
  
 

Rol zorginstelling bij aanvraag wettelijke vertegenwoordiging  

 

Aanleiding 

Wettelijke vertegenwoordiging (beschermingsbewind/mentorschap/curatele) kan door verschillende 

partijen worden aangevraagd zoals cliënt, diens familie tot de vierde graad of eventuele partner. Bij 

weigering, afwezigheid of wilsonbekwaamheid kan de aanvraag slechts verricht worden door het OM 

of sinds 2014 door de zorginstelling die cliënt begeleid, verzorgt of behandelt. Echter, in beide 

situaties is een belangrijke rol voor de zorginstelling weggelegd. 

 

Aanvraag via de zorginstelling 

Bij een aanvraag via de zorginstelling dient een tekenbevoegde namens de zorginstelling het 

verzoekschrift te ondertekenen. De tekenbevoegdheid moet blijken uit het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel (KvK), veelal is dit de  Raad van Bestuur (RvB). In de praktijk geeft de RvB 

meestal een volmacht voor desbetreffende aanvraag aan de directeur/behandelaar/maatschappelijk 

werker waardoor deze persoon bevoegd is om aanvraag te ondertekenen. Een voorbeeld van de 

volmacht treft u aan op de volgende pagina. De volmacht en het uittreksel KvK dienen met de 

aanvraag te worden meegezonden.  

Ter onderbouwing van de aanvraag dient een deskundige verklaring te worden bijgevoegd in de 

vorm van een verklaring van (on)afhankelijke arts, een zorgindicatie of sociaal verslag. 

 

Aanvraag via het openbaar ministerie  

Bij een aanvraag via het Openbaar Ministerie (OM) dient schriftelijk bij de Officier van Justitie 

melding gemaakt te worden dat wettelijke vertegenwoordiging noodzakelijk is. Ieder natuurlijk 

persoon of rechtspersoon kan deze melding verrichten. Veelal wordt hiervan gebruik gemaakt door 

niet-familieleden of begeleiders. De officier beoordeelt de situatie en gaat na positieve bevinding 

optreden als verzoeker richting de kantonrechter. Een dergelijke aanvraag duurt gemiddeld 2-3 

maanden langer dan gebruikelijk.  

Ter onderbouwing van de aanvraag dient een deskundige verklaring te worden bijgevoegd in de 

vorm van een verklaring van (on)afhankelijke arts, sociaal verslag of een zorgindicatie. 

 

 

  



  
 

 

Volmacht 

 

Ondergetekende   

< naam instelling>, statutair gevestigd te <plaatsnaam> en kantoorhoudend te 

<plaatsnaam>, hierna genoemd: <naam instelling>, te dezen vertegenwoordigd door 

<naam>, voorzitter Raad van Bestuur en <naam>, lid Raad van Bestuur, 

 

verleent procuratie aan: 

Naam:  <naam medewerker> 

Functie: <functienaam> 

 

Teneinde 

<naam instelling> te vertegenwoordigen ter zake van het verzoeken van 

onderbewindstelling/ mentorschap/ondercuratelestelling aangaande <naam cliënt>, 

geboortedatum <geboortedatum>. Deze cliënt wordt door <naam instelling> verzorgd dan 

wel begeleid. 

Getekend te <plaatsnaam> op <datum> 

 

Voor akkoord, 

 

 

<naam>      <naam> 

voorzitter Raad van Bestuur    lid Raad van Bestuur 


