
Beschermingsbewind en Belastingaangifte 

De aangifteperiode is weer begonnen! Tussen het tijdvak 1 maart en 1 mei moeten vele 

Nederlanders aangifte inkomstenbelasting doen. Maar wat is nu de relatie  tussen 

belastingaangifte en beschermingsbewind? En wat is beschermingsbewind en om welke 

redenen kan dit worden uitgesproken? U leest het allemaal hieronder.    

Een beschermingsbewindmaatregel kan worden uitgesproken door de kantonrechter voor 

mensen die om verschillende redenen niet in staat zijn om hun vermogensrechtelijke 

belangen zelfstandig te behartigen. Bijvoorbeeld als gevolg van een geestelijke- of 

lichamelijke beperking zoals een verstandelijke beperking of dementie. Een andere reden 

voor uitspraak van bewind is verkwisting of het hebben van problematische schulden. 

Beschermingsbewind Oost Nederland B.V. (BON)  is één van de organisaties die benoemd 

kan worden tot bewindvoerder en daarmee de financiën beheren.  

In de maanden maart en april staat bij BON de belastingaangifte centraal. Hierbij dienen wij 

voor iedere cliënt de aangifte inkomstenbelasting in, ongeacht of zij aangifteplichtig zijn of 

niet. Het is immers onze taak om alle financiën te beheren en daar hoort de aangifte bij! 

Natuurlijk dragen wij gedurende het gehele jaar belastingtechnisch ook zorg voor de juiste 

uitbetaling van de eventuele Toeslagen.  

Waar letten we  op bij de belastingaangifte voor onze cliënten? De persoonlijke situatie van 

de cliënt samen met het genoten inkomen is de uitgangspositie voor de aangifte. We letten 

specifiek op de heffingskortingen en zorgkosten die aftrekbaar zijn zodat onze cliënten 

krijgen waar ze recht op hebben.  

Gedurende het gehele jaar zorgen wij daarnaast voor de budgetten van onze cliënten, 

beheren de inkomsten, betalen de vaste lasten en zorgen voor een helder budgetplan. We 

vragen waar nodig voorzieningen aan waaronder de Toeslagen, bijzondere bijstand en 

kwijtschelding van de lokale belastingen.  

Wanneer er sprake is van problematische schulden zal BON begeleiden naar een toekomst 

zonder schulden Dit kan door bijvoorbeeld betalingsregelingen te treffen met alle 

schuldeisers of samen met de cliënt schuldhulpverlening aan te vragen en, afhankelijk van 

de uitkomst hiervan, mogelijk een beroep te doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke 

Personen (WSNP).  

Kortom, alles wat met de uitvoering van de financiën van onze cliënten samenhangt nemen 

wij tot onze verantwoordelijkheid.  Naast beschermingsbewind biedt BON ook curatele aan.  

Daarmee treden wij namens de cliënt op als belangenbehartiger op het gebied van 

begeleiding en verzorging en nemen daarnaast de rol van adviseur en vertrouwenspersoon 

in. 

 

 

 

 

 

 


