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Voorwoord
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(raadadviseur bij het WODC), die in zijn rol als supervisor een belangrijk aan-
deel heeft gehad in de totstandkoming van dit rapport.

Daarnaast bedank ik mr. I. Jansen en mr. drs. B.C. de Die (respectievelijk
raadadviseur bij de stafafdeling Wetgeving en raadadviseur bij de stafafdeling
Wetgeving NBW van het Ministerie van Justitie) voor hun inbreng als informele
begeleidingscommissie.

Voorts dank ik mijn collega's op het WODC. Met name zij genoemd mr. drs.
C. Cozijn voor zijn methodologische adviezen en kritische opmerkingen, JJA.
Essers voor zijn ondersteuning bij de verwerking van de gegevens met de com-
puter en M. Sampiemon en M. Bol voor de verzorging van de lay-out van het
rapport.

Ten slotte, maar niet in de laatste plaats, ben ik dank verschuldigd aan de me-
dewerkers van de bezochte griffies en de kantonrechters, (institutionele) bewind-
voerders en notarissen die bereid waren een vraaggesprek met mij te voeren.
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Samenvatting

Algemeen
Met dit onderzoek is getracht tegemoet te komen aan de wens van de Tweede
Kamer om inzicht te krijgen in de toepassing van de Wet Onderbewindstelling ter
bescherming van meerderjarigen van titel 19 Boek 1 BW, die per 1 september
1982 in werking is getreden.

In de jaren zeventig werd van verschillende kanten aangedrongen de bestaande
leemte in het Burgerlijk Wetboek inzake inkomens- en vermogensbeheer van
mensen die daartoe wegens lichamelijke en/of geestelijke reden niet (meer) in
staat zijn, op te vullen door een nieuwe rechtsfiguur in het leven te roepen.
Reeds bestaand was de allesomvattende regeling van de curatele, die in geval van
geestelijke stoornis, verkwisting of drankmisbruik de mogelijkheid geeft inko-
mens- en vermogensproblemen te ondervangen. Deze regeling zou voor velen te
zwaar zijn en te veel omvattend (o.a. wegens de openbaarheid). De maatregelen
van vrijwillige zaakwaarneming, lastgeving of volmacht boden voor velen weer te
weinig bescherming. Het beschermingsbewind zou hierin uitkomst kunnen bieden.

De beschermingsbewindregeling behelst het volgende. Wanneer een meerder-
jarige ten gevolge van zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat is zijn
vermogensrechtelijke belangen behoorlijk te behartigen,.kan de (kanton)rechter
een bewind instellen over één of meer van zijn tegenwoordige of toekomstige
goederen. De belangrijkste gevolgen van een onderbewindstelling zijn dat de
rechthebbende het beheer verliest over de onder bewind gestelde goederen en
niet zonder medewerking van de bewindvoerder over deze goederen kan beschik-
ken. Daarnaast blijft de rechthebbende wel handelingsbekwaam. Indien er schul-
den zijn gemaakt bij derden, dan kan de schuldeiser, wanneer hij op de hoogte
was (of had behoren te zijn) van het beschermingsbewind over deze goederen, de
schulden niet verhalen op de onder bewind gestelde goederen. Een schuldeiser
die te goeder trouw is, kan wèl een vereffening van de schulden eisen.

In dit onderzoek is de toepassing van de rechtsfiguur bekeken niet alleen door
een beschrijving ervan, maar ook door een vergelijking met de rechtsfiguur waar-
voor het een lichter alternatief diende te zijn, de curatele.

Curatele (titel 16 Boek 1 BW) kan uitgesproken worden wegens geestelijke
stoornis, verkwisting of drankmisbruik. Omdat curatele meestal wegens geeste-
lijke stoornis wordt ingesteld, is voor dit onderzoek ter vergelijking met het be-
schermingsbewind de beperking tot deze vorm van curatele gemaakt. Het belang-
rijkste gevolg van de ondercuratelestelling is dat de curandus handelingsonbe-
kwaam is. Dat betekent niet alleen dat de curandus het beheer over zijn vermo-
gen verliest, maar ook dat deze geen andere rechtshandelingen kan verrichten.
De curator vertegenwoordigt de onder curatele gestelde in en buiten rechte en
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voert het bewind over zijn vermogen. Indien er door de curandus schulden ge-
maakt zijn bij derden, dan worden deze derden niet beschermd, ongeacht hun te
goeder of te kwader trouw handelen.

In de vorm van een dossieronderzoek is getracht antwoord te vinden op een
aantal vragen. De belangrijkste, een leidraad voor de materiaalverzameling vor-
mend, zijn:
-In welke gevallen is beschermingsbewind van meerderjarigen of curatele inge-

steld of zijn verzoeken afgewezen?
-Welke motiveringen worden gehanteerd voor de indiening van het verzoek en

welke motiveringen gebruikt de (kanton)rechter bij zijn beslissing?
-Wat is de directe aanleiding voor een verzoek voor beschermingsbewind of

curatele en wie dient het verzoek in?
-Wat is de aard van de goederen die onder bewind gesteld worden c.q. om welk

gedeelte van het vermogen gaat het?
-Wie of welke instelling wordt om welke reden als bewindvoerder/curator aan-

gewezen?
-Om welke redenen maakt de rechter en/of de verzoeker de keuze tussen cura-

tele en beschermingsbewind?
-Hoe verloopt de financiële en administratieve afwikkeling en controle van be-

schermingsbewindzaken?

Of beschermingsbewind toegepast wordt voor `lichtere' gevallen dan de curatele,
is getracht vast te stellen aan de hand van een aantal factoren. De veronderstel-
ling is dat het gaat om personen met een lichtere geestelijke stoornis, met meer
zelfstandigheid, om oudere mensen en om personen die relatief meer contacten
met de buitenwereld hebben.

Naast deze rechterlijke toepassing van het beschermingsbewind is ook de prak-
tische werking in de beschrijving betrokken.

Er is gewerkt met verschillende steekproeven, bestaande uit een steekproef van
107 'eerste' beschermingsbewindverzoeken (hoofdstuk 2), een steekproef van 88
'eerste' curateleverzoeken (hoofdstuk 3), een groep van 14 verzoeken tot omzet-
ting van curatele in beschermingsbewind (paragraaf 4.2), een groep van zeven za-
ken waarvoor de rechter ambtshalve beschermingsbewind oplegde (paragraaf 43)
en ten slotte een groep van 26 `eerste' beschermingsbewindverzoeken uit 1984
(hoofdstuk 5). Deze laatst genoemde groep is bestudeerd om inzicht te krijgen in
het verloop van beschermingsbewindzaken.

Ter aanvulling van het dossieronderzoek zijn enkele interviews gehouden met
kantonrechters, griffiemedewerkers, notarissen en institutionele bewindvoerders.

Belangrijkste bevindingen
De vergelijking tussen beschermingsbewind en curatele levert als uitkomst op dat
beschermingsbewind voornamelijk voor oudere mensen (van boven 65 jaar) wordt
verzocht, terwijl curatele in de meeste gevallen voor jongere personen is aange-
vraagd (18 tot 35 jaar). De leeftijd van de mensen voor wie beschermingsbewind
is aangevraagd, blijkt dus, zoals verondersteld, in de meeste gevallen hoger te
zijn. Voor de meeste curandi is er derhalve sprake van een geestelijke stoornis
die op reeds jonge leeftijd ontstaan is, terwijl personen voor wie beschermingsbe-



wind is verzocht, op oudere leeftijd geestelijk onbekwaam (of onbekwamer) zijn
geworden.

De factor `zelfstandig wonen' blijkt voor beide groepen vrijwel gelijk: tussen 5
en 6% was alleenstaand. Van beide groepen woonden de meeste betrokkenen in
een tehuis of inrichting, terwijl circa een tiende in gezinsverband woonde. Over
de contacten met de buitenwereld kan derhalve weinig vermeld worden.

Verreweg de meeste verzoeken werden ingediend voor geestelijk onbekwame
mensen, van wie een klein gedeelte werd aangeduid als dement (voornamelijk bij
beschermingsbewindzaken). Vooral bij beschermingsbewindzaken kwam het voor
dat de conditie van de rechthebbende niet verder omschreven werd dan 'geeste-
lijk en/of lichamelijk onbekwaam'. Inzake curatele kwam deze globale omschrij-
ving slechts één maal voor en was de reden voor het verzoek meestal alleen de
geestelijke onbekwaamheid.

De directe aanleiding voor de verzoeken bleek inzake beschermingsbewind
meestal (in ruim de helft van de zaken) de opname in een tehuis of inrichting of,
hiermee samenhangend, de verkoop van het huis van de rechthebbende te zijn.
Bij de curateleverzoeken ging het meestal om het meerderjarig worden van de
betrokkene (in circa drie kwart van alle gevallen).

De verzoeken blijken voornamelijk door familieleden te zijn ingediend, zij het
bij curatele significant vaker dan bij beschermingsbewind. De curateleverzoeken
waren voornamelijk ingediend door ouders en beschermingsbewindverzoeken in
de meeste gevallen door kinderen van de betrokkenen. Beschermingsbewindver-
zoeken bleken daarnaast statistisch significant vaker door anderen ingediend,
zoals de officier van justitie, die het bewind vorderde op initiatief van de staf van
het tehuis van de rechthebbende.

In de meeste gevallen stelde de verzoeker zichzelf voor als bewindvoerder of
curator. Dat was dus meestal een familielid. De voorgestelde curator was in 89%
een familielid, terwijl als bewindvoerder in 57% een familielid werd voorgesteld.
Daarbuiten werd in circa een zesde van de beschermingsbewindgevallen een
stichting voor vermogensbeheer voorgesteld de bewindvoering op zich te nemen.

De verzoeken werden, tenzij ingetrokken, in vrijwel alle gevallen toegewezen
(bij curatele 99% en beschermingsbewind 96%).

Vooral inzake beschermingsbewind maakte de kantonrechter meestal gebruik
van een kennelijke standaardmotivering: 'wegens lichamelijke of geestelijke
toestand niet in staat ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk
waar te nemen (...)'. Bij curateleverzoeken hanteerde de rechter in vrijwel alle
gevallen de motivering 'wegens geestelijke stoornis'.

Het beschermingsbewind heeft de specifieke mogelijkheid slechts een gedeelte
van de goederen onder bewind te stellen om zodoende rekening te houden met
de restcapaciteit van de rechthebbende. Op deze wijze zou beschermingsbewind
een 'maatpak' kunnen zijn in tegenstelling tot de 'confectie' van de curatele. Van
de mogelijkheid is slechts in enkele gevallen gebruik gemaakt.

In de steekproef is in 14 zaken verzocht de ondercuratelestelling om te zetten
in beschermingsbewind. Opmerkelijk hierin is dat niet automatisch de curator be-
noemd wordt tot bewindvoerder. Dat was slechts voor één geval van toepassing.
De redenen voor deze verzoeken waren in de meeste gevallen dat de geestelijke
toestand van de curandus zodanig was verbeterd dat met beschermingsbewind
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zou kunnen worden volstaan. Een andere genoemde grond was het niet goed
functioneren van de curatele of de curator.

In zeven zaken bleek het curateleverzoek (of zoals in één geval het verzoek tot
beëindiging ervan) te zijn afgewezen en had de rechter ambtshalve beschermings-
bewind opgelegd. Deze zaken geven inzicht in de beweegredenen van de rechter
beschermingsbewind meer van toepassing te achten dan de gevraagde curatele.
Waarschijnlijk houdt de rechter rekening met de leeftijd en met de zelfstandig-
heid van de betrokkenen. Opmerkelijk is namelijk dat het merendeel van deze
groep zelfstandig woonde, terwijl van de groep waarvoor curatele werd aange-
vraagd, slechts 5% alleenstaand is. In de lijn der verwachting ligt dat de rechter
curatele een te zware of veel omvattende maatregel vindt voor mensen die blijk-
baar zelfstandig genoeg zijn om op zichzelf te wonen. Tevens zou het kunnen zijn
dat rekening wordt gehouden met de herkenbaarheid van de handicap van de be-
trokkene en de mate van contacten die hij heeft met de buitenwereld.

De praktijk van de bewindvoeringen wees uit dat er zelden machtigingen wer-
den gevraagd. Kantongerechten hebben veelal afspraken over de (financiële)
grens waarbij machtigingen verzocht dienen te worden, zoals er tevens afspraken
zijn over de mate van en de manier waarop het beheerde geld belegd zou moeten
worden.

Problemen deden zich wel eens voor ten tijde van het aanvragen van bescher-
mingsbewind, maar tijdens de uitvoering ervan niet of nauwelijks.

Alles wel beschouwd, krijgt men het beeld dat onderbewindstelling voor een
andere groep mensen wordt gehanteerd dan de curatele. De curatele speelt zich
meer af in de familiesfeer, voor jonge geestelijk onbekwame mensen. De bewind-
voering is er voor mensen die ouder zijn, niet meer zo zelfstandig zijn, daarom in
een tehuis gaan, hun huis verkopen en dan met het beheer van hun geld gecon-
fronteerd worden. Curatele, die ook nog openbaar is, is dan niet nodig; bescher-
mingsbewind kan volstaan.
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1 Inleiding

1.1 Beschermingsbewind

Enige jaren geleden is in de Tweede Kamer de wens geuit inzicht te krijgen in de
werking van de Wet Beschermingsbewind meerderjarigen, neergelegd in titel 19
Boek 1 BW. Door de afdeling Wetgeving Nieuw Burgerlijk Wetboek van het
Ministerie van Justitie is dit verzoek uit de Tweede Kamer voorgelegd aan het
WODC. Met dit onderzoek wordt getracht hieraan tegemoet te komen. Het
onderzoek wordt tevens verricht met het oog op de herziening van het Burgerlijk
Wetboek. In het nieuw BW zullen alle vormen van bewind geregeld worden in
titel 6 van Boek 3.

De beschermingsbewindtitel vindt zijn oorsprong in de zeventiger jaren. Van
verschillende kanten werd toen gewezen op een lacune in het Burgerlijk Wet-
boek. De lacune zou bestaan in de problematiek van het inkomens- en vermo-
gensbeheer van mensen die daartoe wegens lichamelijke en/of geestelijke toe-
stand niet (meer) in staat zijn. In geval van geestelijke stoornis, verkwisting of
drankmisbruik bestond weliswaar de alles omvattende bescherming van de curate-
le, maar deze maatregel zou voor velen te zwaar zijn (o.a. vanwege de openbaar-
heid) en te veel omvattend. Daarentegen boden de regelingen van vrijwillige
zaakwaarneming, lastgeving of volmacht voor velen weer te weinig bescherming.
In de laatst genoemde gevallen kan de rechthebbende toch nog financieel in de
problemen komen. Er ontbrak kortom een geschikte rechtsfiguur voor het beheer
van vermogen van meerderjarigen die hier zelf niet of niet meer (geheel of ge-
deeltelijk) toe in staat zijn.

Vanuit de hoek van de gezondheidszorg (zoals de Ziekenfondsraad, het Natio-
naal Ziekenhuisinstituut en de Stichting Nationaal Orgaan Zwakzinnigenzorg)
werd gewezen op de genoemde lacune in het inkomens- en vermogensbeheer van
geestelijk gehandicapten. Tevens werd aandacht besteed aan inkomens- en ver-
mogensproblematiek van bejaarden vanuit de juridische wereld. Dit geschiedde
in de vorm van preadviezen voor een wetsvoorstel (Heuff en Van Zeben, 1974).

De beoogde doelgroepen waren inwoners van psychiatrische ziekenhuizen, ver-
pleeginrichtingen en bejaardenhuizen. Daarnaast dacht men ook aan bejaarden
en gehandicapten die zelfstandig wonen (zie o.a. Jansen, 1983).

Een en ander resulteerde in het wetsvoorstel `Onderbewindstelling ter bescher-
ming van meerderjarigen', dat in oktober 1978 bij de Tweede Kamer werd in-
gediend (nr. 15 350). Dit voorstel werd ten slotte als titel 19, genaamd 'Onder-
bewindstelling ter bescherming van meerderjarigen' in het BW opgenomen (wet
van 15 mei 1981, Stb. 283); de wet trad per 1 september 1982 in werking (zie bij-
lage 1).
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Kort samengevat bestaat de regeling uit het volgende. Wanneer een meerder-
jarige ten gevolge van zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat is zijn
vermogensrechtelijke belangen behoorlijk te behartigen, kan de (kanton)rechter
een bewind instellen over één of meer van zijn tegenwoordige of toekomstige
goederen. Het beschermingsbewind betreft dus uitsluitend het veenogen van de
rechthebbende.

