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Workshop wettelijke 

vertegenwoordiging



Onderwerpen

- Wanneer is wettelijke vertegenwoordiging aan de orde?

- Hoe zorg ik dat mijn kind/ broer/ zus goed 

vertegenwoordigd wordt (als ik dat niet meer kan doen)?

- Welke vertegenwoordigingsmaatregelen kennen we in 

Nederland voor 18+ en wat zijn de verschillen?

- Hoe werkt het: aanvragen, toezicht, kosten.



• Personen die ouder zijn dan 18 jaar 

• Wilsonbekwaam ter zake.

Wanneer is wettelijke 
vertegenwoordiging aan de orde?



• Mate waarin iemand in staat is zijn eigen wil te bepalen.

• Ter zake: afhankelijk van de vraag en het moment.

• Wilsonbekwaamheid ter zake komt meestal voort uit een 

beperking of aandoening. 

Wie beoordeelt wilsbekwaamheid:

• Bij medische/ zorg-kwesties: de behandelaar.

• Bij financiële zaken: de kantonrechter

Wilsbekwaamheid



Bij medische/ zorg kwesties:

- Door de rechter benoemde curator of mentor

- Een schriftelijk gemachtigde (bijv. levenstestament, 

volmacht of wilsbeschikking)

- De echtgenoot, geregistreerde partner of andere 

levensgezel

- Een ouder/ kind/ broer/ zus

Wie kan wettelijk vertegenwoordigen?



Bij financiële zaken:

- Door de rechter benoemde curator of bewindvoerder

- Een schriftelijk gemachtigde (bijv. levenstestament, 

volmacht of wilsbeschikking)

Wie kan wettelijk vertegenwoordigen?



- Afspraken maken binnen de familie 

- Vastleggen in een zorgtestament

- Bij de rechter een vertegenwoordiger (of twee) laten 

aanwijzen

Hoe zorg ik dat mijn kind/ broer/ zus

goed vertegenwoordigd wordt 

(als ik dat niet meer kan doen)?



Nederland kent 3 vertegenwoordigingsmaatregelen:

- Curatele: alle levensgebieden en volledig 

handelingsonbekwaam

- Bewindvoering: financiën (alle onder bewind gestelde 

goederen)

- Mentorschap: verzorging, verpleging, behandeling en 

begeleiding

Curatele, bewind en mentorschap



Wanneer dit binnen de familie niet mogelijk of gewenst is kan 

een wettelijk vertegenwoordiger buiten de familie worden 

aangewezen. 

- Hiervoor is altijd een schriftelijke machtiging door de 

betrokkene vereist.

Óf:

- Benoeming van (professionele) curator, bewindvoerder, 

mentor door de rechtbank.

Waar vind ik een wettelijk 

vertegenwoordiger voor mijn 

zoon/ dochter?



Curator of bewindvoerder:

- Branchevereniging van bewindvoerders (Horus, NBBI, 

NBPB)

- Navraag in uw omgeving/ bij Amerpoort

- Besluit aan de rechter laten (heeft niet de voorkeur)

Waar vind ik een wettelijk 

Vertegenwoordiger voor mijn 

zoon/ dochter?



Mentor

- Stichting mentorschap

- Branchevereniging (NBPM, Horus)

- Besluit aan de rechter laten

- Navraag in uw omgeving/ bij Amerpoort

Waar vind ik een wettelijk 

Vertegenwoordiger voor mijn 

zoon/ dochter?



- Bij de kantonrechter (van de woonplaats van betrokkene)

- Aanvraagformulier (rechtspraak.nl)

- Verklaring van arts of diagnose 

- Er vindt een zitting plaats

- Maatschappelijk werker Klantbureau Amerpoort (Ankie 

Anneveldt) kan adviseren/ ondersteunen bij aanvraag

Aanvragen curatele, bewind en 

mentorchap



- Door de kantonrechter

- Middels een jaarlijks verslag (rekening en 

verantwoording)

- Incidenteel bij meldingen door derden of op verzoek 

van betrokkene/ wettelijk vertegenwoordiger

Toezicht door de rechtbank



- Eenmalige (griffie) kosten aanvraag: €85,-

- Evt. jaarlijkse vergoeding van onkosten (zoals 

reiskosten) bij uitvoering door een familielid

- Vergoeding professionele vertegenwoordiger per jaar 

(tarief 2021):

Curator: € 1.160,-

Bewindvoerder of mentor: €644,-

- Kosten kunnen vergoed worden door bijzondere 

bijstand

Kosten 



Rechtspraak.nl

Rijksoverheid.nl

Goedvertegenwoordigd.nl

 Informatielangdurigezorg.nl

Handige websites voor meer informatie



Workshop wettelijke 

vertegenwoordiging

Heeft u nog vragen? Of wilt u advies of ondersteuning bij 

wettelijke vertegenwoordiging? Dan kunt u contact opnemen 

met Ankie Anneveldt, maatschappelijk werker bij het 

Klantbureau van Amerpoort.

a.anneveldt@amerpoort.nl/ tel. 06 82850388


