
Workshop 

‘Hoe kom ik uit de schulden?’ 
Hoe kan een beschermingsbewindvoerder daarbij helpen 

 

 

 
 

 

 

Wim Peeters 

beschermingsbewindvoerder 
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Wim Peeters 
• oprichter Bolwerk bewindvoering 
• > 30 jaar (commercieel)management 
• financiële kennis en ervaring inzetten 
  voor mensen die hulp nodig hebben 
 
Wat vind ik belangrijk: 
• vertrouwen 
• deskundigheid 
• persoonlijk contact 
• combi zakelijk en menselijk 
• opkomen voor cliënt 
• bereikbaarheid 

 
 

Even voorstellen 
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• Wat is beschermingsbewind 

 

• Schulden 

 

• Hoe schulden op te lossen 

 

• Rol bewindvoerder en hulpverlener 

 

• Vragen, discussie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud workshop 



 
 

3 soorten beschermingsmaatregelen 
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Beschermingsbewind 
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Beschermingsbewind 



• openen beheer-, leefgeld en spaarrekening 
• opstellen budgetplan 
• betalen vaste lasten, leefgeld, sparen 
• aanschrijven instanties  

• uitkering, loon 
• uitgaven zoals huur, gas/water/licht, 

zorgverzekering, internet/telefoon enz 
• schuldeisers 

• alle financiële post naar bewindvoerder 
• aanvragen toeslagen belastingdienst 

(huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden 
budget, kinderopvangtoeslag) 

• aanvragen (bijzondere)bijstand 
• aanvragen toeslagen bij Gemeente 
• kwijtscheldingsverzoeken gemeentelijke 

heffingen  
 
 

 

Wat doet een bewindvoerder (1) 
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• controleren of cliënt in aanmerking komt 
voor inkomensondersteunende maatregelen 

• betalingsregelingen treffen bij    
betalingsachterstanden of oplosbare    
schulden 

• belastingaangifte Box 1 
• regelmatig contact met cliënt 
• telefonisch bereikbaar zijn tijdens   

spreekuren 
• contact onderhouden met de diverse    

instellingen waar cliënt mee te maken heeft 
• toeleiden naar schuldhulpverlening 

 
 

Maar:  
Bewindvoerder is geen schuldhulpverlener 
 
 

 

Wat doet een bewindvoerder (2) 
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Voor cliënten 
• financiële rust en stabiliteit 
• balans in inkomsten en uitgaven 
• geen financiële post meer; minder stress 
• meer ruimte voor vooruitgang op overige 
  leefgebieden 
• bescherming tegen zichzelf en tegen 
  misbruik door derden 
• geen bezoek van deurwaarders meer 
• maximale benutting inkomens-mogelijkheden    
• grotere kans op succesvol 
  schuldhulpverleningstraject 

 
Voor hulpverleners van Stichting Ontmoeting 
• financiële taken naar bewindvoerder 
• meer ruimte voor begeleiding op overige 
  leefgebieden 
• meedenken over financiële cliëntsituaties 
• samenwerken in cliëntsituaties 

Wat betekent dit 
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Schulden 
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Overlevingsschulden 
Als u hoge vaste lasten hebt in verhouding tot wat u verdient dan kunt u in 
betalingsproblemen komen als dit voor een langere periode is. U hebt dan 
overlevingsschulden. Deze soort schulden komen vaak voor bij een minimum inkomen. 
 

Overbestedingschulden 
De schulden die ontstaan door overbesteding komen vaak voor. In principe hebt u genoeg 
geld om rond te komen maar toch lukt dat niet doordat u te veel uitgeeft. Uw uitgaven zijn 
te hoog in verhouding tot uw inkomen. Als u een krediet hebt afgesloten die u eigenlijk 
niet kunt betalen valt hier ook onder. 
 

Aanpassingschulden 
Aanpassingsschulden ontstaan als er een verandering is in bijvoorbeeld uw inkomen. Als u 
uw baan kwijtraakt moet u het bijvoorbeeld met minder doen. U hebt minder inkomen 
maar de lasten blijven hetzelfde. Onder aanpassingsschulden vallen ook onvoorziene 
uitgaven na een scheiding of als u op uzelf gaat wonen. 
 

