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In dit stappenplan staan de stappen van een bewindvoeringstraject.  
Noteer wat er per stap moet gebeuren . Vink stappen af die al gedaan 
zijn en noteer belangrijke data en afspraken.

De stappen 
naar bewind

Fase 1: De voorbereiding
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Start: Een brief van de 
bewindvoerder

Vink de stap af als 
je hem gedaan hebt!

Het eerste gesprek met 
de bewindvoerder

Een handtekening zetten

De aanvraag opsturen

Je krijgt een rekening 
van de rechtbank

Je krijgt een uitnodiging 
van de rechtbank

Belangrijke papieren 
verzamelen

Je hebt een brief gekregen van de bewindvoerder. Via de post of e-mail. In deze brief 
staat dat je belangrijke papieren moet verzamelen en bewaren. En welke papieren.

Je hebt een gesprek met de bewindvoerder. Je maakt kennis met elkaar. En de 
bewindvoerder legt je uit wat er gaat gebeuren.

Wil je hulp van een bewindvoerder? Dan krijg je een brief met afspraken. Ben je het 
eens met de afspraken? Dan zet je jouw handtekening.

De bewindvoerder stuurt de brief met jouw handtekening naar de rechtbank. 
Samen met de andere belangrijke papieren.

De rekening van de rechtbank komt bij je thuis met de post. Deze rekening heet: nota 
zittingskosten.  Overleg met de bewindvoerder. Betaal je deze rekening eerst zelf en krijg je het geld 
later terug van de bewindvoerder? Of stuur je de rekening meteen door naar de bewindvoerder? 

Vul hieronder samen in welke afspraak jullie hebben gemaakt.

Afspraak:

_______________________________________________________
_______________________________________________________


Je krijgt een uitnodiging van de rechtbank. Hierin staat wanneer je naar de rechtbank komt. Bij de 
rechtbank regel je de bewindvoering. In de brief staat de datum van de zitting. Schrijf deze datum in 
je agenda. En hieronder. . 

Datum van de zitting:   
_______________________________________________________


Verzamel deze belangrijke papieren en geef ze aan de bewindvoerder:

•	Een overzicht van je loon of je uitkering. 

•	Een overzicht van geld dat je iedere maand weer betaalt. Bijvoorbeeld huur, stroom 
en verzekeringen.

•	Een kopie van je ID-kaart. 

•	Een medische verklaring (dit kan je aan de dokter vragen)

•	Een overzicht van de bank. De bank houdt bij wanneer er geld op je rekening komt. 
En hoeveel ervan afgaat. 

•	Extra papieren: 	
________________________________________________
________________________________________________
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Fase 2: Naar de rechter
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Je gaat naar de rechtbank

Je krijgt een besluit van 
de rechtbank

Je hebt vanaf nu een 
bewindvoerder

De bewindvoerder maakt 
een plan voor je geld

Je stuurt de post door

Je krijgt leefgeld

De bewindvoerder regelt een 
bankrekening voor je leefgeld

De rechter wil graag met je kennismaken. En de rechter vraagt je of je hulp wilt van 
de bewindvoerder. Heb je al een bewindvoerder? Dan vraagt de rechter of je wilt dat 
de hulp doorgaat.

Je krijgt een brief van de rechtbank. In deze brief staat het besluit van de rechtbank. 
Krijg je een bewindvoerder, of niet? Dit besluit heet een beschikking.

De bewindvoerder belt je. Samen maak je afspraken. Vul hieronder samen met de 
begeleider de afspraken in. Afspraken::


________________________________________________
________________________________________________


________________________________________________
________________________________________________

Een budgetplan is een plan over geld. Er staat in hoeveel geld je iedere maand krijgt. 
Bijvoorbeeld loon of uitkering. En waar je geld aan uitgeeft. De bewindvoerder maakt 
dit budgetplan voor jou. Soms duurt het een tijdje voordat het budgetplan af is. 
Schrijf hieronder op wat de afspraak is met de bewindvoerder. Wanneer is het 
budgetplan klaar?  Afspraak:	


_______________________________________________
_______________________________________________


Krijg je post? Bijvoorbeeld een rekening? Dan moet je die doorsturen naar de 
bewindvoerder. Of je appt een foto ervan naar de bewindvoerder.


De bewindvoerder zet het leefgeld op je bankrekening. Dit kan zijn:

 	1 keer per wee
 1 keer per twee weke
 1 keer per maand 


Je hebt dat van tevoren samen afgesproken. Je moet zelf opletten dat je genoeg geld 
hebt voor de boodschappen. |


Kan je niet pinnen voor de boodschappen? Omdat er geen geld meer op je rekening 
staat? Bel dan met de bewindvoerder! De  bewindvoerder kandan samen met jou 
nadenken over een oplossing.

De bewindvoerder zet je leefgeld op je bankrekening. Soms opent ze daarvoor een 
nieuwe rekening. Zo weet je altijd hoeveel geld je hebt om van te leven.  
De bewindvoerder betaalt alle bedragen die je iedere maand moet betalen. 
Bijvoorbeeld de huur van je huis. En stroom. Daarvoor gebruikt ze jouw geld. Maar 
niet je leefgeld, want dat mag je zelf uitgeven. 
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Je zit nu 
in bewind

Fase 3: Minder geldzorgen


