
 

 

Werkwijze 

Prosper Bewindvoering 

 

1    Aanmelding  

U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier op de website in te vullen. Ook kunt u 
aangemeld worden door een familielid (tot de 4e graad), officier van Justitie of curator.  

 
2.1    Het kennismakingsgesprek/intakegesprek 

Tijdens een intakegesprek komt één van de bewindvoerders van Prosper Bewindvoering bij u op 
bezoek of spreken we af op een locatie van een hulpverlenende instantie. We bespreken uw 
situatie, inventariseren uw hulpvraag en willen graag weten of u andere hulpverlening hebt of nodig 
hebt. Ons doel is u te leren kennen en u goed te informeren.  

• Als u een partner heeft dan verzoeken wij dat u beiden bij het gesprek aanwezig bent 
• De bewindvoerder geeft informatie over beschermingsbewind 
• U wordt ingelicht over de kosten en de aanvraagprocedure 
• Tijdens het gesprek wordt beoordeeld of onderbewindstelling op u van toepassing is 
• Nadat u ingelicht bent, bespreken wij of wij het beschermingsbewind voor u aan gaan vragen 

 
2.2    Benodigde documenten voor het intakegesprek 

Tijdens het intakegesprek hebben wij een aantal documenten van u nodig. Hierbij kunt u denken 
aan een kopie van uw ID bewijs, gegevens over uw inkomsten, uitgaven en schulden. In sommige 
gevallen is een medische verklaring nodig. Indien u een hulpverlener hebt, dan kan deze u in de 
meeste gevallen ondersteunen bij het aanleveren van de benodigde stukken.  

 
2.3    Invullen en ondertekenen documenten 

Om de aanvraag voor het beschermingsbewind aan te vragen zullen wij na het intakegesprek de 
volgende documenten invullen en naar de rechtbank sturen: 

• Verzoek tot onderbewindstelling 
• Bereidverklaring, waarmee de bewindvoerder aangeeft bereid te zijn u te ondersteunen 
• Akkoordverklaring, van familieleden en/of een partner 

 

3.    Zitting 

In sommige gevallen vindt er een zitting plaats bij de rechtbank in uw regio. De rechter wil u dan 
zien om te beoordelen of het voor u noodzakelijk is dat iemand uw financiële belangen gaat 
behartigen. Deze zitting vindt vaak vier tot zes weken na het opsturen van de aanvraagformulieren 
plaats. Vaak duurt de zitting niet langer dan tien minuten.  

 
4.    Beschikking 

Een aantal dagen nadat het bewind is toegekend zal de rechtbank u en de bewindvoerder een 
beschikking toezenden. Dit is een document waarop de rechtbank aangeeft dat de rechter 
ingestemd heeft met het verzoek tot onderbewindstelling. Met dit document kunnen wij uw zaken 
behartigen. 
 



 

 

5.    Werkzaamheden tijdens het bewind 

• Uw bewindvoerder stelt een plan van aanpak op waarin aangegeven wordt hoe het bewind 
gevoerd zal worden en wat de doelstellingen zijn 

• Uw bewindvoerder opent voor u een beheerrekening bij de ING bank of ABN AMRO. Van dit 
rekeningnummer zullen u en uw bewindvoerder gebruik gaan maken 

• Om uw transacties inzichtelijk te maken worden uw inlogcodes van OnView verstrekt 
• Uw post wordt door de bewindvoerder ontvangen en uw administratie wordt beheerd 
• De betrokken organisaties, zoals uw werkgever of uitkeringsverstrekker, worden op de hoogte 

gesteld van de onderbewindstelling 
• Uw bewindvoerder brengt uw budget in kaart middels een budgetplan 
• De bewindvoerder neemt het betalen van de vaste lasten van u over 
• Voor u wordt gecontroleerd of u recht hebt op voorzieningen 
• Uw belastingaangiften (box1) worden voor u verzorgd 
• Binnen drie maanden na aanvang van het bewind wordt een boedelbeschrijving opgemaakt en 

naar de rechtbank verzonden 
• Er wordt jaarlijks een rapportage aan de rechtbank verzonden 

 
6.    Schulden 

Indien er sprake is van schulden dan stellen wij een schuldenlijst op. Wij onderhouden het contact 
met uw schuldeisers. In sommige gevallen is er hulp nodig van een schuldhulpverlenende instantie. 
Wij kunnen u naar deze instantie doorverwijzen. Ook kunnen wij u ondersteunen bij het treffen van 
betalingsregelingen en/of een schuldregeling. De bewindvoerders van Prosper Bewindvoering 
hebben ruime ervaring met het regelen van schulden.  

  

7.    Tussentijdse evaluatie 

Gedurende het jaar wordt geregeld geëvalueerd waarbij bijvoorbeeld bekeken wordt of de 
ondersteuning naar behoren uitgevoerd wordt en of het budgetplan aangepast kan worden. 
Prosper Bewindvoering verzoekt u om uw bewindvoerder op de hoogte te stellen van wijzigingen in 
uw inkomen en vaste lasten zodat deze uw budgetplan aan kan passen. 

 
8.    Beëindiging van het bewind 

Het bewind eindigt bij overlijden, bij het overgaan op curatele of wanneer besloten wordt dat u een 
andere bewindvoerder nodig hebt. Ook kan de rechter bepalen dat u weer voor uw eigen financiën 
kunt zorgdragen. U dient hiervoor zelf een verzoek in te dienen. 

 
9.    Bereikbaarheid 

De bewindvoerders van Prosper Bewindvoering zijn tussen 10.00 en 12.00 uur en 14.00 en 16.00 
uur bereikbaar. Indien de bewindvoerder reeds in gesprek is, dan kunt u een bericht inspreken op 
de voicemail. De bewindvoerders zijn ook per e-mail bereikbaar. Prosper Bewindvoering heeft geen 
bezoekadres.  

 
10.    Kosten  

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het salaris van uw bewindvoerder vastgesteld. Dit 
betekent dat iedereen hetzelfde bedrag betaalt. Indien u de kosten zelf niet kunt dragen doordat u 
van een minimuminkomen leeft, dan kan bijzondere bijstand worden verstrekt voor de kosten van 
het bewind.  


