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Voorwoord 

Ons land kent een toenemend aantal meerderjarigen die zorgafhankelijk zijn en 
die beslissingen over hun verpleging, behandeling of begeleiding niet goed zelf 
lcurmen nemen. Het burgerlijk recht kent sinds 1995 de mogelijkheid om ten 
behoeve van wilsonbekwame meerderjarigen een mentorschap in te stellen. Dit 
gebeurt door de rechter, meestal de kantonrechter. De door de rechter 
benoemde mentor treedt namens de meerderjarige op, vertegenwoordigt hem 
,bij beslissingen inzake de zorg die hij ontvangt, oefent zijn patientenrechten uit 
en waakt over zijn belangen. 
Dit boek is het verslag van een evaluatieonderzoek naar de werking van de Wet 
mentorschap. Het resultaat is een beschrijving en analyse van de toepassing van 
deze bescherrningsmaatregel over de eerste jaren van zijn bestaan. 
Over het algemeen blijkt de Wet mentorschap goed te functioneren. De 
onderzoekers signaleren wel dat op enkele onderdelen de toepassing van de 
wettelijke bepalingen te wensen overlaat en aanscherping behoeft. Met name in 
het laatste hoofdstuk komen deze punten naar voren. 
Hoewel de toepassing van het mentorschap lcwantitatief niet tegen valt, er zijn 
circa 2000 verzoeken per jaar, blijkt dat de bekendheid met het mentorschap 
nog gering is. Ook vonden de onderzoekers dat aan de kennis omtrent de taken 
en bevoegdheden van de mentor nog het een en ander mankeerde. 

Het onderzoek is, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentnun van het Ministerie van Justitie, uitgevoerd door de 
juridische faculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Onder begeleiding 
van ondergetekenden hebben de onderzoekers Yvonne van Zutphen en Hetty 
Oomens een schat aan empirische gegevens over de toepassing van het 
mentorschap verzameld en op deslcundige wijze verwerkt tot dit rapport. 
Veel inspiratie heeft de onderzoeksgroep ondervonden van de deslcundige 
ondersteuning door de begeleidingscommissie. Deze commissie, met als voor-
zitter prof. mr . J. de Ruiter, bestond verder uit: drs. J.W.C. Dekker, mw. drs. I. 
Passchier, mr. I. Jansen, mr. P. Francissen en mr. D. van Emden. 
Veel dank is tot slot verschuldigd aan de (canton)rechters, hulpverleners, 
mentoren en onder mentorschap gestelde meerderjarigen die aan dit onderzoek 
hebben meegewerkt. 

Amsterdam, november 1998 
Kees Blankman en Guillaume Beijers 
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1 	Inleiding 

1.1 	Aanleiding tot het onderzoek 

Bij de totstandkoming van het voorontwerp van wet inzake het mentorschap en 
het latere wetsvoorstel heeft het parlement een stimulerende rol gespeeld. 1  
Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet houdende mentorschap ten 
behoeve van meerderjarigen (Wet mentorschap) kreeg de verantwoordelijke 
minister diverse vragen te beantwoorden omtrent inwerlcingtreding en uitvoering 
van deze wet. Mede als gevolg hiervan is van regeringszijde aan de Tweede 
Kamer een evaluatie van deze wet toegezegd binnen 5 jaar na inwerkingtreding. 

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het 
Ministerie van Justitie heeft de juridische faculteit van de Vrije Universiteit in 
het najaar van 1997 opdracht gegeven de Wet mentorschap te evalueren. Bij de 
totstandkoming van de onderzoeksvragen is het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) gelegenheid geboden (evaluatie) vragen in te brengen. 

Hieronder volgt in paragraaf 1.2 eerst een globale beschrijving van de regeling 
van het mentorschap zoals opgenomen in titel 20 van boek 1 van het Burgerlijk 
Wetboek (BW). Voor de duidelijkheid wordt tevens een korte beschrijving 
gegeven van de twee andere beschermingsmaatregelen voor meerderjarigen en 
van de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo), met name de 
regeling inzake vertegenwoordiging van vvilsonbekwamen. In paragraaf 1.3 
wordt de organisatie van het onderzoek beschreven. Paragraaf 1.4 bevat een 
weergave van de doel- en probleemstelling en de uitwerking daarvan in drie 
fasen. In de volgende paragrafen worden de evaluatie- en onderzoeksvragen 
uitgewerkt. Paragraaf 1.8 tenslotte informeert over opzet en indeling van de 
overige hoofdstuldcen van deze onderzoeksrapportage. 

'Zie voor de ontstaansgeschiedenis van het mentorschap K. Blanlanan, Curatele voor 
personen met een geestekke stoornis en bescherming op maat, W.E.J. Tjeenk 
Zwolle, 1994, p.189 e.v. 



Op 1 januari 1995 is de Wet mentorschap in werlcing getreden. Deze wet biedt 
beschenning aan meerderjarigen die niet in staat zijn him niet-vermogensrech-
telijke belangen zelfstandig te behartigen. Het gaat bier in grote lijnen om 
aangelegenheden en beslissingen op het gebied van de verzorging, verpleging, 
behandeling en begeleiding van de desbetreffende meerderjarige. 
Het ontbreken van een voorziening als het mentorschap wad in de tachtiger 
jaren als een lacune beschouwd. De behoefte aan een maarregel voor de niet-
vermogensrechtelijke belangenbehartiging van meerdenarigen nn toe doordat 
er in de gezondheidszorg steeds meer nadruk wad gelegd op het toesternmings-
vereiste als basisvoorwaarde voor hulpverlening en medisch handelen. Wanneer 
een patient Met zelf toestenuning kan geven zou een vertegenwoordiger dat 
moeten doen. De bestaande maatregel van curatele bleek niet altijd geschilct om 
in deze behoefte te voorzien. 

Mentorschap wordt door de rechter, veelal de kantonrechter, ingesteld wanneer 
aan de in de wet daarvoor gestelde grond is voldaan. Deze luidt dat de meer-
derjarige als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of 
duurzaam niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen van niet-vermo-
gensrechtelijke aard zelf behoorlijk warn- te nemen (art. 1:450 lid 1 BW). De wet 
beperlct de personen die bevoegd zijn een mentorschap te verzoeken. Dit zijn de 
betrolckene zelf, zijn echtgenoot of partner en zijn naaste familieleden. Ook de 
woonvoorziening waar de meerderjarige duurzaam verblijft en de officier van 
justitie zijn bevoegd een verzoek c.q. vordering tot instelling van een mentor-
schap in te dienen (art. 1:451 leden 1 en 2 BW). Bij de benoeming van de mentor 
client de rechter zo mogelijk de voorkeur van de meerdeijarige zelf te volgen en 
overigens de echtgenoot of partner dan wel een van de ouders, lcinderen, broers 
of zusters van de meerderjarige te benoemen. Een behandelend hulpverlener of 
een rechtspersoon kan geen mentor worden (art. 1: 452 leden 3, 4, 5 en 6 BW). 

Het gevolg van de instelling van een mentorschap is dat de meerderjarige onbe-
voegd wordt om rechtshandelingen te verrichten in aangelegenheden betreffende 
zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. 
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1.2 	Het mentorschap 

EVALUATIE WET MENTORSCHAP 

1.2.1 	Mentorschap in kort bestek 



INLEIDING 

De door de rechter benoemde mentor vertegenwoordigt de meerderjarige bij 
rechtshandelingen en treedt in diens plaats op bij andere handelingen, bijvoor-
beeld een feitelijke handeling als het inzien van het patientendossier van de 
meerderjarige (art. 1:453 leden 1, 2 en 3 BW). Bij de uitoefening van zijn taak 
dient de mentor te bevorderen dat de meerderjarige, daar waar deze daartoe zelf 
in staat is, zelf beslissingen neemt. Ook betrekt de mentor de meerderjarige bij de 
uitoefening van zijn taak. De mentor kan aan de kantonrechter een machtiging 
vragen voordat hij ten behoeve van de meerderjarige in rechte optreedt. Over de 
precieze grenzen van de taak van de mentor en zijn bevoegdheid, zwijgt de wet, 
maar uit de Memorie van Toelichting 2  komt naar voren dat de mentor ook 
bevoegd is te beslissen over bijvoorbeeld de vakantie van de betrokkene of een 
verbouwing van diens woning in verband met een handicap. De conclusie moet 
zijn dat de mentor bevoegd is tot alle beslissingen van medische of zorginhou-
delijke aard, ook de ingrijpende zoals een sterilisatie. Artikel 1:453 lid 5 bepaalt 
overigens wel dat warmeer de betrokkene zich verzet tegen een handeling van 
ingrijpende aard (zoals een sterilisatie of een zeer belastende overplaatsing), deze 
handeling alleen dan kan worden uitgevoerd indien zij kermelijk nodig is ter 
voorkoming van ernstig nadeel voor de betrokkene. 

De kantonrechter kan de mentor verplichten hem al dan niet periodiek, verslag te 
doen van zijn werkzaamheden. De mentor kan aanspraak maken op vergoeding 
van zijn kosten en kan eventueel een beloning toegekend krijgen (artt. 1:454 lid 
1, 456, 459 en 460 BW). 
Een mentor kan worden ontslagen op eigen verzoek of wegens een gewichtige 
reden (art. 1:461 BW). Op dat moment is volgens de wet (art. 1:459 lid 2 BW) 
eindrapportage verplicht. 

1.2.2 	Verschillen tussen mentorschap, beschermingsbevvind en curatele 

Voor 1995 kende de wet twee beschertningsmaatregelen voor meerderjarigen, 
maar om verschillende redenen konden geen van beide voorzien in de behoefte 
aan een specifieke beschermingsmaatregel voor de niet-vermogensrechtelijke 
belangen van meerderjarigen. 
De oudste in de wet opgenomen beschermingsmaatregel is ongetwijfeld de 
curatele die in een gewijzigde maar toch herkenbare vorrn is terug te vinden in de 
oudste bronnen van het Romeinse recht die dateren van enkele eeuwen voor 
Christus. 

2.K 1991-1992, 22 474, nr. 3, blz. 25 (wetsvoorstel Mentorschap). 
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EVALUATIE WET MENTORSCHAP 

De huidige regeling van de curatele in titel 16 bock 1 SW kerunerkt zich door het 
allesomvattende karalcter van de maatregel. De bescherming is maximaal, maar 
dit betekent tegelijk dat de eigen juridische bewegingsvrijheid van de persoon 
die onder curatele is gesteld, erg beperkt is; hij wordt handelingsonbelcwaam. In 
het rechtsverkeer kan hij eigenlijk alleen optreden wanneer zijn curator hem 
daartoe toestemming verleent. Stenunen en een testament maken 'can hij niet en 
voor een huwelijk heeft de onder curatele gestelde toestemming van de 
kantonrechter nodig. 
Weliswaar biedt de curatele bescherming op vermogensrechtelijk en niet-
vermogensrechtelijk terrein, maar deze maatregel wordt in brede lcringen als te 
rigide beschouwd. Voor een meerdeijarige die bescheming behoeft op 
uitsluitend niet-vermogensrechtelijk terrein, zou cell ondercuratelestelling te ver 
gaan en resulteren in overbeschenning. 
Ben van de verschillen tussen de curatele en de beide andere beschennings-
maatregelen is dat bij de curatele de rechtbank de maatregel uitspreelct en opheft 
en eveneens de curator benoemt en ontslaat. Bij het bewind ten behoeve van 
meerderjarigen (verder: beschermingsbewind) en bij het mentorschap is het de 
kantonrechter die de maatregel uitspreekt en eventueel opheft en ook de 
vertegenwoordiger benoemt. Het toezicht op het handelen van de door de rechter 
benoemde vertegenwoordiger berust overigens bij al deze maatregelen bij de 
kantonrechter. 
Het in titel 19 boek 1 BW geregelde beschermingsbewind heeft alleen betrekking 
op vermogensrechtelijke belangenbehartiging en kon om die reden Met voorzien 
in de behoefte aan een maatregel op niet-vermogensrechtelijk terrein. Indien aan 
de grond is voldaan (een meerderjarige is niet in staat om zelfstandig zijn 
vermogensrechtelijke belangen te behartigen) kan de kantonrechter een 
beschermingsbewind uitspreken. Er wordt een bewindvoerder benoemd; het 
mogen er ook twee zijn en ook de benoeming van een rechtspersoon is mogelijk. 
Het bewind strelct zich veelal uit over alle goederen van de meerderjarige. Het 
mentorschap kan globaal worden aangeduid als een halve curatele; een dergelijke 
kwalificatie kan aan het beschermingsbewind niet worden gegeven. Twee 
belangrijke verschillen tussen de curatele en het beschermingsbewind betreffen 
de eigen beslisruimte van de meerdeijarige en de beschenning van derden die te 
goeder trouw met de meerdetarige zaken hebben gedaan terwij1 deze daartoe 
niet bevoegd was. 

