijving van het werkproces wordt verstaan onder: 
1.1 Bewindvoerder: degene die het bewind daadwerkelijk uitvoert en daarvoor rekening en verantwoording aflegt. 
1.2. Cliënt: persoon van wie goederen onder bewind zijn gesteld door de kantonrechter en in wiens bewind Sustineo 

Financiële Hulpverlening  tot bewindvoerder is benoemd door de kantonrechter. 
1.3. Leefgeld: Het bedrag dat cliënt ontvangt op grond van het door de bewindvoerder vastgestelde 

budgetplan; 
1.4. Plan van aanpak: Het door de bewindvoerder vastgestelde plan van aanpak waarin is vastgelegd hoe 

het bewind zal plaatsvinden. 
 

Artikel 2. Algemene bepalingen 
2.1 Dit werkproces geldt tussen Sustineo Financiële Hulpverlening  en cliënt, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen. 
2.2 De bewindvoering wordt uitgevoerd conform de wettelijke regels voor meerderjarigenbewind. 
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/handleiding-meerderjarigenbewind-team-toezicht-2017-
rechtbank-limburg.pdf    
2.3 Op dit werkproces is Nederlands recht van toepassing. 
2.4 Sustineo Financiële Hulpverlening  heeft een klachtenregeling. Deze is beschikbaar via de website www.sustineo.nl 
en wordt tijdens het intakegesprek aan cliënt overhandigd.  
 
Artikel 3. Bewind en plan van aanpak 
3.1 Tijdens het intakegesprek wordt een afsprakenformulier en het verzoekschrift tot onderbewindstelling en de 
daarbij behorende stukken door cliënt ondertekend, waarna de onderbewindstelling zo spoedig mogelijk wordt 
aangevraagd bij de kantonrechter. Tevens wordt tijdens het intakegesprek de klachtenregeling en deze beschrijving 
van het werkproces van Sustineo Financiële Hulpverlening  aan cliënt overhandigd. 
3.2 De bewindvoerder inventariseert de bezittingen en schulden, alsmede de inkomsten en uitgaven zo spoedig 
mogelijk na de uitspraak van de kantonrechter tot onderbewindstelling. Deze inventarisatie (boedelbeschrijving) 
wordt binnen vier maanden na de benoeming van Sustineo Financiële Hulpverlening  tot bewindvoerder ingediend bij 
de kantonrechter. 
3.3 Sustineo Financiële Hulpverlening  stelt, indien mogelijk in samenspraak met de cliënt, een plan van aanpak, 
inclusief budgetplan, op. Sustineo Financiële Hulpverlening  kan dit plan van aanpak als bewindvoerder bij gewijzigde 
omstandigheden aanpassen. 
3.4 Bij het opstellen van het plan wordt getracht de inkomsten en uitgaven van cliënt met elkaar in evenwicht te 
brengen. Schulden worden geïnventariseerd en er zal naar een totaaloplossing worden gezocht die kan variëren van 
het tot stand brengen van aflossingsregelingen tot bemiddeling door een erkende schuldhulpverlenende instantie of 
het aanvragen van een minnelijke of een wettelijke schuldenregeling. Er wordt in ieder geval prioriteit gegeven aan 
betaling van huisvestingslasten, noodzakelijke verzekeringen en uitgaven voor levensonderhoud, alsmede aan de 
kosten van de bewindvoering. Voor zover deze kosten een niet maandelijks karakter hebben, wordt door de 
bewindvoerder hiervoor gereserveerd. Roodstand wordt zoveel mogelijk voorkomen. 
3.5 Er wordt een bankrekening voor cliënt beschikbaar gesteld waar het leefgeld op wordt gestort en waarover de 
cliënt zelf kan beschikken. Roodstand is hier niet mogelijk. 
3.6 Er wordt een bankrekening door de bewindvoerder op naam van de cliënt geopend waarover alleen de 
bewindvoerder kan beschikken (beheerrekening). Op deze beheerrekening zullen alle inkomsten en uitgaven van 
cliënt beheerd worden. Het leefgeld wordt naar de eerder genoemde leefgeldrekening overgemaakt. 
3.7 De kosten van de bankrekeningen zijn voor rekening van cliënt. 
3.8 De kosten voor de bewindvoering worden maandelijks ten laste van de rekening van cliënt gebracht. Indien de 
kosten bij een derde in rekening kunnen worden gebracht zal Sustineo Financiële Hulpverlening  dit voor de cliënt 
uitvoeren. 
 
