Bewindvoeringen, Budgetbeheer & Budgetbegeleiding

“043”
Spelregels beschermingsbewind
1. Deﬁni5es:
Onder deze Spelregels wordt verstaan:
B.B. & B. “043”: De organisa5e die het beschermingsbewind uitoefent.
Beschermingsbewind: Het ﬁnancieel beheer voor de cliënt.
Cliënt: Degene voor wie B.B. & B. “043” het beschermingsbewind uitoefent.
Budgetplan: Het plan waarin de inkomsten en uitgaven, te weten de betalingen van de vaste en
variabele lasten vast komt te liggen.
Plan van Aanpak: Het plan waarin afspraken worden vastgelegd en uitgewerkt.
Beheerrekening: De bankrekening, op naam van de cliënt, waarover B.B. & B. “043” voor de cliënt
het beheer uitvoert.
Weekgeld: Het bedrag dat nodig is om te kunnen eten, drinken, persoonlijke verzorging en
huisdieren.
2. Start Beschermingsbewind:
De beschermingsbewind start na ontvangst van de beschikking van de betreﬀende Rechtbank.
3. Verplich5ngen B.B. & B “043”:
B.B. & B. “043” stelt in samenspraak met de cliënt een Budgetplan en een Plan van Aanpak op.
Indien B.B. & B. “043” en cliënt geen overeenstemming kunnen bereiken over de inhoud van de
plannen, dan bepaalt B.B. & B. “043” de inhoud.
Bij het opstellen van het Budgetplan dienen de inkomsten en uitgaven van cliënt met elkaar in
evenwicht te zijn. In het Budgetplan dient in ieder geval bij voorrang de betaling van de kosten van
beschermingsbewind, de vaste lasten en de variabele lasten te worden vastgelegd. Er zal tevens een
Plan van Aanpak en een boedelbeschrijving worden opgesteld. Beiden zullen ook naar de rechtbank
worden gestuurd.
B.B. & B. “043” zorgt ervoor dat alle inkomsten en toeslagen op de beheerrekening worden gestort.
U ontvangt een inlogcode om uw dossier in de bewindvoerderssoQware OnView te kunnen volgen.
B.B. & B “043” zal tevens jaarlijks rekening en verantwoording aan de cliënt en de kantonrechter
aﬂeggen.
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4. Verplich5ng cliënt: Wat verwachten wij van u?

De cliënt geeQ zijn persoonlijke en ﬁnanciële gegevens volledig en naar waarheid door. Bij wijziging
van de persoonlijke situa5e die invloed heeQ op de ﬁnanciële situa5e dient de cliënt dit direct door te
geven aan bewindvoerder. U bent zelf verantwoordelijk voor het genereren van inkomsten.
De cliënt mag 5jdens de periode van beschermingsbewind geen nieuwe ﬁnanciële verplich5ngen
aangaan zonder overleg met en toestemming van B.B. & B. “043”. Indien de cliënt nog ﬁnanciële post
ontvangt dan moet deze binnen 3 werkdagen worden doorgestuurd naar B.B. & B. “043”.
Wijzigingen in gezinssamenstelling dienen eveneens meteen doorgegeven te worden. Indien uw kind
de leeQijd van 18 bereikt, heeQ dit ﬁnanciële gevolgen. Uw budgetplan moet dan opnieuw bekeken
en/of aangepast worden.
Het kindgebonden budget wordt opgenomen in het budgetplan. Kinderbijslag wordt binnen 2
werkdagen overgeboekt naar de weekgeldrekening, tenzij er andere omstandigheden zijn.
Het is van belang eerst een begro5ng aan de bewindvoerder te overleggen, voordat U een
behandeling ondergaat bij de tandarts, fysiotherapeut etc. Behandelingen kunnen pas uitgevoerd
worden na toestemming van de ziektekostenverzekering en/of bewindvoerder.
Hetzelfde geldt voor de dierenarts. Dagelijks onderhoud en extra kosten voor de huisdieren dienen
betaalt te worden van het weekgeld.

Cliënt mag geen nieuwe schulden maken.
Let wel, wij zijn geen bank.
Bezoek alléén op afspraak.
5. Bankrekeningen:
Bij onderbewindstelling worden 2 nieuwe bankrekeningen geopend, waarover het beheer wordt
uitgevoerd. Deze bankrekeningen zullen op naam van cliënt staan maar uit de tenaamstelling blijkt
ook dat er sprake is van beschermingsbewind. Het weekgeld wordt wekelijks, bij voldoende saldo,
overgemaakt op de weekgeldrekening, waarvan cliënt een bankpas met unieke pincode ontvangt. De
bankkosten van de bankrekeningen komen voor rekening van cliënt.

