Informatiebrochure
bewindvoering, budgetbeheer,
budgetcoaching, mentorschap
en curatele

Is de financiële balans ver te zoeken? Ligt u ’s nachts wakker, en
piekert u over uw financiële situatie. Komt u er zelf niet meer
uit? Laat ons u helpen.
La Juridica is van oorsprong een juridisch adviesbureau. De
samenleving is volop in ontwikkeling en de reden voor ons om
onze dienstverlening uit te breiden. De vraag naar financieel
beheer en financiële ondersteuning is aanzienlijk toegenomen.
Voor personen met een lichamelijke of geestelijke beperking kan
het belangrijk zijn om de financiën door professionals te laten
beheren om hen te ontlasten en misbruik te voorkomen. Maar
daar houdt het niet op. Als gevolg van de economische crisis is het
aantal huishoudens dat in financiële problemen raakt flink
gestegen. Dit treft alle lagen van de bevolking. Niet alleen het
aantal huishoudens, maar ook de hoogte van schulden is de
afgelopen jaren sterk toegenomen. Steeds meer huishoudens
hebben professionele hulp nodig om hun financiële administratie
op orde te krijgen. Schaamte komt hierbij veel voor. Logisch, maar
nergens voor nodig. Om de situatie onder controle te krijgen is
het van belang om de realiteit onder ogen te zien. Hoe eerder u
hulp inschakelt, des te beter voor u en uw gezin.
Deze informatiebrochure gaat over bewindvoering,
budgetbeheer, budgetcoaching, mentorschap en curatele. In het
kort wordt aangegeven wat de maatregelen- bewindvoering,
mentorschap en curatele- en middelen inhouden, voor wie het
bedoeld is en hoe wij te werk gaan. Met behulp van deze
brochure heeft u de gelegenheid rustig na te denken of wij iets
voor u kunnen betekenen en welke vorm van onze
dienstverlening het beste bij uw situatie past. Een combinatie van
onze dienstverlening is ook mogelijk.

Bewindvoering
Professionele bewindvoering in Nederland wordt steeds
gestructureerder. De officiële benaming voor bewindvoering is
beschermingsbewind.
Bewindvoering is bedoeld voor personen die niet in staat zijn hun
eigen financiële administratie te beheren of dit moeilijk vinden.
Dit kan iedereen en elk huishouden zijn. Belangrijk is dat niet u,
maar uw gelden en goederen onder bewind staan. Wij werken
aan de hand van een plan van aanpak. U, de persoon wiens
gelden en goederen onder bewind staan, wordt ‘rechthebbende’
genoemd. De bewind wordt door de rechter uitgesproken en er
wordt een beschikking opgesteld. Vanaf het moment van de
uitspraak zijn wij verantwoordelijk voor uw financiën. U wordt
door de uitspraak handelingsonbevoegd. Hierdoor is het niet
mogelijk om (nog meer) schulden te maken. Aan u wordt,
afhankelijk van uw situatie, het leefgeld per week of maand
uitbetaald. Het uiteindelijke doel van bewindvoering is
zelfredzaamheid, zodat u in de toekomst zelf uw financiën op een
verantwoorde wijze kunt beheren. Tot die tijd kunt u rustig op
adem komen. Hoe, wanneer en of dit gaat gebeuren vindt plaats
in overleg met u. Ook als er sprake is van problematische
schulden kunt u bij ons terecht. U zult merken dat bewindvoering
in deze situatie een verademing is en de toekomstperspectief er
beter uitziet.
Na de uitspraak wordt de bewindvoering geregistreerd in het
Centraal Curatele-en bewindregister.
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Budgetbeheer
Budgetbeheer kunt u in grote lijnen vergelijken met
bewindvoering. Het verschil hierbij is dat er geen tussenkomst van
de rechter plaatsvindt. Er is dus geen sprake van een beschikking
en registratie in het Centraal Curatele- en bewindregister. In het
traject van budgetbeheer stellen wij samen met u een budgetplan
op. Wij bieden drie vormen van budgetbeheer aan: budgetbeheer
Basis, budgetbeheer Plus en budgetbeheer Totaal. Welke vorm
het handigst is, hangt af van uw financiële situatie en uw wensen.
Voor meer informatie hierover kunt u terecht op onze website.
Wanneer is er sprake van problematische schulden?
Wat er precies bedoeld wordt met ‘problematische schulden’ is
niet eenduidig. De Nederlandse Vereniging van Volkskrediet
(NVVK) legt het begrip problematische schulden als volgt uit:
‘een situatie waarin redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijke
persoon zijn schulden niet meer kan betalen of hij heeft
opgehouden te betalen.’ Bij de uitvoering onze dienstverlening
volgen wij de uitleg van de NVVK.
Budgetcoaching
Wilt u uw eigen financiën liever zelf beheren, maar heeft u hierin
ondersteuning nodig? Dan is budgetcoaching wellicht de
oplossing. De ondersteuning richt zich op zelfredzaamheid en
gedrag. Bij budgetcoaching nemen wij uw financiële administratie
onder de loep en geven wij u handige tips waardoor u overzicht
en inzicht krijgt in uw inkomsten en uitgaven. Gedrag kan de
inkomens- en uitgavenspatroon beïnvloeden en is daarom een
belangrijk element in het traject. Dit betekent dat wij u kunnen
adviseren uw gedrag te veranderen. Dit kan erg moeilijk zijn, maar
uiteindelijk plukken u en uw gezin hier de vruchten van.

