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  Bewindvoering bij ABN AMRO 

Als iemand onder bewind/curatele is komen te staan, heeft dat gevolgen voor zijn mogelijkheden om zelf zijn rekening(en) of andere 

producten en diensten te beheren. Door de rechtbank bent u als bewindvoerder aangesteld om het financieel vermogen van de onder bewind-

/curatele gestelde te beheren. 

ABN AMRO opent bij het aanmelden van bewindvoering een beheerrekening om de financiën van de onderbewindgestelde te beheren, deze 
beheerrekening is verplicht. Daarnaast kan een leefgeldrekening worden geopend voor het leefgeld van de onderbewindgestelde. 

 

Bewindvoering aanvragen bij ABN AMRO 
U meldt het bewind heel eenvoudig en snel aan ons via de online formulieren ‘Bewindvoering’ binnen Internet Bankieren. Ook voor 

aanvullende opdrachten zoals het aanvragen van een vervangende bankpas of het stopzetten van rekeningafschriften gebruikt u deze online 

formulieren. U vindt de online formulieren op de website van ABN AMRO via de volgende link: www.abnamro.nl/bewindvoering.  

 

Let op: Uw betalingsopdrachten verwerkt u via Internet Bankieren of Access Online 

 

 

http://www.abnamro.nl/bewindvoering
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Wat heeft u nodig om een opdracht in te sturen met het online formulier ‘Bewindvoering’? 
 

▶ ABN AMRO Internet Bankieren contract 

▶ ABN AMRO betaalpas of Access Card Internet Bankieren op uw naam 

▶ E.dentifier2 (paslezer) 

 

Stap 1 Producten 
Stap 2 Passen & Creditcards 
Stap 3 Access Card Internet Bankieren 

▶ QR-code. U kunt ook inloggen met uw QR-code. Ga naar het inlogscherm van Internet Bankieren. Hier ziet u een QR-code met ABN AMRO 

logo. Scan deze met de app en log in met uw persoonlijke identificatiecode. Deze extra controle lijkt op het intoetsen van de pincode en 
responscode op de e.dentifier. 
 

 
Documenten 
Wanneer u een opdracht bij ABN AMRO aanlevert kan het zijn dan wij aanvullende documenten nodig hebben. Hieronder vindt u per formulier 

welke documenten dit zijn. 

▶ Bewindvoering aanvragen 

1. Geldig legitimatiebewijs van de onderbewindgestelde, voor- en achterkant waarbij het Burger Service Nummer (BSN) goed leesbaar is 
en voorzien van de tekst: kopie conform origineel en daarbij de datum en de handtekening van de bewindvoerder. 

 

2. Is er geen BSN op het legitimatiebewijs beschikbaar dan levert u een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) of een 
brief van de belastingdienst aan waar het BSN duidelijk leesbaar is. 
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3. De volledige beschikking van het starten van bewindvoering 
 

 
Op de volgende pagina’s leest u meer over de verschillende formulieren en de invulvelden van deze formulieren. 
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Heeft u 3 of meer onderbewindgestelde klanten, log dan in 
met uw zakelijke rekening. Heeft u minder dan 3 
onderbewindgestelde klanten, log dan in met uw 
privérekening. 
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Bent u professioneel bewindvoerder van meer dan 3 onderbewindgestelden? Kies dan 

voor Ja. Bent u familie bewindvoerder? Kies dan voor Nee. 

Een gezamenlijke rekening kan alleen worden geopend als beide 
onderbewindgestelden bij u onder bewind staan en een gezamenlijke huishouding 
voeren. 
Een rekening omzetten van 1 naam naar een gezamenlijke rekening en andersom is in 
dit formulier niet mogelijk. Wel kunt u een nieuwe gezamenlijke rekening openen. 

Is de onderbewindgestelde bekend bij de ABNAMRO? Geef dit hier aan.  
Is de onderbewindgestelde niet bekend bij de ABN AMRO en komt u niet in aanmerking 
voor uitbestede identificatie? Maak dan een afspraak met beeldbankieren om de 
onderbewindgestelde aan te melden. De onderbewindgestelde dient aanwezig te zijn. 

  
Als de onderbewindgestelde een rekeningnummer heeft bij ABN AMRO, vul dan hier 
het volledige IBAN-nummer in. 