Wat het eerste betreft, kan in grote lijnen worden gesteld dat eenvoudige 
(beheers)handelingen door de bewindvoerder worden verricht, terwijl hande-
lingen die voor het vermogen van .de meerderjarige ingrijpend zijn, in principe 
door de bewindvoerder en de meerderjarige samen moeten worden genomen: de 
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INLEIDING 

ene heeft de toestemming of medewerking van de ander nodig. Indien de 
toestemming of medewerking van de ander niet wordt verkregen, er is 
bijvoorbeeld geen overeenstemming over de verkoop van het huis van de in een 
verpleeghuis opgenomen bejaarde, kan de meerderjarige c.q. de bewindvoerder 
een vervangende machtiging aan de kantonrechter vragen. De regeling van de 
curatele kent een dergelijke samenwerking met; voor ingrijpende handelingen 
dient de curator zich direct tot de kantonrechter te wenden met een verzoek om 
een machtiging. Degene die onder curatele is gesteld beslist niet mee waar het 
gaat om ingrijpende vermogensrechtelijke handelingen. Op niet-vermogens-
rechtelijk terrein maakt de wet ook onderscheid tussen niet-ingrijpende en 
ingrijpende beslissingen, maar zoals al vermeld bestaat er geen noemenswaardig 
verschil tussen mentorschap en curatele althans wanneer men zich beperkt tot dat 
deel van de curatele dat zich richt op belangenbehartiging op niet-vermogens-
rechtelijk terrein. De regeling hier is met dat tussenkomst van de rechter is 
vereist (een uitzondering is rechterlijke toestemming voor orgaandonatie bij 
leven en voor het huwelijk van een persoon die onder curatele is gesteld) maar 
dat verzet van de meerderjarige tegen een ingrijpende handeling of beslissing 
betekent dat de voorgenomen handeling of beslissing niet kan worden geeffec-
tueerd, tenzij dit kennelijk nodig is om ernstig nadeel voor de meerderjarige te 
voorkomen. 

Het tweede belangrijke verschil tussen curatele en beschermingsbewind laat zich 
het best illustreren aan de hand van het voorbeeld van de meerderjarige die 
zonder dat de curator c.q. bewindvoerder daarvan weet een fototoestel koopt. Het 
verschil tussen beide maatregelen blijkt wanneer we uitgaan van een verkoper 
die niet wist of behoefde te weten dat een curatele of beschermingsbewind van 
kracht was. In het geval van curatele kan de curator niettemin de camera 
terugbrengen en het aankoopbedrag terugeisen. Omdat een ondercuratelestelling 
gepubliceerd wordt in twee dagbladen en de Staatscourant, zou de verkoper het 
hebben kunnen weten. Dit argument heeft al een aantal decennia geleden zijn 
waarde verloren, maar in de wettelijke regeling is de bevoegdheid van de curator 
om elke handeling die de persoon die onder curatele is gesteld heeft verricht 
zonder de vereiste toestemming, te vernietigen, overeind gebleven. In het geval 
van een beschermingsbewind kan de bevvindvoerder zich niet met succes 
beroepen op het bewind en het onbevoegd optreden van de meerderjarige. De 
meerdeijarige zit vast aan de aankoop, althans de obligatoire rechtshandeling. Bij 
een mogelijk daarop volgende levering ziet de bewindvoerder, wellicht opnieuw, 
de omvang van het vermogen waarover hij bewindvoerder is, afnemen. 
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De Wgbo legt een aantal patientenrechten vast en introduceert het lcwaliteits-
begrip 'zorg van een goed hulpverlenee. Een korte schets van deze wet is van 
belang voor een goed begrip van het mentorschap. De mentor zal regelmatig te 
maken lcrijgen met een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen de 
meerderjarige waarover hij mentor is en een medisch hulpverlener. In ciat geval 
gelden de regels, de rechten en plichten, zoals in het desbetreffende gedeelte van 
boek 7 BW geregeld. Het betreft onder meer de eis dat toestenuning door of 
namens de patient is gegeven alvorens met een behandeling of ingreep kan 
worden begormen, maar ook het inzagerecht in het dossier van de hulpverlener. 
Vooral de nadruk op het toestemmingsvereiste doet de noodzaak gevoelen van 
een vertegenwoordiger die, wanneer een meerderjarige wilsonbekwaam is om 
zelf toestemming te geven, vervangend toestenuning geeft. Ook de overige 
patientenrechten van de Wgbo kunnen bij een wilsonbelcwame patient door diens 
vertegenwoordiger worden uitgeoefend. 

De Wgbo onderscheidt vier groepen van vertegenwoordigers waarbij sprake is 
van een hierarchie; een persoon in groep drie of vier komt pas in beeld en is pas 
bevoegd te vertegenwoordigen wanneer er binnen de groepen een en twee geen 
vertegenwoordiger aanwezig is. Groep een bestaat uit de wettelijk vertegen-
woordiger dat wil zeggen de ouder(s) of voogd(en) met gezag over een minder-
j arige en de mentor of curator. De tweede groep bestaat uit de personen met een 
schriftelijke volmacht. Binnen beide groepen is sprake van benoeming, de 
mentor of curator is benoemd door de rechter en de gevolmachtigde door de 
meerderjarige zelf. Tot groep drie behoren de echtgenoot of partner, terwijl de 
laatste en vierde groep bestaat uit ouder, kind, broer of zus van de meerderjarige. 
Voor vertegenwoordiging op grond van de Wgbo is alleen plants wanneer de 
medisch hulpverlener oordeelt dat de meerderjarige wilsonbelcwaam is met be-
trekking tot een bepaalde aangelegenheid of beslissing. De wet formuleert dit als 
`niet in staat tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake' (art. 7:465 
lid 3 BW). De vertegenwoordigers uit de groepen drie en vier zijn niet door de 
rechter benoemd, maar ontlenen hun bevoegdheid tot vertegenwoorcligen 
rechtstreeks aan de wet zelf. 
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1.2.3 	De Wgbo 

EVALLJATIE WET MENTORSCHAP 

De Wet op de geneeslcundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) is op 1 april 
1995, drie maanden na het mentorschap, in werlcing getreden en heeft een plek 
gevonden in boek 7 BW (art. 7:446 - 468 BW). 



INLEIDING 

De intxoductie van deze vertegenwoordigers drie maanden na invoering van de 
Wet mentorschap zou kunnen betekenen dat de behoefte aan een door de rechter 
benoemde mentor is afgenomen of verdwenen. De overlap springt vooral in het 
oog wanneer de vertegenwoordiger echtgenoot of partner of naast farnilielid van 
de wilsonbekwame meerderjarige is en de te nemen beslissingen hoofdzakelijk 
medisch van aard zijn. Dit laatste lijkt op het eerste gezicht bij bewoners van 
verpleeghuizen meer het geval dan bij bewoners van woonvoorzieningen voor 
verstandelijk gehandicapten. 
Een andere complicerende factor in de relatie tussen de Wet mentorschap en de 
Wgbo betreft het optreden van de mentor in de totstandkoming of uitvoering van 
een geneeslcundige behandelingsovereenkomst tussen een meerderjarige en een 
medisch hulpverlener. De regeling in titel 20 boek 1 BW is duidelijk: de mentor 
is bevoegd en de meerderjarige met. De regeling birmen de Wgbo lijkt minder 
duidelijk omdat uit de formulering kan worden opgemaakt dat voor vertegen-
woordigend optreden door de mentor of iiberhaupt een vertegenwoordiger pas 
plaats is wanneer de hulpverlener heeft vastgesteld dat de meerderjarige patient 
wilsonbelcwaam is. Het zou dus, althans in theorie, kurmen voorkomen dat de 
medisch hulpverlener meent dat voor vertegenwoordiging geen plaats is, omdat 
de meerderjarige zijns inziens wilsbelcwaam is, terwijl de mentor nadruldcelijk 
als vertegenwoordiger bij de betreffende geneeskundige behandelingsovereen-
komst wil worden betroldcen. 
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Het onderzoeksteam bestond uit vier personen: 
mw. mr. Y.L.L. van Zutphen (fulltime-onderzoeker); 
mw. drs. H.C.D.M. Oomens (parttime-onderzoeker); 
dr. mr. K. Blanlanan (begeleider); 
drs. W.M.E.H. Beijers (begeleider). 

De overeengekomen duur van het onderzoek, twaalf maanden, vergde van het 
onderzoeksteam met name in de laatste fase voortvarendheid en de onder-
zoeks- en rapportageactiviteiten moesten in hoog tempo plaatsvinden. 

1.3.2 	Doel- en probleemstelling 

Doel van het evaluatieonderzoek is het verlcrijgen van inzicht in de werking van 
de Wet mentorschap in de pralctijk, het uiterlijk ultimo 1999 informeren van de 
Tweede Kamer en het indien nodig formuleren van aanpassingen voor de wet. 

De probleemstelling luidt: 

Hoe heefi in de jaren 1995 t/m 1998 de Wet mentorschap in de praktijk 
gefunctioneerd, heefi de wet beantwoord aan het doel dal de wetgever voor ogen 
stond en is het nodig de wet op een of enkele onderdelen aan te passen? 
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1.3 	Het evaluatieonderzoek 

EVALUATIE WET MENTORSCHAP 

1.3.1 	Organisatie van het onderzoek 

Het onderzoek is begeleid door een commissie die als volgt was samengesteld: 
- 	prof. mr . J. de Ruiter (voorzitter); 
- 	drs. J.W.C. Dekker (WODC, Ministerie van Justine en later vervangen 

door mw. drs. I. Passchier); 
- 	mr. I. Jansen (Ministerie van Justine); 
- 	mr. P. Francissen (Ministerie van VWS); 
- 	mr. D. van Emden (kantonrechter Rotterdam). 
De begeleidingscornmissie is zes maal bijeengekomen; de belangrijkste momen-
ten waren instelling en kermismalcing, tussenrapportage van de drie fasen in het 
onderzoek en besprelcing en beoordeling van de concepteindrapportage. 



INLEIDING 

De probleemstelling is uitgewerkt in een aantal deelvragen (zie bijlage). Gekozen 
is voor een uitwerking in drie onderzoeksfasen teneinde de benodigde gegevens 
van kwantitatieve en lcwalitatieve aard omtrent de toepassing van het mentor-
schap te verlcrijgen. Tussen de drie fasen zit niet alleen een chronologisch maar 
ook een logisch verband; de volgende paragrafen informeren hierover. 

1.3.3 	De eerste fase; omvang mentorschap, bewind en curatele 

In de eerste onderzoeksfase werden de kwantitatieve gegevens betreffende 
mentorschap, beschermingsbewind en curatele achterhaald. Belangrijkst vraag 
was hoe vaak jaarlijks om mentorschap werd verzocht en ingesteld en hoe vaak 
dat gebeurde in combinatie met het beschermingsbewind. 
De administratieve en beleidsinformatiesystemen van de kantongerechten en 
rechtbanken (NKP en — daarboven — Rhapsody civiel locaal) leverden ten tijde 
van de uitvoering van het onderzoek weinig (betrouwbare) informatie op voor 
het evaluatieonderzoek. Om die reden is ervoor gekozen een vragenlijst te sturen 
naar alle kantongerechten en rechtbanken. De gehanteerde vragenlijst en de 
respons worden in hoofdstuk 2 besproken. 

1.3.4 	De tweede fase; toepassing van het mentorschap 

Het onderzoek richtte zich in deze fase op de procedure en de toepassing van het 
mentorschap. Een dossieronderzoek werd noodzakelijk geacht omdat niet alle 
vragen met behulp van informatiesystemen zijn te beantwoorden en omdat de 
gegevens uit deze systemen niet betrouwbaar zijn. 
Voor deze fase van het evaluatieonderzoek werden tien kantongerechten 
geselecteerd, verspreid over het land en rekening houdend met urbanisatiegraad. 
Elk van deze tien kantongerechten werd informatie gevraagd over 32 mentor-
schapsdossiers. Uitgaande van circa 1500 ingestelde mentorschappen per jaar 
(inventarisatie van Heemskerk 3) leek een steekproef van 320 dossiers voldoende. 

3 'Onderzoek naar het gebruik van en de waardering voor het aanvraagformulier `Verzoek tot 
onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap', drs. J.J.F. Heemskerk, directie Voor-
lichting, Ministerie van Justitie, 1996 (interne rapportage). 
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EVALUATIE WET MENTORSCHAP 

Hoewel niet te verwachten was dat de toepassing in vier jaar in belangrijke mate 
zou zijn gewijzigd, kon toch niet worden volstaan met de 32 meest recente 
dossiers. Gekozen is voor de eerste acht dossiers uit de vier te onderzoeken jaren. 
In hoofdstuk 3 zal nader worden ingegaan op de resultaten van deze fase van het 
onderzoek en de gehanteerde vragenlijst. 

