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1. In ons huidige recht bestaat geen wettelijke regeling die in het
bijzonder is toegesneden op de behartiging van de niet-vermogensrech–
telijke belangen van meerderjarigen die daartoe zelf vanwege hun
geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam onvoldoende in
staat zijn. Ter zake van de problematiek van het inkomens en vermogens–
beheer van deze meerderjarigen zijn er wel adequate wettelijke voorzie–
ningen, te weten de curatele en de onderbewindstelling van titel 19 van
Boek 1 van het Burgerlijke Wetboek, hierna te noemen het bescher–
mingsbewind. Vooral door het beschermingsbewind kan een meer op het
individuele geval afgestemde vermogensrechtelijke bescherming worden
geboden: in tegenstelling tot de curatele betreft het beschermings–
bewind immers niet noodzakelijkerwijs het gehele vermogen en maakt dit
de betrokkene niet algeheel handelingsonbekwaam.
De curatele is primair gericht op de behartiging van de vermogens–
rechtelijke belangen van de curandus, maar ziet naar moderne inzichten1
ook op diens niet-vermogensrechtelijke belangen. De wettelijke regeling
van de curatele in haar huidige vorm heeft echter wat de immateriële
belangenbehartiging betreft een aantal bezwaren. Zo is de behartiging
van de niet-vermogensrechtelijke belangen gekoppeld aan de behartiging
van de vermogensrechtelijke belangen zonder dat dit in die vorm altijd
nodig is. Voorts bestaat onduidelijkheid ten aanzien van de bevoegd–
heden van de curator met betrekking tot de behartiging van de
niet-vermogensrechtelijke belangen. Ten behoeve van de groep feitelijk
geheel of in belangrijke mate onbekwame meerderjarigen bestaat
behoefte aan een beschermingsmaatregel die voorziet in behartiging van
specifieke belangen op het persoonlijke vlak. De personen waar het hier
om gaat, die veelal in een afhankelijke situatie verkeren - gedacht kan
worden aan bij voorbeeld geestelijk gehandicapten, demente bejaarden
–, zijn onvoldoende in staat om op te komen voor hun niet-vermogens–
rechtelijke, persoonlijke belangen, met name in de sfeer van verzorging,
verpleging, behandeling en begeleiding. Vooral ten aanzien van deze
aangelegenheden bestaat behoefte aan de mogelijkheid van plaatsver–
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vullend optreden door een ander. Veelal blijkt de belangenbehartiging
ook tot deze gebieden te kunnen worden beperkt en is de curatele, die
alomvattend is, dan ook niet de passende voorziening. Ook bij voorbeeld
de ouderverenigingen van geestelijk gehandicapten onderkennen de
wenselijkheid van een zodanige beschermingsmaatregel. Zij blijken deze
vooral op het oog te hebben voor concrete zaken als:
- de opstelling van het behandelingsplan;
- (over)plaatsing in een voorziening;
- toestemming voor meer ingrijpende medische ingrepen, zoals sterili–
satie en abortus provocatus.
De behoefte aan een wettelijke voorziening ter zake is de laatste jaren
toegenomen, mede in verband met het feit dat steeds meer het accent
wordt gelegd op het toestemmingsvereiste ten aanzien van zaken die het
persoonlijk belang raken van degene wie het betreft. Omdat bij
voorbeeld voor elk medisch handelen het «informed consent» van de
patiënt is vereist (zie artikel 1653d van het Burgerlijk Wetboek, als vervat
in het wetsvoorstel omtrent de overeenkomst inzake geneeskundige
behandeling (Kamerstukken II, 1989-1990,21 561), doet zich de vraag
voor hoe een dergelijk uitgangspunt in praktijk kan worden gebracht
jegens personen die niet of slechts onvolkomen tot wilsbepaling in staat
zijn. In zo'n geval wordt veelal teruggevallen op de curator, zo die er is,
dan wel op de naaste familieleden. Een dergelijke rol kan uiteraard in
beginsel zeer wel door naaste familieleden worden vervuld. In persoon–
lijke aangelegenheden als verzorging, verpleging, behandeling en
begeleiding kunnen echter meningsverschillen tussen zodanige familie–
leden ontstaan. Het is ook mogelijk dat familieleden niet willen of kunnen
optreden dan wel ontbreken.
Plaatsvervangend optreden door derden in immateriële aangelegen–
heden is naar huidig recht thans ook op andere wijze dan door curatele
mogelijk. Gewezen zij op de persoonlijk gemachtigde, die ook in het
wetsvoorstel omtrent de overeenkomst inzake geneeskundige behan–
deling (artikel 1653u, derde lid) voorkomt. Voorts zijn er de «behandel–
en zorgverleningsovereenkomsten», die de laatste jaren hun intreden
hebben gedaan. Daarin is neergelegd wie als «vertegenwoordiger» wordt
beschouwd op het moment dat de patiënt niet meer tot zelfstandige
beslissen in staat zal zijn. Meestal zijn dat familieleden, zoals ouders,
kinderen of zelfs kleinkinderen. Probleem van zo'n contractuele bescher–
mingsconstructie kan evenwel zijn dat er niemand in de familiekring kan
worden gevonden die bereid is op te treden.
Voorts kunnen er vraagtekens worden geplaatst bij de geldigheid van
vertegenwoordigd optreden indien de behandel– of zorgverleningsover–
eenkomst niet door de patiënt, juist wegens diens gebrekkige wil, maar
door derden is gesloten. Zeker als het toestemming voor medische
verrichtingen betreft. Volmacht door de patiënt zelf veronderstelt
uiteraard eveneens een niet-gebrekkige wil».
De figuur van curatele strekt in vele gevallen te ver als oplossing van
het probleem dat er behoefte bestaat aan de mogelijkheid van plaatsver–
vullend optreden door een ander ter zake van immateriële belangen.
Vaak bestaat er geen behoefte aan vertegenwoordiging op het vermo–
gensrechtelijke doch slecht op het niet-vermogensrechtelijke terrein
terwijl het volledige verlies van de vermogensrechtelijke handelingsbe–
kwaamheid die de op grond van geestelijke stoornis uitgesproken
curatele met zich brengt als bezwaarlijk wordt ervaren. Ook de aan de
curatele verbonden publicatieplicht stuit op weerstand.
Overwogen is ter oplossing van de geschetste problematiek een
«partiële» curatele, dat wil zeggen een curatele die zou zijn beperkt tot
niet-vermogensrechtelijke aangelegenheden, ten aanzien waarvan geen
publikatieplicht zou gelden. Deze figuur verdient echter onzes inziens
geen aanbeveling, gezien de bezwaren die hieraan verbonden zijn.
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Immers, zo zouden twee vormen van curatele naast elkaar bestaan, met
dezelfde benaming doch met verschillende reikwijdte, van verschillende
inhoud en met verschillende rechtsgevolgen, zoals verschillende
bescherming van betrokkene en derden. Dit zou ten minste aanleiding
geven tot onduidelijkheid. Hetzelfde bezwaar geldt voor de gedachte één
maatregel in te voeren die in feite drieërlei reikwijdte zou hebben,
waarbij naast immateriële bescherming in meer of mindere omvang, het
derde facet dan uitsluitend vermogensrechtelijke bescherming zou zijn.
Het instituut patiëntenvertrouwenspersoon biedt in dezen evenmin een
oplossing. In artikel 1, eerste lid, onder 1, van het wetsvoorstel houdende
Vervanging van de Wet van 27 april 1884, Stb. 96, tot regeling van het
Staatstoezicht op krankzinnigen (Wet bijzondere opnemingen in psychi–
atrische ziekenhuizen), Kamerstukken I, zitting 1983-1984, 11 270, nr.
71, wordt patiëntenvertrouwenspersoon als volgt gedefinieerd: een
persoon die in een psychiatrisch ziekenhuis werkzaam is om, onafhan–
kelijk van het bestuur en van personen in dienst van het ziekenhuis, aan
patiënten in het ziekenhuis op hun verzoek advies en bijstand te verlenen
in aangelegenheden. De patiënten-vertrouwenspersoon is derhalve
slechts bedoeld als instantie van advies en bijstand voor patiënten die in
psychiatrische ziekenhuizen verblijven, en wel uitsluitend voor aangele–
genheden samenhangend met hun opneming en verblijf. Hij bezit niet de
bevoegdheid om ter zake plaatsvervullend op te treden.
Op bovenvermelde gronden wordt afgeweken van de adviezen van de
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en het Nederlands Juristen
Comité voor de Mensenrechten omtrent het voorontwerp van het
mentorschap uit 1987, die geen voorstander zijn van een aparte wette–
lijke regeling van het mentorschap.
De meerderheid van een werkgroep van de Nederlandse Vereniging
voor Rechtspraak en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensen–
rechten prefereren aanvuliing van curatele en beschermingsbewind met
een aantal door hen positief beoordeelde bepalingen van het
voorontwerp mentorschap. De introductie van een nieuw instituut achten
zij onnodig. Twee beschermingsmaatregelen, een zware en een lichte,
moeten voldoende zijn.
Deze suggestie doet geen recht aan de hierboven gesignaleerde
tendens tot emancipatie van de geestelijk gestoorde en gehandicapte,
zoals die ook tot uiting komt in jurisprudentie van de Hoge Raad. De
curatele strekt in vele gevallen te ver. Zij leidt tot vertegenwoordigend
optreden op terreinen waar dat niet nodig behoeft te zijn, terwijl met een
taak op het terrein van verzorging, verpleging, behandeling en
begeleiding kan worden volstaan. Vaak is geen behoefte aan de
vergaande bescherming die de curatele biedt en het bevoogdend
optreden waartoe de curatele kan leiden. Ook aan een beschermings–
bewind met als noodzakelijk complement de inhoud van het mentor–
schap zal niet altijd behoefte bestaan. Het is anderzijds in bepaalde
gevallen denkbaar dat vermogensrechtelijke bescherming nodig is op de
wijze waarop curatele die biedt algehele handelingsonbekwaamheid,
vernietigbaarheid dan wel nietigheid van rechtshandelingen.
2. Een wettelijke beschermingsmaatregel van een minder ruime
omvang dan die van de curatele, wordt reeds geruime tijd bepleit. Het
eerste voorstel daartoe is afkomstig van Dr. A. Querido. In diens boek
«Krankzinnigenrecht», uit 1939, bepleit hij de invoering van de ondertoe–
zichtstelling van geesteszieken. De in het Burgerlijk Wetboek (Boek 1,
artikel 254 e.v.) voorkomende ondertoezichtstelling van minderjarigen
zou zijns inziens ook bruikbaar zijn voor de bescherming van geestes–
zieken. De te benoemen gezinsvoogd zou een vertrouwensrelatie moeten
leggen met de «onder toezicht gestelde» en het gezin waartoe deze
behoort.
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Mr C J. van Zeben, Parlementaire
Geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk
Wetboek, Invoeringswet Boek 1, Personen–
en Familierecht, blzz 693-695, 1407

