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L
eden van Sien kunnen een 
beroep op ons doen voor 
meedenken en persoonlijk 
advies. Onlangs ontvin-
gen wij de volgende vraag: 

De kantonrechter heeft ons verteld 
dat in 2014 de wet is veranderd 
waardoor mensen met een verstan-
delijke beperking niet meer onder 
curatele worden gesteld.  
Nu wordt ons gevraagd om de  
curatele van onze broer om te zetten 
in bewindvoering en mentorschap. 
Wat kunnen we het beste doen?

Onze consulent Jolanda den 
Hartog geeft antwoord: 
Sinds de nieuwe wet CBM (curatele, 
beschermingsbewind en mentor-
schap) is curatele inderdaad uit-

zondering en wordt dit doorgaans 
alleen uitgesproken bij ernstige 
verslaving. Wat betekent dit voor 
mensen met een verstandelijke 
beperking? 

Toch aankopen terugdraaien
Voorheen kon alleen een curator 
aankopen terugdraaien die zon-
der toestemming zijn gedaan. Om 
deze mogelijkheid ook te bieden bij 
bewindvoering, is de wet uitge-
breid met het Centraal Curatele- en 
BewindRegister (CCBR). Hierdoor 
kun je ook bij beschermingsbewind 
aankopen terugdraaien van mensen 
die zelf niet altijd goed met geld 
kunnen omgaan (zoals mensen met 
een verstandelijke beperking). Bij de 
aanvraag voor bewindvoering kun je 

een verzoek doen tot inschrijving in 
dit register.

Daarnaast kun je voor een goede 
vertegenwoordiging rondom zorg 
en begeleiding bij de kantonrechter 
ook ‘mentorschap’ aanvragen. Met 
een combinatie van bewindvoering 
en mentorschap kun je jouw broer 
goed vertegenwoordigen. 

Zelfbeschikking
In het VN-verdrag inzake mensen 
met een handicap is bepaald dat 
mensen met een beperking zo veel 
mogelijk beslissingsbevoegd zijn. 
Alleen als het nodig is, moeten ze 
ondersteund worden bij het maken 
van beslissingen. Vanwege dit 
verdrag wordt gekozen voor een 
maatregel die zo ‘licht’ mogelijk is. 
Vandaar mentorschap en bewind-
voering in plaats van curatele.

Curatele behouden
De kantonrechter heeft de wettelijke 
opdracht om zo min mogelijk een 
curatele uit te spreken omdat dit 
de burgerrechten van de betrok-
kene inperkt. Ook moet hij letten op 
‘proportie’ en kiezen voor ‘zo licht 
als mogelijk en zo zwaar als moet’. 
Om een zorgvuldig besluit te nemen 
willen kantonrechters eigenlijk altijd 
de betrokkene zien en zo mogelijk 
spreken. Je kunt ook vragen om 
zo’n contact. Er zijn bij Sien situa-
ties bekend waarin de kantonrech-
ter besloten heeft de curatele te 
handhaven. 

Curatele omzetten  
naar bewindvoering? 

Familievereniging om de 
zorg rondom kind te delen

M
arian Geling vertelt 
over Lia die met 
haar dochter 
van 9 jaar naar 
paardrijles ging. 

Haar dochter is ernstig verstandelijk 
beperkt en een uurtje paardrijden 
doet haar veel goed. Ter plekke ont-
moette Lia een andere moeder met 
een dochter van 30. Ook zij ging 
paardrijden. Ineens kwam het besef: 
'Ik wil niet op mijn 70e nog elke week 
met mijn dochter naar paardrijles!' 
Lia realiseerde zich op dat moment 
dat het belangrijk is om goed na te 
denken over de toekomst én een 

aantal zaken te regelen.  Ze bouwde 
een sociaal netwerk rondom haar 
kind en richtte een familievereniging 
op.

Een familievereniging
‘Je hebt familiestichtingen en familie-
verenigingen. Beide kunnen vermo-
gen beheren en zaken rondom de 
zorg afstemmen. Veel mensen kiezen 
voor een vereniging, omdat je bij een 
vereniging leden hebt en de betrok-
kenheid daarmee groter is. Ook is 
een vereniging makkelijker op te hef-
fen (bijvoorbeeld bij overlijden) dan 
een stichting. Een vereniging bestaat 
uit ouders, broers, zussen, maar er 
kunnen ook mantelzorgers, vrijwil-
ligers of zelfs donateurs betrokken 
zijn. Je moet het zien als een netwerk 
dat om je kind heen staat.’ 

Een vast netwerk
‘Zo’n vereniging komt minimaal één 
keer per jaar samen. Dan wordt 

besproken hoe het gaat. Je kijkt 
daarbij naar alles wat belangrijk is in 
het leven van je naaste. Elke zondag 
bezoek van de ouders, maandag 
fietsen met de vrijwilliger, dinsdag 
boodschappen doen met de man-
telzorger. Samen maak je hierover 
afspraken. Zo blijft de zorg, ook als 
er mensen wegvallen, overeind. Dat 
geeft veel rust voor jezelf en tegelijk 
structuur en houvast voor je kind. 

Nu al over nadenken
‘Lia realiseerde zich dat ze moest 
gaan nadenken over de toekomst. 
Ze vindt het heel fijn dat ze de zorg 
nu met meer mensen kan bespreken 
en delen. Binnenkort komt ze naar 
een bijeenkomst waar ze samen met 
andere ouders aan de slag gaat met 
het maken van een zorgtestament.’ 

In verband met privacy is de naam Lia fictief

 Meer informatie? 
  Zie www.netwerkrondom.nl 

Netwerk Rondom verzorgt een 
introductie-workshop rondom dit 
thema op 29 maart in Utrecht en 
op 8 april in Arnhem.

Voor meer informatie:  
www.sien.nl en  
www.goedvertegenwoordigd.nl

Om de zorg rondom 
je kind te delen, kun je 
een familievereniging 
rondom jouw kind 
oprichten. Maar hoe 
werkt dit eigenlijk? 
En wanneer moet je 
hierover nadenken? 
Marian Geling van 
Netwerk Rondom 
adviseert om hier tijdig 
mee te beginnen. ‘Als 
je weet dat de zorg 
ook in de toekomst 
goed geregeld is, geeft 
dat zoveel rust.’

Een netwerk  
dat om je kind  

heen staat

In het 
VN-verdrag 

inzake mensen 
met een han-

dicap is bepaald 
dat mensen met 

een beperking 
zo veel mogelijk 
beslissingsbe-

voegd zijn. 