13.5 	De derde fase; hoofdrolspelers aan het woord 

In deze fase van het onderzoek ging het om de ervaringen van degenen die in 
aanralcing komen met het mentorschap. De te verzamelen gegevens zijn Icwali-
tatief van aard. In de eerste opzet was als doel gesteld het interviewen van tien 
Icantonrechters, drie arrondissementsrechters, tachtig mentoren, tachtig personen 
the onder mentorschap zijn gesteld en zestien hulpverleners, belangen- en/of 
patientenorganisaties. Ook was uitgegaan van vier velden van zorg waarbinnen 
mentorschap van belang is of zou lcurmen zijn: de zorg aan verstandelijk gehan-
dicapten, aan psychogeriatrische patienten, aan somatische patienten en tenslotte 
de zorg aan psychiatrische patianten 4 . 
Bij het interviewen van de mentoren, de betrokkenen en de hulpverleners en 
vertegenwoordigers van organisaties was in de oorspronkelijk opzet uitgegaan 
van een gelijke vendeling over deze vier sectoren. Tijdens de eerste twee fasen 
bleek het mentorschap echter zeer ongelijk binnen de vier zorggebieden te 
worden toegepast. Het dossieronderzoek wees bijvoorbeeld uit dat het mentor-
schap binnen de zorg aan somatische patienten zelden voorkomt. Bij pogingen 
om twintig mentoren uit het veld van somatische zorg te vinden, liep het 
onderzoeksteam dan ook tegen feitelijke grenzen aan. Het streefgetal van twintig 
mentoren kon niet worden gehaald, al werd wel 'ter compensatie' besloten tot het 
interviewen van familieleden en hulpverleners. Over deze derde fase van het 
onderzoek, de gehanteerde vragen en de respons gaat hoofdstuk 4. 

° Verstandelijk gehandicapten; personen waarbij sprake is van een beperking van de 
verstandelijke vennogens. 
Psychogeriatrische patienten; hierbij wordt met name gedacht aan dementerende personen. 
Somatische patienten; naast personen met een zintuiglijke handicap meet gedacht worden 
aan comateuze patidnten en personen met niet-aangeboren hersenletsel. 
Psychiatrische patienten; personen met een storing in de geestvermogens. 
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1.3.6 	Opzet en indeling onderzoeksrapportage 

In de volgende hoofdstukken komen de belangrijkste resultaten alsmede de 
conclusies en aanbevelingen aan de orde. Bij de eindrapportage is gedeeltelijk de 
volgorde van het onderzoek aangehouden. 
De hoofdstukken 2, 3 en 4 gaan nader in op de opzet en uitvoering van de drie 
fasen van het onderzoek en informeren over de betrouwbaarheid en resultaten 
van de vragenlijst, het dossieronderzoek en de interviews. Ook voor het 
onderzoek relevante informatie die soms terloops werd verkregen of waar tijdens 
de desbetreffende fase van het onderzoek met expliciet naar was gevraagd, wordt 
vermeld. 
Om te komen tot een samenhangende rapportage is in hoofdstuk 5 geabstraheerd 
van de drie verschillende fasen in het onderzoek. Er is voor gekozen de voor-
naamste bevindingen uit het gehele onderzoek nader te becommentarieren en 
analyseren. Op een aantal punten worden de uitkomsten van het empirisch ge-
deelte van het onderzoek getoetst aan opvattingen die uit de wetsgeschiedenis en 
de — nog beperkte hoeveelheid — literatuur en de jurisprudentie inzake het 
mentorschap lcunnen worden gedestilleerd. 
Hoofdstuk 6 tenslotte bevat de conclusies en aanbevelingen. 

11 



2 	Omvang mentorschap, bevvind en curatele 

2.1 	Opzet en aanpak 

Hoe vaak wordt jaarlijks mentorschap aangevraagd en toegewezen en hoe vaak 
gebeurt dat in combinatie met beschermingsbewind? Deze vragen en enkele die 
daarmee verband houden staan centraal in de eerste fase van het onderzoek. 
Voor de beantwoording ervan is gebruik gemaakt van een vragenlijst die aan 
alle kantongerechten en rechtbanken in Nederland is gestuurd. 
Eerder hebben twee inventarisaties plaatsgevonden die eveneens getracht 
hebben Icwantitatieve gegevens betreffende het mentorschap in kaart te bren-
gen. De eerste is de inventarisatie die in opdracht van het Ministerie van Justitie 
door drs. J.J.F. Heemskerk is verricht 5 . Deze had ten doel het gebruik van en de 
waardering voor het aanvraagformulier `Verzoek tot onderbewindstelling en/of 
instelling van mentorschap' te onderzoeken. Heemskerk heeft eveneens een 
vragenlijst naar alle kantongerechten en rechtbanken verzonden. Ook in het 
kader van het scriptieonderzoek van Van Zutphen 6, waren lcwantitatieve gege-
yens inzake het mentorschap verzameld. Deze onderzoeken betroffen slechts de 
jaren 1995 en 1996 en waren daarnaast beperkter van opzet dan onderhavig 
evaluatieonderzoek. 
De voorgelegde vragen betroffen zowel het beschermingsbewind als het 
mentorschap. In de vragenlijsten aan de rechtbanken werd ook om kwanti-
tatieve gegevens omtrent de curatele gevraagd. 
Heemskerk is van mening dat de combinatie mentorschap en beschermings-
bewind dermate regelmatig voorkomt dat men zou kunnen spreken van een 
vierde maatregel. Naast de vragen naar het aantal verzoeken en toewijzingen 
van het mentorschap, zijn vragen opgenomen naar de combinatie van mentor-
schap en bewind. 

5 `Onderzoek naar het gebruik van en de waardering voor het aanvraagformulier `Verzoek 
tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap', drs. J.J.F. Heemskerk, directie 
Voorlichting, Ministerie van Justitie, 1996 (interne rapportage). 

6`Wet Mentorschap ten behoeve van Meerderjarigen' Y.L.L. van Zutphen, Katholieke 
Universiteit Nijmegen, 1997. 
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Na raadpleging van enkele rechters is de conceptvragenlijst aangepast en naar 
alle kantongerechten en rechtbanken verzonden. Bij de vragenlijsten werd een 
brief van de voorzitter van de begeleidingscommissie gevoegd waarin het 
belang van het onderzoek werd benadrukt en om medewerlcing werd gevraagd. 

2.2 	Betrouwbaarheid 

EVALUATIE WET MENTORSC HAP 

Na het versturen van de vragenlijsten volgden er twee herinneringen 
(telefonisch en schriftelijk). Dit resulteerde in een uiteindelijke respons van 
circa 80 procent: van de tot-nal  61 kantongerechten hebben 48 gereageerd en 
van de 19 rechtbanken hebben 16 de vragenlijst beantwoord. 
De meeste vragen werden beantwoord met behulp van het locale NKP-systeem, 
een aantal door middel van schatting. Met dit NKP-systeem is wel nauwkeurig 
vast te stellen hoeveel verzoeken en toewijzingen er in een bepaald jaar 
geweest zijn. Combinaties van mentorschap en beschermingsbewind zijn echter 
met dit systeem niet of zeer moeilijk vast te stellen. Slechts enkele respon-
denten hadden de moeite genomen de fysieke dossiers te raadplegen en hand-
matig te tellen. De meerderheid van de respondenten heeft de vragen naar de 
combinatie van maatregelen niet ingevuld. 
Ondanks een zo zorgvuldig mogelijke formulering van de vragenlijst valt niet 
uit te sluiten dat zowel het kantongerecht dat het mentorschap instelt als het 
kantongerecht dat na de instelling van het mentorschap het dossier toegezonden 
lcrijgt (indien de mentor in een ander kanton woonachtig is dan de betrolckene) 
hetzelfde mentorschap tellen. Naar aanleiding van enkele reacties van respon-
denten is gebleken dat het probleem van dubbeltelling onvoldoende kan worden 
ondervangen7. De rechtbanken bleken geen problemen te hebben bij het 
invullen van de vragenlijsten. 

2.3 	Resultaten 

Hieronder volgen de antwoorden van de kantongerechten en rechtbanken op de 
onderzoelcsvragen waarbij de volgorde van de vragenlijst is aangehouden. Na 
de weergave van de antwoorden op de gestelde vragen worden deze voorzien 
van een kort interpretatief cornmentaar. Ook zal in dit hoofdstuk kort worden 
ingegaan op de verslagverplichting van mentoren waarvan de gegevens middels 
de vragenlijsten in ons bezit lcwamen. Waar in het vervolg de term `bewincr 
wordt gehanteerd, worth het beschermingsbewind bedoeld. 

7  Verondersteld wordt dat dit niet leidt tot een grote overschatting van het aantal mentor-
schappen. 
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OMVANG MENTORSCHAP, BEWIND EN CURATELE 

1. 	Hoeveel verzoekschriften/vorderingen tot het instellen van een 
mentorschap, een bewind of een curatele zijn in de periode 1995- 
1997 per jaar ingediend? 

De verkregen cijfers zijn gebaseerd op de antwoorden van de geretourneerde 
vragenlijsten. We willen uiteraard inzicht krijgen in het totaal aantal verzoeken 
mentorschap, bewind en curatele van alle kantongerechten en rechtbanken in 
Nederland. Door middel van extrapolatie 8  van de verkregen gegevens, komen 
we tot de volgende afgeronde landelijke cijfers. 

Tabel 2.1 	Aantal verzoeken (afgerond) tot het instellen van mentorschap, bewind en 
curatele, geextrapoleerd naar landelijk beeld. 

1995 
1996 
1997 

1995 
1996 
1997 

Verzoeken mentorschap Verzoeken bewind 	Verzoeken curatele 

1500 	 6390 	 630 
2150 	 6770 	 630 
2080 	 7460 	 630 

2. 	Hoe vaak is in de periode 1995-1997 een mentorschap, bewind of 
curatele ingesteld? 

Tabel 2.2 Aantal instellingen van mentorschap, bewind en curatele, geextrapoleerd naar 
landelijk beeld. 

Instellingen mentorschap 	Instellingen bewind 	Instellingen curatele 

1420 (1435) 	 5770 (5881) 	 550 
2140 	 6090 	 550 
2010 	 6640 	 540 

Voor 1995 zijn tussen haakjes de totaalcijfers van de inventarisatie van 
Heemskerk weergegeven. 

8  Extrapolatie heeft plaatsgevonden door de uitkomsten verkregen uit de geretourneerde 
vragenlijsten, te delen door het aantal kantongerechten dat antwoord heeft gegeven op de 
betreffende vraag en dit vervolgens te vermenigvuldigen met 61 (totaal aantal kanton-
gerechten). De ontbrekende kantongerechten lijken naar grootte en geografische spreiding 
geen specifieke groep te zijn. Zoals uit tabel 2.2 blijkt, correspondeert dit globaal met de 
eindresultaten van Heemskerk. 
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Jaartal 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
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EVALUATIE WET MENTORS CHAP 

Ten tijde van de invoering van de wet werd een schatting gemaalct van 4000 
verzoekschriften per jaar. In werkelijkheid blijkt het aantal lager, maar 
duidelijk is wel dat er vraag is naar het mentorschap. Het aantal verzoeken was 
in 1995 circa 1500 en in 1997 opgelopen tot ruim 2000 verzoeken. 
De verschillen tussen de verzoeken van mentorschap en de instellingen ervan 
worden niet veroorzaakt door een groot aantal afwijzingen maar worden 
voomamelijk veroorzaakt doordat een gedeelte van de verzoekschriften in een 
volgend kalendetaar wordt afgehandeld. 
De geindexeerde cijfers van het CBS betreffende het aantal onder curatele 
stellingen laten het volgende beeld zien: 

Tabel 2.3 Aantal ondercuratele stellingen van 1988 t/m 1997, gelndexeerd (1988=100). 

Verzoeken 	Afgedaan (af- en toewijzingen) 

100 	 100 
87 	 100 
80 	 85 
73 	 77 
73 	 85 
73 	 69 
67 	 69 
53 	 61 
60 	 69 
60 	 61 

Bron: CBS, Kwartaalberichten Rechtsbescherming en veiligheid. 

Hoewel het aantal curatelen al sinds 1988 een dalende lijn vertoont, zien we 
een sterkere afname na 1994. In 1996 en 1997 ligt het aantal weer wat hoger en 
in lijn met de ontwildceling vanaf 1988. Waarschijnlijk draagt de inwerking-
treding van de Wet mentorschap bij aan de relatief sterke vermindering van het 
aantal ondercuratelestellingen in 1995. 

