
  



 

 

 

LEZING  

NOTARISKANTOOR HOF TE VRIEZENVEEN 

 

curatele, bewind en mentorschap 

 

ALZHEIMERCAFE 

Vriezenveen 

07 november 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
VOORSTELLEN  
 
Mr. Marc Hof 
Notariskantoor Hof  
Kerkplein 2 te Vriezenveen 
 
Telefoon:  0546 – 56 99 22 
Fax:  0546 – 56 96 32 
e-mail:  info@notariskantoorhof.nl 
website: www.notariskantoorhof.nl 
 
 
Notaris sinds 2011 
Afgestudeerd 1996 Rijks Universiteit Groningen 
 
Overname van het kantoor van notaris Linderman in september 2009 

mailto:info@notariskantoorhof.nl
http://www.notariskantoorhof.nl/


ONDERWERPEN 
 

- Curatele; 
 

- Bewindvoering; 
 

- Mentorschap; 
 

- Voorzorgsvolmacht; 
 

- Stichting MedexZorg. 
 

  



CURATELE 
 
Meerderjarigen kunnen onder curatele worden gesteld. 
Redenen: 

- geestelijke stoornis waardoor de betrokkene niet in staat is zijn belangen behoorlijk waar te 
nemen; 

- wegens verkwisting; 
- wegens gewoonte van drankmisbruik waardoor hij zijn belangen niet behoorlijk waarneemt, 

in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft, of zijn eigen veiligheid of die van anderen in 
gevaar brengt. 

 
In de praktijk komen de laatste twee gronden nauwelijks voor.  
 
Geestelijke stoornis: 

- personen met een verstandelijke beperking; 
- psychiatrische patiënten; 
- ernstige vormen van dementie; 
- ook lichamelijke stoornis of handicap kan hieronder vallen, voorbeeld: comateuze toestand. 

 
Er worden in Nederland ongeveer 2.000 onder curatele stellingen per jaar uitgesproken.  
 
Handelingsonbekwaamheid betrokkene 
De onder curatele gestelde meerderjarige is handelingsonbekwaam.  
In Nederland geldt dit daarnaast alleen nog maar voor minderjarigen.  
In 1957 is afgeschaft dat de gehuwde vrouw handelingsonbekwaam is. 
 
De curatele handelt om de persoon. De persoon zelf is handelingsonbekwaam. Dit in tegenstelling tot 
het bewind, waarbij de persoon handelingsbekwaam is.  
 
Gevolgen handelingsonbekwaamheid 
De onder curatele gestelde: 

- heeft geen eigen woonplaats. Hij volgt de woonplaats van de curator; 
- kan geen eigen naamskeuze doen; 
- is onbevoegd tot uitoefening van het gezag over minderjarige kinderen; 
- kan geen onaantastbare rechtshandelingen uitvoeren (de door hem verrichte 

rechtshandelingen kunnen worden aangetast). 
 
Aantasting van rechtshandelingen 
Een door de onder curatele gestelde verrichte eenzijdige rechtshandeling die niet tot een of meer 
bepaalde personen is gericht, is nietig. 
Een eenzijdige rechtshandeling is bijvoorbeeld het maken van een testament. 
 
Een nietige rechtshandeling bestaat niet. Alles moet worden teruggedraaid alsof er niets is gebeurt 
Wel kan een dergelijke rechtshandeling worden bekrachtigd.  
 
Een door de onder curatele gestelde verrichte meerzijdige rechtshandeling is vernietigbaar.  
Meerzijdige rechtshandelingen zijn bijvoorbeeld:  

- koop en verkoop; 
- geld lenen of uitlenen; 
- vestiging hypotheek; 

 



Vernietigbare rechtshandelingen zijn geldig totdat ze worden vernietigd. Vernietiging heeft 
terugwerkende kracht. 
Een dergelijke rechtshandeling kan worden vernietigd door: 

- Buitengerechtelijke verklaring; 
- Rechterlijke uitspraak op vordering van curator; 

 
Het enkele beroep op het bestaan van de curatele is voldoende. De wederpartij hoeft de curatele 
niet te kennen. 
 
Uitzonderingen op de handelingsonbekwaamheid 
De onder curatele gestelde mag: 

- rechtshandelingen verrichten met toestemming van de curator. Soms heeft de curator 
daarvoor machtiging van de kantonrechter nodig (voorbeeld: verkoop woning); 

- beschikken over de gelden die de curator voor zijn levensonderhoud ter beschikking heeft 
gesteld; 

- met toestemming van de kantonrechter: 
o een huwelijk aangaan; 
o huwelijkse voorwaarden aangaan of wijzigen; 
o een kind erkennen; 
o een testament maken. 

