
  

  

Kosten 
De kosten voor beschermingsbewind worden 
ieder jaar vastgesteld door het Landelijk 
Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren 
(LOVCK). Vaak worden deze kosten vergoed 
door uw gemeente via de Bijzondere Bijstand. 
Wij vragen dit aan voor u. Indien uw inkomen 
hoger ligt, dan moet u de kosten zelf betalen. 
 
Hieronder vindt u de tarieven per 1 januari 
2012.  

 
 
 
 
 

Prijzen zijn exclusief BTW en worden jaarlijks geïndexeerd. 
Voor de overige vergoedingen zie bron: LOVCK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie zie ook onze website: 
www.matiek.nl 
 

    

 
 

 
  

 

 

 

Matiek B.V. 

Specialisten in budgetoplossingen 

  

Beschermingsbewind 

 

 “Samen bouwen aan een    
stabiele toekomst” 

  
 Intake: €    383,50 

Jaartarief: € 1.013,00 
 

http://www.matiek.nl/


  

  

Matiek begeleidt cliënten met financiële 
problematiek. Daarbij bieden we producten 
op maat. Van budgetbeheer tot 
beschermingsbewind en begeleiding bij 
schulden. 
 

Beschermingsbewind 
Beschermingsbewind is een door de rechter 
opgelegde maatregel ter bescherming van 
uw financiële administratie. De 
beschermingsbewindvoerder zorgt voor uw 
inkomsten en uitgaven en u krijgt op uw 
rekening leefgeld, van dit geld kunt u 
boodschappen e.d. doen.  
 
De beschermingsbewindvoerder moet zich 
jaarlijks verantwoorden aan de rechtbank. 
Op deze wijze wordt er verantwoord 
omgegaan met uw financiële situatie. 
 

Voor wie? 
Beschermingsbewind kan door u of door uw 
naasten worden aangevraagd als u niet 
langer in staat bent uw financiën 
verantwoord te beheren.  
Bijvoorbeeld wanneer er 
sprake is van schulden-
problematiek doordat de 
post niet meer wordt 
opengemaakt, of de 
rekeningen niet meer kunnen worden 
betaald omdat u meer uitgeeft dan er 
binnenkomt. Wij kunnen er dan weer voor 
zorgen dat uw financiële situatie zich 
stabiliseert. 

 

 
 

Taken beschermingsbewindvoerder 
In een intakegesprek vragen we u alle 
informatie omtrent uw inkomsten en 
uitgaven en uw eventuele schulden.   
 
Alle formulieren worden ingevuld en 
verstuurd naar de Rechtbank. Na verloop 
van tijd moet u bij de rechter verschijnen 
en wordt het beschermingsbewind 
uitgesproken. Vanaf dat moment gaan we 
voor u aan de slag met het openen van de 
benodigde rekeningen.  
 
Samen met u 
maken we een 
budgetplan, u kunt 
hierin meedenken, 
maar niet 
meebepalen. Bij 
beschermingsbewind kunt u immers niet 
zonder goedkeuring van de 
beschermingsbewindvoerder over uw geld 
beschikken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De post komt voortaan bij ons binnen en 
wij zorgen dat de rekeningen betaald 
worden op basis van het budgetplan.  

 
Als er sprake is van 
schulden, dan gaan 
we met die schulden 
aan de slag in een 
traject om de 

schulden in ieder geval te stabiliseren en 
indien mogelijk op te lossen. Dit zijn vaak 
wel trajecten van een paar jaar. 

 
Wij begeleiden u gedurende het gehele 
traject. Waar mogelijk zullen we u helpen 
om zo zelfstandig mogelijk met uw 
financiën om te gaan.  

 
Beëindigen beschermingsbewind 
Via de rechtbank kan een verzoek tot 
beëindiging van het beschermingsbewind 
worden aangevraagd. Dit kan indien de 
reden waarom het beschermingsbewind is 
aangevraagd er niet meer is, of indien blijkt 
dat er curatele moet worden aangevraagd, 
omdat beschermingsbewind niet afdoende 
is.  

 
 

  
 Taken: 

- Doorbetalen alle lasten 
- Leefgeld per periode 
- Reserveringen 
- Aflossing schulden 
- Administratie voeren 
- Toeslagen aanvragen 
- Kwijtscheldingen aanvragen 
- Verzekeringen regelen 
- Aangifte inkomstenbelasting 


