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Met levenstestament is bewind en mentorschap niet meer nodig
Om iemands belangen te behartigen kan een bewind en mentorschap worden ingesteld. Daarvoor moet wel worden voldaan aan 
enkele wettelijke verplichtingen. Hoe zit dat als er een levenstestament met een uitgebreide volmacht is opgesteld? Wat heeft het 
Hof Arnhem- Leeuwarden recentelijk beslist?

Bewind en mentorschap ingesteld 
Thea behartigt al jarenlang de vermogensrechtelijke en niet-vermogensrechtelijke belangen van haar zoon Pieter. Om dat goed  
te regelen is er bewind ingesteld waarbij Thea tot bewindvoerder is benoemd over alle goederen van haar zoon (artikel 1:431 BW). 
Ook is ten behoeve van Pieter een mentorschap ingesteld waarbij Thea is benoemd tot mentor voor het behartigen van  
alle niet-vermogensrechtelijke belangen van haar zoon (artikel 1:450 BW).

Ontslag door de rechter 
Dan ontvangt Thea bericht van de kantonrechter dat ze als bewindvoerder en mentor is ontslagen en dat tegelijkertijd  
Henk tot professionele bewindvoerder en mentor is benoemd. Als bewindvoerder had Thea de plicht om jaarlijks rekening en  
verantwoording af te leggen ten overstaan van de kantonrechter (artikel 1:445 lid 1 BW). Omdat ze dacht dat ze elke vijf jaar  
rekening en verantwoording moest afleggen heeft ze de stukken te laat ingediend. 

Wettelijke regeling geeft veel stress 
Thea is het niet eens met de benoeming van Henk tot nieuwe bewindvoerder en mentor. Ze zorgt al jarenlang voor haar zoon  
zonder dat dit aanleiding gaf  tot problemen. Ook Pieter zegt dat hij zich daar prima bij voelt. Wel ziet hij dat alle wettelijke  
zaken die bij een bewind en mentorschap horen zijn moeder veel stress bezorgen.
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Levenstestament biedt uitkomst 
Om tot een oplossing te komen, stelt Henk voor dat Pieter, met toestemming van de rechter, bij de notaris een levenstestament 
opstelt. Daarin kan hij volmacht geven aan zijn moeder om al zijn belangen te behartigen. Uiteraard moet Pieter voor het  
opstellen van een levenstestament wel in voldoende mate wilsbekwaam zijn (artikel 3:34 BW). Dat moet door de notaris worden 
gecontroleerd en is in dit geval geen probleem. Voor de zekerheid wordt in het levenstestament ook nog een halfbroer van Pieter 
tot opvolgende gevolmachtigde benoemd, voor het geval dat zijn moeder haar taak als gevolmachtigde niet meer kan uitvoeren.  

Verzoek tot opheffing 
Nadat het levenstestament is opgemaakt wordt in een gezamenlijke brief aan de rechtbank zowel door Henk als door Thea  
en Pieter verzocht om het bewind en het mentorschap op te heffen (artikel 1:449 lid 2 en artikel 1:462 lid 2 BW).

Bewind en mentorschap zijn overbodig  
De rechter(Hof Arnhem-Leeuwarden 14 maart 2023; ECLI:NL:GHARL:2023:2162)  stelt vast dat Thea al jarenlang alle  
vermogensrechtelijke en niet-vermogensrechtelijke belangen van Pieter op correcte wijze behartigt. Op basis van de inhoud  
van het levenstestament zijn het bewind en het mentorschap niet meer nodig. Thea en indien nodig de halfbroer van Pieter  
kunnen de belangen van Pieter voortaan behartigen op basis van de volmacht in het levenstestament. Voor de zekerheid is in  
het levenstestament ook nog vastgelegd dat ingeval het in de toekomst om welke reden dan ook alsnog noodzakelijk mocht  
zijn om bewind en mentorschap in te stellen, Thea opnieuw tot bewindvoerder en mentor wordt benoemd. Maar dat zal hopelijk 
niet nodig zijn. De rechter oordeelt dat het bewind en mentorschap wordt opgeheven. Voor Thea wordt het daardoor een  
stuk gemakkelijker om de belangen van haar zoon te behartigen!  

Als de onder bewind gestelde persoon in voldoende mate wilsbekwaam is, kan aan de kantonrechter toestemming worden  
gevraagd om een levenstestament op te stellen met een volmacht om alle vermogensrechtelijke en niet-vermogensrechtelijke  
belangen te behartigen. Het bewind en mentorschap zijn dan overbodig en kunnen worden opgeheven. Voor de gevolmachtigde  
is dat een stuk gemakkelijker.
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