werkers van de zorgaanbieder
kunnen geen curator zijn.
De kantonrechter kan twee
curatoren benoemen, tenzij er
gegronde redenen zijn om hiervan af te zien.
De taken van de curator
U kijkt - zoveel mogelijk samen
met de cliënt - of de cliënt goede
verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding krijgt.
U overlegt met de cliënt over hoe
het gaat en wat er nodig is.
Het uitgangspunt is dat de cliënt
op het terrein van de zorg zelf met de nodige ondersteuning -

Bewindvoering

Noami Jansen heeft een
verstandelijke beperking. Haar
zus merkt dat er behoorlijke
bedragen verdwijnen van haar
rekening en dat lopende
rekeningen niet betaald worden.
Ze krijgt regelmatig aanmaningen. Zelf kan ze niet vertellen
waar haar geld blijft. Ze vindt
het vervelend dat haar pasje al
driemaal is ingeslikt door de
PIN-automaat. Bij navraag bij
de bank blijkt dat ze telkens
maar drie cijfers intypt van haar
Pincode, waardoor die als
ongeldig wordt aangemerkt.
Haar zus vraagt ter bescherming
van Naomi bewindvoering aan.
Waarom bewindvoering?
De bewindvoerder beschermt
de belangen van een cliënt op
het gebied van financiën en
bezittingen en houdt de
boekhouding bij. De bewindvoerder wordt benoemd door - en
moet verantwoording afleggen
aan - de kantonrechter.
De kantonrechter controleert
het werk van de bewindvoerder.

gaven worden gedaan en dat
er een goede administratie is.

zo veel mogelijk de beslissingen
neemt of betrokken wordt bij
de beslissingen die u voor hem
neemt als hij zelf niet kan
beslissen. Samen met de cliënt
onderhoudt u contact met de
zorgverleners. Om in de geest
van de cliënt te kunnen handelen,
is het belangrijk dat u de cliënt
goed kent of leert kennen.

Wat u moet doen om curator
te worden
De aanvraag voor curatele kunt
u indienen bij de kantonrechter
in uw buurt. Er is een model
verzoekschrift, dat u kunt
opvragen bij de griffie van de
rechtbank of downloaden van
www.rechtspraak.nl. U kunt
daarbij aangeven dat u curator
wilt worden. U kunt de kantonrechter ook verzoeken een
professionele curator te
benoemen.

De curator zorgt daarnaast - kort
gezegd - voor de financiële huishouding van de cliënt. De curator
dient ervoor te zorgen dat
rekeningen worden betaald,
dat er geen onverantwoorde uit-

Als bewindvoering niet meer
nodig is, kan de kantonrechter
dit beëindigen.

Als de ander niet altijd
alleen kan beslissen

na de benoeming stuurt u een
overzicht van de goederen die
onder het bewind vallen naar de
kantonrechter. Als de cliënt geen
eigen rekening heeft, dan opent
u die, zodat u daar de inkomsten
en uitgaven over kunt laten
lopen. Uitgaven boven een
bepaalde grens moeten worden
overlegd met de kantonrechter.
Jaarlijks stuurt u uw verantwoording naar de kantonrechter.

Wie bewindvoerder kan zijn
In principe kan iedere meerderjarige persoon bewindvoerder
zijn, bijvoorbeeld de partner,
een kind of ander familielid.
De begeleider van de woonvoorziening en de zorgaanbieder
kunnen geen bewindvoerder
zijn. De kantonrechter kan twee
bewindvoerders benoemen,
tenzij er gegronde redenen zijn
om hiervan af te zien. Ook een
organisatie voor bewindvoering
kan tot bewindvoerder worden
benoemd.

Wat u moet doen om bewindvoerder te worden
De aanvraag voor bewindvoering
kan de cliënt, diens partner of
naaste familie indienen bij de
kantonrechter in de buurt.
Er is een model verzoekschrift,
dat u kunt opvragen bij de griffie
van de rechtbank of downloaden
van www.rechtspraak.nl
U kunt daarbij aangeven dat u,
eventueel samen met iemand
anders, bewindvoerder van deze
persoon wilt worden. U kunt ook
een voorkeur aangeven voor een
professionele bewindvoerder.