In 1948 werd in het tijdschrift Folia psychiatrica, neurologica et neuro–
chirurgica Neerlandia (blz. 349 e.v.) een wetsvoorstel gepubliceerd,
opgesteld door een commissie onder voorzitterschap van Dr. G. Kraus.
Deze commissie, waarvan ook Dr. A. Querido deel uitmaakte, was
ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en neurologie
en de Nationale Federatie voor de Geestelijke Volksgezondheid. Dit
wetsvoorstel bevatte ook de mogelijkheid tot ondertoezichtstelling van
geestelijk gestoorden.
De vraag of behalve de curatele ook als minder ingrijpende voorziening
de ondertoezichtstelling van geestelijk gestoorde meerderjarigen in de
wet zou moeten worden opgenomen, is ook bij de totstandkoming van
Boek 1 B.W. aan de orde geweest. Mede omdat de toen voor ogen
staande maatregel geen burgerrechtelijke gevolgen met zich zou
brengen, diende daarvan naar de mening van de toenmalige Minister van
Justitie te worden afgezien2.
In 1974 werd door de commissie Rechtspositie van de Geestelijk
Gehandicapten en Gestoorden, een commissie ingesteld door de
Stichting Nationaal Orgaan Zwakzinnigenzorg (NOZ) en de Nationale
Ziekenhuisraad (NZR), sectie Psychiatrische Instituten, in een interim–
rapport, getiteld «Rechtspositie. De rechtspositie van de geestelijk
gehandicapten en gestoorden» (november 1974), opnieuw gepleit voor
invoering van de mogelijkheid van ondertoezichtstelling van geestelijk
gestoorden. In een vervolgrapport, getiteld «Rechtspositie, deel 2. De
rechtspositie van de geestelijk gehandicapten en gestoorden» (juli 1976),
heeft deze commissie haar voorstellen nader uitgewerkt. Daarbij deed
voor het eerst de benaming «mentorschap» haar intrede. Deze
voorziening was in de eerste plaats bedoeld voor geestelijk gehandi–
capten.
Naar de opvatting van deze commissie, zoals deze nadien nog is
geactualiseerd, zou het accent dienen te liggen op de vertrouwensrelatie
tussen de geestelijk gehandicapte en zijn of haar mentor. De commissie
meent dat het mentorschap eerst en vooral belangenbehartiging moet
betekenen in de zin van het geven van advies en bijstand in aangelegen–
heden die de personen van de betrokkene betreffen. De in het kader van
het mentorschap door de rechter - de kantonrechter - te benoemen
mentor zou voorts de vertrouwenspersoon bij het oplossen van
problemen of het nemen van beslissingen moeten zijn. Het geven van
raad en advies in vermogensrechtelijke aangelegenheden zou echter ook
tot de taak van de mentor kunnen behoren.
Hoewel het accent duidelijk zou liggen op het geven van advies, hulp
en bijstand aan de betrokkene, zou de mentor naar de mening van de
commissie, ook enige wettelijke omschreven bevoegdheden moeten
krijgen. Deze bevoegdheden zouden beperkt kunnen zijn tot bepaalde, bij
de in stelling van het mentorschap omschreven bevoegdheden op
niet-vermogensrechtelijk terrein. Indien een geestelijk gehandicapte
persoon tevens niet in staat zou zijn vermogensrechtelijke belangen
behoorlijk waar te nemen, zou daarnaast tot instelling van het bescher–
mingsbewind dienen te worden overgegaan. De «wettelijke omschreven
bevoegdheden» zouden met name moeten bestaan uit een toestem–
mingsvereiste voor een aantal zaken, die uitermate ingrijpend zijn in het
leven van de geestelijk gehandicapte persoon. Volgens de Commissie
zouden aan de mentor slechts de noodzakelijke bevoegdheden moeten
worden verleend, teneinde toch recht te blijven doen aan de nog wel
aanwezige eigen mogelijkheden van de geestelijke gehandicapte. De
mate van bescherming dient dus afgestemd te zijn op hetgeen de
meerderjarige nog aan capaciteiten bezit. Dit betekent, aldus de
commissie, dat de kantoorrechter bij het verlenen van die bevoegdheden
een terughoudend beleid zou moeten voeren.
Juist omdat er bij het mentorschap sprake dient te zijn van een
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vertrouwensrelatie dienen, aldus de commissie, slechts natuurlijke
personen tot mentor te kunnen worden benoemd.
Het belarig van een wettelijke regeling op het punt van de immateriële
belangenbehartiging van geestelijke gehandicapte en gestoorde
meerderjarigen wordt voorts nog onderstreept door een tweetal moties.
In de eerste motie van het lid Groenman, op 27 juni 1983 voorgesteld in
een uitgebreide commissievergadering inzake onder andere Geestelijk
gehandicapten en Gehandicaptenbeleid (Kamerstukken II, 1982-1983,
17 900 e.a., nr. 11) en in oktober 1983 door de Tweede Kamer der
Staten-Generaal aanvaard, wordt de regeling om een standpunt over het
mentorschap verzocht. In de tweede motie van het lid Haas-Berger c.s.,
op 14 mei 1984 voorgesteld in een uitgebreide commissievergadering
inzake Patiëntenbeleid (Kamerstukken II, 1983-1984, 16 771, nr. 22) en
door de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 12 juni 1984 aanvaard,
wordt aangedrongen op indiening van een wetsvoorstel op het mentor–
schap. Ook in de daarop volgende jaren wordt herhaaldelijk aange–
drongen op indiening van zo'n wetsvoorstel. Zie ook laatstelijk de uitge–
breide commissievergadering van de vaste Commissie voor het gehandi–
captenbeleid (Handelingen II, 1989-1990, UCV 35, 21 mei 1990).
3. Ook internationaal leeft de gedachte dat aan de curatele verwante
rechtsfiguren die volledige handelingsonbekwaamheid met zich brengen,
in bepaalde gevallen als maatregel ter bescherming van de geestelijk
gestoorde en gehandicapte hun doel voorbij schieten. In die gevallen,
waarin bij voorbeeld slechts op een beperkt terrein (van materiële of
immateriële aard behoefte aan bescherming bestaat aan bescherming
bestaat en/of waarin de betrokkene nog gedeeltelijk feitelijk bekwaam is,
zou met een beschermingsmaatregel van beperker strekking moeten
kunnen worden volstaan.
Blijkens het navolgende beknopte overzicht van de desbetreffende
wetgeving in België, Frankrijk, de Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk
en Zwitserland lijkt de tendens te zijn een zoeken naar burgerrechtelijke
beschermingsmaatregelen die afgestemd zijn op de nog aanwezige feite–
lijke bekwaamheden van de geestelijke gestoorde en gehandicapte en
deze bekwaamheden zo mogelijk te honoreren met, eventueel partiële,
handelingsbekwaamheid of –bevoegdheid. Hierbij is onderkend dat niet
alleen het vermogen van de betrokkene, maar ook diens persoon
(partiële) bescherming kan behoeven. Dit heeft in een aantal van deze
landen recentelijk geleid tot wetgeving respectievelijk tot het voornemen
tot herziening van de desbetreffende wetgeving.
In België heet het met de Nederlandse curatele te vergelijken instituut
(gerechtelijke) onbekwaamverklaring (interdiction). Voorwaarde voor
onbekwaamverklaring is, dat de betrokken meerderjarige zich in een
aanhoudende staat van onnozelheid of krankzinnigheid bevindt (art.489
Belgisch Burgerlijk Wetboek). Onbekwaamverklaring brengt handelings–
onbekwaamheid met zich. De gerechtelijke onbekwaamverklaring is in
België weinig populair, vooral vanwege de zware procedure en de
verplichting tot publikatie van de beslissing. In verband hiermee en ten
behoeve van die groep feitelijk onbekwamen die niet voldoet aan de
zware voorwaarden voor onbekwaamverklaring maar wel behoefte heeft
aan een beschermingsmaatregel, is in 1973 het instituut van verlengde
minderjarigheid ingevoerd. Voorwaarde hiervoor is dat de betrokkene
wegens ernstige geestelijke achterlijkheid ongeschikt is en schijnt te
zullen blijven om zichzelf te leiden en zijn goederen te beheren (art. 487
bis Belgisch B.W.). Voor de in minder zware mate geestelijk gestoorden
en gehandicapten biedt dit instituut echter geen soelaas omdat
voorwaarden en rechtsgevolgen (volledige onbekwaamheid) te zwaar
zijn. Ten behoeve van deze laatste categorie is in 1984 een wetsvoorstel
ingediend «betreffende de bescherming van de licht mentaal gehandi–
capte personen». Het wetsvoorstel voorziet in een aantal maatregelen
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van hulp en bijstand ten behoeve van de meerderjarige licht geestelijk
gehandicapte. Aan laatstgenoemde kan een mentor worden toegewezen,
die in eerste instantie slechts adviseert en geen vertegenwoordigingsbe–
voegdheid heeft. In geval van een menirigsverschil tussen de mentor en
de betrokkene echter kan de mentor zich tot de rechtbank wenden met
het verzoek de nodige beschermingsmaatregelen ten behoeve van de
betrokkene - zowel ten aanzien van diens persoon als diens goederen te nemen.
In Frankrijk bestaat sedert 1968 in de Code civil (C.c.) ten behoeve van
meerderjarige geestelijk gestoorden en gehandicapten een drietal
maatregelen die primair de bescherming van hun materiële belangen
beogen, te weten sauvegarde de justice (artt. 491-491-6 C.c.), tutelle
(artt. 492-507 C.c.) en curatelle (artt. 508-514 C.c.). Deze maatregelen
kunnen worden uitgesproken indien «les facultés mentales sont altérées
par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dü a l'age» of in
geval van een «altération des facultés corporelles, si elle empêche
l'expression de la volontè» (art. 490 C.c.) en de betrokkene behoefte
heeft «dans les actes de la vie civile» aan bescherming (art. 491 C.c.
sauvegarde de justice), c.q. aan permanente vertegenwoordiging (art.
492, tutelle), c.q. aan advies of controle (art. 508, curatelle).
In de Code civil zijn geen speciale maatregelen ter bescherming van de
immateriële belangen van de geestelijk gestoorde en gehandicapte
opgenomen. Bepalingen ten aanzien van de bescherming van de persoon
zijn te vinden in de Code de la santé publique. Deze wet bevat enige
waarborgen ten behoeve van de opgenomen patiënt, waaronder met
name de mogelijkheid van een «curateur a la personne» (art. L.352).
Deze curator moet er voor zorgen dat de inkomsten van de betrokkene
worden aangewend om zijn lot te verzachten en zijn genezing te bevor–
deren en voorts dat de betrokkene zodra mogelijk de vrije uitoefening
van zijn rechten herkrijgt, met andere woorden uit de inrichting wordt
ontslagen.
Op het feit dat in 1968 slechts de behartiging van de materiële
belangen en niet die van de immateriële belangen van de geestelijk
gestoorde en gehandicapte zijn geregeld, bij voorbeeld in de Code de la
sant publique, is van diverse zijden kritiek geuit. Een staatscommissie
bestudeert thans een mogelijke wetswijziging.
De Bondsrepubliek Du/tslandkenl ten behoeve van de meerderjarige
feitelijk onbekwame de instituten Vormundschaft, te vergelijken met onze
curatele, en Pflegschaft. Entmündigung, handelingsonbekwaamver–
klaring, gaat aan Vormundschaft vooraf (par.1896 Bürgerliches
Gesetzbuch, BGB). De Vormundschaft betreft zowel de persoon als het
vermogen van de betrokkene (Mündel). Een en ander wordt vrij uitvoerig
uitgewerkt; zie met name par. 1897 iunctis par. 1793 en 1800, 1801
iunctis 1631-1633 BGB. De Vormund vertegenwoordigt de betrokkene.
Hij houdt hierbij rekening met diens feitelijke capaciteiten: par. 1793
iuncto par. 1626, abs.2 BGB. Alternatief voor Vormundschaft is de,
minder ingrijpende, Gebrechlichkeitspflegschaft (par. 1910 BGB). Deze
Pflegschaft kan worden uitgesproken op grond van lichamelijke of
geestelijke gebreken en raakt in beginsel niet de handelingsbekwaamheid
van de betrokkene. Als de meerderjarige op grond van lichamelijke
gebreken «seine Angelegenheiten nicht zu besorgen vermag» kan de
Pflegschaft al zijn materiële en immateriële belangen betreffen, «seine
Person und sein Vermögen» (par. 1910, s.1), dan wel slechts een deel
daarvan (par. 1910, s.2). In geval van geestelijke gebreken echter is de
Pflegschaft beperkt tot bepaalde aangelegenheden of een bepaalde
categorie aangelegenheden, met name van vermogensrechtelijke aard
(par. 1910, s.2). In die aangelegenheden treedt de Pfleger vertegenwoor–
digend op.
Met ingang van 1 januari 1992 zal een herziening van het recht betref–
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Zie o a Hans Peter Zierl, Das Sachwalter–
recht und seine Bedeutung für das Verwal–
tungsrecht, Juristische Blatter jrg 107
(1985). nr 3/4, p 65-78

fende Entmündigung, Vormundschaft en Pflegschaft in werking treden.
Deze wet (het Betreuungsgesetz) beoogt één maatregel ter bescherming
van de meerderjarige geestelijk gehandicapte gestoorden te bieden. Een
nieuwe maatregel zal worden ingevoerd, omdat de Entmündigung niet
meer passend werd geacht gezien de handelingsonbekwaamheid en de
sterk bekritiseerde procedure. Daar komt bij dat als belangrijke bezwaren
tegen de (Zwang)Pflegschaft gezien wordt dat de toepassing op grote
schaal van deze maatregel niet door de wetgever is beoogd of voorzien
en dat de procedure onvoldoende rechtswaarborgen voor de betrokkene
bevat. Hieraan doet niet af dat de rechtspraak van met name het
Bundesgerichtshof hier corrigerend heeft gewerkt.
In de uitgangspunten van het Betreuungsgesetz valt overeenstemming
vast te stellen met het mentorschap. Een belangrijk verschil is evenwel
dat de maatregel bestaande maatregelen zal vervangen. In Nederland is
niet voor één maatregel gekozen (zie in het algemeen deel van deze
memorie onder 1). Daarbij komt bij dat de opzet van de Duitse
Betreuung, doordat zij betrekking heeft op gebieden door de rechter
aangewezen, juist in een grote verscheidenheid kan voorkomen. Men zou
kunnen zeggen dat het Duitse recht straks een veelheid van maatregelen
ter bescherming van meerderjarigen zal kennen.
In het Oostenrijkse Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) is in
1984 de uit 1916 stammende Entmündigungsordnung vervangen door
Sachwalterschaft für behinderte Personen3. Sachwalterschaft wordt
uitgesproken in geval een persoon «an einer psychischen Krankheit leidet
oder geistig behindert ist, alle oder einzelne ihrer Angelegenheiten nicht
ohne Gefahr eines Nachteils für sich selbst zu besorgen». (par. 273,
Abs.1, ABGB). De reikwijdte van het Sachwalterschaft varieert, al naar
de mate van feitelijke onbekwaamheid van de betrokkene en aard en
omvang van de te behartigen aangelegenheden (par. 273, Abs.3 ABGB).
Zo kan de Sachwalter worden belast met de behartiging van respectie–
velijk enkele, een bepaalde categorie, of alle aangelegenheden (materieel
en/of immaterieel) van de betrokkene. Ter zake van deze aangelegen–
heden wordt de handelingsbekwaamheid van de betrokkene beperkt:
toestemming van de Sachwalter is vereist (par. 273a ABGB).
Zwitserland kent vier beschermingsmaatregelen t.b.v. de geestelijk
gestoorde en gehandicapte: Vormundschaft (art. 369 Schweizerisches
Zivilgesetzbuch, ZGB), Beiratschaft (art.395 ZGB), Beistandschaft (art.
392 ZGB) en fürsorgerische Freiheitsentziehung (art.397a ZGB). De
Vormundschaft, te vergelijken met onze curatele, betreft de persoonlijke
en vermogensrechtelijke aangelegenheden van de betrokkene en brengt
diens handelingsonbekwaamheid met zich. Beiratschaft is primair
bedoeld voor de behartiging van de vermogensrechtelijke belangen van
de betrokkene (al wordt zij thans ook gebruikt ten behoeve van de
persoonlijke aangelegenheden van de betrokkene, voor zover hieraan
tenminste niet permanent behoefte bestaat) en is geïndiceerd «wenn für
die Entmündigung... kein genügender Grund vorliegt, gleichwohl aber zu
ihrem Schutze eine Beschrankung der Handlungsfahigkeit als notwendig
erscheint». Beiratschaft heeft partiële handelingsonbekwaamheid van de
betrokkene ten gevolge. De betrokkene behoeft ten aanzien van een
aantal specifieke, in de wet genoemde, aangelegenheden de
medewerking van de Beirat (par.395, Abs.1 ZGB). Beistandschaft kan
worden uitgesproken in de in de artt. 392-394 ZGB genoemde gevallen
waarin behoefte bestaat aan Vertretung (art.392 ZGB), dan wel Vermo–
gensverwaltung (art. 393 ZGB) alsmede ingeval een meerderjarige
daarom verzoekt («auf ihr Begehren») en aan de voorwaarden voor
Bevormundung auf eigenes Begehren is voldaan (art.394 ZGB). Laatstge–
noemde voorwaarden houden in dat de betrokkene «infolge von
Altersschwache oder andern Gebrechen oder von Unerfahrenheit ihre
Angelegenheiten nicht gehrig zu besorgen vermag» (art. 372 ZGB). Met
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name Beistandschaft auf eigenes Begehren (art.394 ZBG) geniet in
Zwitserland populariteit, zulks mede in verband met het feit dat de taak
van de Beistand varieert al naar gelang de behoefte van de betrokkene
en ook kan worden beperkt tot bijstand in persoonlijke aangelegenheden,
terwijl de betrokkene handelingsbekwaam blijft (art.417 ZGB). De fürsor–
gerische Freiheitsentziehung tenslotte (artt.397a-f ZGB, in 1981 in het
ZGB opgenomen) betreft de opname in een tehuis van een «mündige
oder entmündigte Person» en stelt hieraan bepaalde voorwaarden (art.
397a ZGB).
4. Wij menen dan ook dat in Nederland een wettelijke regeling nodig
is die voorziet in bescherming en belangenbehartiging ten behoeve van
die meerderjarige personen die vanwege hun geestelijke of lichamelijke
toestand niet in staat zijn of bemoeilijkt worden hun belangen van
niet-vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen. Het
mentorschap, zoals uitgewerkt in het wetsvoorstel, ligt in de lijn van het
advies van de commissie Rechtspositie van de Geestelijk Gehandicapten
en Gestoorden terwijl het voorts spoort met de internationale ontwikke–
lingen op dit terrein.
Het thans ingediende wetsvoorstel is gebaseerd op een in juli 1987
gepubliceerd voorontwerp van wet. Een aantal instanties bracht hierover
- al dan niet gevraagd - advies uit. Het betreft (in alfabetische volgorde):
de Alzheimer Stichting, de Cliëntenbond in de geestelijke gezond–
heidszorg, de Federatie van Ouderverenigingen, de Nationale Raad voor
de Volksgezondheid, de Nederlandse Vereniging van Verpleeghuisartsen,
het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, de Nederlandse
Vereniging voor Rechtspraak, het Provinciaal Beraad Zwakzinnigenzorg
Utrecht, de Stichting landelijk samenwerkingsorgaan maatschappelijke
dienstverlening voor geestelijk gehandicapten en de Vereniging Ypsilon.
De ontvangen adviezen, alsmede beschouwingen in de rechtsgeleerde4
en andere literatuur zijn bij de voorbereiding van het wetsvoorstel
zorgvuldig in beschouwing genomen. Op een aantal plaatsen, zo
wanneer het om de bevoegdheid van mentor en betrokkene (artikel 453)
gaat, hebben deze adviezen en commentaren tot een wijziging van
standpunt of anderszins tot aanpassing van het ontwerp geleid.

