
REGIE HOUDEN
Ook als het even minder gaat; 
Volmacht, levenstestament, 
Mentorschap, bewind en curatele

mr. Frank de Wijs
‘s-Hertogenbosch, 21 mei 2019



• Frank de Wijs, ‘s-Hertogenbosch

• Ned. recht, UVT 1985

• Werk & Inkomen

• https://dewindmee.nl/

• https://www.mentorschap.nl/midden-en-noordoost-brabant

• Wijkplein Boschveld

https://dewindmee.nl/
https://www.mentorschap.nl/midden-en-noordoost-brabant


•Regie, autonomie, zelfbeschikingsrecht

•Geen of dreigend verlies van regie

•Vertegenwoordiging

• Zorg

•Geld en goederen



•Regie … 

• Levenstestament

•Curatele, Bewindvoering en Mentorschap

➢VERTROUWEN!



➢Een ‘gewoon’ testament treedt in werking nadat iemand is overleden.

• Erfgename benoemen: wie krijgt de erfenis? 

• Executeur benoemen: wie wikkelt de erfenis af?

➢Codicil

➢Een ‘levenstestament’ treedt in werking als iemand zelf zijn zaken niet 
kan behartigen. Voor regelingen tijdens leven voor als u zelf niet meer uw 
eigen zaken tijdelijk of definitief kunt behartigen. In het levenstestament 
wordt geregeld wie beslissingen kan nemen over:

• Materiele zaken

• Medische behandelingen



> Benoemen vertrouwenspersoon / gemachtigde;
> Bewind over jouw vermogen;
> Wie houdt er toezicht en verricht bepaalde taken;
> De verzorging van persoonlijke belangen;
> Een nieuw baasje zoeken voor de hond of kat;
> Digitale codes, wachtwoorden etc
> Waar gaat de inboedel heen bij opname in een verpleegtehuis;
> Verkopen van de woning en andere onroerende zaken;
> Medische wensen;
> Wie voert er overleg met de artsen als je dit zelf niet meer kan;
> Wie beslist er over het voortzetten of stoppen van behandelingen tijdens ziekte;
> Wel of geen euthanasie
> Overige geldzaken;
> Wie doet de belastingaangiften, administratie of is gemachtigde van de rekeningen.
> Uitvaartwensen.



• Volmacht, Levenstestament

• Vertrouwen

• Wilsbekwaam

• Materiële en immateriële onderwerpen

• Notariëel-onderhands

• De gewenste vertegenwoordiger als mentor, curator, 
bewindvoerder



Curatele, beschermingsbewind en mentorschap zijn 
verschillende maatregelen om mensen te beschermen die zelf 
niet goed beslissingen kunnen nemen. 

• Curatele voor financiële en persoonlijke beslissingen

• Mentorschap voor persoonlijke beslissingen

• Bewind voor financiële beslissingen



Menti.com



Wat is beschermingsbewind?

Art. 1:431 lid 1 BW:
Indien een meerderjarige tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten 
volle zijn vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te 
nemen, als gevolg van:
a. zijn lichamelijke of geestelijke toestand, dan wel
b. verkwisting of het hebben van problematische schulden, kan 
de kantonrechter een bewind instellen over één of meer van de 
goederen, die hem als rechthebbende toebehoren of zullen 
toebehoren.



Taken bewindvoerder

• Behartigen financiële belangen van 
rechthebbende

• Stabiliseren van de financiële situatie
• Inspannen voor een schuldenvrije toekomst



Vóór OBS

• Telefonische aanmelding
• Kennismaking / intakegesprek
• Invullen en versturen vereiste 

formulieren
• Zitting
• Overdracht administratie

Ná OBS

• Organiseren en inventariseren
• Controleren
• Stabiliseren
• Omgaan met schulden
• Aanmelden schuldhulpverlening





Verzoek bij de 
rechtbank,sector
kanton                     
(geen advocaat nodig)

