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Deze brochure is in eerste plaats bestemd voor ouders/voogd(en) van 
kinderen met een verstandelijke beperking. Maar omdat vaak ook 
anderen, bijvoorbeeld broers en zussen, bij de zorg en begeleiding 
van hun familielid kunnen zijn betrokken, is de brochure is ook voor 
hen bedoeld. Daar waar in de tekst wordt gesproken over 'uw kind' 
kunt u dit meestal ook lezen als 'uw broer' of 'uw zus' of 'familielid'.

De brochure geeft juridische informatie aan ouders en anderen die 
betrokken zijn bij kinderen met een verstandelijke beperking. Voor 
deze kinderen kent de wet namelijk een aantal beschermings-
mogelijkheden. De informatie in de brochure is gebaseerd op de 
actuele wet- en regelgeving (februari 2010).

De brochure is als volgt opgebouwd:
1. Vertegenwoordiging
2. Curatele
3. Bewindvoering
4. Mentorschap
5. Curatele of een combinatie van bewindvoering en mentorschap 
    
Wij houden ons van harte aanbevolen voor reacties op deze tekst.

Voorgenomen wetwijziging
Bijgaande brochure geeft de huidige situatie weer. Naar verwachting 
zal eind 2010/begin 2011 de wetgeving rond curatele, mentorschap 
en bewindvoering worden gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen 
betreffen de uitbreiding van de mogelijkheid om twee curatoren en 
mentoren te benoemen, rechtspersonen te kunnen benoemen als cu-
rator en mentor en het invoeren van kwaliteitseisen voor professio-
nele wettelijke vertegenwoordigers.

april 2010

Voorwoord
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1.1. Vertegenwoordiging
Onder vertegenwoordiging verstaan we het handelen in naam van een 
ander. Bijvoorbeeld als u als ouder/voogd handelt namens uw kind.  
Het gaat om beslissingen die u neemt voor en over uw minderjarige 
kind, zoals over schoolkeuzes en de plaats waar uw kind woont. U 
vertegenwoordigt uw kind op grond van het ouderlijk gezag/ voogdij.

1.2 Ouderlijk gezag
Ouderlijk gezag is het wettelijke gezag dat u als ouder heeft over uw 
minderjarige kinderen. De wet geeft u de bevoegdheid om namens
uw kind te handelen. Minderjarige kinderen zelf zijn handelings-
onbekwaam; zij worden zo in juridisch opzicht beschermd.
Handelingsonbekwaam houdt in dat de rechtshandelingen van uw 
kind op uw verzoek vernietigd kunnen worden. U kunt hierbij denken 
aan het kopen van zeer dure zaken als een spelcomputer, scooter, 
digitale camera. Het verzoek tot vernietiging van de (koop)overeen-
komst dient u in bij de rechter. De rechter kan de (koop)overeen-
komst ongedaan maken (ontbinden).
Het ouderlijk gezag wordt bij overlijden omgezet in voogdij. De 
voogd is dan de wettelijke vertegenwoordiger van uw minderjarige 
kind of kinderen. De voogd heeft dezelfde bevoegdheden als een 
ouder. Het ouderlijk gezag of de voogdij eindigt wanneer het kind 
18 jaar wordt. In deze brochure gaan wij er vanuit dat ouder en 
voogd aan elkaar gelijk zijn wat betreft rechten en plichten.  

1.3 Meerderjarigheid
Als uw kind 18 jaar wordt, is het juridisch gezien volwassen. Het 
ouderlijk gezag of voogdij eindigt en uw kind heeft op dat moment 
geen wettelijke vertegenwoordiger meer. Er wordt van uitgegaan dat 
uw kind voortaan zelf zijn/haar belangen kan behartigen. Maar als uw 
kind een verstandelijke beperking heeft en dat niet kan, kunt u een 
wettelijke vertegenwoordiger aanstellen. Hij of zij  treedt op namens 
uw meerderjarige kind met een verstandelijke beperking. 

1. Vertegenwoordiging
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1.4 Vertegenwoordiging voor meerderjarigen
In de wet zijn drie mogelijkheden opgenomen om mensen met een 
verstandelijke beperking te beschermen. De drie mogelijkheden zijn 
curatele, bewindvoering en mentorschap. In de volgende hoofd-
stukken gaan wij in op deze vormen van vertegenwoordiging. 
Naast deze drie vormen wordt er in de wet ook gesproken over 
vertegenwoordiging in specifiek omschreven situaties. Het gaat om 
vertegenwoordiging op grond van de wet Bijzondere opname 
psychiatrische ziekenhuizen en (Bopz) en de Wet geneeskundige 
behandelingsovereenkomst (Wgbo).

1.5  Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische 
ziekenhuizen (Bopz)
De Bopz geldt onder andere voor de zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking. In de wet is geregeld hoe instellingen 
eventuele dwangmaatregelen kunnen toepassen op een cliënt. 
In de Bopz is ook aandacht voor de positie van de zogenaamde niet 
wettelijk benoemde vertegenwoordigers. Dit zijn vertegen-
woordigers die niet door de rechter zijn benoemd, maar wel een 
belangrijke rol spelen, zoals de ouder, broer of zus.  

Wanneer iemand voor meer dan drie maanden wordt opgenomen, is 
het wettelijk verplicht dat de instelling samen met die persoon een 
behandelingplan (zorgplan) opstelt. Als uw kind hiertoe niet in staat 
is, kan een vertegenwoordiger (ouder, partner, kind, broer/zus) of 
wettelijk vertegenwoordiger (voogd, curator of mentor) in zijn plaats 
het plan bespreken. 

1.6 Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo)
De Wgbo omschrijft de positie van de patiënt bij geneeskundige 
behandelingen. De Wgbo gaat ook in op de positie van de wettelijke 
vertegenwoordiger (ouder, voogd, curator of mentor). Als er geen 
wettelijke vertegenwoordiger is, worden de rechten op basis van de 
Wgbo behartigd door de partner, ouder, kind, broer of zus. 

1.7 De Bopz en de Wgbo
In de Bopz staat dat er een behandelingsplan moet worden opgesteld. 
In de praktijk is er vaak al een zorgplan dat meer omvat dan het 
behandelingsplan van de Bopz. 
De vertegenwoordiging van mensen met een verstandelijke beperking 
voor het Bopz-gedeelte van het zorg/ behandelingsplan wordt 
geregeld in de Bopz. Wat buiten de Bopz valt wordt geregeld door de 
Wgbo (bijvoorbeeld afspraken over fysiotherapie).

1.8 Wet cliëntenrechten zorg en wet Zorg en Dwang
De Bopz en de Wgbo zullen op afzienbare termijn worden vervangen 
door de wet Zorg en Dwang en de wet cliëntenrechten zorg (Wcz). De 
laatste wet regelt een vangnet voor als het niet anders kan en er on-
vrijwillige zorg ingezet moet worden om ernstig nadeel voor de cliënt 
te voorkomen. In de Wcz wordt onder andere de vertegenwoordiging 
van mensen in een zorginstelling geregeld. .

1.9 Zaakwaarneming
Naast de wettelijke vertegenwoordigers en de in Bopz en Wgbo 
genoemde vertegenwoordiging bestaat er voor met mensen met een 
verstandelijke beperking nog een vertegenwoordiging, namelijk zaak-
waarneming. Onder zaakwaarneming verstaan we het vrijwillig 
behartigen van iemands belangen, zonder dat daarvoor een opdracht 
is gegeven. Een persoon die de belangen vrijwillig behartigt, heet een 
zaakwaarnemer. Als iemand eenmaal als zaakwaarnemer van uw kind 
optreedt, is hij verplicht om de belangen van uw kind te blijven 
behartigen en zijn werk af te ronden. De bevoegdheid van de zaak-
waarnemer wordt niet verkregen door een rechtshandeling, zoals een 
schriftelijke of mondelinge overeenkomst. De zaakwaarnemer heeft 
ook geen in de wet geregelde rechtsverhouding, zoals bij curatele of 
bewindvoering wel het geval is. In principe kan iedere meerderjarige 
persoon zaakwaarnemer worden. 
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Personen met een verstandelijke beperking kunnen vaak zelf hun 
geldzaken niet of slecht beheren. Als iemand anders het beheer van 
de geldzaken uit eigen beweging doet, dan spreken we ook van een 
zaakwaarneming. Maar ook het hoofd van een gezinsvervangend 
tehuis dat de financiële zaken van een bewoner behartigt, is zaak-
waarnemer van de bewoner. 