De instelling van een dergelijk bewind kan niet alleen verzocht worden door de
rechthebbende zelf, maar ook door zijn echtgenoot of andere levensgezel, zijn
bloedverwanten in de rechte lijn en in de zijlijn tot en met de vierde graad en
zijn voogd of curator. Tevens kan het bewind gevorderd worden door het open-
baar ministerie.

De belangrijkste gevolgen van een onderbewindstelling zijn dat de rechtheb-
bende het beheer verliest over de onder bewind gestelde goederen en niet zonder
medewerking van de bewindvoerder over deze goederen kan beschikken. Als de
rechthebbende schulden maakt, kan de schuldeiser, wanneer hij op de hoogte was
(of had behoren te zijn) van het beschermingsbewind over deze goederen, de
schulden niet verhalen op de onder bewind staande goederen. Een schuldeiser
die te goeder trouw is, kan wèl verhalen op die goederen. De betrokkene blijft
handelingsbekwaam. Dat wil zeggen dat hij bijvoorbeeld familierechtelijke hande-
lingen kan verrichten, een testament kan maken en actief en passief kiesrecht
heeft.

De taak van de bewindvoerder is de betrokkene in en buiten rechte te verte-
genwoordigen voor zover dat de onder bewind staande goederen betreft. Hij
dient de goederen aan te wenden voor de verzorging van de rechthebbende en
daarbuiten dient hij ze doelmatig te beleggen. Voor beschikkingshandelingen
heeft de bewindvoerder toestemming nodig van de rechthebbende. Als deze niet
in staat is of weigerachtig is toestemming te verlenen, dan is machtiging van de
kantonrechter nodig. Noch de bewindvoerder, noch de rechthebbende kan dus
zelfstandig beschikken over de goederen.

De beloning van de bewindvoerder is 5% van de netto-opbrengst van de onder
bewind staande goederen, tenzij de kantonrechter hierover anders beslist.

De (kanton)rechter speelt inzake beschermingsbewind een vrij actieve rol.
Voor een deel heeft hij deze uiteraard tijdens de behandeling van het verzoek
voor beschermingsbewind. Hij dient zich er bijvoorbeeld van te vergewissen dat
beschermingsbewind noodzakelijk is. Dit gebeurt vaak aan de hand van een bij
het verzoek gevoegde medische verklaring. Daarnaast oefent de kantonrechter
een controlerende taak uit bij de uitvoering van het bewind. Behalve de reeds ge-
noemde machtigingen die hij al dan niet geacht wordt te verstrekken, is er door
de bewindvoerder bij tijd en wijle een 'rekening en verantwoording' af te leggen
ten overstaan van of aan de kantonrechter (afhankelijk van de toestand van de
rechthebbende). Afhankelijk van de grootte van het vermogen kan dit bijvoor-
beeld jaarlijks zijn.
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1.2 Curatele

Beschermingsbewind werd als rechtsfiguur geïntroduceerd, omdat de instelling
van de curatele als een te zwaar middel werd beschouwd voor de categorie
personen die men op het oog had. In een onderzoek naar de toepassing van het
beschermingsbewind ligt het daarom voor de hand om te zien in hoeverre de
rechtsfiguur van het beschermingsbewind aan dat doel heeft beantwoord door
een vergelijking met de curatele te maken. Op drie momenten doet de keuze-
mogelijkheid tussen de ene of de andere vorm van bewind zich voor. Ten eerste
als mensen die iemands vermogen willen laten beheren door een ander, voor de
keuze gesteld zijn: df beschermingsbewind aan te vragen bij het kantongerecht af
een verzoek tot ondercuratelestelling bij de rechtbank in te dienen. Ten tweede
als de rechtbank naar aanleiding van een curateleverzoek (of beëindiging ervan)
overweegt ambtshalve beschermingsbewind op te leggen. Ten derde omdat bij
een eerste verkenning voor dit onderzoek door informanten gesteld werd dat men
vaak verzoekt een eerder uitgesproken curatele om te zetten in beschermings-
bewind.

De ondercuratelestelling (titel 16 Boek 1 BW) wordt hierna kort weergegeven.
Curatele kan uitgesproken worden wegens geestelijke stoornis, verkwisting of
drankmisbruik. Omdat curatele meestal wegens geestelijke stoornis wordt inge-
steld, is voor dit onderzoek ter vergelijking met het beschermingsbewind de be-
perking tot deze vorm van curatele gemaakt. Curatele kan aangevraagd worden
door de betrokken persoon zelf, zijn echtgenoot, zijn bloedverwanten in de rechte
lijn en in de zijlijn tot en met de vierde graad en door de officier van justitie. De
rechtbank van de woonplaats van de curandus in spe beslist over het curatele-
verzoek. Het belangrijkste gevolg van de ondercuratelestelling is dat de curandus
handelingsonbekwaam is. Dat betekent niet alleen dat de curandus het beheer
over zijn vermogen verliest, maar ook dat deze geen andere rechtshandelingen
kan verrichten. Voor een huwelijk bijvoorbeeld is de toestemming nodig van de
kantonrechter. Voor familierechtelijke handelingen behoeft de curandus toestem-
ming van de curator voor zover die bevoegd is. Verder heeft de curandus geen
(actief en passief) kiesrecht en kan hij geen testament maken. De curator ver-
tegenwoordigt de onder curatele gestelde in en buiten rechte en voert het bewind
over zijn vermogen. De ondercuratelestelling wordt openbaar gemaakt. Derden
die van de ingestelde curatele niet op de hoogte zijn, worden niet beschermd.
Ook inzake curatele oefent de kantonrechter een controlerende taak uit. De kan-
tonrechter beslist hoe vaak periodieke rekening en verantwoording door de cura-
tor moet worden ingediend. De hoogte van de beloning wordt eveneens door de
kantonrechter vastgesteld.

De grootste verschillen tussen curatele en beschermingsbewind zijn dus:
-Beschermingsbewind beperkt zich tot vermogensrechtelijke zaken, degene van

wie de goederen onder bewind zijn gesteld blijft handelingsbekwaam. Bij de
curatele gaat het om de persoon.

-Beschermingsbewind kan beperkt worden tot een bepaald deel van het vermo-
gen of het inkomen.

-Beschermingsbewind wordt niet gepubliceerd (registergoederen uitgezonderd),
een ondercuratelestelling verschijnt behalve in de Nederlandse Staatscourant in
twee dagbladen en in het (openbare) curateleregister.
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-In het geval dat er schulden bij derden gemaakt zijn, kunnen de schulden ver-
haald worden op de onder bewind gestelde goederen als deze derden ten min-
ste niet op de hoogte waren van het bewind (derden-bescherming). Wanneer
zij wel op de hoogte zijn van het bewind, kan geen vereffening plaatsvinden.
Inzake de curatele kunnen nooit schulden verhaald worden op de curandus.

-Een verzoek tot onderbewindstelling wordt in principe behandeld door de kan-
tonrechter, een verzoek tot ondercuratelestelling door de rechtbank. De recht-
bank kan bij een verzoek tot (beëindiging van) curatele ambtshalve bescher-
mingsbewind opleggen. Een verzoek voor omzetting van curatele in bescher-
mingsbewind dient ook bij de rechtbank te worden ingediend. Verzoeken die
bij de rechtbank worden behandeld, impliceren de noodzaak van een procu-
reur. De procedure bij het kantongerecht is eenvoudiger en relatief goedkoper.
Een procureur heeft men er bijvoorbeeld niet nodig.

13 Onderzoeksvragen en onderzoeksopzet

Dit onderzoek betreft een evaluatie van de Wet Beschermingsbewind meerder-
jarigen. Er zal worden gekeken naar de toepassing van de wet, waarbij een verge-
lijking gemaakt wordt met de regeling van de curatele. Het beschermingsbewind
is ingesteld als eenvoudiger regeling voor `lichtere' gevallen dan curatele. In de
memorie van antwoord (Eerste Kamer, 1980-1981) wordt namelijk een saillant
verschil tussen de beide wetten benadrukt: `Belangrijker is echter dat het bescher-
mingsbewind als zodanig een maatregel van minder ingrijpende aard is dan cura-
tele en derhalve ook voor geheel anders geaarde, veelal minder "ernstige" geval-
len bestemd is dan de ondercuratelestelling'.' Interessant lijkt het dan te bezien
of in de praktijk daadwerkelijk van `lichtere' gevallen goederen onder bewind zijn
gesteld. Te denken valt aan mensen met een lichtere geestelijke stoornis, zelfstan-
dig wonenden, relatief meer oudere mensen en aan mensen die meer contacten
hebben met de buitenwereld (in verband met derden-bescherming).

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte betreft een dossierana-
lyse (van verzoeken uit 1987), ten einde de rechterlijke toepassing van de beide
regelingen te achterhalen. Met het tweede gedeelte wordt getracht een beeld te
schetsen van de inhoud van het bewind om tevens te bezien of er zich wel eens
conflictsituaties voordoen en hoe deze dan worden opgelost. Het eerste onder-
zoeksdeel is kwantitatief, het tweede is kwalitatief van aard.

Met het dossieronderzoekgedeelte wordt antwoord gezocht op de hierboven
genoemde en de nu volgende vragen. Deze vragen dienen als leidraad voor de
materiaalverzameling.

1. In welke gevallen is beschermingsbewind van meerderjarigen of curatele inge-
steld of zijn verzoeken afgewezen?

Inmiddels heeft de Hoge Raad gesteld (HR 1 juli 1983, NJ 1984, N 181) dat de 'om-
standigheden van het geval' bepalend zijn voor de keuze tussen de in aanmerking
komende beschermingsregimes en niet de mate waarin hij als gevolg van zijn geestelijke
toestand in de waarneming van zijn belangen is belemmerd.
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2. Welke motiveringen worden gehanteerd voor de indiening van het verzoek en
welke motiveringen gebruikt de (kanton)rechter bij zijn beslissing?

3. Wat is de directe aanleiding voor een verzoek voor beschermingsbewind of
curatele en wie dient het verzoek in?

4. Hoeveel vermogen wordt in welke gevallen onder bewind gesteld en hoeveel
vermogen hebben de curandi?

5. Wat is de aard van de goederen die onder bewind gesteld worden c.q. om
welk gedeelte van het vermogen gaat het?

6. Wie of welke instelling wordt om welke reden als bewindvoerder/curator aan-
gewezen?

7. Hoe wordt de beloning van de bewindvoerder/curator geregeld?
8. Om welke redenen maakt de rechter en/of de verzoeker de keuze tussen

curatele en beschermingsbewind?
9. Voor welke periode is het bewind ingesteld?

10. Hoe verloopt de financiële en administratieve afwikkeling en controle van
beschermingsbewindzaken?

Voor het tweede gedeelte is een klein aantal beschermingsbewinddossiers geana-
lyseerd die in 1984 zijn gestart en een beeld moeten geven van de werking tot en
met 1988. Het spreekt voor zich dat een dossieronderzoek zijn beperkingen heeft
als middel om een beeld van de toepassing te verkrijgen. Om deze beperkingen
gedeeltelijk op te vangen zijn interviews gehouden met mensen die in de praktijk
met dergelijke beschermingsbewindzaken te maken hebben, zoals enkele kanton-
rechters, enkele griffiemedewerkers, twee institutionele bewindvoerders en twee
notarissen. De keuze van notarissen heeft te maken met het feit dat zij vaak be-
trokken worden bij een verzoek tot instelling van beschermingsbewind en ook wel
eens bewindvoerder worden. Op deze wijze is enig inzicht verkregen in knelpun-
ten die zich voordoen in de feitelijke gang van zaken. Overigens is besloten be-
trokkenen zelf en de verzoekers niet te ondervragen vanwege het zeer persoonlij-
ke karakter van beschermingsbewind en omdat de betrokkenen in veel gevallen
moeilijk te interviewen zullen zijn.

Onderzoeksgroep
Verzoeken tot beschermingsbewind worden in beginsel bij het kantongerecht van
de woonplaats van de rechthebbende ingediend. Verzoeken voor ondercuratele-
stelling worden daarentegen gericht aan de rechtbank van de woonplaats van de
betrokkene. Tevens dienen verzoeken voor omzetting van curatele in bescher-
mingsbewind gericht te worden aan de rechtbank. Deze kan ook ambtshalve be-
schermingsbewind opleggen bij afwijzing van een verzoek tot curatele of beëindi-
ging van curatele. Voor de steekproefsamcnstelling heeft men aldus de keuze uit
de dossiers van de 62 kantongerechten en de 19 rechtbanken in Nederland.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert jaarlijks in verband
met beschermingsbewind voor meerderjarigen de uitgegeven bewindnummers van
kantongerechten. Dat zijn nummers die aan beschermingsbewindzaken worden
gegeven zodra in deze zaken beschermingsbewind is uitgesproken en de controle-
rende taak van de verschillende kantonrechters begint. Van de cijfers van het
CBS (1988, zie bijlage 2) leert men dat er in 1987 3583 maal beschermingsbewind
is uitgesproken (door de kantonrechter of de rechtbank). Hoewel ik me richt op
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de in 1987 ingediende verzoeken, terwijl de genoemde uitgegeven bewindnummers
door de (kanton)rechter uitgesproken beschermingsbewind betekenen, dienen deze
cijfers als basis voor de steekproef. Dit zijn namelijk de enige beschikbare recen-
te cijfers. Het aantal verzoeken tot beschermingsbewind is slechts tot en met 1985
bijgehouden (door de Hoofddirectie Organisatie Rechtspleging en Rechtshulp
van het Ministerie van Justitie).

Afwegende de beperkte beschikbare ruimte (tijd en budget) en een verant-
woord beeld is de steekproef uiteindelijk als volgt samengesteld. Er is gekozen
om per ressort, twee kantongerechten in de steekproef op te nemen en één recht-
bank, om een redelijke spreiding te krijgen. Er werden aldus tien kantongerech-
ten bezocht en vijf rechtbanken. Dit waren de kantongerechten van 's-Hertogen-
bosch, Sittard, Zwolle, Tiel, 's-Gravenhage, Brielle, Haarlem, Hilversum, Gronin-
gen en Winschoten. De vijf bezochte rechtbanken waren die van 's-Hertogen-
bosch, Zwolle, 's-Gravenhage, Haarlem en Groningen. Per ressort is dat het
kantongerecht met het grootste in aantal uitgegeven bewindnummers waar tevens
een rechtbank in dezelfde plaats aanwezig is, en een middelgroot kantongerecht
waar geen rechtbank is (zie bijlage 2 voor de steekproefsamenstelling).

Bij de kantongerechten werd een systematische steekproef van circa 10% van
de verzoeken geanalyseerd en bij de rechtbanken zijn àlle verzoeken tot omzetten
van curatele in beschermingsbewind, àlle zaken waarin ambtshalve beschermings-
bewind is ingesteld (dit door de rechtbank ingestelde bewind kwam sporadisch
voor) en systematisch 35% van de curateleverzoeken bekeken (zie tabel 1 voor de
schematische weergave hiervan).

Al doende zijn er 102 dossiers van beschermingsbewindverzoeken die gericht
zijn aan de kantonrechter in de steekproef beland. Bij de genoemde vijf recht-
banken werden zo 88 verzoeken inzake curatele geanalyseerd. Dit zijn zogenaam-
de 'eerste' verzoeken tot vaststelling van curatele.

Ambtshalve vastgesteld beschermingsbewind is bij alle rechtbanken telkens in
de steekproef opgenomen (n=7). Bovendien zijn 14 verzoeken tot omzetting van
curatele in beschermingsbewind geanalyseerd. Deze laatst genoemde zijn even-
eens aan de rechtbank gericht.

