
18 + …..en nu?



Beschermingsmaatregelen:
• Onderbewindstelling – materieel

• Mentorschap - immaterieel

• Curatele – zowel materieel als immaterieel



Onderbewindstelling
• Sinds 1 januari 2014

• Ten behoeve van meerderjarigen

• Die door hun geestelijke of lichamelijke toestand

• Tijdelijk of blijvend

• Niet in staat zijn hun financiële  belangen te behartigen.



Taken bewindvoerder

• Opmaken van een beschrijving van de onder bewind gestelde 
goederen;

• Deponeren boedelbeschrijving ter griffie

• Openen “beheers”-bankrekening

• Bevoegd tot alle gewone beheershandelingen

• Voor beschikkingshandelingen toestemming nodig van betrokkene 
of kantonrechter



Controle 
• Jaarlijks rekening en verantwoording.

• Indien opgeroepen verschijnen voor verhoor.

• Inzage geven in alle stukken.

• Vijfjaarlijkse rapportage over bewindvoering en wenselijkheid 
voortduren ervan.

Ten overstaan van de kantonrechter.



Mentorschap
• Artikel 1:451 e.v. BW

• Ten behoeve van een meerderjarige

• Die als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand

• tijdelijk of langdurig  niet in staat is 

• Zijn belangen van niet-vermogensrechtelijke aard waar te nemen.



Taken mentor
• Het nemen van beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling 

of begeleiding.

• Houdt de belangen van de betrokkene in de gaten en geeft zo nodig 
raad.

• Treedt op als hij van mening is dat in de zorg fouten worden gemaakt.

• Toestemming mentor vereist voor een medische ingreep.

• Goedkeuring mentor vereist voor het zorgplan.

• Waakt over de belangen van betrokkene in de meest brede zin van 
het woord.



Controle
• Op verzoek verslag over de gang van zaken.

• Indien opgeroepen verschijnen voor verhoor.

• Géén periodieke rekening en verantwoording.

Ten overstaan van kantonrechter.



Curatele
• Artikel 1:378 BW

• Ten behoeve van een meerderjarige

• Die als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand

• Of bij gewoonte van drank- of drugen eensmisbruik

• Tijdelijk of langdurig zijn belangen niet behoorlijk waarneemt

• Of zijn veiligheid of die van anderen in gevaar breng

• En een voldoende behartiging van die belangen niet met een meer 
passende en minder verstrekkende voorziening kan worden 
bewerkstelligd.



Taken / controle curator
• Combinatie van taken van mentor en bewindvoerder.

• Controle terzake materiële belangen overeenkomstig bewindvoerder.

• Controle immateriële belangen overeenkomstig mentor.

• Bevoegde instantie: kantonrechter.



Vergelijking

Bewind Mentorschap Curatele

Materieel

Handelingsonbekwaam t.a.v. onder 
bewind gestelde goederen

Jaarlijks rekening & verantwoording

Registratie in het curatele- en 
bewindregister

Immaterieel

Handelingsonbevoegd t.a.v. zaken 
betreffende verzorging, verpleging 
en begeleiding

Geen periodieke verslaglegging

Geen registratie

Zowel materieel als immaterieel

Volledig handelingsonbekwaam en 
handelingsonbevoegd.

Jaarlijks rekening&verantwoording

Bekendmaking Staatscourant
Registratie in het curatele- en 
bewindregister



Wie kan een verzoek indienen?
• Partner

• Familieleden tot de vierde graad

• Officier van Justitie (bij ontbreken of weigerachtigheid familie)

• Instelling of woonvoorziening (maar wel met uitleg waarom de 
andere betrokkenen dat verzoek niet hebben gedaan).



Waar???
• Bij de kantonrechter in het arrondissement waar betrokkene woont.

• Advocaat is niet nodig.

• Formulieren voor aanvraag te vinden op www.rechtspraak.nl



Wie kan benoemd worden?

• Iedere meerderjarige die handelingsbekwaam en –bevoegd is.

• De voorkeur van betrokkene wordt gevolgd (tenzij …)

• Er kunnen twee personen worden benoemd. 



Tegenstrijdige belangen en dan?
• Bij conflicten tussen de beide bewindvoerders/mentoren/curatoren

• Bij echtscheiding

Verplichting hiervan melding te maken bij de kantonrechter.

Deze kan maatregelen nemen, o.a.

- Het geven van aanwijzingen;

- Het verdelen van taken over de beide belangenbehartigers;

- Het benoemen van een andere bewindvoerder/mentor/curator



Richtlijnen
• Te vinden op www.rechtspraak.nl:
 Procedures

 Landelijke regelingen

 Kanton

 Aanbevelingen Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton
• Aanbevelingen mentorschap

• Aanbevelingen meerderjarigenbewind

• Aanbevelingen curatele

http://www.rechtspraak.nl/