1.10 Bezwaren zaakwaarneming
Een nadeel van zaakwaarneming is dat er geen directe rechterlijke 
controle is op het doen en laten van de zaakwaarnemer. Ook zijn er 
geen waarborgen voor de deskundigheid en kwaliteit van de waar-
nemer. Iedere meerderjarige persoon kan zaakwaarnemer worden. Het 
komt voor dat één persoon meerdere zaakwaarnemers heeft, soms 
met tegenstrijdige visies. Mensen met een verstandelijke beperking 
blijven bij zaakwaarneming altijd de vrijheid behouden om ook zelf 
hun zaken te behartigen. Ook als zij daar (soms) niet tot in staat zijn.

Om deze bezwaren weg te nemen, geeft de wet drie vormen van 
officiële belangenbehartiging: curatele, bewindvoering en mentor-
schap. 

2. Curatele

2.1 Wat is curatele
Curatele is de meest vergaande van de drie beschermingsmogelijk-
heden. Uw kind wordt volledig handelingsonbekwaam en de over-
eenkomsten die gesloten worden door uw kind zijn vernietigbaar (zie 
2.12). Bij curatele wordt een wettelijk vertegenwoordiger aangesteld. 
Dit is de curator. De meerderjarige die onder curatele staat, wordt 
curandus genoemd. Sinds 1 december 2000 is het mogelijk om co-
curatorschap aan te vragen. In punt 2.3 gaan wij hier verder op in. 

Curatele beschermt uw meerderjarige kind als het niet in staat is om 
zijn financiële en persoonlijke belangen te behartigen. De curator is 
verantwoordelijk voor het welzijn van de curandus. Hij dient ervoor 
te zorgen dat de curandus een zo goed mogelijk leven kan leiden. De 
curator is verplicht de curandus zoveel mogelijk bij de beslissingen te 
betrekken. 

2.2 Voor wie en wanneer
Curatele is een maatregel voor meerderjarige personen (18 jaar of 
ouder). Wanneer uw kind nog geen 18 jaar is, is het al wel mogelijk 
om de maatregel aan te vragen. De curatele gaat direct in als uw kind 
18 jaar wordt. De wet zegt hierover: “als het te verwachten is dat ten 
aanzien van een minderjarige op het tijdstip waarop hij meerderjarig 
zal worden, van een geestelijke stoornis sprake is, kan er curatele op 
minderjarige leeftijd worden aangevraagd”. Een verstandelijke
beperking valt onder het begrip geestelijke stoornis. U bent niet ver-
plicht om de maatregel direct op 18-jarige leeftijd in te laten gaan. 
Het is ook mogelijk om op latere leeftijd curatele aan te vragen.  

2.3 Het co-curatorschap
De wet is ervan uitgegaan dat de rechter één curator benoemd. De 
Hoge Raad heeft op 1 december 2000 beslist dat het in sommige 
situaties mogelijk is om twee curatoren aan te stellen. Het ging in 
deze uitspraak om de beide ouders van het kind.

9
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Volgens de uitspraak van de Hoge Raad is een gezamenlijk curator-
schap mogelijk als: 
 - ouders met hun kind in gezinsverband samenwonen,
 - ouders de zorg voor hun meerderjarige kind met een verstande-

lijke beperking op dezelfde wijze willen voortzetten,
 - het de wens van de ouders en kind is dat zij samen curator worden 
 - alleen de belangen van ouders en kind hierbij betrokken zijn.

Naar aanleiding van deze zaak is het niet uitgesloten dat er in andere 
situaties ook twee curatoren benoemd kunnen worden. 
Bijvoorbeeld wanneer de curandus niet thuis maar in een instelling 
verblijft en beide ouders formeel verantwoordelijk willen blijven voor 
hun meerderjarige kind. Maar het is ook mogelijk dat er helemaal 
geen sprake is van een familieband. Als één van de curatoren wegvalt, 
oefent de andere curator de curatele vervolgens alleen uit. 

2.4 Gronden voor curatele
Curatele aanvragen is onder meer mogelijk voor mensen met een 
verstandelijke beperking die niet of moeilijk in staat zijn hun eigen 
belangen goed te behartigen. Het kan hier gaan om financiële belan-
gen, zoals het beheer van vermogen (bijvoorbeeld geld, huizen, ef-
fecten of inkomen) of belangen van niet-financiële aard (bijvoorbeeld 
het sluiten van een zorg- en dienstverleningsovereenkomst)

2.5 Curatele aanvragen 
De volgende personen kunnen curatele aanvragen:
.a De betrokkene zelf. Bij mensen met een verstandelijke beperking 

komt dit weinig voor. De aanvraag wordt juist meestal gedaan 
omdat de persoon zelf niet in staat is om zijn eigen belangen te 
behartigen. Een aanvraag door de persoon zelf zou er op kunnen 
wijzen dat hij hier wél toe in staat is en de maatregel niet nodig is.  

.b De echtgenoot/echtgenote, geregistreerde partner of andere  
levensgezel.

.c Familieleden tot in de vierde graad (ouders, grootouders,          

kinderen, kleinkinderen, broers en zussen, ooms en tantes en   
neven en nichten).

.d De voogd.

.e De officier van Justitie. De officier kan bijvoorbeeld een verzoek 
doen als er geen familie meer is of als de familie goede redenen 
heeft om het verzoek niet zelf in te dienen. Hierbij kunt u denken 
aan de situatie dat uw kind het u of de familie kwalijk zal nemen 
als u dit verzoek indient.  

2.6 Waar aanvragen 
Het verzoek tot ondercuratelestelling wordt gedaan bij de kanton-
rechter in het rechtsgebied waar uw kind woont. 
Bij een minderjarig kind geldt een andere regeling. De juridische 
woonplaats is dan gelijk aan die van de wettelijke vertegenwoordiger. 
Als u bijvoorbeeld in Leeuwarden woont en uw minderjarige kind ver-
blijft in een instelling in Groningen, dan dient u het verzoek om cura-
tele in bij de rechtbank in Leeuwarden. 

2.7 Kosten
Voor het verzoek tot curatelestelling moet u griffierecht betalen. Een 
verzoek aan de kantonrechter voor natuurlijke personen kost 
€ 111,00 (2010). Op www.rechtspraak.nl staan de actuele tarieven.
Het verzoek kunt u zelf indienen. U heeft hiervoor geen advocaat  
nodig. Mocht u toch besluiten om een advocaat in te schakelen, dan 
zijn daar kosten aan verbonden. Als u een laag inkomen heeft, komt 
u mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand voor 
een advocaat. U betaalt dan alleen een eigen bijdrage. De hoogte van 
de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen en vermogen. Voor meer 
informatie zie de adressenlijst.

2.8 Verzoek ondercuratelestelling
Bij het verzoek moet u de volgende documenten meesturen:
 - Uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van uw kind. 
 - Indien mogelijk een verklaring van een deskundige waaruit blijkt 

http://www.rechtspraak.nl


dat de toestand van uw kind zodanig is dat ondercuratelestelling 
nodig is. 

 - Een bereidverklaring van de voorgestelde curator. Deze verklaring 
kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

 - Een verklaring van nog in leven zijnde naaste familieleden waar-
uit blijkt dat zij akkoord gaan met het verzoek en de voorgestelde 
curator. Deze verklaring hoeft niet te worden meegestuurd als de 
familieleden op de zitting aanwezig zullen zijn.

 - Als u gebruik wilt maken van de regeling vermindering griffierecht, 
kunt u hiervoor een ingevulde verklaring meesturen. Het formu-
lier ‘Inkomensverklaring’ staat op de website van de Raad van 
Rechtsbijstand www.rvr.org. De ‘Verklaring bijstandsgerechtigden 
en asielzoekers’ kunt u vinden op www.justitie.nl 

2.9 Behandeling van het verzoek
Als het verzoek door de rechtbank is ontvangen, vraagt de kanton-
rechter op een zitting de mening van de eventuele partner en 
familieleden over de aangevraagde maatregel. De kantonrechter 
vraagt ook naar de mening van de curator die zich schriftelijk bereid 
heeft verklaard. De familieleden die schriftelijk hebben verklaard 
akkoord te gaan met de maatregel en de voorgestelde curator, 
worden meestal niet meer opgeroepen voor de zitting. 
De kantonrechter vraagt uw kind ook wat hij/zij zelf vindt van de 
maatregel. Wanneer uw kind niet in staat is om op de zitting te 
verschijnen, kan de kantonrechter naar de instelling gaan waar uw 
kind verblijft. 