3. 	In hoeveel gevallen is sprake van een combinatie van mentorschap 
en bewind? 

Deze onderzoeksvraag is te beantwoorden door het totaal aantal ingestelde 
mentorschappen af te zetten tegen het aantal instellingen van uitsluitend 
mentorschap en het aantal reeds ingestelde bewindvoeringen. Echter de respons 
op deze vragen is bijzonder laag. Ongeveer de helft van de kantongerechten is 
in staat om exact aan te geven hoeveel instellingen van uitsluitend mentorschap 
er zijn. Daarom zijn op grond van de gegevens uit de eerste onderzoeksfase 



geen betrouwbare uitspraken te doen over gecombineerde instellingen van 
mentorschap en bewind. Deze vraag wordt in de tweede fase van het onderzoek 
opnieuw aan de orde gesteld. 

OMVANG MENTORSCHAP, BEWIND EN CURATELE 

4. 	Hoe vaak heeft de rechtbank bij een verzoek tot instelling of 
opheffing van een curatele ambtshalve een mentorschap (eventueel 
in combinatie met bewind) ingesteld? 

Tabel 2.4 Instellingen van mentorschap, van bewind en van de combinatie van 
mentorschap en bewind door rechtbanlcen. 

1995 
1996 
1997 

Instelling 	 Instelling 
mentorschap 	bewind 

1 	 8 	 1 
2 	 17 	 6 
3 	 17 	 6 

Instelling 
mentorschap en bewind 

Bovenstaande antwoorden zijn afkomstig van 11 rechtbanken. Landelijk gezien 
is het aantal door de rechtbanken ambtshalve ingestelde mentorschappen 
uitermate gering. Gelet op het geringe aantal is extrapolatie naar landelijke 
cijfers moeilijk en bovendien weinig zinvol. 

5. 	Hoe vaak is in de periode 1995-1997 een curatele, bewind of 
mentorschap ingesteld zonder dat tegelijkertijd een curator resp. 
bewindvoerder resp. mentor werd benoemd? 

Het antwoord op deze vraag was bij alle kantongerechten hetzelfde; het komt 
nooit voor dat men een maatregel instelt zonder dat de rechter gelijlctijdig de 
betreffende vertegenwoordiger benoemt..Bij een rechtbank is het in 1997 een 
keer voorgekomen dat men een curatele heeft ingesteld zonder gelijktij dig een 
curator te hebben benoemd. 

6. 	Hoeveel tijd is er gelegen tussen het indienen van het verzoekschrift 
en de beschilddng van de rechter die de maatregel instelt of het 
verzoek afwijst? 

De gebruikelijke termijn waarin een verzoekschrift wordt afgehandeld, varieert 
van twee tot zestien weken, de gemiddelde tennijn is vijf weken. 
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EVALUAT1E WET MENTORSCHAP 

7. Hoeveel tijd is er gelegen tussen het instellen van de maatregel en het 
benoemen van de curator, bewindvoerder of mentor? 

Zoals al bij de beantwoording van vraag 5 bleek, wordt vrijwel altijd 
gelijktijdig met de instelling van de maatregel een mentor, bewindvoerder dan 
wel curator benoemd. 

8. Hoe vaak is in de periode 1995-1997 een curatele, bewind of 
mentorschap geeindigd door opheffing of anderszins? 

Deze vraag is in deze fase niet gesteld, omdat tijdens het toetsen van de 
conceptvragenlijst bleek dat het van de kantongerechten en rechtbanken te veel 
tijd vergde om bier een antwoord op te geven. Besloten is om deze vraag in de 
volgende fasen van het onderzoek mee te nemen. 

• 	Verplichte verslaglegging door de mentor? 

Naast bovenstaande onderzoeksvragen is ook gevraagd in hoeveel gevallen de 
kantonrechter een verplichte verslaglegging aan de mentor heeft opgelegd. Dit 
bleek slechts sporadisch voor te komen. Het kantongerecht Leeuwarden heeft 
gedurende twee jaar aan alle mentoren een verplichte verslaglegging opgelegd. 
huniddels is deze verplichting weer opgeheven; de mentoren stonden er 
afwijzend tegenover en men had deze verplichting nu juist mede ingesteld, 
omdat men dacht dat de mentoren dat prettig zouden vinden. Bij de andere 
kantongerechten werd dus geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de 
wet biedt om een verslaglegging aan de mentor op te leggen. In hoofdstuk 5 zal 
nader worden ingegaan op deze verslaglegging. 



3 	Toepassing van het mentorschap 

3.1 	Opzet en aanpak 

De tweede onderzoeksfase bestond uit het onderzoeken van dossiers bij tien 
kantongerechten. Door de bestudering van een aantal dossiers zou een globaal 
beeld moeten worden verkregen van het verloop van de procedure tot de 
instelling van het mentorschap. De vragen die gesteld werden hadden betrek-
king op de bepalingen van de Wet mentorschap. Het dossieronderzoek geeft 
bovendien antwoord op enkele vragen die in eerste onderzoeksfase onbeant-
woord bleven, zoals de vraag naar het aantal combinaties van mentorschap en 
bewind. 

Over de jaren van 1995, 1996, 1997 en 1998 zijn per jaar, bij tien kantonge-
rechten, de eerste acht verzoekschriften tot instelling van een mentorschap 
onderzocht. De tien kantongerechten voor het dossieronderzoek zijn geselec-
teerd op grond van urbanisatiegraad, het aantal benoemingen van mentoren (op 
basis van de inventarisaties van Heernskerk en Van Zutphen) en de geogra-
fische spreiding. Dit resulteerde in de selectie van de volgende kanton-
gerechten, Brielle, Eindhoven, Groningen, Harderwijk, Lelystad, Meppel, 
Nijmegen, Rotterdam, Sittard, Utrecht. 

Tijdens het onderzoek werd besloten om ook een aantal dossiers van 
kantongerecht Leeuwarden mee te nemen omdat dit kantongerecht een perio-
dieke rapportageverplichting aan de mentoren had opgelegd. Uiteindelijk zijn 
in totaal 338 dossiers onder de loep genomen. 
De conceptvragenlijst voor het dossieronderzoek is getest bij het kantongerecht 
Nijmegen. Op grond daarvan is een aantal wijzigingen in de vragenlijst door-
gevoerd. Met de definitieve vragenlijst zijn de dossiers in Nijmegen opnieuw 
bestudeerd. 
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3.2 	Betrouwbaarheid 

EVALUATIE WET MENTORSCHAP 

Onze steelcproef bestond uit 320 dossiers hetgeen voldoende geacht moet 
worden om algemene uitspraken te doen. 
In enkele gevallen was het moeilijk of niet mogelijk om de eerste acht dossiers 
met verzoekschriften voor het onderzoek beschikbaar te lcrijgen. Soms werden 
niet de eerste acht verzoekschriften maar de eerste acht beschiklcingen ter 
bestudering aangereikt. Er is naar gestreefd in alle gevallen van het desbetref-
fende jaar de bijbehorende dossiers onder ogen te lcrijgen. 
In het mentorschapdossier was vaak alleen (een kopie van) het verzoekschrift 
en de beschildcing te vinden. De bijlagen die bij het verzoekschrift horen, 
werden meestal uitsluitend bewaard in het bewinddossier. Ook mutaties zoals 
het overlijden van de betroldcene werden niet altijd in het mentorschapdossier 
verwerkt. Om zoveel mogelijk informatie over het mentorschap te vergaren is 
getracht eveneens het bewinddossier te raadplegen. 

Tijdens het dossieronderzoek kwam naar voren dat de manier waarop de 
verschillende lcantongerechten de verzoekschriften met betreldcing tot mentor-
schap archiveren, niet uniform is. Met name de manier waarop afgewezen 
verzoekschriflen en beschikkingen, die naar een ander kantongerecht zijn door-
gestuurd, worden geregistreerd bleek uiteen te lopen. Hierdoor hebben we bij 
een drietal kantongerechten de eerste acht verzoeken die uiteindelijk zijn toege-
wezen onder ogen gehad, maar gezien het geringe aantal afwijzingen (zie 
paragraaf 3.3) zal het niet van grote invloed zijn op de betrouwbaarheid van de 
gegevens. 
Bij kleine kantongerechten konden we niet altijd acht dossiers van een bepaald 
jaar verzamelen gewoonweg omdat er in dat jaar minder dan acht verzoeken 
waren ingediend. Het kantongerecht Brielle had bijvoorbeeld in 1996 maar 
zeven mentorschapdossiers. 

Zowel de inhoud van de dossiermappen als de strekking van de beschikkingen 
varieerden aanzienlijk per kantongerecht. Zo was in vijf gevallen niet uit het 
dossier op te maken, waarom de betroldcene een mentor nodig had. 
Beschilckingen waren soms heel summier en er was bijvoorbeeld vaak niet uit 
af te lezen wie ter zitting waren verschenen. Uit de beschildcing betreffende de 
instelling van het mentorschap was meestal niet af te lezen of er gelijktijdig een 
onderbewindstelling was uitgesproken. Aan de andere kant lcwam het ook af en 
toe voor dat de kantonrechter 66n beschildcing gebruilcte voor de instelling van 
beide maatregelen. 
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3.3 	Resultaten 

Tabel 3.1 Verzoeker(s). 

Totaal 

TOEPASSING VAN HET MENTORSCHAP 

Evenals in het vorige hoofdstuk zullen eerst de onderzoeksvragen behandeld 
worden en vervolgens de overige interessante onderzoeksresultaten. 

1. 	Wie dient het verzoekschrift in? 

Aantallen 	Percentage 

ouder(s) 	 142 	 42 
broer(s)/zus(sen) 	 41 	 12 
kind/lcinderen 	 40 	 12 
overige familieleden 	 32 	 10 
echtgenoot 	 15 	 5 
betrolckene + iemand anders 	13 	 4 
betrolckene 	 12 	 3 
bewindvoerder 	 12 	 3 
ouder + iemand anders 	 12 	 3 
officier van justitie 	 9 	 3 
overig 	 9 	 3 

337 	 100 

Twee derde van alle verzoeken was afkomstig van directe familieleden zoals 
ouder(s) (42%), broer(s)/zus(sen) (12%) en kind(eren) (12%). Opmerkelijk is 
ook dat het zeer weinig voorkwam dat een instelling — waar de betrolckene 
wordt verzorgd — een verzoek indiende (een keer), maar daarbij zij opgemerkt 
dat ook via de officier van justitie vijf keer door een hulpverleners een verzoek 
werd ingediend. In 8 procent van de gevallen was sprake van een verzoek, 
ingediend door een gemachtigde, meestal een notaris. 

2. 	Voor wie wordt het verzoekschrift ingediend? 

De betrokkenen zijn onderverdeeld in vier categorieen, verstandelijk gehandi-
capten, psychogeriatrische patienten, somatische patienten en psychiatrische 
patienten (zie voor een omschrijving hoofdstuk 1, noot 2). 
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verstandelijk psychogeria- 	psychiatrisch 	somatisch 	totaal 
gehandicapt 	trisch 

geslacht  
man 	113 	56% 	18 	21% 	10 	46% 	13 	62% 	154 	46% vrouw 	88 	44% 	70 	79% 	12 	54% 	8 	38% 	178 	54%  
totaal 	201 	100% 	88 	100% 	22 	100% 	21 	100% 	332 	100%  

leeftijd  
17-24 jaar 	83 	42% 	 1 	5 	25% 	88 	27% 
25-40 jaar 	65 	33% 	 5 	23% 	3 	15% 	73 	22% 
41-74 jaar 	47 	23% 	21 	24% 	13 	59% 	10 	50% 	91 	28% 75+ jaar 	4 	2% 	67 	76% 	4 	18% 	2 	10% 	77 	23%  
total 1199 100% 88 100% 1 22 100% 20 100% 329 100%  

verblijfplaats  

zelfstandig 1 10 5% 9 11% 6 27% 3 14% 28 8% 
bij familie 	72 	36% 	2 	2% 	 5 	24% 	79 	24% 
begel. wonen 	2 	I% 	 2 	1% 
gezinsvervan- 
gend tehuis 	22 	11% 	 2 	10% 	24 	7% 
ziekenhuis 	 1 	1% 	1 	4% 	3 	14% 	4 	2% 
instelling ver- 
stand. geh. 	87 	43% 	1 	1% 	I 	4% 	 89 	27% 
verpleeghuis 	6 	3% 	74 	85% 	2 	9% 	8 	38% 	90 	27% 
psychiatrisch 
ziekenhuis 	2 	1% 	 12 	56% 	 14 	4%  
totaal 	201 	100% 	87 	100% 	22 	100% _ 21 	100% 	1 331 	100% 

22 

Tabel 3.2 Verdeling van de betroldcenen over de vier categorieen. 