De taken van de bewindvoerder
Als bewindvoerder behartigt u de
financiële belangen van de cliënt.
U overlegt met de cliënt over de
inkomsten en uitgaven en helpt
de cliënt zo mogelijk hier inzicht
in te krijgen. Het is belangrijk dat
de cliënt goed op de hoogte is
van de eigen financiële situatie.
U houdt de boekhouding van de
cliënt bij. Binnen enkele weken
Verder lezen?
Meer informatie vindt u ook op
www.ipsedebruggen.nl
Er zijn ook andere websites met
informatie over vertegenwoordiging:
• www.goedvertegenwoordigd.nl
• www.rechtspraak.nl
• www.rijksoverheid.nl

Heeft u vragen?
Dan kunt u terecht bij
de persoonlijk begeleider
en de Servicedesk van
Ipse de Bruggen
via 0800 - 99 88 777

ipsedebruggen.nl

iedereen is bijzonder

In deze folder vindt u informatie
over (wettelijk) vertegenwoordiging
en de verschillende vormen ervan.
Hoe Ipse de Bruggen naar cliëntvertegenwoordiging kijkt en hoe dit
wettelijk is geregeld.
Uitgangspunt
Ipse de Bruggen vindt het belangrijk dat
elke cliënt goed vertegenwoordigd wordt
op de gebieden waar hij dit nodig heeft.
Iedere cliënt heeft er recht op dat zijn
belangen worden behartigd door een
vertegenwoordiger, daar waar hij zelf zijn
eigen belangen niet overziet.
Het uitgangspunt is dat de cliënt wilsbekwaam is tot het tegendeel is komen vast
te staan. Ook iemand met een verstandelijke
beperking moet, waar mogelijk en verantwoord, in de gelegenheid zijn om toestemming te geven of te onthouden.
Vertegenwoordigerschap
Wij vragen één aanspreekpunt per cliënt
voor afspraken rond zorg en begeleiding.
Dit kan een door de kantonrechter
benoemde vertegenwoordiger zijn of
een familievertegenwoordiger.
Wat is een door de kantonrechter
benoemde vertegenwoordiger?
Een mentor, curator en bewindvoerder zijn
door de rechter benoemde vertegenwoordigers. Zij moeten verantwoording afleggen
aan de rechter. Bij de benoeming volgt de
kantonrechter zoveel mogelijk de voorkeur
van de cliënt.
Instanties zoals het CAK, het UWV, het CIZ,
de bank, de verzekeringsmaatschappij,
maar ook werkgevers eisen vaak een formeel
bewijs van wettelijke vertegenwoordiging.
Dat is dus een door de kantonrechter
benoemde vertegenwoordiger.

Eén persoon kan zowel mentor als bewindvoerder zijn.
Taak
Van vertegenwoordigers verwachten wij
dat zij de cliënt helpen om beslissingen te
nemen. Dit betekent dat zij de cliënt zoveel
mogelijk zelf laten beslissen, hem zo nodig
ondersteunen bij het nemen van een
beslissing en voor de cliënt beslissen als hij
dat zelf niet kan. Dat lukt alleen als hij of
zij de cliënt goed kent en rekening houdt
met zijn achtergrond.
Wie kan de cliënt vertegenwoordigen?
Bij kinderen en jongeren onder de achttien
jaar wordt dat recht als vanzelf ingevuld
door de ouders met gezag of de voogd.
Bij volwassenen is dat niet zo vanzelfsprekend. Dan geldt het volgende:
Op gebied van zorg en begeleiding:
De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) hanteert de
volgende rangorde (dus achtereenvolgens)
voor de vraag wie als (wettelijk) vertegenwoordiger kan optreden:
• een curator of mentor
• een door de cliënt schriftelijk gemachtigde
• de echtgenoot, geregistreerde partner
of andere levensgezel
• de ouder, kind, broer of zus van de cliënt
Op gebied van vermogen en financiële
zaken:
• de bewindvoerder
• curator
Een cliënt die wilsbekwaam is, kan onder
bepaalde omstandigheden ook besluiten
door middel van een volmacht een
vertegenwoordiger aan te wijzen om
bepaalde zaken te regelen op het gebied
van vermogen en financiën. Er zijn verschillende soorten volmachten. Dit onderwerp
valt buiten het bereik van deze brochure.