2.10 Uitspraak van de rechtbank
Als de kantonrechter vindt dat er genoeg redenen voor zijn, besluit 
hij tot ondercuratelestelling. De kantonrechter benoemt de curator.      
De maatregel gaat in op de dag dat de kantonrechter de uitspaak 
doet. De maatregel moet binnen tien dagen bekend worden gemaakt 
in de Nederlandse Staatscourant en twee landelijke dagbladen. Voor 
het bekendmaken van de uitspraak bent u, de indiener van het ver-
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zoek, zelf verantwoordelijk. Doet u dit niet, dan bent u aansprakelijk 
voor de schade die door derden wordt geleden. 
Door de publicatie kan iedereen weten dat uw kind, de curandus, niet 
meer zelfstandig beslissingen mag nemen. Is het verzoek tot  
ondercuratelestelling niet door u ingediend maar door de officier van 
Justitie of op eigen verzoek van de curandus, dan is het de taak van 
de curator om ervoor te zorgen de maatregel bekend wordt  
gemaakt in de Staatscourant en de twee landelijke dagbladen.

Alle lopende ondercuratelestellingen in Nederland zijn opgenomen 
in een openbaar register. Dit curatele register is in te zien via de site 
www.rechtspraak.nl. 

De kantonrechter kan het verzoek tot ondercuratelestelling afwijzen. 
Iedereen die een afschrift heeft ontvangen van de uitspraak van de 
rechter kan in hoger beroep gaan. U moet dit binnen drie maanden 
doen. Hiervoor moet u naar het gerechtshof. Bij hoger beroep bent u 
verplicht om een advocaat in te schakelen. 

2.11 Aanvang curatele
De ondercuratelestelling gaat in op de dag dat de kantonrechter 
uitspraak heeft gedaan of op de dag waarop uw kind 18 jaar wordt. 
Dit laatste gebeurt als er op minderjarige leeftijd aanvraag is gedaan 
en deze aanvraag is toegewezen. 

2.12 Gevolgen van de curatele
Wanneer uw kind onder curatele is gesteld, is hij/zij vanaf de dag van 
uitspraak handelingsonbekwaam. Hieronder vindt u enkele gevolgen 
van curatele:
 - Rechtshandelingen die zonder de toestemming van de curator zijn 

verricht, zijn geldig maar wel vernietigbaar (ongedaan te  
maken door de rechtbank). Zoals het kopen of huren van dure 
zaken (spelcomputer, telefoon, enz.) of het lenen van geld. Het 
ongedaan maken van deze rechtshandelingen gebeurt op verzoek 

13

http://www.rechtspraak.nl
http://www.rvr.org
http://www.justitie.nl
http://www.rechtspraak.nl


van de curator. Het risico dat een bepaalde zaak (bijvoorbeeld een 
digitale camera) kapot is gegaan, ligt niet bij de curandus maar bij 
de verkoper.

 - Uw kind heeft voor het aangaan van een huwelijk de toestemming 
van de kantonrechter nodig.

 - Uw kind kan alleen met toestemming van de kantonrechter een 
testament laten opmaken. De curator speelt hierin geen enkele rol. 

 -  Uw kind mag stemmen bij verkiezingen mits hij zijn wil kan bepa-
len. Dat wil zeggen: zelfstandig het stembiljet kan invullen.

 - Uw kind kan niet zelf beschikken en beslissen over zijn / haar  
vermogen; dit doet de curator.

Uw kind mag wel over het geld beschikken dat de curator ter  
beschikking stelt. Dit geld moet worden gebruikt voor het levens-
onderhoud. Uw kind kan dan bijvoorbeeld zaken kopen als kleding, 
schoeisel en toiletartikelen.

2.13 Wie kan curator zijn
Iedere meerderjarige kan zich beschikbaar stellen als curator. Vaak 
worden familieleden (vader, moeder, broer of zus)  
benoemd, maar dit is niet noodzakelijk. Rechtspersonen, bijvoorbeeld 
een stichting, vereniging of een bankinstelling, zijn niet benoem-
baar als curator. Het kan voorkomen dat per direct een curator moet 
worden aangesteld. Bijvoorbeeld in een crisissituatie waarin meteen 
bescherming nodig is en de uiteindelijke beslissing niet kan worden 
afgewacht. De rechter kan dan beslissen tot aanstelling van een tij-
delijke curator. Een tijdelijke curator wordt een provisionele bewind-
voerder genoemd. De taak van de provisionele bewindvoerder eindigt 
wanneer de nieuwe curator wordt benoemd. 

2.14 Taak van de curator
De curator heeft een aantal taken. In het algemeen is de taak van de 
curator om de belangen van de curandus te behartigen. Verder heeft 
de curator de volgende verplichtingen: 
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 - Financiële beslissingen nemen voor de curandus.
 - Indien nodig overeenkomsten terugdraaien.
 - Voor praktisch elke handeling en beslissing eerst toestemming 

verlenen aan de curandus.
 - Aan het begin van de curatele een inventarisatie maken van de  

bezittingen van de curandus.
 - Vaak een boedelbeschrijving maken. 
 - Door de kantonrechter verplicht: rekening en verantwoording  

afleggen over het gevoerde beleid.
 - Voor rechtshandelingen toestemming vragen aan de kantonrechter 

(bijvoorbeeld het verkopen van goederen die behoren tot het  
vermogen van de curandus, het doen van niet gebruikelijke,  
bovenmatige giften of het beleggen van gelden anders dan op een 
normale spaarrekening).

 - Het vertegenwoordigen van de curandus als het gaat om verzor-
ging, verpleging, behandeling of begeleiding. 

 - De curandus zoveel mogelijk betrekken bij wat er moet gebeuren. 
De curandus stimuleren om zoveel mogelijk zelf te beslissen en 
te doen als de persoon daartoe in staat is. Als de curandus wils-
onbekwaam is (niet in staat om zelf een goed overwogen  
beslissing te nemen), dan beslist de curator in overleg met de 
hulpverlener.

De curator mag niet als vertegenwoordiger optreden als het om 
hoogstpersoonlijke rechtshandeling gaat. Hoogstpersoonlijke rechts-
handeling is een rechtshandeling waarbij het zozeer op de mening 
van de curandus aankomt, dat alleen hij / zij mag beslissen. Denk 
bijvoorbeeld aan het maken van een testament of het erkennen van 
een kind. Voor het maken van een testament is toestemming nodig 
van de kantonrechter.

De curandus mag niet zonder toestemming van de curator hande-
lingen verrichten op het gebied van het huwelijksvermogensrecht. 
Bijvoorbeeld: als de curandus in gemeenschap van goederen is  
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getrouwd mag hij niet zonder toestemming van de curator afstand 
doen van de bezittingen die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd. 
De inkomsten van de curandus, dit is vaak een uitkering, moeten in 
de eerste plaats worden besteed aan de verzorging. 

2.15 Vergoeding voor de curator
De curator heeft in ieder geval recht op de ‘wettelijke beloning’ 
van vijf procent van de netto-opbrengst van wat onder de curatele 
valt. Het gaat bijvoorbeeld om rente of dividend en opbrengsten uit 
vruchtgebruik. 

Als de curator een familielid of een ander niet-beroepsmatige curator 
is, dan heeft deze curator recht op een jaarloon (2010) van maximaal  
€ 790,00 per jaar (€ 651,00 loon en € 139,00 ongespecificeerde kos-
ten). Actuele tarieven op www.rechtspraak.nl. 
Het kan voorkomen dat de kosten die de curator moet maken meer 
zijn dan € 139,00.Voor vergoeding van deze meerkosten moet eerst 
toestemming worden gevraagd aan de kantonrechter. De kanton-
rechter kan de vergoeding van de kosten dan eventueel toekennen. 
Zijn er twee curatoren aangesteld, dan moeten zij de vergoeding  
delen. De verdeling is evenredig aan de verrichte werkzaamheden.

2.16 Verantwoording door curator
De kantonrechter houdt toezicht op de curator. Hij kan de curator om 
rekening en verantwoording vragen. Het is daarom als curator 
verstandig om de inkomsten en uitgaven bij te houden in een ‘huis-
houdboekje’. Ook is het verstandig om de inkomsten van de  
curandus op een aparte rekening te storten. Door het op deze manier 
te doen, kan er geen verwarring ontstaan over van en voor wie het 
geld is. Ook wanneer de rechter niet direct om rekening en verant-
woording vraagt, is het aan te raden om de administratie te bewaren. 
Dit om te voorkomen dat als er alsnog om verantwoording wordt ge-
vraagd, de gegevens niet meer beschikbaar zijn. De curator is verant-
woordelijk voor schade die door slecht bewind is toegebracht. 

