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Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen 
 

 
BEGINVERSLAG  

INZAKE VERTEGENWOORDIGING OVER DE PERSOON  
BEWIND over de persoon (art. 499/6, 1ste lid B.W) 

         
 

Kanton ……………………………………………. 
 
Datum aanwijzing:   ............................................................   Rolnummer:   ...................................... 
 
 
Beschermde persoon: 

Naam: Voornaam: 

Adres woonplaats: 

Adres verblijfplaats: 

Geboortedatum/-plaats: 

 
Bewindvoerder over de goederen: [enkel invullen indien dit van toepassing is] 

Naam*: Voornaam: 

Adres woonplaats: 

Adres verblijfplaats: 

Telefoon/GSM : E-mail: 

□ Ouder □ Zoon / dochter □ Familie □ Advocaat  □ Ander .........................  

* Indien er een private stichting werd aangesteld, de gegevens vermelden van de stichting en van de contactpersoon. 

 
Bewindvoerder over de goederen: [enkel invullen indien dit van toepassing is] 

Naam*: Voornaam: 

Adres woonplaats: 

Adres verblijfplaats: 

Telefoon/GSM : E-mail: 

□ Ouder □ Zoon / dochter □ Familie □ Advocaat  □ Ander .........................  

* Indien er een private stichting werd aangesteld, de gegevens vermelden van de stichting en van de contactpersoon. 
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Bewindvoerder over de persoon: 

Naam*: Voornaam: 

Adres woonplaats: 

Adres verblijfplaats: 

Telefoon/GSM: E-mail: 

□ Ouder □ Zoon / dochter □ Familie □ Advocaat  □ Ander .........................  

* Indien er een private stichting werd aangesteld, de gegevens vermelden van de stichting en van de contactpersoon. 

 
Vertrouwenspersoon: [enkel invullen indien dit van toepassing is] 

Naam  Voornaam  

Adres woonplaats:  

Telefoon/GSM E-mail  

□ ouder □ zoon / dochter □ familie □ advocaat  □ Ander .........................  

 
 
 

Belangrijke inlichtingen over de beschermde persoon 

Omschrijf heel duidelijk de huidige levensomstandigheden van de beschermde persoon, zowel met 
betrekking tot zijn persoon als met betrekking tot zijn vermogen. 

 

Leefsituatie van de beschermde persoon 

1. de beschermde persoon leeft: 

 ○ in gezinsverband: ……………………………………………………………………...................... 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ○ in een instelling: benaming van de instelling ……………………………………………….. 

 ○ alleen ………………………………………………………………………………………………………….. 

2. de beschermde persoon werkt: …………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. de beschermde persoon gaat vaak naar: 

 ○ een dagcentrum: …………………………………………………………………………………………. 

 ○ een werkplaats: …………………………………………………………………………………………… 

4. de beschermde persoon heeft speciale begeleiding nodig: 

 ............................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................... 



Bewindvoering – Beginverslag – Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen 
  3  

Bijzondere opmerkingen: 

 ............................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................... 

 ...............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................... 

 

Overmaking van het verslag 
 
De bewindvoerder over de persoon verklaart - behoudens uitdrukkelijke afwijking hiervan door de 
vrederechter of indien niet werd aangeduid - een exemplaar van het verslag overgemaakt te hebben 
aan: 

□ De beschermde persoon op datum:   .......................................  

□ De vertrouwenspersoon op datum:   ........................................  

□ De bewindvoerder over de goederen op datum:   .....................................  

 

Ondertekening en slotverklaring 

 

De bewindvoerder over de persoon verklaart de leefsituatie van de beschermde persoon oprecht en 
volledig te hebben beschreven en de vrederechter, de beschermde persoon en - in voorkomend 
geval - de vertrouwenspersoon en bewindvoerder over de goederen op de hoogte te hebben 
gebracht van alle elementen die hen ter kennis moeten worden gebracht. Indien bijkomende 
gegevens na de neerlegging van dit verslag bekend worden, verbindt de bewindvoerder er zich een 
aanvullend beginverslag neer te leggen. 

 

Opgemaakt te   ......................................................  op   ..................................  

Handtekening 

 
 