Tabel 1: Schematische weergave van de steefproef

kantongerecht circa 10%
rechtbank circa 35%

rechtbank 100%

rechtbank 100%

van beschermingsbewindverzoeken n=102
van de curateleverzoeken n= 88

van verzoeken tot omzetting van curatele in
beschermingsbewind n= 14
van ambtshalve opgelegd beschermingsbewind n= 7

Daarnaast is, om inzicht te krijgen in de financiële en administratieve afwikkeling
van uitgesproken beschermingsbewind, een twintigtal beschermingsbewindzaken
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dat vanaf 1984 loopt, geanalyseerd. Hierbij gaat het met zo'n klein aantal uiter-
aard niet om een representatieve steekproef, maar om een indicatie .2

Het wegen van de steekproef
De bedoeling was, zoals gezegd, om telkens 10% van de beschermingsbewindver-
zoeken te analyseren en 35% van de curateleverzoeken om uit te komen op een
totaal aantal van circa 100 beschermingsbewindzaken en 100 curatelezaken. Van
tevoren was echter niet bekend hoeveel verzoeken bij de betreffende gerechten
waren ingediend (de CBS-cijfers gaven immers bewindnummers en niet het aan-
tal verzoeken weer). Om die reden is per kantongerecht telkens een extra dossier
in de steekproef opgenomen. Het uiteindelijke percentage van in de steekproef
opgenomen verzoeken is derhalve iets van de oorspronkelijk geplande 10% afge-
weken. Om dit gelijk te trekken zijn de getrokken cases zodanig vermenigvuldigd
dat uiteindelijk 13% van alle verzoeken bij de onderzochte kantongerechten is
opgenomen (zie bijlage 2). Het totaal aantal te analyseren beschermingsbewind-
verzoeken is zodoende van 116 (ongewogen) naar 121 (gewogen) 'opgehoogd'.

1.4 Opzet van dit verslag

Hoofdstuk 2 biedt de weergave van de dossieranalyse betreffende beschermings-
bewind meerderjarigen. Allereerst zal (in paragraaf 2.1) bekeken worden wat er
aan cijfermateriaal voorhanden is. Vervolgens komen de geanalyseerde verzoeken
aan de orde (in paragraaf 2.2). Een groot gedeelte van de in de inleiding gestelde
vragen zal hier worden beantwoord. Hieruit zal blijken in welke gevallen bescher-
mingsbewind is verzocht, wat de directe aanleiding is voor het verzoek en welke
motiveringen hierbij worden gehanteerd. In paragraaf 2.3 wordt de uitspraak van
de kantonrechter besproken, waarbij het voornamelijk gaat om de inhoud van de
uitspraak, zoals hoe de bewindvoering geregeld wordt en de motiveringen hier-
voor. Tot besluit van dit hoofdstuk zullen de bevindingen samengevat worden
(paragraaf 2.4).

In het derde hoofdstuk worden de curateleverzoeken besproken. Ook hier
wordt ingegaan op de onderzoeksvragen zoals die eerder gesteld zijn.

In hoofdstuk 4 zal een vergelijking gemaakt worden tussen beschermingsbewind
en curatele. Allereerst worden de bevindingen uit de dossieranalyse betreffende
beschermingsbewind en curatele (van hoofdstuk 2 en 3) met elkaar vergeleken.
Daarnaast komen de bij de rechtbank behandelde verzoeken tot omzetting van
curatele in beschermingsbewind aan de orde. Tevens wordt het door de recht-
bank ambtshalve opgelegd beschermingsbewind besproken. Enkele conclusies vol-
gen ter afsluiting.

Hoofdstuk 5 behelst de werking van beschermingsbewind in de praktijk. Hier-
toe zijn van enkele dossiers het verloop van 1984 tot en met 1988 bekeken. Daar-
naast zal verslag gedaan worden van interviews met kantonrechters, griffiemede-

2 Bij vijf kantongerechten zijn circa vijf zaken uit 1984 bekeken met een totaal van 26.
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werkers, notarissen en institutionele bewindvoerders. Deze interviews zijn gehou-
den als aanvulling op de gegevens van de dossiers.

De rapportage wordt afgerond met hoofdstuk 6, waarin een korte samenvatting
van het voorgaande gegeven zal worden. Bovendien wordt teruggekomen op de
in de inleiding gestelde onderzoeksvragen. Vervolgens zullen de belangrijkste
bevindingen hieruit worden besproken.
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2 Beschermingsbewind in de rechtspraktijk

2.1 Beschermingsbewind in cijfers

Er bestaan geen recente cijfers van het aantal ingediende verzoeken voor het in-
stellen van beschermingsbewind. De Hoofddirectie Organisatie Rechtspleging en
Rechtshulp van het Ministerie van Justitie (HDORR) heeft het aantal verzoeken
vanaf het in werking treden van de regeling in 1982 bijgehouden tot 1985. In 1982
(vanaf september) waren in totaal 426 verzoeken ingediend, in 1983 2666, in het
jaar daarna 3629 en in 1985 3564. Deze cijfers van HDORR hebben uitsluitend
betrekking op bij de kantongerechten ingediende verzoeken.

Het CBS heeft vanaf 1984 de geregistreerde bewindnummers geteld. Bewindnum-
mers worden aan bewinddossiers gegeven zodra er door de (kanton)rechter be-
schermingsbewind wordt uitgesproken. Die bewindnummers worden gegeven door
de kantongerechten in de woonplaats van de bewindvoerder, ongeacht bij welk
gerecht het verzoek is ingediend (dat is nl. de woonplaats van de rechthebbende).
Deze bewindnummers beslaan dus toegewezen verzoeken door de kantonrechter,
toegewezen verzoeken tot omzetting van curatele in beschermingsbewind door de
rechtbank en ambtshalve door de rechtbank ingesteld beschermingsbewind.

In 1984 heeft het CBS in totaal 3327 bewindnummers geregistreerd en in 1985
3403. De discrepantie tussen de cijfers van HDORR en het CBS van 1984 en
1985 zijn ten dele te verklaren uit het feit dat de cijfers van HDORR ook afge-
wezen en ingetrokken zaken bevatten en dat de gevallen genoteerd zijn op het
moment van indiening van het verzoek, terwijl de cijfers van het CBS uitgaan van
toegewezen verzoeken op het moment van afdoening (of zelfs later, op het
moment van inschrijving in het bewindsregister). In tegenstelling tot de cijfers van
HDORR beslaan de cijfers van het CBS ook zaken die door de rechtbank zijn
behandeld.

Voor 1986 maakt het CBS melding van 3189 bewindnummers. In 1987 zijn dat
er 3583. De steekproef van onderhavig onderzoek is samengesteld uit verzoeken
van 1987. Aldoende zijn de repertoirelijsten (waarin binnengekomen verzoeken
aangetekend worden en meestal ook de daarbij behorende beschikking) bij de
bezochte gerechten ingezien. Deze maakten duidelijk dat er in totaal bij de ge-
noemde kantongerechten in 1987 827 en bij de rechtbanken 14 verzoeken tot om-
zetting van curatele in beschermingsbewind werden ingediend.' Voor 1988 heeft

3 Vaak kwam niet uit de repertoirelijsten naar voren wat de inhoud was van de beschik-
kingen dus kan dit alleen vermeld worden van de geanalyseerde dossiers (paragraaf
2.3).
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het CBS 4335 bewindnummers inzake beschermingsbewind geteld .4 Dit geeft dus
ten opzichte van 1987 een lichte vermeerdering te zien. Deze is ten dele te ver-
klaren uit de verlaging van de meerderjarigheidsgrens.

De schatting naar aanleiding van de hiervoor vermelde cijfers van het CBS is
dat er thans in totaal circa 20.000 gevallen van beschermingsbewind bestaan.

2.2 De verzoeken

In deze paragraaf komen de diverse kenmerken van de in 1987 ingediende aan-
vragen voor beschermingsbewind aan de orde. Het gaat hierbij uitsluitend om
'eerste' verzoeken. Deze zijn telkens bij het kantongerecht ingediend. In het ver-
volg van het verslag zal uitsluitend gesproken worden over de gewogen steek-
proef.5

Beschenningsbewind voor wie
De (gewogen) steekproef bestaat uit 107 beschermingsbewindverzoeken die in
1987 zijn ingediend. Wanneer men de gegevens over leeftijd bekijkt, valt te zien
dat circa twee derde van de mensen voor wie beschermingsbewind is verzocht,
ouder is dan 65 jaar (zie figuur 1). Bijna een kwart van de verzoeken is ingediend
voor mensen tussen 36 en 65 jaar, terwijl slechts 13% van de verzoeken is gedaan
voor de groep onder de 35. Blijkbaar is de beschermingsbewindmaatregel vooral
voor oudere mensen `populair'. Een fijnere leeftijdsverdeling laat een overeen-
komstig beeld zien (zie bijlage 3a).

Figuur 1: Overzicht van de leeftijd van de rechthebbenden inzake beschermingsbewind
verzoeken, steekproef 1987

36-55 )mr

° Volgens (nog) niet gepubliceerde cijfers.

5 De 'onbekenden'.zullen bij elke variabele buiten beschouwing gelaten worden.
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Het blijkt om iets meer vrouwen dan mannen te gaan, maar dit verschil heeft
geen betekenis, behalve dan dat het meestal om ouderen gaat en er meer oudere
vrouwen dan oudere mannen zijn.

Van de personen voor wie beschermingsbewind is verzocht, bleek dat verreweg
de meesten ongehuwd of niet-samenwonend waren (85%). Circa de helft van hen
was wel gehuwd geweest (gescheiden of weduwe/weduwnaar). Een kleinere groep
was gehuwd of samenwonend (15%).

De meeste rechthebbenden woonden in een tehuis of inrichting (81%). Dit be-
trof voornamelijk mensen ouder dan 65 jaar. Een kleinere groep blijkt in gezins-
verband te wonen (13%); meestal waren dit jongeren die met hun ouders wonen.
Daarnaast was 6% alleenstaande (zie tabel 2).

Tabel 2: Vergelijking tussen de leeftijd van de personen voor wie beschermingsbewind is
verzocht en de woonsituatie van hen, in procenten, steekproef van 1987

woonsituatie leeftijd

18-35 jr. 36-65 jr. >66 jr. totaal

alleenstaande
gezinsverband
tehuis/inrichting
anders

8
23
69

-

9
17
74

-

4
9

85
1

6
13
81

1

totaal' 100 100 100 100

totaal aantal 13 23 68 104

In verband met afrondingen kan het totaal afwijken van 100%.

Bij de beschermingsbewindverzoeken ging het in bijna drie kwart van de gevallen
om geestelijk onbekwame mensen, van wie een klein gedeelte werd gespecificeerd
als dement. In ongeveer een kwart van de verzoeken werd het gestel van de be-
trokkene niet verder omschreven dan als geestelijk en/of lichamelijk onbekwaam.
Vier procent van de verzoeken werd gedaan voor lichamelijk onbekwame mensen.

Gezien het voorgaande is het niet opzienbarend dat als motivering voor de
meeste verzoeken genoemd werd dat de betrokkene geestelijk onbekwaam is.
Een klein gedeelte van hen werd aangeduid als dement. Bij 44% van de verzoe-
ken werd een kennelijke standaard motivering gebruikt, zoals het voorbeeld uit
de brochure over beschermingsbewind meerderjarigen van het Ministerie van Jus-
titie: `(...) aangezien betrokkene als gevolg van zijn/haar lichamelijke of geestelij-
ke toestand niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen zelf be-
hoorlijk waar te nemen (...)'.

De directe aanleiding voor de verzoeken kwam in een groot aantal dossiers niet
naar voren, wellicht omdat er geen specifieke directe aanleiding was (44%). De
wel gespecificeerde aanleidingen (zie figuur 2) geven te zien dat meestal de op-
name van de rechthebbende in een tehuis of inrichting in het geding was (49%).
Daarbuiten ging het in 10% om de verkoop van een huis. Meestal was zo'n ver-
koop noodzakelijk, omdat de rechthebbende zijn zelfstandige woning verliet om
opgenomen te worden in een (verpleeg)tehuis of inrichting. In circa een zesde
van de gevallen was de aanleiding een erfenis die de rechthebbende had ontvan-
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gen, maar niet zou kunnen beheren. Zeven procent van de beschermingsbewind-
verzoeken werd ingediend, omdat de bestaande regeling (zaakwaarneming of een
constructie van volmachten) niet goed werkte. Slechts in vijf procent van de ge-
vallen vormde het meerderjarig worden van de rechthebbende de directe aanlei-
ding voor het verzoek. Zie voor overige aanleidingen figuur 2.

Figuur 2: Overzicht van de directe aanleiding voor de beschermingsbewindverzoeken,
steekproef 1987

opname tehul5

verkoop nuts

erfenis ^J L_.r oerderJeriq

regel ing niet p^ed

Het beschermingsbewindverzoek is in ruim drie kwart van de gevallen door fami-
lieleden van de rechthebbende ingediend. Meestal waren dat kinderen van de
betrokkene (32%) of andere familieleden (28%) (zoals broer/zus, oom/tante).
Slechts in 16% betrof het ouders die voor hun kind beschermingsbewind verzoch-
ten. Dit sluit aan bij wat eerder al was geconstateerd, namelijk dat beschermings-
bewind voornamelijk voor ouderen werd verzocht. In 12% van de gevallen werd
het beschermingsbewind door-de-officier van justitie gevorderd, meestalgeini-
tieerd door de staf van het tehuis waar de rechthebbende verbleef.(' De echt-
genoot of levensgezel was in 10% van de zaken de verzoeker. De rechthebbende
zelf diende in één zaak het verzoek voor beschermingsbewind in (zie bijlage 3b).

In bijna drie kwart van de zaken stelde de verzoeker zichzelf als bewindvoerder
voor (het geval waarin de rechthebbende zelf het verzoek indiende of de officier
van justitie het bewind vorderde niet meegerekend).

In ruim de helft van de gevallen werden familieleden voorgesteld als bewind-
voerder (57%); met name kinderen van de rechthebbende (25%), in 12% werden
de ouders als zodanig voorgesteld en in 21% van de gevallen een ander familielid
of was duidelijk dat de voorgestelde bewindvoerder familie was, maar was de

6 Het waren ook wel vrienden, huisgenoten of zaakwaarnemers van de rechthebbende die
de officier van justitie verzochten een dergelijke vordering te doen.
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familierelatie onbekend.' Voor 14% van de beschermingsbewindverzoeken stelde
men een stichting voor vermogensbeheer voor als bewindvoerder. De echtgenoot
of levensgezel werd in 8% van de zaken voorgesteld de bewindvoering op zich te
nemen. Dat is in nog niet de helft van de zaken met gehuwde of samenwonende
rechthebbenden. Dit is opmerkelijk, daar in art. 435 lid 3 boek 1 BW wordt
gesteld dat bij voorkeur de echtgenoot of andere levensgezel tot bewindvoerder is
te benoemen. Blijkbaar waren veel echtgenoten of levensgezellen niet de meest
geschikte persoon bevonden (door hen zelf of door andere betrokkenen) om de
bewindvoering te realiseren (dat betrof dan meestal oudere rechthebbenden van
boven de 65 jaar). Soms werden notarissen of advocaten geopperd als bewind-
voerder (7%). Ook wel werd een kennis (4%) of een medewerker van het tehuis
waar de rechthebbende verbleef (4%), als zodanig voorgesteld (4%) (zie bijlage
3c).

23 Uitspraak kantonrechter

Vrijwel alle verzoeken uit de steekproef zijn toegewezen; de ingetrokken verzoe-
ken (9%)8 buiten beschouwing latend, is 96% van de verzoeken toegewezen. Drie
procent van de verzoeken is afgewezen en 1% is niet-ontvankelijk verklaard.

De kantonrechter hanteerde bij de beschikkingen meestal een standaardformu-

lering, veelal aan de hand van een door HDORR ontwikkeld standaardformulier.

Zo werd bij de toegewezen verzoeken meestal als motivering gebruikt: '(...) over-

wegende dat uit de stukken en de behandeling ter terechtzitting aannemelijk is

geworden dat de rechthebbende als gevolg van zijn (haar) lichamelijke of geeste-

lijke toestand niet in staat is ten volle zijn (haar) vermogensrechtelijke belangen
zelf behoorlijk waar te nemen (...)'. In 96% werd deze motivering (of een verge-

lijkbare waarin gesproken wordt van het geestelijk en/of lichamelijk niet in staat

zijn van de persoon in kwestie) gehanteerd, terwijl daarnaast in enkele gevallen

de nadruk werd gelegd op de geestelijke onbekwaamheid van de rechthebbende
(4%).

