STICHTING BELANA BEWIND & INKOMENSBEHEER

ALS HET BEHEER VAN
FINANCIËN MOEILIJK IS…
Soms hebben mensen professionele hulp nodig bij het regelen van hun financiën. De aanleiding kan allerlei redenen hebben. Bijvoorbeeld een taalbarrière,
verstandelijke of psychiatrische handicap, verslaving, ziekte of ouderdom en schulden. Gelukkig bestaan er voor deze particulieren in Nederland onafhankelijke
professionele instanties. Eén daarvan is Stichting BELANA Bewind & Inkomensbeheer. ‘

Professionele & persoonlijke begeleiding
Wij werken met professioneel opgeleide en zeer ervaren
bewindvoerders. Uiteraard verstaan zij de financiële kant
van hun vak. Maar vooral geven zij de cliënt persoonlijke
ondersteuning en begeleiding. Die combinatie maakt
BELANA bijzonder. Steeds meer verwijzers zoals
gemeenten en rechtbanken verwijzen dan ook in het
volste vertrouwen naar ons door.

Altijd in het belang van de cliënt
De werkwijze van Stichting BELANA Bewind
& Inkomensbeheer is stipt, secuur en solide. De
belangen van de cliënt staan daarbij altijd voorop. Integer,
onafhankelijk en verantwoord behartigen wij de
financiële zaken van onze cliënten.

INKOMENSBEHEER:

BESCHERMINGSBEWIND:

Voor mensen die moeite hebben om evenwicht te
vinden tussen inkomsten en uitgaven kan inkomensbeheer
een oplossing bieden. Inkomensbeheer noemen we ook
wel budgetbeheer of vermogensbeheer. Het gaat om
administratieve hulp bij het beheer van het inkomen van
de cliënt.

Stichting BELANA Bewind & Inkomensbeheer start
met een persoonlijke intake met de persoon waarvoor
de aanvraag geldt. Eventueel is deze intake samen met
hulpverleners of familie. Na dit gesprek beoordeelt
BELANA of de gevraagde dienst de juiste maatregel is.

Balans tussen inkomsten en uitgaven

Verzoekschrift
De bewindvoerder maakt samen met de cliënt afspraken
over de besteding van het inkomen. De cliënt ondertekent
een bijbehorende overeenkomst. Hierin zijn de afspraken
tussen de bewindvoerdersorganisatie en de cliënt vastgelegd. Vervolgens zorgt de bewindvoerder er voor dat de
betalingen na ontvangst van het inkomen iedere maand
worden uitgevoerd. Stipt en volgens afspraak. Uiteraard
gaat het hier altijd om persoonlijk maatwerk.

Directe digitale begeleiding
BELANA werkt met zeer toegankelijke software.
De cliënt kan hierop veilig inloggen. Het voordeel?
De betrokkenheid van de cliënt wordt maximaal, want
deze kan alle rekeningen inzien en volgen. Ook maakt
deze software het stellen en monitoren van specifieke
financiële doelen voor een cliënt snel inzichtelijk.

Attent met nazorg
Is een cliënt eenmaal weer financieel op orde? Dan
blijft BELANA nazorg bieden. Dit helpt een terugval
te voorkomen, mocht het opnieuw even moeilijk worden.

Eerst een intake

Een verzoekschrift speelt alleen bij een onderbewindstelling. Na de intake moet het verzoekschrift voor
de kantonrechter worden ingevuld en ingediend.
Stichting BELANA Bewind & Inkomensbeheer helpt bij het
aanvragen van een vermindering
van het griffierecht. De kantonrechter zal vervolgens
meestal een zitting houden. Soms wordt de beslissing op
een andere manier genomen.

De start van het bewind

Belang van de cliënt
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Het bewind begint op de eerste dag nadat de beschikking
door de griffie is verzonden. Vanaf dat moment is de
bewindvoerder verantwoordelijk voor de financiële zaken
van de cliënt. Bij specifiek inkomensbeheer geldt als
ingangsdatum de datum waarop de overeenkomst is
ondertekend.

Benieuwd?
Kijk voor gedetailleerde informatie op onze website:
www.belana-bewind.nl.

HELDER

ANTWOORD
OP VEELGESTELDE VRAGEN
Graag geven wij antwoord op veelgestelde vragen door zowel
verwijzers als cliënten.

Voor wie is een onderbewindstelling bedoeld?
Onderbewindstelling is bedoeld voor mensen die tijdelijk of
blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen.

Wat doet een bewindvoerder?
De bewindvoerder behartigt de financiële belangen van de
betrokkene. Dit betekent in de praktijk het goed bijhouden van
de financiële administratie. Plus het zorgen voor de onderbewind
gestelde goederen en geld.

Wat zijn concrete voorbeelden?
Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat de huur van de cliënt op
tijd wordt betaald. Maar ook dat de belastingaangifte stipt wordt
gedaan en er geen schulden ontstaan.
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Wat is de rol van de rechter?
In de beslissing tot onderbewindstelling vermeldt de rechter wie
de bewindvoerder is en welke goederen onder het bewind vallen.

Wie komt te weten over de onderbewindstelling?
Een onderbewindstelling is privé en wordt niet in een openbaar
centraal register opgenomen.Voor schuldenbewind is er wel een
register ter bescherming van de cliënt. Als de cliënt een lening
aangaat en de verstrekker heeft niet dit register geraadpleegd, dan
kan de bewindvoerder de leenovereenkomst ongedaan maken.

E info@belana-bewind.nl
Bruggenmorsweg 10
7521 ZV Enschede
T +31(0)85 - 773 37 66
F +31(0)85 - 773 37 66
www.belana-bewind.nl

Wie vraagt bewind aan?
De persoon zelf, de partner, familieleden, de Officier van Justitie,
zorginstellingen of de gemeente.

Wie kan tot bewindvoerder worden benoemd?
BELANA is erkend door de rechtbanken en kan dus door de
kantonrechter worden benoemd tot bewindvoerder.

Wanneer eindigt het bewind?
Het bewind eindigt als de persoon om wie het gaat weer zelf zijn
of haar belangen kan behartigen of overlijdt.
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Meer informatie op onze website: www.belana-bewind.nl

