Aanmeldingsprocedure

Aanmeldingsprocedure
Aanmelding is mogelijk door:
o

Cliënt

o

Familie tot in de 4e graad

o

Voogd

o

Officier van justitie

o

Curator voor bewind en mentorschap

1 - Aanmelden
Wanneer u interesse heeft in Bewindvoering door Aestus kunt u het door Aestus verstrekte ‘‘Aanmeldformulier’’ invullen.
Aanmelden bij Aestus gebeurt schriftelijk door middel van het Aanmeldingsformulier, dat op de website www.aestus.nl te
downloaden is. Op het Aanmeldingsformulier staat basisinformatie aangegeven, die nodig is voor het akkoord van de
rechtbank. Ook telefonisch kan contact worden opgenomen. Dan wordt het Aanmeldingsformulier toegestuurd.
Indien gewenst maakt de bewindvoerder met u een afspraak voor een bezoek bij u aan huis of bij uw hulpverlenende instantie.
Tijdens dit kennismakingsgesprek zullen we uw wensen en/of problemen bespreken. We zullen ook proberen uw financiële
situatie duidelijk te krijgen. U krijgt u een uitleg wat beschermingsbewind en inkomensbeheer inhouden, wat u van ons kunt
verwachten en wat wij van u verwachten. Samen besluiten we welke ondersteuning de best mogelijke oplossing biedt. Dit
gesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos.

Doel van het kennismakingsgesprek
De bewindvoerder geeft informatie over beschermingsbewind, de kosten en de aanvraagprocedure.
Als u een partner heeft, zorgt u dat u beiden bij het gesprek aanwezig bent.
Als u alleenstaand bent kan een familielid, goede kennis of vriend(in) bij het gesprek aanwezig zijn.
Als u begeleiding krijgt van bijvoorbeeld maatschappelijk werk, vraag deze dan bij het gesprek aanwezig te willen zijn.
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld of onderbewindstelling op u van toepassing is.
Indien u mogelijk in aanmerking kunt komen voor onderbewindstelling dan kan de aanvraagprocedure worden vervolgd. Mocht
blijken dat onderbewindstelling voor u een te zware maatregel is, dan kunt u eventueel besluiten om vrijwillig uw inkomen door
ons te laten beheren (zie verder in dit hoofdstuk bij Inkomensbeheer)

Benodigde documenten
Om een adequaat budgetplan op te kunnen stellen krijgt u de ‘‘Financiële specificatie’’ op het kennismakingsgesprek uitgereikt.
De daarin genoemde documenten neemt u mee naar het later te houden Intakegesprek.

Keuze samenwerken ja/nee
De bewindvoerder besluit óf we u kunnen helpen en hoe we u kunnen helpen. Als wij beiden van mening zijn dat we met elkaar
verder willen kunnen de formulieren voor de rechtbank worden ingevuld.

Inkomensbeheer
Deze bij punt 1 genoemde procedure geldt ook voor Inkomensbeheer. Hier is echter geen rechtelijke procedure, genoemd onder
de punten 2, 3 en 4 nodig.

2 - Verzoek tot onderbewindstelling
o

Het formulier Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap wordt ingevuld

3 - Bereidverklaring bewindvoerder
o

Het formulier Bereidverklaring Bewindvoerder wordt ingevuld

o

Wanneer er de cliënt door een cliëntvertegenwoordiger* is aangemeld wordt een Akkoordverklaring ingevuld en door de
cliëntvertegenwoordiger ondertekend

o

Het formulier ‘‘Motivering onderbewindstelling door begeleider/verwijzer’’wordt ingevuld indien van toepassing

Het verzoekschrift wordt daarna samen met de bovengenoemde stukken (2, 3) en een uittreksel uit de Gemeentelijke
Basisadministratie van de betrokkene verzonden naar de rechtbank.
Als de toestand van de betrokkene zodanig is, dat onderbewindstelling noodzakelijk is ten gevolge van de medische situatie
van betrokkene, kan een medische verklaring waaruit dit blijkt worden toegevoegd. De medische verklaring is een hulpmiddel
voor de kantonrechter die op het verzoek tot onderbewindstelling moet beslissen. De medische verklaring dient bij voorkeur
te worden afgegeven door een onafhankelijke arts. Dit is geen wettelijke verplichting, maar op basis van richtlijnen van de
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst mag een arts geen medische verklaring afgeven
voor eigen patiënten.
Als uw inkomen ontoereikend is om de volledige griffierechten te betalen, kunnen wij een verzoek tot vermindering indienen.
Benodigde documenten: Een inkomensverklaring van de Raad voor Rechtsbijstand, als u vermindering van het griffierecht wilt.
Het formulier kunt u op onze website downloaden.

*familie, voogd

4 - Zitting onderbewindstelling
Na ongeveer 4 weken krijgen u en Aestus een uitnodiging van de rechtbank om op de zitting te komen. Maak samen met uw
familie/begeleider de afspraak om persoonlijk naar de zitting te komen. Een medewerker van ons zal u daar ontmoeten. Als u
niet in staat bent om te komen, dan is het mogelijk dat de rechter een bezoek aan u brengt.

Als alle documenten in één keer goed zijn ingediend en er geen verdere informatie opgevraagd hoeft te worden zal de rechter
snel uitspraak doen. Pas nadat de beslissing is genomen weten we of u onder bewind bent gesteld en wij als uw bewindvoerder
kunnen optreden. Vanaf dit moment start de bewindvoering en wordt uw financiële beheer overgenomen.
De beschikking (de goedkeuring van de rechtbank dat Aestus uw bewindvoeder wordt) wordt naar u en naar Aestus
opgestuurd.

5 - Intake
In het vervolg traject wordt eerst een intakegesprek gehouden. Van u wordt verwacht dat u diverse stukken van de op het
kennismakingsgesprek uitgereikte ‘‘Financiële specificatie’’ heeft ingeleverd. Aestus maakt naar aanleiding van uw informatie
een Plan van Aanpak, waaronder een budgetplan en bespreekt dit met u.
Uiteraard draagt Aestus gedurende het gehele bewind zorg voor het beheren van uw financiële administratie.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier, dat u op onze website kunt vinden, of bel ons op
werkdagen tussen 10.00 uur en 13.00 uur. Buiten deze uren of in het weekend of kunt u e-mailen of SMS-en.

Beheerrekening
Aestus opent een aparte bankrekening voor u, voor het betalen van alle vaste lasten. We maken afspraken over uw leefgeld.
Tevens zullen we eventueel een beroep doen op de bijzondere bijstand (WWB) in uw woonplaats om een bijdrage te krijgen in
de kosten van onze werkzaamheden voor u.
Kijk samen met uw familie/begeleider naar uw wensen op financieel gebied en betrek daarbij ook uw eventuele zorg- of
behandelplan.

Verantwoording afleggen
Als u beschikt over internet krijgt u een inlogcode om het overzicht van de inkomsten en uitgaven in uw dossier te kunnen
bekijken.
Als u niet over internet kunt beschikken ontvangt u maandelijks een overzicht van de inkomsten en uitgaven.
Jaarlijks leggen wij verantwoording af aan de kantonrechter bij onderbewindstelling.
Bewaar de door Aestus verstrekte overzichten in een map.

