
 
 

  

Rechtsbescherming 

 
Als je niet goed in staat bent om zelf je financiële of persoonlijke zaken te regelen 
dan mag iemand anders dat voor je doen. Hiervoor zijn verschillende 
mogelijkheden. 
 

Wettelijke vertegenwoordiging 

 
Als je nog geen 18 jaar bent dan hebben je ouders gezag over jou. Sommige beslissingen mag je 
niet zelfstandig nemen. Dat doen je ouders voor je. Wanneer je ouders dit niet kunnen, wordt er 
een voogd aan je toegewezen die beslissingen voor jou mag nemen. 
  
Wanneer je 18 jaar wordt ben je meerderjarig. Er wordt dan vastgesteld of je handelingsbekwaam 
bent. Dat betekent dat je zelfstandig beslissingen kunt nemen, zoals het afsluiten van een 
telefoonabonnement of het kopen van een huis. Vind je dat moeilijk dan is het goed om wettelijke 
vertegenwoordiging te regelen om je te helpen en te beschermen. 
 
 
Er zijn drie wettelijke mogelijkheden om rechtsbescherming te regelen: 
 

- Bewindvoering 
- Mentorschap 
- Curatele 

 
 

De keuze hangt af van de soort bescherming die je nodig hebt. Het is fijn dat je blijft doen wat je 
zelf kunt. 
Verzoeken tot wettelijke vertegenwoordiging moeten bij de kantonrechter worden ingediend. Je 
krijgt dan een beschikking die door de rechtbank wordt afgegeven. 
 

Wat zijn de verschillen tussen bewindvoering, mentorschap en curatele?  
 
Bewindvoering, mentorschap en curatele zijn verschillende maatregelen om je te beschermen als 
je beslissingen niet goed zelf kunt nemen. 
 

 
Bewindvoering 
 
Als jij je financiële zaken niet goed zelf kunt regelen doet een bewindvoerder dit voor je. De 
bewindvoerder beheert je geld en je goederen. Als je niet goed omgaat met geld of je hebt 
problematische schulden dan kan een bewindvoerder worden aangesteld. Deze bewinden 
staan in het openbare curatele- en bewind register. 
 
Bewindvoering in combinatie met mentorschap is mogelijk. 

 
 
  



 
 

  

 
Mentorschap  
 
Kan jij je persoonlijke zaken niet goed zelf regelen dan is mentorschap een goede keuze. De 
mentor behartigt je belangen op het gebied van zorginhoudelijke ondersteuning. Dus alles wat 
te maken heeft met verpleging, verzorging, begeleiding en behandeling. Je mentor neemt 
alleen die beslissingen die jij niet kunt overzien. De mentor is verplicht om jou zoveel mogelijk 
te betrekken bij de keuzes die voor jou gemaakt worden. Het mentorschap wordt bij voorkeur 
door één of twee natuurlijke personen uitgeoefend zoals je ouders of verwanten. 
 
Je kunt ook een mentor aanstellen via het Mentorschap Netwerk. De mentoren die daarbij zijn 
aangesloten worden zorgvuldig geselecteerd en zijn goed opgeleid. 
 
Mentorschap in combinatie met bewindvoering is mogelijk. 

 
 
 

 
Curatele  
 
Als je de gevolgen van je beslissingen niet kunt overzien stelt de rechter een curator aan. Dit 
kunnen je ouders of verwanten zijn. Als je onder curatele staat dan ben je 
handelingsonbekwaam. Een curator beslist over geld, verzorging, verpleging, behandeling en 
begeleiding die je nodig hebt. Bij goed curatorschap hoort dat je curator jou zoveel mogelijk 
betrekt bij de keuzes die de curator maakt. Het kan ook zijn dat de curator jou zelf de regie 
geeft over die zaken die je zelf kan bepalen. 

 
 
 

Zaakwaarneming 

 
Kun je niet goed zelf beslissingen nemen maar is je vertegenwoordiging (nog) niet wettelijk 
geregeld? Dan kan je terugvallen op de richtlijn die de WGBO (Wet op de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst) daarvoor geeft. Dat wil zeggen dat een familielid of partner jouw 
zaken waarneemt. 
 