4

Zie met natne F C.B van Wijmen,
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diging van meerderjarige onbekwamen»,
preadvies voor de Vereniging voor Gezond–
heidsrecht, besproken op 27 april 1990;
idem, Mentorschap: adviezen en commen–
taren op het voorontwerp, het Tijdschrift
voor Familie– en Jeugdrecht, november
1990

5. Het mentorschap kan worden ingesteld ten behoeve van die
meerderjarige personen die vanwege hun geestelijke of lichamelijke
toestand niet in staat zijn of bemoeilijkt worden hun belangen van
niet-vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen.
Door naast de geestelijke tevens de lichamelijke toestand te noemen
hoeft de vraag niet aan de orde te komen of een stoornis die de
betrokkene niet geschikt maakt om zijn belangen van nietvermogens–
rechtelijke aard zelf te behartigen, een geestelijke of een lichamelijke
oorzaak heeft. Hiermee wordt in overeenstemming met het advies van de
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak afgeweken van het
voorontwerp. Het mentorschap kan bij voorbeeld eveneens van belang
zijn in geval een patiënt comateus is door een lichamelijk defect (bescha–
diging van de hersenstam bij een ongeluk, diabetespatiënten). Hierbij
dient echter wel te worden bedacht dat het er bij het mentorschap om
gaat die personen bescherming te bieden die niet tot een redelijke
waardering van hun belangen in staat zijn of dit nu als gevolg van de
geestelijke of van de lichamelijke toestand is. Om deze reden vallen
personen met een zuiver lichamelijke stoornis (beenbreuk), welke niet
leidt tot het niet in staat zijn of het bemoeilijkt worden de eigen immate–
riële belangen waar te nemen, niet binnen de reikwijdte van het mentor–
schap. Overigens merken wij op dat de bewoordingen «geestelijke of
lichamelijke toestand» aansluiten bij de regeling van het beschermings–
bewind.
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Met het mentorschap wordt een beschermingsmaatregel van burger–
rechtelijke aard beoogd en wel een maatregel die een beperkter
strekking heeft dan de curatele en, voor wat betreft het immateriële
aspect, ook gezien kan worden als pendant van het beschermings–
bewind. Een mentorschap dat uitsluitend het kader zou zijn voor het
verlenen van advies, hulp en bijstand aan hen die hun niet-vermogens–
rechtelijke belangen niet behoorlijk kunnen waarnemen, dus zonder
burgerrechtelijke gevolgen zou zijn, voorziet niet in een maatschappelijke
behoefte. Een zodanig mentorschap, waarvoor geen wettelijke regeling
nodig zou zijn, past ook niet in het sobere en terughoudende wetgevings–
beleid dat de regering voorstaat. Een adviseur en helper in aangelegen–
heden van immateriële aard kan ook optreden zonder dat daaraan een
rechterlijke beslissing ten grondslag ligt.
De doelgroepen van het wetsvoorstel zijn in beginsel dezelfde als die
van het beschermingsbewind. Evenwel vallen hier, anders dan bij het
beschermingsbewind, buiten de personen die een zuiver lichamelijk
gebrek hebben, hetwelk niet leidt tot het onvermogen hun immateriële
belangen zelf te behartigen. Zij zijn evenals ieder ander persoon in staat
deze belangen zelf waar te nemen. De categorieën meerderjarigen
waarvoor het mentorschap kan zijn geïndiceerd zijn vooral geestelijk
gehandicapten, psychiatrische patiënten, psychogeriatrische patiënten
(een categorie die in verband met de toenemende vergrijzing naar
verwacht in omvang zal toenemen) en comateuze patiënten. Uiteraard
komen deze categorieën personen niet integraal in aanmerking voor een
mentorschap. Dit is ook niet het geval voor al diegenen, die in instel–
lingen voor intramurale geestelijke gezondheidszorg verblijven. Mentor–
schap kan immers alleen geïndiceerd zijn in geval de geestelijke of licha–
melijke toestand van de betrokkene hem belet of bemoeilijkt zijn immate–
riële belangen zelf behoorlijk waar te nemen. Op de omvang van de
behoefte aan een mentorschap zal in het algemeen deel van deze
memorie onder 17 (Deregulering) nader worden ingegaan.
Het mentorschap als voorgesteld leidt ertoe dat de betrokkene met
betrekking tot enige met name genoemde niet-vermogensrechtelijke
aangelegenheden – t e weten diens verzorging, verpleging, behandeling
en begeleiding - zonder toestemming van de mentor niet bevoegd is
rechtshandelingen te verrichten. Op voorstel van de Nationale Raad voor
de Volksgezondheid, zulks naar aanleiding van het voorontwerp uit 1987,
is de term begeleiding toegevoegd. Niet is het voorstel gevolgd om het
woord «en» te vervangen door «of». Bij deze opsomming is van een
zuivere nevenschikking geen sprake, omdat enkele begrippen elkaar
kunnen overlappen. De door de rechter benoemde mentor vertegen–
woordigt de betrokkene ter zake van bedoelde rechtshandelingen. De
mentor is voorts bevoegd in plaats van de betrokkene daarvoor in
aanmerking komende feitelijke handelingen te verrichten, zoals bij
voorbeeld de inzage van diens dossier. Uiteraard is plaatsvervullend
optreden ter zake van handelingen die geen rechtshandelingen zijn,
slechts denkbaar voorzover de aard van die handelingen handelen door
een ander dan de betrokkene toelaat.
De noodzaak van een bescherming als thans wordt voorgesteld, is ook
in eerder vermeld advies van de Commissie Rechtspositie van de
Geestelijk Gehandicapten en Gestoorden onderkend, evenals in de
adviezen uitgebracht op het voorontwerp. Een aantal van laatstge–
noemde adviezen heeft ons overigens aanleiding gegeven tot wijziging
van de complementaire bevoegdheid van mentor en betrokkene.
Gevreesd werd voor praktische problemen bij de beoordeling van de
(on)bekwaamheid en de restcapaciteiten van betrokkene. In het
wetsvoorstel blijft wel de norm gehandhaafd dat de aanwezige mogelijk–
heden tot zelfbeschikking van betrokkene zoveel mogelijk worden
gehonoreerd. De effectuering komt nu echter in navolging van de in de
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diverse adviezen gedane suggesties bij de mentor te liggen. Als hoofd–
regel geldt namelijk, dat de betrokkene onbevoegd is zelfstandig rechts–
handelingen te verrichten; voor zover betrokkene evenwel tot een
redelijke waardering van zijn belangen ter zake in staat kan worden
geacht, behoort de mentor te bevorderen dat de betrokkene rechtshan–
delingen en andere handelingen zeif verricht door de betrokkene uitdruk–
kelijk en voor de derde met wie deze handelt voldoende duidelijk,
toestemming te verlenen zelf ter zake te handelen (zie artikel 454, eerste
lid). Aldus wordt, zo menen wij, een evenwichtige regeling gegeven
waaraan derden voldoende zekerheid in het rechtsverkeer kunnen
ontlenen. Zij kunnen immers in beginsel op uitlatingen van de mentor
afgaan, terwijl het de taak van de mentor is de nog wel aanwezige
mogelijkheden van de betrokkene tot gelding te laten komen, hetgeen
ertoe kan leiden dat de betrokkene, met toestemming van de mentor, zelf
optreedt.
Degene ten behoeve van wie een mentorschap is ingesteld, mag zoals
gezegd ter zake van bepaalde aangelegenheden niet handelen: hij is ter
zake derhalve handelingsonbevoegd. Het aan onbevoegdheid doorgaans
verbonden rechtsgevolg, nietigheid, wordt echter onwenselijk geacht,
gelet op doel en strekking van het onderhavige wetsvoorstel. Het gaat
immers om een voorziening die niet zozeer in het belang van wederpartij
of derden als wel in het beiang van de betrokkene is. Een beroep op zijn
onbevoegdheid is dan ook alleen van de zijde van de betrokkene
mogelijk. Derhalve is bepaald dat een onbevoegd verrichte handeling
vernietigbaar is. Uit het tweede en derde lid van het desbetreffende
artikel 457 blijkt dat een beroep op vernietigbaarheid niet door derden
kan worden gedaan.
De persoon ten behoeve van wie een mentorschap is ingesteld kan
evenwel in de - niet-vermogensrechtelijke - aangelegenheden waarin hij
volgens de hoofdregel uit hoofde van het mentorschap niet bevoegd is te
handelen, optreden indien hij daarvoor de toestemming van de mentor
heeft verkregen.
Niet is een opzet gekozen waarbij het de rechter is, die bepaalt ter
zake van welke aangelegenheden de betrokkene niet meer bevoegd is en
door de mentor wordt vertegenwoordigd. Vooral omdat het mentorschap
in ons voorstel niet behoeft te worden gepubliceerd, zal het duidelijk
moeten zijn welke bevoegdheden dit met zich brengt. Wij menen ervan
te mogen uitgaan dat het vertegenwoordigend en plaatsvervullend
optreden ten behoeve van de categorieën personen waarop het
wetsvoorstel ziet, vrijwel zonder uitzondering op de terreinen van diens
verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding betrekking zal
hebben. Ook om die reden kan zonder bezwaar reeds in de wet zelf het
terrein waarop vertegenwoordigend en plaatsvervullend kan worden
opgetreden worden afgebakend.
Een mentorschap als voorgesteld kan derhalve voorzien in de behoefte
aan een meer specifieke belangenbehartiging op het persoonlijk vlak van
meerderjarige feitelijk niet– en onvoldoende bekwamen. Ter illustratie
diene het navolgende. De mentor zal, indien de betrokkene (bij voorbeeld
een demente bejaarde) naar de mening van de mentor niet adequaat
bejegend wordt door het verpleegkundig personeel of onvoldoende
wordt behandeld, voor de betrokkene jegens het tehuis kunnen opkomen
en hem zo nodig in rechte kunnen vertegenwoordigen. Ook zal de mentor
een rol kunnen spelen bij de opstelling en de uitvoering van het behande–
lingsplan van de betrokkene. Zo dient ingevolge artikel 2.2.5. van de
Beroepscode voor de leden van het NIP (de beroepscode voor psycho–
logen), indien degene met wie een onderzoeks– of behandelingsrelatie
zal worden aangegaan, zelf daarover niet weloverwogen en vrijwillig kan
beslissen, de voorgenomen beslissing daaromtrent door de psycholoog
te worden voorgelegd aan degene die het welzijn van deze persoon
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behartigt. Ook ingeval van sterilisatie van de betrokkene kan de mentor
evenals de curator de rol van beslisser spelen. Zie het advies inzake steri–
lisatie van geestelijke gehandicapte vrouwen, d.d. 3 april 1989, van de
Geneeskundige Hoofdinspecteurs van de Volksgezondheid en voor de
Geestelijke Volksgezondheid. Hierbij dient wel duidelijk te zijn, aldus ook
de in 1981 door de Hoofdinspecteur voor de Geestelijke Volksge–
zondheid uitgevaardigde Richtlijnen inzake sterilisatie bij zwakzinnigen,
dat de betrokkene deze beslissing zelf niet kan nemen. Ook bij andere
medische handelingen (bij voorbeeld bloedtransfusie aan een
coma-patint) kan, bij voorbeeld indien de naaste familie van de
betrokkene onderling van mening verschilt, de mentor een belangrijke rol
spelen Diens benoeming zal veelal worden uitgelokt, juist omdat de
familie het onderling niet eens kan worden. De arts behoudt hier
overigens wel zijn eigen verantwoordelijkheid ter zake, indien hij met de
mentor, in plaats van met de patiënt, in overleg treedt. De vertegenwoor–
digingsbevoegdheid in medische aangelegenheden is in beginsel niet
beperkt tot handelingen van niet-ingrijpende aard. Een zelfde opzet heeft
ook het wetsvoorstel omtrent de overeenkomst inzake geneeskundige
behandeling. De grens ligt daar, waar een medische verrichting naar haar
aard uitsluitend kan plaatsvinden indien de betrokkene persoonlijk
daartoe toestemming heeft gegeven. Dat is bij euthanasie het geval.
Het mentorschap kan voorts een waardevolle aanvulling zijn op het
beschermingsbewind van titel 19 van Boek 1 B.W., waarmee het zo
nodig ook kan worden gecombineerd. Zoals hiervoor reeds is opgemerkt
kunnen zowel het mentorschap als het beschermingsbewind worden
ingesteld niet alleen voor personen die slechts ten dele niet tot rechtens
relevante wilsuitingen in staat zijn, maar ookten behoeve van personen
die daartoe in het geheel niet in staat zijn, zoals diep geestelijk gehandi–
capten en in ver gaande mate demente bejaarden (zie ook HR 1-7-1983,
NJ 1984, 181, FJR 1984, blz. 24-28).
De voorgestelde opzet werkt kostenbesparend. Mentorschap kan
evenals beschermingsbewind, op een eenvoudiger en goedkopere wijze
worden verkregen dan curatele. Het is namelijk de kantonrechter en niet
de rechtbank die tot deze beschermingsmaatregelen beslist, zodat de
dienstverlening van een procureur niet vereist is en het griffierecht lager
is.
Hoofdzaken van de voorgestelde regeling
6. In Artikel I van het ontwerp wordt voorgesteld aan Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek een nieuwe twintigste titel toe te voegen, die het
opschrift draagt «Mentorschap ten behoeve van meerderjarigen». Deze
titel volgt op titel 19 die de onderbewindstelling ter bescherming van
meerderjarigen betreft en is zoveel mogelijk analoog opgezet.
Deze twintigste titel houdt een regeling in van een door de kanton–
rechter in te stellen mentorschap ten behoeve van de meerderjarige, die
als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of
duurzaam niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen van
niet-vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen (artikel
450, eerste lid).
De gekozen bewoordingen brengen tot uitdrukking dat het gaat om
gebreken van dien aard dat zij de meerderjarige beletten dan wel belem–
meren zijn eigen belangen zelf behoorlijk waar te nemen. Onder deze
omschrijving kunnen de in deze memorie hiervoor onder 5 aangegeven
doelgroepen vallen, te weten geestelijk gehandicapten, psychogeri–
atrische patiënten (demente bejaarden), psychiatrische patiënten en
comateuze patiënten. De feitelijke onbekwaamheid van de betrokkene
kan structureel zijn, maar ook van korte - eventueel regelmatig terugke–
rende - duur. Benadrukt wordt dat niet een ieder, die onder de
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omschrijving van artikel 450 valt, daadwerkelijk een mentor nodig zal
hebben. Veelal zal de feitelijke onbekwaamheid voldoende kunnen
worden opgevangen door naaste familie en verzorgers. Als deze
ontbreken, zich afzijdig houden of omtrent de niet-vermogensrechtelijk
belangen van de betrokkene onderling van mening verschillen, kan de
instelling van een mentorschap zijn aangewezen. Of dit laatste het geval
is, staat ter beoordeling van de rechter. Deze kan alle door hem
gewenste personen horen en zo nodig een deskundigenonderzoek doen
instellen; men zie het onder artikel III van het onderhavige wetsvoorstel
voorgestelde artikel 899ö W.v.Rv. en de toelichting bij dat artikel.
7. Met het mentorschap wordt een beschermingsmaatregel beoogd
op het niet-vermogensrechtelijke vlak en wel ten behoeve van meerder–
jarige feitelijk geheel of gedeeltelijk onbekwame personen. De bescher–
mingsmaatregel dient niet verder in te grijpen in de persoonlijke levens–
sfeer dan strikt noodzakelijk voor een zo goed mogelijk functioneren van
de betrokkene. De bevoegdheden van de mentor zijn in verband
hiermede beperkt. Op enige specifieke terreinen, te weten aangelegen–
heden betreffende de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding
van de betrokkene, treedt de mentor vertegenwoordigend en plaatsver–
vullend op, terwijl hij overigens in het algemeen op het niet-vermogens–
rechtelijke vlak een adviserende functie heeft (artikel 453). Zijn vertegen–
woordigende rol betreft rechtshandelingen, zijn plaatsvervullende rol
betreft de overige handelingen, voor zover ter zake plaatsvervullend
optreden, gezien de aard van de desbetreffende handeling, toelaatbaar
kan worden geacht (artikel 453, tweede en derde lid). De betrokkene is
onbevoegd ter zake rechtshandelingen te verrichten (artikel 453, eerste
lid). De mentor vertegenwoordigt hem terzake, zowel in als buiten rechte.
De mentor kan de betrokkene toestemming verlenen deze rechtshande–
lingen zelf te verrichten. De betrokkene wordt voorts beschermd tegen
zichzelf en derden door middel van de in artikel 457 neergelegde bewijs–
lastverdeling, waarop hierna nader zal worden ingegaan.
De mentor kan zich te zijner verantwoording desgewenst alvorens in
rechte op te treden doen machtigen door de betrokkene of, zonodig,
door de kantonrechter (artikel 456). De betrokkene is aansprakelijk voor
alle schulden die voortspruiten uit daden die door de mentor ter
vervulling van zijn taak zijn verricht (artikel 455).
Het wetsvoorstel leidt ertoe dat de nog aanwezige feitelijke
bekwaamheid van de betrokkene zal worden gehonoreerd. Dit spoort met
modernere inzichten ingevolge welke zoveel mogelijk moet worden
ingespeeld op de geestelijke vermogens van de betrokkene. Zo dient de
mentor de betrokkene in het algemeen zoveel mogelijk bij zijn taakver–
vulling te betrekken en te bevorderen dat de betrokkene rechtshande–
lingen en andere handelingen zelf verricht, indien deze tot een redelijke
waardering van zijn belangen ter zake in staat kan worden geacht (artikel
454, eerste lid). Hetzelfde wordt thans ook voor de uitoefening van de
curatele aangenomen.
Bij zijn taakvervulling dient de mentor de zorg van een goed mentor te
betrachten. Dit betekent onder meer dat hij rekening dient te houden met
de aanwezige mogelijkheden tot zelfbeschikking van de betrokkene en
dat hij deze restbekwaamheid ook dient te honoreren. De mentor dient
tevens oog te hebben voor alle belangen van de betrokkene bezien in
relatie met de omstandigheden waarin betrokkene verkeert en afhankelijk
van de feitelijke situatie. Overleg met de naaste omgeving kan daarbij
noodzakelijk zijn. Eveneens dient hij, zoveel mogelijk, rekening te houden
met het type verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, waar
de voorkeur van betrokkene in dezen naar uitgaat, evenals met de
voorkeur zoals deze eventueel door betrokkene is aangegeven in een
schriftelijke wilsverklaring, opgemaakt ten tijde hij nog bekwaam daartoe
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was. Zo'n verplichting behoeft niet uitdrukkelijk te worden bepaald, zoals
de Nationale Raad voor de Volksgezondheid voorstelde.
De mentor is jegens de betrokkene aansprakelijk indien hij in deze zorg
tekortschiet, tenzij hem dit niet kan worden toegerekend (artikel 454,
tweede lid).
Indien de mentor voortdurend weigert betrokkene toestemming te
verlenen om zelf handelingen te verrichten, terwijl deze tot een redelijke
waardering van zijn belangen ter zake in staat moet worden geacht, kan
de betrokkene of bij voorbeeld de hulpverlener zich tot de kantonrechter
wenden. Deze kan immers de mentor oproepen om inlichtingen te
verschaffen (artikel 459, eerste lid) en zelfs wegens gewichtige redenen
overgaan tot het ontslag van de mentor (artikel 461, tweede lid). Ook is
er in een voorkomend geval de mogelijkheid om in kort geding een
voorziening te verkrijgen.
8. Indien een rechtshandeling is verricht in strijd met artikel 453, is zij
vernietigbaar (artikel 457). De strijdigheid kan gelegen zijn hetzij in de
onbevoegdheid van de betrokkene, hetzij in de onbevoegdheid van de
mentor. Deze vernietigbaarheid volgt het stelsel van het nieuwe
Burgerlijk Wetboek in het licht waarvan dit wetsvoorstel moet worden
gezien. Zoals hiervoor reeds is uiteengezet is het rechtsgevolg vernietig–
baarheid in casu gekozen, omdat het onderhavige wetsvoorstel primair
strekt ter bescherming van degene ten behoeve van wie in een mentor–
schap is voorzien. Derden kunnen derhalve geen beroep op de vernietig–
baarheid doen en bevestiging is mogelijk. Men zie de artikelen 3:49 e.v.
van het nieuwe Burgerlijk Wetboek. In dit verband is van belang dat
vernietiging ook door een buitengerechtelijke verklaring zal kunnen
geschieden Ook elders in de wet is wel aan handelingsonbevoegdheid
het rechtsgevolg vernietigbaarheid verbonden; zie bij voorbeeld artikel
89 Boek 1 B.W.
Omdat het mentorschap, evenals het beschermingsbewind, niet wordt
gepubliceerd, dit in verband met de gebleken bezwaren daartegen van
met name de ouderverenigingen van geestelijk gehandicapten, en omdat
de bevoegdheden van de mentor mede afhangen van de geestes– en
lichamelijke gesteldheid van de betrokkene, is in het wetsvoorstel aan
degene die met de onbevoegde handelde bescherming toegekend op
grond van de goede trouw. Er is een onderscheid gemaakt al naar gelang
de derde handelde met de betrokkene dan wel met de mentor.
Indien de derde met de betrokkene handelde, kan van de zijde van
laatstgenoemde slechts een beroep op de vernietigbaarheid worden
