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Zelfredzaamheid en estate planning
‘Vorsorgevollmacht’ voorkomt ‘Betreuung’ en
betutteling
Wie het rechtsgebied ‘levenstestament’ betreedt, doet er goed aan het Duits Burgerlijk
Wetboek bij de hand te hebben, althans in ieder geval paragraaf 1986 BGB:
‘(2) Ein Betreuer darf nur für Aufgabenkreise bestellt werden, in denen die
Betreuung erforderlich ist. Die Betreuung ist nicht erforderlich, soweit die
Angelegenheiten des Volljährigen durch einen Bevollmächtigten, der nicht zu den
in § 1897 Abs. 3 bezeichneten Personen gehört, oder durch andere Hilfen, bei
denen kein gesetzlicher Vertreter bestellt wird, ebenso gut wie durch einen
Betreuer besorgt werden können.’
(Curs. SBS)
Regel het met een volmacht en voorkom overheidsbemoeienis, dat is de boodschap. En
voor de estate planning – oftewel voor het op simpele wijze opbouwen van een
schenkingstraditie – o zo praktisch. Voorkomen is immers beter dan ... betuttelen.
Niemand minder dan het Bundesgerichtshof deed hier op 7 maart 2012 Az. XII ZB
583/11 nog een schepje bovenop. 1 Een ‘Betreuung’ die ondanks dat betrokkene een
algemene volmacht aan zijn vertrouwenspersoon had verleend door de rechter toch was
ingesteld, werd door de Duitse ‘Hoge Raad’ weer opgeheven.
Wat zien we van deze uit Europa overgewaaide filosofie der zelfredzaamheid terug in
ons Boek 1 BW anno 2014?
En wel in art. 1:378 lid 1 BW:
‘Een meerderjarige kan door de kantonrechter onder curatele worden gesteld,
wanneer hij tijdelijk of duurzaam zijn belangen niet behoorlijk waarneemt of zijn
veiligheid of die van anderen in gevaar brengt, als gevolg van
a. zijn lichamelijke of geestelijke toestand, dan wel
b. gewoonte van drank- of drugsmisbruik,
en een voldoende behartiging van die belangen niet met een meer passende en
minder verstrekkende voorziening kan worden bewerkstelligd.’
(Curs.SBS)
1

Ontleend aan: Prof. Dr. Dr. Herbert Grziwotz, ‘Betreuung bei Vorsorgevollmacht: BGH
stärkt die Selbstbestimmung - auch bei Demenz’. In: Legal Tribune ONLINE, 19.06.2012,
http://www.lto.de/persistent/a_id/6421/ (geraadpleegd op 06.04.2014)
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Inderdaad, eerst kijken of het niet ietsje minder en vooral ‘zelf’ geregeld kan worden, en
wellicht met een zorgvolmacht. Er is op het gebied van zelfredzaamheid echter nog
meer nieuws. Want wat te denken van de recente invoering van art. 1:446a BW?
‘De bewindvoerder doet telkens na verloop van vijf jaren, of zo veel eerder als de
kantonrechter bepaalt, aan deze verslag van het verloop van het bewind. Hij laat
zich daarbij met name uit over de vraag of het bewind dient voort te duren dan wel
of een minder ver, of een verder strekkende voorziening aangewezen is. Feiten die
voor het bewind en het voortduren daarvan van betekenis zijn, deelt hij terstond
aan de kantonrechter mede.’
(Curs. SBS)
Misschien is het meerderjarigenbewind helemaal niet meer nodig. Zou ook hier in
spiegelbeeld gelden: een zorgvolmacht is ‘ebenso gut’? Ongetwijfeld.
Wat de tijd ook zal leren, vertrouwen op levensexecuteurs en levenstestamenten is in
het toekomstige juridische landschap niet meer weg te denken, en niet alleen bij de
Oosterburen.
Kortom, de kruistocht van vertrouwen woedt voort.
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