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CZLE Executele (levenstestamenten) / CZLE Bewindvoering (beschermingsbewind)

Dementie en geldzaken

Heeft u dementie, dan wordt het op een bepaald moment lastig om beslissingen te nemen over geldzaken en moet u 

deze aan een ander overlaten. Hoe zit dat?

Als u uw geldzaken aan een ander moet overlaten, dan heeft u bescherming nodig.  Want degene die uw geldzaken doet, moet 

dat natuurlijk wel op een goede manier doen! Er zijn twee mogelijkheden:

1. U wijst een gemachtigde aan in een levenstestament of notariële volmacht; of

22. De rechtbank benoemt een bewindvoerder.

Uitleg 1: Levenstestament of notariële volmacht

Wat is het verschil? Wilt u ook een gemachtigde aanwijzen voor uw medische zaken, dan heet het een levenstestament. Gaat het 

alleen om de geldzaken, dan is het een notariële volmacht. De uitleg hieronder gaat over het levenstestament.

Denk er goed over na wie u uw geldzaken wilt laten regelen als u dat zelf niet meer kunt. Het mag een familielid zijn,  maar dat 

hoeft niet. Het belangrijkste is dat u vertrouwen in deze persoon heeft dat hij of zij uw geldzaken goed zal regelen. Ga ook op zoek 

naar een naar een vervanger. Want als uw gemachtigde iets overkomt en uw geldzaken niet meer kan regelen, dan moet iemand anders 

het overnemen. U kunt ook kiezen voor een professionele gemachtigde (dat noemt men een levensexecuteur). 

Denk er ook goed over na wie u als 'controleur' (ook wel toezichthouder genoemd) wilt aanwijzen. De toezichthouder controleert 

regelmatig of de gemachtigde uw geldzaken op een goede manier uitvoert.

U maakt daarna een afspraak met de notaris en vertelt hem/haar wat uw wensen zijn. Wie uw gemachtigde moet worden, wie 

de reserve en wie de toezichthouder. Of de gemachtigde alle zaken die met geld te maken hebben, mag uitvoeren of dat er 

bepebeperkingen zijn. Bent u gewend schenkingen te doen, zeg dit dan ook tegen de notaris. Kijk voor meer informatie over de 

dingen die u in een levenstestament kunt regelen op www.notaris.nl/levenstestament. De notaris legt uw wensen nauwkeurig vast.

Uitleg 2: Bewindvoerder via de rechtbank

Vanaf het moment dat de diagnose dementie is gesteld, wordt u meestal begeleid door een casemanager dementie of andere 

professional. Als de fase is aangebroken dat u (zelfstandig) geen beslissingen meer kunt nemen over uw geldzaken, dan is het 

waarschijnlijk al te laat om bij een notaris een levenstestament of notariële volmacht te regelen. 

Uw beUw begeleider kan dan voor u op zoek gaan naar een bewindvoerder. Dat mag een familielid zijn, maar dat hoeft niet. Er kan ook 

gekozen worden voor een professional. Een bewindvoerder wordt door de rechtbank benoemd, want de rechtbank houdt ook 

toezicht op de bewindvoerder.  De bewindvoerder regelt zoveel mogelijk de geldzaken samen met u.


