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Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden geven in een aantal artikelen een beschrijving hoe bewindvoering wordt uitge-
voerd door Pi Bewindvoering.

Artikel 1: Algemene bepaling
•  De bewindvoering wordt uitgevoerd volgens wettelijke regels zoals vastgelegd in de artikelen 1:431 

en volgende van het Burgerlijk Wetboek en voorts regelingen zoals beschreven in dit reglement. 

Artikel 2: Informatieverstrekking door rechthebbende
•  Na uitspraak van de onderbewindstelling door de kantonrechter zal rechthebbende of voorgaan-

de bewindvoerder, zo spoedig mogelijk alle informatie en documenten aan de bewindvoerder 
verstrekken, die noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de bewindvoering.

Artikel 3: Boedelbeschrijving (overzicht van bezittingen en schulden)
•  Binnen twee maanden na de aanvang van het bewind dient de bewindvoerder een boedelbe-

schrijving in bij het kantongerecht. Deze boedelbeschrijving is een inventarisatie/omschrijving 
van de bezittingen en schulden van rechthebbende, op het moment dat de onderbewindstelling 
werd uitgesproken door de kantonrechter. Tevens dient de bewindvoerder een plan van aanpak 
van het bewind en een plan van aanpak van de eventuele schulden in bij het kantongerecht. Dit 
plan van aanpak is besproken met de rechthebbende.

Artikel 4: Registergoederen
•  Wanneer rechthebbende onroerend goed bezit dat onder het bewind valt, laat de bewindvoer-

der de beschikking met zijn benoeming in het Kadaster inschrijven zodat vanaf dat moment der-
den niet meer beschermd worden tegen beweerde onbekendheid met het bewind bij onroerend 
goedtransacties.

Artikel 5: Beheerrekening
•  Na uitspraak van de onderbewindstelling opent de bewindvoerder zo spoedig mogelijk een beheer-

rekening, een bankrekening op naam van rechthebbende. Deze rekening wordt beheerd door de 
bewindvoerder en wordt gebruikt voor ontvangst van de inkomsten en betaling van de verplichtin-
gen van rechthebbende. Beheerkosten van de rekeningen komen voor rekening van rechthebbende.

Artikel 6: Budgetplan
•  Binnen twee maanden na de aanvang van het bewind stelt de bewindvoerder in overleg met 

rechthebbende dan wel de hulpverlener een budgetplan op, met daarin vermeld de maandelijk-
se inkomsten en uitgaven van rechthebbende. Met inkomsten wordt bedoeld: salaris, uitkering, 
voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting en heffingskortingen enz. Met uitgaven wordt bedoeld: 
huisvestingslasten, (zorg)verzekeringen, vervoerskosten, abonnementen, huishoudgeld (leef-
geld), eventuele aflossingsregelingen en reserveringen.

•  Bij het opstellen van het plan dienen de inkomsten en uitgaven van rechthebbende met elkaar 
in evenwicht te zijn. Er wordt in ieder geval prioriteit gegeven aan betaling van huisvestingslas-
ten, noodzakelijke verzekeringen en uitgaven voor levensonderhoud, alsmede de kosten van de 
bewindvoering (indien niet betaald door de bijzondere bijstand).

•  Bovenstaande inkomsten en uitgaven lopen via de beheerrekening.



Pi Bewindvoering
Postbus 267, 
5240 AG Rosmalen                                                                                                                                         
T: 073-6907609

KvK: 58388311  |  Pagina 2  van  5

Artikel 7: Huishoudgeld (leefgeld)
•  Het huishoudgeld (leefgeld) wordt in overleg met rechthebbende maandelijks of wekelijks over-

gemaakt van de beheerrekening naar een rekening (leefgeldrekening) waarover rechthebbende 
of een gemachtigde van rechthebbende zelf de beschikking heeft door middel van een pinpas.

•  Een verzoek om extra leefgeld kan door rechthebbende telefonisch, schriftelijk of via e-mail bij 
de bewindvoerder ingediend worden, minimaal 2 werkdagen van te voren. De bewindvoerder 
beoordeelt of er voldoende ruimte is om aan dit verzoek gehoor te geven. Hierbij kijkt de be-
windvoerder naar het bestedingsdoel van het extra geld, eventuele nog onbetaalde nota’s en de 
verhouding van het gevraagde bedrag tot het normale leefgeld.

Artikel 8: Rood staan
•  De bewindvoerder zorgt dat de bankrekeningen van rechthebbende geblokkeerd worden tegen 

debetsaldi (rood staan). Met bankrekeningen worden bedoeld: de beheerrekening, de leef-
geldrekening waarover rechthebbende of zijn gemachtigde beschikking heeft, en de eventueel 
aanwezige spaarrekening.

Artikel 9: Inkomsten
•  Rechthebbende dient, indien daartoe in staat, zelf voor zijn/haar inkomen te zorgen, hetzij mid-

dels inkomen uit vermogen, inkomen uit arbeid of inkomen uit een uitkering.
•  Rechthebbende geeft direct aan de bewindvoerder door als er inkomsten ontvangen gaan wor-

den die niet bij de bewindvoerder bekend kunnen zijn, bijvoorbeeld inkomsten door een tijde-
lijke baan.