Artikel 4. Verplichtingen Sustineo Financiële Hulpverlening  
4.1 Na de onderbewindstelling zal de bewindvoerder zo spoedig mogelijk de in artikel 3 genoemde werkzaamheden 
uitvoeren. 
4.2 Voorts zorgt de bewindvoerder ervoor dat desbetreffende instanties zo spoedig mogelijk worden benaderd en 
geïnformeerd over de onderbewindstelling. 

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/handleiding-meerderjarigenbewind-team-toezicht-2017-rechtbank-limburg.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/handleiding-meerderjarigenbewind-team-toezicht-2017-rechtbank-limburg.pdf
http://www.sustineo.nl/
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4.3 De bewindvoerder zal alle werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig het plan van aanpak als deze in het 
financiële belang zijn van de cliënt. De bewindvoerder kan hierbij derden benaderen om hem hierin bij te staan, 
waarbij de kosten voor rekening van cliënt komen. 
4.4 De bewindvoerder biedt cliënt de mogelijkheid om 24 uur per dag online een overzicht van de mutaties op de 
beheerrekening, bedoeld in artikel 3.6, in te zien en de mogelijkheid om maandelijks een fysiek overzicht daarvan te 
ontvangen als cliënt geen gebruik wenst te maken van voorgaande online-mogelijkheid. Het voorgaande zal niet 
worden gedaan als cliënt daar bezwaar tegen maakt of niet in staat is om het overzicht te begrijpen. 
4.5 Voorts legt Sustineo Financiële Hulpverlening  jaarlijks en aan het einde van de onderbewindstelling rekening en 
verantwoording af aan de bevoegde kantonrechter. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
 
Artikel 5. Verplichtingen cliënt 
5.1 Na onderbewindstelling geeft cliënt alle noodzakelijke informatie en administratie aan de bewindvoerder en hij 
zorgt ervoor dat alle correspondentie wordt doorgestuurd naar de bewindvoerder. 
5.2 De cliënt meldt wijzigingen in zijn persoonlijke of financiële situatie direct aan de bewindvoerder.  
5.3 De cliënt verplicht zich jegens Sustineo Financiële Hulpverlening  om geen (nieuwe) schulden of andere nieuwe 
verplichtingen aan te gaan dan nadat cliënt hierover overleg heeft gepleegd met de bewindvoerder.  
5.4 De cliënt dient, indien mogelijk, zelf voor zijn inkomen zorg te dragen en licht de bewindvoerder in over de aard 
en herkomst van zijn vermogen. 
 
Artikel 6. Beloning 
De beloning voor bewindvoering is door het ministerie van Veiligheid en Justitie vastgesteld in de 
Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. https://www.bpbi.nl/files/files/Tarieven%202019.pdf  
Tarieven 
• De kosten van het bewind worden door de minister landelijk vastgesteld. U dient deze kosten zelf te betalen. Als u 
onvoldoende geld heeft om dit zelf te doen, vraagt de bewindvoerder bijzondere bijstand aan en betaald de 
gemeente de kosten. Afhankelijk van uw inkomen kan het ook voorkomen dat de gemeente een deel betaald en u zelf 
een deel. 
 
Artikel 7. Privacy 
De cliënt is bekend met de opname van zijn persoonsgegevens in de persoonsregistratie van Sustineo Financiële 
Hulpverlening . De bewindvoerder verstrekt deze gegevens slechts aan derden, indien dit in belang van cliënt is of dit 
voortvloeit uit zijn werkzaamheden. Op deze persoonsregistratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 
toepassing. 
 
Artikel 8. Contact 
Uw bewindvoerder van Sustineo Financiële Hulpverlening  is bereikbaar per post (Postbus 7041, 6050AA, 
MAASBRACHT), via e-mail contact@sustineo.nl  en op werkdagen van maandag tm vrijdag telefonisch tussen 13.30 
uur en 14.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur. Voorts is het altijd mogelijk een afspraak te maken voor een persoonlijk 
gesprek. Cliënt ontvangt altijd binnen twee werkdagen een reactie. 
Als uw bewindvoerder niet aanwezig is, dan hoort u op tijd gedurende welke periode dat het geval zal zijn. Tijdens zijn 
afwezigheid zal hij vervangen worden door een collega bewindvoerder “Souren Bewindvoering uit Landgraaf”.  
Sustineo Financiële Hulpverlening  heeft zo vaak als nodig contact met cliënt, maar in ieder geval tweemaandelijks, 
tenzij cliënt geen contact wenst of daartoe niet in staat is. 
 
