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Rappórt 

Rappórt is een landelijke netwerkorganisatie van zelfstandig werkende bewindvoerders. Zij 
nemen betrokken en professioneel de financiële zaken waar van mensen die daar zelf niet toe 
in staat zijn. Dit kan op basis van beschermingsbewind of door middel van inkomensbeheer. 

Online werken 

Rappórt bewindvoerders werken met een online systeem om dossiers in bij te houden. 
Hiermee kunnen zijn efficiënt en accuraat werken. Het geeft bovendien de cliënt de 
mogelijkheid om mee te kijken in zijn dossier en bankrekening.  

Bereikbaarheid en waarneming 

Rappórt bewindvoerders zorgen voor een goede bereikbaarheid en nemen elkaar waar in 
geval van afwezigheid. 

Permanente bijscholing 

De Rappórt bewindvoerders hebben allemaal een opleiding tot bewindvoerder genoten. Zij 
houden bovendien hun kennis en vaardigheden op peil door permanente bijscholing en 
onderlinge uitwisseling van ervaringen uit de praktijk. 
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DIENSTEN 

Budgetscan & -advies 

Hier geven we meer inzicht in je inkomsten en uitgaven. We scannen alle mogelijkheden om 
maandelijks meer over te houden.  

Bewindvoering 

Door de kantonrechter wordt een bewindvoerder aangesteld. Hij wordt verantwoordelijk voor 
het beheer van de financiën van de cliënt(e) of rechthebbende. Jaarlijks legt hijk hierover 
verantwoording af aan de kantonrechter. Als iemand wilsonbekwaam is of vermogend, dan 
zal altijd gekozen worden voor beschermingsbewind. In andere gevallen kan inkomensbeheer 
al voldoende zijn. Meer over beschermingsbewind leest u in de folder Curatele Bewind en 
Mentorschap van de rijksoverheid. 

Inkomensbeheer 
Hierbij besteedt cliënt(e)  het beheer van zijn/haar financiën uit aan een van onze 
bewindvoerders. In principe kiezen we voor inkomensbeheer als dat voldoende waarborgen 
biedt voor een verantwoord financieel beheer. Mocht blijken dat bewind toch wenselijk is, 
kan dat alsnog worden aangevraagd. 
 
 
  



   

Meer informatie vindt u op onze website: www.rapportbi.nl 

 

 

 

Aanmelden 

Ben je op zoek naar een bewindvoerder of ben je geïnteresseerd in een van onze andere 
diensten, bel dan met een van onze bewindvoerders. Tijdens het gesprek bepalen we wat 
we voor je kunnen betekenen aan de hand van jouw situatie. 

Beschermingsbewind of inkomensbeheer 

Overweeg je beschermingsbewind of inkomensbeheer maak dan een afspraak met een van 
onze bewindvoerders. Hij komt graag langs voor een vrijblijvend gesprek om nader kennis te 
maken en meer te vertellen over bewind en/of inkomensbeheer. 

Kennismakingsgesprek 

Allereerst maak je kennis met elkaar. Als de kennismaking jullie beiden een goed gevoel 
geeft, kan alvast gekeken worden naar jouw financiële situatie. Jullie bespreken de huidige 
situatie en de gewenste situatie. Je krijgt uitleg over beschermingsbewind of 
inkomensbeheer. Als alles duidelijk is en jullie besluiten verder te gaan, dan maken jullie een 
afspraak voor het intakegesprek.  

Kort na het gesprek ontvang je de stukken voor het vervolg van de procedure, met de 
instructies. 

Intakegesprek 

Tijdens de intake bespreken jullie het vervolg van de procedure en vullen de stukken in die 
daarbij nodig zijn. De bewindvoerder neemt de getekende stukken mee. Jij krijgt van de 
getekende stukken een kopie. 

Inkomensbeheer 

Als je hebt gekozen voor inkomensbeheer en de stukken daarvoor zijn getekend, dan kan 
begint de bewindvoerder meteen met zijn of haar werkzaamheden. 
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Beschermingsbewind 

Als is gekozen voor beschermingsbewind, wordt na het intakegesprek het verzoekschrift tot 
beschermingsbewind ingevuld. Op dit formulier geven betrokkenen aan waarom bewind 
noodzakelijk is. De bewindvoerder stuurt het verzoekschrift naar de kantonrechter, met 
daarbij de ondersteunende verklaringen. 

Er volgt dan een uitnodiging voor een rechtszitting. Tijdens de zitting worden 
belanghebbenden gehoord. Daarna doet de rechter uitspraak. Per datum van de uitspraak 
mag de bewindvoerder met zijn werkzaamheden beginnen. Hij of zij neemt dan weer 
contact met je op om nogmaals de gevolgen van het bewind te bespreken. 


