Reglement Carmen bewindvoering
Artikel 1
De bewindvoering geschiedt volgens de bepalingen zoals in dit reglement omschreven.
Artikel 2: Aanvang bewindvoering
Bij aanvang van de onderbewindstelling verstrekt rechthebbende aan de bewindvoerder
alle nodige informatie en documenten, welke voor de bewindvoering noodzakelijk zijn.
Artikel 3: Beginbalans
Binnen drie maanden na aanvang van de onderbewindstelling zal de bewindvoerder een
beginbalans indienen bij het kantongerecht. In de beginbalans worden, conform art.
1:436 lid 1 BW, de bezittingen en schulden van rechthebbende opgenomen.
Artikel 4: Registergoederen
Bij aanwezigheid van registergoederen (onroerende goederen) zal de bewindvoerder
zorgdragen voor een aantekening van de onderbewindstelling in het openbaar register
(Kadaster).
Artikel 5: Bewindvoeringsrekening
Bij aanvang van het bewind wordt door de bewindvoerder een bankrekening (beheer- en
leefgeldrekening) op naam van rechthebbende geopend. Alle inkomsten en uitgaven
geschieden via deze rekening. Op basis van art.1:436 lid 4 BW voert de bewindvoerder
beheer over de beheerrekening.
Artikel 6: Budget
Binnen drie maanden na aanvang van de onderbewindstelling stelt de bewindvoerder een
begroting op. In de begroting wordt een overzicht weergegeven van de maandelijkse
inkomsten en uitgaven van rechthebbende.
Artikel 7: Uitgaven
Onder uitgaven wordt onder andere verstaan:
a. Huisvestigingslasten (zoals huur, gas, water, licht);
b. Verzekeringen;
c. Huishoudelijke uitgaven;
d. Belastingen;
e. Vervoerskosten;
f. Reserveringsuitgaven;
h. Kosten bewindvoering.
Artikel 8: Inkomen
1. De rechthebbende draagt er, indien daartoe in staat, zorg voor dat de bewindvoerder
te allen tijde tijdig wordt geïnformeerd over de aard en de herkomst van het inkomen.
2. De rechthebbende dient, indien daartoe in staat, zelf voor zijn inkomen te zorgen. Dit
kan inkomen uit arbeid, inkomen uit vermogen of inkomen uit uitkering zijn.
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Artikel 9: Schulden
Bij aanvang van de bewindvoering inventariseert de bewindvoerder de schulden van
rechthebbende. Na de inventarisatie stelt de bewindvoerder de schuldeisers schriftelijk
op de hoogte van de onderbewindstelling.
Artikel 10: Aflossingscapaciteit
De bewindvoerder berekent de aflossingscapaciteit van rechthebbende conform art. 2:
475 ev. RV.
Artikel 11: Aflossingsregeling
De bewindvoerder spreekt aflossingsregelingen af met schuldeisers, indien noodzakelijk.
Hierbij wordt uitgegaan van de aflossingscapaciteiten zoals omschreven in voorgaande
artikel.
Artikel 12: Positie schuldeisers
De onderbewindstelling wijzigt de rechtspositie van schuldeisers niet. De rechtsmiddelen
die hen ten dienste staan, blijven van kracht.
Artikel 13: Privacy
De gegevens van rechthebbende worden opgenomen in een geautomatiseerd
cliëntensysteem. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is hierop van toepassing.
Artikel 14: Informatie
De bewindvoerder verstrekt de volgende informatie aan rechthebbende:
a. De bij het kantongerecht ingediende beginbalans
b. De opgestelde begroting, inclusief het bedrag voor leefgeld
c. Cliënten kunnen inloggen in OnView en meekijken in het systeem naar de
banktransacties. Dit systeem is 24/7 beschikbaar.
Artikel 15: Rekening en verantwoording
1. Jaarlijks en aan het einde van het bewind wordt door de bewindvoerder rekening en
verantwoording afgelegd aan de rechthebbende.
2. De rekening en verantwoording wordt er goedkeuring voorgelegd aan de
kantonrechter. Een akkoordverklaring van de rechthebbende is wenselijk.
3. In overleg met de kantonrechter wordt de maand bepaald waarin de rekening en
verantwoording aan de kantonrechter ingeleverd moet worden.
4. Het boekjaar van de rekening en verantwoording loopt van 1 januari tot en met 31
december.
Artikel 16: Bereikbaarheid
Ten behoeve van de rechthebbende is de bewindvoerder telefonisch bereikbaar op de aan
de hem schriftelijk kenbaar gemaakte vaste tijden. Voorts is de bewindvoerder te allen
tijde schriftelijk of per mail te benaderen. Een actuele telefonische bereikbaarheidslijst is
bij het kantongerecht te Tilburg gedeponeerd.
Artikel 17: Toepassing klachtenregeling
Indien belanghebbende van mening is dat zijn belangen niet naar behoren behartigd
worden of dat de bepalingen uit deze reglement niet juist nageleefd wordt door Carmen
Bewindvoering, bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen. De klacht wordt
overeenkomstig de klachtenregeling afgehandeld. De klachtenregeling is bij de intake
aan belanghebbende door de bewindvoerder verstrekt.
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Artikel 18: Voorrang wettelijke regelgeving
Deze regeling geldt als aanvulling op de reeds bestaande wettelijke bepalingen en
regelgeving. De werking van wettelijke bepalingen en regelgeving prevaleert boven dit
reglement.
Artikel 19
Dit reglement geldt uitsluitend voor cliënten van de Carmen Bewindvoering.
Artikel 20: Slotbepaling
Dit reglement treedt in werking op 1 februari 2014 en geldt voor onbepaalde tijd.
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