 
De curatele wordt uitgesproken door de kantonrechter (vroeger: Rechtbank). Dit is dezelfde rechter 
die ook bewindvoering uitspreekt. 
 
Publicatievoorschrift 
De verleende curatele moet in de Staatscourant en 2 door de kantonrechter aan te wijzen landelijke 
dagbladen worden gepubliceerd. 
Dit geldt ook voor opheffing of vernietiging van de curatele. 
 
N.B. de papieren versie van de Staatscourant is op 1 juli 2009 opgehouden te bestaan. Er is nu alleen 
nog een elektronische versie.  
 
De overige zaken die de curatele betreffen behandel ik bij bewind. Voor die onderwerpen zijn 
bewind en curatele vergelijkbaar. 
 

  



BEWIND 
- Mogelijk sinds 1981 
- Minder ingrijpend dan curatele 
- Toegespitst op vermogensbeheer 

 
Instellen van een bewind is mogelijk wanneer: 

- “een meerderjarige als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat is ten 
volle zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen.” 

- Ook mogelijk bij een lichamelijke stoornis of handicap 
- Kan ook tijdelijk 

 
Bewind wordt in Nederland jaarlijks bijna 20.000 keer toegepast. 
 
Vermogen rechthebbende 
Het bewind betreft het vermogen van de rechthebbende. De rechthebbende zelf is niet 
beschikkingsonbevoegd. 
Dit is het grote verschil met curatele: Curatele betreft de persoon van de rechthebbende. De 
rechthebbende is beschikkingsonbevoegd. 
Bewind gaat minder ver dan curatele 
 
Instelling van het bewind 
Verzoek tot instelling van een bewind kan worden ingediend bij de kantonrechter, door: 

- De persoon zelf; 
- Echtgenoot of andere levensgezel; 
- Bloedverwanten in de rechte lijn (onbeperkt; ouders, kinderen en kleinkinderen); 
- Bloedverwanten in de zijlijn tot de vierde graad, dit zijn bijvoorbeeld: 

o Achterneven: kleinkinderen van een broer; 
o neven: kinderen van een oom; 

- zijn voogd, curator of mentor; 
- Openbaar Ministerie; 

 
De kantonrechter zal de rechthebbende om zijn mening vragen (“horen”).  
 
Personen ongeschikt om tot bewindvoerder te kunnen worden benoemd 
Niet tot bewindvoerder kunnen worden benoemd: 

- Personen die handelingsonbekwaam zijn 
- Personen waarvan het vermogen zelf onder bewind staat; 
- Personen die failliet verklaard zijn of waarop de WSNP van toepassing is (Wet Schuldsanering 

Natuurlijke Personen); 
 
 
Verschil beheershandelingen en beschikkingshandelingen 
 
Beheershandelingen zijn handelingen die nodig zijn voor een normale exploitatie van de onder 
bewind gestelde goederen: 

- Boodschappen doen 
- Onderhoudswerkzaamheden laten verrichten aan een huis; 
- Verhuur van een huis (soms); 

 



Beschikkingshandelingen zijn goederenrechtelijke rechtshandelingen: 
- Verkopen van een huis 
- Vestiging van een recht van hypotheek 
- Handel in aandelen (soms) 

 
Het onderscheid hiertussen is niet absoluut, maar afhankelijk van de omstandigheden. 
 
Beheershandelingen:  

- Een rechthebbende is onbevoegd tot het doen van beheershandelingen. 
- Alleen de bewindvoerder is met uitsluiting van de rechthebbende bevoegd tot het doen van 

beheershandelingen. 
 
Beschikkingshandelingen 

- Een rechthebbende is alleen samen met de bewindvoerder bevoegd tot het doen van 
beschikkingshandelingen.  
In dit geval neemt de rechthebbende het initiatief tot de beschikkingshandeling, de 
bewindvoerder verleent zijn medewerking. 

- De kantonrechter kan machtiging geven als de bewindvoerder niet wil meewerken met 
beschikkingshandelingen. 

 
Als de rechthebbende toch beheershandelingen verricht dan is die rechtshandeling nietig. Nietig 
houdt in dat de rechtshandeling niet tot stand is gekomen. 
 
Wederpartij te goeder trouw 
Uitzondering: de wederpartij is te goeder trouw. De wederpartij wist of hoefde niet te weten dat er 
een bewindvoering uitgesproken was. De rechtshandeling is dan toch geldig. 
Alleen als de wederpartij wist of moest weten dat de rechthebbende onder bewind stond wordt hij 
niet beschermd. In dat geval is de rechtshandeling niet geldig.  
 
