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Aard van de betrekkingen (familiale of andere) met de beschermde persoon
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Woon- of verblijfplaats, maatschappelijke zetel
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e-mail adres

PERIODIEK VERSLAG VERTEGENWOORDIGING - uitoefening van het bewind over de PERSOON

Bewindvoerder(s) over de goederen

Beschermde persoon

Vertrouwenspersoon (vermeld "geen" indien er geen is)

Bewindvoerder over de persoon (vermeld "geen" indien er geen is)
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PERIODIEK VERSLAG VERTEGENWOORDIGING - uitoefening van het bewind over de PERSOON

Leefsituatie van de beschermde persoon

De beschermde persoon leeft*:

     in gezinsverband

     in een instelling: (benaming van de instelling)

     alleen

* schrappen wat niet van toepassing is

De beschermde persoon werkt: (werkgever)

De beschermde persoon gaat vaak naar*:

     een dagcentrum: (naam)

     een werkplaats: (naam)

*schrappen wat niet van toepassing is

De beschermde persoon heeft speciale begeleiding nodig:

Bijzondere opmerkingen



Uitoefening van het bewind over de persoon
Maatregelen die de bewindvoerder heeft genomen ter bevordering van het welzijn van de beschermde persoon 

Wijze waarop de bewindvoerder over de persoon van de beschermde persoon en, in voorkomend geval,

diens vertrouwenspersoon en bewindvoerder over de goederen betrokken heeft bij de uitoefening van

zijn opdracht en rekening heeft gehouden met hun mening:

In voorkomend geval, de wijze waarop de bewindvoerder over de persoon rekening heeft gehouden

met de opmerkingen die de vrederechter heeft geformuleerd bij een eerder verslag:



Belangrijke feiten die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden (verhuizing, aanzienlijke medische

problemen, inkomstenverlies,…)

Elementen die vermeld moeten worden in het verslag krachtens een beslissing van de vrederechter:

Bijzondere opmerkingen



van het verslag te hebben overgemaakt op aan

aan

aan

aan

aan

(datum)

****verplicht aan de aangewezen persoon

ONDERTEKENING EN SLOTVERKLARING

De bewindvoerder over de persoon verklaart een exemplaar

(schrappen wat niet past)

OVERMAKING VAN HET VERSLAG

de beschermde persoon*

de vertrouwenspersoon**

de bewindvoerder over de persoon/goederen***

aangewezen familielid****

aangewezen familielid****

De bewindvoerder over de persoon verklaart het periodiek verslag betreffende de uitoefening van het bewind over de persoon oprecht en 

volledig te hebben opgemaakt en de vrederechter, de beschermde persoon en, in voorkomend geval, de vertrouwenspersoon en de 

bewindvoerder over de goederen op de hoogte te hebben gebracht van alle feitelijke elementen of elementen met betrekking tot zijn 

opdracht en/of betreffende het beheer die hen ter kennis moeten worden gebracht

(plaats) (handtekening)

De bewindvoerder(s) over de persoon (schrappen wat niet past)

** verplicht indien een vertrouwenspersoon werd aangewezen

***verplicht indien een bewindvoerder over de persoon/goederen werd aangewezen

(datum)

                            

GOEDKEURING VAN DE VREDERECHTER

*   verplicht, behoudens uitdrukkelijke afwijking hiervan door de vrederechter