Vul hier enkel Ja in als de onderbewindgestelde een actieve rekening heeft. Is de 
rekening vervallen vul dan Nee in. 
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Hier vult u de gegevens van de onderbewindgestelde 
in. Vul de gegevens de onderbewindgestelde conform 
het identiteitsbewijs en/of basisregistratie personen 
(BRP). 
Het adres dat u hier invult is het adres dat wij 
overnemen in onze administratie. 
Let op! Dit dient een woonadres te zijn en geen 
postadres. 

Wordt er in de beschikking een ingangsdatum 
genoemd, vul deze hier in. 

Als u postcode en huisnummer vult, dan wordt het 
adres automatisch gevuld. Gebeurt dit niet 
controleer dan de ingevulde gegevens 
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Let op! Het 
identificatiebewijs van 
de 
onderbewindgestelde 
mag niet verlopen 

zijn. 

De rekeninghouder is 
fiscaal inwoner van 
tenminste één land, 
maar kan fiscaal 
inwoner zijn van 
meerdere landen. 
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Let op: Als risicobeperkende maatregel, beëindigen wij standaard alle betaalpassen van de 
onderbewindgestelde. Indien de onderbewindgestelde de betaalpas mag blijven gebruiken moet 
u ervoor kiezen om de rekening die bij de pas hoort te wijzigen naar een leefgeldrekening.  
Let op: Als de onderbewindgestelde in bezit is van een privérekening, dan bent u verplicht om 
deze om te zetten naar een beheerrekening of een leefgeldrekening.  Een beheerrekening is 
verplicht. 

Een beheerrekening is verplicht. Voor deze rekening ontvangt u geen betaalpas. 
U kunt de rekening alleen via Internet Bankieren of Access Online beheren.  
De kosten voor een nieuwe beheerrekening bedragen eenmalig 20 euro, omzetten van een 
bestaande betaalrekening geeft geen extra eenmalige kosten.  

Op de beheerrekening kan een blokkade worden gezet voor alle toekomstige incasso’s.  
Een leefgeldrekening is standaard geblokkeerd voor de incasso’s. 

Als u niet wilt dat er anderen dan u zelf geld storten op de leefgeldrekening, dan blokkeren wij 
de rekening voor stortingen van andere rekeningen dan de beheerrekening.  
U kunt dan alleen geld op de leefgeldrekening storten via de beheerrekening. 
Tevens is Internet Bankieren mogelijk voor de leefgeldrekening van de onderbewindgestelde. 
Kosten voor een nieuwe leefgeldrekening bedraagt eenmalig 20 euro, omzetten van een 
bestaande betaalrekening geeft geen extra eenmalige kosten. 
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U kunt de rekeningen met Internet Bankieren of Acces Online beheren.  
Wilt u met meerdere rekeningnummers in kunnen loggen? Dan kunt u dat hier aangeven. 
Let op u kunt een access card hebben voor zowel IB als Access Online. Het is niet mogelijk om 
hier de gegevens van een IB Access Card in te vullen.  

Bent u professioneel bewindvoerder met een zakelijke rekening?  
Vul dan hier het zakelijke rekeningnummer in. 
  
Heeft u een Access Card?  
Vul dan hier het administratie rekeningnummer in. Let op u kunt een access card hebben voor 
zowel IB als Access Online. Het is niet mogelijk om hier de gegevens van een Access Online 
access card in te vullen. 
Bent u familie bewindvoerder? 
Dan vult u hier uw rekeningnummer en het passnummer in van uw betaalpas. Kies in dit geval 
voor een “zakelijke betaalpas”. 
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Geeft u hier uw voorkeur aan. 
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Let op! 
Wij kunnen bestanden verwerken van de volgende bestandsformaten: 
PDF-bestand 
JPG-bestand 
JPEG-bestand 

Upload hier de beschikking en een kopie van de voor - en achterkant van 
het identiteitsbewijs. Vermeld op de kopie van het identiteitsbewijs 
“kopie conform origineel”, de datum en uw handtekening. 
Let op: U bent verplicht om het identiteitsbewijs en de beschikking te 
uploaden. 
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Voordat u het formulier kan verzenden, verschijnt er een samenvatting van 
uw opdracht. U kunt de samenvatting opslaan voor u eigen administratie  

Tenslotte dient u de algemene voorwaarden aan te vinken en het formulier te 
verzenden.  
Hierna ontvangt u een bevestigingsmail. 