Bewind wordt niet gepubliceerd, dus meestal wordt de wederpartij beschermd.  
 
Bewind wordt wel gepubliceerd als: 

- de rechthebbende een registergoed (woning) op naam heeft. Het bewind wordt 
ingeschreven in het kadaster; 

- de rechthebbende een onderneming drijft. Het bewind wordt ingeschreven in het 
handelsregister. 
 

Voorbeeld: de rechthebbende koopt een auto van 8 jaar oud voor € 5.000,00. De bewindvoerder 
heeft niet meegewerkt aan de rechtshandeling. 
De autohandelaar hoeft niet te weten dat er een bewind speelt. Ook is de prijs niet abnormaal. De 
koop is geldig.  
 
Dit is een situatie die in de praktijk voor grote problemen kan zorgen, met name bij personen die 
wegens een geestelijke beperking, die niet direct zichtbaar is bij derden, onder bewind zijn gesteld. 
 
Voorbeelden van problematische rechtshandelingen: 

- Het aangaan van kredietovereenkomsten; 
- Het kopen van goederen op internet (geen direct contact met verkoper). 

 

  



Wederpartij te kwader trouw 
Als de wederpartij het bewind wel kende of had moeten kennen is hij te kwader trouw en wordt hij 
niet beschermd. Schulden van de rechthebbende die uit deze rechtshandelingen voortvloeien zijn 
niet verhaalbaar op het onder bewind staande vermogen van de rechthebbende. 
 
Op goederen van de rechthebbende die niet onder het bewind vallen is wel verhaal mogelijk! 
 
Ook als het bewind is geëindigd is er alsnog verhaal mogelijk op de goederen die voorheen onder het 
bewind vielen. 

 
Oplossing? 

- nieuw wetsvoorstel: bewindvoering moet worden gepubliceerd. 
o Is een wederpartij sneller te kwader trouw (had hij de bewindvoering moeten 

kennen?) 
o Dit moet uit de rechtspraktijk gaan blijken. 
o Er is door schuldeisers na einde bewind geen verhaal meer mogelijk op goederen die 

onder het bewind vielen. 
- persoon onder curatele stellen. 

 
 
Taak bewindvoerder 

- de bewindvoerder vertegenwoordigt de rechthebbende; 
- het vermogen besteden voor een voldoende verzorging van de rechthebbende en het 

overschot doelmatig te beleggen;  
- hierdoor: het behartigen van niet-vermogensrechtelijke belangen; 

 
De bewindvoerder moet: 

- bij aanvang van het bewind een beschrijving maken van de goederen; 
- voor betalingen en ontvangsten een aparte rekening openen; 
- machtiging hebben van de kantonrechter, als de rechthebbende geen toestemming wil of 

kan geven, voor de volgende rechtshandelingen: 
o beschikken (verkopen) over goederen van de rechthebbende (Let op! In dit geval 

neemt de bewindvoerder het initiatief voor deze beschikkingshandelingen) 
o een gift aannemen waaraan een last is verbonden; 
o geld lenen (de rechthebbende leent geld); 
o de rechthebbende als borg verbinden; 
o de rechthebbende als hoofdelijk medeschuldenaar verbinden (voorbeeld: de 

rechthebbende gaat samen met partner een kredietfaciliteit aan, zonder op dat 
moment feitelijk geld te lenen); 

o een nalatenschap waarin de rechthebbende gerechtigd is, onverdeeld laten; 
o het aangaan van een overeenkomst waarbij een juridisch geschil wordt beëindigd; 

Het moet dan wel gaan om een belang groter dan € 700,00; 
o rechtshandelingen die daartoe zijn aangewezen bij de instelling van het bewind; 

- jaarlijks en bij het einde van zijn taak rekening en verantwoording afleggen aan de 
rechthebbende, afgelegd ten overstaand van de kantonrechter (van de woonplaats van de 
rechthebbende). 

 



 
 
 
 
 
Aansprakelijkheid rechthebbende / bewindvoerder 

- De rechthebbende is aansprakelijk voor alle schulden die voortkomen uit de 
rechtshandelingen die de bewindvoerder heeft verricht. De schulden moeten eerst verhaald 
worden op goederen die onder  het bewind vallen, daarna pas op andere goederen. 

- De bewindvoerder is aansprakelijk jegens de rechthebbende indien hij in de zorg van een 
goed bewindvoerder tekortschiet, tenzij een dergelijke tekortkoming hem niet kan worden 
toegerekend.  

 
Beloning bewindvoerder 

- Wettelijk: 5% van de netto-opbrengst van het vermogen van de rechthebbende (jaarlijks). 
Voorbeeld: vermogen is € 100.000,00. Netto opbrengst (rente) is € 2.500,00. Beloning 
bewindvoerder: € 125,00. 
Van deze beloningsvorm kan worden afgeweken door de kantonrechter of bij de instelling 
van het bewind. 

