
Vredegerecht TORHOUT
Aanwijzingsbeschikking (datum)

Rolnummer*

Naam, benaming

Voornaam

Woon- of verblijfplaats, maatschappelijke zetel

Aard van de betrekkingen (familiale of andere) 

met de beschermde persoon

Telefoon

e-mailadres

Naam, benaming

Voornaam

Woon- of verblijfplaats, maatschappelijke zetel

Aard van de betrekkingen (familiale of andere) 

met de beschermde persoon

Telefoon

e-mailadres

Naam

Voornaam

Geboortedatum

Woonplaats

Verblijfplaats

Naam, benaming

Voornaam

Woon- of verblijfplaats, maatschappelijke zetel

Telefoon

e-mailadres

Naam, benaming

Voornaam

Woon- of verblijfplaats, maatschappelijke zetel

Telefoon

e-mailadres

Bewindvoerder over de persoon (vermeld "geen" indien er geen is)

Vertrouwenspersoon (vermeld "geen" indien er geen is)

Beschermde persoon

AANVANGSVERSLAG VERTEGENWOORDIGING – uitoefening van het bewind over 

de GOEDEREN  (art, 499/6, lid 2 BW)

Bewindvoerder(s) over de goederen



Onroerend

Aard (type) Ligging (adres) Kadaster KI Oppervlakte Bezetting (door BP, verhuurd, leegstaand,…)

ONROEREND



Geldwaarden

Aard Nummer Bank Bedrag in €
kasgeld

zichtrekening

zichtrekening

spaarrekening

spaarrekening

termijnrekening

effectendossier

TOTAAL 0,00

rijen toevoegen indien nodig

GELDWAARDEN



Niet geldelijke waarden (huisraad, inboedel, gebruiksvoorwerpen, 

juwelen,…)



Aard Uitbetalingsinstelling Bedrag in €
Bezoldiging

Uitkering ziekenfonds

Werkloosheidsuitkering

Tegemoetkoming

Pensioenen

Onderhoudsgeld

Huurinkomsten

Kinderbijslag

Intresten

Andere

Andere

TOTAAL 0,00

Maandelijkse inkomsten (voor de jaarlijkse inkomsten, omzetten naar maandelijks bedrag)



verantwoording van de eigen kosten voor zorg aan de beschermde persoon

kost en inwoon (bijdrage nutsvoorzieningen, eten, huur, vervoer, poetsen,…)                                         EUR/dag of maand

specifieke onkosten met betrekking tot de thuiszorg                                                                              EUR/dag of maand

gedetailleerde verantwoording

Gemiddeld aantal dagen per maand dat de beschermde persoon thuis verblijft:                                                         dagen

VOORSTEL FORFAITAIR BEDRAG per maand voor de EIGEN ZORG                                                           EUR/MAAND

of BIJ STERK VARIABEL VERBLIJF FORFAITAIRE DAGVERGOEDING                                                      EUR/DAG

Indien geen opmerkingen worden geformuleerd door de vrederechter kunnen de voormelde bedragen maandelijks en forfaitair van de 

rekening van de beschermde persoon overgeschreven worden naar de rekening van de ouders - bewindvoerders zonder dat een 

gedetailleerde weergave is vereist. De ouders-bewindvoerders verbinden zich ertoe elke wijziging in min of meer voorafgaandelijk

aan de vrederechter voor te leggen



SCHULDEN

Aard Schuldeiser Openstaand saldo

TOTAAL: 0,00

schrijf "geen" indien er geen schulden zijn



Maatschappij polisnummer verzekerde waarde

verzekeringen 
(vermeld "geen" indien er geen zijn)



BIJZONDERE OPMERKINGEN



op aan

op aan

op aan

op aan

plaats datum

ONDERTEKENING EN SLOTVERKLARING

De bewindvoerder over de goederen verklaart de beschrijving van het te beheren vermogen oprecht en volledig te hebben opgemaakt, respectievelijk te 

hebben beschreven en de vrederechter, de beschermde persoon en, in voorkomend geval, de bewindvoerder over de persoon en de vertrouwenspersoon 

en/of aangewezen familielid op de hoogte te hebben gebracht van alle elementen die hen ter kennis moeten worden gebracht. 

handtekening

De bewindvoerder(s) over de goederen

OPMERKINGEN

* de beschermde persoon (verplicht, behoudens uitdrukkellijke afwijking hiervan door de vrederechter)

** de vertrouwenspersoon (verplicht indien een vertrouwenspersoon werd aangewezen)

OVERMAKING VAN HET VERSLAG

de vertrouwenspersoon**

De bewindvoerder over de goederen verklaart een exemplaar van het verslag te hebben overgemaakt

de beschermde persoon*schrappen wat niet  past

aangewezen familielid

aangewezen familielid