Aantallen 	Percentage 

EVALUATIE WET MENTORSCHAP 

Verstandelijk gehandicapt 	201 	 61 
Psychogeriatrisch 	 89 	 27 
Somatisch 	 21 	 6 
Psychiatrisch 	 19 	 6 

Totaal 330 	 100 

Zoals blijkt uit de bovenstaande gegevens was de overgrote meerderheid van de 
betrokkenen verstandelijk gehandicapt. In onderstaande tabel zijn enkele ken- 
merken van de betrokkenen weergegeven onderverdeeld naar de categorieen 
van betrolckenen. 

Tabel 3.3 Geslacht, leeftijd en verblijfplaats van betrolckenen naar categoric betrolckenen. 



TOEPASSING VAN HET MENTORSCHAP 

Zoals te verwachten is, zijn er aanzienlijke verschillen tussen de verschillende 
categorieen van betrokkenen wat betreft leeftijd en verblijfplaats. 
• De verstandelijk gehandicapten waren relatief jong; 5 procent had zelfs nog 

niet de meerderjarigheid bereikt op moment van verzoek tot mentorschap. 
Verstandelijk gehandicapten woonden vaak bij de ouders of' in een 
instelling. 

1 	• De in het onderzoek betrokken psychogeriatrische patitnten woonden voor 
het merendeel in een verpleeghuis. Birmen deze categorie was bijna 80 
procent vrouw terwijl binnen de overige categorieen het aantal mannen en 
vrouwen (redelijk) gelijkmatig was verdeeld. 

• Van de psychiatrische patienten verbleef meer dan de helft in een psychia- 
trisch ziekenhuis en de leeftijd lag voornamelijk tussen de 41 en 75 jaar. 

• Onder de somatische patienten Imam de grootste verscheidenheid voor in 
leeftijd en verblijfplaats. 

3. 	Is tevens om instelling van een bewind verzocht? 

Er is onderzocht of het verzoek om instelling van het mentorschap tevens een 
verzoek om een onderbewindstelling betrof. Van de verzoeken die uitsluitend 
mentorschap betroffen is vervolgens (indien mogelijk) nagegaan of reeds 
eerder een bewind was ingesteld. 

Tabel 3.4 Type verzoek. 

Aantallen 	Percentage 

Verzoek mentorschap en bewind 	 238 	 70 
Verzoek uitsluitend mentorschap; 	 99 	 29 

-waarvan reeds bewind ingesteld 	 55 	 16 
-waarvan nog geen bewind ingesteld 	 16 	 5 
-waarvan onbekend of reeds bewind is 	 28 	 8 

Verzoek uitsluitend bewind 	 1 	 1 

Totaal 	 338 	 100 

Op grond van deze gegevens lcunnen we het totaal aantal gecombineerde 
mentorschappen vaststellen. Dit is namelijk de optelsom van "Verzoek mentor-
schap en bewind" en "Verzoek uitsluitend mentorschap waarbij reeds een 
bewind is ingesteld". Dit resulteert in 293 gecombineerde mentorschappen 
oftewel 86 procent van alle verzoeken. Laten we de onbekende gevallen hele-
maal achterwege dan bedraagt dit percentage 95 procent. 
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Het is aannemelijk dat van de `onbekende gevallen' ook een gedeelte reeds een 
bewind heeft. Omdat we niet weten welke aantallen dit betreft, moeten we 
concluderen dat het aandeel gecombineerde instellingen van mentorschap en 
bewind tussen de 86 en 95 procent ligt. We zullen in het vervolg de ondergrens 
van 86 procent hanteren omdat deze aantoonbaar is. 

4a. Hoeveel tijd is er gelegen tussen het indienen van het verzoekschrift 
en de beschikking van de rechter die het mentorschap instelt of het 
verzoek afwijst? 

De gemiddelde proceduretijd bedroeg zeven en een halve week, terwijl de 
kortste tertnijn 0 weken bedroeg (verzoek werd meteen afgehandeld op grond 
van spoedeisend karakter) en de langste termijn 70 weken. De helft van alle 
verzoeken werd birmen zes weken afgehandeld. Een reden van vertraging bleek 
dat bij bepaalde kantongerechten een verzoek pas werd behandeld nadat het 
griffierecht was betaald. Bij kantongerechten waar de betaling van het griffie-
recht een voorwaarde vormde voor het in behandeling nemen van het verzoek-
schrift, bedroeg de gemiddelde afhandelingstermijn ruim negen weken. Terwijl 
bij de kantongerechten waar dit niet het geval was, deze termijn op ruim zes 
weken lag. Daamaast kwam het voor dat een verzoek in eerste instantie on-
volledig is ingediend waardoor enige vertraging ontstond. Van vertraging als 
gevolg van overbelasting van de rechterlijke macht is niet gebleken. 

4b. Was er een zitting, een rijzitting 9 of geen zitting? 

Tabel 3.5 Type zitting. 

Zitting 	 213 	 63 
Rijzitting 	 60 	 18 
Geen zitting 	 63 	 19 

Totaal 	 338 	 100 

9 

 

Ben rijzitting is een zitting waarbij de kantonrechter een bezoek brengt aan betrokkene, 
omdat deze niet in staat is ter zitting te verschijnen in het kantongerecht. 
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Opvallend bij deze uitkomst is het aantal keren waarin Oen zitting heeft 
p1aatsgevonden: dat is bij een vijfde deel van de verzoeken het geval. Men 
bedenke hierbij echter dat in een aantal gevallen mogelijk reeds eerder een 
zitting heeft plaatsgevonden bij instelling van een bewind ten behoeve van 
dezelfde persoon. De belangrijkste verklaring voor de relatief hoge score `geen 
zitting' is waarschijnlijk dat de kantonrechter van mening was dat hij op basis 
van de deskundigenverklaring en akkoordverklaringen de zaak op de stulcken 
kon afdoen. 

Of de betrokkene aanwezig was tij dens de zitting, was niet altijd uit het dossier 
op te maken. Ons beperkend tot het totaal aantal gewone zittingen (213) 
kunnen we met zekerheid constateren dat in 83 gevallen de betrokkene bij de 
zitting aanwezig was. Wanneer we er vanuit gaan dat bij een rijzitting de 
betrokkene altijd werd gehoord, dan is over het geheel genomen 42 procent 
(143) van alle betrokkenen door de kantonrechter gehoord. 

4c. Was er bezwaar of tegenspraak, schriftelijk of mondeling? 

Bezwaar lcwam voor in slechts 2 procent van a& onderzochte dossiers. Er 
bleek veelal sprake van onenigheid over de benoeming van de mentor. Het 
verzet werd schriftelijk gevoerd, met een keer een mondelinge toelichting. 

4d. Is informatie van anderen dan de verzoeker gebruikt, bijvoorbeeld 
een deskundigenverklaring en van wie is deze verklaring afkomstig? 

In ruim de helft van de dossiers (54%) was een deskundigenverklaring 
bijgevoegd. Hiervan was 87 procent afkomstig van een arts en 13 procent van 
andere hulpverleners (maatschappelijk werker, verpleegkundige). Overigens 
bleek er inhoudelijk veel verschil tussen de deskundigenverklaringen. Een 
groot gedeelte was zeer summier, er werd uitsluitend gesteld dat de betrokkene 
een bepaalde ziekte of handicap heeft en daardoor niet in staat is zijn belangen 
te behartigen. In andere medische verklaringen werd nader ingegaan op het 
ziektebeeld van de betrokkene en werd beter toegelicht waarom mentorschap 
noodzakelijk was. 

? 
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4e. Wat is de reden van een afwijzing van een verzoek? 

Van de 338 verzoeken die zijn onderzocht, werden slechts twee afgewezen. De 
reden hiervoor was in Oen geval te achterhalen; de kantonrechter was van 
mening dat betrokkene zelf in staat was om zijn belangen te behartigen. Ook uit 
gesprekken met griffiemedewerkers en uit de interviews met kantonrechters 
(zie hoofdstuk 4) kwam duidelijk naar voren, dat afwijzende beschiklcingen 
slechts zelden voorkwamen. 

4f. Wat is de reden voor toovijzing van verzoek? 

Uit de dossiers was niet altijd te achterhalen waarom het verzoek tot mentor-
schap was toegewezen. In vijf dossiers was niet eens te achterhalen wat de 
feiten waren die ten grondslag lagen aan de vaststelling van de rechter, dat aan 
de grond voor instelling van een mentorschap was voldaan. 

4g. Is het mentorschap ingesteld voor onbepaalde tijd of tijdelijk? 
Indien tijdelijk, waarom en hoelang? 

In de onderzochte dossiers lcwam `tijdelijk mentorschap' niet voor. 

4h. Is bij de instelling van het mentorschap bepaald dat de maatregel op 
een later moment, maar binnen afzienbare tijd van kracht zal 
worden? 

Van `uitgesteld mentorschap' was slechts oen keer sprake geweest. In dat geval 
had de betroklcene zelf om het mentorschap verzocht omdat haar gezondheid 
steeds verder achteruit ging. 

5. 	Hoeveel tijd is er gelegen tussen het instellen van de maatregel en het 
benoemen van de mentor? 

Het lcwam nooit voor dat het mentorschap werd ingesteld en niet gelijktijdig 
een mentor werd benoemd. 
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6. Wie wordt tot mentor benoemd? 

Tabel 3.6 Relatie tussen mentor en betrokkene. 

Aantallen 	 Percentages 

Ouder 	 121 	 36 
- Broer/zus 	 49 	 15 

Kind 	 43 	 13 
Overige familie 	 41 	 12 
Echtgenoot 	 14 	 4 
Bewindvoerder 	 9 	 3 
Professionele mentor 	8 	 2 
Overig 	 38 	 11 
Onbekend 	 15 	 4 

Totaal 	 338 	 100 

In drie vierde van de gevallen (74%) bleek dat de verzoeker van het mentor-
schap tevens als mentor werd voorgedragen en benoemd. 

Hoewel de wet hierin Met voorziet, lokam het toch voor dat twee mentoren 
werden benoemd. Dit was in 4 procent van de benoemingen van mentoren het 
geval. Het betrof hier de benoeming van twee ouders of van twee mentoren 
waarvan een al op leeftijd was; de tweede mentor werd in dit geval eigenlijk 
benoemd als een reservementor. Overigens bleken kantongerechten die tot 
benoeming van twee mentoren overgingen, niet altijd consistent te zijn. Het ene 
jaar weigerde men de benoeming van een tweede mentor, terwijl het jaar 
daarop zonder meer twee mentoren werden benoemd. 
Het kwam slechts weinig voor dat de betrokkene een voorkeur had uitgespro-
ken met betrekking tot de te benoemen mentor (4%). Overigens is in al deze 
gevallen de voorkeur gevolgd. 

7. 	Indien tevens een bewind wordt ingesteld, wie wordt tot 
bewindvoerder benoemd? 

Als er gelijktijdig een bewindvoerder en een mentor werden benoemd, was dit 
in 80 procent van die gevallen dezelfde persoon. 
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8. 	Heeft de rechter bepaald dat de betrokkene onbevoegd is om gezag 
uit te oefenen over zijn minderjarige kinderen? 

Deze vraag is alleen relevant voor betrokkenen met tninderjarige Icinderen. In 
het onderzoek ging het slechts om vier betrolckenen; in geen van deze vier 
gevallen is door de rechter in de beschilcking betreffende het mentorschap 
bepaald dat betrokkene onbevoegd is gezag over zijn kinderen uit te oefenen. 

9. 	Is er blijkens het dossier na de datum van de beschikking contact 
geweest tussen het kantongerecht en de mentor en/of de betrokkene? 

Na de instelling van het mentorschap is slechts vijf keer contact geweest tussen 
een mentor en het kantongerecht. De redenen van dit contact waren conflict-
situaties, overleg over de verslaglegging en een verzoek om een beloning. 
Daamaast is een keer om een machtiging verzocht en dat betrof de kosten-
vergoeding voor de mentor. Aileen het Icantongerecht Leeuwarden heeft 
gedurende twee jaren een periodieke verslaglegging ingesteld. Deze verplich-
ting voor mentoren is echter in 1998 opgeheven. Daarnaast is een keer door een 
ander kantongerecht een verplichte verslaglegging opgelegd, omdat een `derde' 
mentor 10 was benoemd. 

10. Is de mentor inmiddels ontslagen? Zo ja, waarom? 

In een geval was een mentor ontslagen en vervangen. De reden van het ontslag 
was dat de mentor geen gehoor gaf aan de verplichting tot verslaglegging en 
aan een oproep door de kantonrechter om te worden gehoord. 

11. Is de maatregel inmiddels geeindigd? Zo ja, waarom? 

Uit zes dossiers was op te maken dat de maatregel inmiddels was beeindigd. In 
alle gevallen was de reden het overlijden van de betrokkene. Overigens bleek 
het overlijden van de betroldcene niet altijd in het mentorschapdossier te zijn 
verrneld. Dit kwam naar voren door de bewinddossiers emaast te leggen en 
daaruit bleek soms wet het overlijden van de betrokkene. 

mWe spreken van een `derde' mentor als de mentor geen fannherelatie heeft met betrokkene. 