- Praktijk: deze beloningsvorm past niet in de praktijk. Er is vaak geen rendement. Inkomen 
van de rechthebbende wordt niet gezien als rendement. De Kantonrechters (LOK) hebben 
een andere systematiek. Indien de professionele bewindvoerder lid is van de 
Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) mag er 
jaarlijks € 1.225,00 incl. BTW in rekening worden gebracht. Als dat lidmaatschap er niet is, 
dan mag er jaarlijks € 1.066,00 in rekening worden gebracht. 

 
Einde bewind 
Het bewind eindigt: 

- bij het verstrijken van de tijdsduur waarvoor het is ingesteld; 
- door het overlijden van de rechthebbende; 
- door opheffing door de kantonrechter op verzoek van de rechthebbende of het Openbaar 

Ministerie (als de oorzaken waarvoor het bewind is ingesteld niet meer bestaan). 
 
Einde taak bewindvoerder 
De taak van de bewindvoerder eindigt: 

- door het overlijden van de bewindvoerder; 
- bij einde van het bewind; 
- doordat de bewindvoerder failliet verklaard wordt, op hem de Schuldsanering Natuurlijke 

Personen van toepassing verklaard wordt of dat hij zelf onder curatele komt; 
- doordat op een of meer goederen van de bewindvoerder een bewind wordt ingesteld; 
- door ontslag verleend door de kantonrechter. 

 
 

  



MENTORSCHAP 
 
Mogelijk sinds 1995 
Mentorschap handelt uitsluitend om de behartiging van niet-vermogensrechtelijke belangen van 
meerderjarigen. 
 
Reden voor het instellen van een mentorschap: 

- Als de betrokkene als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam 
niet in staat is zijn belangen van niet-vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te 
nemen. 

 
Verzoek tot instelling van een mentorschap kan worden ingediend bij de kantonrechter, door:  

- De persoon zelf; 
- Echtgenoot of andere levensgezel; 
- Bloedverwanten in de rechte lijn (onbeperkt; ouders, kinderen en kleinkinderen); 
- Bloedverwanten in de zijlijn tot de vierde graad, dit zijn bijvoorbeeld: 

o Achterneven: kleinkinderen van een broer; 
o neven: kinderen van een oom; 

- zijn voogd, curator of bewindvoerder; 
- de directeur van de instelling waar de betrokken duurzaam wordt verzorgd; 
- Openbaar Ministerie; 

 
Curatele en mentorschap kunnen niet gelijktijdig worden uitgevoerd. Deze twee rechtsfiguren sluiten 
elkaar uit. Wel kan mentorschap gecombineerd worden met bewindvoering. 
 
Wie kunnen geen mentor worden: 

- Handelingsonbekwamen; 
- Zij voor wie een mentorschap is ingesteld; 
- Rechtspersonen; 
- Direct betrokken of behandelende hulpverlener; 
- Personeel van de instelling waar de betrokkene verblijft. 

 
Rechtsgevolgen mentorschap 
Betrokkene is handelingsonbevoegd in aangelegenheden betreffende zijn verzorging, verpleging, 
behandeling en begeleiding. Hierin wordt hij vertegenwoordigd door de mentor. De betrokkene is 
gebonden aan de door de mentor verrichte rechtshandelingen. 
 
De mentor waakt over de belangen van niet-vermogensrechtelijke aard van de betrokkene. 
 
Als de betrokkene zich verzet tegen een behandeling van ingrijpende aard, kan die behandeling 
slechts plaatsvinden indien zij nodig is om ernstig nadeel voor betrokkene te voorkomen. 
Wordt een niet ingrijpende behandeling waartegen de betrokkene zich verzet wel verricht, is de 
mentor onbevoegd. 
 
De wetgever heeft bedoeld dat de betrokkene zoveel mogelijk zelf doet. De taak van de mentor is 
subsidiair. 
 

