
Beschermingsbewind/ Gedragscode 

De Dijk Bewindvoering heeft zich gespecialiseerd in puur beschermingsbewind.  

Als bureau voeren wij beschermingsbewind uit voor personen die zelf de financiële zaken (tijdelijk) 

niet meer zelfstandig kunnen regelen. U geeft alle financiële zaken uit handen waardoor u van die 

zorg verlost wordt. De Dijk bewindvoering is een particuliere onderneming waar kosten aan 

verbonden zijn. 

Beschermingsbewind = 

1) Stabilisatie van het budget. 

Inkomsten en uitgaven worden in evenwicht gebracht. 

Inkomsten komen binnen op een beheerrekening waarvan vaste lasten betaald worden. 

Leefgeld wordt wekelijks op een aparte leefgeldrekening overgemaakt om hiervan 

boodschappen te kunnen doen. 

U bent zelf de zeggenschap over uw eigen geld kwijt.  

De bewindvoerder beslist, u kunt wel overleggen met hem. 

2) Vermogensbeheer: 

Vermogen wordt door ons beheerd.  

Negatief vermogen (schulden) worden geïnventariseerd. 

Indien mogelijk worden betalingsregelingen afgesproken. 

Bij problematische schulden wordt schuldhulpverlening ingeschakeld. 

De Dijk bewindvoering voert zelf geen schuldhulpverlening uit, dit gebeurt altijd via de 

gemeente van uw woonplaats. Wel ondersteunen wij de aanvraag en zorgen voor tijdige 

betalingen als u in een regeling komt. 

3) Alle andere financiële zaken: 

Hier valt alles onder wat met financiën te maken heeft zoals bv. Toeslagen aanvragen, 

bijzondere bijstand aanvragen, losse rekeningen betalen, aangifte belastingdienst lopende 

jaar, etc. 

Een aanvraag voor beschermingsbewind is altijd vrijwillig. De kantonrechter beslist of u in 

aanmerking komt tijdens een korte zitting. Daarmee wordt de onderbewindstelling niet vrijblijvend. 

U zit er voor langere tijd aan vast (jaren) en alleen de rechter beslist erover wanneer het bewind 

opgeheven wordt. 

Gedragscode: 

Belangrijk voor slagen beschermingsbewind is een goede samenwerking. U moet de bewindvoerder 

op de hoogte houden door alle financiële post door te sturen en veranderingen tijdig door te geven. 

U krijgt van ons maandelijks een overzicht van de inkomsten en uitgaven op uw rekeningen. 

Het contact dient op basis van wederzijds vertrouwen en respect  te geschieden. Bij het overtreden 

van normen en waarden behouden wij het recht voor om ontslag als bewindvoerder aan te vragen. 

De Dijk Bewindvoering beschermt u(w) goed! 