Artikel 9. Klachten 
Sustineo Financiële Hulpverlening  heeft een klachtenregeling. Deze is beschikbaar via de website www.sustineo.nl .  
Elke cliënt ontvangt tijdens het intakegesprek een exemplaar van de klachtenregeling en van de beschrijving van het 
werkproces van Sustineo Financiële Hulpverlening . 
 
Artikel 10. Einde bewind 
10.1 De taak van Sustineo Financiële Hulpverlening  eindigt: 
2. door tijdsverloop, indien Sustineo Financiële Hulpverlening  tijdelijk was benoemd; 
3. door de dood van de cliënt; 
4. door het op cliënt van toepassing verklaren van de schuldsanering natuurlijke personen, door zijn 

faillietverklaring of als hij onder curatele wordt gesteld; 
5. door opheffing of wijziging van het bewind; 
6. door ontslag van Sustineo Financiële Hulpverlening , verleend door de kantonrechter; 
7. door overlijden of faillissement van Sustineo Financiële Hulpverlening . 

https://www.bpbi.nl/files/files/Tarieven%202019.pdf
mailto:contact@sustineo.nl
http://www.sustineo.nl/
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10.2 Het verzoek tot opheffing of wijziging van het bewind, moet worden gedaan bij de toezichthoudende 
kantonrechter. Dit verzoek kan worden ingediend 
door degenen die ook om instelling van het bewind hebben verzocht. Hetzelfde geldt voor het 
verzoek tot ontslag van de bewindvoerder. Over deze verzoeken is griffierecht verschuldigd. Dit wordt van de 
beheerrekening van de cliënt betaald als de verzoeken worden ingediend door cliënt. Sustineo Financiële 
Hulpverlening  blijft als gewezen bewindvoerder verplicht al datgene te doen, wat niet zonder nadeel voor de 
rechthebbende kan worden uitgesteld, totdat degene die na hem tot het beheer van de goederen bevoegd is, dit 
heeft aanvaard. Bij overlijden van de cliënt houdt dit in dat Sustineo Financiële Hulpverlening  in ieder geval de 
volgende werkzaamheden verricht: 

o Alle betalingen stopzetten; 
o Erfrecht treedt in werking, dus een verklaring van erfrecht regelen; 
o Eindrekening en verantwoording opstellen en laten ondertekenen door erfgenamen of 
o testamentair executeur en versturen naar de toezichthoudende kantonrechter. 

Bij overdracht aan cliënt of een andere bewindvoerder na het eindigen van het bewind uitgevoerd 
door Sustineo Financiële Hulpverlening (al dan niet na ontslag), zal Sustineo Financiële Hulpverlening : 

o Alle betalingen stoppen in overleg met cliënt, de nieuwe bewindvoerder en de 
o toezichthoudende kantonrechter nadat de eindrekening en verantwoording is goedgekeurd 
o door de cliënt en de kantonrechter. 
o Zorgen voor een goede en warme overdracht van het dossier aan de cliënt of de opvolgende 
o bewindvoerder. 
o De eindrekening en verantwoording opstellen en laten ondertekenen door cliënt en versturen 
o naar de toezichthoudende kantonrechter. 

 

Artikel 11. Administratieve organisatie / Financiële processen 
11.1 Sustineo Financiële Hulpverlening  draagt zorg voor het instellen van een zodanige administratieve organisatie 
met een zodanig stelsel van interne controlemaatregelen dat alle opdrachten direct worden vastgelegd en zorgvuldig 
worden uitgevoerd en alle financiële rechten en verplichtingen volledig, juist en tijdig worden vastgelegd en intern 
verantwoord. 
11.2 Te allen tijde moet kunnen worden vastgesteld waarom een financiële mutatie heeft plaatsgevonden, zowel met 
betrekking tot de gelden van de cliënt als met betrekking tot de gelden van de organisatie. Deze mutaties worden 
vastgelegd in Onview. 
11.3 Sustineo Financiële Hulpverlening  heeft zijn administratie zodanig ingericht dat deze voldoet aan de in 
Nederland algemeen aanvaarde boekhoudkundige regels. 
11.4 De administratie van de ondernemingsgelden en de facturering van de beloning van Sustineo Financiële 
Hulpverlening  worden beheerd in een boekhoudprogramma. 
11.5 Aangezien de financiële- en cliëntadministratie (gedeeltelijk) is geautomatiseerd, wordt op adequate wijze 
aandacht besteed aan de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Zie 
hiervoor de verklaring van softwareleverancier Onview op de site: https://onview.nl/ 

