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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA  DEN HAAG 
 

Datum 14 april 2011  
Onderwerp Beantwoording Kamervragen over Alzheimerpatiënten en over de 

uitzending 'Alzheimerpatiënten steeds vaker opgelicht" 
 

In antwoord op uw brief van 10 maart 2011 deel ik mee, mede namens de 
Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport, dat de schriftelijke vragen van het 
lid Recourt (PvdA) over Alzheimerpatiënten en van de leden Van der Steur en 
Venrooy-van Ark (beiden VVD) over de uitzending “Alzheimerpatiënten steeds 
vaker opgelicht” (ingezonden op 10 maart 2011) worden beantwoord zoals 
aangegeven in de bijlage bij deze brief. 
 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
 

I.W. Opstelten 
 

Directoraat-Generaal 
Rechtspleging en 
Rechtshandhaving 
Directie Juridische en 
Operationele 
Aangelegenheden 
 

Schedeldoekshaven 100 
2511 EX  Den Haag 
Postbus 20301 
2500 EH  Den Haag 
www.rijksoverheid.nl/venj 
 

Ons kenmerk 
177069 
 

Uw kenmerk 
2011Z04864 en 2011Z04865 
 

Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één zaak in uw 
brief behandelen. 
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2011Z04864 SET 1 

Vragen van het lid Recourt (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over 
Alzheimerpatiënten (ingezonden 10 maart 2011)   
 
Vraag 1 
Kent u de tv-uitzending ‘Alzheimer patiënten makkelijke financiële 
prooi’? 1) 
 
Antwoord: 
Ja. 
 
Vraag 2 
Wat vindt u van het voorstel van Alzheimer Nederland om een openbaar 
register op te zetten waarin bewindvoerders staan geregistreerd?  
 
Antwoord: 
Voor de beantwoording van deze vraag verwijs ik naar de beantwoording van 
vraag 4 van de leden Van der Steur en Venrooy-Van Ark (beide VVD) over de 
uitzending ‘Alzheimerpatiënten steeds vaker opgelicht’ (2011Z04865). 
 
Vraag 3  
Wat vindt u van het voorstel van Alzheimer Nederland om de termijn in 
de Colportagewet voor personen die een bewindvoerder hebben te 
verlengen van zeven tot veertien dagen om zo de bewindvoerder een 
ruimere termijn te geven een overeenkomst op grond van deze wet te 
ontbinden?  
 
Antwoord: 
In beginsel is het uitgangspunt bij consumentenwet- en regelgeving de 
gemiddelde consument. Het kabinet is geen voorstander van het creëren van 
afzonderlijke regels voor bepaalde doelgroepen. Wel maakt het kabinet zich hard 
voor goede consumentenbescherming. Zo wordt in Europees verband bezien wat 
mogelijk is met betrekking tot het extra beschermen van consumenten bij 
verkoop buiten verkoopruimten. Op dit moment wordt in EU-verband 
onderhandeld over een richtlijnvoorstel consumentenrechten. Dit voorstel bevat,
om de positie van de consument bij colportage te versterken, onder meer een 
verlenging van de bedenktijd van 7 naar 14 dagen voor colportage-
overeenkomsten. Het Kabinet heeft zich hier al eerder positief over uitgelaten 
(Kamerstukken II, 2009/10, 22112, nr. 992, p. 11). Tegelijkertijd wil het kabinet 
niet op de uitkomsten van dit richtlijnvoorstel vooruitlopen.  
 
Vraag 4 
Zijn patiënten met de ziekte van Alzheimer voldoende beschermd tegen 
malversaties door hun bewindvoerder dit in het licht van de zeer 
beperkte controle door de kantonrechter? 
 
Vraag 5 
Zijn patiënten met de ziekte van Alzheimer voor wie een bewindvoerder 
is aangesteld, gezien hun zeer kwetsbare positie, in zijn algemeenheid 
voldoende beschermd tegen misbruik?   