Afgewezen zijn drie verzoeken voor beschermingsbewind. Deze verzoeken
waren telkens door familieleden van de rechthebbende ingediend. Voor twee van
deze gevallen was er een afwijzing, omdat de kantonrechter de rechthebbende, in
tegenstelling tot de verzoekers, wèl in staat achtte tot vermogensrechtelijke belan-
genbehartiging. In het andere geval werd het verzoek afgewezen, omdat de recht-
hebbende geen vermogen had en leefde van een sociale-dienstuitkering; de kan-
tonrechter concludeerde hieruit dat er voor deze persoon iberhaupt geen ver-
mogensrechtelijke zaken te behartigen zijn.

Waar het om gaat, is dat de kantonrechter overtuigd is van de noodzaak van
beschermingsbewind en dat hij dit baseert op de geestelijke en/of lichamelijke
conditie van de betrokkene. In circa twee derde van de beschermingsbewind-

7 Bijvoorbeeld iemand die voorstelde het bewind te voeren over de goederen van zijn
neef, waaruit verder niet bleek of dat een derde (oom/neef) of vierde graads (neef/
neef) familielid was.
Verzoeken werden vaak ingetrokken wegens overlijden van de rechthebbende.
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verzoeken heeft de kantonrechter voor zijn uitspraak de beschikking over een
medische verklaring. Hoewel deze medische verklaring bij een beschermings-
bewindverzoek wettelijk niet verplicht is, wordt bij een aantal kantongerechten
met klem verzocht zo'n medische verklaring het verzoek te laten vergezellen. Het
kantongerecht van Hilversum heeft zelfs een standaardformulier ontwikkeld, ter
vereenvoudiging van het opstellen van een medische verklaring.

De kantonrechter heeft daarnaast de mogelijkheid een onderzoek door deskun-
digen te gelasten. Deze mogelijkheid wordt echter zelden aangewend.

Verder dienen de betrokkene en diens echtgenoot of levensgezel ten verhore
opgeroepen te worden en kunnen familieleden of deskundigen worden gehoord.
Indien de rechthebbende en diens echtgenoot of levensgezel niet in staat zijn ter
zitting te verschijnen, dan kàn de kantonrechter hen ook thuis bezoeken. Bij de
door ons bezochte kantongerechten blijken niet alle kantonrechters dezelfde
praktijk te hebben wat betreft het thuis bezoeken van de betrokkenen. Sommige
kantonrechters bezoeken nooit betrokkenen die niet in staat zijn ter zitting te ko-
men in verband met beschermingsbewindzaken. Dit blijkt per kantongerecht (en
per kantonrechter) te verschillen. Andere bezoeken rechthebbenden die niet in
staat zijn ter zitting te komen, uitsluitend wanneer er geen medische verklaring is
gevoegd bij het verzoek of wanneer men het vermoeden heeft dat het bescher-
mingsbewindverzoek valse bedoelingen heeft.

In 33% van de beschermingsbewindzaken is de rechthebbende ter zitting ge-
hoord. Daarnaast heeft de kantonrechter 13% van de rechthebbenden die niet in
staat waren op de zitting te verschijnen, met een griffier bezocht. In ruim de helft
van de beschermingsbewindzaken heeft de kantonrechter de rechthebbende ter
zitting gehoord noch thuis bezocht. In deze gevallen is de beslissing blijkbaar
gebaseerd op de medische verklaring (bij 72% van de niet gehoorde of bezochte
betrokkenen) en/of op de verklaringen van de verzoeker, echtgenoot, levensgezel
of curator van de rechthebbende of familieleden. In 14% van de gevallen wordt
de rechthebbende niet gehoord (ter zitting noch thuis) en is er ook geen medi-
sche verklaring die het beschermingsbewindverzoek heeft vergezeld.

In vrijwel alle gevallen waarin het verzoek om beschermingsbewind is toegewe-
zen, is de bewindvoerder benoemd die men oorspronkelijk ook had voorgesteld
(94%). Waarom in bepaalde gevallen van de voorgestelde bewindvoerder is afge-
weken, was meestal niet uit de dossiers te distilleren. Wèl is opmerkelijk dat in
die gevallen waarin de kantonrechter besloot om niet de oorspronkelijk voor-
gestelde bewindvoerder aan te stellen, er relatief vaker een conflictsituatie was
(geweest) in de familiekring van de betrokkene dan in zaken waarin wèl de voor-
gestelde bewindvoerder is benoemd om het bewind op zich te nemen. Deze con-
flictsituaties tussen familieleden ontstonden veelal, omdat men niet eens was de
voorgestelde bewindvoerder te benoemen, hetgeen wel voorkwam als er veel geld
te beheren viel.

Hoeveel vermogen wordt onder bewind gesteld?
Niet in alle gevallen was uit de dossiers te achterhalen hoeveel vermogen ver-
zocht werd onder bewind te stellen en uiteindelijk onder bewind gesteld werd.
Dat heeft te maken met het feit dat de verzoeken zijn bestudeerd en vaak pas
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duidelijk werd hoeveel vermogen in het geding was bij de boedelbeschrijving, die
werd ingediend bij het voor de uitvoering van het uitgesproken bewind verant-
woordelijke kantongerecht. Slechts in bijna drie kwart van de onderzochte be-
schermingsbewindverzoeken is bekend hoeveel vermogen onder bewind gesteld is.
Verreweg de meest voorkomende 'beschermde' vermogens (twee derde) liggen
tussen f 1000,- en f 50.000,-, waarvan de meeste tussen f 1000,- en f 10.000,-.
Terwijl in enkele zaken er geen of bijna geen vermogen aanwezig was, overschre-
den enkele andere vermogens de miljoen gulden. Het feit dat er in sommige za-
ken (vrijwel) geen vermogen was, vormde blijkbaar niet voor elke kantonrechter
reden het beschermingsbewindverzoek af te wijzen. Overigens dient vermelding
gemaakt te worden van het feit dat meestal niet uit de dossiers te halen viel of de
betrokkene een huis of ander onroerend goed bezat.

Beschermingsbewind als 'maatwerk'?
In de inleiding werd reeds gesproken over de specifieke mogelijkheid van de
instelling van beschermingsbewind over een bepaald gedeelte van het vermogen,
in tegenstelling tot de curatele dat altijd alle vermogen van de betrokkene be-
treft. Zo kan iemand verzoeken zijn vermogen onder bewind te stellen, maar wel
zelf het beheer willen houden over zijn maandelijks inkomen. Het beschermings-
bewind kan aldus 'maatwerk' zijn in tegenstelling tot de confectie van de curatele
(zie Jansen, 1987). De praktijk wijst echter uit dat dergelijke verzoeken tot ge-
deeltelijk beschermingsbewind nauwelijks gedaan worden. In deze steekproef is
slechts in één geval gedeeltelijk beschermingsbewind verzocht. In twee andere
gevallen is door de rechtbank ambtshalve gedeeltelijk beschermingsbewind opge-
legd. Omdat het hier een speciale mogelijkheid van de beschermingsbewind
maatregel betreft, zijn deze drie gevallen nader bekeken.

De zaak waarin men verzocht om gedeeltelijk beschermingsbewind is gestart
door de ouders van een 36-jarige. De betrokkene woonde bij (een van) de
ouders, was ongehuwd en geestelijk onbekwaam. Het genoemde verzoek werd
gedaan in verband met een erfenis. Verzocht werd het gehele vermogen onder
bewind te stellen met uitzondering van de maandelijkse AAW-uitkering. Blijkbaar
werd deze persoon wel in staat geacht het maandelijkse inkomen te beheren. Het
verzoek werd toegewezen en de voorgestelde bewindvoerder (iemand uit de naas-
te familie) werd als zodanig benoemd.

Van de twee zaken waarin ambtshalve een gedeeltelijk beschermingsbewind
werd opgelegd, was het ene gedaan naar aanleiding van een verzoek tot beëindi-
ging van de curatele. Dit verzoek werd door de 42-jarige curanda zelf ingediend.
Zij wilde deze reeds zes jaar bestaande curatele wegens geestelijke stoornis op-
heffen, aangezien haar geestelijke situatie verbeterd was en zij het vooruitzicht
had zelfstandig te gaan wonen. De rechter bepaalde vervolgens dat de gronden
die destijds aanleiding vormden voor de ondercuratelestelling, inderdaad niet
meer bestonden, maar dat gedeeltelijke bescherming wèl noodzakelijk was. De
reikwijdte van de bescherming werd bepaald op alles boven f 1000,-. Deze
f 1000: zou de rechthebbende dus wel zelf kunnen beheren; alles daar boven valt
onder de verantwoordelijkheid van de bewindvoerder. De rechter had voor zijn
beslissing de beschikking over een medische verklaring, waarin was gesteld dat de
rechthebbende geestelijk onbekwaam was. Daarbuiten had de rechter behalve de
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rechthebbende zelf, de curator en toeziende curator ter zitting gehoord. De uit-
eindelijke bewindvoerder werd een accountantskantoor.

Het andere ambtshalve opgelegde gedeeltelijk beschermingsbewind betrof een
verzoek tot omzetting van curatele in beschermingsbewind over alle goederen.
Door de bejaarde curandus was verzocht de reeds enkele tientallen jaren bestaan-
de curatele wegens verkwisting (op eigen verzoek destijds ingesteld) op te heffen,
omdat de oorzaken die aanleiding hadden gegeven tot curatele niet meer zouden
bestaan. De rechter wees het verzoek voor zover het de opheffing van de curatele
betreft toe. Wat betreft het beschermingsbewind zag de rechter zich genoodzaakt
een door de ouders van de curandus destijds ingesteld testamentair bewind te eer-
biedigen en zodoende te komen tot gedeeltelijk beschermingsbewind. Het vermo-
gen van circa anderhalf miljoen gulden stond reeds onder testamentair bewind en
er werd beschermingsbewind opgelegd over de vruchten ervan. In deze zaak was
een kas-associatie voorgesteld als bewindvoerder en deze is door de rechter ook
benoemd.

In de eerste twee gevallen is door gedeeltelijk beschermingsbewind op te leg-
gen duidelijk rekening gehouden met de restcapaciteit van de rechthebbende.
Volledig beschermingsbewind zou in deze gevallen een te veel omvattende be-
scherming betekenen. In de derde beschreven zaak ligt de reden van het ambts-
halve ingestelde gedeeltelijke beschermingsbewind wat anders, omdat er testa-
mentair bewind in het geding was.

Overigens speelde in dit laatste geval nog een bijzondere juridische kwestie.
Blijkens het betreffende dossier is bij die rechtbank de vraag gerezen in hoeverre
beschermingsbewind naast testamentair bewind nog wel nodig is. In de genoemde
zaak vond de rechter beschermingsbewind over het vermogen dat reeds onder
testamentair bewind stond blijkens de beschikking overbodig. In een andere,
soortgelijke zaak bij dezelfde rechtbank is evenwel besloten dat beschermings-
bewind het testamentair bewind overtreft, zonder daarbij in strijd te zijn met de
intenties van de testateur. In deze zaak is dan ook tot beschermingsbewind beslo-
ten over alle goederen. Uit deze twee verschillende opvattingen van rechters
blijkt dat de relatie tussen de beide genoemde soorten bewind niet duidelijk is.

Beschermingsbewind als maatwerk blijkt dus slechts voor enkele gevallen van
toepassing te zijn.

2.4 Samenvattend

In het jaar van het in werking treden van de beschermingsbewindregeling zijn
(vanaf september) slechts enkele honderden verzoeken ingediend. Het jaar daar-
op werd een klein duizendtal verzoeken ingediend om vervolgens op te lopen tot
3583 verzoeken in 1987. In 1988 zijn 4335 bewindnummers inzake beschermings-
bewind uitgegeven (volgens nog niet gepubliceerde cijfers van het CBS). Dit
vormt dus een lichte stijging die mogelijkerwijs verband houdt met de verlaging
van de meerderjarigheidsgrens. Het totaal aantal gevallen van lopend bescher-
mingsbewind wordt geschat op circa 20.000.

De onderzochte beschermingsbewindverzoeken blijken voornamelijk voor men-
sen van boven de 65 jaar te zijn ingediend. In de meeste gevallen betrof het on-
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gehuwden of niet-samenwonenden en doorgaans waren het geestelijk onbekwame
mensen. De meesten van hen woonden in een tehuis of inrichting.

De aanleiding voor bijna twee derde van de beschermingsbewindverzoeken was
de opname van de rechthebbende in een tehuis of inrichting en/of de verkoop
van het huis van de rechthebbende. Andere voorkomende aanleidingen voor het
verzoek waren het ontvangen van een erfenis of omdat de bestaande regeling van
zaakwaarneming of volmachten niet goed functioneerde.

Meestal waren familieleden van de rechthebbende de verzoekers voor bescher-
mingsbewind, voornamelijk de kinderen van de betrokkene. In ruim de helft van
de gevallen werden familieleden als bewindvoerder voorgesteld. In 14% van de
zaken stelde men een stichting voor vermogensbeheer voor als bewindvoerder. In
vrijwel alle toegewezen gevallen zijn de voorgestelde bewindvoerders door de
kantonrechter benoemd.

Behalve de 9% ingetrokken verzoeken (vaak wegens overlijden van de recht-
hebbende) zijn nagenoeg alle verzoeken uit de steekproef toegewezen. Meestal
werd door de kantonrechter een standaardmotivering gehanteerd, namelijk door
de geestelijke en/of lichamelijke toestand van de rechthebbende zou hij niet in
staat zijn ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk te beharti-
gen. Voor zijn beslissing had de kantonrechter in de meeste gevallen de beschik-
king over een medische verklaring. Daarnaast was minder dan de helft van de
rechthebbenden gehoord, meestal ter zitting, terwijl een kleiner percentage door
de kantonrechter thuis is bezocht.

In 14% van de zaken is de rechthebbende niet gehoord èn was er ook geen
medische verklaring met het verzoek ingediend.

Van de bedoeling van de wetgever beschermingsbewind in te kunnen laten stel-
len voor een gedeelte van het vermogen, rekening houdend met de `restcapaciteit'
van de rechthebbende, is nauwelijks gebruik gemaakt. Naar de oorzaak hiervan
kan slechts gegist worden: wellicht is men niet op de hoogte van deze specifieke
mogelijkheid of wordt gedeeltelijke bescherming te ingewikkeld voor de uitvoe-
ring van het bewind of kost het te veel tijd. Misschien ook ziet men volledig be-
schermingsbewind telkens als de meest geschikte oplossing voor het vermogens-
beheer.
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3 Curatele; dossieranalyse van 1987

In dit hoofdstuk komen verschillende kenmerken van de curatele aan de orde op
grond van de dossieranalyse van verzoeken die in 1987 zijn ingediend. Hierbij
worden uitsluitend 'eerste' curateleverzoeken besproken. Er zal getracht worden
antwoord te geven op enkele van de in de inleiding gestelde vragen: voor wie
worden curateleverzoeken ingediend, wat zijn de motiveringen, wat is de aanlei-
ding hiervoor, wat beslist de rechter en hoe motiveert hij zijn beslissing (zie para-
graaf 1.3).

3.1 De verzoeken

Jaarlijks worden circa duizend verzoeken voor curatele ingediend. In het jaar
waaruit de steekproef is samengesteld, 1987, kwamen 1002 verzoeken bij de 19
rechtbanken ter behandeling (CBS, 1988). In 1988 zijn 1487 curateleverzoeken
ingediend.9 Deze stijging heeft mogelijkerwijs te maken met de verlaging van de
meerderjarigheidsgrens. Slechts bij benadering is aan te geven hoeveel onder
curatele gestelden er zijn; de schatting is dat er in totaal circa 20.000 bestaan. Bij
vijf van de rechtbanken, een per ressort, zijn verzoeken inzake curatele geanaly-
seerd. De steekproef is opgebouwd uit 35% van de 'eerste' verzoeken tot curatele
(n=88) (zie bijlage 4 voor de steekproefsamenstelling). Wanneer men de gege-
vens over leeftijd bekijkt, valt te zien dat de curateleverzoeken voornamelijk zijn
ingediend voor mensen die jonger zijn dan 36 jaar (63%). Circa een kwart van de
verzoeken werd gedaan voor 36- tot 65-jarigen, aflopend tot 15% van de groep
die ouder is dan 65 jaar. De curatele wordt dus vooral toegepast voor jongere
mensen (zie figuur 3).10 De verzoeken zijn vrijwel even vaak voor vrouwen als
voor mannen ingediend. Verreweg de meeste curandi in spe waren woonachtig in
een tehuis of inrichting (82%), 10% woonde in gezinsverband (voornamelijk de
jongste groep) en 5% was alleenstaand. De personen waarvoor curatele werd
aangevraagd, zijn voor het merendeel ongehuwd (82%). Een kleine groep was ge-
huwd of samenwonend (10%), terwijl 8% gehuwd was geweest (gescheiden of we-
duwe/weduwnaar).