Slotvragen 

1. Bent u in de afgelopen 8 jaar verdacht (geweest) van of veroordeeld voor: 
Diefstal, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging daartoe 
Vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing. 
Overtreden van de Wet wapens en munitie , de Opiumwet of de Wet economische delicten. 
Een verkeersmisdrijf, zoals rijden onder invloed, snelheidsovertreding van meer dan 50 km/u of doorrijden na een 

aanrijding? 
 
Ja, toelichten:        
Nee       
 

2. In de afgelopen 8 jaar geweigerd of opgezegd door een verzekeraar? 
Ja, toelichten:        
Nee       
 

3. De laatste 5 jaar schade geleden of veroorzaakt door een gebeurtenis die door de aangevraagde 
verzekering(en) wordt gedekt? 

Ja, toelichten:         

https://onview.nl/
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Nee       
 

4. In de afgelopen 8 jaar betrokken (geweest) bij verzekeringsfraude of opzettelijke misleiding van een 
financiële instelling? 

Ja, toelichten:       
Nee       
 

5. In de afgelopen 5 jaar failliet verklaard, in een schuldsanering betrokken of is de rechter akkoord gegaan met 
een uitstel van betaling? 

Ja, toelichten:        
Nee       
 

6. Heeft u verder nog iets mee te delen over de te verzekeren risico's, over uzelf, of één van de personen die u 
wilt meeverzekeren, dat voor het beoordelen van deze aanvraag van belang kan zijn? 

Ja, toelichten:        
Nee       
 

7. Aanmelding Voedselbank? 
Ja/ nee       
 

8. Aanmelding Kledingbank? 
Ja/ nee        
 
Verklaring kennisname  
Hierbij verklaart ondertekende dat hij of zij kennis heeft genomen van: 

o De algemene informatie over bewind en curatele. 
o De intakeprocedure 
o De werkzaamheden van Sustineo Financiële Hulpverlening  
o De werkwijze van Sustineo Financiële Hulpverlening  
o De afspraken ten aanzien van schade. 
o Klachtenregeling Sustineo Financiële Hulpverlening  
o De regeling beëindiging bewind 
o Spelregels, werkwijzen, procedures en werkprocessen 
o Privacy document 
o Beroeps,- en gedragscode 

 
 
Hierbij verklaart dat hij/ zij heeft ontvangen van de bewindvoerder: (bij schuldenbewind): 

o Klapper 
o Tabbladen 
o Werkschrift 
o Boodschappenlijstje 

 
Datum: ____ - ____ - 
 
 
Naam en handtekening cliënt:  
      
 
Sustineo Financiële Hulpverlening  
Handtekening:       
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Bijlage 1- Taken Bewindvoerder 

  

Normale Werkzaamheden Niet tot de normale werkzaamheden:

o   Aandacht voor persoonlijke wensen en of er nog rekening gehouden moet worden met bijzonderheden, 

zoals psychische ziekten, verslavingen of bijzondere omstandigheden.

o   Aanvragen paspoort of ID

o   Aanvragen bijzondere bijstand o.a. voor het vergoeden van de bewindvoering o   Administratie voor het persoonsgebonden budget (PGB),

o   Aanvragen van een uitkering o   Afhandeling nalatenschap na overlijden/ ingewikkelde 

nalatenschappen/  doorverwijzen notaris)

o   Aanvragen van het bewind;  Indienen verzoekschrift beschermingsbewind bij de kantonrechter o   Belastingaangifte bij vermogen (box2/3)

o   Administreren en beheren van de onderbewind gestelde goederen. o   Bewind bij ondernemersactiviteiten;

o   Afbetalingsregelingen treffen bij niet problematische schulden/ Neemt bij (niet problematische) 

schulden contact met schuldeisers en maakt eventueel betalingsafspraken.