2.17 Einde van de curatele
Curatele eindigt als:
 - de curandus (persoon die onder curatele staat) overlijdt;
 -  curatele wordt vervangen door bewindvoerderschap en / of  

mentorschap;
 - er een rechterlijke uitspraak is waarin is vastgesteld dat de       

curandus zijn eigen belangen weer kan behartigen.

Behalve door het overlijden van de curandus eindigt de curatele nooit 
automatisch. Wanneer de curator overlijdt, moet er een nieuwe 
curator worden aangesteld. 

2.18 Ontslag van curator
De volgende gronden zijn voor de rechter een reden om een curator 
te ontslaan van het curatorschap: 
 -  Als de curator niet meer voldoet aan de eisen om curator te zijn 

(door aantoonbaar gebrek niet meer in staat is zijn taak waar te 
nemen).

 - Wanneer een andere persoon zich schriftelijk bereid heeft ver-
klaard om het curatorschap op zich te nemen. De rechtbank beslist 
of dit in het belang van de curandus is. 

 - Wegens ‘gewichtige redenen’. Deze redenen worden in de wet niet 
nader aangeduid. Hieronder kan de situatie vallen dat de curator in 
zijn taak tekort schiet. In een dergelijke situatie zou het openbaar 
ministerie (officier van Justitie) het ontslag kunnen eisen. Ook kan 
de rechter ambtshalve de curator ontslaan.

De curator die géén echtgenoot, geregistreerde partner of andere  
levensgezel of bloedverwant in rechte lijn (ouder-kind) is, kan ontslag 
aanvragen als hij langer dan acht jaar curator is. De kantonrechter  
verleent het ontslag als hij een geschikte opvolger kan benoemen. 
Een ouder die curator is, kan een dergelijk verzoek dus niet doen. 
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3. Bewindvoering

3.1 Bewindvoering
Het gaat bij bewindvoering alleen om financiële belangen. Deze 
maatregel gaat minder ver dan curatele. Het is niet altijd noodzakelijk 
om alle goederen van uw kind onder bewind te stellen. Soms is het  
voldoende als bepaalde goederen onder bewind staan. In de aanvraag 
moet u daarom duidelijk aangeven welke goederen u onder bewind 
wilt stellen.
Als de goederen van uw kind onder bewind staan, mag uw kind er 
niet zelfstandig meer over beslissen. Hij of zij mag niet zomaar iets 
verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. De bewindvoer-
der is de persoon die de financiële belangen van uw kind behartigt. 

3.2 Wat en wanneer
Bij onderbewindstelling gaat het over het vermogen van uw kind. 
Onder vermogen wordt verstaan een of meer goederen die toe- 
behoren aan uw kind. Hieronder valt het bestaande vermogen, zoals 
geld op een spaarrekening, maar ook het in de toekomst te ontvan-
gen geld, zoals een Wajong-uitkering of vermogen uit een erfenis. 
Onderbewindstelling kunt u aanvragen voordat uw kind 18 jaar wordt. 
De maatregel gaat in op de dag dat uw kind 18 jaar wordt. De wet 
zegt hierover: "als het te verwachten is dat ten aanzien van een min-
derjarige op het tijdstip waarop hij meerderjarig zal worden, van een 
geestelijke stoornis sprake is, kan er bewindvoering op minderjarige 
leeftijd worden aangevraagd”. Een verstandelijke beperking valt onder 
het begrip geestelijke stoornis. Het is ook mogelijk om op latere leef-
tijd onderbewindstelling aan te vragen. U bent niet verplicht om de 
maatregel direct op 18-jarige leeftijd aan te vragen. 

3.3 Gronden
Volgens de wet kan bewindvoering worden ingesteld voor mensen 
die, eventueel tijdelijk, niet in staat zijn hun financiële belangen te 
behartigen. De reden hiervoor is hun lichamelijke of geestelijke toe-
stand. De belangen bij bewindvoering zijn alleen van financiële aard. 

3.4 Door wie aan te vragen
Onderbewindstelling kan door de volgende personen worden        
aangevraagd:
.a De betrokkene zelf. 
.b De echtgenoot / echtgenote, geregistreerde partner of andere  

levensgezel. 
.c Familieleden tot in de vierde graad (ouders, grootouders,         

kinderen, kleinkinderen, broers en zussen, ooms en tantes en   
neven en nichten.

.d De voogd.

.e De officier van Justitie. De officier kan bijvoorbeeld een verzoek 
doen als er geen familie meer is of als de familie goede redenen 
heeft om het verzoek niet zelf in te dienen. Hierbij kunt u denken 
aan de situatie dat uw kind het u of de familie kwalijk neemt als u 
dit verzoek indient. 

.f  De mentor van uw kind wanneer hij daartoe aanleiding ziet.
.g De curator van uw kind indien hij vindt dat curatele moet worden 

vervangen door bewind en / of mentorschap.

3.5 Waar aanvragen 
Het verzoek tot bewindvoering wordt gedaan bij de kantonrechter 
in het rechtsgebied waar uw kind woont. Bij minderjarige kinde-
ren geldt een andere regeling. Hun juridische woonplaats is gelijk 
aan die van hun wettelijke vertegenwoordiger. Als u bijvoorbeeld in 
Leeuwarden woont en uw minderjarige kind verblijft in een instelling 
in Groningen, dan dient u het verzoek om onderbewindstelling in bij 
de rechtbank in Leeuwarden. 

3.6 Kosten
Voor het verzoek moet u griffierecht betalen. Een verzoek aan de 
kantonrechter voor natuurlijke personen kost € 111,00 (2010). Op 
www.rechtspraak.nl staan de actuele tarieven. 
U kunt het verzoek zelf indienen. U heeft hiervoor geen advocaat 
nodig. Mocht u toch besluiten om een advocaat in te schakelen, dan 
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zijn daar kosten aan verbonden. Als u een laag inkomen heeft, komt 
u mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand voor 
een advocaat. U hoeft dan alleen een eigen bijdrage te betalen. De 
hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen en vermogen. 
Voor meer informatie zie de adressenlijst.

3.7 Het verzoekschrift
Bij het verzoek moet u de volgende documenten meesturen:
 - Uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van uw kind.
 -  Indien mogelijk een verklaring van deskundigen waaruit blijkt dat 

de toestand van uw kind zodanig is dat er bewindvoering nodig is. 
 - Een bereidverklaring van de voorgestelde bewindvoerder. Deze 

verklaring kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.
 - Verklaring van nog in leven zijnde naaste familieleden waaruit 

blijkt dat zij akkoord gaan met het verzoek en de voorgestelde  
bewindvoerder. Deze verklaring hoeft niet te worden meegestuurd 
als de familieleden op de zitting aanwezig zullen zijn. Een  
akkoordverklaring kunt u vinden op www.rechtspraak.nl . 

 - Als u gebruik wilt maken van vermindering griffierecht, kunt 
u hiervoor een ingevulde verklaring meesturen. Het formu-
lier ‘Inkomensverklaring’ staat op de website van de Raad van 
Rechtsbijstand www.rvr.org. De ‘Verklaring bijstandsgerechtigden 
en asielzoekers’ kunt u vinden op www.justitie.nl. 

Bij het verzoek kunt u aangeven wie u als bewindvoerder of als  
bewindvoerders wilt hebben. De kantonrechter kan namelijk meer 
dan één persoon als bewindvoerder aanstellen. De kantonrechter is 
niet verplicht om het voorstel voor de bewindvoerder te volgen. In de 
praktijk zal de rechter het verzoek meestal wel inwilligen, zeker wan-
neer een ouder, broer of zus bewindvoerder wil worden. 

3.8 Behandeling van het verzoek
Als het verzoek door de rechtbank is ontvangen, vraagt de kanton-
rechter op een zitting de mening van de eventuele partner en fami-

lieleden over de aangevraagde maatregel. De kantonrechter vraagt 
ook naar de mening van de bewindvoerder die zich schriftelijk bereid 
heeft verklaard. De familieleden die schriftelijk verklaard hebben  
akkoord te gaan met de maatregel en de voorgestelde bewindvoerder, 
worden meestal niet meer opgeroepen voor de zitting. 

De kantonrechter vraagt uw kind zelf ook wat hij of zij vindt van de 
maatregel. Wanneer uw kind niet in staat is om op de zitting te  
verschijnen, kan de kantonrechter naar de instelling gaan waar uw 
kind verblijft. 

