Wij zorgen voor financiële rust

045 Bewind & Beheer zorgt voor financiële rust
en helpt mensen met het op orde brengen en
houden van hun financiën.

Financiële problemen & zorgen kunnen voor heel wat slapeloze nachten zorgen. Dergelijke problemen kunnen
ook grote gevolgen hebben op bijvoorbeeld uw relatie, werk, gezin, gezondheid, prestaties en sociale contacten.
De afgelopen jaren zijn het aantal mensen met financiële problemen behoorlijk gestegen. Zo hebben 1 op de 5
huishoudens te maken met (problematische) schulden. Ook het aantal mensen dat onder beschermingsbewind
wordt gesteld is in de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. Eind 2016 stonden er in Nederland 326.100 mensen
onder bewind.
Op het moment dat u uw eigen financiën niet (meer) zelf kunt regelen bijvoorbeeld door leeftijd, schulden of
door een psychische of lichamelijke beperking, is het van belang om zo snel mogelijk hulp in te roepen om te
voorkomen dat schulden en financiële problemen alleen maar groter worden.
Al onze diensten zijn gericht op het bieden van ondersteuning aan mensen die hulp nodig hebben bij hun
financiën. U kunt bij ons terecht voor informatie, (juridisch) advies, beschermingsbewind, inkomensbeheer &
budgetcoaching.

BESCHERMINGSBEWIND
Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die tijdelijk of langdurig vanwege lichamelijke, sociale of
psychische redenen of vanwege schulden (tijdelijk) niet in staat zijn om hun eigen financiële te regelen.
Beschermingsbewind beschermt mensen, zodat anderen geen misbruik kunnen maken van uw situatie. Bij
beschermingsbewind beheert een bewindvoerder uw inkomen, uitgaven, schulden en bezittingen.
Oftewel, een bewindvoerder regelt al uw financiën voor u.
Een bewindvoerder zorgt dus voor financiële rust als u uw financiën (tijdelijk) niet meer zelf kunt beheren
of als u beschermt moet worden omdat u (problematische) schulden heeft. Wij hebben als taak om uw
financiële situatie te stabiliseren, het betalen van uw vaste lasten, het voorkomen van (nieuwe)s schulden,
schuldeisers op afstand houden, controleren van de beslagvrije voet, aanvragen van kwijtscheldingen en
inkomen verruimende maatregelen.

Onze taken als bewindvoerder
Wij zien het beheren van andermans geld en eigendommen als een zorgtaak, die wij heel serieus nemen.
Bij bewindvoering administreren en beheren wij uw inkomen en goederen. Daarnaast vertegenwoordigen
wij u. Onze hoofdtaak is het beheren, beschermen uw vermogen. Wij moet er dus voor zorgen dat het
vermogen dat door de kantonrechter onder bewind is gesteld in stand blijft en goed wordt beheerd.
Jaarlijks leggen wij hierover verantwoording af aan de kantonrechter.
Als bewindvoerder hebben wij -onder andere- de volgende taken uit:


Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden & bezittingen



Maken van een budgetplan



Aanvragen van toeslagen, kwijtscheldingen, bijzondere bijstand enz.



