
Beschermingsbewind
Rust en overzicht in je geldzaken



 
Wat doet een bewindvoerder 
voor mij?
Sta je onder bewind dan neemt een 
bewindvoerder al je financiële zaken over. 
De bewindvoerder: 
 
•  Ontvangt je inkomen en betaalt hiervan 

alle rekeningen. 
•  Ontvangt alle post die met je geldzaken 

te maken heeft. 
•  Doet je belastingaangifte. 
•  Vraagt kwijtschelding aan (als je een 

laag inkomen hebt). 
•  Vraagt inkomenstoeslagen en andere 

toeslagen aan (als je een laag inkomen 
hebt). 

•  Kijkt of er een oplossing voor je schulden 
is (als je die hebt). 

 
 
Wat kost beschermingsbewind?
Het is belangrijk dat je weet dat 
beschermingsbewind geld kost. 
De rechter bepaalt welke kosten een 
bewindvoerder in rekening mag brengen. 
De kosten zijn bij iedere bewindvoerder 
gelijk. Deze kosten betaal je zelf. Als je 
een laag inkomen hebt, dan vraagt je 
bewindvoerder bijzondere bijstand aan bij 
de gemeente. Als je bijzondere bijstand 
krijgt, hoef je de kosten niet zelf te 
betalen. Meer informatie over deze  
kosten vind je op onze website:  
kredietbanknederland.nl/bureau-bbw 

Beschermingsbewind bij 
Kredietbank Nederland
Bureau BBW is de naam van onze afdeling 
Beschermingsbewind. Bij Bureau BBW 
werken we met meerdere bewindvoerders 
en assistent bewindvoerders. Bij ons krijg 
je een vaste bewindvoerder en een vaste 
assistent bewindvoerder. Samen met jou 
zorgen we dat er weer rust en overzicht 
in je geldzaken komt. Zo hoef jij je geen 
zorgen over je geldzaken te maken. 
 
Wil je beschermingsbewind 
aanvragen?
Bel of mail ons dan voor een afspraak. 
Tijdens deze afspraak bekijken we of 
beschermingsbewind iets voor je is. 
Besluit je dat je beschermingsbewind 
wilt aanvragen dan vullen we samen alle 
benodigde papieren in. Daarna sturen wij 
je aanvraag naar de Rechtbank. Een rechter 
beslist of je het beschermingsbewind echt 
nodig hebt en doet hier een uitspraak over. 

            Bureau BBW Postbus 470  
8901 BG Leeuwarden

Vragen?
Heb je vragen over beschermings-
bewind of wil je een gesprek hierover? 
Neem dan contact met ons op. 

            088 62 62 777 (maandag t/m 
vrijdag van 08.30 uur tot 11.30 uur)

          BBW@kbnl.nl 
 

           kredietbanknederland.nl/bureau-bbw 
 

Beschermingsbewind
Soms kan het lastig zijn om je financiële zaken zelf te regelen. Dat kan verschillende oorzaken 
hebben. Bijvoorbeeld als je een beperking hebt, schulden hebt of moeite hebt met je geldzaken. 
Met beschermingsbewind krijg je hulp van een bewindvoerder bij je financiële zaken. Je staat 
dan onder bewind. 


