Over Aangenaam Bewind
Voor ouders van een zoon of dochter met beperkingen komt eens het moment waarop de vraag wordt
gesteld: Hoe kunnen de financiële belangen van onze zoon of dochter worden behartigd als wij daar
niet meer toe in staat zijn? Hoe kunnen we er zeker van zijn dat onze zoon of dochter wordt beschermd
tegen mogelijk misbruik van personen of bedrijven, omdat zij zelf de gevolgen van hun handelen niet
kunnen overzien? Rechtshandelingen van minderjarigen kunnen door ouders worden teruggedraaid,
echter, handelingen van meerderjarigen – volgens de wet handelingsbekwaam – niet.
Doel
Aangenaam Bewind is opgericht in 1987 om bij bovenstaande vragen hulp te bieden. Het doel van de
stichting is het beheren en beschermen van het vermogen van een cliënt. Ooit ontstaan vanuit de
Raphaëlstichting, is de Aangenaam Bewind nu een geheel onafhankelijke stichting. Er wordt een
zelfstandig beleid gevoerd en eigen verantwoordelijkheid gedragen. De Stichting Aangenaam Bewind
heeft de plicht jaarlijks aan de kantonrechter rekening en verantwoording af te leggen over het beheer
van de financiën en goederen van haar cliënten.
Wanneer iemand niet in staat is om op een verantwoorde wijze zelf zijn financiële belangen te
behartigen, kan de kantonrechter een bewind over zijn financiën en goederen uitspreken. Het gaat hier
om zogenoemd beschermingsbewind, ook wel civiel bewind genoemd en is dus een wettelijke
beschermingsmaatregel gericht op het financiële beheer.
Doelgroep
De doelgroep van de stichting wordt gevormd door cliënten en voormalig cliënten van de
Raphaëlstichting, evenals van andere instellingen die het antroposofische gedachtegoed
onderschrijven. Hiermee is voor meer potentiële cliënten de mogelijkheid ontstaan om van de diensten
van Aangenaam Bewind gebruik te kunnen maken. Regelmatig worden door ouders aanvragen voor
onderbewindstelling ingediend. Tevens wordt vaak door ouders gevraagd of de stichting opvolgend
bewindvoerder wil worden. Dit gebeurt als de ouders bewindvoerder zijn, maar alvast ‘rugdekking’
wensen, indien hen iets overkomt.
Werkzaamheden
Tot de basiswerkzaamheden behoren onder meer de volgende taken:
• Aanvragen van het bewind.
• Aanvragen van toeslagen bij de Belastingdienst.
• Het opstellen van budgettaire afspraken.
• Het uitvoeren van betalingen volgens afspraken.
• Aanvragen machtigingen kantonrechter.
• Overeenkomsten en regelingen met banken opstellen inzake het beheer van rekeningen.
• Zorgdragen voor de aangiften inkomstenbelasting.
• Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording aan de kantonrechter.
• Het informeren van de kantonrechter indien zich financiële problemen voordoen.
Tevens kunnen we in voorkomende gevallen ondersteunen bij zaken als frequente bezoeken aan de
kantonrechter, advies, begeleiding en afronding van (complexe) nalatenschappen, verkoop van
onroerend goed, evenals het verrichten van administratieve werkzaamheden inzake het
persoonsgebonden budget (PGB). Voor dergelijke ondersteuning hanteren we een uurtarief.
Contact
Aangenaam Bewind, Postbus 45, 1749 ZG Warmenhuizen,
T: 072-5345025, E: info@aangenaambewind.nl
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.00