28 



4 	Hoofdrolspelers aan het woord 

4.1 	Opzet en aanpak 

In de eerste twee onderzoeksfasen (de vragenlijst onder kantongerechten en 
rechtbanken en het dossieronderzoek) ging het met name om het aantal mentor-
schappen en de juridische procedure. Voor een zo volledig mogelijk beeld van 
de werking van de Wet mentorschap is inzicht in de ervaringen van hen die op 
enigerlei wijze in aanraking komen met het mentorschap onontbeerlijk. Om die 
reden was in het onderzoek een derde fase voorzien waarin een aantal hoofd-
rolspelers werd geinterviewd. 
In de oorspronkelijke opzet was voorzien in het interviewen van tachtig 
mentoren, tachtig betrolckenen, tien kantonrechters, drie arrondissementsrech-
ters en zestien hulpverleners en/of belangenorganisaties. Hierbij zou een 
gelijkmatige verdeling over de vier relevante velden van zorg (de verstandelijk 
gehandicaptenzorg, de psychogeriatrie, de somatische zorg en de psychiatrie) 
moeten worden gerealiseerd. 

In totaal zijn 160 interviews afgenomen. De werving van het benodigde aantal 
respondenten vergde veel inspanning. Het vinden van hulpverleners en 
belangenorganisaties leverde geen moeilijkheden op. Wel viel op dat een groot 
deel van de benaderde instellingen en organisaties niet of nauwelijks bekend 
was met het mentorschap en daardoor, buiten de constatering dat nog veel aan 
voorlichting moet worden gedaan, geen bijdrage kon leveren aan het 
onderzoek. 
Kantonrechters en arrondissementsrechters verspreid over het land, is gevraagd 
om medewerking. Het vinden en interviewen van dertien rechters leverde geen 
noemenswaardige problemen op. Het werven van mentoren en betrolckenen 
verliep moeizamer. Op alle denkbare manieren is getracht mentoren en betrok-
kenen te benaderen. Er is een oproepje geplaatst in drie landelijke dagbladen en 
er zijn artikelen verschenen in periodieken van instellingen en organisaties. 
Daarnaast is een aantal kantongerechten om tussenkomst gevraagd. Hen werd 
verzocht een aantal mentoren en betrolckenen een brief te sturen met daarbij een 
antwoordkaart die aan de onderzoekers kon worden geretourneerd indien men 
bereid was mee te werken aan een interview. - 
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Tenslotte is geprobeerd om via tussenkomst van instellingen en organisaties 
betrokkenen en mentoren te werven. 
Het werven van verstandelijk gehandicapten voor deelname aan een interview 
was geen probleem. Bij de overige categorieen van betroldcenen is het niet 
gelukt om de streefgetallen te halen. Hiervoor zijn twee redenen. Op de eerste 
plaats wordt dit veroorzaakt doordat er bij deze categorieen relatief weinig 
mentorschappen voorkwamen. Daamaast bleken betrolckenen die een mentor 
hadden, vaak niet in staat om een gesprek te voeren over het mentorschap; 
psychogeriatrische patienten met een mentor bijvoorbeeld verkeerden meestal 
in een vergevorderd stadium van dementie. Fen gesprek met hen was 
onmogelijk. Er zijn enkele 'extra' interviews gehouden met familieleden van 
betokkenen waarbij sprake was van een professionele mentor. 

label 4.1 Aantal afgenomen interviews per categorie betrokkene. 

verstandelijk 	psychogeriatrische somatische 	psychiatrische 
gehandicapten patithten 	patithten 	patienten 

Betroklcenen 	18 	 3 	 4 	12 
Mentoren 	 37 	 19 	 4 	6 
Professionele mentoren 
Hulpverleners 	7 	 15 	 3 	7 
Belangenorganisatie 	1 	 1 	 1 	1 
Familie 	 2 	 1 

De interviews werden afgenomen aan de hand van een vragenlijst waarin 
voomamelijk open vragen zijn gesteld en enkele casus zijn voorgelegd. De 
interviews met mentoren en betrokkenen zijn in de eigen woonomgeving 
afgenomen. 

I  ten professionele mentor behartigt meestal de belangen van meerdere betroldcenen die uit 
diverse categorieen afkomstig zijn, met name van psychiatrische en psychogeriatrische 
patitnten. Voor de omschrijving van een professionele mentor refereren we aan de 
omschrijving die gegeven is in het artikel van Blankman en Van Zutphen: Ten 
professioneel mentor is een derde, onajhankelijk persoon, die van het mentorschap zijn 
beroep wil maken en daarvoor oak een relevante opleiding heeft genoten' (Mentorschap 
ten behoeve van wilsonbekwamen. Een tussenbalans', TvG 1998, blz. 334-342.) 
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4.2 	Resultaten 

HOOFDROLSPELERS AAN HET WOORD 

De gespreklcen met de hoofdrolspelers hebben geleid tot een grote hoeveelheid 
informatie. Om de gegevens van de interviews met betrolckenen overzichtelijk 
te presenteren worden de onderzoeksresultaten voor elk van de vier categorieen 
afzonderlijk behandeld. Bovendien komen op deze manier duidelijk de ver-
schillen en de overeenkomsten naar voren tussen de vier categorieen. 
Vervolgens zullen we verslag doen van de interviews met de mentoren waarbij 
we de vragen van de interviews aanhouden onderverdeeld in een aantal onder-
werpen. Tenslotte komt de informatie afkomstig van de hulpverleners en de 
rechters aan de orde. 
De informatie uit de interviews met de kantonrechters en arrondissementsrech-
ters komt ook aan de orde in hoofdstuk 5, omdat daarin de juridische procedure 
van het mentorschap nadrulckelijk wordt behandeld. 

4.2.1 	Betrokkenen 

Algemeen 
De betrolckenen zijn de belangrijkste hoofdrolspelers maar het bleek moeilijk 
om hun mening over het mentorschap te achterhalen. Naar schatting had slechts 
een vierde van de ondervraagde betrokkenen echt kennis van het mentorschap 
en kon daarover met hen inhoudelijk worden gesproken. Dat wil niet zeggen 
dat de overige gespreldcen geen waardevolle informatie hebben opgeleverd. 
Veelal Imam namelijk wel naar voren of men veel contact had met de mentor 
en wat men van die persoon en zijn taakuitoefening vond. De meerderheid van 
de betrokkenen die enigszins begreep wat er gaande was bleek het prettig te 
vinden dat er iemand voor hen zorgde. Drie ondervraagden spraken uitdruk-
kelijk hun tevredenheid met het mentorschap uit. De meerwaarde van het 
mentorschap was echter niet duidelijk voor de betrokkenen. Men vond het 
prettig dat iemand voor hen zorgde, maar het deed er niet toe of deze nu wel of 
niet tot mentor was benoemd. Slechts een enkeling bleek bekend met de 
bevoegdheden van de mentor. 
Bij het bespreken van de onderzoeksresultaten moet in acht worden genomen 
dat (met name bij de verstandelijk gehandicapten) de antwoorden gekleurd 
kun.nen zijn; de geinterviewden kunnen mogelijk kiezen voor een `sociaal-
wenselijk antwoord'. 
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Verstandelijk gehandicapten 
De kemvraag was hoe de betrokkenen het mentorschap ervaren en of er 
mogelijk problemen zijn. Het bleek niet zo eenvoudig om hierop een direct 
antwoord te lcrijgen. De helft van de gelnterviewden was zich er namelijk niet 
van bewust dat ze een mentor hadden. Ze kenden de mentor we! (was immers 
meestal familie), maar wisten niet dat die persoon `mentor' was. De 
betoldcenen konden wel jets vertellen over de contacten met de mentor en de 
dingen die ze samen ondemarnen. 

De helft van de geinterviewden die zich bewust was van het feit dat ze een 
mentor hadden, wist ook nog dat er een zitting was geweest. Waar het mogelijk 
was een antwoord op de vraag te krijgen waar de voorkeur van de betrokkene 
naar uitging met betreldcing tot de persoon van de mentor, bleek de huidige 
mentor altijd de voorkeur te hebben. Mentoren en de betrokkenen hadden 
regelmatig contact. Er waren maar twee betrokkenen die zeiden weinig contact 
te hebben met de mentor. Slechts een verstandelijk gehandicapte was van 
mening dat hij geen hulp nodig had; alle andere verstandelijk gehandicapten 
beseften dat ze hulp nodig hadden of gaven in het interview aan blij te zijn met 
het mentorschap. 
Uit alle interviews kwam naar voren dat men goed met de mentor kon praten en 
er alles mee kon bespreken; in die zeldzame gevallen dat men ruzie had met de 
mentor, was alles uit te praten. 
Over de bevoegdheden van de mentor — voor zover daar een oordeel over werd 
gegeven — waren de meningen uiteenlopend; van veel bevoegdheden tot niet 
bevoegd met betaking tot relaties. 
Uit de interviews met de betrokkenen bleek niet dat er binnen de toepassing 
van het mentorschap een situatie was waar de desbetreffende gehandicapten 
zich Met prettig voelde of dat er bij een respondent behoefte was aan een 
conflictenregeling. 

Het mentorschap vormde veelal een voortzetting van een bestaande situatie en 
wellicht ook daardoor waren de geinterviewde verstandelijk gehandicapten zich 
er niet echt van bewust dat ze een mentor hadden. Ze beseften doorgaans wel 
dat er iemand was die voor hen zorgde en dingen voor hen regelde. 

Psychiatrische patienten 
Psychiatrische patienten waren er in het algemeen wel van bewust of er een 
zitting was geweest en of ze daarbij waren gehoord. Bij de psychiatrische 
patienten waren meer Icritische geluiden te horen waar het de voorkeur voor een 
mentor betrof. Daar kwam het een enkele keer voor dat men aangaf liever een 
andere mentor te willen of helemaal geen mentor. 
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Bij psychiatrische patienten was het contact met de mentor aanzienlijk minder 
frequent dan bij verstandelijk gehandicapten, wellicht omdat bij de meerderheid 
van geinterviewde psychiatrische patienten sprake was van een professionele 
mentor. 
Door psychiatrische patidnten werd ook genuanceerder gedacht over de 
bevoegdheden van de mentor. Enkele malen werd erop gewezen dat de mentor 
ook rekening moest houden met de mening van de betrolckene zelf. Een 
betroldcene gaf aan dat hij de bevoegdheden van de mentor te ver vond gaan; 
hij had regelmatig een verschil van mening met de mentor, maar uiteindelijk 
had de mentor altijd de doorslaggevende stem. 

Somatische patienten 
In totaal zijn slechts vier interviews gehouden met somatische patienten; hieruit 
kunnen moeilijk algemene conclusies worden getrokken. In het algemeen 
waren de betrokkenen tevreden met het mentorschap en deden zich geen 
problemen voor. 
Tijdens het zoeken naar somatische respondenten zijn ook organisaties op het 
gebied van de drugshulpverlening benaderd. Drie instellingen (van de zeven die 
we benaderd hebben) hadden een eenmalige ervaring met een drugsverslaafde 
die een mentor had. Slechts een van deze betrolckenen wilde meewerken aan 
een interview. 

Psychogeriatrische patienten 
Hier hebben slechts drie ontmoetingen plaatsgevonden, van een echt gesprek 
over het mentorschap was in twee gevallen sprake. Daaruit kwam naar voren 
dat betroklcene veel contact had met de mentor en dat de mentor de `moeilijke 
dingen' deed. Er deden zich geen problemen voor. Een betrokkene vond het 
mentorschap een onsympathieke regeling. Voor zijn eigen situatie had hij er 
echter geen bezwaar tegen, omdat hij een persoonlijke band met zijn mentor 
heeft. 

De interviews met de mentoren worden besproken aan de hand van een aantal 
onderwerpen. Voor zover relevant wordt opnieuw onderscheid gemaakt naar de 
verschillende categoriedn betrolckenen. Bovendien wordt gekeken naar moge-
lijke verschillen bij de te onderscheiden soorten mentoren: ouders, overige 
familieleden, professionele mentoren, derde mentoren etc. 
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1. 	Wat is de aanleiding voor het mentorsehap? 

