
Vertegenwoordi-
ging,  mentorschap,  
bewindvoering 
en curatele

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met het Cliëntenservicebureau. 
Zij zijn bereikbaar via 078 622 00 11 of via 
csb@hetparkhuis.nl.

Het Parkhuis
Haaswijkweg Oost 69a
3319 GB Dordrecht
T 078 62 200 00 

info@hetparkhuis.nl
www.hetparkhuis.nl

Meer informatie over dit onderwerp kunt u 
nalezen in de brochure ‘Vertegenwoordiging, 
mentorschap, bewindvoering en curatele’ 
van het Parkhuis. 

Ook kunnen de medewerkers van ons 
Cliëntenservicebureau u verder helpen. 
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In die gevallen kan de cliënt of zijn familie of 
de wetgever een (wettelijk) vertegenwoordiger 
aanwijzen. Deze persoon helpt de betrokkene 
bij het nemen van beslissingen over materiële 

De meeste mensen zijn heel 
goed in staat zelf beslissingen 
te nemen over allerhande zaken. 
Als iemand niet meer in staat is 
de eigen belangen goed te 
behartigen of de gevolgen van 
zijn/haar besluiten goed te overzien 
is het van belang dat anderen hen 
helpen en op bepaalde momenten 
als vertegenwoordiger optreden.

belangen

helpen

besluiten

(bijvoorbeeld financiën) en niet-materiële zaken 
(bijvoorbeeld zorg en behandeling). In onder-
staand schema staan de stappen voor het 
regelen van deze vertegenwoordiging.  
 

De cliënt is wilsonbekwaam en zijn/haar belangen moeten worden behartigd

‘Niet wettelijke 
vertegenwoordiging’ is afwezig

Er is ‘niet wettelijke vertegen-
woordiging’ aanwezig, te weten:

●	De partner van de cliënt OF
●	Een kind of ouder van de cliënt OF
●	Een broer of zus van de cliënt OF
●	Een persoonlijk gemachtigde

Dit verloopt goed 
en de belangen van 

de cliënt worden 
goed behartigd

Dit verloopt niet goed en de belangen van de cliënt worden 
NIET goed behartigd

GEEN 
acties nodig

ACTIES NODIG: 
Binnen familie van de cliënt bespreken of iemand de ‘niet wettelijke 

vertegenwoordiging’ op zich kan/wil nemen

JA
‘niet wettelijke 

vertegenwoordiging’ 
kan worden geregeld 
binnen de familie en 

belangen worden 
goed behartigd

NEE
‘niet wettelijke vertegenwoordiging’ 

kan niet worden geregeld

Aanvragen wettelijke 
vertegenwoordiging bij de kantonrechter, 
eventueel met behulp van bureau MEE

Informatie en benodigde formulieren 
verkrijgbaar via het Cliëntenservicebureau