gedaan als de derde het mentorschap kende of had behoren te kennen.
In dit laatste geval wordt de betrokkene vermoed onbevoegd te zijn
geweest (artikel 457, tweede lid). Dit vermoeden kan dus worden
weerlegd. De gekozen formulering houdt in dat de bewijslast van het feit
dat de betrokkene in concreto tot een redelijke belangenwaardering in
staat was of in casu toestemming van de mentor had verkregen, op de
derde rust. Hij zal zich dan ook wel hoeden om lichtvaardig buiten de
mentor om met de betrokkene te handelen en zich ter zake zo nodig
voorzien van het oordeel van deskundigen. Een hulpverlener zal, zeker
waar het om zware ingrepen gaat, een andere hulpverlener om een
«second opinion» vragen. Een zorgvuldig oordeel ter zake kan voor hem
van belang zijn, ook in verband met de mogelijkheid van tuchtrechtelijke
sancties en van aansprakelijkstelling op grond van artikel 1401 B.W.
(artikel 6: 162 Nieuw B.W.).
Ook wanneer een derde met de mentor handelde, wordt hij, indien hij
te goeder trouw was, beschermd. Ook in dat geval zal jegens de derde
alleen een beroep op de vernietigbaarheid kunnen worden gedaan indien
hij het mentorschap kende of had behoren te kennen. Op wie in zo'n
geval de bewijslast van de (on)bevoegdheid van de mentor rust, is niet
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geregeld. In een zodanige situatie zal de rechter naar bevind van zaken
kunnen handelen. Zie ook hierna bij de toelichting op artikel 457.
Bedacht zij dat, gezien de in artikel 457 aan derden toegekende
bescherming op grond van de goede trouw, de bescherming van het
mentorschap, evenals trouwens die van het beschermingsbewind
(artikelen 439 en 442 Boek 1 B.W.) in beginsel minder ver strekt dan die
van de - gepubliceerde - curatele. Dit betekent echter niet, dat de
betrokkene te weinig beschermd zou zijn. De mentor zal immers, voor
zover nodig, de naaste omgeving van de betrokkene (bij voorbeeld de
instelling waar deze verblijft, de huisarts, de betrokken specialisten) van
het mentorschap op de hoogte stellen; de tot de naaste omgeving
behorende personen, die eerst en vooral zullen worden geconfronteerd
met vertegenwoordigend optreden van de mentor op de in artikel 453,
eerste lid genoemde gebieden, zullen zich dan ook niet spoedig op
onbekendheid met het mentorschap kunnen beroepen.
In verband met de vernietigbaarheid van rechtshandelingen verricht in
strijd met artikel 453 kan zich in de praktijk het geval voordoen, dat zo'n
behandeling moeilijk of niet meer terug te draaien is. Hierbij valt te
denken aan sterilisatie onderscheidenlijk het verwijderen van een
ledemaat of een orgaan. Bij dergelijke zware ingrepen mag er echter van
worden uitgegaan, dat een besluit daartoe pas in geval van medische
indicatie, na nauw overleg tussen de mentor, de betrokkene, de hulpver–
lener en eventueel de naaste omgeving, na rijp beraad en veelal na het
vragen van een «second opinion» genomen zal zijn. Dit betekent dat er
niet spoedig sprake zal kunnen zijn van een vernietigbare rechtshan–
deling. Waar dat wel het geval is en waar tevens sprake is van een
onomkeerbare handeling zal de oplossing gelegen zijn in de aansprake–
lijkheid dientengevolge van de hulpverlener, de mentor of van hen
beiden. Met betrekking tot het verwijderen van organen in verband met
orgaandonatie dient te worden vermeld dat in de toekomst deze materie
zal worden beheerst door een wettelijke regeling met betrekking tot
orgaandonaties.
Niet is gekozen voor een stelsel van preventief toezicht bij het mentor–
schap, ook niet voor alleen de zware ingrepen, zoals wel is bepleit in het
advies van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten. Het
zou niet passen dat de kantonrechter voor iedere handeling van te voren
toestemming zou moeten verlenen, terwijl voor de beslissingen tot zware
ingrepen zeker geldt dat deze, zoals reeds hierboven is aangegeven, in
geval van medische indicatie, na nauw overleg, rijp beraad en een
«second opinion» genomen zullen worden. Overigens mag er in het
algemeen van worden uitgegaan dat mentoren en hulpverleners hun taak
naar eer en geweten en adequaat zullen uitoefenen. Een preventief
stelsel is daarom niet nodig.
9. Het mentorschap van het wetsvoorstel kan, zoals hiervoor reeds is
uiteengezet, worden gezien als een pendant van en een aanvulling op het
beschermingsbewind. Het ligt in de rede, ook uit het oogpunt van
deregulering, om de kantonrechter, nu deze terzake van beschermings–
bewind bevoegd is, ook bevoegd te maken ter zake van mentorschap en
de desbetreffende bepalingen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.
Dit brengt mee dat, afgezien van eventuele voorzieningen in hoger
beroep, aan de rechtbank geen taak toekomt op het gebied van het
mentorschap. Hierop maakt het ontwerp echter een uitzondering voor
het geval de betrokkene onder curatele staat of zijn ondercuratelestelling
wordt verzocht. Het derde lid van artikel 451 opent de mogelijkheid voor
de rechtbank om, indien zij een verzochte of gevorderde ondercuratele–
stelling een te zware maatregel acht, in plaats van tot ondercuratele–
stelling tot het instellen van een mentorschap over te gaan.
Het vierde lid regelt de bevoegdheid een curatele in een mentorschap
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om te zetten, hetzij naar aanleiding van een verzoek of vordering tot
instelling van een mentorschap, hetzij ambtshalve indien voor de
rechtbank een verzoek of vordering tot opheffing van de curatele
aanhangig is. Het komt ons gewenst voor in deze gevallen de beslissing
inzake instelling van een mentorschap te laten aan de rechter (dat wil
zeggen in beginsel de rechtbank) die over de ondercuratelestelling casu
quo opheffing van de curatele oordeelt.
10. Het mentorschap kan worden ingesteld op verzoek van de
betrokkene zelf of de in artikel 451, eerste en tweede lid, aangegeven
personen of op vordering van het openbaar ministerie. Aldus is voorzien
in het geval dat de betrokkene zelf de instelling van een mentorschap
wenst, en tevens in de mogelijkheid van instelling van een mentorschap
in die gevallen, dat de betrokkene daartoe niet (meer) zelf kan of wil
overgaan; ook in die gevallen kan het immers dringend gewenst zijn dat
een mentorschap wordt ingesteld.
Het wetsontwerp voorziet in mentorschap voor meerderjarigen. Het
kan evenwel gewenst zijn dat het mentorschap reeds wordt ingesteld
voordat de betrokkene meerderjarig wordt; men denke aan een geestelijk
gehandicapte die op het punt staat meerderjarig te worden. De instelling
van het mentorschap mag in zulke gevallen niet te laat komen. Het
tweede lid van artikel 450 maakt daarom mogelijk dat een verzoek of
vordering reeds kan worden aanhangig gemaakt en het mentorschap
reeds kan worden mgesteld voordat aan het vereiste van meerderja–
righeid is voldaan. In dit geval treedt het mentorschap in werking op het
tijdstip waarop de betrokkene meerderjarig wordt; zie artikel 451, vijfde
lid, tweede zin.
Het mentorschap kan in beginsel alleen worden ingesteld indien de
geestes– of lichamelijke toestand van de betrokkene zodanig is, dat hij
niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn immateriële belangen zelf
behoorlijk te behartigen. Ook als van een zodanige geestelijke of licha–
melijke toestand nog geen sprake is maar wel binnen afzienbare termijn,
kan de betrokkene zelf instelling van mentorschap reeds als wenselijk
ervaren - bij voorbeeld bij voortschrijdende dementie. Wordt in die
situatie een mentorschap ingesteld, dan gaat het mentorschap in op het
met toepassing van artikel 451, vijfde lid eerste zin, in de beslissing door
de rechter aangegeven, latere tijdstip.
11. In artikel 452 wordt aangegeven wie tot mentor benoemd kan
worden, te weten in beginsel iedere handelingsbekwame persoon die
geschikt en bereid is, en mits te zijnen behoeve geen mentorschap is
ingesteld. Bij de benoeming van de mentor wordt rekening gehouden
met het belang van de betrokkene en met diens voorkeur, zoals aange–
geven in het verzoekschrift of in een eventueel door betrokkene
opgemaakte schriftelijke wilsverklaring, opgesteld ten tijde hij nog
bekwaam daartoe was. Het wordt aan de rechter overgelaten te bepalen
wie mentor moet worden. Het ligt voor de hand dat hij daarbij in de
eerste plaats in aanmerking doet komen degene wiens benoeming wordt
verzocht. Ook zullen doorgaans een zekere voorkeur genieten de
echtgenoot of andere levensgezel, de ouders of eventuele kinderen van
de betrokkene. Het kan echter voorkomen, met name in het kader van
een psychiatrische behandeling, dat het juist niet in het belang van de
betrokkene geacht moet worden om een van dezen tot mentor te
benoemen. Het is niet strikt nodig een en ander in de wet zelf aan te
geven. Wel zal de rechter dienen te motiveren om welke reden(en) hij,
indien betrokkene in een levenstestament, met inbegrip van een mogelijk
daarbij behorende door betrokkene afgegeven volmacht, heeft aange–
geven naar welke persoon zijn voorkeur uitgaat om tot mentor te worden
benoemd, van deze keuze is afgeweken.
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Indien tevens in een beschermingsbewind is voorzien en de bewind–
voerder een natuurlijke persoon is, gaat de voorkeur uit naar de bewind–
voerder, uit praktische overwegingen (derde lid).
Een rechtspersoon kan niet tot mentor worden benoemd. Gelet op de
aard van het mentorschap is naar onze mening belangenbehartiging door
een natuurlijke persoon aangewezen. Dit standpunt wordt gedeeld door
de Commissie Rechtspositie van de Geestelijk Gehandicapten en
Gestoorden. De noodzaak tot invoering van de mogelijkheid een rechts–
persoon tot mentor te benoemen achten wij niet aanwezig. Zo zal bij
voorbeeld een oudervereniging van geestelijk gehandicapten niet, maar
een lid van die vereniging wel tot mentor kunnen worden benoemd.
De direct betrokken of behandelend hulpverlener kan evenmin tot
mentor worden benoemd. Zie hierover de toelichting op artikel 452 in
deze memorie.
12. Het in werking treden van het mentorschap is geregeld in artikel
451, vijfde lid. De hoofdregel is dat het mentorschap in werking treedt
daags nadat de griffier van de beschikking mededeling heeft gedaan aan
de betrokken persoon. De rechter die het mentorschap instelt, benoemt
daarbij of zo spoedig mogelijk daarna een mentor, die als regel in functie
treedt daags nadat de griffier hem van zijn benoeming mededeling heeft
gedaan (artikel 452, eerste en vijfde lid). Zo wordt zoveel mogelijk
bewerkt dat de instelling van het mentorschap en de benoeming van de
mentor samenvallen.
Het eindigen van het mentorschap is, limitatief, geregeld in artikel 462.
De betrokkene kan het mentorschap niet zelf beëindigen. Wel kan hij de
rechter verzoeken het mentorschap op te heffen (artikel 462, tweede lid).
13. Het ligt voor de hand de voorgestelde regeling op te nemen in
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, alwaar ook andere beschermings–
maatregelen met betrekking tot bepaalde categorieën personen zijn
opgenomen, te weten het bewind van een ouder (titel 14) en de voogd
(titel 15), de curatele (titel 16), het bewind in geval van afwezigheid (titel
18) en het beschermingsbewind (titel 19).
14. Artikel II bevat enige aanpassingen van het Burgerlijk Wetboek die
met het voorgestelde mentorschap samenhangen.
15. In Artikel III van het ontwerp wordt voorgesteld in het derde boek
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tussen de zesde titel B
en de zevende titel een nieuwe zesde titel C in te voegen, luidende: Van
rechtspleging in zaken van mentorschap ten behoeve van meerderja–
rigen. Zij bevat enkele bijzondere processuele bepatingen, grotendeels
ontleend aan de processuele bepalingen van de voorafgaande titel
betreffende rechtspleging in zaken van onderbewindstelling ter
bescherming van meerderjarigen.
16. Artikel IV van het ontwerp bevat de uit dit wetsvoorstel voort–
vloeiende wijzigingen in het voorstel van Wet bijzondere opnemingen in
psychiatrische ziekenhuizen. Artikel V strekt ertoe in het kader van het
wetsvoorstel omtrent de overeenkomst inzake geneeskundige behan–
deling ook met het optreden van de mentor rekening te houden.
17. Deregulering
I. ALGEMEEN
Uit de voorgaande beschouwingen blijkt dat het voorstel van wet
houdende mentorschap ten behoeve van meerderjarigen in belangrijke
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mate bijdraagt aan de - als ontoereikend en niet-adequaat ervaren civielrechtelijke rechtsbescherming in niet-vermogensrechtelijke aangele–
genheden van meerderjarigen wier geestelijke of lichamelijke toestand
daartoe aanleiding geeft. Hierbij moet worden gedacht niet alleen aan
geestelijke gehandicapten, psychiatrische patiënten en comateuze
patienten, maar ook aan psychogeriatrische patiënten. Deze laatste
categorie zal in verband met de toenemende vergrijzing naar verwacht
zowel absoluut als relatief in omvang sterk toenemen.
De curatele en het beschermingsbewind beantwoorden, zoals eerder
gesteld, onvoldoende aan de behoefte van de onderhavige groep
meerderjarigen. Zoals in de paragrafen 1-4 van deze toelichting reeds is
opgemerkt en toegelicht, is een leemte in de bestaande wettelijke
regelingen gelegen in het ontbreken van een op de problematiek
afgestemde wettelijke regeling voor uitsluitend niet-vermogensrechtelijke
belangenbehartiging. Denkbaar is aanvulling van de beide bestaande
beschermingsmaatregelen. Dit heeft echter bezwaren. Een voorziening
binnen de curatele zou leiden tot één instituut genaamd curatele, dat
echter (tweeërlei) gevarieerde inhoud en derhalve onderscheiden rechts–
gevolgen zou hebben. Dit is uit een oogpunt van rechtszekerheid
ongewenst. Het is onjuist aan «curatele» die strekt enkel ter bescherming
van niet-vermogensrechtelijke belangen, zonder meer handelingsonbe–
kwaamheid van de «curandus» te verbinden. Dit rechtsgevolg zou
onnodig ingrijpend kunnen zijn, hetgeen wij juist beogen te vermijden.
Een bijkomstig gevolg dat de duidelijkheid evenmin bevordert, zou zijn
dat er dan twee vormen van curatele zouden zijn waarvan de een wel en
de ander niet moet worden gepubliceerd.
Uitbouw van het beschermingsbewind in die zin dat beschermings–
bewind mede de mogelijkheid tot niet-vermogensrechtelijke belangenbe–
hartiging zou omvatten, achten wij evenmin een adequate oplossing. Het
geval kan zich voordoen dat bescherming en belangenbehartiging alleen
op het niet-vermogensrechtelijke terrein, hetgeen het door ons voorge–
stelde mentorschap inhoudt, noodzakelijk is; dan zou het extra dat het
beschermingsbewind omvat, alleen maar overbodig zijn. Voorts zou in
een gegeven geval, indien slechts een vermogensrechtelijke belangenbe–
hartiging die minder ver strekt dan die welke de curatele kan bieden,
aangewezen is, het beschermingsbewind niet noodzakelijkerwijs gepaard
moeten gaan met mentorschap. Aldus zou een bezwaar dat tegen de
curatele in dit opzicht kan worden ingebracht, weer niet adequaat
worden ondervangen. Mentorschap en beschermingsbewind moeten
alleen dan beide worden toegepast, indien de concrete situatie daartoe
aanleiding geeft.
De noodzaak van een regeling als voorgesteld, die wordt gevoeld voor
de desbetreffende groep geestelijk of lichamelijk niet geheel bekwame
meerderjarigen door hun omgeving en door hun belangenbehartigers,
zoals is uiteengezet in de paragrafen 1, 4 en 5 van deze toelichting, is
onderkend niet alleen in 1974 door de Commissie Rechtspositie van de
Geestelijk Gehandicapten en Gestoorden, maar ook, blijkens twee in
1983 en 1984 kamerbreed aanvaarde moties, door de Tweede Kamer
der Staten-Generaal (zie paragraaf 2). De Tweede Kamer heeft ook
nadien enkele malen op indiening van een wetsvoorstel inzake het
mentorschap aangedrongen. De meeste instanties die een advies hebben
uitgebracht over het voorontwerp van wet inzake het mentorschap,
hebben eveneens de noodzaak en wenselijkheid van een aparte wette–
lijke regeling onderschreven.
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II. DE DOELSTELLINGEN VAN DE REGELING
In par. 6 t/m 12 van deze toelichting zijn de hoofdzaken van het
wetsvoorstel geschetst.
Met de regeling wordt beoogd de rechtspositie te versterken van de
meerderjange die als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand
tijdelijk of duurzaam niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen
van niet-vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen. De
voorgestelde regeling kan wat betreft het immateriële aspect worden
gezien als een pendant van het beschermingsbewind, vervat in titel 19
Boek 1 B.W., waarop zij is geënt; zij is zo veel mogelijk op overeenkom–
stige wijze opgezet.
III. NORMSTELLING, DELEGATIE, BESTUURSINSTRUMENTEN
EN DE MET DE UITVOERING GEMOEIDE BESTUURLIJKE
LASTEN
In het wetsvoorstel komt geen delegatie van regelgeving voor.
Het mentorschap kan worden ingesteld door de kantonrechter op
verzoek van de betrokkene zelf of de in artikel 451, eerste en tweede lid,
aangegeven personen, dan wel op vordering van het openbaar ministerie.
Dit laatste zal, gelet op de praktijk bij curatele en beschermingsbewind,
naar verwacht weinig voorkomen. In de overige gevallen zullen de aan
zo'n verzoek verbonden proceskosten drukken op de verzoeker.
Invoering van de nieuwe regeling zal, behoudens ten aanzien van het
justitieel apparaat (zie hierna onder IV), geen personele consequenties
hebben.
IV. HANDHAVING, WERKDRUK BESTUURLIJK EN JUSTITIEEL
APPARAAT EN RECHTSBESCHERMING
Het wetsvoorstel voorziet in een nieuwe regeling: instelling van een
mentorschap en benoeming van een mentor door de kantonrechter. De
kantonrechter heeft derhalve een taak bij de aanvang van het mentor–
schap. Hij heeft voorts een taak tijdens en bij het einde van het mentor–
schap. Hij kan de mentor tussentijds om informatie vragen en ter verant–
woording roepen. Hij kan de mentor ambtshalve of op verzoek ontslaan.
De mentor moet aan het einde van zijn taak aan de kantonrechter verslag
uitbrengen. De regeling zal dan ook gevolgen hebben voor de werklast
van het justitieel apparaat.
Naar verwachting zal het aantal zaken voor de kantongerechten
toenemen. Zoals uit het navolgende kan worden opgemaakt, is het aantal
personen dat in aanmerking zou kunnen komen voor een mentorschap, in
beginsel niet onaanzienlijk. De te noemen cijfers dienen echter met de
grootst mogelijke voorzichtigheid te worden gehanteerd en wel om de
volgende redenen. Zo ontbreken exacte patiëntengegevens over de
extramurale gezondheidszorg en met betrekking tot bejaarden.
Bovendien zal waarschijnlijk slechts voor een fractie van het aantal
personen ten behoeve van wie een mentorschap zou kunnen worden
ingesteld, daadwerkelijk om instelling van een mentorschap behoeven te
worden verzocht. lllustratief in dit verband zijn de zeer hoge prognoses,
gegeven in de memorie van toelichting van het wetsvoorstel houdende
onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen (Kamerstukken
II, 1978-1979, 15 350, nr. 3), en het geringe werkelijke aantal verzoeken
tot instelling van het beschermingsbewind; deze gegevens zijn relevant
omdat, zoals ook in paragraaf 4 is opgemerkt, de doelgroepen van het
onderhavige wetsvoorstel in beginsel dezelfde zijn als die van het
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beschermingsbewind. De prognose met betrekking tot beschermings–
bewind was een initieel aantal verzoeken van 100000 (omstreeks
50 000 intramuraal verzorgde meerderjarige geestelijk gehandicapte en
psychiatrische patiënten voor wie het beheer over inkomen en vermogen
vanwege de instellingen werd gevoerd, en 50 000 bejaarden, zijnde 1/3
deel van het totale aantal niet meer zelfstandig wonende bejaarden).
Daarnaast werden 10 000 nieuwe verzoeken per jaar verwacht. Sedert
de inwerkingtreding van het beschermingsbewind op 1 september 1982
is evenwel gebleken dat het aantal verzoeken veel geringer is dan was
voorzien. De initiële vloedgolf van 100000 verzoeken bleef geheel uit,
terwijl het aantal verzoeken jaarlijks slechts ongeveer 1/3 bedroeg van
dat wat was voorzien. Het ligt in de rede dat voor het mentorschap
hetzelfde het geval zal zijn.
Onderbewindstelling ter faescherming van meerderjarigen
ingeschreven
1982 (alleen 4e kwartaal) 426
1983
2666
1984
3629
1985
3564
_
1986
_
1987
1988
1989
-