 

  



WETSVOORSTEL WIJZIGING BOEK 1 BW 
Inzake curatele, bewind en mentorschap 
 
Geplande invoering: 1-1-2013 
Feitelijke invoering: waarschijnlijk medio 2013 
 
Belangrijkste wijzingen bewind: 

- Naast een medische grond kan het bewind ook worden uitgesproken op grond van 
verkwisting of het hebben van problematische schulden;  

- Het bewind kan nu ook worden aangevraagd nog voordat er daadwerkelijk sprake is van een 
lichamelijke of geestelijke tekortkoming. Er moet dan een verwachting zijn dat binnen 
afzienbare tijd deze toestand zal intreden;  

- Het bewind kan ook worden aangevraagd door de directeur/eigenaar van een zorginstelling 
of begeleidingsinstelling. Hierbij moet worden aangegeven waarom de andere daartoe 
bevoegde personen (familie) dat niet hebben gedaan;  

- De kantonrechter moet zich een oordeel vormen over de geschiktheid van een 
bewindvoerder;  

- Tot bewindvoerder kunnen alleen personen of organisaties worden benoemd indien ze 
voldoen aan nader te stellen kwaliteitseisen. Jaarlijks moet uit een accountantsverklaring 
blijken dat aan deze eisen wordt voldaan. Indien men is aangesloten bij de BPBI is deze 
accountantsverklaring niet nodig. De kwaliteitseisen hebben betrekking op:  
o de bedrijfsvoering;  
o het minimumaantal bewinden;  
o de werving, scholing en begeleiding van en toezicht op het personeel dat de taken van de 

bewindvoerder uitoefent.  
- De beschikking tot benoeming, schorsing of ontslag van de bewindvoerder kan in een 

openbaar register worden ingeschreven (het curatelenregister van de Rechtbank Den Haag);  
- De kantonrechter kan ook inzage in en afschriften uit de privéadministratie van een 

bewindvoerder vragen;  
- De kantonrechter kan een deskundigenonderzoek laten instellen indien hij dat met het oog 

op de kwaliteitseisen noodzakelijk acht. De kosten van dit onderzoek kunnen bij slecht 
bewind geheel of gedeeltelijk op de bewindvoerder worden verhaald;  

- De bewindvoerder mag alle handelingen verrichten die aan een goed bewind bij dragen 
(taakverruiming);  

- Eens in de vijf jaar, of zoveel eerder als de kantonrechter bepaalt, moet verslag worden 
gedaan over het verloop van het bewind en in het bijzonder over de vraag of het bewind 
moet worden voortgezet, dan wel of er een minder of juist verder gaande maatregel 
noodzakelijk is;  

- De beloning voor de bewindvoerder wordt nu alleen nog maar gebaseerd op de regels van de 
Minister van Justitie (Bedragen van het LOK als basis). Hiermee vervalt de 5% regel;  

- Schuldeisers kunnen zich niet meer verhalen op de goederen die onder bewind staan, ook 
niet nadat het bewind is geëindigd. 

- Bij ontslag wegens gewichtige redenen of het niet meer voldoen aan de eisen, kan de 
kantonrechter zaken in beslag nemen. Hij heeft daarbij toegang tot elke plaats. Het gaat 
daarbij om het volgende:  
o de boeken;  
o bescheiden en andere gegevensdragers;  
o de privéadministratie van de bewindvoerder;  
o alle aan de cliënt toekomende goederen;  

- Indien de noodzaak daartoe niet meer bestaat, kan ook de bewindvoerder een verzoek tot 
opheffing van het bewind indienen (kon formeel alleen cliënt of OM);  



- De kantonrechter kan het bewind ook zelf opheffen indien de voortzetting niet zinvol is 
gebleken;  

- Voor reeds lopende bewinden geldt dat men twee jaar de tijd heeft om aan de hiervoor 
genoemde kwaliteitseisen te voldoen;  

- Een bewindvoerder wordt gezien als professioneel bewindvoerder als er sprake is van 10 
dossiers. Dit mag ook een combinatie zijn bewinden, mentorschap en curatele;  

- Bewindvoerders dienen de zelfredzaamheid van de cliënt te ontwikkelen en daartoe beleid 
te ontwikkelen;  

- Er dient minimaal 1 maal per 2 maanden contact te zijn tussen de bewindvoerder en de 
rechthebbende, hoe dit contact plaats vindt, is niet omschreven. 
 

Belangrijkste wijziging curatele: 
- Rechtspersonen kunnen ook tot curator worden benoemd; 

 
Belangrijkste wijzigingen mentorschap: 

- Rechtspersonen, direct betrokken hulpverleners en personeel van de verzorgende instelling  
kunnen wel tot mentor worden benoemd. 

- Er kunnen meerdere mentoren worden benoemd. 
 
 

  



NOTARIELE PRAKTIJK 
Tot zover de theorie. 
 
Ik maak in mijn praktijk mentorschap en curatele nagenoeg nooit mee. Wel heb ik regelmatig te 
maken met bewind.  
 
TESTAMENTAIR BEWIND  
Dit is een bewind welke wordt ingesteld middels een testament. Het betreft alleen de goederen die 
de erflater nalaat aan de erfgenaam. 
 