Curatele Bewind Mentorschap

Op grond waarvan? Op grond van een 
geestelijke stoornis, 
waardoor, al dan niet met 
tussenpozen, de persoon 
niet in staat is of 
bemoeilijkt wordt zijn 
belangen behoorlijk waar 
te nemen (dus 
vertegenwoordiging zowel 
voor financiële zaken als 
immateriële zaken) 

Tijdelijk of duurzaam niet 
in staat zijn ten volle de 
vermogensrechtelijke 
belangen behoorlijk waar 
te nemen, als gevolg van:
a. zijn lichamelijke of 
geestelijke toestand, dan 
wel
b. verkwisting of het 
hebben van 
problematische schulden

Voor mensen die op grond 
van hun geestelijke of 
lichamelijke toestand, 
tijdelijk of duurzaam, niet 
in staat zijn of bemoeilijkt 
worden hun niet 
vermogensrechtelijke 
belangen behoorlijk waar 
te nemen (dus geen 
vertegenwoordiging voor 
geldzaken) 



Verzoek bij de 
rechtbank,sector
kanton
(geen advocaat nodig)

Curatele Bewind Mentorschap

Maatregel Persoon verliest 
handelingsbekwaamheid 
en kan dus niet meer 
zelfstandig 
rechtshandelingen 
verrichten. Er wordt een 
curator benoemd om de 
onder curatele gestelde 
persoon te 
vertegenwoordigen. Met 
een ondercuratelestelling 
worden persoon en 
vermogen beschermd.

Iemand mag niet meer zelf 
beslissen over goederen 
die onder bewind staan. Er 
wordt een bewindvoerder 
benoemd die daarover 
(zoveel mogelijk samen 
met de betrokkene) 
beslist. Met een 
onderbewindstelling 
wordt het vermogen van 
de betrokkene 
beschermd.

Iemand mag niet meer 
zelf beslissen over 
verzorging, verpleging 
en behandeling. Er 
wordt een mentor 
benoemd die daarover 
(zoveel mogelijk samen 
met de betrokkene) 
beslist. Met een 
mentorschap wordt de 
betrokkene op het 
persoonlijke vlak 
beschermd.



Kosten bewindvoering
Gehuwd / 
samenwonend

Alleenstaand

Maandelijkse kosten zonder schulden €113.17 €94.33

Maandelijkse kosten met schulden €146.42 €122.00

Intake €639.00 €533.00

verhuizing/ verkoop/ ontruiming €333.00 €333.00

Eindafrekening/ verantwoording €392,80 €200.00

PGB €499.00 €499.00





Verklaring groei (Bureau Bartels) 
Verdiepend onderzoek naar de groep onderbewindgestelden, aug. 2015

• Economische crisis-werkloosheid-lagere koopkracht uitkeringsgerechtigden

• Ontbreken sociaal netwerk

• Toenemende complexiteit

• Digitalisering

• Ingewikkelder toeslagenstelsel

• Ontbreken financiële vaardigheden

• Vergrijzing

• Het doen van onverantwoorde uitgaven

• Introductie ‘problematische schulden/verkwisting’ als nieuwe grondslag

• Overheidsbeleid werkt schulden in de hand









Budget-coach Budget-beheerder Bewindvoerder

Iedereen die hieraan behoefte 
heeft. Je hoeft geen schulden te 
hebben.
Preventie, verwijzen

Personen die zelf tijdelijk niet in 
staat zijn hun financiën te 
behartigen.
Stabilisatie,
Persoonlijk budgetplan

Niet in staat zijn financiële belangen 
zelf te behartigen door geestelijke, 
lichamelijke toestand of 
verkwisting/ het hebben van 
problematische schulden

Vrijwillig ‘Vrijwillig’ ….. Rechtbank

Hulp bij administratie Hulp of overnemen Overname administratie

Inventariseren, betalingsregelingen, 
beslagvrije voet, minnelijk traject, 
WSNP

….



•Regie … 

• Levenstestament

•Curatele, Bewindvoering en Mentorschap

➢VERTROUWEN!



https://dewindmee.nl/

ttps://www.goedvertegenwoordigd.nl/

https://dewindmee.nl/
https://www.goedvertegenwoordigd.nl/


Menti.com


