
De rechtspositie van een bewoner

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De komst van de WZd vraagt om het scherp krijgen van de rechtspositie van de bewoner.
Deze notitie is er op gericht om helderheid te creëren in de rechtspositie van de bewoner in
relatie tot de wils(on)bekwaamheid en de vertegenwoordiging.

(Leestip: De term bewoner staat voor bewoner, cliënt, patiënt)

Uitgangspunten
● Elke nederlander van 12 jaar en ouder is wilsbekwaam;
● Het vaststellen van wilsonbekwaam ter zake dient bij elke interventie opnieuw

overwogen te worden (Is de persoon wilsbekwaam om een maatregel te begrijpen of
niet?).

Wanneer is iemand wilsonbekwaam?
● De informatie over zijn zorg en/of behandeling niet kan begrijpen en afwegen.
● Niet begrijpt wat de gevolgen van een besluit zijn.
● En/of geen besluit kan nemen.

Rollen bij een wilsonbekwaam ter zake persoon
Curator Wettelijk aangesteld, gaat over zorg, geld en goederen
Mentor Wettelijk aangesteld, gaat over zorg
Bewindvoerder Wettelijk aangesteld, gaat over geld en goederen
Vertegenwoordiger Aangewezen door wilsbekwaam persoon zelf of door een arts

bij verklaring wilsonbekwaam ter zake

Om op te letten
● Een bewoner met een Artikel 21 is nog steeds wilsbekwaam
● Een bewoner met een curator kan zeer weinig zelf beslissen, maar is op voorhand

nog steeds wilsbekwaam, dus blijf vragen aan de bewoner
● Een bewoner met een mentor is nog steeds wilsbekwaam
● Een bewoner met een vertegenwoordiger is nog steeds wilsbekwaam



Dus Wilsonbekwaam ter zake:
1) Nooit op voorhand!
2) Te bepalen bij een in te zetten actie (gesprek, maatregel etc)
3) Vastgesteld door een deskundige die door de organisatie is aangewezen
4) In dossier terug te vinden
5) Vertegenwoordiger wordt aangewezen door de deskundige.
6) Dit aanwijzen gebeurt in de volgende volgorde:

a) Curator
b) Mentor
c) Schriftelijk gemachtigde (door persoon zelf)
d) Echtgeno(o)t(e) / partner
e) Ouder, kind, broer of zus

Wilsbekwaam en afspraken:
Afspraken worden gemaakt met bewoner, uiteraard wordt mantelzorg betrokken

Wilsonbekwaam ter zake en afspraken:
Afspraken voor het ‘ter zake’ worden gemaakt met vertegenwoordiger

Dossier controleren op:
● Indien een bewoner wilsonbekwaam ter zake is, staat dat genoteerd in het dossier?
● Is er een toelichting te vinden op de verklaring wilsonbekwaam terzake (waarvoor?)
● Met wie worden de zorgafspraken gemaakt, is dit conform de rechtspositie?