3.9 Uitspraak van de kantonrechter
Als de kantonrechter genoeg redenen ziet om de maatregel toe te 
kennen, zal hij dit in zijn beslissing vermelden. Hij vermeldt ook in 
de beslissing wie de bewindvoerder is en welke goederen onder het 
bewind vallen. De maatregel onderbewindstelling wordt niet gepu-
bliceerd (bij curatele is publicatie wel verplicht). Als de goederen die 
onder het bewind vallen in een openbaar register zijn opgenomen, 
moet er in dat register wél een aantekening worden gemaakt. Die 
aantekening geeft aan dat de goederen onder bewind zijn gesteld. U 
kunt hierbij denken aan een huis, een recht van erfpacht of een recht 
van opstal.

3.10 Aanvang bewindvoering
De maatregel gaat in op de dag nadat de rechterlijke beslissing is 
verzonden, of aan de advocaat is verstrekt of op een later tijdstip als 
dit in de beslissing is aangegeven. 

3.11 Gevolgen
Als uw kind onder bewind staat, kan hij / zij de onderbewindgestelde 
goederen niet beheren. Als bijvoorbeeld de spaarrekening onder
bewind is gesteld, is het niet mogelijk voor uw kind om de rekening 
te wijzigen of geld over te boeken. U kunt ook denken aan het verko-
pen van een huis of een hypotheek op een huis afsluiten. Dit is alleen 
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mogelijk met medewerking van de bewindvoerder of, als deze wei-
gert, met machtiging van de kantonrechter. 

3.12 Schenken en erven
Als een bewindvoerder namens het kind een schenking wil doen, 
heeft de bewindvoerder toestemming nodig van de kantonrechter. In 
principe wordt een verzoek, behalve in bijzondere omstandigheden, 
altijd afgewezen. Bijzondere omstandigheden zijn bijvoorbeeld een 
schenking die de leefomgeving van uw kind zal verbeteren of als er 
aangetoond kan worden dat er al geruime tijd en met enige regelmaat 
een schenking door uw kind werd gedaan. 

Als de bewindvoerder te maken krijgt met een erfenis van uw kind, is 
hij verplicht om dit door te geven aan de kantonrechter. De kanton-
rechters hanteren voor de bewindvoerders de volgende richtlijnen:
 - Als uw kind zelf in staat is om zijn wil te uiten, dan mag de  

bewindvoerder de erfenis zuiver aanvaarden. Voor het verwer-
pen van de erfenis heeft de bewindvoerder een machtiging van de  
kantonrechter nodig. 

 - Als uw kind niet in staat is om zijn wil te uiten, is de bewindvoer-
der verplicht eerst te bepalen wat de grootte is van de erfenis. Bij 
een negatief saldo is de bewindvoerder verplicht om de erfenis te 
verwerpen. Als de bewindvoerder dit niet van tevoren duidelijk kan 
krijgen, moet hij de erfenis beneficiair aanvaarden. Dit betekent 
dat de nalatenschap wordt beschreven en onder voorbehoud (van 
bijvoorbeeld een negatief saldo) wordt aanvaard.

 -  Het voorstel (conceptakte) van de verdeling van de erfenis dient ter 
goedkeuring te worden voorgelegd aan de kantonrechter. 

3.13 Wie kan de bewindvoerder zijn
Iedere meerderjarige persoon kan bewindvoerder worden. Vaak zijn 
het familieleden (vader, moeder, broer of zus). Ook rechtspersonen, 
bijvoorbeeld een stichting, vereniging of bankinstelling, zijn benoem-
baar als bewindvoerder. 

De rechter kan meerdere bewindvoerders benoemen als dit in het be-
lang is van een goed bewind.

Een van de vereisten is dat de bewindvoerder zelf niet onder curatele 
staat en zijn / haar vermogen niet onder bewind is gesteld. Ook mag 
de bewindvoerder niet in staat van faillissement verkeren en hij / zij 
mag ook niet zitten in het wettelijk schuldsaneringtraject natuurlijke 
personen (WSNP).  
Wanneer u een professionele bewindvoerder wilt laten benoemen, 
geeft de kantonrechter de voorkeur aan een bewindvoerder die bij de 
brancheorganisatie BPBI is aangesloten. Voor meer informatie kunt u 
kijken op www.bpbi.nl.

3.14 Taak van de bewindvoerder(s)
De bewindvoerder heeft een aantal taken. In het algemeen is de taak 
van de bewindvoerder om de financiële belangen van uw kind te  
behartigen. De bewindvoerder heeft de taak om ervoor te zorgen dat 
de inkomsten worden gebruikt voor de verzorging. 
Andere verplichtingen van de bewindvoerder zijn: 
 - Het aanwezige en toekomstige vermogen beheren en het spaargeld 

effectief en risicovrij wegzetten.
 - Het wekelijkse bedrag aan zakgeld vaststellen.
 - Eventueel belastingaangifte doen.
 - Eventueel (bijzondere) bijstand, toeslagen en persoonsgebonden 

budget (pgb) aanvragen.
 - Kort na de benoeming van de kantonrechter moet de bewindvoer-

der een lijst maken met een beschrijving van alle goederen die  
onder het bewind vallen (opgelegd door de kantonrechter).

 - Indien het om goederen gaat die ingeschreven staan in een        
register, is het de taak van de bewindvoerder om ervoor te      
zorgen dat zijn naam in het betreffende register wordt vermeld. 
Bijvoorbeeld in het Kadaster als het gaat om een huis.

 - Wanneer uw kind over de onderbewindgestelde goederen wil  
beschikken, moet de bewindvoerder hiervoor toestemming geven. 

http://www.bpbi.nl
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Mocht de bewindvoerder uw kind geen toestemming geven om te 
beschikken over bepaalde goederen, dan kunt u namens uw kind een 
schriftelijk verzoek indienen bij de kantonrechter. De kantonrechter 
kan beslissen om vervangende toestemming te geven. 

Hoogstpersoonlijke rechtshandelingen mogen niet worden uitgevoerd 
door de bewindvoerder. Voorbeelden van hoogstpersoonlijke rechts-
handelingen zijn het maken van een testament, het wijzigen van een 
testament, een kind erkennen, of een schriftelijke wilsverklaring  
afgeven waarbij toestemming wordt geweigerd voor medische 
handelingen.

De bewindvoerder is aansprakelijk tegenover uw kind als hij tekort-
schiet in zijn taak als goede bewindvoerder. 

3.15 Machtiging kantonrechter
Het kan zijn dat de bewindvoerder zelf over de onderbewindgestelde 
goederen wil beschikken. Hiervoor moet hij toestemming hebben van 
uw kind. Toestemming van uw kind is ook verplicht als de bewind-
voerder bijvoorbeeld een lening wil afsluiten. Mocht uw kind niet in 
staat zijn om toestemming te verlenen of wil uw kind dit niet, dan 
kan de bewindvoerder toestemming vragen aan de kantonrechter. 
Het is mogelijk dat de kantonrechter direct bij het instellen van het 
bewind een doorlopende machtiging geeft aan de bewindvoerder. U 
kunt hierbij denken aan toestemming voor terugkerende lasten zoals 
reiskosten. De kantonrechter kan voorwaarden stellen bij het afgeven 
van zo’n machtiging. 

3.16 Vergoeding bewindvoerder
De bewindvoerder kan een beloning krijgen voor zijn werkzaam-
heden. Er geldt een wettelijke beloning van vijf procent van de netto 
opbrengst van alles wat onder het bewind valt. Wanneer deze regel 
niet voldoet, wordt een jaarlijkse beloning bepaald. Voor een niet-
beroepsmatige bewindvoerder, bijvoorbeeld een familielid,

geldt een jaarloon (2010) van € 544,00 (€ 405,00 loon en € 139,00 
ongespecificeerde kosten). Op www.rechtspraak.nl staan de actuele 
tarieven. Het kan voorkomen dat de kosten die de bewindvoerder 
moet maken meer zijn dan € 139,00. Voor vergoeding van meer- 
kosten moet eerst toestemming worden gevraagd aan de kantonrech-
ter. Deze kan de vergoeding dan eventueel toekennen. Zijn er twee 
bewindvoerders aangesteld, dan moeten zij de vergoeding delen. De 
verdeling is evenredig aan de verrichte werkzaamheden.

3.17 Verantwoording door bewindvoerder
De bewindvoerder moet verantwoording afleggen aan uw kind en de 
kantonrechter. De kantonrechter kan om rekening en verantwoor-
ding vragen. Het is daarom verstandig om een ‘huishoudboekje’ bij te 
houden waarin de bewindvoerder de inkomsten en uitgaven duidelijk 
beschrijft. 
Het is ook verstandig om de inkomsten en uitgaven van uw kind op 
een aparte rekening te laten storten. Op deze manier kan er geen 
verwarring ontstaan over van wie het geld is. Ook indien de rechter 
niet direct om rekening en verantwoording vraagt, is het aan te ra-
den om de administratie te bewaren. Dit om te voorkomen dat als er 
alsnog om verantwoording wordt gevraagd, de gegevens niet meer 
beschikbaar zijn.