ingetrokken

bij beschikking afgedaan

17
77
139
156
_
_
-

2073
3203
3223
onbekend
3590
4172
4552

203

Uit cijfers uit 1989 vervat in overzichten van de Patiëntenregistratie
Intramurale Geestelijke Gezondheidszorg (P.I.G.G.) en van de Stichting
Verpleeghuis Informatie Systeem (S.I.V.I.S.) blijkt dat ongeveer 49 227
mensen in een zodanige geestelijke of lichamelijke toestand verkeren dat
zij wellicht in aanmerking zouden kunnen komen voor een mentorschap.
Deze 49 227 personen zijn de meerderjarigen die verblijven in zwakzinni–
geninrichtingen (geestelijk gehandicapten van alle niveaus, ruim 26 232),
algemene psychiatrische ziekenhuizen (demente, geestelijk gehandicapte
en schizofrene patiënten, ruim 8 131) en psychogeriatrische verpleeg–
huizen (demente en geestelijk gehandicapte patiënten, ruim 14 864). Ten
aanzien van de categorie bejaarden zij nog opgemerkt dat het aantal
bejaarden in de komende decennia aanzienlijk zal toenemen. In het jaar
2000 zullen ongeveer 2,2 miljoen mensen 65 jaar of ouder zijn. Binnen
deze groep zal het percentage hoogbejaarden (van 80 jaar en ouder)
toenemen tot 24%. De vergrijzing van de bevolking en de daaruit voort–
vloeiende druk op het voorzieningensysteem komt uitgebreid aan de orde
in de nota Zorg voor ouderen (Kamerstukken II, 1985-1986, 19434), de
Nota 2000 (Kamerstukken II, 1985-1986, 19 500, nrs. 1 en 2) en de
nota Ouderen in tel (Kamerstukken II, 1990-1991, 21 814, nrs. 1-5). Een
en ander brengt met zich dat het aantal bejaarden met een lichamelijk
lijden zal toenemen, waarbij in casu relevant is dat ziekten bij bejaarden
veelal van het chronisch-degeneratieve type zijn. Ook het aantal demente
bejaarden zal toenemen. Juist binnen deze groepen zal een behoefte
kunnen bestaan aan het mentorschap.
Gezien de ervaringen opgedaan bij het beschermingsbewind en de
onvolledige cijfermatige gegevens valt het aantal verzoeken tot instelling
van een mentorschap dat ten behoeve van deze potentiële groep
verzoekers zal worden gedaan niet nauwkeurig te schatten. Het lijkt,
gelet op de ervaringen met het beschermingsbewind en de toenemende
vergrijzing in aanmerking nemend, verantwoord het aantal verzoeken uit
deze sectoren te ramen op ongeveer 4000 per jaar. Een aantal van de
betrokken personen zal niet in staat zijn zich naar het kantongerecht te
begeven. In die gevallen dient de kantonrechter, vergezeld door de
griffier, hem in zijn verblijfplaats te horen. Het ligt dan ook in de rede,
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dat het wetsvoorstel zal leiden tot een verhoging van de werkdruk van de
kantonrechters, gerechtssecretarissen en administratieve medewerkers.
Per 4 000 verzoeken kan deze verhoging worden bepaald op 2 kanton–
rechters, 2 gerechtssecretarissen en 3 administratieve medewerkers. Bij
deze schatting is tevens rekening gehouden met het feit dat in een aantal
gevallen een verzoek tot instelling van een beschermingsbewind zal
worden gecombineerd met een verzoek tot instelling van een mentor–
schap. Voor de rechtbanken zal het aantal curatele verzoeken vermoe–
delijk verminderen, hetgeen tot een werkbesparing zal leiden.
V. GEVOLGEN VOOR DE SOCIAAL ECONOMISCHE ONTWIK–
KELING EN VOOR BEDRIJFSLEVEN, BURGERS EIM NON–
PROFITINSTELLINGEN
Er zijn geen gevolgen van dien aard.
VI. VARIANTEN
In paragraaf 1 is aandacht besteed aan mogelijke varianten voor de
opzet van de regeling. In de paragrafen 2 en 5 is op een en ander nader
ingegaan. In deze paragraaf is onder I eveneens aandacht besteed aan
mogelijke varianten (inpassing van de voorziening in de curatele c.q. het
beschermingsbewind).
ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING
ARTIKEL I
Artikel 450
Het eerste lid van dit artikel geeft in meer algemene bewoordingen een
omschrijving van de geestehjke of lichamelijke gesteldheid die aanleidmg
kan geven tot mentorschap. Verwezen wordt naar het algemeen deel van
deze memorie onder 5 en 6. De rechter stelt vast of in een gegeven
geval de betrokkene als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke
toestand niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen van
niet-vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen. Vanzelf–
sprekend zal de rechter mentorschap niet instellen indien hem blijkt dat
de belangenbehartiging op andere wijze, bij voorbeeld door een
volmacht, adequaat kan worden ondervangen.
Het mentorschap kan al dan niet voor bepaalde tijd worden ingesteld,
zulks met name in verband met een niet permanente gebrekkige geestes–
of lichamelijke gesteldheid van de betrokkene. Bij dit laatste is vooral te
denken aan de psychiatrische patiënt. Het tijdelijk mentorschap verstrijkt
door het verloop van de tijd waarvoor het is ingesteld. Het mentorschap
kan bij voorbeeld worden ingesteld voor de duur dat de betrokkene in
een inrichting zal vertoeven; bij het ontslag uit die inrichting eindigt het
mentorschap dan.
Niet is een tijdelijk mentorschap als uitgangspunt genomen, zoals wel
bepleit is door de Nationale Raad voor de Volksgezondheid en de
Federatie van Ouderverenigingen. De geestelijke of lichamelijke toestand
van de grootste groep ten behoeve van wie een mentorschap ingevoerd
kan worden (demente bejaarden, zwakzinnigen), is van dien aard dat zij
duurzaam niet meer tot een redelijke waardering van hun belangen van
niet-vermogensrechtelijke aard in staat zullen zijn. Het zou dan ook
teveel procedures bij de (kanton)rechter, tijd, energie en geld van een
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ieder vergen om in die gevallen telkens de duur van een mentorschap te
verlengen, terwijl vooraf reeds duidelijk is dat zo'n mentorschap niet voor
een bepaalde duur bedoeld kan zijn.
In de regel gaat het mentorschap in op een tijdstip dat aansluit op de
instelling ervan; men zie artikel 451, vijfde lid, eerste zin, en de
toelichting daarbij. In het tweede en derde lid van artikel 450 nu wordt
een tweetal situaties genoemd waarin zulks niet het geval is. In de
situatie beschreven in het tweede lid gaat het mentorschap in op de dag
waarop de betrokkene meerderjarig wordt (zie artikel 451, vijfde lid,
tweede zin). In de situatie beschreven in het derde lid kan de datum van
inwerkingtreding van het mentorschap (met toepassing van artikel 451,
vijfde lid, eerste zin) door de rechter zodanig worden bepaald dat deze
kan samenvallen met het tijdstip waarop verwacht mag worden dat de in
de wet bedoelde toestand die voor instelling van het mentorschap vereist
is, werkelijk zal bestaan. Zie ook het algemeen deel van deze memorie
onder 10.
Artikel 451
In het eerste en tweede lid van dit artikel wordt geregeld welke
personen het mentorschap kunnen verzoeken en wordt tevens bepaald
dat het openbaar ministerie de instelling van een mentorschap kan
vorderen. Deze regeling is grotendeels gelijk aan die voor het verzoek of
de vordering tot ondercuratelestelling in artikel 379 van Boek 1 B.W.,
zoals dit luidt volgens de Wet van 15 november 1989, Stb. 541 (Kamer–
stukken II, zitting 1982-1983, 17 725, nr. 2) alsmede aan die voor het
verzoek of de vordering tot instelling van een beschermingsbewind (art.
432, Boek 1 B.W.). Evenals bij het beschermingsbewind kunnen ook de
voogd en de curator het verzoek indienen. De curator zal hiertoe
overgaan indien hij in de gegeven situatie aan mentorschap de voorkeur
geeft boven curatele. Voorts is de bewindvoerder tot het vragen van
mentorschap bevoegd. Het kan immers gewenst zijn dat in geval van
beschermingsbewind ook in een mentorschap wordt voorzien, indien
behoefte bestaat aan belangenbehartiging ook op niet-vermogensrech–
telijk terrein (bij voorbeeld in het kader van de verzorging van de
betrokkene) en aan de voorwaarden voor mentorschap is voldaan, terwijl
ondercuratelestelling niet wordt gewenst, of te ver zou gaan. In het
algemeen deel van deze memorie is reeds opgemerkt dat gekozen kan
worden uit de beschermingsmaatregelen mentorschap al dan niet in
combinatie met beschermingsbewind óf curatele; curatele enerzijds en
mentorschap en beschermingsbewind anderzijds kunnen niet naast
elkaar bestaan. Ten slotte kan ook degene die de instelling exploiteert
vanwege welke de betrokkene duurzaam wordt verzorgd of die daarvan
de leiding heeft, instelling van een mentorschap verzoeken indien hij dit
gewenst acht. Hij zal dan in het verzoekschrift dienen te vermelden
waarom de potentiële verzoekers, genoemd in het eerste lid (met uitzon–
dering van verder verwijderde bloedverwanten, te weten die in de zijlijn
in de derde en vierde graad), niet tot indiening van zo'n verzoek zijn
overgegaan. In dit verband zij opgemerkt dat de instelling zelf niet tot
mentor kan worden benoemd; alleen natuurlijke personen kunnen mentor
worden. Zie het algemeen deel van deze memorie onder 11 en hierna de
toelichting op artikel 452.
De hulpverlener van betrokkene (zoals de Riagg, de huisarts) of het
bestuur van de oudervereniging van de instelling waar betrokkene
duurzaam wordt verzorgd, kunnen zich tot het openbaar ministerie
wenden, indien zij het mentorschap voor betrokkene noodzakelijk achten.
Zij zullen daarbij dienen te vermelden om welke reden(en) het mentor–
schap gewenst is voor betrokkene en waarom de potentiële verzoekers
niet tot indiening van een verzoek zijn overgaan. Een zelfstandige
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mogelijkheid tot het uitlokken van het mentorschap voor deze personen,
zoals is bepleit door de Nationale Raad voor de Volksgezondheid en de
Federatie van Ouderverenigingen, is op deze wijze niet nodig. Gewenst
achten wij haar evenmin, zulks juist vanwege de inbreuk op zijn persoon–
lijke levenssfeer die reeds het vragen van het mentorschap - doordat dan
onderzoek en behandeling ter terechtzitting volgt - voor de betrokkene
kan betekenen. Bovendien zal bij de voorbeelden die de Raad noemt (de
huisarts, de Riagg en het bestuur van de oudervereniging) het openbaar
ministerie een zeeffunctie kunnen vervullen, terwijl als de hulpverlener dit
zou kunnen vragen vermenging van bevoegdheden niet is uitgesloten.
Het derde lid van dit artikel 451 geeft de rechter de bevoegdheid om
bij afwijzing van een verzoek of vordering tot onder curatelestelling
ambtshalve over te gaan tot instelling van het mentorschap. Deze aan
artikel 432, tweede lid, Boek 1 B.W. ontleende voorziening kan ook hier
nuttige diensten bewijzen. Bij de behandeling van een verzoek of
vordering tot instelling van het beschermingsbewind kan het geval zich
voordoen dat tevens instelling van het mentorschap noodzakelijk is voor
de betrokkene. In zo'n geval kan alsnog tegelijkertijd een verzoek of
vordering tot instelling van het mentorschap bij dezelfde rechter
aanhangig worden gemaakt.
Het vierde lid geeft in de eerste plaats aan welke rechter bevoegd is
tot instelling van mentorschap, ingeval de betrokkene reeds onder
curatele staat. Evenals in artikel 432, derde lid, Boek 1 B.W. is dit de
rechtbank. Het mentorschap kan ter gelegenheid van de opheffing van
de curatele ook ambtshalve door de rechter worden ingesteld. (Zie het
algemeen deel van deze memorie onder 9.) Het ligt voor de hand dat de
rechter niet spoedig ongevraagd in een mentorschap zal voorzien.
Daarvoor zullen goede redenen aanwezig moeten zijn.
Het vijfde lid regelt het in werking treden van het mentorschap: als
regel daags nadat de griffier van de beschikking mededeling aan de
betrokken persoon heeft gedaan. De beschikking behoeft dus niet in
kracht van gewijsde te zijn gegaan. Ook is niet nodig dat de beschikking
uitvoerbaar bij voorraad is verklaard. Aan deze regel ligt dezelfde
overweging ten grondslag als aan artikel 434, tweede lid en ook aan
artikel 381, eerste lid, Boek 1 B.W., in welk laatste artikel is bepaald dat
de curatele werkt met ingang van de dag waarop zij is uitgesproken.
Daar evenals hier wordt voorkomen dat de betrokkene gedurende de
beroepstermijn en, na ingesteld beroep, hangende de behandeling
daarvan, tot schade van zichzelf nog handelingen verricht, waartoe hij na
het in werking treden van het beschermingsbewind en de curatele,
respectievelijk het mentorschap niet meer gerechtigd zal zijn.
Op de hoofdregel dat het mentorschap in werking treedt daags nadat
de griffier van de beschikking mededeling aan de betrokken persoon
heeft gedaan, wordt een uitzondering gemaakt bij voorbeeld voor de in
artikel 450, tweede en derde lid, bedoelde gevallen; ook indien een
curatele in een mentorschap wordt omgezet, zal artikel 451, vijfde lid,
slot eerste zin, moeten worden toegepast. Immers, de curatele eindigt
eerst als de beschikking waarbij het mentorschap is ingesteld in kracht
van gewijsde is gegaan. Zie het bij artikel II onder B voorgestelde artikel
389, derde lid.
Artikel 452