Om te achterhalen waarom er behoefte was aan het mentorschap, is aan alle 
mentoren gevraagd wat de concrete aanleiding vormde om een verzoek tot 
instelling van een mentorschap in te dienen. De mentoren noemden diverse 
sedenen. Bij ouders van verstandelijk gehandicapten bleek `meerdedarigheid 
van de betroldcene' een veel voorkomende reden om te verzoeken een 
mentorschap in te stellen. Daamaast speelde ook de inwerlcingtreding van de 
wet een belangrijke rol; sommige mentoren hadden de inwerkingtreding van 
deze wet afgewacht. Wanneer anderen dan de ouders mentor werden van een 
verstandelijk gehandicapte was de reden veelal `ovemame van de zorg'. De 
'afwezigheid van familie' of tuzie in de familie' vormde meestal de reden om 
een professionele mentor in te schakelen. 
Andere beweegredenen voor het mentorschap waren 'opname in een instelling' 
of 'op verzoek van een instelling'. Het kwam ook regelmatig voor dat men in 
eerste instantie een onderbewindstelling wilde regelen, daardoor kennis nam 
van het mentorschap en vervolgens ook mentorschap aanvroeg. Tenslotte 
Icwam het met name bij verstandelijk gehandicapten voor dat sprake was van 
een omzetting van curatele naar een mentorschap en bescherrningsbewind. 
Hoewel hierboven tal van redenen zijn gegeven voor de instelling van het 
mentorschap, kwam niet echt naar voren waarom men mentorschap nood-
zakelijk vond. Zo was bijvoorbeeld voor ouders van een verstandelijk gehan-
dicapt kind het feit dat bun zoon of dochter meerderjarig geworden was een 
afdoende reden om mentorschap aan te vragen. Er werd niet nagegaan of er, 
zonder mentorschap, adequate mogelijkheden bestonden om mee te beslissen 
over de zorg aan bun kind. Bij ouders leefde soms het idee dat op het moment 
dat zoon of dochter meerdeijarig werd, zij niets meer over hun kind te zeggen 
zouden hebben. In de pralctijk bleek dat een instelling veelal geen onderscheid 
maalcte tussen ouders met een mentorschap en `gewone' ouders. Het kwam een 
enkele keer voor dat het initiatief voor het instellen van een mentorschap vanuit 
de instelling kwam. 

Er vond voorafgaand aan het indienen van het verzoek voor mentorschap altijd 
overleg plaats binnen de fatnilie, tenzij er geen familie of contact met de 
familie meer was. Bij psychiatrische patienten achtte men het soms beter dat de 
familie er niet bij werd betrokIcen. 

De respondenten werd gevraagd of men bekend was met het feit dat men 
zonder een benoeming tot mentor al beslissingsbevoegdheden bezat op grond 
van de Wgbo en of men daarover was ingelicht. Deze vraag was uiteraard 
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alleen relevant voor die personen die in de Wgbo genoemd zijn als informele 
vertegenwoordigers. 
De meerderheid van de mentoren had nog nooit van de Wgbo gehoord, de 
professionele mentoren uitgezonderd. Een groot aantal van de geinterviewde 
mentoren was echter wel op de hoogte van het toestemmingsvereiste dat uit 
deze wet voortvloeit. De mogelijkheden tot infonnele vertegenwoordiging die 
voortvloeien uit de Wgbo speelden geen rol bij de besluitvorming om 
mentorschap aan te vragen. Opvallend was dat vooral de ouders van verstan-
delijk gehandicapten in de veronderstelling verkeerde dat zij formeel niets meer 
te zeggen zouden hebben ingeval hun kind meerderjarig was. Zij maakten voor 
zichzelf geen onderscheid tussen medische beslissingen ten aanzien van hun 
kind (hierin is de Wgbo van toepassing) en andere beslissingen waar hun 
bevoegdheid tot vertegenwoordigen een stuk onduidelijker ligt. 

2. Wie is benoemd tot mentor en waarom? 

Bij ouders van verstandelijk gehandicapten kinderen werd degene die het meest 
bij de verzorging van het kind betrokken was tot mentor benoemd. Voor de 
benoeming van andere mentoren van verstandelijk gehandicapten werd als 
reden aangegeven `dat er niemand anders beschikbaar is' of `meeste contact 
met betrokkene'. 
Bij psychiatrische patienten werd als reden genoemd 'het meest geschikt om 
mentor te worden'. In situaties waar het beter was dat ouders of andere 
familieleden geen beslissingen zouden hoeven te nemen voor betrokkene, werd 
veelal een professionele mentor benoemd. 
De veertien professionele mentoren hadden gezamenlijk 78 mentorschappen 
onder hun hoede. Zes professionele mentoren hadden werkervaring in de 
zorgsector; de andere acht waren werkzaam als bewindvoerder en hadden in 
eerste instantie meer deskundigheid op het financiele vlak. De professionele 
mentoren werden benoemd ingeval er geen familie aanwezig of bereid was om 
als mentor op te treden of ingeval er ruzie was binnen de familie. De profes-
sionele mentoren werden voor het mentorschap benaderd door de instelling of 
het kantongerecht. Zij zijn als mentor soms werkzaam binnen verschillende 
velden van de zorg. De meerderheid van deze mentorschappen betrof psychia-
trische of psychogeriatrische patienten. 
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3. Mogen hulpverleners en rechtspersonen worden benoemd tot 
mentor? 

Bij de beantwoording van de vraag of hulpverleners die direct bij de zorg van 
de betroldcene zijn betrokken, ook in staat moeten worden gesteld om mentor te 
worden, liepen de meningen duidelijk uiteen. Bij de verstandelijk gehandi-
capten sector bleek het aantal voor- en tegenstanders van hulpverleners als 
mentor ongeveer even groot. Kinderen van demente bejaarden die mentor zijn, 
waren wat vaker voorstander van een hulpverlener als mentor. Professionele 
mentoren en vrijwilligers hadden een negatief oordeel over de hulpverlener als 
mentor. De reden dat men tegen de benoeming van een hulpverlener was, was 
gelegen in de belangenverstrengeling die zou optreden. De voorstanders achtte 
de benoetning van een hulpverlener tot in het algemeen alleen een goede zaak 
als een laatste redmiddel, als er geen familie is. Bovendien zou een dergelijke 
hulpverlener naar hun mening wel een persoonlijke band met betrokkene 
moeten hebben. 
Ook op de vraag of het mogelijk zou moeten worden dat een rechtspersoon tot 
mentor wordt benoemd, werd geen eenduidig antwoord gegeven. De meningen 
waren in bijna alle categorieen mentoren gelijkelijk verdeeld. Opnieuw werd de 
eventuele benoeming van een rechtspersoon vaak als een laatste redmiddel 
gezien, met name voor de situatie dat er geen familie is. Hieraan werd 
toegevoegd dat de rechtspersoon onafhankelijk zou moeten zijn en regelmatig 
contact zou moeten hebben met de betrokkenen. Ben goede controle werd van 
belang geacht. 
Tegenstanders van een rechtspersoon als mentor wezen erop dat een 
persoonlijke band met de betrokkene ontbreelct of dat de vergoedingen te hoog 
zijn. 

4. Wat is er veranderd na instelling van het mentorschap? 

Zowel ouders van verstandelijk gehandicapten als kinderen van dementerende 
bejaarden ervaarderi weinig concrete veranderingen na de instelling van het 
mentorschap. Veel ouders spraken van een `voortgezet ouderschap'. Wel was 
sprake van een gevoelsmatige verandering in de zin dat ze zich sterker voelden 
staan. Ben enkele keer werd de instelling van het mentorschap als zeer 
belangrijk ervaren. Bijvoorbeeld in conflictsituaties waarbij familieleden van 
mening verschilden over de verzorging van de betroldcene. De benoerning van 
een professionele mentor betekende vaak een aanzienlijke verandering van de 
situatie. 
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5. 	Hoeveel tijd besteedt men aan het mentorschap? 

Het bleek voor de mentoren moeilijk om aan te geven of ze veel tijd kwijt 
waren met het mentorschap. Dit kwam omdat voor hen het mentorschap veelal 
niet te onderscheiden was van de gebruikelijke zorg voor bijvoorbeeld een kind 
of ouder. Mentoren hadden ieder hun eigen beleving van het aantal uren dat ze 
aan het mentorschap spendeerden. Een zoon van een dementerende moeder 
bijvoorbeeld gaf aan weinig tijd te besteden aan het mentorschap maar bracht 
wel twee keer per dag een bezoek aan zijn moeder in het verpleeghuis. 
Bovendien varieerde de tijdsbesteding naar gelang de situatie. Terecht werd 
erop gewezen dat bijvoorbeeld rondom een overplaatsing of een belangrijke 
medische ingreep het tijdsbeslag tijdelijk kan oplopen. 

6. 	In hoeverre betrekt de mentor de betrokkene bij besluiten? 

Uit de interviews kwam naar voren dat de mentoren veelal probeerden om bij 
het nemen van besluiten zoveel mogelijk met de betrokkene te overleggen. In 
hoeverre daadwerkelijk sprake was van overleg was sterk afhankelijk van het 
niveau en de toestand van de betrokkene. Mentoren van verstandelijk gehandi-
capten wezen er vaak op dat betrokkenen sterk beinvloedbaar waren en niet in 
staat om echt een eigen keuze te malcen. Verder kwam de opvatting naar voren 
dat met name ouders geneigd zijn om hun lcinderen wat meer te beschermen. 
Mentoren van demente bejaarden gaven aan dat overleg onmogelijk was. 
Veelal werd het mentorschap ingesteld op een moment dat de betroldcene reeds 
in een vergevorderd stadium van dementie is. 
Hoewel de meeste betrokkenen geen belangrijke beslissingen konden nemen, 
konden ze naar de mening van de geinterviewde mentoren meestal wel hun 
belangen behartigen als het gaat om verzorging, boodschappen en huis-
houdelijke karweitj es. 

7. 	Wat is een toed mentor'? 

De wet bepaalt in art. 1: 454 lid 2 BW dat de mentor jegens de betrokkene 
aansprakelijk is indien hij in de zorg van een goed mentor te kort schiet. Uit de 
wettekst is niet direct duidelijk wat bedoeld wordt met de omschrijving `goed 
mentor'. De respondenten kwamen met een scala aan antwoorden: belangen 
behartigen voor de betroldcene; betrokken zijn met de betroldcene; een `goed 
huisvader' zijn; handelen zoals de betroldcene zou willen en je afvragen wat het 
beste is voor hem. Ook werd geantwoord: pas optreden als het nodig is; samen 
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met betrokkene besluiten en hem in zijn waarde laten; jezelf op de hoogte 
houden en goed informeren; het welzijn van de betroldcene in de gaten houden. 

Professionele mentoren benadrukken dat men een vertrouwensband moet 
opbouwen en weten welke zorg nodig is. De professionele mentoren die 
opgeleid waren in de zorg, wezen erop dat het belangrijk was dat de mentor in 
de zorg thuis is. Mentoren van met name psychiatrische patienten vonden het 
belangrijk om een zekere afstand te houden om te voorkomen dat de mentor er 
zelf aan onderdoor zou gaan. Daamaast is naar bun mening deslcundigheid van 
de psychiatrische aandoening een vereiste. 

8. 	Wat zijn de taken en bevoegdheden van de mentor? 

De meest genoemde taak die een mentor uitoefent, is het onderhouden van 
contact en overleg plegen met hulpverleners. Dit werd door pralctisch alle 
mentoren vermeld. Daarnaast werd genoemd: het nemen van ingrijpende 
medische beslissingen; huishoudelijke of organisatorische zaken regelen, uiter-
lijke verzorging en optreden tegen een instelling. Ook het antwoord dat men 
helemaal geen beslissingen nam als mentor kwamen we tegen, voornamelijk 
van mentoren van verstandelijk gehandicapten. Opvallend is dat de profes-
sionele mentoren relatief vaak ingrijpende medische beslissingen namen of een 
opname dan wel een oveiplaatsing regelden. Waarschijnlijk kwamen profes-
sionele mentoren vooral terecht in situaties waarin daadwerkelijk handelen 
urgent was. 
Voor alle `soorten' mentoren geldt dat drie vierde van de ondervraagden van 
mening was dat ze voldoende waren uitgerust om hun tank als mentor uit te 
oefenen. Desondanks meende ongeveer de helft dam-van dat er meer informatie 
over mentorschap zou moeten komen, met name informatie vooraf bijvoorbeeld 
voor de opname in een veipleeghuis. De meerderheid van de mentoren was 
voorstander van het houden van voorlichtingsbijeenkomsten over mentorschap. 
Ben aantal mentoren tekende hierbij aan dat zij zelf geen behoefte (meer) 
hadden aan een dergelijke bijeenkomst, maar dat het in het algemeen een goede 
zaak zou zijn. 

