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Ontvangen 25 maart 2013 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

In artikel I, onderdeel AA, onder 3, wordt in het achtste lid (nieuw) van 
artikel 452, de laatste volzin vervangen door: Toont de persoon aan dat hij 
in de twaalf maanden voorafgaande aan zijn benoeming de verklaring en 
het verslag, bedoeld in het zevende lid, onderdelen a en b, reeds aan de 
rechter heeft overgelegd, dan is hij van de overlegging van de verklaring 
en het verslag vrijgesteld. Toont de persoon aan dat hij in de 24 maanden 
voorafgaande aan zijn benoeming de verklaring, bedoeld in het zevende 
lid, onderdeel c, reeds aan de rechter heeft overgelegd, dan is hij van de 
overlegging van deze verklaring vrijgesteld. 

II

In artikel I, onderdeel BB, komt het tweede lid van artikel 459 te luiden: 
2. De mentor, bedoeld in artikel 452, zevende lid, legt jaarlijks de 

verklaring en het verslag over, bedoeld in artikel 452, achtste lid, onder-
delen a en b. De mentor legt tweejaarlijks de verklaring over, bedoeld in 
artikel 452, achtste lid, onderdeel c. De kantonrechter kan ten aanzien van 
de verschillende onderdelen van het verslag een ander tijdstip van 
overlegging bepalen. 

Toelichting  

In het voorstel van wet is opgenomen dat voor de kwaliteitsborging van 
de mentoren, curatoren en bewindvoerders een jaarlijks accountantsver-
klaring noodzakelijk is. Voor een goede kwaliteitsborging van het 
mentorschap is een jaarlijkse accountantsverklaring omtrent balans en 
staat van baten en lasten echter niet altijd essentieel. Indiener van het 

 
 
 
 
kst-33054-19
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2013 Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 054, nr. 19 1



amendement acht een tweejaarlijkse accountantsverklaring voldoende om 
de kantonrechter inzicht te geven in de balans en staat van baten en 
lasten. 

Dit amendement voorziet erin dat mentoren slechts een keer in de twee 
jaar een accountantsverklaring moeten overleggen. Hiermee kunnen 
controlekosten worden bespaard. 

Voor wat betreft het overleggen van het verslag ten aanzien van de 
werkzaamheden krijgt de kantonrechter de bevoegdheid om voor de 
verschillende onderdelen van het verslag een ander tijdstip van 
overlegging te bepalen. Ook deze maatregel zal kostenbesparend zijn. 

Recourt
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