
gemeente Heumen

Informatie over inkomensbeheer

Beschermingsbewind 
en budgetbeheer



Kunt u niet goed omgaan met geld? Hebt u geen grip op uw 

uitgaven? Dan kunt u in aanmerking komen voor inkomensbeheer. 

Ons team Schuldhulpverlening neemt dan uw financiële 

huishouding over. U krijgt huishoudgeld. Wij zorgen ervoor dat uw 

belangrijkste betalingen – zoals de vaste lasten – worden voldaan. 

Zo voorkomt u nieuwe schulden, incassokosten en problemen 

als uithuiszetting of afsluiting van gas, water en licht. 

Ons team Schuldhulpverlening werkt met twee vormen van 

inkomensbeheer: beschermingsbewind en budgetbeheer.

bewindvoerder beheert niet 

alleen uw budget. Hij regelt ook 

uw belastingaangifte, aanvragen 

voor de AWBZ, huurtoeslag en 

uitkeringen. 

Voor de kosten voor bescher-

mingsbewind zijn landelijke 

tarieven vastgesteld. Als u deze 

kosten niet kunt betalen, kan de 

gemeente ze vergoeden. Voor 

beschermingsbewind werken we 

samen met verschillende bewind-

voerders en bewindvoerders-

kantoren. 

Beschermingsbewind 
Als u vanwege uw lichamelijke 

of geestelijke toestand niet zelf 

uw financiën kunt regelen, komt 

u in aanmerking voor bescher-

mingsbewind. Een toegewezen 

bewindvoerder verzorgt dan uw 

financiën. Dat gebeurt zoveel 

mogelijk samen met u. 

Beschermingsbewind is echter 

niet vrijblijvend. 

De kantonrechter benoemt de 

bewindvoerder, vaak op verzoek 

van de gemeente of familie. Een 



Budgetbeheer 
Budgetbeheer wordt meestal 

ingezet bij schuldproblemen,  

of om deze te voorkomen. 

Budgetbeheer is vrijwillig. U 

kunt er zelf voor kiezen en het 

ook zelf opzeggen. In sommige 

gevallen kan de gemeente eisen 

dat u gebruikmaakt van budget-

beheer. Bijvoorbeeld in een 

schuldregelingstraject. 

De budgetbeheerder beheert uw 

geld volgens een budgetplan. Zij 

zorgen ervoor dat u niet meer 

uitgeeft dan er binnenkomt. De 

budgetbeheerder zorgt voor 

betaling van uw vaste lasten en 

uw rekeningen. U krijgt wekelijks 

huishoudgeld. De rest wordt 

gespaard voor extra en onvoor-

ziene uitgaven.

Afhankelijk van uw inkomen 

betaalt u een vergoeding per 

maand voor budgetbeheer. Als u 

de kosten niet zelf kunt betalen 

of als u schulden moet aflossen 

in een schuldregelingstraject, 

kunnen de kosten worden ver-

goed door de gemeente. Bureau 

Quadrans uit Nijmegen verzorgt 

voor onze gemeente budgetbe-

heer. Verderop in deze folder 

staan de werkafspraken met 

Quadrans.

Algemene spelregels 
budgetbeheer
De belangrijkste spelregels voor 

budgetbeheer zijn: 

•  U blijft zelf verantwoordelijk voor 

het saldo op uw rekening. De bud-

getbeheerder voert het budget-

plan uit: u moet ervoor zorgen dat 

er genoeg geld is om uw rekenin-

gen te betalen. Rekeningen die u 

zelf krijgt, moet u op tijd opsturen 

naar de budgetbeheerder.

•  Het is belangrijk dat u eerlijk bent 

over uw financiële situatie en wij-

zigingen meteen doorgeeft.

•  Uw inkomen gaat naar de rekening 

van uw budgetbeheerder. U geeft 

daarvoor een machtiging af.



•  Het beheer wordt vastgelegd in 

een overeenkomst.

•  De budgetbeheerder betaalt alleen 

de rekeningen waarover in het 

budgetplan afspraken zijn 

gemaakt en waarvoor voldoende 

saldo is. Rekeningen die niet in het 

budgetplan staan, worden pas na 

overleg met uw contactpersoon 

betaald. Voorwaarde is wel dat er 

voldoende saldo is. 

•  U hebt alleen een bankpas om 

huishoudgeld op te nemen. Op 

deze rekening mag u niet rood 

staan.

•  U krijgt van de budgetbeheerder 

afschriften van de ontvangsten  

en uitgaven. 

Werkafspraken budgetbeheer 
met bureau Quadrans
•  Uw contactpersoon Schuldhulp-

verlening bij de gemeente is aan-

spreekpunt voor uw budgetplan, 

wijzigingen in uw budget et 

cetera.

•  Quadrans zorgt voor de uitvoering 

van het budgetbeheer op basis van 

het budgetplan. Bij vragen over de 

uitvoering van het budgetplan 

kunt u rechtstreeks contact opne-

men met Quadrans. 

 

Op maandag t/m woendag kunt u 

tussen 9.30 uur tot 10.30 uur bellen 

met 024 - 351 51 91. Op donderdag 

belt u 024 - 351 51  90. 

U kunt Quadrans ook mailen via 

info@quadrans.nl.

•  In dringende gevallen kunt u  

ook contact opnemen met uw con-

tactpersoon bij de gemeente.

•  U kunt uw rekeningen opsturen 

naar Quadrans, postbus 31376, 

6503 CJ Nijmegen. U kunt uw reke-

ningen ook e-mailen of afgeven bij 

uw contactpersoon bij de 

gemeente.



Meer informatie
Neem voor meer informatie 

contact op met de gemeente 

Heumen, telefoon: 14024. 

Of kijk op onze website 

www.heumen.nl.

•  Quadrans betaalt de rekenin-

gen als deze binnen het bud-

getplan passen. Bij afwijkingen 

wordt overlegd met uw con-

tactpersoon bij de gemeente.

•  Het wekelijkse leefgeld wordt 

op dinsdag betaald door 

Quadrans en staat dus uiterlijk 

woensdag op uw leefgeldreke-

ning. Als het op woensdag niet 

is bijgeschreven, moet u con-

tact opnemen met Quadrans.  

U kunt het beste een e-mail  

sturen naar info@quadrans.nl, 

met “spoed leefgeld” als 

onderwerp.

•  Verzoeken om extra leefgeld 

tot een bedrag van 100 euro 

moet u schriftelijk of per e-mail 

indienen bij Quadrans. De ver-

werkingstijd is maximaal een 

week.

•  Verzoeken om extra leefgeld 

boven de 100 euro moet u 

indienen bij uw contactper-

soon van de gemeente. Na 

goedkeuring is de verwerkings-

tijd maximaal een week.

•  Opzegging gaat in overleg met 

uw contactpersoon bij de 

gemeente. Er geldt een opzeg-

termijn van drie maanden.



www.heumen.nl