Uit de dossiers blijkt dat vrijwel alle personen voor wie curatele werd aange-
vraagd, geestelijk onbekwaam waren (95%), van wie 6% was gespecificeerd als

e Volgens (nog) niet gepubliceerde cijfers van het CBS.
` Een fijnere leeftijdsverdeling geeft dezelfde teneur weer (zie bijlage 5).
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dement. Een, enkeling was onbekwaam geacht wegens drankmisbruik. De ge-
noemde toestand van de betrokkene werd meestal als motivering voor het curate-
leverzoek gehanteerd.

Figuur 3: Overzicht van de leeftijd van de curandi in spe inzake curateleverzoeken, steek-
proef 1987
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De directe aanleiding voor de verzoeken kwam in een groot aantal dossiers niet
naar voren, wellicht omdat er geen specifieke directe aanleiding was (45%). De
verzoeken waarvoor de directe aanleiding wel gespecificeerd was, bleken voorna-
melijk te zijn ingediend wegens het meerderjarig (zijn ge)worden en dus niet
meer onder ouderlijk gezag staan van de betrokkene (zie figuur 4). Voor 17%
van de verzoeken was de aanleiding de opname in een tehuis of inrichting.

Figuur 4: Overzicht van de directe aanleiding voor de curateleverzoeken, steekproef 1987
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Het curateleverzoek blijkt in de meeste zaken door familieleden van de curandus
in spe te zijn ingediend, voornamelijk door ouders (63%).11 In 10% van de geval-
len waren kinderen van de toekomstige curandus de verzoeker en in 17% van de
gevallen waren het andere familieleden die het verzoek deden. De echtge-
no(o)t(e) was in bijna alle zaken waarin het ging om een gehuwde toekomstige
curandus, de verzoeker.12 In twee gevallen was de rechthebbende zelf de verzoe-
ker. Een enkele keer had de officier van justitie de curatelestelling, bijvoorbeeld
namens de staf van het tehuis waar de rechthebbende verblijft.

De meeste verzoekers stelden zich zelf voor als curator (85%).13 Dat waren in
verreweg de meeste gevallen familieleden, voornamelijk ouders (52%). In 7% van
de gevallen waren kinderen van de curandus voorgesteld als curator en in bijna
één derde waren dat andere familieleden. Slechts één keer werd de echtge-
no(o)t(e) geopperd als curator. Voor slechts enkele gevallen werd een notaris,
een accountant, een kennis of een medewerker van het tehuis waar de curandus
verbleef, voorgesteld het curatelebewind op zich te nemen.

3.2 Uitspraak rechter

Vijf procent van de curateleverzoeken is ingetrokken (onder andere vanwege de
opschudding binnen de familie die door het curatelerekest werd veroorzaakt of
omdat men het niet eens kon worden over de benoeming van de curator). Daar-
buiten zijn vrijwel alle verzoeken toegewezen (99%). Slechts één maal is een
curateleverzoek afgewezen. Dat betekende in dit geval dat het reeds eerder inge-
stelde beschermingsbewind werd voortgezet. In vrijwel alle toegewezen gevallen is
de voorgestelde curator uiteindelijk ook benoemd als curator (96%). De rechter
hanteerde vrijwel uitsluitend de motivering 'wegens geestelijke stoornis' (98%).
Bij één persoon werd de curatele toegewezen wegens drankmisbruik.

Als motivering voor de afwijzing van het curateleverzoek werd gesteld dat de
betrokkene niet méér bescherming nodig had dan het voor deze persoon reeds
ingestelde beschermingsbewind.

De rechtbank heeft doorgaans een redelijk aantal gegevens over de curandus in
spe ter beschikking. Zo wordt er in àlle gevallen een medische verklaring bij het
curateleverzoek ingediend. Daarnaast is praktisch elke curandus door de rechter
gehoord. De meeste van hen waren niet in staat naar de rechtbank te komen,
maar zijn door de rechter thuis bezocht.

11 Hierbij dient opgemerkt te worden dat er voor een verzoek aan de arrondissements-
rechter een procureur nodig is. Het kan voorkomen dat de goedkoopst mogelijke me-
thode gezocht wordt en zodoende de minst draagkrachtige bevoegde persoon als ver-
zoeker optreedt. Op deze wijze kan eventueel een prodeo-advocaat en ook een zoge-
naamde toevoeging bij de rechtbank verkregen worden, wat de eigen bijdrage aan de

12 procedurele kosten verlaagt. Hoe vaak dit voorkomt is niet bekend.
In de wet is overigens niet als mogelijke verzoeker de levensgezel genoemd.

13 Uitgezonderd de gevallen waarin de rechthebbende het verzoek deed of de officier van
justitie $e curatelestelling vorderde en tevens de gevallen waarin niet duidelijk was wie
werd voorgesteld als curator (te zamen 17%).
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De dossiers bevatten weinig informatie over de grootte van de vermogens van de
curandi en zal daarom verder niet aan de orde komen.

33 Samenvattend

Jaarlijks worden circa duizend verzoeken voor curatele ingediend. De onderzoch-
te curateleverzoeken blijken voornamelijk te worden ingediend-voor mensen tot
35 jaar. De personen voor wie een curateleverzoek wordt ingediend, zijn door-
gaans ongehuwd of niet-samenwonend. Het betreft voornamelijk mensen die in
een tehuis of inrichting verblijven. De meeste curandi in spe blijken geestelijk on-
bekwaam te zijn. Van enkele hiervan werd de toestand gespecificeerd als dement.

De aanleiding voor het merendeel van de verzoeken was het meerderjarig wor-
den van de betrokkene (drie kwart). Als aanleiding kwam verder nog relatief fre-
quent naar voren de opname van de betrokkene in een tehuis of inrichting.

De curateleverzoeken blijken in de meeste gevallen door familieleden van de
curandus te zijn ingediend, voornamelijk door ouders. Meestal stelde de verzoe-
ker zich zelf voor als curator; met name betrof dat familieleden (meestal ouders).

Behoudens de 5% ingetrokken verzoeken zijn praktisch alle verzoeken toe-
gewezen. De voorgestelde curator is meestal benoemd.

De rechter hanteerde vrijwel uitsluitend de motivering wegens geestelijke
stoornis'. Voor een enkele persoon werd de curatele toegewezen wegens drank-
misbruik. De motivering voor het ene afgewezen curateleverzoek was dat de
betrokkene voldoende beschermd werd door het eerder ingestelde beschermings-
bewind.

In iille gevallen. had een medische verklaring het verzoek, vergezeld. Daarnaast
had de rechter vrijwel elke curandus in spe gehoord (meestal thuis bezocht).
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4 Beschermingsbewind en curatele; een vergelijking

In dit hoofdstuk zal een vergelijking gemaakt worden met de regeling van de
curatele en het beschermingsbewind. Met deze vergelijking zal bekeken worden
of beschermingsbewind inderdaad voor 'lichtere' gevallen is vastgelegd, zoals in
de inleiding werd gesteld. In de eerste plaats zullen de eerder besproken bescher-
mingsbewind- en curateleverzoeken naast elkaar worden gelegd, waarbij het gaat
om de verschillen die uit de dossieranalyse naar voren gekomen zijn. Ten tweede
komen de omzettingsverzoeken van curatele naar beschermingsbewind aan de
orde. Ten derde wordt het door de rechtbank ambtshalve opgelegd beschermings-
bewind besproken. Het hoofdstuk zal besloten worden met enkele conclusies.

4.1 Beschermingsbewind- en curateledossiers vergeleken

Deze paragraaf behelst de vergelijking tussen de beide steekproeven, die van het
beschermingsbewind en die van de curatele. In paragraaf 13 is een aantal vragen
opgeworpen, die in deze vergelijking beantwoord zullen worden. Is het bescher-
mingsbewind bedoeld voor 'lichtere' gevallen dan curatele? Wordt in de praktijk
beschermingsbewind verzocht voor mensen met een 'lichtere' geestelijke stoornis,
zelfstandig wonenden, relatief meer oudere mensen en voor mensen die meer
contacten hebben met de buitenwereld?

Uit de onderzochte dossiers komt als meest opmerkelijke verschil tussen de
beide groepen naar voren dat beschermingsbewindverzoeken voornamelijk voor
oudere mensen, van boven de 65 jaar, worden ingediend, terwijl curatele meer
gevraagd blijkt te worden voor personen van onder 35 jaar (zie figuur 5). Dit ver-
schil is statistisch sterk significant.14 Voor de meeste curandi is er dus sprake van
een geestelijke stoornis die op reeds jonge leeftijd ontstaan is, terwijl personen
voor wie beschermingsbewind van toepassing is, op oudere leeftijd geestelijk on-
bekwaam (of onbekwamer) zijn geworden.

De factor 'zelfstandig wonen' blijkt voor beide groepen vrijwel gelijk: tussen 5
en 6% was alleenstaand. Van beide groepen woonden de meeste betrokkenen in
een tehuis of inrichting, terwijl circa een tiende in gezinsverband woonde.

Verreweg de meeste verzoeken werden ingediend voor geestelijk onbekwame
mensen, van wie een klein gedeelte was gespecificeerd als dement (voornamelijk
bij beschermingsbewindzaken). Vooral bij beschermingsbewindzaken kwam het
voor dat de conditie van de rechthebbende niet verder aangeduid werd (door een

14 Chi-kwadraat=66,29; df=4; p<0,0001; Cramer's V=0,583.
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arts en/of de verzoeker) dan `geestelijk en/of lichamelijk onbekwaam' (in circa
een kwart van de zaken). Inzake curatele kwam deze globale omschrijving slechts
één maal voor en was de reden voor het verzoek meestal van puur geestelijke
aard. Bij beschermingsbewind ging het in een aantal gevallen om lichamelijk on-
bekwame mensen.

Wat verder opvalt is dat het bij personen voor wie curatele is aangevraagd,
relatief vaker om ongehuwden of niet-samenwonenden gaat dan bij mensen voor
wie beschermingsbewind in het geding is. Relatief vaker zijn mensen voor wie
onderbewindstelling is verzocht, gehuwd of samenwonend, of gehuwd geweest in
vergelijking met de curateledossiers. Ook hierbij is sprake van een sterk signifi-
cant verband.15

Figuur 5: Overzicht van de leeftijd van de rechthebbenden inzake beschermingsbewind
resp. curatele, in procenten, steekproef 1987
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Figuur 6: Overzicht van de directe aanleiding voor de verzoeken, in procenten, steekproef
1987
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De aanleiding voor het verzoek was bij beschermingsbewind in de meeste zaken
(60%) de opname van de rechthebbende in een tehuis, ziekenhuis of inrichting
en/of de verkoop van het huis van de rechthebbende (veelal wegens een opname
in een tehuis) (zie figuur 6). Bij curatele was dit in een relatief veel kleiner aantal
gevallen de aanleiding voor het verzoek. Het gevonden verschil is statistisch signi-
ficant.l6 Bij curateleverzoeken was de aanleiding voornamelijk het meerderjarig
(zijn ge)worden van de curandus in spe, terwijl dit bij beschermingsbewindverzoe-
ken weer nauwelijks de aanleiding vormde. Ook hier is sprake van een verschil
dat niet op toeval berust, maar sterk significant is. 17

Daarnaast dienen nog enkele feitelijke verschillen vermeld te worden. Alle ver-
zoeken zijn voornamelijk, zij het bij curatele relatief vaker dan bij beschermings-
bewind, door familieleden van de betrokkene ingediend; bij beschermingsbewind
77% en bij curatele 90% van de verzoeken (zie figuur 7). Deze verschillen blijken
statistisch significant.18

Zoals figuur 7 te zien geeft, werden inzake beschermingsbewind de verzoeken
relatief iets vaker door anderen ingediend, zoals door de officier van justitie
(meestal geïnitieerd door de staf van het tehuis waar de rechthebbende verblijft).

16
Chi-kwadraat = 19,61; df=1; p<0,0001; phi=0,425.

17 Chi-kwadraat=51,04; df=1; p<0,0001; phi=0,685.
18 Chi-kwadraat=5,86; df=1; p<0,02; phi=0,173.
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Figuur 7: Overzicht van de verzoekers inzake beschermingsbewind resp. curatele, in pro-
centen, steekproef 1987
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In verreweg de meeste zaken stelde de verzoeker zichzelf voor als bewindvoerder
of curator. De voorgestelde curator was meestal een familielid (89%), voorna-
melijk ouders. Kinderen van de curandus waren in zeven procent van de zaken
voorgesteld als curator, in bijna een derde andere familieleden. Inzake bescher-
mingsbewind waren slechts in ongeveer de helft van de gevallen familieleden
voorgesteld als bewindvoerder (zie figuur 8). Het feit dat bij curatele relatief
vaker familieleden als curator werden voorgesteld dan familieleden als bewind-
voerders bij beschermingsbewind, is een statistisch significant verschil.19 De cura-
telezaken blijken al met al een grotere betrokkenheid van familieleden met zich
mee te brengen.

Als motivering voor de meeste verzoeken werd de geestelijke onbekwaamheid
van de betrokkene genoemd, zowel bij beschermingsbewind als bij curatele. In
deze algemene aanduiding zijn verschillen niet te onderkennen.

Zowel de curatele- als de beschermingsbewindverzoeken werden, tenzij inge-
trokken, in vrijwel alle gevallen toegewezen (bij curatele 99% en beschermings-
bewind 96%). Geenenkel•cuï•ateleverzoek werd. afgewezen zonder dat- er een an-
dere beschermingsmaatregel van kracht was voor degene wiens bescherming het
betrof. De gevallen waren blijkbaar zodanig `ernstig' van aard dat er bescherming
nodig was.

19 Chi-kwadraat=20,46; df=1; p<0,0001; phi=0,332.
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Figuur 8: Overzicht van de voorgestelde bewindvoerder resp. voorgestelde curator, in pro-
centen, steekproef 1987
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Vooral inzake beschermingsbewind maakte de kantonrechter meestal gebruik van
een kennelijke standaardmotivering: 'wegens lichamelijke of geestelijke toestand
niet in staat ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te
nemen (...)'. Bij de curatele hanteerde de rechter in vrijwel alle gevallen de moti-
vering wegens geestelijke stoornis. In een enkel geval werd de curatele toegewe-
zen wegens drankmisbruik. De motivering van de rechter was inzake curatele
specifieker, omdat de reden van de curatele immers implicaties heeft voor de
uitvoering ervan.

Duidelijk blijkt uit de dossiers dat de rechter bij zijn beslissing omtrent de
curatele doorgaans een groter aantal gegevens over de betrokkene ter beschik-
king heeft dan de kantonrechter inzake beschermingsbewind. Dit verschil is statis-
tisch significant20 en heeft voor een belangrijk deel te maken met de hoeveelheid
tijd die de rechter heeft. In alle curatelezaken heeft een medische verklaring het
verzoek vergezeld. Bij beschermingsbewindverzoeken waren die in circa twee der-
de van de zaken in het dossier aangetroffen. Bij beschermingsbewindverzoeken
zijn medische verklaringen niet verplicht, maar wordt er doorgaans wel met klem
om verzocht. Daarbij komt dat de rechter inzake curatele praktisch elke betrok-
kene heeft gehoord, van wie de meeste thuis zijn bezocht, omdat zij niet in staat
waren naar de zitting te komen. Bij beschermingsbewindverzoeken is slechts 33%
ter zitting verschenen en daarnaast heeft de kantonrechter 9% thuis bezocht. De
reden dat de rechter inzake curatele meer gegevens over de betrokkene ter be-

20 Chi-kwadraat = 13,06; df=1; p=0,0003; phi=0,276.
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schikking heeft, heeft waarschijnlijk direct verband met het feit dat de curatele
een veel zwaardere maatregel is dan het beschermingsbewind. Daarnaast is van
belang dat de rechter de routine heeft van het bezoeken van personen inzake de
Krankzinnigenwet en zodoende ook indien nodig de curandi in spe op zijn weg
bezoekt.