6. Kosten:
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De kosten voor de werkzaamheden van B.B. & B. “043” zullen met voorrang van de beheerrekening
worden betaald. Voor deze kosten zal B.B. & B. “043” bijzondere bijstand bij de betreﬀende
Gemeente aanvragen. Of deze wordt toegekend, ligt aan de draagkracht.
7. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens:
B.B. & B. “043” heeQ voor het uitvoeren van de beschermingsbewind de gegevens van de cliënt
nodig. Deze gegevens zullen opgenomen worden in een geautoma5seerd systeem. B.B. & B. “043” is
bevoegd tot het uitwisselen van alle relevante informa5e met betrokkenen als dat nodig is voor een
goede beschermingsbewind of als dat in het belang van cliënt is. Hiervoor ondertekent cliënt een
AVG-toestemmingsverklaring.
B.B. & B. “043” respecteert de privacy van zijn cliënten.
Om relevante informa5e te mogen delen met hulpverlening van de cliënt, dient de cliënt of de
hulpverlening een door beide par5jen ondertekende toestemmingsverklaring te overleggen.
8. Aansprakelijkheid:
B.B. & B. “043” is niet aansprakelijk voor eventuele schade, die cliënt door toedoen van B.B. & B.
“043” bij het uitoefenen van de beschermingsbewind lijdt, behoudens in geval van opzet of grove
schuld van B.B. & B. “043”.
B.B. & B. “043” is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, uitgegaan van de door of
namens cliënt verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens.
B.B. & B. “043” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen en/of nala5gheid van
derden die op enige wijze samenhangen met de voor de cliënt verrichte werkzaamheden. De
administra5e van B.B. & B. “043” strekt, onverminderd de bevoegdheid van de cliënt tot het leveren
van tegenbewijs, tot volledig bewijs van alle door haar voor rekening van de cliënt in het kader van de
beschermingsbewind verrichte handelingen, betalingen en reserveringen.
Indien er sprake is van een omstandigheid en/of nala5gheid die leidt tot aansprakelijkheid van
B.B. & B. “043” dan is het bedrag van aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreﬀende
geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag
van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden, op basis waarvan uitkering wordt
gedaan, voor rekening van B.B. & B. “043” komt.

9. Klachtenregeling en geschillen:
Het klachtenreglement wordt door B.B. & B. “043” aan de cliënt bij de intake ter beschikking gesteld.
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10. Beëindiging beschermingsbewind:
Einde beschermingsbewind is aan de orde wanneer B.B. & B. “043” aantoonbaar haar werk niet naar
behoren uitvoert. Het bewind eindigt tevens wanneer het bewind is ingesteld voor een afgesproken
periode en deze periode is afgelopen. Beëindiging kan in onderling overleg en er dient een schriQelijk
verzoek bij de kantonrechter ingediend te worden. Het besluit van de kantonrechter is bepalend.
Als 5jdens het beschermingsbewind door cliënt besloten wordt om als zelfstandige te gaan werken,
heeQ de bewindvoerder het recht om beschermingsbewind bij de betreﬀende Rechtbank op te laten
heﬀen.
Bij bedreiging en agressie tegen de bewindvoerder of personeel, zal ontslag beschermingsbewind
worden aangevraagd bij betreﬀende Rechtbank en er zal aangiXe worden gedaan bij jus55e.
11. Toepasselijkheid:
Deze spelregels zijn van toepassing vanaf de datum uitspraak beschermingsbewind, zoals vermeldt op
de beschikking. B.B. & B. “043” behoudt het recht om tussen5jds deze spelregels te wijzigen.
U zult als cliënt hiervan op de hoogte worden gesteld. Indien er een minnelijke of we^elijke
schuldsanering is uitgesproken, dan zijn naast deze spelregels ook de richtlijnen van deze instan5es
van toepassing.
12. Bereikbaarheid B.B. & B. “043”:
B.B. & B. “043” is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 via
telefoonnummer: 043-3117848.
Bezoek enkel op afspraak, via het telefonisch spreekuur aan te vragen, voor het Hoofdkantoor:
Leidenlaan 14A, 6229 EZ Maastricht of Kantoor Parkstad, Akerstraat 108, 6417 BN Heerlen.
Huisbezoek is ook enkel op afspraak, via het telefonisch spreekuur, aan te vragen.
Bij aanvragen via e-mail, ontvangt u binnen 2 werkdagen een reac5e:

E-mail: info@bewindvoeringen043.nl

Bij ziekte of verlof is er interne vervanging door:
Mw. N. Simons, bewindvoerder.
Mw. K. van Wanrooij, assistent bewindvoerder.
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13. Algemeen:
Op deze Spelregels is het Nederlands Recht van toepassing.

B.B. & B. “043” heeX een inspanningsverplich5ng, geen resultaatverplich5ng.
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