Toelichting van de begrippen Mentorschap, Curatorschap en Bewindvoering
Mentorschap

Peter Jacobs woont in een
woonvoorziening. Zijn enige
familielid is een nicht die aan de
andere kant van het land woont.
Peter kan niet goed aangeven
wat hij wil. Peter heeft een
mentor nodig, die meekijkt en
meebeslist over onder meer de
ondersteuning en begeleiding die
hij krijgt. De woonvoorziening
spreekt met Peter af een mentor
aan te vragen.
Waarom mentorschap?
De mentor beschermt de
belangen van een cliënt op
het gebied van verzorging,
verpleging, behandeling en
begeleiding. De mentor wordt
benoemd door de kantonrechter. De kantonrechter kan
de mentor vragen jaarlijks verslag
uit te brengen. Als mentorschap
niet meer nodig is, kan de
kantonrechter het mentorschap
beëindigen.

Wie mentor kan zijn
In principe kan iedere meerderjarige persoon tot mentor
benoemd worden, bijvoorbeeld
de partner, een kind of een ander
familielid. De medewerkers van
de zorgaanbieder kunnen geen
mentor zijn. De kantonrechter
kan twee mentoren benoemen,
tenzij er gegronde redenen zijn
om hiervan af te zien. Ook kan
een vrijwillige mentor via de
regionale stichting mentorschap of een professionele mentor
worden benoemd.
De taken van de mentor
Als mentor kijkt u - zoveel
mogelijk samen met de cliënt of de cliënt goede verzorging,
verpleging, behandeling en/ of
begeleiding krijgt. U overlegt met
de cliënt over hoe het gaat en
wat er nodig is. Het uitgangspunt
is dat de cliënt zelf - met de
nodige ondersteuning - zo veel
mogelijk de beslissingen neemt

en betrokken wordt bij de
beslissingen die u voor hem
neemt als hij zelf niet kan
beslissen. Samen met de cliënt
onderhoudt u contact met de
zorgverleners. Om in de geest
van de cliënt te kunnen handelen,
is het belangrijk dat u de cliënt
goed kent of leert kennen.
Wat u moet doen om mentor
te worden
De aanvraag voor mentorschap
kunt u of een ander indienen bij
de kantonrechter in uw buurt.
Er is een model verzoekschrift,
dat u kunt opvragen bij de griffie
van de rechtbank of downloaden
van www.rechtspraak.nl
U kunt daarbij aangeven dat u
mentor van deze persoon wilt
worden. U kunt ook aangeven
dat u voorkeur hebt voor een
vrijwillige of professionele
mentor.

Curatorschap

De moeder van Marieke stelt vast
dat Marieke als gevolg van een
verstandelijke beperking zelf
geen beslissingen kan nemen
over passende zorg voor haar.
Daarnaast is Marieke niet in staat
om verantwoord met geld om te
gaan. Zo stelt haar moeder vast
dat Marieke veelvuldig onverantwoorde aankopen doet via
internet en steeds weer nieuwe
abonnementen afsluit. Zij stelt
vast dat Marieke daardoor forse
schulden opbouwt en ernstig in
de financiële problemen komt.
De moeder van Marieke vraagt
curatele aan om Marieke te
beschermen.
Waarom curatele?
Als iemand niet meer over zijn
financiële en persoonlijke zaken
kan beslissen of de veiligheid van
zichzelf of anderen in gevaar
brengt, kan de kantonrechter op
verzoek de beschermingsmaatregel curatele instellen. Het is de
meest verstrekkende maatregel;

de kantonrechter spreekt
curatele alleen uit als de lichtere
beschermingsmaatregelen van
bewind en/of mentorschap
onvoldoende zijn. De curator
behartigt de belangen van de
cliënt op het gebied van
financiën en bezittingen én
op het gebied van verzorging,
verpleging, behandeling en
begeleiding.

De curator wordt benoemd door
de kantonrechter. De kantonrechter kan de curator jaarlijks vragen
schriftelijke verantwoording af te
leggen van het curatorschap.
Wie curator kan zijn
In principe kan iedere meerderjarige persoon curator zijn,
bijvoorbeeld de partner, een kind
of ander familielid. De mede-