Het onder bewind gestelde vermogen is een afgescheiden vermogen. Schulden van de 
rechthebbende zijn daarop niet verhaalbaar. 
 
Het beheer komt uitsluitend de bewindvoerder toe. De rechthebbende is naast de bewindvoerder 
bevoegd tot handelingen die dienen tot gewoon onderhoud of die geen uitstel kunnen lijden.  
De rechthebbende is handelingsbekwaam. 
Uit de wet volgt dat de bewindvoerder toestemming van de rechthebbende nodig heeft voor 
handelingen die een onder bewind staand goed rechtstreeks betreffen. In de praktijk wordt in een 
testament de bevoegdheden van een bewindvoerder zo ruim  mogelijk gemaakt. 
 
Als een bewind alleen in het belang van de rechthebbende is gemaakt, kan het bewind op verzoek 
van de rechthebbende vijf jaren na het overlijden van de erflater worden opgeheven indien 
aannemelijk is dat de rechthebbende de onder bewind staande goederen zelf op verantwoorde wijze 
kan besturen. 
Dus niet vijf jaren na de meerderjarigheid!! 
De kantonrechter heft het bewind op. 
 
Wanneer testamentair bewind? 
Bij minderjarigheid: om te voorkomen dat de ex-partner (ouder belast met ouderlijk gezag) het 
geërfde vermogen beheerd. 
Bij jongmeerderjarigen: ter bescherming van impulsieve uitgaven; 
Bij mensen met een verstandelijke beperking. 
 
In de laatste situatie volgt de kantonrechter vaak het testamentaire bewind. De testamentair 
bewindvoerder wordt ook tot “gewoon” bewindvoerder benoemd.  
 
Notariële praktijk 
Het vraagstuk van bewindvoering komt het vaakst voor als men de eigen woning wil verkopen. 
Helaas is men niet altijd op de hoogte dat beide echtgenoten “compos mentis” moeten zijn. Zij 
moeten beiden hun wil kunnen uiten. De notaris moet beoordelen of men dit kan, ook al is hij geen 
medicus. Dit leidt ertoe dat notarissen voorzichtig zijn om een wilsuiting te accepteren als er twijfel is 
of de persoon daartoe wel in staat is. 
Als iemand is opgenomen in een “gesloten afdeling” van een verzorgingstehuis, is een “heldere dag” 
helaas niet voldoende. Men is dan te laat en er zal alsnog een bewindvoering moeten worden 
aangevraagd.  
Als men thuis woont is de situatie nog onduidelijker. Als de notaris het niet vertrouwt kan hij om de 
mening van de (huis)arts vragen. Helaas zal deze arts nagenoeg nooit een uitspraak doen in verband 
met het medisch tuchtrecht. Een verklaring van een geriatrisch arts is lastig te krijgen. Wel is voor de 
onder bewindstelling een medische verklaring nodig. In de praktijk is dit heel lastig. 
 



Mede gezien de korte termijn van eigendomsoverdracht (circa 6 weken) die in een 
koopovereenkomst is opgenomen, is het erg lastig en ook stressvol om de onder bewindstelling tijdig 
rond te krijgen. Als men het niet op tijd klaar heeft, is er risico op een boete claim van de koper. 
 
In de praktijk is hier de volgende oplossing voor bedacht: 
 
VOORZORGSVOLMACHT 
of 
LEVENTESTAMENT  
 
Met deze notariële akte geven echtgenoten elkaar onherroepelijke volmacht om rechtshandelingen 
namens elkaar te verrichten. Dit is een zeer uitgebreide volmacht (“Blanco cheque”). Echtgenoten 
kunnen in beginsel het huis verkopen, een hypotheek vestigen, bankzaken regelen, nalatenschappen 
accepteren, schenkingen doen, geld lenen en geld uitlenen zonder dat de echtgenoot hiervoor hoeft 
te tekenen. 
Ook wordt aangegeven dat de echtgenoot beslist over medische aangelegenheden, zoals plaatsing 
en overplaatsing naar een verzorgingstehuis, medicijngebruik en het starten en stoppen van 
medische behandelingen. 
Overigens is een voorzorgsvolmacht geen euthanasieverklaring. 
Vaak worden ook de kinderen tot opvolgend gevolmachtigden benoemd. 
Om te voorkomen dat kinderen misbruik maken van deze volmacht, benoem ik eigenlijk altijd alle 
kinderen gelijktijdig (dus ze controleren elkaar) en wordt de aanvullende eis van een medische 
verklaring gesteld. De kinderen kunnen niet van de volmacht gebruik maken zonder dat een arts 
heeft verklaard dat de ouders geestelijk niet in staat zijn hun vermogensrechtelijke belangen te 
behartigen. 
 
