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Plan van aanpak bewind

Wat is het doel van het bewind?

Welke afspraken zijn gemaakt om dat doel te bereiken?

Heeft rechthebbende een eigen woning?

Zo ja, wat is de WOZ-waarde en hoe hoog is de hypotheek?

Is het voorzienbaar dat rechthebbende binnen een jaar zal verhuizen?

Zo ja, wat is de reden daarvoor en is al bekend wat het nieuwe adres van rechthebbende zal zijn?

 □ Ja □ Nee

□ Ja □ Nee

Kenmerk rechtbank 
(indien bekend)

Naam bewindvoerder

Naam contactpersoon 
(indien van toepassing)

Naam rechthebbende

1.

2.

3.

4.
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Heeft rechthebbende schulden?

Zijn dit problematische schulden?

Zo ja, is er al schuldhulpverlening of een MSNP in gang gezet?

Heeft de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind budgetbeheer gevoerd?

Is rechthebbende toegelaten tot de WSNP?

Zo ja, sinds wanneer en wat is de naam van de WSNP bewindvoerder?

Heeft rechthebbende een PGB?

Zo ja, wie beheert het PGB?

Is rechthebbende in staat om de Rekening en Verantwoording te begrijpen en te beoordelen?

(uw antwoord graag toelichten)

Zijn er familieleden?

Zijn er familieleden die tegen de maatregel zijn?

Is de klachtenregeling uitgelegd en uitgereikt?

Zo ja, wie zijn dit en waarom zijn zij ertegen?

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

□ Ja □ Nee

□ Ja □ Nee

□ Ja □ Nee

□ Ja □ Nee

□ Ja □ Nee

□ Ja □ Nee

□ Ja □ Nee

□ Ja □ Nee

□ Ja □ Nee
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12.

13.

Wat zijn de afspraken voor de bewindvoerder over:

– hoe vaak en op welke wijze de bewindvoerder met rechthebbende contact zal hebben?

– de bereikbaarheid van de bewindvoerder

(telefoonnummer, tijden waarop kan worden gebeld, e-mailadres, reactietermijn): 

– wanneer dit bewind geëvalueerd zal worden?

– andere kwesties?

Welke afspraken zijn voor de rechthebbende gemaakt over:

– de hoogte van het leefgeld?

– het aanleveren van informatie of doorsturen van post?

– het (vinden van) werk en de in dat verband te maken (reis)kosten?
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– andere kwesties?

Ondertekening

Datum

Handtekening 
bewindvoerder

Datum

Handtekening 
rechthebbende


	Kenmerk rechtbank (indien bekend): 
	Naam bewindvoerder: KBB Knoll BeschermingsBewind
	Naam contactpersoon (indien van toepassing): drs. M.J.E. Knoll
	Naam rechthebbende: 
	1-1: Stabiliseren van de financiële situatie. Voorkomen dat rechthebbende gedwongen de woning moet verlaten, of wordt afgesloten van nutsvoorzieningen en/of uit de aanvullende zorgverzekeringen wordt gezet. Toezien op de correcte berekening van de beslagvrije voet, Zorgen dat er maximaal gebruik gemaakt wordt van alle inkomensondersteunende maatregelen (toeslagen belastingdienst, svb, kwijtschelden, bijzondere bijstand)Aanschrijven schuldeisers met uitleg over stabilisatie-traject en in volgende fase een minnelijk voorstel doen voor aflossing en/of finale kwijting.
	2-1: De bewindvoerder zal een budgetplan maken en bespreken met rechthebbende. Er wordt leefgeld vastgesteld en akkoord bevonden. Er worden geen nieuwe schulden gemaakt en geen contracten,abonnementen ed afgesloten zonder toestemming van de de bewindvoerder. Alle post voor de rechthebbende mbt het bewind, wordt na aanschrijven van alle relevante betrokken partijen,doorgestuurd naar de postbus van de bewindvoerder.
	3-3: 
	4-3: 
	5-7: gemeente is benaderd, maar wijst op noodzaak onderbewindstelling
	7-3: 
	8-3: 
	9-1: Er zijn geen lichamelijk of psychische belemmeringen.
	10-5: 
	12-1: Halfjaarlijks een huisbezoekJaarlijks een huisbezoek om de Rekening & Verantwoording door te nemen, te overleggen en voor akkoord te tekenen. Met enige regelmaat telefonisch contact over lopende c.q. dringende zaken.
	12-2: tel: 0850 403938, maandag tot en met donderdag van 10 tot 13 uurmail: info@knollbewind.nl, reageertermijn binnen 2 dagen
	12-3: periodiek tijdens huisbezoeken en vijfjaarlijks door de kantonrechter
	12-4: 
	13-1: Wordt vastgesteld obv budgetplan. Uitbetaling naar inzicht van de bewindvoerder, rekening houdende met beslaglegging, afloscapaciteit.
	13-2: Relevante post voor de bewindvoering wordt doorgestuurd door rechthebbende.Rechthebbende zal tijdig reageren op vragen van de bewindvoerder. Hiervoor is ene verklaring ondertekend door de rechthebbende.
	13-3: niet van toepassing
	13-4: 
	Datm ondertekening 1: 
	Handtekening 1: 
	Datum ondertekening 2: 
	Handtekening 2: 
	3-1: Nee
	4-1: Nee
	5-1: Ja
	5-3: Ja
	5-5: Nee
	6-1: Nee
	7-1: Nee
	8-1: Nee
	10-1: Ja
	10-3: Nee
	11-1: Ja


