
 

 
 
 
Kosten 
MDF brengt voor beschermingsbewind kosten in 
rekening.  
Daarvoor gelden de tarieven voor Professionele 
Bewindvoerders, conform de aanbevelingen van het 
Landelijk Overleg Kantonrechters.  
 
Als de cliënt voldoende inkomen heeft kan hij de 
kosten voor bewindvoering zelf betalen. Als een cliënt 
een te laag inkomen heeft om de kosten zelf te betalen, 
vraagt MDF bijzondere bijstand bij de gemeente. 
 
Contact 
MDF Beschermingsbewind is voor cliënten telefonisch 
te bereiken op maandag tot en met donderdag van       
9 tot 11 uur op telefoonnummer 0320 -211 788. 
 
E-mailadres : bewindvoering@mdflevoland.nl 
Postadres : Postbus 1034, 8200 BA Lelystad 
Website : www.mdflevoland.nl 
 
MDF biedt meer hulp- en dienstverlening, zoals 
algemeen maatschappelijk werk,  schuldhulpverlening 
en sociaal raadsliedenwerk. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beschermingsbewind 
 
Beschermingsbewind is een beschermingsmaatregel 
voor meerderjarigen die hun eigen financiële belangen 
niet goed (meer) kunnen behartigen. Dit kan 
bijvoorbeeld het gevolg zijn van lichamelijke - of 
geestelijke beperkingen, problematische schulden of 
psychosociale problemen.  
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Beschermingsbewind 
Als iemand tijdelijk of voor een langere periode niet in staat is 
om zijn eigen financiële zaken te regelen, kan de kantonrechter 
een onderbewindstelling uitspreken. Niet de persoon zelf wordt 
onder bewind gesteld, maar zijn geld en goederen. Hijzelf blijft 
volledig handelingsbekwaam. 
De kantonrechter stelt een beschermingsbewindvoerder aan. De 
bewindvoerder neemt de verantwoordelijkheid voor geld en 
goederen van de cliënt over en regelt zijn zaken. 
 
Beschermingsbewind kan een goede oplossing zijn in 
problematische financiële situaties. De financiën worden 
overzichtelijk en de cliënt krijgt rust. 
 
Beschermingsbewind kan worden aangevraagd 
door: 

− De cliënt zelf  
− Zijn echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of andere 

levensgezel  
− Zijn familie  
− Zijn voogd, curator of mentor  
− Het openbaar ministerie.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De werkzaamheden van een bewindvoerder zijn: 
− Aanvragen van het beschermingsbewind 
− Inkomensreparatie 
− De financiën regelen, inclusief belastingaangifte 
− De vaste lasten betalen, zoals huur en energie  
− Contacten onderhouden met instellingen zoals de 

verhuurder, de zorgverzekeraar, de belastingdienst en de 
uitkeringsinstantie 

− Uitkeringen, huur- en zorgtoeslag en andere toeslagen en 
voorzieningen aanvragen 

− Bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke - en 
waterschapsbelastingen aanvragen  

− Betalingsregelingen treffen bij beheersbare schulden 
− Stabiliseren van de situatie bij problematische schulden 
− Jaarlijks rekening en verantwoording afleggen bij de 

kantonrechter. 
 
Een akkoordverklaring van direct betrokken familie 
Voor de aanvraag van beschermingsbewind is een 
akkoordverklaring nodig van de direct betrokken familie.  
 
Onderbewindstelling kan binnen een familie gevoelig liggen. 
Daarom is het wenselijk dat de direct betrokkenen op de hoogte 
zijn van het verzoek en weten wie als bewindvoerder wordt 
voorgesteld. Dat kan later veel problemen en ruzie voorkomen. 
Als het vragen van instemming van familieleden op bezwaren 
stuit dan kunt u dat onder opgaaf van redenen bij de aanvraag 
onderbewindstelling vermelden. 
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