Afhandelen van uw post



Jaarlijks rapporteren aan de rechtbank



Verrichten van betalingen volgens het budgetplan



Verzorgen van belastingaangifte



Treffen van betalingsregelingen



Declareren van ziektekosten



Belastingaangifte box 1



Indienen van AWBZ

Voordelen bewindvoering


Bescherming tegen deurwaarders & incassobureaus



Financiële rust



Bewindvoerder beheert u inkomen en doet uw betalingen



U krijgt u hulp bij uw financiën



Stabilisatie van uw financiën



Er worden niet meer schulden gemaakt



Hulp bij schulden



Afhandeling van uw post, ongeopende brieven behoren tot de verleden tijd

Schuldenbewind
Sinds 2014 zijn problematische schulden een grond om beschermingsbewind aan te vragen bij de
Kantonrechter. Dit is hetzelfde als de reguliere beschermingsbewind, alleen de reden van aanvraag zijn
schulden. Er is onder andere sprake van problematische schulden als de schulden niet zelfstandig
afbetaald kunnen worden of niet afgelost kunnen worden binnen 36 maanden.
Bij schuldenbewind streven wij naar rust en het stabiliseren van uw financiële situatie. Samen
inventariseren wij uw schulden, delen wij schuldeisers, incassobureaus en deurwaarders mede dat u
onder bewind staan en berekenen wij de beslagvrije voet. Ook kunnen wij u begeleiden met de
gemeentelijke schuldhulpverlening, indien dat nodig is.
Om te voorkomen dat u in de toekomst nieuwe schulden maakt streven wij ook naar uw financiële
zelfredzaamheid. Dat betekent dat wij u ook adviseren en begeleiden bij het voeren van een goede
administratie.

Kosten
De kosten voor de bewindvoerder worden bij een minimuminkomen vergoedt via bijzondere bijstand. Dit
zullen wij dan voor u aanvragen. Wanneer u geen recht heeft op bijzondere bijstand dan dient u de kosten
zelf te betalen.

INKOMENSBEHEER
Bij inkomensbeheer beheren wij tijdelijk uw inkomen en betalen wij uw vaste lasten op tijd. Doordat wij
zorg dragen voor de tijdige betaling van uw vaste lasten wordt de kans op schulden en
betalingsachterstanden kleiner. Samen met u stellen wij een budgetplan op, zodat we alle inkomsten en
uitgaven helder in kaart hebben.
Het doel van inkomensbeheer is het op orde brengen en houden van uw financiën.
Inkomensbeheer houdt qua werkzaamheden hetzelfde in als beschermingsbewind alleen is hiervoor geen
verzoek bij de Kantonrechter ingediend. We werken op basis van een overeenkomst samen.
Inkomensbeheer is niet geschikt voor mensen met hoge of problematische schulden.

Voor wie?
Inkomensbeheer biedt onder andere uitkomst voor mensen die:









Betalingsachterstanden hebben
Weinig schulden hebben
Moeite hebben om rekeningen op tijd te betalen
Geen controle hebben over hun uitgaven, rekeningen enz.
(Tijdelijke) problemen hebben, zoals echtscheiding, werkeloosheid of ziekte
Financiële en administratieve chaos hebben
Ondersteuning willen gedurende de WSNP
Geen balans hebben tussen inkomen & uitgaven

Kosten inkomensbeheer
Sommige gemeentes vergoeden de kosten voor inkomensbeheer. Het is niet zo dat u ten alle tijden recht
heeft op bijzondere bijstand voor de kosten voor inkomensbeheer, dit is namelijk per gemeente
verschillend. Voor inkomensbeheer hebben wij 2 pakketten ontwikkeld. Per maand betaalt u een vast
tarief, afhankelijk van het gekozen pakket.

Vragen/ aanmelden?
Neem contact met ons
op:

Voor inkomensbeheer hebben wij 2 pakketten ontwikkeld: Basis – en Extra pakket. U betaalt
maandelijks een vast bedrag. Sommige gemeentes vergoeden deze maandelijkse kosten. 045
Bewind & Beheer bekijkt uiteraard of u hiervoor in aanmerking komt.
Basis

Extra

Intakegesprek
Inventarisatie inkomsten & uitgaven
Opstellen budgetplan & plan van
aanpak
Openen beheer – leefgeldrekening
ING
Betalen van vaste lasten
24/7 inzage financiële gegevens
Wijzigen betaal – en
correspondentieadres
Betalingsregelingen treffen
schuldeisers*
Inventarisatie schulden*
Aanvragen kwijtscheldingen
Aanvragen bijzondere bijstand
Aanvragen heffingskortingen
Aanvragen andere inkomens
verruimende maatregelen
Declareren zorgkosten
Betalen overige rekeningen
Sparen
Besparingsadvies
Reserveren onvoorziene uitgaven
*Inkomensbeheer is niet geschikt voor mensen met hoge of problematische schulden.

