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Aanmeld – en intakeprocedure  

 

Aanmelden bij 045 Bewind & Beheer 
U kunt zich telefonisch, per e-mail of via het aanmeldformulier op de website aanmelden bij 045 

Bewind & Beheer. Na aanmelding nemen we binnen 2 werkdagen contact met u op om een afspraak 

voor een intakegesprek bij u thuis te maken.  

In het uitgebreid intakegesprek kijken we samen wat wij voor u kunnen betekenen en hoe uw 

hulpvraag aansluit bij onze diensten.  

 

Het intakegesprek vindt doorgaans binnen 1 week na uw aanmelding plaats. Dit intakegesprek is 

kosteloos en vrijblijvend.  

De volgende personen/instellingen kunnen bewind aanvragen: 

 Uzelf 

 Uw echtgenoot of partner 

 Familieleden tot in de 4e graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers/zussen, 

ooms/tantes & neven/ nichten) 

 Voogd of stiefouder als u nog minderjarig bent 

 Bewindvoerder als er al een maatregel loopt 

 De instelling die u verzorgt of begeleidt 

 Officier van justitie 

 Bij verkwisting/ problematische schulden: College van Burgemeester & Wethouders 

 

Intakegesprek 
Om een goed beeld te krijgen van uw (financiële) situatie ontvangt u van ons, voor het 

intakegesprek, een zgn. intakeformulier. Wij vragen u om dit formulier in te vullen en samen met een 

aantal documenten klaar te leggen voor het intakegesprek.   

In het intakegesprek zullen wij u ook meer vertellen over onze werkwijze, klachtenregeling, 

aanvraagprocedure, diensten, taken enz. Uiteraard zullen we uw wensen en/of problemen 

bespreken.  

 

Naar de rechter 
Beschermingsbewind moet aangevraagd worden bij de Kantonrechter. Als u besluit uw financiële 

belangen, middels beschermingsbewind, te laten behartigen door 045 dan helpen wij u met het 

aanvragen van het beschermingsbewind bij de Kantonrechter. U heeft hier geen advocaat voor 

nodig.  

 



 

Aanmeld – en intakeprocedure versie 2017.01 

 

045 Bewind & Beheer zal het aanmeldingsformulier (verzoek tot onder bewindstelling) invullen en 

samen met de volgende stukken naar de Kantonrechter sturen: 

 Bereidverklaring bewindvoerder 

 Akkoordverklaring familie 

 Motivering onderbewindstelling door begeleider/verwijzer 

 Kopie geldig legitimatiebewijs betrokkene 

 Plan van aanpak 

Als de rechtbank de aanvraag ontvangen heeft, ontvangt u een uitnodiging voor een hoorzitting. De 

rechter wilt namelijk uw mening horen. 045 Bewind & Beheer zal tijdens deze hoorzitting ook 

aanwezig zijn.  

Een aantal weken na deze hoorzitting ontvangt u en 045 Bewind & Beheer de uitspraak (beschikking) 

van de Kantonrechter.  

Voor de onderbewindstelling moet u griffierechten betalen. Deze kosten moeten binnen 4 weken, 

nadat 045 Bewind & Beheer het verzoekschrift bij de rechter heeft ingediend, betaald worden. De 

hoogte van de griffierechten voor de aanvraag zijn te vinden op https://www.rechtspraak.nl/Uw-

Situatie/Onderwerpen/Bewind/Paginas/Griffierecht-bewind.aspx 

 

Aanvang beschermingsbewind 
Als de Kantonrechter de aanvraagt toewijst, gaat het bewind in op de dag na verzending van de 

uitspraak. Vanaf dat moment start de taak van ons als uw bewindvoerder. Het ‘echte werk’ gaat dan 

starten. 

Direct na aanvang gaan we de volgende zaken regelen: 

 Boedelbeschrijving opmaken en sturen naar de Kantonrechter  

 Opstellen budgetplan 

 Openen van een beheer – en leefgeldrekening. Ook openen wij een spaarrekening voor u 

 Melden van het beschermingsbewind aan de instanties 
 

U ontvangt van ons de inloggegevens voor ons systeem. Als u inlogt kunt u 24/7: 

 Zien welke betalingen wij voor u hebben gedaan vanaf alle rekeningen die wij voor u in 

beheer hebben 

 Het Budgetplan bekijken & afdrukken 

 Overzichten van alle inkomsten, uitgaven en schulden bekijken & afdrukken 

 

Wijzigingen bewindvoerder 
Het is mogelijk om van bewindvoerder te wijzigen. Als u een andere bewindvoerder wilt dan dienen 
wij hiervoor een verzoekschrift in. Hierin moet onder andere staan wat de gronden zijn. De aanmeld 
– en intakeprocedure is hetzelfde.  
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