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Curator, mentor,  
bewindvoerder…   

hoe zit het eigenlijk?

Je kind met een verstandelijke beperking is 19 en koopt 
ineens een dure computer. Als ouder wil je dat niet. Wat 
nu? Je kunt dan denken aan curatele, mentorschap of 

bewindvoering. Maar hoe werkt dat eigenlijk?
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A
ls je kind met een ver-
standelijke beperking 
18 jaar wordt, is hij of 
zij meerderjarig. Als 
ouder ben je niet meer 

de ‘wettelijk vertegenwoordiger’. 
Als je kind de consequenties van zijn 
handelingen niet kan overzien en 
er geen verantwoordelijkheid voor 
kan dragen, kun je ervoor kiezen om 
curator, mentor of bewindvoerder te 
worden. 

Een nieuwe kamer inrichten
Marije heeft een zoon met een 
verstandelijke beperking. Hij is net 
18 geworden en gaat binnenkort 
verhuizen naar een woongroep. De 
laatste tijd praat hij veel over het 
inrichten van zijn nieuwe kamer. 
Marije is bang dat hij straks ineens 
een dure televisie zal kopen. Ze 
vraagt zich af wat ze hieraan kan 
doen. 

De mogelijkheden op een rij
Kees Blankman, 
rechter-plaats-
vervanger bij 
de Rechtbank 
Zutphen, legt 
uit dat er drie 

mogelijkheden zijn: ‘Als je curator 
bent, beslis je over geld, verzorging, 
behandeling en begeleiding. Als je 
bewindvoerder bent, ga je alleen 
over het geld en niet over de verzor-
ging. Als je mentor bent, besluit je 
alleen over persoonlijke zaken zoals 
verzorging en behandeling.’

Bewindvoering bij geldzaken
‘In de situatie van Marije kun 
je denken aan bewindvoering. 
Tegenwoordig kun je ook als bewind-
voerder aankopen terugdraaien. Je 
bewind moet dan geregistreerd zijn 
bij het Curatele- en bewindregister.’  

Jolanda den 
Hartog vult aan: 
‘Bewindvoerders 
moeten voor de 
jaarlijkse verant-
woording aan de 

kantonrechter bijhouden wat uitge-
geven wordt aan kleding, verjaar-
dagen, enzovoort. Dat betekent alle 
bonnetjes bewaren. Het is best een 
hele klus. Op de website www.recht-
spraak.nl vind je hiervoor formulie-
ren. Je kunt bewindvoering ook laten 
uitvoeren door een professional. De 
kosten kun je terugvragen bij de bij-
zondere bijstand van de gemeente.’

Bij een ernstige beperking
Daniëlle heeft een zeer ernstige 
beperking en kan niet lopen en 
niet praten. Ze heeft het verstan-

‘Als ouders ouder 
worden en gaan 

nadenken over de 
toekomst, kan 

een professionele 
mentor in beeld 

komen.’