3.18 Welke kantonrechter houdt toezicht
Voor nieuwe zaken geldt dat de toezichthouder de kantonrechter is 
die behoort tot de woonplaats van uw kind. Voor lopende zaken geldt 
dat dit de voorkeur verdient. Maar het is mogelijk dat het dossier bij 
de kantonrechter ligt die behoort tot de woonplaats van de bewind-
voerder. 

3.19 Einde taak bewindvoerder
De onderbewindstelling kan eindigen:
 - door het verstrijken van de periode waarvoor de maatregel was  

ingevoerd;

http://www.rechtspraak.nl


26 27

 - door het overlijden van uw kind voor wie de maatregel was aan-
gevraagd;

 - door de aanvraag en toekenning van curatele over uw kind voor 
wie bewindvoering gold;

 - door opheffing van de maatregel door de kantonrechter op ver-
zoek van uw kind voor wie bewind wordt gevoerd of op vordering 
van de officier van Justitie.

Indien de onderbewindstelling eindigt om een van de bovenstaande 
redenen, eindigt automatisch de taak van de bewindvoerder. Wanneer 
de bewindvoerder van uw kind overlijdt, dient er een nieuwe bewind-
voerder te worden aangesteld. 

De taak van de bewindvoerder kan ook eindigen:
 - door overlijden van de bewindvoerder zelf;
 - door tijdsverloop indien de bewindvoerder voor een bepaalde tijd 

was benoemd;
 - doordat de bewindvoerder failliet wordt verklaard, onder cura-

tele wordt gesteld of dat de schuldsaneringsregeling natuurlijke     
personen op hem van toepassing wordt verklaard; 

 - door ontslag door de kantonrechter.

Een bewindvoerder kan door de kantonrechter worden ontslagen op 
onder meer de volgende gronden:
 -  als hij niet meer voldoet aan de eisen om bewindvoerder te zijn;
 - wegens 'gewichtige redenen'. Deze worden in de wet niet nader 

aangeduid. Hieronder kan de situatie vallen dat de bewindvoerder 
in zijn taak tekortschiet. In dat geval kan een medebewindvoerder, 
uw kind, de officier van Justitie of de kantonrechter het ontslag 
bewerkstelligen.

4. Mentorschap

4.1 Mentorschap
Het mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke be-
langen niet (goed) meer kunnen behartigen. Bij mentorschap verte-
genwoordigt de mentor de belangen van het kind op het gebied van 
verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Het gaat om be-
langen die niet over geld of goederen gaan.

4.2 Voor wie en wanneer
Mentorschap kan worden aangevraagd voor meerderjarige personen 
(18 jaar of ouder). Wanneer iemand nog geen 18 jaar is, is het wel 
mogelijk om de maatregel aan te vragen. De maatregel gaat in zodra 
de persoon 18 jaar wordt. De wet zegt hierover: “als het te verwach-
ten is dat ten aanzien van een minderjarige op het tijdstip waarop hij 
meerderjarig zal worden, van een geestelijke stoornis sprake is, kan 
er mentorschap op minderjarige leeftijd worden aangevraagd”. Een 
verstandelijke beperking valt onder het begrip geestelijke stoornis. 
U bent niet verplicht om de maatregel direct op 18-jarige leeftijd aan 
te vragen. Het is ook mogelijk om dat op latere leeftijd te doen.

4.3 Gronden
Volgens de wet kan mentorschap worden ingesteld voor mensen die, 
eventueel tijdelijk, niet in staat zijn hun persoonlijke belangen goed 
te behartigen. De reden hiervoor is hun lichamelijke of geestelijke 
toestand. De belangen bij mentorschap zijn niet van financiële aard. 

4.4 Aanvragen
Mentorschap kan door de volgende personen worden aangevraagd:
.a De betrokkene zelf (=uw kind). Bij mensen met een verstande-

lijke beperking komt dit weinig voor. De aanvraag wordt meestal 
gedaan, omdat de persoon zelf niet in staat is om zijn eigen per-
soonlijke belangen goed te kunnen behartigen. Een aanvraag zou 
er op kunnen wijzen dat de persoon hier juist wel toe in staat is en 
de maatregel niet nodig is.
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.b De echtgenoot / echtgenote, geregistreerde partner of andere  
levensgezel. 

.c Familieleden tot in de vierde graad (ouders, grootouders,         
kinderen, kleinkinderen, broers en zussen, ooms en tantes en   
neven en nichten).

.d De voogd.

.e De officier van Justitie. De officier kan bijvoorbeeld een verzoek 
doen als er geen familie meer is of als de familie goede redenen 
heeft om het verzoek niet zelf in te dienen. Hierbij kunt u denken 
aan de situatie dat uw kind het u of de familie kwalijk neemt als u 
dit verzoek indient.

.f De bewindvoerder van uw kind als hij daartoe aanleiding ziet.
.g De curator van uw kind als hij vindt dat curatele moet worden  

vervangen door bewind en / of mentorschap.
Bij mentorschap is het mogelijk dat de maatregel wordt aangevraagd 
door de instelling of woonvoorziening waar uw kind verblijft. Het is 
van belang dat wordt vermeld waarom de partner, familieleden in de 
eerste of tweede graad, de voogd, de curator of de bewindvoerder het 
verzoek niét indienen.

4.5 Waar indienen
Het verzoek tot mentorschap wordt gedaan bij de kantonrechter in 
het rechtsgebied waar uw kind woont. 
Bij een minderjarig kind geldt een andere regeling. De juridische  
is woonplaats gelijk aan die van de wettelijke vertegenwoordiger. Als 
u bijvoorbeeld in Leeuwarden woont en uw minderjarige kind verblijft 
in een instelling in Groningen, dan dient u het verzoek om mentor-
schap in bij de rechtbank in Leeuwarden.

4.6 Kosten 
Voor het verzoek moet u griffierecht betalen. Een verzoek aan de 
kantonrechter voor natuurlijke personen kost € 111,00 (2010). Op 
www.rechtspraak.nl staan de actuele tarieven vermeld. 
Het verzoek kunt u zelf indienen. U heeft hiervoor geen advocaat  
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nodig. Mocht u toch besluiten om een advocaat in te schakelen, dan 
zijn daar kosten aan verbonden. Als u een laag inkomen heeft, komt 
u mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand voor 
een advocaat. U hoeft dan alleen een eigen bijdrage te betalen. De 
hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen en vermogen. 
Voor meer informatie zie de adressenlijst. 

4.7 Verzoek en bijlagen
Bij het verzoek moet u de volgende documenten meesturen:
 - Uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van uw kind.
 - Indien mogelijk een verklaring van een deskundige waaruit blijkt 

dat de toestand van uw kind zodanig is dat mentorschap nodig is. 
 - Een bereidverklaring van de voorgestelde mentor. Deze verklaring 

kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.
 - Verklaring van nog in leven zijnde naaste familieleden waaruit 

blijkt dat zij akkoord gaan met het verzoek tot mentorschap en de 
voorgestelde mentor. Deze verklaring hoeft niet te worden mee-
gestuurd als de familieleden op de zitting aanwezig zullen zijn. De 
akkoordverklaring kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. 

 - Als u gebruik wilt maken van de regeling vermindering griffierecht, 
kunt u hiervoor een ingevulde verklaring meesturen. Het formu-
lier ‘Inkomensverklaring’ staat op de website van de Raad van 
Rechtsbijstand www.rvr.org. De ‘Verklaring bijstandsgerechtigden 
en asielzoekers’ kunt u vinden op www.justitie.nl.   

Bij het verzoek kunt u aangeven wie u als mentor of als mentoren 
geschikt vindt. De kantonrechter is niet verplicht om dit voorstel op 
te volgen. In de praktijk zal de rechter het verzoek meestal wel inwil-
ligen, zeker wanneer een ouder, broer of zus mentor wil worden. 

4.8 Behandeling van het verzoek
Als het verzoek door de rechtbank is ontvangen, vraagt de kanton-
rechter op een zitting de mening van de eventuele partner en fami-
lieleden over de aangevraagde maatregel. De kantonrechter vraagt 

http://www.rechtspraak.nl
http://www.rechtspraak.nl
http://www.rechtspraak.nl
http://www.rvr.org
http://www.justitie.nl
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ook naar de mening van de mentor die zich schriftelijk bereid heeft 
verklaard. De familieleden die schriftelijk hebben verklaard akkoord 
te gaan met de maatregel en de voorgestelde mentor, worden meestal 
niet meer opgeroepen voor de zitting. De kantonrechter vraagt uw 
kind zelf ook wat hij of zij vindt van de maatregel. Indien uw kind 
niet in staat is om op de zitting te verschijnen, kan de kantonrechter 
naar de instelling gaan waar uw kind verblijft. 