o   Budget coaching

o   Bankzaken regelen o   Budgetbeheer

o   Behandeling van de financiële post/ Behandeling en doorzending van post o   Een woning voor u zoeken/ Huisvesting verzorgen

o   Belastingaangifte (box 1) o   Frequent naar zitting Kantonrechter;

o   Belastingtoeslagen aanvragen (zorgtoeslag en huurtoeslag) o   Het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling;

o   Beschrijving van de goederen die onder het bewind vallen (boedelbeschrijving). o   Meegaan naar een WSNP zitting of naar het UVW;

o   Bezwaar bijzondere bijstand beoordelen en eventueel in beroep gaan o   Meterstanden doorgeven van water, elektro of gas.

o   Contact onderhouden met aanspreekpunt / familie o   Problematische schuldsanering;

o   Contacten met diverse instellingen /instanties o   Uitzieken, Informeren en adviseren bij juridische zaken 

(doorverwijzen)

o   Controleert of u uw inkomsten ontvangt. o   Verhuizing / ontruiming

o   De bewindvoerder schrijft alle instanties en schuldeisers een brief, de kennisgeving van het bewind, 

zodat in het vervolg de post bij de bewindvoerder aankomt;

o   Verkoop woning, onroerend goed;

o   Gemeentelijke belastingen kwijtschelding aanvragen; o   Voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van 

een schuldregeling;

o   Het uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan (vaste lasten, leefgeld enz.)

o   Informeren WSNP bewindvoerder / Schuldhulp

o   Inkomensreparatie;

o   Inlog aanmaken voor online inzage onview voor klant en eventueel andere betrokkenen

o   Intake / kennismakingsgesprek

o   Invullen bewind-of curatele aanvraag en opstellen van plan van aanpak (evt. aanvullend PVA voor 

schulden bewind). Na goedkeuring wordt alles ondertekend en samen met de bereidverklaring naar de 

Rechtbank verstuurd.

o   Mee naar zitting

o   Ondersteunt u bij een schuldhulpverleningsaanvraag/ Begeleiden aanvraag schuldhulpverlening

o   Openen beheerrekening en een leefgeldrekening

o   Opstellen budgetplan met inkomsten, uitgaven, schulden, bezittingen en vorderingen

o   Schuldeninventarisatie

o   Schuldregeling aanvragen bij een gespecialiseerde schuldhulpverlener.

o   Telefonisch bereikbaar zijn voor klant tijdens bereikbaarheidstijden

o   Uitleg beëindiging bewind of curatele.

o   Uitleg klachtenregeling.

o   Uitleg verloop aanvraagprocedure bewind, curatele of mentorschap (zitting en uitspraak).

o   Verantwoording jaarlijks afleggen aan kantonrechter: uitvoering van het bewind, boedelbeschrijving & 

rekening en verantwoording.

o   Verzekeringen regelen en beheren (zoals zorgverzekering, WA, inboedel en uitvaart) en declaraties 

ziektekosten, afsluiten, financieel beoordelen en opzeggen)



 

~ 21 ~ 

Bijlage 2- Inventarisatieformulier, Vragenlijst & Boodschappenlijstje 
Gelieve deze vragenlijst zo zorgvuldig en volledig mogelijk in te vullen  
 
 
Naam aanvrager:   BSN-nummer: 

Naam partner:   BSN-nummer: 

Woonadres: aanvrager:   

Postcode woonadres aanvrager:   Woonplaats  Aanvrager: 

Postadres (indien afwijkend)   

Postcode postadres:   Postadres plaats: 

Telefoonnummer:   06-nummer: 

Mail adres:   

Beroep aanvrager:   Arbeidsongeschikt: Ja / Nee 

Beroep partner:   Arbeidsongeschikt: Ja / Nee 

 

Woonsituatie/ Burgerlijke Staat 

O Gehuwd/geregistreerd partnerschap O Ongehuwd O Gescheiden 

O Gehuwd in gemeenschap van goederen O Gehuwd op huwelijkse voorwaarden O Inwonende kostgangers of huurders 

O Alleenwonend O Eenoudergezin O Tweeoudergezin 

O Verblijf in een instelling O Samenwonend zonder contract O Samenwonend met  
contract 

Bent u eerder getrouwd  
geweest? 

ja/nee ja/nee 

Naam ex-partner     
Datum scheiding     

O Schulden uit dit huwelijk O Financiële verplichtingen aan 
ex-partner 

O Financiële verplichtingen aan 
kinderen 

 
 

Persoonsgegevens Verzoeker Partner 

Achternaam     

Man/vrouw     

Voornamen voluit     

Sofinummer/BSN nummer     

Soort en nummer     

identiteitsbewijs     

Adres huidig/vorig     

Postcode en woonplaats huidig/vorig     

Geboortedatum en -plaats     

Nationaliteit     

Telefoon vast en mobiel     

E-mail     

Bankrekeningnummers     

Spaarrekeningen     

Kluis   , 

Samenwonend   . 

