
       INGEKOMEN   versie 20-feb-20 

 

AANVRAAG BEWINDVOERINGSKOSTEN 

HULP NODIG? 045-525 37 47 
ma|di|wo|do – van 9:00 tot 16:00 en vr  van 09:00 tot 13:00 

 

Ik wil geld voor bewindvoeringskosten 
 
 

Gegevens bewindvoerder 
 

Naam bewindvoerder 

 

  

Geslacht M V 

Naam kantoor 

 

E-mailadres bewindvoerder 

 

 
 

Persoonsgegevens aanvrager 
 

BSN (8 of 9 cijfers)  

Naam en voorletters 

 

  

Geboortedatum          

Geslacht M V 

Mijn telefoonnummer 

 

Adres 

 

Postcode 

 

Plaats 

 

 
 

 

1 – Ik ben gehuwd, geregistreerd partner of samenwonend 
 Ja  ga verder met vraag 1a 

 Nee  ga door naar vraag 2 

 

1a - Gegevens van mijn echtgeno(o)t(e)/partner 

BSN echtgenoot/partner (8 of 9 cijfers)  
  

Geboortedatum echtgenoot/partner          



AANVRAAG BEWINDVOERINGSKOSTEN 

HULP NODIG? 045-525 37 47 
ma|di|wo|do – van 9:00 tot 16:00 en vr  van 09:00 tot 13:00 

 

 

2 - Er is UITSLUITEND sprake van WSNP-bewindvoering 
WSNP= Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen 
Is er sprake van zowel WSNP-bewindvoering als reguliere bewindvoering? Antwoord dan ‘Nee’. 
 
 Ja  U hoeft het formulier niet verder in te vullen. 

 
 

 Nee ga verder met vraag 3 

 

3 – Mijn bewindvoerder is BTW-plichtig 
 Ja  ga verder met vraag 4 

 Nee  ga door naar vraag 4 

 

4 – Is dit de eerste aanvraag of een voortzetting? 
 Eerste aanvraag  Vul hieronder een datum in en ga dan verder met vraag 5 

Vanaf welke datum wilt u geld voor bewindvoeringskosten? 

         

 
 Voortzetting  ga door naar vraag 7 

 

Aanvangskosten 

5 - Ik wil bijzondere bijstand voor de aanvangskosten 
 Nee  ga door naar vraag 7 

 Ja  Maak een keuze in de lijst hieronder en ga dan verder met vraag 6 

 
 standaard bewindvoering 1 persoon 

 standaard bewindvoering met voorafgaand budgetbeheer 1 persoon 

 mentorschap 1 persoon 

 curatele of combinatie bewindvoering en mentorschap voor 1 persoon 

 curatele of combinatie bewindvoering met vooraf budgetbeheer en mentorschap voor 1 persoon 

 standaard bewindvoering voor 2 personen 

 standaard bewindvoering voor 2 personen met voorafgaand budgetbeheer 

 mentorschap voor 2 personen 

 curatele voor 2 personen 
 curatele voor 2 personen met voorafgaand budgetbeheer bij één van beiden 

 curatele voor 2 personen met voorafgaand budgetbeheer bij beiden 

 combinatie curatele en bewindvoering voor 2 personen 

 combinatie curatele en bewindvoering voor 2 personen met vooraf budgetbeheer bij één van beiden 

 combinatie curatele en bewindvoering voor 2 personen met voorafgaand budgetbeheer bij beiden 

 combinatie curatele en mentorschap voor 2 personen 

Wij geven geen bijstand voor de kosten van WSNP-bewindvoering. 



AANVRAAG BEWINDVOERINGSKOSTEN 

HULP NODIG? 045-525 37 47 
ma|di|wo|do – van 9:00 tot 16:00 en vr  van 09:00 tot 13:00 

 

 

Griffiekosten 

6 - Ik wil bijzondere bijstand voor de griffiekosten 
 Ja  ga verder met vraag 7 

 Nee  ga door naar vraag 7 

 

Maandelijkse kosten 

7 - De kosten zijn voor 1 persoon of voor 2 personen 
 1 persoon  Maak een keuze en ga dan verder met vraag 8 

 

 standaard bewindvoering 

 bewindvoering met problematische schulden 

 standaard mentorschap 

 mentorschap met psychische problemen 18-23 jaar 

 standaard curatele of combinatie bewindvoerder + mentor 

 curatele of combinatie bewindvoerder + mentor met problematische schulden 

 

 2 personen  Maak een keuze en ga dan verder met vraag 8 

 

 standaard bewindvoering 

 bewindvoering met problematische schulden 

 bewindvoering met beiden problematische schulden 

 standaard mentorschap 

 mentorschap met psychische problemen 18-23 jaar 

 mentorschap met beiden psychische problemen 18-23 jaar 

 standaard curatele 

 curatele met problematische schulden 

 curatele met beiden problematische schulden 

 curatele en bewind 

 curatele en schuldenbewind 

 curatele met schulden en standaard bewind 

 curatele met schulden en schuldenbewind 

 curatele en mentorschap 

 curatele met schulden en mentorschap 

 

 

8 – IBAN-nummer van de beheerrekening 

IBAN 
(18 tekens)        

  



AANVRAAG BEWINDVOERINGSKOSTEN 

Postadres: Postbus 114 | 6440 AC Brunssum 
Bezoekadres: Lindeplein 1 Brunssum | Sweelinckplein 1 Landgraaf 

      

Ondertekening 
Ik heb alle vragen eerlijk en naar waarheid ingevuld. Ik weet dat ik strafbaar ben als ik willens en wetens 

verkeerde of onjuiste informatie verstrek met de bedoeling om geld te krijgen waarop ik geen recht heb. 

Ik moet dat geld dan terugbetalen. ISD BOL controleert de aanvragen met een steekproef. 

 

Plaats 

 
 

Datum 

- -  

Handtekening       Handtekening partner 

 

 
 

 
 
Omdat u een papieren aanvraagformulier gebruikt, moet u langer op het geld wachten: tot wel 8 weken. 
Aanvragen met DigiD is makkelijk en snel. Bovendien krijgt u dan sneller uw geld. Vaak al de volgende 

werkdag. Misschien wilt u toch liever met DigiD aanvragen? Ga dan naar ‘Direct regelen’ op 
www.isdbol.nl 

 

 
 