4.9 Uitspraak van de kantonrechter
Als de kantonrechter genoeg redenen ziet om het mentorschap voor 
uw kind in te stellen dan zal hij dit vermelden in de beslissing. De 
kantonrechter geeft tevens aan wie de mentor wordt. Als het nodig is, 
kan de kantonrechter een tijdelijke mentor aanstellen. 
Mocht uw kind minderjarige kind(eren) hebben dan kan de kanton-
rechter besluiten dat uw kind niet meer in staat is om het gezag over 
haar / zijn kinderen uit te oefenen. Hiervoor moet de kantonrechter 
goede redenen hebben. 
Het mentorschap wordt evenals de onderbewindstelling niet openbaar 
gemaakt en niet opgenomen in een centraal register.   

4.10 Aanvang mentorschap
De griffier stelt uw kind op de hoogte dat de maatregel wordt inge-
voerd. Het mentorschap gaat in op de dag nadat de beslissing van de 
kantonrechter is verzonden, aan de advocaat is verstrekt, of op een 
later in de beslissing aangegeven tijdstip. Dit kan bijvoorbeeld zijn 
als de maatregel wordt aangevraagd terwijl uw kind nog geen 18 jaar 
is. De maatregel treedt in werking zodra uw kind 18 jaar wordt. 

4.11 Gevolgen
Bij mentorschap kan uw kind geen beslissingen meer nemen op het 
gebied van verzorging, verpleging en begeleiding. De aangestelde 
mentor is vanaf deze dag de wettelijke vertegenwoordiger van uw 
kind.  

4.12 Wie kan mentor worden
Evenals bij curatorschap en onderbewindstelling kunnen meerder-
jarige personen mentor worden. Vaak worden familieleden (vader, 
moeder, broer of zus) benoemd. Direct betrokken of behandelende 
hulpverleners en personen die tot de leiding of het personeel van de 
instelling behoren waar uw kind verblijft, kunnen niet mentor worden. 
Als uw kind al een bewindvoerder heeft, dan neemt deze vaak ook het 
mentorschap op zich. 
De kantonrechter kan meer dan één persoon als mentor aanstellen. 
De kantonrechter hanteert het volgende uitgangspunt: ‘tegen benoe-
ming van twee mentoren uit de familiekring is geen bezwaar, tenzij 
blijkt dat het belang van uw kind zich daartegen verzet’.
Rechtspersonen, bijvoorbeeld een stichting of vereniging, kunnen 
geen mentor worden.

4.13 Taak van de mentor
De mentor heeft een aantal taken. In het algemeen is het de taak van 
de mentor om de persoonlijke belangen van uw kind te behartigen. 
Uw kind mag namelijk niet zonder toestemming van de mentor be-
slissen over de eigen verzorging, verpleging, behandeling en begelei-
ding. De mentor behartigt niet de financiële belangen van uw kind. 
De verplichtingen van de mentor zijn: 
 - Beslissingen nemen voor uw kind op het gebied van verzorging, 

verpleging, behandeling en begeleiding. U kunt hier denken aan 
een behandelplan, zorgplan of een ander zorgdossier. 

 - Uw kind zoveel mogelijk zelf laten beslissen en zo de zelfstandig-
heid van uw kind bevorderen.

 - De belangen van uw kind op andere gebieden in de gaten houden 
en uw kind eventueel, daar waar nodig, te adviseren. Denkt u bij-
voorbeeld aan de omgang met bepaalde personen.

 - Optreden wanneer er fouten in de zorg worden gemaakt of dreigen 
te worden gemaakt. 
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De mentor voert geen hoogstpersoonlijke zaken, zoals een euthana-
sieverklaring, uit. 
De mentor heeft in zo’n situatie alleen de status van adviesgever. 
Andere voorbeelden van hoogstpersoonlijke rechtshandelingen zijn 
het maken van een testament, het wijzigen van een testament, een 
kind erkennen en een schriftelijke wilsverklaring afgeven waarbij toe-
stemming wordt geweigerd voor medische handelingen.

De mentor kan zich wel bemoeien met een relatie van uw kind als het 
duidelijk is dat deze relatie een negatief effect heeft op uw kind.
Verder is de mentor aansprakelijk tegenover uw kind als hij tekort- 
schiet in zijn taak als goede mentor. 

4.14 Verantwoording door mentor
De mentor doet desgevraagd verslag van zijn werkzaamheden aan de 
kantonrechter. De kantonrechter kan een mentor verplichten om naar 
het kantongerecht te komen. De mentor is verplicht om de gewenste 
inlichtingen te geven. 

4.15 Vergoeding mentorschap 
De kantonrechter hanteert de volgende tarieven:
 - mentoren uit de familiekring ontvangen geen beloning, hooguit in 

bijzondere omstandigheden;
 - indien er geen familielid beschikbaar is en de kantonrechter een 

vrijwilliger aanstelt, dan bedraagt de jaarlijkse vergoeding voor de 
vrijwilliger € 265,00, inclusief onkosten (januari 2009);

 - als het noodzakelijk is om een professionele mentor aan te stellen, 
dan wordt die pas benoemd als er een begroting is ingediend en 
deze door de kantonrechter is goedgekeurd. De kantonrechter let 
hierbij op de financiële draagkracht van uw kind.

Uiteraard kan de kantonrechter in bijzondere situaties van boven-
staande afwijken. Noodzakelijke kosten dienen eerst aangetoond te 
worden voordat ze eventueel voor vergoeding in aanmerking komen.
 

4.16 Einde mentorschap
 Het mentorschap kan eindigen door:
 - het verstrijken van de periode waarvoor de maatregel was          

ingevoerd;
 - het overlijden van uw kind waarvoor de maatregel was aange-

vraagd;
 - de aanvraag en toekenning van curatele over uw kind waarvoor 

eerst mentorschap was ingesteld;
 - opheffing van de maatregel door de kantonrechter, op verzoek van 

uw kind, of op vordering van de officier van Justitie.
Als het mentorschap eindigt door een van de bovenstaande redenen 
dan eindigt automatisch de taak van de mentor.

De taak van de mentor kan ook eindigen:
 - door tijdsverloop  als de mentor voor een bepaalde tijd was  

benoemd;
 - door zijn 'ontslag' dat hem door de kantonrechter met ingang van 

een bepaalde dag wordt verleend. 
Het ontslag kan op verzoek van de mentor plaatsvinden. De mentor 
kan de kantonrechter verzoeken om ontslag wegens 'gewichtige  
redenen'. Deze ‘gewichtige redenen’ worden in de wet niet verder  
benoemd. Het ontslag kan tevens worden aangevraagd door de  
officier van Justitie. Ook kunt u, namens uw kind waarvoor het men-
torschap wordt uitgevoerd, bij de kantonrechter het ontslag van de 
mentor aanvragen. 

Als de mentor van uw kind overlijdt, dient er een nieuwe mentor te 
worden aangesteld. 
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5. Curatele of combinatie?

Vaak worden mensen via internet of telefoon met cadeaus of de 
kans om een prijs te winnen gelokt om in te gaan op aanbiedingen. 
Personen met een verstandelijke beperking kunnen niet altijd inschat-
ten wat de gevolgen zijn van dergelijke aankopen. Ongemerkt nemen 
ze een jaarabonnement op een blad of spelen ze een jaar lang mee in 
de loterij. 

Voor personen met een verstandelijke beperking biedt de huidige 
wet- en regelgeving onvoldoende bescherming tegen ongewenste 
koopovereenkomsten. Hoe kunt u uw kind beschermen tegen deze 
verkoopmethoden?
Ondercuratelestelling is vaak een drastische maatregel als er nog een 
zekere mate van zelfstandigheid is. Veel ouders volstaan met het on-
derbewindstellen van hun kind, eventueel in combinatie met mentor-
schap. Er is echter een wezenlijk verschil tussen deze 
beschermingsmaatregelen. 

