
 

 

 

 
Benodigde stukken aanvang beschermingsbewind 
De volgende stukken zijn van belang om voor of tijdens het kennismakingsgesprek aan te leveren, om zo het 
dossier compleet te maken en het verzoek naar de rechtbank te versturen. De stukken worden voor de 
afgesproken datum verstuurd per mail naar beschermingsbewind@mbmb.nl  of per post naar Postbus 1040, 
5004 BA te Tilburg.  
 
Belangrijke informatie 
Nadat de aanvraag voor bewind in behandeling wordt genomen door de griffie van het kantongerecht dient u 
€78,- aan griffierecht te betalen. De factuur hiervoor wordt naar de bewindvoerder gestuurd die de betaling 
voorschiet. U dient deze zelf te betalen aan de bewindvoerder. Indien mogelijk worden deze kosten vanuit de 
bijzondere bijstand van de gemeente vergoed. 
 
Benodigde stukken voor dossier (voor het kennismakingsgesprek aanleveren) 

 Digid code (niet verplicht, wel wenselijk)  

 Kopie legitimatiebewijs (voor- en achterkant) 

 Gegevens rechthebbende  

 Gegevens partner 

 Gegevens kinderen 

 Bankafschriften (afgelopen drie maanden) 

 Loonstroken (plus getekend contract) en/of uitkeringsspecificaties (afgelopen drie maanden) 

 Jaaropgaven (afgelopen drie jaar) 

 Huurspecificatie of indien eigen woning, eigendoms- en hypotheekakte woning, WOZ waarde, 

jaaroverzicht hypotheek en evt. waarde van de verzekeringspolis. 

 Polis, correspondentiegegevens en klantnummer zorgverzekeraar 

 Polis, correspondentiegegevens en klantnummers inboedel en aansprakelijkheidsverzekering 

 Polis, correspondentiegegevens en klantnummer uitvaartverzekering 

 Beschikking huurtoeslag 

 Beschikking zorgtoeslag 

 Belastingpapieren, inclusief gemeentelijke heffingen 

 Correspondentie en/of jaarafrekeningen en aanslagen belasting 

 Overzicht en correspondentiegegevens schulden 

 Correspondentiegegevens abonnementen 

 Beschikking CAK 

 Beschikking PGB (WMO of WLZ) 

 Indien van toepassing rapportage (CIZ) 

Bij echtscheiding of nalatenschap partner: 

 Echtscheidingsconvenant 

 Evt. kopie inschrijving echtscheiding in basisadministratie gemeente 

 Overlijdensakte 

 Testament 
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Benodigde stukken voor verzoek rechtbank (tijdens kennismakingsgesprek aanleveren) 

 Kopie legitimatiebewijs (voor- en achterkant) 

 Getekend intakeformulier 

 Plan van aanpak en evt. aanvullend plan van aanpak 

 Ingevulde en ondertekende akkoordverklaring(en) van partner, ouders, broer(s) en zus(sen) 18 jaar of 

ouder 

 Origineel getekend verzoek onderbewindstelling 

 Sociale rapportage zorgverlener 

 Bereidheidverklaring 

 Indien van toepassing; schrijven geen akkoordverklaring en schrijven verzoek mondeling toelichten 

 

 

 

 

 