BUDGETCOACHING
Een budgetcoach begeleidt u tijdelijk met uw financiën. De coach helpt bij het op orde krijgen van de
financiën, helpt bij het opzetten van een financiële planning en ondersteunt bij het in balans brengen
van inkomsten en uitgaven.
Budgetcoaching is iets heel anders dan beschermingsbewind en inkomensbeheer. Bij budgetcoaching blijft
u zelf volledig verantwoordelijk voor het beheren van uw financiën. Ook worden alle beslissingen omtrent
de financiën zelf genomen. Waar een bewindvoerder en inkomensbeheerder de volledige financiën
overneemt van u, coacht een budgetcoach alleen maar.
Een budgetcoach leert u om onder andere een goede, duidelijke administratie aan te leggen en te
kijken naar het inkomsten- en uitgavenpatroon.
Voor budgetcoaching kent 045 Bewind & Beheer een aantal coachingstrajecten. Tijdens een
coachingstraject helpen wij om orde te krijgen in uw administratie, zetten we budgetplan op en leren wij u
om een goede administratie aan te leggen zodat u het overzicht niet kwijtraakt en financiële problemen
en schulden voorkomen worden.

Voordelen budgetcoaching









U krijgt (weer) inzicht in uw financiën
Wij geven u handvatten
U krijgt handige & praktische (besparings)tips
Persoonlijke coaching
U leert hoe u uw financiële zorgen de baas kunt blijven
(Tijdelijke) steun en toeverlaat
Wij stellen samen orde op zaken
Uw administratie doen wordt eenvoudiger en is geen last meer!

Coachingstrajecten
Ieder coaching traject is anders. Hoe uw traject eruit komt te zien en hoeveel gesprekken er nodig zijn, is
afhankelijk van uw financiële situatie. Tijdens het eerste gesprek wordt besproken welke doelen de klant
heeft, hoe de financiële situatie er op dit moment uitziet, of er, en welke schulden er zijn en hoe deze
ontstaan zijn. Op basis van dit gesprek beoordelen wij of budgetcoaching een oplossing biedt. Als dit het
geval is, ontvangt u van ons een voorstel voor een coachingstraject en een indicatie van de kosten.
U ontvangt van ons altijd een voorstel met een vaste prijs,
dus geen verassingen achteraf!

OVER 045 BEWIND & BEHEER
045 Bewind & Beheer
T: 06 28608089

045 Bewind & Beheer is een jonge & professionele
organisatie, gevestigd in Heerlen (Zuid-Limburg).
Onze diensten zijn gericht op het behartigen van de
financiële belangen en het creëren van rust in de financiële
huishouding voor mensen die dat vanwege leeftijd, sociale,
medische en/of psychische omstandigheden of door
schulden niet (meer) kunnen of willen.

E: info@045bewind.nl
W: www.045bewind.nl

Het is voor u een hele stap om het beheer van uw financiën
over te laten aan een ander. Daarom vinden wij het heel
belangrijk dat er met al onze cliënten een vertrouwensband
ontstaat. Dit doen we door op een respectvolle, open en
eerlijke manier te communiceren en door transparant,
betrokken en toegankelijk te zijn.

Waarom 045 Bewind & Beheer?









Onze zekerheden:

Wij hebben regelmatig contact met onze cliënten;
Wij zijn open over wat we doen en hoe we dat doen;
Wij zijn eerlijk & duidelijk tegen onze cliënten;
Wij communiceren met onze cliënten;
Wij leggen jaarlijks verantwoording af aan de
kantonrechter;
Wij zijn goed bereikbaar voor onze cliënten;
Wij behartigen uw financiële belangen alsof het onze
eigen financiële belangen zijn;
Wij hebben een juridische achtergrond.

