Aanvullende spelregels – Dichtbij bewindvoering
(bijlage bij Plan van aanpak bewind)
In aanvulling op c.q. ter verduidelijking van hetgeen is opgenomen in het ‘Plan van aanpak bewind’,
geldt nog het volgende.
1. Zodra de onderbewindstelling is uitgesproken door de rechtbank worden alle inkomsten, waaronder
inbegrepen een eventueel recht op toeslagen, kinderbijslag en vakantiegeld en dergelijke door Dichtbij
bewindvoering namens de cliënt in ontvangst genomen.
2. De bewindvoerder stelt een budgetplan op. In het budgetplan wordt bepaald welke bedragen
beschikbaar zijn voor de vaste lasten, het huishoudgeld en de reserveringen. Dichtbij Bewindvoering
kan altijd bij gewijzigde omstandigheden het plan aan passen.
3. Cliënt heeft gedurende de looptijd van het beschermingsbewind recht op inzage in de financiën.
Cliënt zal Dichtbij bewindvoering tijdig op de hoogte stellen indien hij hiervan gebruik wil maken. Cliënt
kan daarnaast gebruikmaken van https://Mijn.Onview.nl. Hier kan cliënt inzage krijgen in de mutaties
tot een week terug.
4. Dichtbij bewindvoering kan niet worden aangesproken voor het niet of niet volledig uitvoeren van
het budgetplan wegens het niet kunnen voldoen van facturen en/of uitbetaling van het wekelijkse /
maandelijkse leefgeld als gevolg van het ontvangen van minder en/of te weinig inkomsten of verhoging
van de maandlasten. De cliënt dient voldoende inspanning te leveren om ervoor te zorgen voldoende
inkomsten te verwerven om het budgetplan en/of facturen te kunnen voldoen.
5. Er wordt door Dichtbij bewindvoering een beheer- en leefgeldrekening geopend op naam van cliënt.
Kosten die de bank berekent voor het in stand houden van de rekening, komen voor rekening van de
cliënt zelf. Tevens kan en mag cliënt zelf niet beschikken over, dan wel via internetbankieren, de
beheerrekeningen (betaal/spaarrekeningen). Cliënt mag nimmer zonder toestemming een incasso
laten opvoeren op de beheerrekening zonder toestemming van Dichtbij bewindvoering.
6. De tarieven voor beschermingsbewindvoering worden geconformeerd aan de LOK-tarieven en
worden jaarlijks geïndexeerd. Deze kosten worden maandelijks in rekening gebracht en automatisch
geïncasseerd van de beheerrekening. Indien recht bestaat op bijzondere bijstand voor de kosten van
het beschermingsbewind wordt bijzondere bijstand aangevraagd.
7. Het doel van beschermingsbewind is primair dat de financiën uit handen worden genomen om
zodoende te zorgen voor een stabiele financiële situatie en het eventueel zo mogelijk, door het
inschakelen van derden, oplossen van schulden.
8. Cliënt verleend voor zover nodig toestemming voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens
ten behoeve van de uitoefening van het uitgesproken bewind, zulks met inachtneming van het
bepaalde in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving (waaronder - doch niet uitsluitend - de AVG)
en binnen Dichtbij bewindvoering tot enig moment van toepassing zijnde protocollen.
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