Deze akte voorkomt een bewindvoering. Voorkomt ook dat de bewindvoerder (meestal de andere 
echtgenoot) jaarlijks rekening en verantwoording moet afleggen over het eigen vermogen. 
Nadeel is dat er ook geen rechtelijke toetsing is. Dit nadeel is uiteraard beperkt, omdat de eigen 
echtgenoot het beheer overneemt. 
 
Ook de bankzaken worden in de volmacht opgenomen. Op dit moment is het praktisch gezien zo, dat 
er rustig gepind kan worden. De verwachting is dat dit in de toekomst steeds moeilijker gaat worden 
in verband met de stijgende zorgplicht voor banken. 
 
Door toepassing van deze voorzorgvolmacht zal de er minder administratieve belasting zijn en 
mensen langer in staat zijn hun vermogen (namens de handelingsonbekwame echtgenoot) 
zelfstandig te beheren. 
De praktijk is dat zeker 70% van de ouderen (60 plus) die langstlevende testamenten maken om te 
voorkomen dat men erfbelasting betaalt bij het eerste overlijden ook voorzorgsvolmachten maakt. 

  



 
 
STICHTING MEDEXZORG 
 
Tot slot wil ik nog iets vertellen over een door mij opgerichte stichting: Stichting MedexZorg. 
 
Huidige en toekomstige praktijk 
Uit mijn praktijk ervaar ik regelmatig dat er behoefte is aan een professionele organisatie die 
werkzaamheden betreffende bewindvoering, curatele en administratie kan uitvoeren tegen redelijke 
kosten en zonder dat er sprake is van een bureaucratische moloch. 
 
Gezien de nieuwe wetgeving die veel hogere eisen stelt aan professionaliteit, scholing, 
automatisering en bedrijfsvoering van de bewindvoerders, is het mijn visie dat de “kleine” 
bewindvoerders gaan verdwijnen. 
De maximale kosten die men mag rekenen zijn bij lange na niet voldoende om de kosten te dekken, 
laat staan een gezonde bedrijfsvoering te houden indien men weinig bewindvoering heeft.  
Ook is het bij eenmanszaken die bij wijze van spreken hun kantoor vanuit de studeerkamer 
uitoefenen, lang niet altijd duidelijk of zij malafide of bonafide zijn, welke expertise men heeft, of 
men een aansprakelijkheidsverzekering heeft en of men de gelden niet ergens anders voor gebruikt 
dan voor de cliënt. 
 
De kosten van personeel, huisvesting, automatisering, scholing, verzekeringen en andere 
bedrijfskosten zijn dermate hoog, dat het exploiteren van een bewindvoeringskantoor alleen kan als 
men veel cliënten heeft. 
 
Nadeel daarvan is dat er sprake zal zijn van een onpersoonlijke, bureaucratische aanpak die een zo 
efficiënt mogelijke procedure mogelijk maakt. Of dit voor de cliënt wenselijk is, is de grote vraag. 
 
Werkwijze MedexZorg 
Stichting MedexZorg beoogt dit anders aan te pakken. 
De stichting zelf werkt zonder winstoogmerk en fungeert als intermediair tussen cliënt en 
notariskantoor Hof. De medewerkers van het notariskantoor voeren de feitelijke werkzaamheden uit. 
Notariskantoor Hof zorgt voor huisvesting, automatisering, boekhouding en administratieve 
ondersteuning. 
Statutair is vastgesteld dat de werkzaamheden worden verricht tegen de tarieven volgens het LOK of 
volgens de nieuwe wettelijke regels. Er kan dus geen sprake zijn dat de kosten hoger zullen zijn dan 
wettelijk toegestaan. 
 
Aangezien de medewerkers in dienst zijn bij notariskantoor Hof en daar ook hun huisvesting hebben, 
worden extra huisvestingskosten vermeden. Ook de kosten van de aansprakelijkheidsverzekering zijn 
al gemaakt, iedere notaris is verplicht zich daar tegen te verzekeren.  
Dit houdt in dat een belangrijk deel van de bedrijfskosten al voor de bedrijfsvoering van het 
notariskantoor zijn gemaakt en niet betaald hoeven te worden uit de omzet volgens de LOK tarieven. 
 
Alleen de tijd die besteed wordt aan de bewindvoering (ergo: het loonbedrag wat daaraan toe te 
rekenen is) alsmede extra papier, porto en telefoonkosten moeten gedekt zijn door de LOK tarieven. 
Het overschot is het bedrijfsresultaat van het notariskantoor. Dit is nodig om een redelijke 
ondernemingsbeloning te realiseren en een bestendige bedrijfsvoering in de toekomst te kunnen 
garanderen. 
 