Compensatieschulden 
De compensatieschulden komen voort uit psychische problemen. Als u bijvoorbeeld iedere 
dag achter een gokkast zit door een gokverslaving of als u drugsproblemen hebt dan valt 
het onder deze categorie. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Schulden 
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• aanmaningen, incasso’s, dwangbevelen 

• deurwaarders aan de deur 

• schulden lopen op bij uitblijven betaling 

• loon/uitkeringbeslag, bankbeslag, boedelbeslag 

• afsluiten energie 

• wanbetalersregeling zorgverzekering 

• huisuitzetting/executieverkoop woning 

• stress, gezondheidsklachten, sociale klachten 

• neerwaartse spiraal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevolgen van schulden 
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• Oplosbare schulden 

• afloscapaciteit aanwezig 

• niet teveel schuldeisers 

• schulden niet te hoog, in 36 of 48 mnd aflosbaar 

• betalingsregelingen mogelijk met schuldeisers 

• bewindvoerder kan deze regelingen treffen 

 
• Problematische schulden 

• te weinig/geen afloscapaciteit 

• groot aantal schuldeisers 

• hoge schulden, niet aflosbaar in 36 of 48 mnd 

• bewindvoerder is geen schuldhulpverlener 

• schuldhulpverlening noodzakelijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe los je schulden op 
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Hoe los je schulden op 



Stabiliteit 
leefsituatie en 

financiën 

Hoe los je schulden op 
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Aanvraag 
schuldhulpverlening 

Schuldeisers 
akkoord 

Schuldeisers 
niet akkoord 

Minnelijk traject 

 
Aanvraag WSNP 

Door 
schuldhulpverlener 

 

 
WSNP traject 

 

Rechtbank 
WSNP bewindvoerder 

Schone lei 
Schuldenvrij 

4 – 12 maanden 3 – 5 jaar 

Schuldenmap 

Intake gesprek 

Go/no go 

Zware tijd! 
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Bewindvoerder 

• budget in balans brengen en stabiliteit creëren 

• schulden inventariseren 

• indien mogelijk betalingsregelingen maken met schuldeisers 

• bewaken beslagvrije voet 

• zorgen dat er geen nieuwe schulden ontstaan 

• cliënt toeleiden naar schuldhulpverlening 

• nakomen afspraken met schuldhulpverlening 

• bij WSNP, afdracht in boedel verzorgen  

 

Woonbegeleider 

Korte toelichting door Johanna of Arenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol bewindvoerder en woonbegeleider 



 

Dank voor uw aandacht! 

 

Vragen?  

Discussie… 
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Reserve sheets 
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• Beslagvrije voet 

  Deel van het inkomen waarop geen beslag gelegd mag worden. 

  Is 90% van geldende bijstandsnorm plus evt correcties voor 

  woonlasten, zorgkosten en kindgebonden budget 

 

• Vrij Te Laten Bedrag (VTLB) 

  Is beslagvrije voet plus correcties voor extra kosten. Berekend 

  volgens NVVK normen (ReCoFa methode). Het VTLB is voldoende 

  om de vaste lasten te betalen en te leven  op bijstandsniveau 

 

• Afloscapaciteit 

  Netto inkomen minus VTLB 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoe werkt het 

Aanmelding 

Kennismaking Verzoek 
rechtbank 

Zitting 

Beschikking 
Stabilisatie 

Betalen vaste lasten 

Opstarten 
bewind 

Aanvraag 
schuldhulpverlening 

Schuldeisers 
akkoord 

Schuldeisers 
niet akkoord 

Minnelijk traject 

 
Aanvraag WSNP 

Door 
schuldhulpverlener 

 

 
WSNP traject 

 Rechtbank 
WSNP 

bewindvoerder 

Schone lei 
Schuldenvrij 

2-4 weken 6 – 8 weken 4 – 6 maanden 

4 – 12 maanden 
3 – 5 jaar 

Zelfredzaam? 

Formulieren 
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Verzoek opheffen 
beschermingsbewind? 

Rechtbank 



• sinds 2014 moet iedere bewindvoerder 
  voldoen aan strenge kwaliteitseisen van 
  het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM van 
  de Rechtbank 

• jaarlijks aantonen dat je nog steeds aan 

  deze eisen voldoet 
• bewindvoerder moet voor iedere cliënt 
  jaarlijks Rekening en Verantwoording 
  afleggen aan de Rechtbank 
• jaarlijkse controle door accountant 
• jaarlijkse controle door branchevereniging 
 

Hoe wordt een bewindvoerder gecontroleerd 
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Kosten beschermingsbewind 

 

 

2017 (incl. BTW) Alleenstaand 
Gehuwd / 

Samenwonend 

Maandelijkse kosten zonder 
schulden 

€ 111,30 € 133,60 

Maandelijkse kosten met 
schulden 

€ 144,00 € 172,80 

Eenmalige opstartkosten € 628,50 € 754,20 

Verhuizing, verkoop/ontruiming 
woning 

€ 392,80 € 392,80 

Eindrekening & verantwoording € 235,70 € 282,80 

Extra door kantonrechter 
goedgekeurde uren (per uur) 

 
€ 78,53 

 

 
€ 78,53 
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