Dit artikel regelt de benoeming van de mentor. De eerste zin van het
eerste lid stelt voorop, dat de rechter die het mentorschap instelt - de
kantonrechter dan wel, in de gevallen bedoeld in artikel 451, derde lid en
vierde lid en in hoger beroep, de rechtbank - tevens een mentor
benoemt. De kantonrechter, die immers in beginsel bevoegd is in aange–
legenheden van mentorschap, is voor het overige bevoegd de mentor te
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benoemen, te weten in geval van vervanging, aldus de tweede zin van dit
lid.
De benoeming van de mentor zal als regel tegelijk met de instelling
van het mentorschap plaatsvinden. Het kan echter zijn dat niet onmid–
dellijk iemand bereid wordt gevonden om als zodanig op te treden. Dan
moet zo spoedig mogelijk na de instelling van het mentorschap tot
benoeming worden overgegaan. Zo nodig kan de rechter - voor de
tussenliggende periode - met toepassing van het tweede lid een tijdelijke
mentor benoemen.
De rechter dient zich zo mogelijk van de bereidheid van de te
benoemen mentor te vergewissen en zich een oordeel te vormen over
diens geschiktheid. Het ligt voor de hand dat de rechter daarbij rekening
houdt met de door de betrokkene uitgesproken voorkeur, zoals aange–
geven in het verzoekschrift of in een eventueel door betrokkene
opgemaakte schriftelijke wilsverklaring, opgesteld ten tijde hij nog
bekwaam daartoe was; men zie ook het bij artikel III voorgestelde artikel
899a, derde lid, W.v.Rv. blijkens hetwelk in het verzoekschrift tevens om
de benoeming van een bepaalde persoon tot mentor kan worden
verzocht. Wel zal de rechter dienen te motiveren om welke reden(en) hij,
indien betrokkene in een levenstestament, met inbegrip van een mogelijk
daarbij behorende door betrokkene afgegeven volmacht, heeft aange–
geven naar welke persoon zijn voorkeur uitgaat om tot mentor te worden
benoemd, van deze keuze is afgeweken. In verband met de aard van de
belangen die de mentor worden toevertrouwd, verdient het aanbeveling
dat de rechter ook rekening houdt met de (levensbeschouwelijke) achter–
grond van de betrokkene.
In verband met het onderzoek door de rechter naar de geschiktheid
van de te benoemen mentor, kan hij deze zo nodig in persoon oproepen.
De bereidheid mentor te worden zal echter als regel ook uit het desbe–
treffende verzoekschrift of een daarbij gevoegde verklaring kunnen
blijken.
Gelet op de aard van het mentorschap achten wij de vereniging van de
functies van hulpverlener en mentor in één persoon in zijn algemeenheid
niet gewenst. De direct betrokken of behandelend hulpverlener is uitge–
sloten van het mentorschap, zoals ook is voorgesteld door de Alzheimer
Stichting, de Federatie van Ouderverenigingen, de Nationale Raad voor
de Volksgezondheid en het Provinciaal Beraad Zwakzinnigenzorg Utrecht.
Dat is ook het geval indien de betrokkene soms nu juist degene die hem
daadwerkelijk verzorgt, als mentor wenst. Immers het gevaar voor belan–
genverstrengeling zou in deze gevallen te groot zijn. De mentor zal ten
opzichte van de behandeling een onafhankelijke positie moeten kunnen
innemen. Hieraan staat niet in de weg dat bij voorbeeld de vroegere
huisarts van zijn in een instelling of verpleegtehuis opgenomen patiënt of
een familielid-arts tot mentor kan worden benoemd, mits zij niet de
direct betrokken of behandelend arts van betrokkene zijn.
Bij bejaarden kan het voorkomen dat hun gehele familie of vrienden–
kring is weggevallen. In zo'n situatie zou het mogelijk moeten zijn iemand
van de instelling waar de bejaarde verblijft, tot mentor te benoemen,
mits deze niet een direct betrokken of behandelend hulpverlener is. Dit
zou echter bij uitzondering dienen te gebeuren. Juist waar het mentor–
schap zich richt op beslissingen die door de hulpverlening worden
genomen, kan immers zeer gemakkelijk een belangentegenstelling
ontstaan. Bovendien kan een werknemer van de instelling in direct
conflict met zijn werkgever (de instelling) komen, wanneer hij het niet
eens is met een beslissing van de staf van de instelling over de hulpver–
lening met betrekking tot betrokkene. Ook doet zich in zo'n geval veel
eerder de mogelijkheid voor dat na verloop van tijd die persoon de
functie van direct betrokken of behandeld hulpverlener gaat bekleden,
zodat volgens artikel 462, tweede lid het mentorschap beëindigd dient te