Gehuwd gemeenschap van goederen     
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Gehuwd buiten     

gemeenschap van goederen     

Geregistreerd partnerschap     

Alleenstaand     

Alleenstaand met kinderen     

Gescheiden sinds     

Naam ex-partner en geboortedatum     

Eerder onder bewind gesteld     

Eerder WSNP     

Detentie     

Lopende gerechtelijke     

procedures     

Naam advocaat     

Contactpersonen     

 

Kinderen achternaam voornamen geboortedatum 

1       

2       

3       

4   .   

 

Inkomsten Verzoeker Partner 

Beroep     

Opleiding     

Naam en adres werkgever     

Tijdelijk/vast contract/ 
personeelsnummer 

    

Loon/salaris     

Naam en adres     

uitkeringsinstantie     

Uitkering sinds wanneer/     

tot (einddatum)     

WAO/WIA: laatste     

herkeuringsdatum     

Pensioen     

Pensioeninstantie/nrs.     

Alimentatie partner     

Alimentatie kind     

Huurtoeslag     

Zorgtoeslag     

Kostgeld/onderhoud     

Tegemoetkoming ziektekosten 
werkgever 

    

Vooraftrek belasting     

PGB     

Kinderbijslag p/Q     

Kinderopvangtoeslag     

Kind gebonden budget     

Ligt er beslag op de inkomsten     

Diversen     
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Uitgaven Verzoeker Partner 

Huur/liggeld/kostgeld     

Rente en aflossing hypotheek     

Belasting/heffingen     

Gas/elektra     

Reinigingsrechten     

Water     

Waterschappen     

Zorgpremie nominaal     

Zorgpremie aanvullend     

CVZ     

Verzekeringen WA/inboedel/auto/ 
uitvaart 

    

Andere verzekeringen     

Auto/scooter     

Vervoerskosten     

Telefoon vast/mobiel/internet     

Gemeentelijke belastingen of 
kwijtschelding 

    

Alimentatie/studiekosten     

Netbeheer energie/gas     

Diversen     

 

Vermogen 

Eigen woning   

Waarde eigen woning   

Hypotheek saldo   

Levensverzekering   

Voertuigen   

Auto merk/kenteken   

Brommer merk/kenteken   

Andere voertuigen   

Spaargelden/spaarloonregeling/saldo   

Koopsompolis afkoopwaarde   

Aandelen/effecten   

Sieraden/antiek   

Diversen   

 

Schulden 

Globale inschatting, hoegrootheid en aard, specificatie komt apart aan de orde   

Kunt u in het kort omschrijven wat de oorzaak van uw schulden is en hoe u in 
financiële problemen bent (bijvoorbeeld door echtscheiding)? 
Heeft u te maken met een loonbeslag? Heeft u regelingen getroffen? 
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Bijlage 3- Boodschappenlijstje t.b.v. het intakegesprek 
Bij het intake gesprek dient u deze documenten mee te nemen. 
 

Nr Omschrijving Aanwezig 
ja/nee 

1 Kleurenkopie identiteitsbewijs van uzelf en/of uw partner.   

2 Recente salarisstroken / uitkeringsspecificatie van uzelf en/of uw partner. Denk ook aan pensioen, 
PGB, studiefinanciering. 

  

3 Jaaropgave inkomen van uzelf en/of uw partner.    

4 Kopie gegevens alimentatie (partner/kind)   

5 Kopie overzicht overige inkomsten (kamer)verhuur/kostgangers /bijverdiensten.   

6 Overzicht kinderen met hierin opgenomen onderstaande gegevens: 
Naam/geboortedatum/woonadres/thuiswonend/schoolgaand/inkomen. 

