Reglement bewindvoering
Schuldhulp Oost Nederland B.V.

Schuldhulp Oost Nederland BV – Reglement Bewindvoering

Voor een goede uitvoering van het bewind, verwachten wij het volgende van u:
1: Informatieverstrekking.
• U zorgt dat alle financiële correspondentie die bij u binnenkomt, binnen één week wordt
doorgestuurd naar ons, zodat wij in de gelegenheid worden gesteld om een goed financieel beheer te
voeren.
• U verstrekt de door ons gevraagde informatie binnen de daarvoor gestelde termijn.
2: Wijzigingen in situatie.
• U geeft wijzigingen in uw persoonlijke situatie zo spoedig als mogelijk aan ons door. Hierbij kunt u
bijvoorbeeld denken aan een verhuizing, samenwonen of het inwonen van kinderen.
3: Inkomsten.
• U dient zorg te dragen voor voldoende inkomsten zodat wij in staat zijn de betalingen te verrichten en
te voorkomen dat er nieuwe schulden ontstaan
• U geeft wijzigingen in uw inkomen zo spoedig als mogelijk aan ons door. Hierbij kunt u bijvoorbeeld
denken aan einde dienstverband, stopzetting/toekenning van een uitkering of wijziging van
werkgever.
• Ook wijzigingen in het inkomen van uw kinderen en medebewoners moet u aan ons doorgeven. Dit
kan namelijk gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw toeslagen of uitkering.
• U geeft direct aan uw bewindvoerder door als er inkomsten ontvangen gaan worden die niet bij de
bewindvoerder bekend zijn. bijvoorbeeld inkomsten door een tijdelijke baan of teruggaven.
4: Het aangaan van nieuwe verplichtingen.
• U mag zonder toestemming van uw bewindvoerder geen contracten afsluiten waaraan financiële
verplichtingen zijn verbonden.
5: Communicatie.
• Wij verwachten dat u op nette wijze met ons communiceert. Indien u niet op nette wijze met ons
communiceert, dan kan dit leiden tot sancties als bijvoorbeeld een belverbod.
6: Het maken van nieuwe schulden.
• U mag geen nieuwe schulden maken ten tijde van het bewind. Dit betekent dus ook dus u uw
uitgavenpatroon moet aanpassen op de hoogte van uw inkomsten. Indien nodig dan zal uw
bewindvoerder (zoveel mogelijk in overleg met u) aanpassingen in het budget doorvoeren. Is dit
echter niet mogelijk dan kan de bewindvoerder ook zelf beslissingen maken om te voorkomen dat er
nieuwe schulden ontstaan.
7: Erfenis.
• Indien u erfgenaam bent in een opengevallen nalatenschap, bent u verplicht dit te melden bij uw
bewindvoerder. U mag geen handelingen verrichten in deze nalatenschap zonder toestemming van
uw bewindvoerder.
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Het volgende kunt u van ons verwachten:
1: Algemene bepaling.
• De bewindvoering wordt uitgevoerd volgens wettelijke regels zoals vastgelegd in het Burgerlijk
Wetboek en voorts regelingen zoals beschreven in dit reglement.
• Als bewindvoerder moeten wij voldoen aan de wettelijke eisen. Dit wordt jaarlijks door een
accountant getoetst. Hiervan wordt een rapport opgemaakt. Vervolgens wordt dit rapport
gecontroleerd door de rechtbank
2: Budgetplan.
• Uw bewindvoerder stelt zo snel als mogelijk een budgetplan op. Hierin zijn al uw inkomsten en
uitgaven verwerkt. Deze inkomsten en uitgaven lopen via de beheerrekening.
3: Beheerrekening.
• Na uitspraak van de onderbewindstelling zullen wij zorgen dat er zo snel mogelijk een beheerrekening
wordt geopend. Deze rekening staat op uw naam maar wordt beheerd door uw bewindvoerder.
4: Leefgeld.
• Als het mogelijk is, worden er voorafgaand aan de onderbewindstelling afspraken gemaakt over het
leefgeld. Dit wordt vastgelegd in het plan van aanpak. Veranderingen in uw situatie of uw budget
zouden kunnen leiden tot aanpassingen van het leefgeld.
5: Kosten bewindvoering.
• Aan onze werkzaamheden zijn kosten verbonden. De hoogte van deze kosten staat in de bijlage bij dit
regelement beschreven en zijn inclusief BTW.
• De kosten worden jaarlijks geïndexeerd volgens de regeling beloning curatoren bewindvoerders en
mentoren.
• Indien mogelijk zullen wij bijzondere bijstand aanvragen voor deze kosten.
6: Correspondentie na uitspraak bewindvoering.
• Wij verzoeken alle partijen, waarmee u financiële betrekkingen heeft, om de toekomstige
correspondentie rechtstreeks naar ons kantoor te sturen.
7: Schulden.
• Uw bewindvoerder berekent de aflossingscapaciteit en spreekt, indien mogelijk / noodzakelijk,
betalingsregelingen af met de schuldeisers.
• De onderbewindstelling wijzigt niet de juridische positie van de schuldeiser en schuldenaar. De
rechtsmiddelen die de schuldeiser ten dienste staan blijven van kracht. Dit houdt bijvoorbeeld in dat
een deurwaarder nog steeds beslag kan leggen.
8: Boedelbeschrijving.
• Uw bewindvoerder dient, binnen de door de rechtbank aangegeven termijn, een boedelbeschrijving in
bij de rechtbank. Deze boedelbeschrijving is een inventarisatie van uw inkomsten, uitgaven,
bezittingen en schulden.
9: Inzage.
• Na uitspraak van het bewind krijgt u de inlogcodes van mijn.onview.nl. In dit online portaal kunt u alle
transacties zien op uw beheer en leefgeldrekening. Daarnaast kunt u hier het overzicht van de
schulden terugvinden, het budgetplan en ook welke verzekeringen er voor u lopen.
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10: Rekening en verantwoording.
• Jaarlijks en aan het einde van de bewindvoering wordt er door uw bewindvoerder rekening en
verantwoording afgelegd aan u en/of aan de kantonrechter. Als het mogelijk is, dan wordt de
Rekening en Verantwoording met u besproken.
11: Rood staan.
• Uw bewindvoerder zorgt dat uw bankrekeningen geblokkeerd worden tegen debetsaldi (rood staan).
12: Registergoederen en ondernemingen.
• Wanneer u in het bezit bent van onroerend goed (registergoederen) zorgt de bewindvoerder voor een
aantekening ‘bewindvoering’ in het kadaster (openbaar register).
• Wanneer u een onderneming heeft, dan zorgt de bewindvoerder voor een aantekening
‘bewindvoering’ bij de Kamer van Koophandel (openbaar register).
13: Curatele- en bewindregister.
• Bewinden die zijn uitgesproken op de grond Problematische schulden en/of verkwisting worden altijd
geregistreerd in het Curatele- en bewindregister (openbaar register).
• Bewinden die zijn uitgesproken op de grond Lichamelijke of geestelijke toestand, worden in sommige
gevallen gerigistreerd in het Curatele- en bewindregister (openbaar register).
14: Bereikbaarheid.
• Wij zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 – 12.30 en van 13.00 tot 16.00.
Telefoonnummer:
074-7600520
Mailadres:
info@schuldhulpoost.nl
Postadres:
Steenzoutweg 9, 7554 RN Hengelo (O)
• Ons streven is om uw mail binnen 2 werkdagen te behandelen/ beantwoorden
15: Privacy.
• Schuldhulp Oost Nederland B.V. gaat zorgvuldig om met uw gegevens. De manier waarop wij dit doen
staat beschreven in de privacyverklaring op onze website.
16: Branchevereniging.
• Wij zijn lid van de Nederlandse Branchevereniging Bewindvoering & Inkomensbeheer (NBBI)