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22474, nr. 3

23

worden. Wisselingen van mentor dienen echter in het belang van
betrokkene zo veel mogelijk te worden voorkomen. Slechts in het allerui–
terste geval is het daarom aangewezen een niet direct betrokken of
behandelend persoon werkzaam bij de instelling tot mentor van de
betrokkene te benoemen. Een en ander kan verder aan het oordeel van
de rechter worden overgelaten.
Het tweede lid voorziet in de mogelijkheid van een tijdelijke mentor. De
benoeming van een tijdelijke mentor speelt niet in die gevailen waarin
het mentorschap voor een tijdelijke duur is ingesteld. Dan komt met het
mentorschap ook aan de taak van de mentor een einde (artikel 462,
eerste lid juncto artikel 461, eerste lid onder a). Voor die situaties
behoeft dus niet een tijdelijke mentor als in artikel 452, tweede lid,
bedoeld te worden benoemd.
De benoeming van een tijdelijke mentor, waarvan in artikel 452,
tweede lid, sprake is, speelt - daarop wijzen ook de woorden «zo nodig»
- in andere gevallen: benoemd wordt bij voorbeeld iemand voor de duur
van de ziekte of van de schorsing (artikel 461, tweede lid) van de funge–
rende mentor. Ook kan het mentorschap voor onbepaalde tijd zijn
ingesteld, maar is de te benoemen mentor slechts bereid zijn taak voor
een bepaalde periode uit te oefenen. Ook dan is er plaats voor de
benoeming van een tijdelijk mentor.
Er wordt in het wetsvoorstel, wat de tot mentor te benoemen persoon
betreft, geen voorkeur uitgesproken voor de echtgenoot van de
betrokkene en voor degene die anderszins zijn levensgezel is of, bij
ontbreken van dezen, voor een van zijn ouders of kinderen (vgl. artikel
383, tweede lid, Boek 1 B.W., zoals dit luidt volgens de Wet van 15
november 1989, Stb. 541 (Kamerstukken II, zitting 1982-1983, 17 725,
nr. 2) en artikel 435, derde lid, Boek 1 B.W.). Een zodanige wettelijke
voorkeur, die de rechter bij afwijking een motiveringsplicht oplegt,
achten wij, zoals in het algemeen deel van deze memorie onder 11 reeds
is opgemerkt niet nodig. Een en ander kan gevoeglijk aan het inzicht van
de rechter worden overgelaten.
Ingeval reeds in een beschermingsbewind is voorzien, verdient het de
voorkeur de taak van de bewindvoerder en mentor zoveel mogelijk in
handen van een en dezelfde persoon te leggen. Het derde lid geeft
hieraan uitdrukking. Soms moet echter worden overgegaan tot de
benoeming van twee verschillende personen gezien de verschillende
vereisten die aan een bewindvoerder of aan een mentor worden gesteld.
Bij de bewindvoerder ligt meer de nadruk op zijn capaciteiten op finan–
cieel terrein, terwijl bij de mentor meer de nadruk ligt op psychologisch
inzicht, sociale vaardigheden en het hebben van een vertrouwensrelatie
met de betrokkene. Uiteraard kan de rechter anders beslissen, ook bij
voorbeeld indien hem blijkt dat de betrokkene tegen de benoeming van
de bewindvoerder ook tot mentor bezwaar heeft, indien de bewind–
voerder door de rechter niet geschikt wordt geacht om ook de taak van
mentor te vervullen, of indien de bewindvoerder een rechtspersoon is.
Het vierde lid geeft, in tegenstelling tot het voorontwerp van wet, op
voorstel van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid en de Federatie
van de Ouderverenigingen uitdrukkelijk aan wie uitgesloten zijn van
benoeming tot mentor: zij die handelingsonbekwaam zijn (dat wil zeggen
minderjarig zijn of een curator hebben) en zij ten behoeve van wie een
mentorschap is ingesteld. Indien de betrokkene is beperkt in de ouder–
lijke macht of voogdij over een of meer van zijn kinderen, indien hem
deze is ontnomen of indien te zijnen behoeve een beschermingsbewind
is ingesteld, zal - onder omstandigheden - van ongeschiktheid als
mentor te fungeren sprake kunnen zijn; deze ongeschiktheid kan op
grond van genoemde omstandigheden niet zonder meer worden aange–
nomen. Het is derhalve niet nodig ter zake een absoluut verbod te
stellen.
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Rechtspersonen zullen eveneens (vgl. artikel 435, vijfde lid, Boek 1
B.W.) niet tot mentor kunnen worden benoemd. Verwezen wordt naar
hetgeen in het algemeen deel van deze memorie onder 11 ter zake is
opgemerkt.
De direct betrokken of behandelend hulpverlener kan evenmin tot
mentor worden benoemd. Verwezen wordt naar hetgeen hierboven ter
zake is gesteld.
Op grond van het vijfde lid van het onderhavige artikel vangt de taak
van de mentor aan op de dag volgende op die waarop de griffier hem
van zijn benoeming mededeling heeft gedaan. Dit sluit aan bij de in
artikel 451, vijfde lid, gegeven regeling voor de inwerkingtreding van het
mentorschap zelf en de regeling ter zake bij de curatele en het bescher–
mingsbewind (artt. 383, derde lid en 435, zesde lid, Boek 1 B.W.). De
beschikking kan een later tijdstip van ingang van de benoeming
vermelden, bij voorbeeld in de situatie waarin ook het mentorschap zelf
niet aanstonds in werking treedt, of indien de benoemde mentor niet
terstond zijn taak kan gaan uitoefenen wegens een tijdelijke verhindering.
Artikel 453
In dit artikel is de taak van de mentor neergelegd. Zoals hiervoor is
uiteengezet, is de betrokkene tijdens het mentorschap onbevoegd
rechtshandelingen te verrichten in aangelegenheden betreffende zijn
verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding; het eerste lid
bepaalt dit uitdrukkelijk. Deze aangelegenheden zijn zodanig omschreven
dat zij niet te beperkt kunnen worden opgevat.
Ingevolge het tweede lid vertegenwoordigt de mentor de betrokkene
op de terreinen genoemd in het eerste lid zowel in als buiten rechte. De
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de mentor betreft de in het eerste
lid genoemde aangelegenheden inclusief de voorbereidende dan wel
inleidende fase daarvan. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid is
algemeen. Dit impliceert dat de mentor ookten aanzien van ingrijpende
behandelingen in begmsel bevoegd is de betrokkene te vertegenwoor–
digen. Uiteraard is juist in dergelijke situaties grote omzichtigheid en
zorgvuldigheid geboden van zowel de mentor als de behandelende
hulpverlener.
Blijkens de laatste zinsnede van het tweede lid kan de mentor in
daarvoor in aanmerking komende situaties de betrokkene toestemming
verlenen zelf op te treden. Zo is het denkbaar dat het verantwoord en
zelfs raadzaam is de betrokkene zelf te laten handelen in bepaalde
aangelegenheden, bij voorbeeld ter voorbereiding van zijn terugkeer in
de maatschappij.
In het derde lid wordt de met vertegenwoordiging vergelijkbare taak
van de mentorten aanzien van materiële daden die geen rechtshande–
lingen zijn, beschreven. De mentor treedt in beginsel - voor zover deze
daden liggen op de in het eerste lid genoemde terreinen en voor zover
plaatsvervullend optreden zich ter zake denken laat - ook ten aanzien van
deze feitelijke handelingen op voor de betrokkene. Materiële daden ten
aanzien waarvan plaatsvervullend optreden door de mentor ten behoeve
van de betrokkene aangewezen zou kunnen zijn, zijn bij voorbeeld het
inzien van diens dossier of, binnen zekere grenzen, aangelegenheden als
de keuze van een dieetvoeding of vakantiebestemming.
De vertegenwoordigende en plaatsvervullende rol van de mentor
brengt, blijkens het voorgaande, met zich dat de mentor - en niet de
betrokkene - de gesprekspartner is in de in het eerste lid genoemde
aangelegenheden en dat hij het is die de beslissing neemt.
Van onbevoegdheid van de betrokkene en van vertegenwoordiging ter
zake door de mentor, kan uiteraard geen sprake zijn indien wet of
verdrag anders zouden bepalen. Een voorbeeld hiervan is te vinden in de
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hierna bij artikel IV onder A voorgestelde wijziging van het wetsvoorstel
Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen: artikel 2, derde
en vijfde lid. Volgens dit artikel kan de mentor niet, door een door hem
afgegeven bereidverklaring, in plaats van de betrokkene diens vrijwillige
opname in een psychiatrisch ziekenhuis bewerkstelligen. De Grondwet
geeft namelijk in de artikelen 10, 11 en 15 waarborgen in verband met
vrijheidsbeneming, die in acht genomen dienen te worden. Als
betrokkene zich dus tegen opname in een psychogeriatrisch verpleeghuis
dan wel in een zwakzinnigeninrichting verzet of niet blijk geeft van de
nodige bereidheid indien het de opname in een psychiatrisch ziekenhuis
betreft, is een rechterlijke machtiging nodig en mag een mentor opname
niet zelf kunnen bewerkstelligen. De wet staat in zo'n geval dus aan
vertegenwoordiging door de mentor in de weg.
Uit verdragsbepalingen kan eveneens voortvloeien dat vertegenwoor–
diging uitgesloten is. Dat kan het geval zijn mdien het medische experi–
menten betreft, waarvan zou moeten worden aangenomen dat zij worden
bestreken door het verbod van artikel 7, tweede volzin, van het op 16
december 1966 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake burger–
rechten en politieke rechten (laatstelijk Trb. 1975, 60). De materie van
experimenten met mensen zal in de toekomst door specifieke wetgeving
worden beheerst.
Opgemerkt wordt nog dat, evenals bij beschermingsbewind en
curatele, het mentorschap los staat van de persoon die als mentor
optreedt. Dit wil zeggen dat de betrokkene vanaf het tijdstip van inwer–
kingtreding van het mentorschap onbevoegd is tot het verrichten van
rechtshandelingen op het gebied van zijn verzorging, verpleging, behan–
deling en begeleiding en dat ter zake alleen de mentor kan optreden. Dit
is ook het geval indien de rechter bij het instellen van het mentorschap
nog geen mentor heeft kunnen benoemen. Ook als de taak van de
mentor eindigt om een van de in artikel 461, eerste lid, onder b-e
vermelde redenen, blijft het mentorschap van kracht en zal de
onbevoegdheid van de betrokkene en diens behoefte aan een vertegen–
woordiger voortduren. Het spreekt vanzelf dat deze situatie weinig zal
behoeven voor te komen en eventueel door benoeming van een tijdelijke
mentor kan worden opgevangen.
Het vierde lid geeft aan dat de mentor ten aanzien van het hele
niet-vermogensrechtelijke terrein dat het mentorschap bestrijkt een
adviserende taak heeft; zo zal hij kunnen adviseren inzake hoogstper–
soonlijke aangelegenheden als het aanspannen van een echtscheidings–
procedure of het erkennen van een kind. De mentor zal zijn advies, al dan
niet op eigen initiatief, kunnen richten tot de betrokkene. Ook zal hij
derden op de hoogte kunnen stellen van hetgeen hij de betrokkene heeft
geraden te doen of achterwege te laten.
Het mentorschap is beperkt tot de niet-vermogensrechtelijke aangele–
genheden van de betrokkene. In bepaalde situaties kan het optreden van
de mentor echter ook vermogensrechtelijke implicaties hebben. Zie
artikel 458 en de toelichting daarbij. De mentor behoeft zich niet te
onthouden van het zich in adviserende zin uitlaten met betrekking tot
vermogensrechtelijke aangelegenheden.
De mentor waakt, aldus de laatste zinsnede van het vierde lid, over de
belangen van de betrokkene. Zo zal hij zich bij voorbeeld ten aanzien van
een betrokkene die in een inrichting verblijft geregeld op de hoogte
behoren te stellen van diens wel en wee.
Artikel 454
Het eerste lid geeft aan op welke wijze de mentor zijn taak neergelegd
in artikel 453 dient te vervullen. De mentor is verplicht de betrokkene
zoveel mogelijk - zulks uiteraard afhankelijk van de gegeven situatie en
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de nog aanwezige feitelijke bekwaamheid van de betrokkene bij de
vervulling van zijn taak te betrekken.
Voorts dient de mentor te bevorderen dat de betrokkene rechtshande–
lingen en andere handelingen zelf zal verrichten, indien deze tot een
redelijke waardering van zijn belangen in staat kan worden geacht. Op
deze wijze kan bevoogdend optreden van de mentor worden tegen–
gegaan. De hier vermelde verplichting strookt met de hedendaagse
tendens de feitelijke nog aanwezige bekwaamheid van betrokkene nog
zoveel mogelijk tot zijn recht te laten komen. Dit geschiedt door een
verplichting inzake de wijze van uitoefening van zijn taak aan de mentor
op te leggen. Een andere opzet - te denken zou zijn aan een automatisch
intredende verplichting van de mentor om toestemming te verlenen aan
de betrokkene, indien deze tot een redelijke waardering van zijn belangen
in staat kan worden geacht - zou tot teveel onzekerheid in het rechts–
verkeer leiden. Het oordeel of de betrokkene tot een redelijke waardering
van zijn belangen in staat kan worden geacht, is dus aan de mentor.
Zeker indien zou blijken dat de mentor regelmatig de nog aanwezige
bekwaamheden van de betrokkene negeert, kan er aanleiding zijn tot
toepassing van de artikelen 459, eerste lid (verschijning voor de kanton–
rechter ter verstrekking van inlichtingen) of, in het uiterste geval, artikel
461, tweede lid (ontslag wegens gewichtige redenen). Zie ook het
algemeen deel van deze memorie onder 7.
De mentor is voorts verplicht de zorg van een goed mentor te
betrachten. Zie voor de aanduiding van het begrip «een goed mentor»
ook het algemeen deel van deze memorie onder 7. Schiet hij in die zorg
tekort, aldus het tweede lid, dan is hij jegens de betrokkene aanspra–
kelijk, tenzij de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend. Vergelijk
artikel 444 van Boek 1 B.W. Gaat de mentor zijn bevoegdheden te
buiten, dan kan hij zo nodig wegens gewichtige redenen worden
ontslagen en, hangende het onderzoek, worden geschorst (zie artikel
461, tweede lid).
Artikel 455
De vertegenwoordigende rol van de mentor brengt met zich dat de
mentor de betrokkene rechtstreeks kan binden en dat de betrokkene
aansprakelijk is voor de schulden die voortvloeien uit de rechtshande–
lingen die de mentor in zijn hoedanigheid in naam van de betrokkene
verricht; artikel 455 bepaalt dit uitdrukkelijk. Bestaat de daad van de
mentor in een overeenkomst, dan is zowel de verbintenis tot nakoming
daarvan als die tot schadevergoeding ter zake van niet-nakoming «een
schuld die voortspruit uit een daad van de mentor» waarvoor de
betrokkene aansprakelijk is.
Behalve in bovengenoemde gevallen is degene ten behoeve van wie
het mentorschap is ingesteld, eveneens aansprakelijk jegens een derde,
indien een gedraging van de mentor ter uitoefening van de hem als
zodanig toekomende bevoegdheden een fout jegens die derde inhoudt
(artikel 172 van Boek 6 B.W.). In zo'n geval zal de mentor in de regel ook
zelf aansprakelijk zijn.
Dit artikel sluit aan bij artikel 442, tweede lid, van Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek (beschermingsbewind) en bij het in het wetsvoorstel
tot wijziging van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek opgenomen artikel
4.4.7.11, eerste lid, betreffende het testamentair bewind (Kamerstukken
II, 1991-1992, 17 141, nr. 9).
Artikel 456
Zoals in het algemeen deel van deze memorie onder 7 reeds is uiteen–
gezet vertegenwoordigt de mentor de betrokkene in de in artikel 453,
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eerste lid, genoemde aangelegenheden en strekt deze vertegenwoordi–
gingsbevoegdheid zich uit tot een optreden in rechte (art. 453, tweede
lid). De mentor kan zich hiertoe uitdrukkelijk doen machtigen door de
betrokkene of, bij diens afwezigheid, onmacht of weigering, door de
kantonrechter. De mentor dient zich dus in eerste instantie tot de
betrokkene te wenden. De mentor zal zo'n machtiging kunnen verzoeken
indien hij aarzelt of procederen in een gegeven geval strookt met de zorg
van een goed mentor; hij is immers overeenkomstig artikel 454, tweede
lid, aansprakelijk wanneer achteraf wordt beslist dat hij, door tot proce–
deren te besluiten, in de zorg van een goed mentor is tekort geschoten.
Met een machtiging van de kantonrechter kan de mentor zijn positie in
zoverre zeker stellen. Vergelijk artikel 443 van Boek 1 BW.
Artikel 457
In dit artikel is uitdrukkelijk bepaald welk rechtsgevolg is verbonden
aan het verrïchten van een rechtshandeling in strijd met artikel 453:
zodanige rechtshandeling is vernietigbaar. Zoals hierboven (het
algemeen deel van deze memorie onder 8) reeds is uiteengezet moeten
de vernietigbaarheid en de gevolgen daarvan worden gezien in het licht
van titel 3.2 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek.
Alleen van de zijde van de betrokkene kan een beroep op de vernietig–
baarheid worden gedaan. Onder gelding van titel 3.2. nieuw B.W. zal
vernietiging door een buitengerechtelijke verklaring kunnen geschieden.
Indien de derde te goeder trouw was, wordt hij beschermd en kan een
beroep op de vernietigbaarheid jegens hem niet slagen. Zoals in het
algemeen deel van deze memorie onder 8 is uiteengezet hangt deze
derdenbescherming samen met het ontbreken van publicatieplicht ten
aanzien van het mentorschap en met de invloed van de geestes en licha–
melijke gesteldheid van de betrokkene op de bevoegdheden van hemzelf
en van de mentor.
De positie van de derde varieert al naar gelang hij handelde met de
betrokkene dan wel met de mentor. In beide gevallen, geregeld in het
tweede onderscheidenlijk het derde lid, kan, aangezien aan het mentor–
schap geen publicatieplicht is verbonden tegenover de derde geen
beroep op de vernietigbaarheid worden gedaan, indien hij het mentor–
schap niet kende of niet had behoren te kennen.
Indien de derde, die het mentorschap kende of had behoren te kennen,
met de betrokkene handelde, wordt de betrokkene, aldus het tweede lid,
vermoed onbevoegd te zijn geweest. Dit vermoeden kan door de derde
worden weerlegd. Hij zal dan moeten bewijzen dat de betrokkene in casu
toestemming van de mentor had verkregen. Met het tweede lid wordt
beoogd de betrokkene te beschermen niet alleen tegen zichzelf maar ook
tegen lichtvaardig optreden door een derde met voorbijgaan van de
mentor.
Het derde lid regelt de bescherming van de derde die te goeder trouw
met de mentor, die als zodanig optreedt, handelde. In eerste instantie zal
de derde, die op de hoogte is van het mentorschap, zich tot de mentor
wenden. Deze is immers, aldus de hoofdregel, zijn gesprekspartner. Niet
is geregeld op wie de bewijslast van de (on)bevoegdheid van de mentor
rust, op de derde of op de betrokkene. In een zodanige situatie zal de
rechter naar bevind van zaken kunnen handelen. Zo zal er aanleiding
kunnen zijn de bewijslast op de derde te leggen indien deze de
betrokkene kende. Van de door het derde lid bestreken situatie zal
overigens naar verwacht - zeker bij een meer ingrijpende handeling niet spoedig sprake zijn, onder meer omdat de mentor veelal optreedt
binnen een kring van personen die van het mentorschap op de hoogte is
en contact met de betrokkene heeft.
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Artikel 458
Indien ten behoeve van de betrokkene niet alleen in een mentorschap
maar ook in een beschermingsbewind is voorzien over een of meer van
diens goederen en de bewindvoerder een andere persoon is dan de
mentor - hetgeen in het algemeen gesproken niet de voorkeur verdient,
zie hiervoor artikel 452, derde lid - komen de bevoegdheden van de
bewindvoerder in de in artikel 453, eerste lid, bedoelde aangelegen–
heden voor zover deze vermogensrechtelijke aspecten zouden hebben,
toe aan de mentor. Diverse beslissingen van de mentor in deze aangele–
genheden brengen immers vermogensrechtelijke gevolgen met zich. Bij
dit laatste kan bij voorbeeld worden gedacht aan een beslissing tot
opname van de betrokkene in een AWBZ inrichting, waarbij een eigen
bijdrage moet worden betaald of aan een beslissing tot ad hoc-uitgaven
zoals die voor een therapeutische stoel. De in artikel 458 neergelegde
regel, die mogelijke coniflicten kan voorkomen, ligt dan ook in de rede.
Artikel 459
De kantonrechter zal de mentor tussentijds om informatie kunnen
vragen en ter verantwoording kunnen roepen en eventueel hiertoe zijn
verschijning in persoon kunnen gelasten. Hiertoe zal bij voorbeeld reden
zijn, indien de kantonrechter bericht is dat de mentor in voorkomende
gevallen de betrokkene geen toestemming heeft willen verlenen om
zelfstandig te handelen, terwijl deze in die gevallen wel tot een redelijke
waardering van zijn belangen ter zake in staat was (zie vooral artikel 454,
tweede zin). Op deze wijze kan de kantonrechter eveneens nagaan of de
door de mentor bij de vervulling van zijn taak noodzakelijk gemaakte
kosten reëel zijn. De mentor is verplicht alle door de kantonrechter
gewenste inlichtingen te verstrekken.
De mentor is gehouden aan het einde van zijn taak van zijn werkzaam–
heden verslag uit te brengen en wel aan zijn opvolger (de hem opvol–
gende mentor of curator), ter informatie en instructie van deze, aan de
betrokkene - bij het einde van het mentorschap door tijdsverloop of
opheffing - alsmede aan de kantonrechter.
In tegenstelling tot het beschermingsbewind is voor het mentorschap
geen jaarlijkse verantwoordingsplicht in het wetsvoorstel opgenomen,
zoals wel is bepleit door de Federatie van Ouderverenigingen en de
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Het gaat evenwel om
verschillende aangelegenheden: rekening en verantwoording voor het
beheer van vermogensrechtelijke belangen tegenover verantwoording
voor handelingen op het terrein van verzorging, verpleging, behandeling
en begeleiding, waar de mentor de betrokkene zoveel mogelijk bij heeft
betrokken. Voor laatstgenoemde handelingen is de algemene verant–
woordingsregel van artikel 459, eerste en tweede lid, voldoende.
Artikel 460
De door de mentor bij de vervulling van zijn taak noodzakelijk
gemaakte kosten (bij voorbeeld zijn reiskosten) komen ten laste van de
betrokkene. Indien de situatie zich voor zou doen, dat meerdere
personen zich bereid hebben verklaard tot mentor van betrokkene
benoemd te willen worden, terwijl de een dichtbij hem verblijft en een
ander op een veel grotere afstand, kan de kantonrechter bij de instelling
van het mentorschap, zo mogelijk, rekening houden met de te
verwachten noodzakelijk te maken kosten. Gezien het vaak geringe
inkomen en vermogen van betrokkene kan dit aspect van belang zijn.
Deze kosten mogen echter niet een belemmering vormen voor de
aanstelling van een mentor in die situaties, waarin een persoon zich
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bereid heeft getoond mentor te willen worden en deze een vertrouwens–
relatie met betrokkene heeft, terwijl deze echter op grote afstand van
betrokkene woont.
De mentor heeft alleen dan recht op een beloning, indien de rechter
dit heeft bepaald. De mogelijkheid om een beloning aan de mentor toe te
kennen staat niet haaks op de vertrouwensrelatie waarop het mentor–
schap gebaseerd behoort te zijn, zoals is aangevoerd door de Federatie
van Ouderverenigingen. Een mentor moet niet worden uitgesloten van
een beloning, mits de financiële draagkracht van de betrokkene dit
toelaat. Dit aspect is, in tegenstelling tot in het voorontwerp van wet, wel
in het wetsvoorstel opgenomen mede naar aanleiding van opmerkingen
van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en de Vereniging
Ypsilon.
Artikel 461
Dit artikel geeft aan in welke gevallen de taak van de mentor eindigt.
In het eerste lid onder a tot en met d wordt geregeld wanneer de taak
van de mentor van rechtswege eindigt. Zo eindigt blijkens het eerste lid,
onder d, de taak van de mentor indien hij niet langer voldoet aan de in
artikel 452, vierde lid, gestelde voorwaarden, dat wil zeggen indien ten
behoeve van de mentor zelf een mentorschap wordt ingesteld of indien
de mentor onder curatele wordt gesteld. Het eerste lid onder e bepaalt
dat ook een verzoek tot ontslag tot het einde van de taak van de mentor
kan leiden.
Het tweede lid bepaalt dat het ontslag van de mentor, zoals gezegd
een van de oorzaken waardoor zijn taak eindigt, kan worden verzocht
door hemzelf en door de betrokkene. De betrokkene is hiertoe bevoegd.
Tot zo'n verzoek kan bij voorbeeld aanleiding zijn indien de mentor tekort
schiet in de zorg van een goed mentor als bedoeld in artikel 454. Het
ontslag kan voorts worden gevorderd door het openbaar ministerie, maar
ook ambtshalve worden verleend. De bepaling is ontleend aan artikel
448, tweede lid, Boek 1 B.W. Bovendien moet volgens het tweede lid de
mentor ontslag worden verleend, indien hij niet meer voldoet aan de
eisen om mentor te kunnen worden door bij voorbeeld de direct
betrokken of behandelend hulpverlener van betrokkene te worden.
Het derde lid verzekert zoveel mogelijk dat ook in een mentorloze
periode over de belangen van de betrokkene zal worden gewaakt.
Het vierde lid dient de rechtszekerheid. Indien in beroep (appel of
cassatie) een beschikking waarbij het mentorschap is uitgesproken wordt
vernietigd en het verzoek tot instelling van een mentorschap alsnog
wordt afgewezen, eindigt de taak van de mentor daags na de uitspraak in
beroep. De inmiddels door de mentor of met zijn toestemming verrichte
handelingen dienen evenwel voor alle betrokkenen verbindend te blijven.
Artikel 462
Dit artikel geeft limitatief aan in welke gevallen het mentorschap
eindigt. Aangezien mentorschap en curatele naast elkaar niet
bestaanbaar zijn, eindigt het mentorschap ook in geval van ondercurate–
lestelling van de betrokkene. Evenals dit bij curatele en beschermings–
bewind het geval is, kan de betrokkene het mentorschap niet zelf door
opzegging doen eindigen. Hij heeft ingevolge het tweede lid de
mogelijkheid de kantonrechter te verzoeken het mentorschap op te
heffen.
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ARTIKEL II

