
Centrale deelraad cliënten

van een mentor, bewindvoerder of curator

Welke besluiten kunnen jullie samen nemen?
 

Je hebt recht op extra hulp



Hoe je met je geld en spullen omgaat

Hoe je de ondersteuning of zorg voor jezelf regelt

mentor

bewindvoerder

curator

Iedereen vanaf 18 jaar is volgens de wet volwassen.

De wet zegt dat je geen toestemming meer nodig hebt over:

De wet zegt dat je dit dan allemaal zelf kunt. 

Maar niet iedereen die volwassen is 

weet hoe je met geld of spullen moet omgaan.

Hierdoor kunnen schulden of 

andere problemen in je leven ontstaan.

Om problemen te voorkomen kan de rechter ervoor zorgen 

dat je extra hulp krijgt van een:

In deze folder lees je wat zij voor jou kunnen doen.

Is een familielid je wettelijk vertegenwoordiger?

Is jouw vader, moeder, broer of zus 

je wettelijk vertegenwoordiger? 

Dan heeft die dezelfde rechten en plichten als een mentor.

Extra hulp als je volwassen bent



geld

spullen

verzorging

verpleging

behandeling

begeleiding of ondersteuning

Als je niet zelf je geldzaken kunt regelen. 

Of als je grote schulden maakt. 

Dan kan de rechter zeggen dat een bewindvoerder jouw

geldzaken moet regelen. Hij of zij beheert jouw:

De bewindvoerder bespreekt met jou 

wat je wel of niet zelf mag beslissen.

Alleen als de bewindvoerder hier toestemming voor geeft 

dan mag je geld uitgeven of spullen weggeven.

Mentor: helpt bij persoonlijke beslissingen
De mentor bespreekt wat jouw wensen zijn en helpt je om

zoveel mogelijk zelf te doen.

Als je niet goed voor jezelf kunt zorgen omdat je niet kunt

beslissen. Dan kan de rechter zorgen dat een mentor je helpt. 
 

De mentor helpt je bij beslissingen over je:

Een mentor mag met jouw toestemming 

ook je papieren en dossier inzien.

Bewindvoerder: voor geld en spullen



geld, 

spullen 

zorg en/of ondersteuning.

Kun je niet goed omgaan met je geld en 

weet je niet hoe je de zaken voor jezelf moet regelen? 

En is de hulp van een bewindvoerder en/of mentor 

voor jou niet genoeg? 

Dan kun je via de rechter hulp krijgen van een curator.

De curator betrekt je zoveel mogelijk bij het maken 

van afspraken over jouw:

Curator: voor financiële beslissingen en
hulp bij beslissingen

Meer informatie over curatele, bewind en

mentorschap staat op de website van de

overheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/

curatele-bewind-en-mentorschap
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