Hoe (financiële) zaken voor / door iemand anders te regelen
Volmacht
Op grond van de volmacht kan de gemachtigde (financiële) handelingen uit en op naam van de
volmachtgever verrichten, zoals het beheren van bankrekeningen, het betalen van facturen, het
innen van vorderingen, het verrichten van aangiftes of het verkopen van onroerend goed.
Met een algemene volmacht kan een gevolmachtigde op veel gebieden handelen en
rechtshandelingen voor u verrichten. Een algemene volmacht kunt u via de notaris regelen. Dit
heet een notariële volmacht. Een volmacht kan ook onderhands worden geregeld. Dat wordt ook
wel een onderhandse volmacht genoemd. Een onderhandse volmacht geeft beperktere
bevoegdheden dan bij een notariële volmacht (bv. geen hypotheek kunnen afsluiten).
Financiële machtiging
Voor de rekening bij een bank kunt u een gemachtigde aanwijzen. De machtigingen zijn bij de
bank te verkrijgen.
Digid-machtigen
U kunt iemand anders zaken met de overheid voor u laten regelen zonder dat u uw DigiD afgeeft.
Dat kan door die persoon te machtigen via DigiD Machtigen. Daarvoor geeft u bijvoorbeeld uw
belastingadviseur of een familielid een machtiging. We noemen deze persoon dan 'de
gemachtigde'. U vraagt een machtiging aan via https://machtigen.digid.nl/
Beschermingsbewind
Soms is iemand door een psychische of lichamelijke beperking niet in staat om zijn of haar eigen
financiën te regelen. In dat geval kan beschermingsbewind misschien uitkomst bieden.
Beschermingsbewind is vooral bedoeld om iemand te beschermen. Dit zorgt ervoor dat anderen
geen misbruik van zijn/haar situatie kunnen maken. Beschermingsbewind wordt ook wel bewind of
onderbewindstelling genoemd. Een bewindvoerder beheert de inkomsten en zorgt er onder andere
voor dat de vaste lasten op tijd worden betaald. Ook zorgt een bewindvoerder ervoor dat de kans
op (nieuwe) schulden kleiner wordt. Kortom, een bewindvoerder regelt alle financiële zaken.
Beschermingsbewind moet aangevraagd worden bij de kantonrechter.
Mentorschap
Mentorschap is voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen. De mentor
beslist over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.
Mentorschap moet aangevraagd worden bij de kantonrechter.
Curatele
Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen en voor
wie beschermingsbewind en/of mentorschap niet volstaat.
Een curator beslist over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de
betrokkene. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Alle lopende
ondercuratelestellingen staan in het openbare curatele- en bewindregister.
Op het moment dat een curandus zonder toestemming van zijn curator een overeenkomst sluit, is
deze overeenkomst vernietigbaar. Dit betekent dat de curator de overeenkomst terug kan draaien.
Een verzoek tot ondercuratelestelling wordt voorgelegd aan de kantonrechter van de rechtbank
binnen het gebied waarin de betrokkene woont.
De curator is verplicht rekening en verantwoording af te leggen aan de kantonrechter. De
kantonrechter kan de curator op elk moment oproepen om verantwoording af te leggen. Overigens
stelt de rechter ook een loon voor de curator vast.

Levenstestament
Bijzondere vorm van testament. Geldt tijdens uw leven op het moment als u zelf niet meer in staat

bent te handelen. Voor het maken van een levenstestament moet u wilsbekwaam zijn.
Een levenstestament bestaat in de meeste gevallen uit twee volmachten: een voor uw zakelijke
(financiële) belangen en een voor uw medische en persoonlijke zaken. U legt op deze manier alle
zaken die u geregeld wilt hebben in één akte vast. Het beste te regelen via een notariële akte via
de notaris.
Meer info:
Website Rijksoverheid over curatele, bewind en mentorschap
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap
Rechtsbescherming bij dementie (Stichting Alzheimer Nederland, 033-303 25 02)
https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie/wat-moet-ik-regelen/vertegenwoordiging-bijdementie
Notaristelefoon www.notaris.nl (80 cent per minuut): 0900 3469393
Sociaal Raadslieden, Minters, www.minters.nl 010-4351022