•  Rechthebbende overlegt vooraf met de bewindvoerder alle wijzigingen die betrekking hebben 
op zijn dienstverband c.q. uitkering.

Artikel 10: Uitgaven
•  De uitgaven van rechthebbende worden door de bewindvoerder verricht overeenkomstig het 

opgestelde budgetplan. Er wordt in ieder geval prioriteit gegeven aan betaling van huisvestings-
lasten, noodzakelijke verzekeringen en uitgaven voor levensonderhoud, alsmede de kosten van 
de bewindvoering.

•  De bewindvoerder verstrekt in overleg met rechthebbende wekelijks of maandelijks huishoud-
geld (leefgeld of zakgeld) op de daartoe bestemde bankrekening (leefgeldrekening).

•  Rechthebbende mag geen nieuwe financiële verplichtingen aangaan zonder overleg met de 
bewindvoerder. Onder financiële verplichtingen wordt verstaan het aangaan van leningen, con-
tracten, (telefoon)abonnementen en verder alles wat invloed heeft op de bestedingsruimte van 
rechthebbende. 

•  Indien een rekening bij de bewindvoerder wordt ingeleverd waarvoor vooraf geen toestemming 
is gevraagd en deze kan niet betaald worden, zal overleg plaats vinden met rechthebbende over 
de wijze waarop deze rekening zal worden betaald.

Artikel 11: Vertegenwoordiging rechthebbende
•  De bewindvoerder zal alle werkzaamheden uitvoeren, die naar oordeel van de bewindvoerder in 

het financiële belang zijn van rechthebbende. De bewindvoerder houdt zich hierbij de mogelijk-
heid voor om externe deskundigheid te benaderen, bijvoorbeeld een advocaat bij procesverte-
genwoordiging. Het inschakelen van deskundige hulp geschiedt in overleg met rechthebbende.
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Artikel 12: Correspondentie na uitspraak bewindvoering
•  De bewindvoerder verzoekt alle organisaties waar rechthebbende ‘zakelijke’ betrekkingen mee 

heeft, om alle toekomstige correspondentie rechtstreeks naar de bewindvoerder te zenden. 
•  Rechthebbende zorgt dat alle zakelijke correspondentie (bijvoorbeeld de rekening van een be-

drijf, een brief van de uitkeringsinstantie enz.) die toch nog op zijn eigen huisadres binnenkomt 
per omgaande wordt doorgestuurd naar de bewindvoerder, zodat bewindvoerder in gelegenheid 
wordt gesteld om een goed financieel beheer te voeren.

Artikel 13: Schulden
•  Bij de aanvang van de bewindvoering inventariseert de bewindvoerder de schulden van recht-

hebbende. De schuldeisers worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de onderbewindstel-
ling, tevens zal worden verzocht om toekomstige correspondentie aan de bewindvoerder te 
zenden.

•  De bewindvoerder dient in geval van problematische schulden samen met de rechthebbende 
een aanvraag voor schuldhulpverlening in en begeleidt rechthebbende in het vervolgtraject.

•  Indien rechthebbende niet voldoet aan de voorwaarden van schuldhulpverlening van de ge-
meente, zal de bewindvoerder zorg dragen voor stabilisatie van het actuele budgetplan en 
indien mogelijk betalingsregelingen met de schuldeisers treffen.

Artikel 14: Schuldeisers
•  De onderbewindstelling wijzigt de juridische positie van de schuldeisers en schuldenaar niet.  

De rechtsmiddelen die de schuldeisers ten dienste staan blijven van kracht.

Artikel 15: Rekening en verantwoording
•  Jaarlijks en aan het einde van het bewind wordt door de bewindvoerder rekening en verant-

woording afgelegd aan rechthebbende, indien rechthebbende in staat moet worden geacht deze 
rekening op te nemen.

•  De rekening en verantwoording wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de kantonrechter.
•  In overleg met de kantonrechter wordt de maand bepaald waarin de rekening en verantwoor-

ding op het kantongerecht moet worden ingeleverd.
•  Rechthebbende wordt maandelijks op de hoogte gehouden van zijn financiën door inzage in de 

inkomsten en uitgaven op de beheerrekening. 
•  De bewindvoerder verstrekt rechthebbende jaarlijks een opgave van de huidige stand van de 

schulden. Deze opgave wordt ook aangeboden aan de kantonrechter.

Artikel 16: Privacy
•  De gegevens van rechthebbende worden opgenomen in de administratie van Pi Bewindvoering. 

Deze gegevens worden alleen gebruikt en verstrekt aan derden, als dit in belang van rechtheb-
bende is of dit voortvloeit uit de aard van de werkzaamheden van de bewindvoerder. Onbevoeg-
den krijgen geen inzicht in deze gegevens.

•  Pi Bewindvoering is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder  
nummer m1550277.