De vraag of beschermingsbewind voor `lichtere' gevallen wordt vastgesteld dan
curatele, kan naar aanleiding van bovenstaande vergelijking gedeeltelijk worden
beantwoord. De leeftijd van de mensen voor wie beschermingsbewind is aange-
vraagd, blijkt, zoals verwacht, in de meeste gevallen hoger te zijn. Vermoedelijk
gaat het bij curateleverzoeken om geestelijke stoornissen van ernstiger aard, aan-
gezien in verreweg de meeste gevallen het meerderjarig worden de aanleiding
vormde voor het verzoek, de meeste curandi in spe van jonge leeftijd waren en
blijkbaar reeds jong een geestelijke stoornis hadden. Tussen de rechthebbenden
inzake beschermingsbewind en curatele was betreft hun woonsituatie weinig ver-
schil; zo zijn er weinig maar ongeveer evenveel zelfstandig wonenden. Daarnaast
kan over de contacten van de betrokkenen met de buitenwereld alleen opgemerkt
worden dat het aantal dat in een tehuis of inrichting woonachtig was, bij beide
steekproeven eveneens ongeveer gelijk was.

4.2 Van curatele naar beschermingsbewind

In de inleiding is reeds opgemerkt dat in de verkennende fase van dit onderzoek
door informanten gesteld werd dat men vaak verzoekt een eerder uitgesproken
curatele om te zetten in beschermingsbewind. In deze paragraaf wordt ingegaan
op deze specifieke groep. Telkens zijn alle omzettingsverzoeken bij de bezochte
rechtbanken in de onderzoekspopulatie beland. De verzoeken tot omzetting van
curatele in beschermingsbewind behoren te worden ingediend bij de rechtbank.

Hoewel de rechtbank, wil zij de curatele kunnen opheffen, vastgesteld moet
hebben `dat de oorzaken die tot de curatele aanleiding hebben gegeven niet meer
aanwezig zijn' (volgens de curatelewetgeving), is dit bij een omzetting in bescher-
mingsbewind niet noodzakelijk. Voor dit specifieke geval is wettelijk bepaald dat
de curatele ook eindigt, wanneer bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak ten be-
hoeve van de betrokkene in een beschermingsbewind is voorzien. De situatie kan .
zich namelijk voordoen dat de oorzaken voor de curatele nog wel aanwezig zijn,
maar dat hetzij bij nader inzien hetzij omdat de curatele aanvankelijk bij gebrek
aan beter gekozen werd, met het beschermingsbewind zou kunnen worden vol-
staan.

In 14 zaken ging het om een verzoek tot omzetting van curatele in bescher-
mingsbewind. De reden voor deze verzoeken was meestal dat de geestelijke toe-
stand van de curandus zodanig was verbeterd dat met een beschermingsbewind
zou kunnen worden volstaan. Een andere genoemde grond was dat de curatele
niet werktC21 of er toch een nieuwe curator aangesteld moest worden en men
beschermingsbewind eigenlijk wel voldoende bescherming achtte. Deze verzoeken

21 Bijvoorbeeld als de curator de uitvoering van de curatelestelling niet in de hand houdt
of de curandus te goed c.q. ongeschikt is voor curatele.
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tot omzetting van curatele in beschermingsbewind zijn, zoals de groep 'eerste' be-
schermingsbewindverzoeken, meestal toegewezen. Afgezien van de drie ingetrok-
ken verzoeken werd één verzoek afgewezen, één niet-ontvankelijk verklaard en
de overige negen toegewezen.

Wat verder opvalt, is dat deze verzoeken voornamelijk gedaan worden voor
mensen in de leeftijdscategorie 35-65 jaar, terwijl de groep 'eerste' beschermings-
bewindverzoeken zich voornamelijk bevindt in de oudere leeftijdscategorie van
boven de 65 jaar. Dit verschil berust niet op toeval, maar is sterk statistisch signi-
ficant 22

De rechthebbenden van omzettingszaken komen relatief vaker naar de zitting
dan die van de overige beschermingsbewindzaken. Dit verband blijkt ook signifi-
cant te zijn. Uit het bovenstaande blijkt dat, hoewel wettelijk niet noodzakelijk
bij omzetting, het in de meeste omzettingsgevallen gaat om een verbeterde condi-
tie van de persoon in kwestie. Deze omzettingsverzoeken zijn in bijna de helft
van de gevallen ook formeel door de rechthebbende zelf ingediend. In vier geval-
len diende de curator het verzoek in, de officier van justitie vorderde in drie ge-
vallen beschermingsbewind en in twee gevallen waren de verzoekers familieleden
van de rechthebbende.

De uiteindelijke bewindvoerder is in bijna de helft van de omzettingszaken een
familielid, in enkele andere gevallen een instelling (een stichting voor vermogens-
beheer, notaris- of advocatenkantoor). Slechts in één geval is de curator aange-
steld als bewindvoerder. Blijkbaar wordt in dergelijke zaken niet automatisch de
curator tot bewindvoerder benoemd. In drie kwart van de zaken is de voorgestel-
de bewindvoerder door de rechtbank benoemd.

Verder is de groep waarvoor omzetting van curatele in beschermingsbewind is
verzocht, niet sterk afwijkend van de totale groep beschermingsbewindzaken.
Overigens is de kans aanwezig dat vooral kleine verschillen op toeval berusten
aangezien de 'omzettingsverzoeken' 14 cases betreffen.

4.3 Ambtshalve opgelegd beschermingsbewind

Naast de systematische steekproef van curateleverzoeken, die in het vorige hoofd-
stuk is besproken, zijn er aan de rechtbank verzoeken gedaan inzake curatele die
geleid hebben tot ambtshalve opgelegd beschermingsbewind. Dit ambtshalve op-
gelegd beschermingsbewind is bij de bezochte rechtbanken telkens geanalyseerd
(100%). Het zijn slechts zeven zaken waarin de rechter beschermingsbewind
verkoos boven de curatele. Zes hiervan werden opgelegd naar aanleiding van een
verzoek tot curatele en één na een verzoek tot beëindiging van curatele.
Hoewel hierbij weinig gevallen in het geding zijn, lijkt het toch interessant te be-
zien in hoeverre deze groep afwijkt van de totale groep waarvoor curatele is ver-
zocht. Wellicht kan inzicht worden verkregen in de beweegredenen van de rech-

u Als de leeftijdsgrens van 65 jaar is genomen, dan is chi-kwadraat=11,69; df=1;
p = 0,0006; phi = 0,312.

23 Chi-kwadraat=5,79; df=1; p=0,016; phi=0,267.
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ter voor de beslissing in enkele zaken ambtshalve beschermingsbewind op te leg-
gen in plaats van de curatele (of beëindiging ervan) toe te wijzen.

In zes gevallen gaat het om ongehuwden of niet-samenwonenden. Eén recht-
hebbende was wel gehuwd of samenwonend. Dit wijkt dus nauwelijks af van de
totale groep. Wanneer men de variabele leeftijd bekijkt, valt te zien dat twee van
de rechthebbende tussen 18 en 35 jaar waren, vijf tussen 36 en 65 jaar en geen
enkele van boven 65 jaar. De totale steekproef inzake curateleverzoeken betrof
vooral jongere mensen onder 35 jaar. Van deze mensen voor wie de rechter
ambtshalve beschermingsbewind oplegde, woonde het merendeel als zelfstandige
alleenstaande (n=5), terwijl dat voor de totale groep voor wie een curatelever-
zoek was ingediend, slechts 5% was. Dit kan voor de rechter een belangrijk crite-
rium zijn in zijn beslissing. Wellicht vindt hij curatele een te `zware' of veelomvat-
tende maatregel voor mensen die blijkbaar de zelfstandigheid hebben op zichzelf
te wonen. De rechter zag in deze gevallen wel reden voor bescherming en heeft
zodoende ambtshalve beschermingsbewind oplegd. Verder zijn er geen bijzonder-
heden van deze groep van zeven ten opzichte van ander curateleverzoeken.

Al met al blijkt de eerder gestelde vraag (zie inleiding) waarom de rechter een
keuze maakt tussen curatele en beschermingsbewind (waarbij is vooropgesteld dat
naar aanleiding van een beschermingsbewindverzoek nooit curatele opgelegd kan
worden), niet met zekerheid op basis van het dossieronderzoek kan worden be-
antwoord. Zoals hierboven reeds naar voren kwam, zou het kunnen zijn dat de
rechter rekening houdt met de zelfstandigheid of de leeftijd van de betrokkene.

4.4 Conclusie

De rechtsfiguur van beschermingsbewind is ingesteld naast de bestaande regeling
van de curatele. Uit de dossiers inzake `eerste' verzoeken tot curatele en bescher-
mingsbewind komt naar voren dat beschermingsbewind vooral voor 65-plussers is
aangevraagd, terwijl de curatele voornamelijk voor jongere mensen is verzocht.
Daarnaast blijkt de directe aanleiding voor beschermingsbewindverzoeken in de
meeste gevallen de opname in een tehuis of inrichting te zijn. Bij curateleverzoe-
ken ging het vooral om het meerderjarig worden van de curandus in spe. Duide-
lijk wordt dat het beschermingsbewind een andere doelgroep heeft dan de
curatele. De indruk is ontstaan dat curatele doorgaans voor `zwaardere' gevallen
wordt aangevraagd; voor mensen met een geestelijke stoornis van ernstiger aard,
ontstaan op reeds jonge leeftijd.

Dat zien we ook terug in de 14 verzoeken tot omzetting van curatele in be-
schermingsbewind die in de steekproef zijn aangetroffen. In de meeste gevallen
was de verbeterde geestelijke en/of lichamelijke toestand van de curandus de
aanleiding voor het verzoek, hoewel de oorzaken die destijds aanleiding gaven
voor het instellen van de curatele, niet per se hoeven te zijn opgehouden te be-
staan om tot deze omzetting te komen.

Opmerkelijk is dat deze curandi, dus voor wie beschermingsbewind werd ver-
zocht, relatief vaker naar de zitting kwamen dan die van de eerste beschermings-
bewind verzoeken of curateleverzoeken. In tegenstelling tot de betrokkenen van
de andere verzoeken stelde blijkbaar in de meeste gevallen de toestand van deze
curandi hen hiertoe instaat.
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Ook bij de zeven situaties van ambtshalve opgelegd beschermingsbewind treffen
we de lichtere gevallen aan. Het merendeel van deze groep woonde zelfstandig.
Van de totale groep waarvoor curatele werd aangevraagd, was slechts 5% alleen-
staand. In de lijn der verwachting ligt dat de rechter curatele een te zware of
veelomvattende maatregel vindt voor mensen die blijkbaar zelfstandig genoeg zijn
om op zichzelf te wonen. Mogelijk ziet de rechter wel reden voor bescherming en
legt hij derhalve na afwijzing van het curateleverzoek ambtshalve beschermings-
bewind op. Tevens zou het kunnen zijn dat rekening gehouden wordt met de her-
kenbaarheid van de handicap van de betrokkene en de mate van contacten die hij
heeft met de buitenwereld.

Opmerkelijk ten slotte is dat de aanwezigheid van een concurrente rechtsvorm
de rechter in staat stelt op een elegante manier van een ongeschikte curator af te
komen.
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5 Beschermingsbewind in de praktijk

De bedoeling van dit hoofdstuk is om enig inzicht te geven in de praktische wer-
king van het beschermingsbewind. Hierbij gaat het om de financiële en admini-
stratieve afwikkeling van deze zaken, hetgeen onder de verantwoordelijkheid valt
van de verschillende kantonrechters. Derhalve is een klein aantal dossiers beke-
ken van verzoeken die in 1984 zijn toegewezen om het verloop tot en met 1988
hiervan te kunnen bekijken. Bij vijf kantongerechtenZO zijn in totaal 26 bescher-
mingsbewinddossiers uit 1984 geanalyseerd. Hoewel geprobeerd is per bezocht
kantongerecht een redelijke spreiding binnen de toegewezen beschermingsbe-
windverzoeken te krijgen die èn oorspronkelijk bij dat kantongerecht ingediend
moesten zijn èn bij dat kantongerecht het bewinddossier geadministreerd moest
hebben, was dat wegens administratieve redenen niet altijd mogelijk. De onder-
zochte 26 dossiers kunnen daarom niet beschouwd worden als representatief voor
de in 1984 aangelegde dossiers. De verzoeken uit 1984 blijken qua leeftijd, woon-
situatie, burgerlijke staat, geestelijke conditie, reden en aanleiding van het ver-
zoek, de persoon van verzoeker en de uiteindelijke bewindvoerder niet veel af te
wijken van de eerder besproken systematische steekproef van 1987. Deze steek-
proef uit 1984 kan derhalve als redelijke indicatie beschouwd worden en kan een
aardig beeld geven van het verloop van dergelijke zaken. Ter aanvulling van dit
beeld zijn enkele kantonrechters, griffiemedewerkers en bewindvoerders gespro-
ken (twee institutionele bewindvoerders en twee notarissen).

De kantonrechter begint zijn controlerende taak bij de uitvoering van het be-
wind zodra het beschermingsbewind is uitgesproken. De belangrijkste hierbij be-
trokken kwesties voor zover die het toezicht van de kantonrechter betreffen, zul-
len hierna aan de orde komen.

Allereerst dient de bewindvoerder bij de griffie van het kantongerecht een be-
schrijving in te sturen van de onder bewind gestelde goederen. Uit de bestudeer-
de dossiers kwam naar voren dat regelmatig naar zojuist aangestelde bewindvoer-
ders een aanmaning werd gestuurd om hen ertoe aan te zetten de boedelbeschrij-
ving op te stellen. Als de bewindvoerder ook dan in gebreke blijft, heeft de kan-
tonrechter de mogelijkheid hem ten verhore op te roepen om hierover inlichtin-
gen in te winnen. Meestal doen griffiemedewerkers eerst pogingen om de be-
windvoerder telefonisch te benaderen om te uit te zoeken wat er aan de hand is.
Uiteindelijk is de kantonrechter bij machte om hem te ontslaan uit zijn functie.
Vermoedelijk gebeurt dit zelden. Als voorbeeld kan genoemd worden het geval

24 Dit zijn de kantongerechten van Zwolle, Haarlem, 's-Gravenhage, Groningen en 's-Her-
togenbosch.
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bij een der bezochte kantongerechten, waarin een bepaalde bewindvoerder aller-
eerst uitgelegd moest worden hoe zijn taak uitgevoerd behoorde te worden. Ver-
volgens voldeed hij keurig aan de eisen die aan een bewindvoerder worden ge-
steld. Toen de kantonrechter hem echter een bepaalde machtiging had geweigerd,
legde hij geen enkele rekening en verantwoording meer af en vroeg evenmin om
een machtiging. Er werd evenwel niet tot ontheffing overgegaan. Een bewind-
voerder uit zijn taak ontheffen levert nog geen nieuwe op; volgens de griffie van
dat kantongerecht zou er in de nabije omgeving van de rechthebbende geen
andere bewindvoerder gevonden kunnen worden.

Daarnaast kan de kantonrechter de bewindvoerder te allen tijde ten verhore
oproepen. De bewindvoerder is dan verplicht alle door de kantonrechter gewens-
te informatie te verstrekken. Deze informatie kan overigens door de kantonrech-
ter ook schriftelijk te allen tijde worden verzocht. Een enkele keer komt de kan-
tonrechter met een dergelijke oproep voor verhoor. Vaak wordt in geval van
onduidelijkheden over een specifiek bewind telefonisch of schriftelijk door griffie-
medewerkers bij de bewindvoerder informatie ingewonnen.