Pagina 3 van 6 

Directoraat-Generaal 
Rechtspleging en 
Rechtshandhaving 
Directie Juridische en 
Operationele 
Aangelegenheden

 

Datum 
14 april 2011  
 

Ons kenmerk 
177069 

Antwoord op vraag 4 en 5: 
Ik meen dat de mensen met Alzheimer voldoende wettelijke bescherming wordt 
geboden tegen misbruik. Een nieuw wetsvoorstel over curatele, 
beschermingsbewind en mentorschap zal binnen enkele weken aan de 
Ministerraad en de Raad van State verzonden worden. Dit wetsvoorstel voorziet 
onder andere in een uitbreiding van het curateleregister. Ook personen over 
wiens goederen beschermingsbewind is uitgesproken, kunnen in aanmerking 
komen voor publicatie in het register. Hiermee kunnen potentiële schuldeisers 
kennis nemen van onderbewindstelling en worden hun verhaalsmogelijkheden op 
de rechthebbende beperkt. Daarmee kan het aangaan van nieuwe schulden 
worden afgeremd. Het wetsvoorstel voorziet niet in een register van 
bewindvoerders. Een register als zodanig biedt geen waarborg tegen misbruik. 
Het wetsvoorstel voorziet verder in kwaliteitseisen voor bewindvoerders. 
Bewindvoerders kunnen zich bovendien aansluiten bij een branchevereniging, 
zoals de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders BPBI, die nu reeds 
kwaliteiteisen aan haar leden stelt. 
 
1) Uitgesproken EO, 8 maart 2011  
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2011Z04865 SET 2 

Vragen van de leden Van der Steur en Venrooy- Van Ark (beiden VVD) aan de 
ministers van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid Welzijn en Sport over 
de uitzending ‘Alzheimerpatiënten steeds vaker opgelicht’ (ingezonden 10 maart 
2011)   
 
Vraag 1 
Bent u bekend met de tv-uitzending waaruit blijkt dat Alzheimerpatiënten 
steeds vaker zouden worden opgelicht? 1) 
 
Antwoord: 
Ja. 

 
Vraag 2 
Herkent u deze problematiek? Zo ja, om hoeveel gevallen gaat het 
jaarlijks? Speelt de problematiek ook in andere gevallen waar 
bewindvoering om andere redenen dan ouderdom aan de orde is? 
 
Antwoord: 
Kwetsbare mensen lopen een verhoogd risico om slachtoffer te worden van 
financieel misbruik. Aangezien ik niet beschik over cijfers die aangeven om hoe 
veel Alzheimerpatiënten het per jaar gaat kan ik niet bevestigen dat er sprake is 
van een toenemend slachtofferschap in deze groep. 
 
Juist met de benoeming van een beschermingsbewindvoerder door de 
kantonrechter geeft de wet bepaalde waarborgen tegen misbruik van kwetsbare 
mensen, zoals Alzheimerpatiënten, mensen met een verstandelijke beperking of 
mensen met een verslaving. De beschermingsbewindvoerder verricht zijn 
werkzaamheden onder een zekere controle van de kantonrechter, ook omdat hij 
jaarlijks en aan het einde van het bewind rekening en verantwoording moet 
afleggen. Niettemin hebben zich helaas gevallen voorgedaan van slecht bewind. 
Over enkele weken verwacht ik het wetsvoorstel curatele, beschermingsbewind en 
mentorschap aan de Ministerraad voor te leggen en daarna voor advies aan de 
Raad van State te kunnen zenden. Verder verwijs ik hieromtrent naar het 
antwoord op vraag 4 en naar het antwoord op vraag 4 en 5 van het lid Recourt 
(2011Z04864). 

Vraag 3 
Om wat voor (strafbare) feiten gaat het in deze zaken? 
 
Antwoord: 
Bij het maken van misbruik van een rechthebbende door een bewindvoerder kan 
worden gedacht aan diefstal van geld of goederen, het kopen van goederen op 
naam van de rechthebbende, het misbruiken van machtigingen. 
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Vraag 4 
Wat ziet u als een oplossing voor de geconstateerde problemen? Bent u 
bijvoorbeeld van mening dat een notaris altijd moet (kunnen) uitzoeken 
of er een bewindvoerder benoemd is, bijvoorbeeld in een register dat lijkt 
op het register van onder curatele gestelden? 
 
