Volkskredietbank
Noord-Oost Groningen

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind
Als u niet in staat bent om zelf uw financiën
te regelen, kan dit snel tot problemen leiden.
Bijvoorbeeld doordat vaste lasten niet worden
betaald, belastingaangiftes niet worden ingevuld
en huur- of zorgtoeslag niet wordt aangevraagd.
Hierdoor kunnen ook schulden ontstaan.

Bent u langdurig niet in staat om
zelf uw financiën goed te regelen?
Leidt dit tot problemen?
De Volkskredietbank kan optreden als uw
bewindvoerder. Wij nemen uw financiële en
administratieve zaken dan over. In deze folder
leest u meer hierover.

Een oplossing is het aanvragen van
beschermingsbewind. De rechter machtigt dan
een bewindvoerder om de verantwoordelijkheid
voor uw financiën te nemen. De bewindvoerder
legt hierover verantwoording af aan u en de
rechter.
De Volkskredietbank kan als uw beschermings
bewindvoerder optreden.

Wat houdt beschermingsbewind in?
Als de Volkskredietbank door de rechter als
bewindvoerder wordt benoemd, dan dragen
wij vanaf dat moment de verantwoordelijkheid
voor uw financiën. Wij zorgen ervoor dat met
uw inkomen uw vaste lasten worden betaald en
dat u geld krijgt voor levensonderhoud. Als het
nodig is zoeken wij contact met bijvoorbeeld uw
energieleverancier, woningcorporatie of andere
instanties over het betalen van rekeningen en/of
eventuele schulden.
Ook nemen wij u uw administratieve zaken uit
handen. Zo zorgen wij voor uw belastingaangifte,
behandelen wij uw zakelijke post, regelen wij
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

en regelen wij uw toeslagen en eventueel
minimabeleid.
Als bewindvoerder kunnen wij namens u
overeenkomsten afsluiten, zoals noodzakelijke
verzekeringen of zorgverleningscontracten.
Ook treden wij op als aanspreekpunt voor
verschillende instanties.

Looptijd en kosten
Het beschermingsbewind is normaal gesproken
voor onbepaalde tijd. Het is mogelijk dat u op een
bepaald moment weer in staat bent om zelf uw
financiën te regelen. Het beschermingsbewind
kan worden beëindigd door het indienen van een
verzoekschrift bij de rechtbank.
De kosten voor beschermingsbewind worden
bepaald door de rechter. U moet deze kosten zelf
betalen, maar mogelijk kan hiervoor een beroep
op bijzondere bijstand worden gedaan.
Aanvragen
Als u de Volkskredietbank als uw bewindvoerder
wilt laten optreden, dan kunt u hiervoor een
aanvraagformulier invullen. Na ontvangst
van dit formulier nodigen wij u uit voor een
intakegesprek. In dit gesprek bespreken wij uw
situatie. U vult vervolgens een verzoekschrift
in voor de rechtbank. Bij het verzoekschrift
moet een rapport worden bijgevoegd waaruit
blijkt dat u om medische of maatschappelijke
redenen langdurig niet in staat bent om uw eigen
financiën te beheren.

Het verzoekschrift wordt met het rapport
en een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis
Administratie naar de rechtbank verzonden.
Zodra de rechter het verzoek positief heeft
beoordeeld, gaat de bewindvoering in.

Wie zijn wij?
De Volkskredietbank Noord-Oost Groningen
is geen gewone bank. Sinds 1967 helpen wij
mensen bij het leren omgaan met geldzaken
en het oplossen van schulden. Ook geven we
voorlichting, want voorkomen is beter dan
genezen.
Wij bieden hulp op maat: samen met de cliënt
bekijken we de situatie en bepalen we welke hulp
nodig is.
Om onze cliënten zo goed mogelijk te kunnen
helpen, werken we samen met verschillende
instanties, zoals het algemeen maatschappelijk
werk, woningcorporaties en energieleveranciers.
De Volkskredietbank is een samenwerking van
de gemeenten Appingedam, Bellingwedde,
Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Oldambt, Pekela
en Veendam en biedt voor deze gemeenten
schuldhulp aan hun inwoners.
De Volkskredietbank heeft niet als doel om winst
te maken.

Contact
Denkt u dat de Volkskredietbank u kan helpen?
Neem dan contact met ons op:
Volkskredietbank Noord-Oost Groningen
Stationsweg 2, Appingedam
Postadres:	Postbus 130
9900 AC Appingedam
Telefoon:
Email:
Internet:

0596 - 629 600
beschermingsbewind@volkskredietbank.nl
www.volkskredietbank.nl

Ons kantoor is dagelijks open, kijk voor tijden op onze
website.

Spreekuren
Regelmatig hebben wij inloopspreekuren in Oude
Pekela, Uithuizen, Veendam en Winschoten.
Kijk voor de data en tijden op onze website,
www.volkskredietbank.nl.
Meer informatie
Wilt u meer weten over onze producten en diensten?
Vraag dan de folder aan over:
- Financiële hulp op maat
- Persoonlijke lening
U vindt de folders ook op onze website.
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