De bewindvoerder heeft onder meer voor beschikkingshandelingen de toestem-
ming van de betrokkene of, indien deze niet in staat is om toestemming te geven
of de toestemming weigert, de machtiging van de kantonrechter nodig. Bij de on-
derzochte dossiers van in 1984 uitgesproken beschermingsbewind is bekeken hoe
vaak de kantonrechter om een machtiging is gevraagd en hoe vaak hij een mach-
tiging heeft verleend. In de meeste gevallen blijkt geen enkele machtiging te zijn
gevraagd in het verloop van de dossiers van 1984 tot 1988 (circa twee derde). Het
maximum aantal gevraagde machtigingen bij deze dossiers is vier; dit kwam
slechts in één geval voor. De gevraagde machtigingen zijn telkens verleend. Het
komt ook wel voor dat machtigingen achteraf worden verleend, bijvoorbeeld wan-
neer een bewindvoerder niet op de hoogte is van de noodzaak van het indienen
van een machtigingsverzoek en bij de rekening en verantwoording duidelijk wordt
dat er iets is gekocht c.q. een beschikkingshandeling is verricht.

Het feit dat er niet veelvuldig machtigingen zijn gevraagd betekent overigens
geenszins dat er door de bewindvoerder geen handelingen worden verricht. Kan-
tongerechten hebben veelal afspraken over de (financiële) grens waarbij machti-
gingen verzocht dienen te worden, zoals er tevens afspraken zijn over de mate
van en de manier waarop het beheerde geld belegd zou moeten worden (vooral
met institutionele bewindvoerders zijn deze afspraken van kracht).

De controlerende taak van de kantonrechter brengt met zich mee dat de be-
windvoerders een rekening en verantwoording moeten indienen. Dit kan, afhan-
kelijk van onder andere de grootte van het vermogen, jaarlijks zijn. Deze reke-
ning en verantwoording geschiedt in principe aan de rechthebbende èn ten over-
staan van de kantonrechter. Als de rechthebbende niet in staat is de rekening op
te nemen, dan vindt rekening en verantwoording plaats tegenover de kantonrech-
ter. Er bestaat tevens de verplichting voor een eindrekening en verantwoording
bij het eindigen van de taak van de bewindvoerder (als er een andere bewind-
voerder wordt aangesteld of bij het einde van het bewind).

De op het verloop van het bewind onderzochte dossiers bevatten eveneens
informatie over de regelmaat van de in te dienen rekening en verantwoording. Er
werd voornamelijk een jaarlijkse rekenplicht opgelegd. Een enkele keer werd een
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rekenplicht per twee jaar of per drie jaar opgelegd. In één geval was er een vrij-
stelling verleend.25 Meestal werd de rekening en verantwoording ook afgelegd en
tevens zonder meer goedgekeurd.

De beloning van de bewindvoerders is wettelijk geregeld; de bewindvoerder heeft
recht op 5% van de netto-opbrengst van de onder bewind staande goederen. De
kantonrechter kan eventueel een andere beloning vaststellen. Bij de onderzochte
beschermingsbewinddossiers uit 1984 bleek er meestal geen beloning te zijn afge-
sproken (wellicht krijgen in deze gevallen de bewindvoerders alleen aan het einde
van het bewind een beloning of wensen zij in het geheel geen beloning te ontvan-
gen). Voor een enkele bewindvoerder was 5% van de netto-opbrengst de belo-
ning. Een andere bewindvoerder, een kind van de rechthebbende, kreeg f 500 bij
de eindrekening en verantwoording (het beschermde vermogen was in deze zaak
tussen f 10.000 en f 50.000). In een ander geval kreeg de bewindvoerder, een
notaris, f 750 over een periode van drie jaar, terwijl er alleen schulden waren.

Ter aanvulling van het hiervoor geschetste beeld zijn enkele bewindvoerders, kan-
tonrechters en griffiemedewerkers gesproken. Een vraag die in het kader van on-
derzoek naar de werking van beschermingsbewind vooral interessant is, te meer
daar een dossieronderzoek hierin weinig inzicht biedt, is of er zich conflictsitua-
ties voordoen en hoe die eventueel worden opgelost. Dit zouden conflicten kun-
nen zijn ten tijde van het aanvragen van beschermingsbewind (bijvoorbeeld een
conflict met de verzoeker, de rechthebbende en/of familieleden) of tijdens de uit-
voering van het bewind met crediteuren of met de rechthebbende en familie-
leden.

Tijdens de gerechtelijke procedure van het beschermingsbewind blijken er in-
derdaad conflicten te kunnen ontstaan met de verzoeker en familieleden. Er deed
zich een geval voor waarin een beschermingsbewindverzoek gedaan werd door
twee kinderen van een hoogbejaarde rechthebbende. Deze kinderen hadden een
advocaat ingeschakeld, omdat zij eerder niet duidelijk hadden kunnen krijgen van
hun broer, die zaakwaarnemer was van hun moeder, hoe de financiën van de
betrokkene geregeld werden. Zij verdachten hun broer ervan dat hij in het onge-
wisse schenkingen deed van hun moeders geld. Volgens de broer/zaakwaarnemer
was er nauwelijks geld. Al met al bleek het hier om een jaren oude familievete te
gaan. De advocaat van de verzoekers pleitte voor beschermingsbewind met twee
bewindvoerders, bijvoorbeeld één van de verzoekers samen met de zaakwaar-
nemer. De kantonrechter heeft uiteindelijk voorgesteld een onafhankelijke derde
(in de vorm van de Stichting Centrale Administratie voor Voorzieningen op het
gebied van de gezondheids- en welzijnszorg (CAV)) te benoemen tot bewind-
voerder; de door de verzoekers' advocaat voorgestelde constructie van twee be-
windvoerders die elkaar al 25 jaar niet wilden spreken, zou overduidelijk moeilijk-
heden kunnen veroorzaken. Voor het geval er, zoals de zoon/zaakwaarnemer

zs Soms wordt er eerst bepaald dat er na een jaar een. rekening en verantwoording be-
hoort te worden ingediend, die na goedkeuring omgezet wordt in een af te leggen reke-
ning en verantwoording van eens in de drie jaar.
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stelde, inderdaad nauwelijks geld te beheren viel, adviseerde de kantonrechter de
zaakwaarnemer om de bewindvoering van de CAV over te nemen door middel
van een verzoek aan de kantonrechter hiervoor. In dit geval besloot de kanton-
rechter dus de CAV (indien zij bereid gevonden werd) te benoemen om de finan-
ciën van de betrokkene op een rijtje te zetten om daarmee de verzoekers.op de
hoogte te, brengen van het vermogen van hun moeder. Het leek erop dat de
kantonrechter werd ingeschakeld om deze familieruzie te sussen. .

Conflicten tijdens de uitvoering van het bewind deden zich ook voor, zo bleek
uit de gesprekken. Een van de institutionele bewindvoerders had te maken met
conflictsituaties. De voorkomende situaties waren van tweeërlei aard: a) In geval-
len waarin de bewindvoerder als onafhankelijke derde wordt verzocht de bewind-
voering op zich te nemen, wanneer er sprake is van conflict (veelal een familie-
ruzie, zoals in de hier voor geschetste zaak). Als het voor de bewindvoerder on-
doenlijk is bij de opstelling van de boedelbeschrijving duidelijk te krijgen aan
welk familielid wat is beloofd, heeft hij als laatste remedie ter conflictoplossing
de gang naar de kantonrechter, om deze voor te stellen de bewindvoering te
doen uitvoeren vanaf de datum van beschikking (in plaats van vele jaren terug te
gaan om alle cijfers boven tafel te krijgen). b) Gevallen waarin de familie van de
rechthebbende aan de bewindvoerder verzoekt een grote uitgave te doen op kos-
ten van en ten behoeve van de rechthebbende (bijvoorbeeld om de aanschaf van
een nieuwe wasmachine, omdat daar nou eenmaal ook de was van de rechtheb-
bende mee gedaan wordt, de aankoop van een nieuwe televisie, omdat de recht-
hebbende daar ook wel eens naar kijkt of van een nieuwe auto, omdat die ook
gebruikt wordt bij het bezoek aan de rechthebbende). Deze bewindvoerder is
tegen de aanschaf van een dergelijk apparaat, indien de bedoeling ervan niet dui-
delijk ten gunste van de rechthebbende is. Als familieleden in zo'n geval aandrin-
gen, legt de bewindvoerder de zaak voor aan de kantonrechter met het reeds
gegeven negatieve advies. De uiteindelijke beslissing wordt dan door de kanton-
rechter genomen. Problemen met derden (bijvoorbeeld crediteuren) kent deze
bewindvoerder niet.

De communicatie tussen de rechthebbende en eventueel familie en institutione-
le bewindvoerders verloopt overigens veelal via maatschappelijk werkers uit het
tehuis van de rechthebbende of van kruisverenigingen. Er worden veelal afspra-
ken gemaakt over zakgeld en over andere voorkomende uitgaven die ten behoeve
van de rechthebbende worden gemaakt. Zakgeld wordt verschillend per tehuis
geregeld. Soms is dat door de rechthebbende bij een bank te halen, in andere ge-
vallen gebeurt dat via een maatschappelijkwerker.

26 De gegevens zijn op diverse punten veranderd om herkenning onmogelijk te maken.
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Bijlage 1: Titel 19 Boek 1 BW

Onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen

Art. 431 - 1 Indien een meerderjarige als gevolg van zijn lichamelijke of geeste-
lijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn ver-
mogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen, kan de
kantonrechter een bewind instellen over één of meer van de goede-
ren, die hem als rechthebbende toebehoren of zullen toebehoren.
Onder aan de meederjarige toebehorende goederen zijn in deze titel
begrepen goederen die behoren tot een huwelijksgemeenschap waar-
in hij gehuwd is, en die niet uitsluitend onder het bestuur van zijn
echtgenoot staan.

- 2 Indien te verwachten is dat een minderjarige op het tijdstip waarop
hij meerderjarig zal worden, in de in het vorige lid bedoelde toe-
stand zal verkeren, kan het bewind reeds voor de meerderjarigheid
worden ingesteld.

Art. 432 - 1 Instelling van het bewind kan worden verzocht door de rechthebben-
de, zijn echtgenoot of andere levensgezel, zijn bloedverwanten in de
rechte lijn en die in de zijlijn tot de vierde graad ingesloten, zijn
voogd of zijn curator; zij kan ook worden gevorderd door het open-
baar ministerie.

-2 De rechter voor wie een verzoek of vordering tot ondercuratelestel-
ling aanhangig is, kan bij afwijzing daarvan ambtshalve overgaan tot
instelling van het bewind.

-3 Een verzoek of vordering tot instelling van een bewind ten behoeve
van een rechthebbende die onder curatele is gesteld, wordt aanhan-
gig gemaakt bij de rechter die bevoegd is over opheffing van de cu-
ratele te beslissen. Deze rechter kan, bij opheffing van een curatele,
ook ambtshalve overgaan tot instelling van het bewind.

-4 In geval van een bestuursopdracht, of een verzoek daartoe, als be-
doeld in artikel 90 van dit boek, zijn het tweede en het derde lid van
overeenkomstige toepassing.

Art. 433 - 1 Tenzij bij de onderbewindstelling anders is bepaald, omvat het be-
wind ook de goederen die geacht moeten worden in de plaats van

Titel 19 (art. 431-449) is toegevoegd bij de Wet van 15 mei 1981, Stb. 283 (inwerkingtre-
ding 1 sept. 1982).
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een aan het bewind onderworpen goed te treden, benevens de
vruchten en andere voordelen die een onder bewind staand goed op-
levert.

-2 De kantonrechter kan, hetzij op verzoek van een persoon als be-
doeld in artikel 432, eerste lid, of van een bewindvoerder, hetzij op
vordering van het openbaar ministerie, hetzij ambtshalve, het inge-
stelde bewind tot een of meer andere goederen van de rechthebben-
de uitbreiden of een of meer goederen uit het bewind ontslaan.

Art. 434 - 1 In beschikkingen als bedoeld in de artikelen 432 en 433, tweede lid,
van dit boek bepaalt de rechter ambtshalve welke goederen onder
bewind worden gesteld, onderscheidenlijk uit het bewind worden
ontslagen.

- 2 Onderbewindstelling van een goed en het ontslag van een goed uit
het bewind treden in werking daags nadat de griffier van de beschik-
king mededeling aan de rechthebbende heeft gedaan, tenzij de be-
schikking een later tijdstip van ingang vermeldt. In het geval, be-
doeld in artikel 431, tweede lid, treedt de onderbewindstelling in
werking op het tijdstip waarop de rechthebbende meerderjarig
wordt.

Art. 435 - 1 De rechter die het bewind instelt, benoemt daarbij of zo spoedig
mogelijk daarna een bewindvoerder. In alle andere gevallen ge-
schiedt de benoeming door de kantonrechter. De rechter vergewist
zich zoveel mogelijk van de bereidheid van de door hem te benoe-
men persoon.

- 2 Zo nodig kan een tijdelijke bewindvoerder worden benoemd.
-3 Indien de rechthebbende is gehuwd of een andere levensgezel heeft,

wordt bij voorkeur de echtgenoot of andere levensgezel tot bewind-
voerder benoemd. Is de vorige zin niet van toepassing, dan wordt bij
voorkeur een zijner ouders of kinderen tot bewindvoerder benoemd.

-4 Handelingsonbekwamen, zij van wie één of meer goederen onder
een bewind als bedoeld in deze titel zijn gesteld en zij die in staat
van faillissement verkeren, kunnen niet bewindvoerder worden.

-5 Rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen tot be-
windvoerder worden benoemd.

- 6 De benoemde wordt bewindvoerder daags nadat de griffier hem van
zijn benoeming mededeling heeft gedaan, tenzij de beschikking een
later tijdstip vermeldt.

Art. 436 - 1 De bewindvoerder is verplicht zo spoedig mogelijk een beschrijving
van de aan het bewind onderworpen goederen op te maken en een
afschrift daarvan in te leveren ter griffie van het ingevolge artikel
896 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bevoegde
kantongerecht.

-2 De artikelen 363 en 364 van dit boek zijn van overeenkomstige toe-
passing.

-3 Indien tot het bewind registergoederen behoren, is de bewindvoer-
der verplicht zo spoedig mogelijk het bewind en zijn benoeming in
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de openbare registers te doen inschrijven. Is een onderneming of
een aandeel in een vennootschap onder firma onder bewind gesteld,
dan is de bewindvoerder verplicht het bewind en zijn benoeming in
het handelsregister te doen inschrijven.

- 4 Tenzij de kantonrechter anders bepaalt, is de bewindvoerder ver-
plicht zo spoedig mogelijk een rekening te openen bij een ingevolge
artikel 13 van de Wet toezicht kredietwezen ingeschreven krediet-
instelling; de bewindvoerder is voorts verplicht om uitsluitend voor
de betalingen die hij bij de vervulling van zijn taak verricht of ont-
vangt zoveel mogelijk van deze rekening gebruik te maken.

-5 De kantonrechter kan te allen tijde de bewindvoerder ten verhore
doen oproepen. Deze is verplicht alle door de kantonrechter ge-
wenste inlichtingen te verstrekken2.

Art. 437 - 1 De rechter kan twee of meer bewindvoerders benoemen, indien hij
dit in het belang van een goed bewind nodig acht.

-2 Zijn er twee of meer bewindvoerders, dan kan, tenzij de rechter an-
ders bepaalt, ieder van hen alle werkzaamheden die tot het bewind
behoren, alleen verrichten.

-3 Bij verschil van mening tussen de bewindvoerders beslist op verzoek
van een van hen de kantonrechter. Deze kan ook een verdeling van
het loon vaststellen.

Art. 438 - 1 Tijdens het bewind komt het beheer over de onder bewindstaande
goederen niet toe aan de rechthebbende maar aan de bewindvoer-
der.

- 2 Tijdens het bewind kan de rechthebbende slechts met medewerking
van de bewindvoerder of, indien deze weigerachtig is, met machti-
ging van de kantonrechter over de onder het bewind staande goede-
ren beschikken.

Art. 439 - 1 Indien een rechtshandeling ongeldig is, omdat zij ondanks het be-
wind werd verricht door of gericht tot de rechthebbende, kan deze
ongeldigheid aan de wederpartij slechts worden tegengeworpen, zo
deze het bewind kende of had behoren te kennen.

