
Bewind, mentorschap, curatele
Informatie voor cliënten en naasten

Wat is curatele?

Curatele is een manier om 
iemand te beschermen die niet 
goed voor zijn geldzaken, bezit 
en persoonlijke zaken kan 
zorgen. De rechter stelt een 
curator aan die dit voor hem 
doet. Dit mag zowel een 
familielid 4e graad of een 
rechtspersoon (onafhankelijke 
curator) zijn. Iemand die onder 
curatele staat is 
handelingsonbekwaam. 

Wat is bewind?

Bewind is een manier om 
iemand te beschermen die niet 
meer goed voor een deel of het 
geheel van zijn geldzaken kan 
zorgen. De rechter kan dan een 
bewindvoerder benoemen die 
deze geldzaken beheert. Het 
bewind kan door een vertrouwd 
familielid in de 4e graad of door 
een onafhankelijke 
bewindvoerder behartigd 
worden. De rechter controleert 
of de bewindvoerder dat goed 
doet. De betrokkene blijft 
handelingsbekwaam.
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Wat is mentorschap?

Mentorschap is een manier om 
iemand te beschermen die niet 
goed kan beslissen over zijn 
verzorging, verpleging, 
behandeling en begeleiding. 
De mentor komt op voor de 
belangen voor zijn of haar 
zorg. De mentor kan een 
familielid in de 4e graad of een  
onafhankelijke mentor zijn. De 
rechter kan een mentor 
aanstellen die de persoonlijke 
(niet-financiële) zaken van 
deze persoon regelt. De 
betrokkene blijft 
handelingsbekwaam.

Soms kunnen mensen hun 
eigen belangen (tijdelijk) niet 
goed behartigen of kan iemand 
(tijdelijk) niet goed voor zichzelf 
zorgen. Er zijn dan 3 manieren 
om iemand te beschermen: 
bewind, mentorschap en 
curatele. In deze flyer leggen 
wij u kort uit wat deze drie 
manieren inhouden en hoe u 
ze kunt aanvragen.

Inleiding



Hoe werkt het aanvragen van 
bewindvoering, mentorschap of 
curatele?

Op rechtspraak.nl kunt u lezen 
wie bewindvoering, mentorschap 
of curatele kunnen aanvragen. 

Op rechtspraak.nl vindt u ook de 
formulieren die u nodig heeft voor 
een aanvraag:
1. Aanvraag/verzoekschrift
2. Akkoordverklaring: 

bijvoorbeeld wanneer er 
binnen een gezin meerdere 
kinderen zijn, waarvan er één 
bewindvoerder/mentor wordt.

3. Bereidverklaring 
bewindvoering

4. Bereidverklaring mentor
5. U kunt bij de 

aanvraag/verzoekschrift ook 
de indicatiebrief van het CIZ 
meesturen als die er is. 

Voor wie?
Bewind, mentorschap of 
curatele kan worden 
aangevraagd voor mensen die 
bijvoorbeeld:
• Lijden aan dementie
• Verslaafd zijn
• Een verstandelijke beperking 

hebben
• Een psychiatrische 

aandoening hebben
• Problematische schulden 

hebben  

Vragen of meer informatie?

Neem gerust contact op via:
T  06 10 38 18 50
E  info@ketenzorgdementie-vpr.nl
W www.ketenzorgdementie-zhe.nl

Deze flyer wordt u aangeboden door Ketenzorg Dementie Zuid-
Hollandse Eilanden, een samenwerkingsverband van verschillende 
zorgaanbieders, vrijwilligers- en welzijnsorganisaties en gemeentes. De 
keten richt zich in eerste instantie op de begeleiding van thuiswonende 
mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

Wat zijn de taken van een 
bewindvoerder, mentor of 
curator?

De bewindvoerder, mentor of 
curator (max. 2 personen) 
nemen beslissingen ter 
bescherming voor de persoon 
die is gesteld onder: 
• Bewind: beslissingen over 

geld en goederen; 
• Mentorschap: beslissingen 

op persoonlijk vlak;
• Curatele: beslissingen op 

persoonlijk en financieel 
vlak. 


