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Mentorschap,  
bewindvoering of  
curatele?
Wanneer hun kind met Downsyndroom volwassen wordt, denken veel ouders na over zaken zoals mentorschap, 

bewindvoering of curatele. Wat kan je (volwassen) kind zelf, en waar zitten gevaren? Stel je voor als hij of zij 

spontaan iets heel kostbaars op internet bestelt? Wat kun je dan doen? Mede vanwege wetswijzigingen zetten we 

de mogelijkheden nog eens voor je op een rijtje.  

• Door de redactie

Je hebt als ouder drie mogelijkheden om je kind te begeleiden 
en te beschermen bij zijn of haar deelname aan het maatschap-
pelijk verkeer: mentorschap, bewindvoering of curatele. Recente 
wetswijzigingen maken het nu gemakkelijker om lichtere maat-
regelen te treffen.

Voorkeur voor lichtste maatregel
Een mentor – bij de lichtste maatregel van de drie opties – 
biedt ondersteuning bij persoonlijke zaken: het regelen van de 
juiste begeleiding, behandeling, verzorging en verpleging. Een 
bewindvoerder help financiën op orde te brengen of te houden. 
Een curator – de zwaarste maatregel – houdt zich bezig met 
beide taken: persoonlijke en financiële aangelegenheden. In 
tegenstelling tot personen met een mentor of bewindvoerder is 
iemand die onder curatele staat juridisch gezien handelingson-
bekwaam. 

Hoe wordt bepaald welke maatregel iemand nodig heeft? Die be-
slissing ligt in handen van de rechter. Uitgangspunt is altijd dat 
de voorkeur uitgaat naar de lichtste maatregel. Een rechter kiest 
dus altijd voor mentorschap of bewindvoering (of een combina-
tie van beide) als dat voldoende is. Onder curatele stellen is een 
laatste optie.

Problematische schulden
Door een wijziging in de wetgeving, die vorig jaar is ingegaan, 
kan nu nog vaker worden gekozen voor bewindvoering in plaats 
van curatele. Dat komt doordat bewind nu – net als curate-
le – vermeld kan worden in een openbaar register: het Centraal 

Curatele- en bewindregister. Zo’n vermelding is verplicht als het 
bewind wordt ingesteld vanwege verkwisting of problematische 
schulden. Als het bewind wordt ingesteld vanwege lichamelijke 
of verstandelijke problematiek, is vermelding niet verplicht, 
maar kan de rechter er wel om gevraagd worden.

Door een vermelding mag de bewindvoerder ervan uitgaan, dat 
iedereen ervan op de hoogte is (of kan zijn) dat een bewind-
voerder is aangesteld. Daardoor heeft deze – net als de cura-
tor – de mogelijkheid om overeenkomsten ongedaan te maken. 
Hij of zij mag van die mogelijkheid gebruikmaken, als een per-
soon of bedrijf buiten zijn medeweten een overeenkomst (met 
financiële gevolgen) is aangegaan met de persoon die onder be-
wind is gesteld. Dat stelt hem nog beter dan voorheen in staat 
om te doen wat hij moet doen: de financiën van de persoon die 
onder bewind is gesteld, op orde brengen en/of houden.

Twee mentoren
Naast deze wijziging zijn er vorig jaar nog andere veranderin-
gen in de wetgeving van kracht geworden. Zo is het nu (vaker) 
mogelijk om twee personen te benoemen als mentor, bewind-
voerder of curator. Verder kunnen onafhankelijke instellingen nu 
ook worden benoemd als mentor of curator (het was al langer 
mogelijk om een onafhankelijke instelling te benoemen als 
bewindvoerder). De rechter checkt vóór benoeming altijd of de 
beoogde mentor, bewindvoerder of curator voldoet aan bepaalde 
kwaliteits eisen en houdt ook na benoeming toezicht op hun 
functioneren. ■