- 2 Indien een goed is vervreemd of bezwaard door iemand die daartoe
ingevolge het bewind niet bevoegd was, kan deze onbevoegdheid
aan een verkrijger van het goed of een beperkt recht daarop slechts
worden tegengeworpen, zo deze het bewind kende of had behoren
te kennen.

Art. 440 - 1 Gedurende het bewind kunnen schulden die voortspruiten uit een
handeling, tijdens het bewind met of jegens de rechthebbende ver-
richt door een schuldeiser die het bewind kende of had behoren te
kennen, niet op de onder het bewind staande goederen worden ver-
haald.

2 Art. 436 is gewijzigd bij de Wet van 11 sept. 1985, Stb. 510 (i.w.tr. 1 jan. 1986).
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Art. 441

2 Indien de onderbewindstelling alle goederen betreft die daarvoor
krachtens artikel 431, eerste lid, in aanmerking komen, is het vorige
lid van overeenkomstige toepassing ten aanzien van niet onder het
bewind staande goederen waarop verhaal mogelijk zou zijn.

1 Tijdens het bewind vertegenwoordigt de bewindvoerder bij de ver-
vulling van zijn taak de rechthebbende in en buiten rechte. De be-
windvoerder draagt zorg voor een doelmatige belegging van het
vermogen van de rechthebbende, voor zover dit onder het bewind
staat en niet besteed behoort te worden voor een voldoende verzor-
ging van de rechthebbende.

2 Hij behoeft echter toestemming van de rechthebbende of, indien
deze daartoe niet in staat of weigerachtig is, machtiging van de kan-
tonrechter voor de volgende handelingen:
a. beschikken en aangaan van overeenkomsten tot beschikking over

een onder het bewind staan goed, tenzij de handeling als een ge-
wone beheersdaad kan worden beschouwd of krachtens rechterlijk
bevel geschiedt;

b. een making of gift waaraan lasten of voorwaarden zijn verbonden,
aannemen;

c. geld lenen of de rechthebbende als borg of hoofdelijke mede-
schuldenaar verbinden;

d. overeenkomen dat een boedel, waartoe de rechthebbende gerech-
tigd is, voor een bepaalde tijd onverdeeld wordt gelaten;

e. het aangaan, buiten het geval van artikel 19 van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering, van een dading, tenzij het voorwerp
van het geschil een waarde van f 1500 niet te boven gaat;

f. andere bij de instelling van het bewind aangewezen handelingen.
3 De kantonrechter kan ook aan de bewindvoerder een doorlopende

machtiging met zodanige voorwaarden als hij geraden acht, verlenen
om handelingen als in het vorige lid bedoeld te verrichten en een
verleende machtiging te allen tijde wijzigen of intrekken.

4 De bewindvoerder is, met uitsluiting van de rechthebbende, bevoegd
de verdeling te vorderen van goederen, waarvan een onverdeeld
aandeel tot zijn bewind behoort. Tot een verdeling, ook al geschiedt
zij krachtens rechterlijk bevel, behoeft de bewindvoerder toestem-
ming of machtiging overeenkomstig het tweede lid; alsdan wordt de
rechthebbende aangemerkt als een persoon bedoeld in artikel 1115.
De kantonrechter kan, in stede van machtiging te verlenen, met
overeenkomstige toepassing van artikel 1117 een onzijdig persoon
benoemen, die in plaats van de bewindvoerder de rechthebbende bij
de verdeling vertegenwoordigt.

5 De bewindvoerder is, met uitsluiting van de rechthebbende, bevoegd
een aan de rechthebbende opgekomen erfenis te aanvaarden. Tenzij
de aanvaarding geschiedt met toestemming van de rechthebbende,
kan de bewindvoerder niet anders aanvaarden dan onder het voor-
recht van boedelbeschrijving.
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Art. 442 - 1 Regels die de bevoegdheid van een bewindvoerder betreffen en fei-
ten die voor een oordeel omtrent zijn bevoegdheid van belang zijn,
kunnen niet aan de wederpartij worden tegengeworpen, indien deze
daarmee niet bekend was of had behoren te zijn.

- 2 De rechthebbende is aansprakelijk voor alle schulden die voortsprui-
ten uit daden die door de bewindvoerder ter vervulling van zijn taak
zijn verricht. Wanneer hij onder bewind staande goederen aanwijst
die voor de schuld voldoende verhaal bieden, is hij niet verplicht de
schuld ten last van zijn overige vermogen te voldoen.

Art. 443 De bewindvoerder kan alvorens in rechte op te treden zich te zijner
verantwoording doen machtigen door de rechthebbende of, indien
deze daartoe niet in staat of weigerachtig is, door de kantonrechter.

Art. 444 Een bewindvoerder is jegens de rechthebbende aansprakelijk, indien
hij in de zorg van een goed bewindvoerder te kort schiet, tenzij de te-
kortkoming hem niet kan worden toegerekend.

Art. 445 - 1 De bewindvoerder legt, tenzij andere tijdstippen zijn bepaald, jaar-
lijks en aan het einde van het bewind rekening en verantwoording af
aan de rechthebbende, alsmede aan het einde van zijn taak aan zijn
opvolger. De rekening en verantwoording wordt afgelegd ten over-
staan van de kantonrechter.

-2 Indien de rechthebbende niet in staat is de rekening op te nemen, of
het onzeker is wie de rechthebbende is, wordt de rekening en ver-
antwoording afgelegd aan de kantonrechter. Goedkeuring van deze
rekening en verantwoording door de kantonrechter belet niet dat de
rechthebbende na het einde van het bewind nogmaals over de zelfde
tijdsruimte rekening en verantwoording vraagt, voor zover dit niet
onredelijk is.

-3 De kantonrechter kan de bewindvoerder - hetzij op diens verzoek,
hetzij ambshalve - vrijstellen van de verplichting om de periodieke
rekening en verantwoording te zijnen overstaan af te leggen; hij kan
ook bepalen dat deze wijze van aflegging der rekening en verant-
woording slechts om een door hem te bepalen aantal jaren zal ge-
schieden.

-4 Voor het overige vindt het aangaande de voogdijrekening in de af-
deling 12 en 13 van titel 15 van dit boek bepaalde overeenkomstige
toepassing.

Art. 446 - 1 Voor zover de kantonrechter niet anders bepaalt, wordt bij het af-
leggen van de periodieke rekening en verantwoording hetgeen de
goederen netto aan vruchten hebben opgebracht, onder aftrek van
de verschuldigde beloning, aan de rechthebbende uitgekeerd. Op
verzoek van de rechthebbende kan de kantonrechter andere tijdstip-
pen voor de uitkering vaststellen.

- 2 Bij zijn eindrekening en verantwoording draagt de bewindvoerder al-
le goederen af aan hem die na hem tot het beheer der goederen be-
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Art. 447

voegd is. De bewindvoerder is bevoegd de afdracht op te schorten
tot de voldoening van een hem toekomend saldo.

3 Wordt de rekening en verantwoording aan de kantonrechter afge-
legd, dan blijven, tenzij de kantonrechter anders bepaalt , de netto-
opbrengst of de af te dragen goederen onder het bewind van de be-
windvoerder, totdat de rechthebbende tot de ontvangst in staat is of
de onzekerheid, wie rechthebbende is, is opgeheven.

1 Tenzij de beloning bij de instelling van het bewind anders is gere-
geld, komt de bewindvoerder of, wanneer er meer bewindvoerders
zijn, hun tezamen vijf ten honderd der netto-opbrengst van de onder
bewind staande goederen toe. Op grond van bijzondere omstandig-
heden kan de kantonrechter, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek
van de bewindvoerder of rechthebbende, voor bepaalde of onbepaal-
de tijd de beloning anders regelen dan bij de instelling of door de
wet is aangegeven.

2 Zijn er twee of meer bewindvoerders, dan wordt het loon dat hun
gezamelijk toekomt, tussen hen verdeeld in evenredigheid met de
betekenis van de door ieder van hen verrichte werkzaamheden.

Art. 448 - 1 De taak van de bewindvoerder eindigt:
a. bij het einde van het bewind;
b.door tijdsverloop, indien hij voor een bepaalde tijd was benoemd;
c. door zijn dood, faillietverklaring of ondercuratelestelling;
d.door de instelling van een bewind als bedoeld in deze titel over één

of meer van zijn goederen;
e. door ontslag dat hem door de kantonrechter met ingang van een

door deze bepaalde dag wordt verleend.
- 2 Het ontslag wordt hem verleend hetzij op eigen verzoek, hetzij we-

gens gewichtige redenen of omdat hij niet meer voldoet aan de eisen
om bewindvoerder te kunnen worden, zulks op verzoek van een me-
debewindvoerder of de rechthebbende, op vordering van het open-
baar ministerie of ambtshalve. Hangende het onderzoek kan de kan-
tonrechter voorlopige voorzieningen in het bewind treffen en de be-
windvoerder schorsen.

- 3 Een gewezen bewindvoerder blijft verplicht al datgene te doen, wat
niet zonder nadeel voor de rechthebbende kan worden uitgesteld,
totdat degene die na hem tot het beheer van de goederen bevoegd
is, dit heeft aanvaard. In de gevallen genoemd in het eerste lid on-
der c, rust deze verplichting op zijn erfgenamen, onderscheidenlijk
de curator, indien zijn van het bewind kennisdragen; in het geval
genoemd in het eerste lid onder d, geldt dit voor de bewindvoerder,
belast met het daar bedoelde bewind.

- 4 Artikel 384 van dit boek is van overeenkomstige toepassing.

Art. 449 - 1 Het bewind eindigt door het verstrijken van de tijdsduur waarvoor
het is ingesteld en door de dood of ondercuratelestelling van de
rechthebbende.
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- 2 De kantonrechter kan, indien de oorzaken die tot de onderbewind-
stelling aanleiding hebben gegeven, niet meer bestaan, het bewind
opheffen op verzoek van de rechthebbende of op vordering van het
openbaar ministerie; de beschikking treedt in werking zodra zij in
kracht van gewijsde is gegaan, tenzij zij een eerder tijdstip van in-
gang aanwijst.
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Bijlage 2: Beschermingsbewind meerderjarigen: CBS-cijfers en
de steekproef van dit onderzoek, 1987

a Overzicht van beschermingsbewind meerderjarigenzaken in Nederland in 1987, het
aantal verzoeken per bezocht kantongerecht en de steekproef van dit onderzoek
(hoofdstuk 2)

kantongerecht

's-l-lertogenbosch
Eindhoven
Helmond
Boxmeer

Breda
Tilburg
Zevenbergen
Bergen op Zoom

Maastricht
Heerlen
Sittard

Roermond
Venlo

65 - -
49 53 7 7

52 - -
74 - -

Arnhem 62 - -
Wageningen 76 -
Tiel 44 31 4 4
Nijmegen 81 - -
Terhorg 37 - -

Zutphen 37 - -
Apeldoorn 63 - -
Groenlo 23 - -
Deventer 26 - -

Zwolle 73 69 8 9
Steenwijk 6 - -
llarderwijk 64 - -

Almelo 47 - -
Enschede 82 - -

' onbekend, kantongerecht is niet bezocht

CBS, 1988

uitgegeven totaal totaal in steekproef
bewindnrs.t verzoeken ongewogen gewogen

115 118 13 15
150 - -
35 - -
22 - -

52 - -
61 - -
20 - -
37 - -

69
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vervolg bijlage 2a

kantongerecht uitgegeven totaal
2

totaal in steekproef
bewindnrs. verzoeken ongewogen gewogen

's-Gravenhage 185 190 20 25
Delft 58 - -
Leiden 81 - -
Alphen a/d Rijn 35 -

Rotterdam 100 - -
Schiedam 26 - -
Gouda 98 - -
Brielle 27 9 4 1

Sommelsdijk 6 - -

Dordrecht 28 - -
Oud-Beijerland 10 - -
Gorinchem 22 - -

Middelburg 52 - -
Zierikzee 8 -
Terneuzen 20 - -
Oostburg 6 - -

Amsterdam 117 - -
Hilversum 72 64 7 8

Alkmaar 87 - -
Hoorn 35 - -
Den Helder 77 - -

Haarlem 288 192 20 25
Zaanstad 29 - -

Utrecht 197 - -
Amersfoort 50 - -

Leeuwarden 34 - -
Sneek 13 - -
Heerenveen 31 - -
Beetsterzwaag 24 - -

Groningen 87 69 14 9
Zuidbroek 11 - -
Winschoten 26 32 5 4

Assen 65 - -
Emmen 39 ' -
Meppel 17 - -

totaal 3583 827 102 107

* onbekend, kantongerecht is niet bezocht

2 CBS, 1988
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b Bescherm ingsbewindverzoeken bij de bezochte rechtbanken uit 1987

rechtbank
totaal

verzoeken
totaal

in onderzoekspopulatie

's-i iertogenbosch
Zwolle
's-Gravenhage
Haarlem
Groningen

geen
5
7
1
1

-
5
7
1
1

totaal 14 14
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Bijlage 3: Tabellen behorende bij paragraaf 2.2

a Overzicht van de leeftijd van de rechthebbenden inzake beschermingsbewind, in pro-
centen, steekproef uit 1987 (n = 107)

leeftijd

18-22 jaar
23-35 jaar
36-50 jaar
50-65jaar
>65 jaar

totaal

4
9

13
9

65

100

b Overzicht van de verzoekers van het beschermingsbewindverzoek, in procenten, steek-
proef uit 1987 (n= 107)

verzoeker

familie, waarvan:
kinderen
ouders
andere familieleden

echtgeno(o)t(e)/levensgezel
officier van justitie
rechthebbende
anders

totaal

' In verband met afrondingen kunnen de totalen licht afwijken

77•

10
12

1
1

32
16
28

100
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c Overzicht van de voorgestelde bewindvoerder, in procenten, steekproef uit 1987
(n=101)

voorgestelde bewindvoerder %

familie, waarvan: - 57'
kinderen 25
ouders 12
ander familielid/familierelatie onbekend 21

echtgeno(o)t(e)/levensgezel 8
stichting vermogensbeheer 14
notaris/advocaat/accountant 7
medewerker tehuis- 4
kennis 4
anders 6

totaal

* In verband met afrondingen kunnen de totalen licht afwijken

-100 ...

54



Bijlage 4: Overzicht van curateleverzoeken bij de bezochte
rechtbanken en de steekproef hiervan, 1987

Overzicht van curateleverzoeken bij de bezochte rechtbanken en de steekproef hiervan,
1987 (hoofdstuk 3)

rechtbank eerste
curatele

verzoeken

waarvan
ambtshalve
besch.bewind'

totaal in
steekproef
hoofdstuk 3

's-Hertogenbosch
Zwolle
's-Gravenhage
Haarlem
Groningen

67
33

102
34
32

-
-
5
1
1"

23
11
31
12
11

totaal 268 7 88

' Alle in steekproef paragraaf 4.2.
" Dit ambtshalve beschermingsbewind is opgelegd naar aanleiding van een verzoek tot

beëindiging van curatele.
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Bijlage 5: Overzicht van de leeftijd van de curandi in spe

Overzicht van de leeftijd van de• curandi in spe, in procenten, steekproef 1987

leeftijd

18-22 jaar
23-35 jaar
36-50 jaar
50-65 jaar
> 65''jaar'

40
23
17

totaal (n=88 1

In verband-met af ondingen kan'het'totaal-licht-afwijken van-'100.-



Lijst van sinds januari 1989 in eigen beheer uitgegeven
rapporten van het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum

Kl Geschikt of niet geschikt? Een evaluatie van de Lik-op-Stuk-experimenten
LJ.M. Kooien; CJ Wiebrens; EA.I.M. van den Beig

K2 Gestructureerd politiesepot in Jeugdzaken
EJ.M. Barendse-Hoornweg

K3 Evaluatie van het schadebemiddelingsproject bij de Leidse politie
M.I. Zeilstras H.G. van Andel

K4 In Enschede verdacht. De werking van een prioriteitenprocedure bij politie
en justitie
PJ. Linckens; J.L.P. Spickenheuer

K5 Reclasseringswerk voor verslaafden. Een onderzoek naar meningen en
ervaringen in het reclasseringsveld
Ed. L_-uw

K6 Beschermingsbewind. Een vergelijking met de curatele
dis. E.M. Nabom
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