Verder nog belangrijk om te weten:
1: Internetbankieren.
• Internetbankieren is ten tijde van het bewind bij ons niet mogelijk. Dit geldt ook voor de
leefgeldrekening.

Slotbepaling
•

Dit reglement kan niet in strijd zijn met de wet of enige andere wettelijke bepalingen.

Dit formulier is in werking getreden op 01-10-2019
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Bijlage: Tarieven Beschermingsbewind 2021:
Onderstaande tarieven zijn inclusief BTW.
Maandelijkse tarieven beschermingsbewind:
Alleenstaande zonder problematische schulden

€ 119.69

2 personen zonder problematische schulden

€ 143.58

Alleenstaande met problematische schulden

€ 154.88

2 personen waarvan 1 met problematische schulden:

€ 164.66

2 personen beiden met problematische schulden:

€ 185.73

Overige tarieven:
Aanvangswerkzaamheden:

€ 676.39

Aanvangswerkzaamheden, met vooraf budgetbeheer:

€ 506.99

Aanvangswerkzaamheden 2 personen:

€ 810.70

Aanvangswerkzaamheden 2 personen, met vooraf budgetbeheer bij één van de bewinden:

€ 710.27

Aanvangswerkzaamheden 2 personen, met vooraf budgetbeheer bij beide bewinden:

€ 607.42

Opmaken eindrekening & -verantwoording:

€ 254.10

Opmaken eindrekening & -verantwoording 2 personen:

€ 304.92

Verhuizing/verkoop/ontruiming woning:

€ 422.29

Beheer Persoongebonden Budget (PGB):

€ 632.83

Griffierecht instelling of opheffing van het bewind:

€ 85,00
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