Kwaliteitsrekeningen 
Een niet te onderschatten belangrijk voordeel is het volgende. 
Iedere professionele bewindvoerder moet een nieuwe aparte bankrekening openen waar de gelden 
van de cliënt op komen te staan. Deze bankrekening is vatbaar voor beslagleggers en faillissement 
van de bewindvoerder. 
Een notariskantoor kent daarentegen de zogenaamde “kwaliteitsrekeningen”. Dit zijn rekeningen die 
bestemd zijn voor derden. Hierop worden normaliter de koopsommen van huizen gestort, de 
hypotheekgelden en nalatenschapgelden in afwachting van de afwikkeling van een erfenis.  
Deze kwaliteitsrekeningen behoren tot een afgescheiden vermogen en zijn niet vatbaar voor 
faillissement, beslag of schuldeisers.  
Ten behoeve van iedere cliënt wordt een aparte kwaliteitsrekening geopend. Hierdoor zijn de 
cliënten verzekerd dat hun geld buiten ieder mogelijk  faillissement blijft. 
Ieder notariskantoor wordt per kwartaal gecontroleerd door het Bureau Financieel Toezicht (BFT). 
Het BFT controleert of er voldoende geld staat op de kwaliteitsrekeningen. Er moet altijd meer geld 
op de rekeningen staan dan er op dat moment moet worden uitgekeerd. De BFT controleert niet hoe 
de gelden wordt beheerd, maar wel dat er geen gelden zijn onttrokken van de kwaliteitsrekeningen. 
Naast de controle van de BFT is er uiteraard de controle van de kantonrechter over het gevoerde 
bewind. 
 
Commercieel 
Op deze wijze kan een commercieel gezonde onderneming worden geëxploiteerd, waarbij de cliënt 
het voorgeschreven wettelijke (LOK) tarief voldoet en toch alle waarborgen krijgt die een 
notariskantoor kan geven. Deze waarborgen gaan veel verder dan van andere, niet-notariële 
bewindvoerders. 
Het notariskantoor verricht op een laagdrempelige wijze kwalitatief hoogstaande bewindvoeringen 
tegen het voorgeschreven tarief. 
 
Tenslotte is het noodzakelijk dat stichting MedexZorg tot bewindvoerder wordt benoemd door de 
Kantonrechter. Dit kan alleen als de cliënt of diens familie het daar mee eens is.  
 
Doelgroep 
Stichting MedexZorg kan en wil niet concurreren met bewindvoerders uit de directe familie. Het gaat 
voornamelijk om mensen die geen partners of kinderen hebben die dit soort werk kunnen of willen 
doen.  
Ook mensen met een geestelijke beperking waarvan de ouders heel lang de administratie hebben 
gedaan behoren tot de doelgroep. De ouders worden te oud, de andere kinderen wonen te ver weg 
of er zijn dusdanig losse familiebanden dat er geen anderen zijn die deze werkzaamheden willen 
doen. Dan is het prettig dat er een professionele bewindvoerder is die zo lang als nodig is de 
bewindvoering kan overnemen.  
 
Onderneming 
Een notariskantoor is een bedrijf. De ondernemer (notaris) kan met pensioen gaan, maar het kantoor 
gaat door. De opvolger zal de bedrijfsvoering continueren en ook het bestuur van de stichting 
voorzetten. Theoretisch kan ook een  notaris failliet gaan, maar dit is zeer uitzonderlijk. Een dergelijk 
faillissement is altijd een persoonlijk faillissement. De kwaliteitsrekeningen blijven buiten schot. De 
cliënt heeft in financiële zin geen last van een faillissement.  
 
Naast bewindvoeringen kunnen cliënten er ook voor kiezen om administratieve handelingen door 
het notariskantoor te laten verrichten tegen de LOK tarieven. Dit kan op basis van (intrekbare) 
volmachten. Ook voor deze werkzaamheden worden (indien gewenst) kwaliteitsrekeningen geopend.  
 



Bestuur 
Bestuurders van Stichting MedexZorg zijn: 
 

- Mr. M. Hof, notaris/eigenaar 
- Mevrouw H.M. Vörgers, werknemer/sociaal juridisch medewerker (HBO SJD in opleiding) 
- De heer Dr. P.A.M. de Vries, internist/nefroloog Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) te Almelo 

 
De heer De Vries is bestuurslid om zijn medische netwerk voor de sociaal medische problematiek aan 
te wenden. Cliënten die daar behoefte aan hebben, kunnen ook op dat vlak ondersteuning krijgen. 
Mevrouw Vörgers zal deze ondersteuning verder uitwerken. 


