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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 tussentijdse opdracht bij ABN AMRO 
Voor aanvullende verzoeken zoals een rekening opheffen, extra rekening aanvragen of een bestaande periode overboeking opzeggen gebruikt 

u het formulier ‘Bewindvoering Tussentijdse opdracht’ binnen Internet Bankieren. 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 tussentijdse opdracht 

Bij het indien van een opdracht voor het wijzigen van bewind zijn geen aanvullende documenten nodig. De onderbewindgestelde klant is al bij 

ABN AMRO bekend en het bewind is al opgevoerd. 
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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 2 
onderbewindgestelden? Kies dan voor Ja. Bent u familie 

bewindvoerder? Kies dan voor Nee. 
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Hier vult u de gegevens van de onderbewindgestelde in. 

Wilt u een adreswijziging voor de onderbewindgestelde doorgeven? Vul dan in 
de volgende velden het nieuwe adres van de onderbewindgestelde. 
Let op! Dit dient een woonadres te zijn en geen postadres. 

Wilt u een verzoek doen voor een gezamenlijke rekening, vul dan JA in. Betreft 
het een enkelvoudige rekening, vul dan NEE in. 
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Op deze pagina ziet u de opdrachten die u middels dit formulier kunt opgeven. 

Wij sturen de overzichten naar het e-mailadres dat u in dit formulier invult 

Het is mogelijk dat wij een specifieke rekeningsoort niet op kunnen heffen. 
Indien dit het geval is, ontvangt u hiervan bericht. Het saldo van de rekening 
dient op €0,00 te staan om hem te kunnen opheffen. 

De incassoblokkade verwijderen kan alleen voor een beheerrekening.  
De leefgeldrekening is standaard geblokkeerd voor incasso’s. Het is dan niet 
mogelijk om een incassoblokkade van de leefgeldrekening te verwijderen. 
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Vervolg van pagina 3.  

Indien er geen jaaroverzicht beschikbaar is, 
ontvangt u (indien aanwezig) het eerste en laatste 
afschrift van het jaar. 

De saldo opgave mag niet ouder dan 540 dagen 
zijn. 
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Bent u professioneel bewindvoerder met een zakelijke rekening?  
Vul dan hier het zakelijke rekeningnummer in. 
  
Heeft u een Acces Card?  
Vul dan hier het administratie rekeningnummer in.  
  
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”. 

De onderbewindgestelde kan gebruik maken van Internet Bankieren 
voor de leefgeldrekening. 
De mogelijkheden voor de onderbewindgestelde zijn afhankelijk van het 
type (open/gesloten) rekening dat de onderbewindgestelde heeft. 
Mag er door anderen op de rekening worden gestort? 
Dan heeft de onderbewindgestelde inzage in de leefgeldrekening en kan 
de onderbewindgestelde betalingen verrichten. 
Mag er niet door anderen op de rekeningen worden gestort? 
Dan heeft de onderbewindgestelde alleen inzage op de 
leefgeldrekening. 
Let op: 
Hebben de onderbewindgestelden een gezamenlijke leefgeldrekening?  
Voor deze rekening is het helaas niet mogelijk om gebruik te maken van 
Internet Bankieren.  

U kunt enkel gebruik maken van deze optie indien u gebruik maakt van 
Access Online. 

Indien u een leefgeldrekening wilt openen dan dient er een 
beheerrekening aanwezig te zijn. 
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Op deze pagina vindt u uw gegevens als bewindvoerder en op welk 
postadres u de correspondentie wilt ontvangen. 

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. 

Standaard worden er geen afschriften per post verstuurd.  

Wanneer u rekeningafschriften laat versturen naar de 
onderbewindgestelde dan worden ook nieuwe betaalpassen naar dit 
adres verstuurd. 


