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Wat is wettelijke vertegenwoordiging?   

 

In de zorg heeft een cliënt rechten en plichten. 

Wat een cliënt krijgt, is een recht.  

Een plicht van een cliënt is wat hij moet doen. 

 

Een cliënt begrijpt niet altijd wat zijn rechten en plichten zijn. 

Als een cliënt niet alles begrijpt, kan hij niet goed voor zichzelf 

opkomen. 

Dan kan de cliënt zich laten vertegenwoordigen. 

Dat betekent: iemand helpt de cliënt bij het maken van de juiste 

beslissing. 

Of iemand neemt namens en voor de cliënt beslissingen. 

 

Beslissingen kunnen gaan  

1.Over persoonlijke dingen, zoals verzorging, verpleging, 

behandeling en begeleiding;  

en/of 

2. Over geld en spullen zoals een huis, meubels en 

vervoersmiddelen. 

 

 

De cliënt kan zelf iemand vragen of die persoon hem/haar wil 

vertegenwoordigen. 

De cliënt kan dat regelen door het ‘geven van een volmacht’ aan 

die persoon. 

De cliënt kan de rechter inschakelen om iemand te benoemen tot 

vertegenwoordiger. 

Dat heet  “wettelijke vertegenwoordiging”. 

 

Ook familieleden (en goede vrienden) kunnen naar een rechter 

gaan en vragen: 

Kan de rechter regelen dat iemand de cliënt gaat vertegenwoordigen? 

De rechter gaat praten met de cliënt en met adviseurs  

 (zoals een arts). 

Na die gesprekken beslist de rechter over de wettelijke 

vertegenwoordiging en welke soort bij de cliënt past. 
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Er zijn drie soorten van wettelijke vertegenwoordiging: 

 

1.Mentorschap 

Een mentor neemt beslissingen over de persoonlijke dingen van 

de cliënt. 

De cliënt kan zelf deze beslissingen vaak niet (meer) nemen. 

 

2.Onderbewindstelling 

De bewindvoerder neemt beslissingen over geld en spullen. 

De cliënt kan zelf deze beslissingen niet (meer) nemen. 

 

3.Ondercuratelestelling 

De curator neemt beslissingen over persoonlijke dingen en over 

geld en spullen.  

De cliënt kan en/of mag deze beslissingen niet (meer) nemen. 

 

De wettelijke vertegenwoordiger overlegt met de cliënt (als dat 

mogelijk is) over de beslissingen.  

De vertegenwoordiger laat de cliënt zelf beslissingen nemen als 

dat kan. 

De rechter beslist wanneer de wettelijke vertegenwoordiging niet 

meer nodig is. 

 

Als er geen mentor of curator is: 

kan de partner (echtgenoot of echtgenote) over persoonlijke 

dingen van de cliënt beslissen. 

Als er geen partner is of de partner wil dat niet: 

kan óf een ouder, óf een kind, óf een broer of zus deze taak 

overnemen. 

 

Belangrijk! 

Ga de wettelijke vertegenwoordiging op tijd regelen. 

Doe dit voordat de cliënt 18 jaar is.  

Start daarmee al als de cliënt 16 jaar is. 

 

De overheid heeft hierover een folder gemaakt. 

Deze staat op de website: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-

publicaties/brochures/2011/12/05/curatele-bewind-en-mentorschap.html 
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