Ook kijken wij of er mogelijkheden zijn voor inkomensverhoging
en inkomensverruiming zoals het aanvragen van toeslagen,
opzeggen van verzekeringen en het vinden van een (nieuwe)
baan. In dit traject blijft u zelf de baas over uw financiën.
De stap naar het volledig beheren van uw financiële administratie
kan groot zijn. Budgetcoaching is ideaal als nazorgtraject van
bewindvoering, budgetbeheer en de Wsnp (schuldsanering).
Mentorschap
De vergrijzing en de steeds meer individualistischer wordende
maatschappij leiden ertoe dat personen met een lichamelijke of
geestelijke beperking er steeds vaker alleen voor staan. Bij
mentorschap houden wij ons niet bezig met uw financiële
administratie, maar met uw persoonlijke welzijn. De rechter houdt
toezicht op onze werkzaamheden. Een mentor kan toegewezen
worden als er sprake is van een situatie waarin een meerderjarige
als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand niet in staat
is of bemoeilijkt wordt zijn persoonlijke belangen waar te nemen.
Behoort u tot deze groep, dan ondersteunen wij u op gebied van
verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling wanneer u dit
zelf niet kunt. Voorbeelden van personen die tot deze groep
behoren zijn dementerende ouderen en personen die begeleid
wonen.
Familie, vrienden en kennissen kunnen ook als mentor optreden.
Tegenwoordig wordt er echter steeds vaker gekozen om dit door
professionele organisaties te laten verzorgen.
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Curatele
Curatele komt in praktijk niet veel voor vanwege de vergaande
beperkingen. Curatele is, net als bewindvoering en mentorschap,
een maatregel met een wettelijke basis. De maatregel wordt door
de rechter uitgesproken indien alle voorliggende maatregelen en
middelen niet of niet voldoende effectief blijken. Curatele kan
alleen uitgesproken worden in situaties waarin sprake is van een
geestelijke stoornis, waardoor de persoon niet in staat is of
bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen. Dit
moet het gevolg zijn van verkwisting of drankmisbuik. Eén
voorwaarden voor opleggen van curatele is dat u uw eigen
veiligheid of die van anderen in gevaar brengt. Verkwisting houdt
in dat u uw geld op een onbehoorlijke en onverantwoorde wijze
blijft uitgeven waardoor uw schulden blijven toenemen,
bijvoorbeeld als gevolg van een koopverslaving.
Curatele is een combinatie van bewindvoering en mentorschap.
Bij curatele worden uw persoonlijke en vermogensrechtelijke
rechten beschermd. Een onder curatele gestelde wordt
‘curandus’ genoemd.
De uitspraak van de rechter wordt gepubliceerd in het
Staatscourant en twee dagbladen. Ook wordt de curatele
geregistreerd in het Centraal Curatele-en bewindregister. Na de
uitspraak bent u handelingsonbekwaam. Dit betekent dat alle
rechtshandelingen, zonder toestemming van de curator,
teruggedraaid kunnen worden.

Werkwijze
Onze dienstverlening wordt aangepast aan uw situatie. Wij
proberen zoveel mogelijk in overleg met u te handelen en onze
werkzaamheden uit te voeren. Maandelijks informeren wij u over
de stand van zaken. Voor meer informatie over onze werkwijze
kunt u terecht op onze website.
Toezicht en waarborgen kwaliteit
Uw belangen staan voorop. Jaarlijks volgen wij cursussen om de
kwaliteit van onze dienstverlening te behouden en te
optimaliseren. De rechtbank en de branchevereniging houden
toezicht op onze dienstverlening. Jaarlijks vindt er
steekproefsgewijs controle plaats in onze dossiers door een
accountant. De controle en het toezicht waarborgt de kwaliteit
van onze dienstverlening en ziet erop toe dat uw belangen
beschermd worden.
Tarieven
Onze tarieven vindt u op onze website. De tarieven voor
bewindvoering, mentorschap en curatele worden jaarlijks
vastgesteld en geïndexeerd door het Landelijk Overleg Voorzitters
Civiele en Kantonsectoren (LOVCK).
De bijdrage voor onze diensten wordt veelal vergoed vanuit de
bijzondere bijstand. Onze dienstverlening kost u dan niets.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via bewindvoering@la-juridica.nl, onze
website of bellen naar 085- 4019750.
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Contact of meer informatie
La Juridica
Postbus 73919
2507 AK Den Haag
W: www.la-juridica.nl
E: info@la-juridica.nl
T: 085- 4019750
F: 085- 4029751