Antwoord: 
In de eerste plaats is het belangrijk dat de mensen uit de nabije omgeving van 
kwetsbare mensen betrokken zijn. Hoe meer een persoon kan terugvallen op zijn 
sociale omgeving, hoe minder kwetsbaar en bevattelijk voor misbruik hij is. Het in 
het antwoord op vraag 2 genoemde wetsvoorstel bevat maatregelen die erop 
gericht zijn de betrokkenheid van personen in de nabije omgeving te bevorderen. 
De kring van personen die een verzoek tot instelling en van het 
beschermingsbewind en tot het ontslag van de bewindvoerder kunnen doen wordt 
uitgebreid. Het wetsvoorstel voorziet tevens in kwaliteitseisen voor 
bewindvoerders die drie of meer personen onder hun hoede hebben. Een externe 
accountant moet jaarlijks controleren of aan de kwaliteitseisen is voldaan. 
Hiermee wordt beoogd de kwaliteit van de (professionele) bewindvoerder te 
waarborgen. Het wetsvoorstel voorziet daarnaast in een uitbreiding van het 
curatelenregister. Ook personen over wiens goederen beschermingsbewind is 
uitgesproken, kunnen in aanmerking komen voor publicatie in het register. 
Hiermee kunnen potentiële schuldeisers kennis nemen van onderbewindstelling en 
worden hun verhaalsmogelijkheden op de rechthebbende beperkt. Daarmee kan 
het aangaan van nieuwe schulden worden afgeremd. 

Vraag 5 
Herkent u zich in de conclusie van de directeur van Alzheimer Nederland 
dat er een openbaar bewindvoerderregister moet worden ingesteld?  
 
Antwoord: 
Ik denk niet dat een register van bewindvoerders de oplossing biedt. Een register 
beschermt als zodanig niet tegen misbruik.  
Verder verwijs ik naar de antwoorden op vraag 2 en 4 waarin het wetsvoorstel 
curatele, beschermingsbewind en mentorschap aan de orde komt. In dit 
wetsvoorstel is een andere oplossing gekozen dan een openbaar 
bewindvoerderregister. 
Tenslotte merk ik op dat Bewindvoerders zich kunnen aansluiten bij een 
branchevereniging, zoals de Branchevereniging voor Professionele 
Bewindsvoerders BPBI, die nu reeds kwaliteitseisen aan haar leden stelt. 
 
Vraag 6 
Vindt u dat een notaris een bewindvoerder altijd moet 
informeren/raadplegen in dit soort gevallen? 
 
Antwoord: 
Een notaris zal in verband met een onderzoek naar de wilsbekwaamheid van de 
erflater onderzoeken of deze onder meerderjarig bewind is gesteld. Verder mag 
worden verwacht dat hij in verband met de handelingsbekwaamheid het register 
raadpleegt of een erflater onder curatele of – als het wetsvoorstel is aangenomen 
en de wet van kracht is geworden – onder beschermingsbewind is gesteld.  
De notaris heeft conform de Wet op het Notarisambt de plicht om te controleren 
of er sprake is van wilsbekwaamheid op het moment dat iemand een testament 
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laat opstellen door de notaris. Daarbij is van belang dat een persoon in staat is 
zijn vrije wil te uiten. Bij deze beoordeling helpt het protocol ‘Beoordeling 
wilsbekwaamheid vastgesteld’ van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. 
 

Een onder curatele gestelde moet toestemming hebben van de kantonrechter om 
een testament te maken. Een persoon wiens goederen onder beschermingsbewind 
zijn gesteld hoeft dat niet: een uiterste wilsbeschikking kan alleen bij notariële 
akte en slechts door de erflater persoonlijk worden gemaakt en herroepen (artikel 
42 van boek 4 van het Burgerlijk Wetboek).  Uitgangspunt daarbij is dat iemand 
die handelingbekwaam is (dus niet onder curatele is gesteld) een testament kan 
maken, tenzij het tegendeel blijkt. 
Uit art. 22 van de Wet op het notarisambt vloeit voort dat de notaris is gehouden 
tot geheimhouding van al hetgeen waarvan hij in zijn hoedanigheid kennisneemt. 
Deze bepaling staat eraan in de weg dat een notaris contact opneemt met een 
bewindvoerder.  
 
Vraag 7 
Bent u voornemens maatregelen te nemen om dit soort gevallen van 
oplichting (van mensen die een bewindvoerder hebben, waaronder ook 
met name ouderen) te voorkomen? Zo ja, welke maatregelen? Zo nee, 
waarom niet? 
 
Antwoord: 
Ik verwijs naar mijn antwoord op de vragen 2 en 4. 
 
1) Uitgesproken EO 8 maart 2011 
 