•  Pi Bewindvoering respecteert privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke- of bedrijfs- 
informatie vertrouwelijk behandeld wordt.
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Artikel 17: Kosten bewindvoering
•  De kosten die Pi Bewindvoering in rekening brengt voor de bewindvoering worden jaarlijks  

vastgesteld door het Landelijk Overlegorgaan Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK).  
Vanaf 1 januari 2015 worden deze kosten vastgesteld door de Staatssecretaris.

•  De kosten worden maandelijks op de 28ste van de maand afgeschreven van de beheerreke-
ning. Kosten voor de intake worden na aanvang van het bewind eenmalig afgeschreven van de 
beheerrekening.

•  Indien het inkomen van rechthebbende niet voldoende is om deze kosten te voldoen zal Pi Be-
windvoering een beroep doen op de gemeentelijke bijzondere bijstand voor deze kosten.

Artikel 18: Werkzaamheden van de bewindvoerder
•  De werkzaamheden voorafgaand aan en tijdens het bewind behoren onder andere:

  - Aanvragen bewind en zo nodig mee naar zitting
  -  Het in kaart brengen van de samenstelling van het vermogen, inkomsten, uitgaven, schulden 

en vorderingen
  -  Het openen van nieuwe rekeningen bij de bank
  -  Het regelen van de financiële huishouding, inclusief belastingaangifte box 1 over het laatste 

belastingjaar, kwijtschelding verzoeken van heffingen, aanvragen (bijzondere) bijstand en wet-
telijke toeslagen en heffingskortingen

  - Declareren zorgnota’s bij de (zorg)verzekering
  -  Controleren en betalen van bijdrage AWBZ
  -  Beheren van verzekeringen (afsluiten en opzeggen)
  -  Contacten met diverse instellingen/instanties
  -  Afbetalingsregelingen treffen bij niet-problematische schulden
  -  Behandeling en doorzending van post
  -  Telefonisch spreekuur en contact via e-mail
  -  Meegaan naar WSNP-zitting
  -  Meegaan naar het UWV of andere uitkeringsinstanties indien nodig
  -  Jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de Kantonrechter
  -  Aanvragen PGB en administratie PGB
  -  Belastingaangifte box 1 voor meerdere jaren ineens of in box 2 en 3
  -  Bewind bij ondernemersactiviteiten van rechthebbende
  -  Beneficiair aanvaarden van nalatenschap

Artikel 19: Verplichtingen rechthebbende
•  Rechthebbende geeft volledig openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, alle uitgaven, 

alle schulden en alle lopende betalingsverplichtingen alsmede van zijn vermogen en het saldo  
van alle bank- en/of girorekeningen die op zijn naam zijn gesteld.

•  Rechthebbende is verplicht wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële situatie direct aan  
Pi Bewindvoering mede te delen.

•  Rechthebbende verplicht zich tegenover Pi Bewindvoering om geen (nieuwe) schulden en/of  
andere verplichtingen aan te gaan.
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Artikel 20: Klachtenregeling
•  Indien er bezwaren en/of klachten zijn tegen Pi Bewindvoering dient in eerste instantie gehan-

deld te worden volgens de door Pi Bewindvoering ter beschikking gestelde klachtenregeling.
•  Het klachtenreglement wordt bij rechthebbende achtergelaten na het intakegesprek.

Artikel 21: Aansprakelijkheid
•  Indien schade is ontstaan tijdens het bewind bepaalt de kantonrechter de hoogte van de aan-

sprakelijkheid.
•   Pi Bewindvoering beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 22: Bereikbaarheid
Ten behoeve van rechthebbende is de bewindvoerder telefonisch bereikbaar op de aan hem schriftelijk ken-
baar gemaakte vaste tijden. Voorts is de bewindvoerder altijd schriftelijk of per e-mail te bereiken.

Telefoonnummer: 073-6907609
    Telefonisch spreekuur: maandag t/m donderdag van 10.00 tot 12.00uur
Mailadres:    info@pibewindvoering.nl
Postadres:    Postbus 267
    5240 AG Rosmalen

In geval van ziekte of afwezigheid neemt bewindvoerder en achterwacht, mw. Ria Scheele de zaken waar. Zij is 
te bereiken onder bovengenoemde contactgegevens.

Artikel 22: Slotbepaling
Dit reglement kan niet in strijd zijn met de wet of enige andere wettelijke bepaling. Pi Bewindvoering kan altijd 
de algemene voorwaarden wijzigen. Rechthebbende wordt schriftelijk van de wijziging op de hoogte gebracht. 
Daarnaast is de wijziging te lezen op de website van www.pibewindvoering.nl.
Deze algemene voorwaarden treedt in werking op 20 november 2014 en geldt tot wijziging of aanvulling op 
deze voorwaarden.

Pi Bewindvoering stelt zich ten doel de hulp- en dienstverlening betrouwbaar, klantvriendelijk en integer uit te 
voeren.

Voor akkoord: ............................................................................................................................

Datum: .............................................................  Plaats: ............................................................. 

Handtekening:  ...........................................................................................................................