  

7 Kopie bankafschriften laatste 3 maanden van alle bankrekeningen welke op uw naam en/of partner 
en/of minderjarige kinderen staan. (inclusief spaar en/of beleggingsrekeningen) 

  

8 Kopie beschikkingen indien van toepassing:   

  1)     Huurtoeslag   

  2)     Zorgtoeslag   

  3)     Kind gebonden budget / kindertoeslag   

  4)     Kinderopvangtoeslag   

  5)     Voorlopige teruggave inkomstenbelasting lopend jaar incl. kopie aangifte vorig jaar.   

9 Overzicht te betalen vaste lasten: (graag kopie facturen meebrengen)   

  1)   Huur / hypotheek   

  2)   Alimentatie   

  3)   Gas /stroom/ water   

  4)   Verzekeringen (inboedel/opstal/aansprakelijkheid/begrafenis)   

  5)   Zorgpremie   

  6)   Motorrijtuigbelasting + brandstof auto + autoverzekering   

  7)   Gemeente / waterschapsbelasting   

  8)   Abonnementen (telefoon, internet, mobiel, sportclubs enz.)   

10 Kopie overzicht waardepapieren, aandelen, opties, obligaties, levensverzekeringen, koopsommen 
enz. 

  

11 Indien in bezit van auto: dagwaarde auto + kenteken gegevens.   

12 Overzicht actuele schulden: Met bijbehorende gegevens schuldeisers + kenmerk schulden. 
(facturen/aanmaningen etc.) 

  

13 Verblijfsvergunning  

14 GBA-uittreksel  

15 Samenlevingscontract/ Contract huwelijkse voorwaarden/ Testament/ Convenant of andere 
papieren echtscheiding/ Echtscheidingsbeschikking 

 

16 Uit-/inschrijving Kamer van Koophandel  

 

Dit formulier invullen en met de gevraagde documenten meebrengen naar de intake. Indien U niet beschikt over alle 

documenten, dit graag vooraf aangeven. Het kan noodzakelijk zijn de intake uit te stellen i.v.m. het ontbreken van de 

noodzakelijke documenten. Wij kunnen U adviseren in het verzorgen van de documenten voor de intake. 
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Bijlage 4- Tijdbalk van A-Z 
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Bijlage 5- Richtlijnen NVVK bij schulden 
• Preventie: https://www.nvvk.eu/l/library/download/urn:uuid:37c46e94-6f80-400c-a233-

5eeebfa52174/module-preventie.pdf  

• Aanmelding en intake: https://www.nvvk.eu/l/library/download/urn:uuid:6b7a2664-1702-4cac-96c0-
0b13c25a2ac1/module-aanmelding-intake.pdf  

• Crisisinterventie: https://www.nvvk.eu/l/library/download/urn:uuid:b2e35606-153f-456c-bcb3-
cce063aaaa24/module-crisisinterventie.pdf 

• Informatie en advies: https://www.nvvk.eu/l/library/download/urn:uuid:e9b5f60b-2ad5-46f6-84e2-
45e03b6d3fd0/module-informatie-advies.pdf  

• Stabilisatie: https://www.nvvk.eu/l/library/download/urn:uuid:3be659ad-9356-4f52-96b9-

aee9f6ad8c6e/module-stabilisatie.pdf  

• Duurzame dienstverlening: https://www.nvvk.eu/l/library/download/urn:uuid:de73f327-3792-46c6-8f47-

9eebf8706aa4/module-duurzame-financiele-dienstverlening.pdf  

• betalingsregeling: https://www.nvvk.eu/l/library/download/urn:uuid:969a4be2-cfd5-42a9-9795-

8a91ce8f1354/module-betalingsregeling.pdf  

• herfinanciering: https://www.nvvk.eu/l/library/download/urn:uuid:e9461441-231d-457a-9ed1-

ad5632d01a61/module-herfinanciering.pdf  

• model budgetbeheer: https://www.nvvk.eu/l/library/download/urn:uuid:e2f56c93-ff0e-4ec1-853b-

fbd21edd9b58/module-budgetbeheer.pdf  

• module budgetbeheer: https://www.nvvk.eu/l/library/download/urn:uuid:70d4cd4f-1b01-4ad1-a983-

7118a6bbe3b2/module-budgetcoaching.pdf  

• module beschermingsbewind: https://www.nvvk.eu/l/library/download/urn:uuid:936ac1bb-337e-469d-

bcb3-b8a160b25a6e/module+beschermingsbewind.pdf  

• flankerende hulp: https://www.nvvk.eu/l/library/download/urn:uuid:22e1eda0-184d-434c-8cfb-