Bij curatele wordt uw kind handelingsonbekwaam en kan de curator 
de gesloten overeenkomst ontbinden. 
Bij onderbewindstelling blijft uw kind handelingsbekwaam. Het is dan 
van belang of de wederpartij kan weten dat de persoon met wie hij 
een overeenkomst sluit onder bewind staat. Omdat er geen openbaar 
register bestaat voor onderbewindgestelde personen kan de weder-
partij dit meestal niet weten en kan hij zich beroepen op het vertrou-
wensbeginsel. Dit betekent dat de verkoper er in alle redelijkheid op 
mocht vertrouwen dat degene met wie hij een overeenkomst sloot 
werkelijk wil wat hij verklaart. Bij curatele bestaat er wel een open-
baar register en is een beroep op het vertrouwensbeginsel niet zinvol. 
Concreet betekent dit dat het afsluiten van een koopovereenkomst, 
via internet of telefoon, door een persoon die onder bewind staat 
rechtsgeldig is en moeilijk vernietigbaar is. Dan biedt alleen nog de 
wet Koop op Afstand bescherming, waarbij een bedenktijd van zeven 
werkdagen is ingebouwd. Vaak is deze periode te kort. De  bewind-
voerder komt er te laat achter dat een aankoop via internet of tele-
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foon is gedaan. Via www.infofilter.nl kunt u kosteloos ongevraagde 
reclameboodschappen per post, telefoon of e-mail weren. Onder an-
dere het Bel-me-niet Register en het Postfilter zijn bereikbaar via 
deze website. Bellen kan ook: 0900 - 666 10 00 (€ 0,25 per minuut). 
Registratie betekent overigens niet dat iemand nooit meer door een 
bedrijf wordt benaderd. Er bestaan uitzonderingen en voorwaarden. 
Maar registratie biedt wel grotendeels bescherming tegen ongewenste 
reclame en acties. 
Voor het blokkeren van ongewenste sms- abonnementen kunt u  
terecht op www.smsdienstenfilter.nl. 

http://www.smsdienstenfilter.nl
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Curatele Bewindvoering Mentorschap

Betekenis Een beschermingsmogelijkheid voor 
meerderjarige personen met een 
verstandelijke beperking zowel op 
financieel als op niet-financieel  
gebied.

Een beschermingsmogelijkheid 
voor meerderjarige personen 
met een verstandelijke beper-
king, alleen op financieel gebied.

Een beschermingsmogelijkheid 
voor meerderjarige personen 
met een verstandelijke beper-
king op het gebied van verzor-
ging, verpleging, behandeling 
en begeleiding.

Bescherming Met een ondercuratelestelling  
worden persoon en vermogen  
beschermd.

Met een onderbewindstelling 
wordt het vermogen van de 
betrokkene beschermd.

Met een mentorschap wordt de 
betrokkene op het persoonlijke 
vlak beschermd.

Gevolgen Handelingsonbekwaam Blijft handelingsbekwaam. Blijft handelingsbekwaam.

Wettelijk vertegenwoordiger Curator. In sommige gevallen twee 
curatoren. 
Benoeming rechtspersoon niet  
mogelijk.

Bewindvoerder of bewind-
voerders. 
Benoeming rechtspersoon 
mogelijk.

Mentor. In sommige gevallen 
twee mentoren.
Benoeming rechtspersoon niet 
mogelijk.

Taken Behartigen van de financiële en 
persoonlijke belangen.

Behartigen van de financiële 
belangen.

Behartigen van de persoonlijke 
belangen.

Aanvraag Verzoek aan de kantonrechter. 
Géén advocaat nodig.

Verzoek aan de kantonrechter.
Géén advocaat nodig.

Verzoek aan de kantonrechter.
Géén advocaat nodig.

Openbaarmaking Staatscourant en twee landelijke 
dagbladen.
Curatele register.

Wanneer het gaat om register-
goederen dan aantekening in het 
register.

Geen openbaarmaking.

Samengaan Kan niet samengaan met bewind-
voering en / of mentorschap.

Kan samengaan met mentor-
schap

Kan samen gaan met bewind-
voering.

Beëindiging Via kantonrechter. Via kantonrechter. Via kantonrechter.

6. Overzicht
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Juridisch advies en informatie 
Juridische Advieslijn Platform VG Regelrecht
Telefoon: 088-800 90 88
Op werkdagen van 10.00 tot 13.30 uur
www.platformvg.nl

Verzoek om curatele, bewind en mentorschap
De formulieren kunt u downloaden op www.rechtspraak.nl

Informatiebrochures
Bij Postbus 51 zijn de volgende brochures zijn verkrijgbaar:
 - Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan?
 -  Inkomensgrenzen en eigen bijdragen gesubsidieerde rechts-     

bijstand of mediation
 -  Griffierecht
 -  Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid.  

U kunt de brochures telefonisch aanvragen:
Telefoon 0800-80 51 (gratis)
Op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur.
De brochure kunt u ook downloaden op www.postbus51.nl

Gesubsidieerde rechtsbijstand
Het formulier ‘Inkomensverklaring’ bij de Raad van Rechtsbijstand 
www.rvr.org.
Het formulier ‘Verklaring bijstandsgerechtigden en asielzoekers’ bij 
het ministerie van Justitie: www.justitie.nl. 

Actuele informatie en wetswijzigingen 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: www.minvws.nl

7. Adressenlijst
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8. Overzicht juridische termen

Advocaat
Iemand die rechtskundige bijstand verleent en adviezen geeft in  
diverse gerechtelijke procedures. 

Bewindvoerder
De wettelijke vertegenwoordiger van iemand die door die door zijn 
lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat is zijn financiële 
belangen te behartigen.

Co-curatorschap
Wordt gebruikt in specifieke situaties waar bijvoorbeeld ouders de 
gezamenlijke vertegenwoordiging van hun meerderjarige kind op zich 
nemen.

Curandus
De persoon die onder curatele is gesteld.

Curatele
Een beschermingsmogelijkheid voor meerderjarige personen met een 
verstandelijke beperking op zowel financieel als niet-financieel  
gebied.

Curator
De wettelijke vertegenwoordiger van iemand die zijn financiële en  
andere persoonlijke belangen niet meer kan behartigen. 
 
Griffierecht
Bijdrage in de kosten van de rechtspraak bij verzoek aan de kanton-
rechter.

Handelingsbekwaam
Iemand is bevoegd om zelfstandig rechtshandelingen te verrichten.

http://www.platformvg.nl
http://www.rvr.org
http://www.justitie.nl
http://www.minvws.nl


40 41

Handelingsonbekwaam
Iemand is niet bevoegd om zelfstandige rechtshandelingen te 
verrichten. Handelingsonbekwaam zijn minderjarigen en meerder-
jarigen die onder curatele zijn gesteld.

Mentor
De wettelijke vertegenwoordiger van iemand die niet zelf zijn 
persoonlijke belangen op het gebied van verzorging, verpleging, 
behandeling en begeleiding kan behartigen.

Mentorschap
Een beschermingsmogelijkheid voor een meerderjarige persoon die 
niet zelf zijn persoonlijke belangen op het gebied van verzorging, 
verpleging, behandeling en begeleiding kan behartigen.

Officier van Justitie (OvJ)
Vertegenwoordiger van het openbaar ministerie in de rechtszaal. 

Onderbewindstelling
Een beschermingsmogelijkheid voor een meerderjarige persoon die 
door zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat is zijn  
financiële belangen te behartigen.

Openbaar ministerie 
Overheidsorgaan met als taken wetten te handhaven, strafbare feiten 
op te sporen en te vervolgen, strafvonnissen ten uitvoer te leggen en 
de rechter te informeren voor zover de wet dat voorschrijft.

Provisionele bewindvoerder
Een tijdelijke curator. Deze curator kan in een crisissituatie worden 
aangesteld als iemand meteen bescherming nodig heeft en er niet 
kan worden gewacht tot de beslissing van de rechter. Zijn taak 
eindigt bij aanstelling een nieuwe curator. 

Rechtshandelingen
Handelingen waardoor rechten en plichten ontstaan. Bijvoorbeeld  
kopen, huren, een hypotheek afsluiten etc. 

Sector kanton (kantonrechter)
De kantonrechter behandelt de volgende zaken:
• alle huur- en pachtzaken, ongeacht het financieel belang;
• alle huurkoopzaken, ongeacht het financieel belang;
• alle arbeids- en cao-zaken, ongeachte het financieel belang;
• alle geldvorderingen tot € 5.000,00 (inclusief wettelijke rente). 

Wilsbekwaam
Persoon is zelf in staat om te bepalen of hij toestemming geeft voor 
het uitvoeren van een medische behandeling. 

Wilsonbekwaam
Persoon is niét zelf in staat om te beslissen of een medische behan-
deling moet plaatsvinden of om de gevolgen ervan te overzien.
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