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Een helpende hand

Onderbewindstelling, ook wel beschermingsbewind of bewind genoemd, is 
een wettelijke maatregel die door de kantonrechter kan worden opgelegd aan 
een meerderjarige persoon en is bedoeld om het vermogen te beschermen. 
Iemand die onder bewind staat mag niet langer zelf beslissen over de 
goederen die onder bewind staan. Hierbij valt te denken aan een roerende 
en onroerende zaken, maar ook het saldo van de bankrekening(en) en het 
inkomen. Onderbewindstelling maakt deel uit van een aantal beschermende 

maatregelen waaronder ook curatele en mentorschap vallen.

Onvermogen

Het kan voorkomen dat u door psychische of lichamelijke klachten (tijdelijk) 
niet meer in staat bent uw financiële zaken goed te behartigen. Om te 
voorkomen dat rekeningen niet meer betaald worden en schulden ontstaan 
kunt u onderbewindstelling aanvragen. Dit is ook mogelijk wanneer u 
al (hoge) schulden heeft en u het overzicht bent kwijtgeraakt of als uw 
schuldhulpverlener / bewindvoerder WSNP u onderbewindstelling adviseert. 
Overigens kunt u ook onderbewindstelling aanvragen voor een familielid of als 

u hulpverlener bent.

Wie zijn wij? 

Strijveld Bewindvoering is een kleinschalig kantoor dat zich alleen bezighoudt 

met onderbewindstellingen. Wij streven er naar kwaliteit te leveren en zo 

goed mogelijk met onze cliënten samen te werken. Om die reden worden de 

medewerkers van Strijveld Bewindvoering jaarlijks bijgeschoold op relevante 

onderwerpen. Door helder te communiceren met onze cliënten en waar nodig 

een gedegen uitleg te geven, willen wij onze cliënten rust geven betreffende 

hun financiën. Tevens bieden wij onze cliënten inzicht in hun financiële situatie 

door middel van een online portal. Zo blijven zij goed geïnformeerd en krijgen 

zij weer inzicht in hun financiën.



Wat kunt u van bewindvoering verwachten?

Wanneer u onder bewind gesteld bent, zullen wij als uw bewindvoerder namens 
u uw inkomen ontvangen op een beheerrekening en daarvan uw vaste lasten 
betalen. De bewindvoerder zal tevens wekelijks of maandelijks uw leefgeld 
overmaken. 

Daarnaast adviseren wij u op diverse gebieden (financieel, juridisch, 
maatschappelijke dienstverlening). Wij nemen zo nodig al het werk uit handen 
bij het aanvragen van diverse toeslagen en andere inkomensvoorzieningen 
waar u recht op heeft. Ook verzorgen wij uw belastingaangifte (box 1) en vragen, 
waar mogelijk, kwijtschelding aan. Verder ontvangen wij uw post en zorgen voor 
een tijdige verwerking hiervan. Bij belangrijke post wordt u hiervan zo spoedig 
mogelijk in kennis gesteld.

Tijdens het kennismakingsgesprek zullen wij met u en eventuele hulpverlening 
of familieleden de reden van aanmelding, de persoonlijke en financiële situatie 
bespreken. In grote lijnen zullen wij u vertellen wat een bewindvoerder voor u 
doet en wat er van u wordt verwacht. 

Wanneer u besluit dat Strijveld Bewindvoering als uw bewindvoerder te 
accepteren, zullen wij u om stukken verzoeken welke nodig zijn voor de 
onderbewindstelling. Opvolgend zal een verzoek tot onderbewindstelling worden 
ingediend bij de rechtbank. Is de rechtbank hiermee akkoord, dan ontvangen u 
en wij de uitspraak van de rechtbank op papier. Na ontvangst van de uitspraak 
zal met u een afspraak ingepland worden en zal de bewindvoerder uitgebreider 

ingaan op uw financiële zaken en wensen.

Aanmelden

Wilt u zichzelf of iemand anders bij Strijveld Bewindvoering aanmelden 

voor onderbewindstelling, dan kunt u hiervoor terecht op onze website:

 www.strijveld-bewindvoering.nl. 

Indien u niet beschikt over internet, kunt u telefonisch contact met 

ons opnemen en zal de aanvraag telefonisch worden behandeld via 

telefoonnummer 085-4867333



Strijveld Bewindvoering

Postbus 2794, 3800 GJ  Amersfoort

T  085-4867333
E info@strijveld-bewindvoering.nl
W www.strijveld-bewindvoering.nl

Spreekuur: ma/di/do/vrij tussen 09.00 uur en 12.00 uur