63c8105c8daa/module-flankerende-hulp.pdf  

• saneringskrediet: https://www.nvvk.eu/l/library/download/urn:uuid:2cb55180-7662-4f35-a6a9-

9d0087d946a1/module-schuldregeling.pdf  

• schuldbemiddeling: https://www.nvvk.eu/l/library/download/urn:uuid:2cb55180-7662-4f35-a6a9-

9d0087d946a1/module-schuldregeling.pdf  

• nazorg: https://www.nvvk.eu/l/library/download/urn:uuid:a26f4799-08b2-443c-a5ea-
40b84df5f48e/module-nazorg.pdf  

https://www.nvvk.eu/l/library/download/urn:uuid:37c46e94-6f80-400c-a233-5eeebfa52174/module-preventie.pdf
https://www.nvvk.eu/l/library/download/urn:uuid:37c46e94-6f80-400c-a233-5eeebfa52174/module-preventie.pdf
https://www.nvvk.eu/l/library/download/urn:uuid:6b7a2664-1702-4cac-96c0-0b13c25a2ac1/module-aanmelding-intake.pdf
https://www.nvvk.eu/l/library/download/urn:uuid:6b7a2664-1702-4cac-96c0-0b13c25a2ac1/module-aanmelding-intake.pdf
https://www.nvvk.eu/l/library/download/urn:uuid:b2e35606-153f-456c-bcb3-cce063aaaa24/module-crisisinterventie.pdf
https://www.nvvk.eu/l/library/download/urn:uuid:b2e35606-153f-456c-bcb3-cce063aaaa24/module-crisisinterventie.pdf
https://www.nvvk.eu/l/library/download/urn:uuid:e9b5f60b-2ad5-46f6-84e2-45e03b6d3fd0/module-informatie-advies.pdf
https://www.nvvk.eu/l/library/download/urn:uuid:e9b5f60b-2ad5-46f6-84e2-45e03b6d3fd0/module-informatie-advies.pdf
https://www.nvvk.eu/l/library/download/urn:uuid:3be659ad-9356-4f52-96b9-aee9f6ad8c6e/module-stabilisatie.pdf
https://www.nvvk.eu/l/library/download/urn:uuid:3be659ad-9356-4f52-96b9-aee9f6ad8c6e/module-stabilisatie.pdf
https://www.nvvk.eu/l/library/download/urn:uuid:de73f327-3792-46c6-8f47-9eebf8706aa4/module-duurzame-financiele-dienstverlening.pdf
https://www.nvvk.eu/l/library/download/urn:uuid:de73f327-3792-46c6-8f47-9eebf8706aa4/module-duurzame-financiele-dienstverlening.pdf
https://www.nvvk.eu/l/library/download/urn:uuid:969a4be2-cfd5-42a9-9795-8a91ce8f1354/module-betalingsregeling.pdf
https://www.nvvk.eu/l/library/download/urn:uuid:969a4be2-cfd5-42a9-9795-8a91ce8f1354/module-betalingsregeling.pdf
https://www.nvvk.eu/l/library/download/urn:uuid:e9461441-231d-457a-9ed1-ad5632d01a61/module-herfinanciering.pdf
https://www.nvvk.eu/l/library/download/urn:uuid:e9461441-231d-457a-9ed1-ad5632d01a61/module-herfinanciering.pdf
https://www.nvvk.eu/l/library/download/urn:uuid:e2f56c93-ff0e-4ec1-853b-fbd21edd9b58/module-budgetbeheer.pdf
https://www.nvvk.eu/l/library/download/urn:uuid:e2f56c93-ff0e-4ec1-853b-fbd21edd9b58/module-budgetbeheer.pdf
https://www.nvvk.eu/l/library/download/urn:uuid:70d4cd4f-1b01-4ad1-a983-7118a6bbe3b2/module-budgetcoaching.pdf
https://www.nvvk.eu/l/library/download/urn:uuid:70d4cd4f-1b01-4ad1-a983-7118a6bbe3b2/module-budgetcoaching.pdf
https://www.nvvk.eu/l/library/download/urn:uuid:936ac1bb-337e-469d-bcb3-b8a160b25a6e/module+beschermingsbewind.pdf
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