Bewindvoering – Leidraad.
Deze leidraad heeft als doelstelling om de gebruiker informatie te verschaffen over bewindvoering in
het algemeen en tevens overzichtelijk wegwijs te maken bij het indienen van verschillende
documenten.
Algemene informatie omtrent bewindvoering is te vinden in volgend document: klik hier. Hierin
kunnen o.a. de antwoorden op volgende vragen teruggevonden worden: wie kan het aanvragen?, wat
houdt het in?, wie en waarom kan er beschermd worden?, hoe moet het worden aangevraagd en
wanneer? ...
A. Indienen verzoekschrift tot aanstelling.
Om een persoon te beschermen door de aanstelling van een bewindvoerder kan elke belanghebbende
een verzoekschrift tot aanstelling van een bewindvoerder indienen bij het bevoegde vredegerecht.
Sinds de inwerkingtreding van het Centraal Register van de Bescherming van Personen (CRBP) gebeurt
deze indiening digitaal via het CRBP. Bij het indienen van dergelijk verzoekschrift dienen verschillende
gegevens meegedeeld te worden, alsook dient er een omstandig medische verklaring gevoegd te
worden van maximum 15 dagen oud. Om een vlotte indiening via het CRBP te garanderen werd voor
de gebruiker van het CRBP een eenvoudig en duidelijk stappenplan uitgewerkt. Klik hier om het
stappenplan te raadplegen.
B. Indienen verslagen.
De aangestelde bewindvoerder moet bij aanvang van het dossier een initieel verslag indienen. Daarna
dient de bewindvoerder (2-) jaarlijks een periodiek verslag neer te leggen. Bij het afsluiten van het
dossier en dus bij de stopzetting van het bewind dient een eindverslag ingediend te worden. In deze
verslagen zal de financiële situatie en/of levensomstandigheden van de beschermde persoon
beschreven worden.
Sinds de inwerkingtreding van het Centraal Register van de Bescherming van Personen (CRBP) kan
deze indiening digitaal via het CRBP gebeuren. Voor professionele bewindvoerders is het verplicht,
voor particuliere bewindvoerders is het facultatief, wel draagt het de voorkeur weg.
Een verslag indienen via het CRBP verloopt volgens een vastgelegde werkwijze waarbij verschillende
gegevens dienen te worden meegedeeld. Klik hier om het stappenplan te raadplegen. Indien het
verslag toch nog op papier wordt gemaakt en neergelegd verwijzen we naar de modellen die terug te
vinden zijn op de website.
C. Indienen verzoekschriften tot het verkrijgen van machtiging.
De aangestelde bewindvoerder moet om de beschermde persoon te kunnen vertegenwoordigen voor
bepaalde handelingen een machtiging van de vrederechter vragen. In dit verzoekschrift tot machtiging
zal de bewindvoerder duidelijk uiteenzetten welke handeling deze zou willen stellen voor de
beschermde persoon en waarom. Dit verzoekschrift kan eventueel verduidelijkt, gestaafd, aangevuld
worden met bepaalde stukken.
Sinds de inwerkingtreding van het Centraal Register van de Bescherming van Personen (CRBP) kan
deze indiening digitaal via het CRBP gebeuren. Voor professionele bewindvoerders is het verplicht,
voor particuliere bewindvoerders is het facultatief, wel draagt het de voorkeur weg.
Een verzoekschrift tot machtiging indienen via het CRBP dient via een vastgelegd stappenplan te
verlopen. Klik hier om het stappenplan te raadplegen. Indien het verzoekschrift toch nog op papier
wordt gemaakt en neergelegd, verwijzen we naar de modellen die terug te vinden zijn op de website.
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