A
Artikel 12
Het ligt in de rede dat de woonplaats van de betrokkene dezelfde is als
die van de mentor, althans voor zover het de uitoefening van het mentor–
schap betreft. Een analoge regeling bestaat in geval van curatele en
bewind.
B

Artikel 246
Het ligt in de rede dat een ouder die niet in staat is zijn eigen
niet-vermogensrechtelijke belangen te behartigen, eveneens niet in staat
is de plicht tot verzorging en opvoeding van zijn kinderen te vervullen.
Artikel 246, vierde lid, van Boek 1 B.W. is daarom aangevuld in die zin
dat een ouder ten behoeve van wie mentorschap is ingesteld, geacht
wordt in de onmogelijkheid te verkeren de ouderlijke macht uit te
oefenen.

Artikel 389
Zoals hiervoor in deze memorie is uiteengezet is curatele de meest
verstrekkende beschermingsmaatregel ten behoeve van de geestelijk
onvoldoende bekwame meerderjarige. Mentorschap, eventueel in combi–
natie met een (partieel) beschermingsbewind, strekt minder ver. In geval
van geestelijke stoornis kan gekozen worden hetzij voor curatele, hetzij
voor bewind of mentorschap, deze beide laatste al dan niet gecombi–
neerd. Een curatele behoort niet te worden gehandhaafd, wanneer met
een minder ver strekkende voorziening kan worden volstaan. Artikel 389,
eerste lid, Boek 1 B.W. bepaalt dat de curatele eindigt, wanneer bij in
kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat de
oorzaken die tot de curatele hebben aanleiding gegeven, niet meer
aanwezig zijn. Aan dit stringente criterium zal niet in alle gevallen, bij
voorbeeld die waarin omzetting van een curatele in een mentorschap
verantwoord lijkt, zijn voldaan. Om deze reden wordt het wenselijk
geacht artikel 389, derde lid, aan te vullen in die zin, dat de curatele ook
eindigt indien ten behoeve van de curandus een mentorschap is
ingesteld. Ook in dit geval dient de curatele pas te eindigen wanneer de
beschikking in kracht van gewijsde is gegaan; de rechter zal het mentor–
schap dan ook eerst op dat tijdstip doen ingaan (zie de toelichting op
artikel 451).

Artikel 442
Artikel 442, tweede lid, eerste zin, van Boek 1 B.W. is aangepast aan
de opzet en de bewoordingen van artikel 455 (mentorschap) en van
artikel 1 f van Afdeling 4.4.7. betreffende het testamentair bewind
(Kamerstukken II, 1991-1992, 17 141, nr. 9). Zie ook de toelichting op
artikel 455.
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ARTIKEL III

Op de rechtspleging inzake het in Artikel I geregelde mentor schap is
van toepassing de algemene regeling van de rekestprocedure neergelegd
in de twaalfde titel van het eerste Boek van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering, die sedert 1 januari 1970 in werking is voor de zaken
die ingevolge het bij of krachtens Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
bepaalde met een verzoekschrift worden ingeleid of waarin de rechter
ambtshalve een beschikking geeft.
Nadere regels omtrent de wijze van oproeping en mededeling in zaken
van dit mentorschap kunnen zo nodig krachtens artikel 429/"W.v.Rv.
worden gegeven bij algemene maatregel van bestuur. Daartoe kan het
Besluit oproepingen en mededelingen verzoekschriftprocedure worden
aangevuld.
De onderhavige titel bevat enkele bijzondere processuele bepalingen,
die grotendeels zijn ontleend aan de processueie bepalingen van de
voorafgaande titel betreffende de rechtspleging in zaken van onderbe–
windstelling ter bescherming van meerderjarigen.
Artikel 899a

Het eerste lid van dit artikel wijst - op overeenkomstige wijze als
artikel 882 W.v.Rv. voor curatele en artikel 894, eerste lid, W.v.Rv. voor
beschermingsbewind - de relatief bevoegde kantonrechter aan. Voor het
begrip woonplaats zij verwezen naar artikel 10 van Boek 1 B.W. Men zie
ook het bij artikel II onder A vermelde artikel 12, derde lid, Boek 1 B.W.
en de toelichting daarbij.
Het tweede en derde lid zijn ontleend aan artikel 894 W.v.Rv. In
verband met het derde lid zie men ook de toelichting op artikel 452.
Artikel 899b

Dit artikel is ontleend aan artikel 895 W.v.Rv. De kantonrechter, die
zich van de gegrondheid van het verzoek moet vergewissen, is verplicht
de betrokkene en zijn echtgenoot of andere levensgezel ter ondervraging
op te roepen. Het staat hem vrij andere personen te horen; men zie
artikel 429; W.v.Rv. Hiertoe zal met name aanleiding bestaan indien de
noodzaak van een mentorschap niet aanstonds duidelijk is, bij voorbeeld
wanneer dit is verzocht door een ander dan de betrokkene en deze tegen
het verzoek bezwaar maakt of wanneer het verzoek een psychiatrische
patiënt betreft en het mentorschap in strijd zou kunnen zijn met
pogingen om de patiënt te revalideren door hem geleidelijk met meer
maatschappelijke verantwoordelijkheden te confronteren. Personen aan
wie in dit verband kan worden gedacht zijn, behalve naaste familieleden
(waarbij vooral gedacht moet worden aan de ouders en bij hun ontsten–
tenis broers en zussen), bij voorbeeld de geneesheer-directeur van de
inrichting waar de betrokkene verblijft, de behandelende arts en de
persoon die de betrokkene verzorgt of met wie deze samenwoont zonder
dat deze tevens diens levensgezel is.
Ingevolge het tweede lid kan de ondervraging door de kantonrechter
van de betrokkene of diens levensgezel die niet in staat is ter zitting te
verschijnen, in de verblijfplaats van persoon geschieden. De onder–
vraging is verplicht gesteld. Zie de uitspraak van het Europese Hof voor
de rechten van de mens van 27 oktober 1979 (NJ 1980, 114, m.nt. E.A.
Alkema) in de zaak Winterwerp.
Het derde lid bewerkt dat de regeling omtrent de kosten van het
deskundigenonderzoek gelijk is aan die bij curatele en beschermings–
bewind.
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Artikel 899c
Dit artikel wijst de relatief bevoegde kantonrechter aan, die het
ingestelde mentorschap begeleidt, en geeft hem de mogelijkheid een
ander in zijn plaats aan te wijzen, indien persoonlijk contact bezwaarlijk is
omdat de betrokkene of de mentor geen woonplaats (meer) heeft binnen
zijn rechtsgebied; vergelijk artikel 896 W.v.Rv.
Artikel 899d
Dit artikel en de tweede zin van lid 2 van het voorgaande artikel
bepalen aan wie de verschillende beschikkingen inzake het mentorschap
dienen te worden toegezonden.
Artikel 899e
De beschikking houdende de benoeming van een tijdelijke mentor is
niet appellabel. De beschikking houdende aanwijzing van een andere
relatief bevoegde kantonrechter in het geval van artikel 899cevenmin.
Men vergelijke artikel 898 W.v.Rv.
Artikel 899f
Met dit artikel vergelijke men de artikelen 892, eerste lid, artikel 899
en 901 W.v.Rv.

ARTIKEL IV
In dit artikel worden de artikelen aangegeven volgens de nummering
van de Kamerstukken II, 1988-1989, 21 239, nr. 2.

A, B en C
In het wetsvoorstel bijzondere opnemingen in psychiatrische zieken–
huizen, hierna ook genoemd het wetsvoorstel BOPZ, is de curator een
bepaalde rol toegedacht. Deze rol betreft in het bijzonder de opneming,
het verblijf, de verzorging, de verpleging en de behandeling van degene
die gestoord is in zijn geestvermogens. Het ligt in de rede dat de mentor,
die op deze terreinen evenals de curator voor de geestelijk gestoorde kan
optreden, in genoemd wetsvoorstel een rol wordt toegekend die is te
vergelijken met die van de curator.
Met betrekking tot het blijk geven van de nodige bereidheid is niet
gekozen voor de mogelijkheid dat de mentor en de curator de
patiënt kunnen vertegenwoordigen. Bij opneming in een inrichting is
immers in zeer sterke mate in het geding het recht op zelfbeschikking dat
ten grondslag ligt aan verscheidene in de Grondwet geregelde grond–
rechten. In het licht hiervan zijn wij tot de slotsom gekomen dat van de
waarborg van rechterlijke tussenkomst geen afstand kan worden gedaan.
Hieruit vloeit voort dat het toekennen van een verregaande bevoegdheid
aan een mentor of curator waarvan deze in plaats van de patiënt
toestemming zou kunnen geven tot opneming in een inrichting niet juist
zou zijn. Derhalve is aan de mentor niet de bevoegdheid toegekend te
beslissen inzake onvrijwillige opneming in een psychiatrisch ziekenhuis
van een persoon wiens belangen hij behartigt. Dit is neergelegd in het
vijfde lid van artikel 2. Zou te zijner tijd in de wet op overeenkomstige
wijze als bij het mentorschap is geschied de taak van de curator worden
gepreciseerd, dan zal het vijfde lid moeten worden aangevuld in die zin
dat ter zake evenmin met de mening van de curator kan worden volstaan.
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Overigens moet naar geldend recht reeds worden aangenomen dat de
curator niet in de plaats van de betrokkene een «vrijwillige opname» kan
bewerken. Wel kunnen ingevolge het derde lid de curator en de mentor
bezwaar maken tegen de opneming en het verblijf. In dat geval is, ook al
heeft betrokkene zelf blijk gegeven van de nodige bereidheid, een
machtiging vereist, wil tot opneming kunnen worden overgegaan.
In het eerste lid onder c van artikel 4 is uitdrukkelijk bepaald dat ook
de mentor een verzoek kan indienen, gericht op het verkrijgen van een
voorlopige rechterlijke machtiging.
Den E

De minderjarige of onder curatele gestelde, dat wil zeggen de hande–
lingsonbekwame, is met betrekking tot de procedure bedoeld in artikel 8
procesrechtelijk bekwaam. Het ligt voor de hand dat degene ten behoeve
van wie een mentorschap is ingesteld en die derhalve - slechts hande–
lingsonbevoegd is, ter zake eveneens bevoegd is, zulks in afwijking van
de algemene regel neergelegd in artikel 453, eerste lid van Boek 1 van
het Burgerlijk Wetboek. Het tweede lid van artikel 8 is in deze zin
gewijzigd. De aanvulling van het vierde lid van artikel 8 en van artikel 9,
tweede lid, onder c, hangt samen met het feit dat de mentor in dezen
een soortgelijke rol speelt als de curator. Men zie hierboven onder A, B
en C.

Een persoon die onder curatele is gesteld of ten behoeve van wie een
mentorschap is ingesteld zal ook met een machtiging op eigen verzoek
opgenomen kunnen worden. Daarvoor is wel vereist dat hij tot een
redelijke waardering van zijn belangen ter zake in staat kan worden
geacht. Vergelijk artikel 453, derde lid, Boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek.

De mentor zal, evenals dit reeds in artikel 38 was bepaald ten aanzien
van de bestaande wettelijke vertegenwoordigers, de ouder, de voogd en
de curator, met het behandelingsplan moeten instemmen, indien de
betrokken patiënt zelf niet tot een redelijke waardering van zijn belangen
ter zake in staat wordt geacht. Ook zal hij, evenals voornoemde personen
het recht hebben om zich nadat overeenstemming over het behande–
lingsplan is bereikt, alsnog tegen de behandelmg te verzetten.
De wijziging van artikel 38 bevat een daartoe strekkende redactionele
aanpassing.
Het uitgangspunt van de in artikel 38 neergelegde regeling is dat met
de patiënt overeenstemming over het behandelingsplan dient te worden
bereikt en dat de patiënt zich ook na de bereikte overeenstemming nog
tegen de behandeling kan verzetten. Indien de betrokken patiënt niet in
staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen
met betrekking tot de behandeling, is ingevolge het tweede onderschei–
denlijk het vijfde lid van artikel 38 de wettelijke vertegenwoordiger, dat is
de ouder, de voogd, de curator of de mentor ter zake bevoegd. In de
gevallen dat de betrokkene geen wettelijke vertegenwoordiger heeft, zijn
in voornoemde bepalingen in zo'n situatie de echtgenoot, of als deze
ontbreekt de naaste (familie)betrekkingen aangewezen om op te treden
namens de patiënt.
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H en I

De invoering van deze wijziging brengt de noodzaak mee, tot hergroe–
pering van de inhoud van verschillende artikelleden. Tevens zijn enige
vernummeringen noodzakelijk.
K

Het derde lid van artikel 72 van het wetsvoorstel BOPZ bevat een
voorziening verband houdende met het beschermingsbewind: de rechter
die bij voorbeeld op een vordering tot het verlenen van een voorlopige
machtiging als bedoeld in dat wetsvoorstel beslist (de rechtbank) zal ook
bevoegd zijn een beschermingsbewind in te stellen. Voorgesteld wordt in
het vierde lid van artikel 450 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek een
analoge voorziening te treffen voor het mentorschap.
ARTIKELV
De wijziging van artikel 1653u strekt er toe om ter zake van de
uitvoering van een behandelingsovereenkomst behalve met het optreden
van de curator ook met dat van een mentor rekening te houden.
De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
H. J. Simons
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