Omdat er met betaking tot de bevoegdheden van mentoren nogal wat 
onduidelijkheden zijn, zijn aan alle geinterviewden drie casus voorgelegd die 
betreldcing hebben op de bevoegdheden van de mentor. Aan de respondenten is 
duidelijk gemaakt dat het gaat om hun eigen oordeel over de reilcwijdte van de 
bevoegdheden van de mentor in een aantal situaties. 
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Casus I:  
Is de mentor bevoegd zich te mengen in een relatie van betrokkene als deze 
relatie schadelijk is voor de betrokkene? 
De meerderheid was van mening dat de mentor bevoegd is om in te grijpen. In 
het algemeen was men wel van mening dat terughoudenclheid geboden is en dat 
men pas mag ingrijpen als de relatie echt schadelijk is voor betrokkene. De 
betrokkene ziet soms niet in dat hij aan een relatie ten onder gaat en een goede 
mentor moet de betrokkene daaruit 'redden'. Opvallend hierbij was dat 
herhaaldelijk werd gezegd dat het wel tot de bevoegdheden van de curator 
behoort om een huwelijk tegen te gaan, maar dat een dergelijke vergaande 
bevoegdheid niet voor de mentoren is weggelegd. 

Casus 2:  
Kan een mentor nog vertegenwoordigend optreden na het overlijden van de 
betrokkene (bijvoorbeeld keuze maken tussen begraven en cremeren)? 
Onder de respondenten was de meerderheid van mening dat de mentor wel 
bevoegd is en dat het zeer wenselijk is dat de mentor ook na het overlij den van 
betroklcene nog bevoegdheden heeft. Enkele respondenten merkten op dat een 
goede mentor zaken als een begrafenis voor het overlijden van de betrokkene 
dient te bespreken. 
De professionele mentoren antwoordden in meerderheid ontkennend op 
bovenstaande vraag en wezen daarbij op art. 1:462 BW dat bepaalt dat de dood 
van de betrokkene het mentorschap doet eindigen. Echter ook door enkele van 
hen werd aangegeven dat het wel gewenst zou zijn dat de mentor de betrokkene 
na overlijden nog zou kunnen vertegenwoordigen. 

Casus 3:  
Kan een mentor een door de hulpverlener geplande overplaatsing 
tegenhouden? 
Bijna alle mentoren waren van mening dat een mentor inderdaad een 
overplaatsing moet kunnen tegenhouden of dat er middels overleg een 
oplossing moet worden gevonden. Zij waren van mening dat het mentorschap 
juist voor dergelijke zaken in het leven is geroepen. 
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Confficten tussen mentor en betrokkene 
Uit de interviews blijkt Met dat er behoefte is aan een conflictregeling tussen 
mentoren en betroldcenen. Er doen zich naar verluidt heel weinig echte 
conflicten voor en de conflicten die zich hebben voorgedaan, zijn onderling 
opgelost. De conflicten die voorkomen ontstaan vaak, zo gaven enkele respon-
denten aan, doordat de betrokkene de gevolgen van zijn eigen wensen niet kan 
overzien. In de psychogeriatrie lcwamen conflicten minder voor aangezien er 
nauwelijks echt contact mogelijk was. In Oen geval is een einde gekomen aan 
de conflicten doordat de kantonrechter de mentor ontsloeg. Het betrof bier een 
professionele mentor met een te autoritaire houding. In een tweetal andere 
gevallen is het conflict eveneens opgelost door tussenlcomst van de kanton-
rechter. 
In oen van deze gevallen had de betroldcene zelf al drie keer verzocht om 
opheffing van het mentorschap; het betrof bier een psychiatrische patient die 
tijdens een psychose zich tegen alle gezag keerde; als ze weer `normaar was, 
was ze wel tevreden met het mentorschap. 

Confficten tussen mentor en bewindvoerder 
Ook deze situatie bleek nauwelijks voor te komen. Dit welct geen verbazing 
omdat in een groot aantal gevallen de mentor dezelfde persoon was als de 
bewindvoerder. Opmerkelijk is dat bij de professionele mentoren zich wel een 
aantal keren conflicten hebben voorgedaan met de bewindvoerder. Reden 
hiervoor was onder meer dat de declaratie van de mentor niet door de 
bewindvoerder werd betaald. Dit leidde in een geval uiteindelijk tot het ontslag 
van de mentor. 
In een ander geval was er met de bewindvoerder regelmatig verschil van 
mening met betreklcing tot de uitgaven voor de verzorging. De bewindvoerder 
(potentieel erfgenaarn) was erg zuinig terwijl, de betrokIcene zeer welvarend 
was en speciale wensen had. De kantonrechter heeft in deze casus de 
bewindvoerder aangemaand om die bedragen ter beschildcing te stellen die de 
mentor nodig achtte voor de verzorging. 

Confficten tussen mentor en hulpverlener 
Conflicten met hulpverleners kwamen wel vrij regelmatig voor. Bij de 
mentoren van verstandelijk gehandicapten betroffen de problemen de 
begeleiding en verzorging van de betrokkene, overplaatsing en te weinig 
communicatie en overleg tussen mentor en hulpverlener. In de psychiatrie en 
de psychogeriatrie waren de conflicten omtrent de verzorging, schoonmaak van 
kamer en aanvraag van een persoonsgebonden budget. Ben mentor beklaagde 
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zich erover dat de hulpverlener hem te weinig betrok bij de besluitvorming. De 
conflicten zijn allemaal opgelost door middel van gesprekken met de hulp-
verleners en een keer heeft een professionele mentor de inspectie ingeschakeld. 
Er is niet gebleken van een behoefte aan een conflictenregeling. 

10. Is er na de instelling van het mentorschap contact geweest met de 
kantonrechter? 

Het Imam zelden voor dat een mentor contact opnam met de kantonrechter na 
de instelling van het mentorschap. De redenen om toch contact op te nemen 
met de kantonrechter waren onder andere informatie vragen, vragen stellen 
over bevoegdheden tot het nemen van een bepaalde beslissing en klachten 
indienen over de bewindvoerder. 
Het vragen van een machtiging aan de kantonrechter bleek sporadisch plaats te 
vinden. De meeste mentoren gaven aan met te weten waarvoor een machtiging 
nodig is of men was van mening dat het geheel niet nodig is om een machtiging 
te vragen. ten van de respondenten wees erop dat deze mogelijkheid niet 
vermeld stond in de groene folder van het Ministerie van Justitie 12 . 	• 
Door professionele mentoren werd hier anders over gedacht. Zij konden zich 
meestal wel voorstellen dat men zich tot de kantonrechter zou wenden ingeval 
er onenigheid is over een te nemen beslissing met de instelling of de familie of 
als er een ingrijpende beslissing moest worden genomen. Familieleden die als 
mentor optreden bleken minder snel geneigd zich tot de kantonrechter te 
wenden. Als concreet werd gevraagd of de mentor in geval van een voomemen 
tot levenbedindiging om een machtiging zou verzoeken, antwoordde de meer-
derheid ontkennend; de professionele mentoren echter gaven bijna allemaal `ja' 
als antwoord. 
Als het om een gerechtelijke procedure zou gaan bleken ouders van verstan-
delijk gehandicapten wel geneigd om (evenals professionele mentoren) 
hiervoor een machtiging te vragen. De meeste andere mentoren zouden in een 
dergelijk geval niet om een machtiging verzoeken. 
ten keer is er contact geweest met de kantonrechter om het mentorschap op te 
heffen. De betrokkene in deze casus kreeg na aanleiding van een auto-ongeluk 
een mentor toegewezen. Toen eenmaal bekend was dat de betrokkene weer in 
staat was zijn eigen belangen te behartigen, is het mentorschap door de 
kantonrechter opgeheven op de grond dat de noodzaak voor een mentorschap 
niet meer bestond (art. 1:462 lid 2 BW). 

12  Curatele, Bewind en Mentorschap', Ministerie van Justitie, december 1997. 
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11. Moet een verplichting tot periodieke rapportage worden ingesteld? 

Over het algemeen vonden mentoren het een goede zaak als een verplichting tot 
periodieke rapportage zou worden ingesteld. Hieraan werden echter wel voor-
waarden verbonden zoals een standaardformulier en geen controle door de 
kantonrechter maar door een landelijke organisatie. Len aantal mentoren wees 
erop dat een dergelijke rapportage niet verplicht zou moeten zijn. Een klein 
aantal mentoren bepleitte een regeling waarin rapportage alleen noodzakelijk is, 
als sprake is van een buitenstaander als mentor. 

12. Krijgt de mentor een beloning/vergoeding voor zijn werkzaam-
heden? 

In enkele gevallen was wel een onkostenvergoeding verstreict, bijvoorbeeld 
voor reiskosten en telefoonkosten. Zoals verwacht Icwam een beloning voor de 
werkzaamheden uitsluitend voor bij professionele mentoren (sporadisch bij een 
'clerde' mentor i3). De hoogte van deze beloning liep sterk uiteen, van f80,- tot 
1150,- per uur tot f250,- per jaar. Dit bedrag werd door de betroldcene zelf 
betaald of bij onvermogendheid van de betrokkene soms door de gemeentelijke 
Sociale Dienst op basis van Bijzondere Bijstand. 
Len keer heeft de mentor verzocht om ontslag, omdat ze geen beloning la -eeg 
voor haar werkzaamheden (het mentorschap nam veel tijd in beslag) en daarom 
niet met het mentorschap kon doorgaan. In hoofdstuk 5 wordt bier verder op in 
gegaan. 

13. Problemen en opmerkingen 

• Mentoren blijken behoefte te hebben aan meer informatie over het mentor-
schap. Met name als het gaat over de bevoegdheden van de mentor. In 
hoeverre kan een mentor jets afdwingen tegen de wil van de betrolckene of 
de instelling? De verdeling van verantwoordelijkheden tussen mentor en 
instelling is onduidelijk. En wat is de juridische status van de mentor? 

• Er is tevens meer voorlichting nodig om het mentorschap onder de aandacht 
te brengen van enerzijds familieleden en direct betroldcenen anderzijds 
instellingen in de zorg en andere instanties. Het blijkt dat mentoren ook bij 
hulpverleners nog regelmatig op onbekendheid met de maatregel stuiten. 

I3Bij een verpleeghuis is voor vrijwilligers een vergoeding geregeld van f 250,- per 
lcwartaal. 
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• Professionele mentoren merkten regelmatig op dat er onduidelijkheid 
bestond over de beloning van de mentoren; wat is een redelijke beloning en 
wie moet deze betalen? 

• Ook was er een opmerking gemaalct dat de procedure in vergelijking tot de 
zwaarte van de maatregel te licht was. 

In totaal zijn met ruim 30 hulpverleners van instellingen gespreldcen gevoerd 
over het mentorschap. Daarnaast zijn zeker nog 50 instellingen (verpleeg-
huizen, ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen, instellingen voor maat-
schappelijk werk) benaderd, maar daar bleek men nauwelijks of niet bekend 
met het mentorschap. Dit geeft aan dat de instellingen waarmee wij hebben 
gesproken, geen representatief beeld geven van alle instellingen in Nederland. 
Het gaat om een selecte groep van instellingen die bekend is met het mentor-
schap en daar in de praktijk op zijn minst enige ervaring mee heeft. Er zijn 
vertegenwoordigers van instellingen uit alle sectoren genterviewd: verpleeg-
huizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, psychiatrische zieken-
huizen, RIAGG's en ziekenhuizen. Een groot deel van deze geinterviewden 
was werkzaam als maatschappelijk werker. Zij bleken in de praktijk het meeste 
te malcen te hebben met het mentorschap. Sorrunige waren werkzaam in 
meerdere gebieden van de zorg. Daarnaast zijn verpleeglcundigen, artsen en 
beleidsmedewerkers geinterviewd. 

Er bleken grote verschillen te bestaan in het beleid dat de instellingen voeren 
ten aanzien van het mentorschap. De meeste instellingen verstrekten informatie 
over het mentorschap bijvoorbeeld bij opname of bij het bereiken van de 
meerderjarigheid. Bij ongeveer een vijfde van de instellingen was sprake van 
een uitgesproken beleid waarbij het mentorschap sterk werd aanbevolen en in 
een geval zelfs verplicht werd gesteld. Twee instellingen waren bijzonder actief 
te noemen; zij gingen indien nodig zelf op zoek naar mentoren. 
Ook het aantal mentoren birmen de instellingen was zeer uiteenlopend. Bij 
verpleeghuizen waren er gemiddeld vier a vijf bewoners met een mentor. 
Instellingen voor verstandelijk gehandicapten kenden meerdere mentoren, in 
een enkel geval was sprake van 30 tot 40 mentorschappen. Binnen de zorg aan 
psychiatrische patienten Imam het mentorschap af en toe voor en in de 
somatische zorg zeer sporadisch. 
Ongeveer een derde van de geinterviewde hulpverleners diende zelf wel eens 
een verzoek tot mentorschap in. En ook een derde deel gaf aan dat er zich 
problemen voordeden bij het vinden van geschikte mentoren. 
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Het merendeel van de gelnterviewde hulpverleners sprak zich uit tegen de 
mogelijlcheid dat direct betrokken hulpverleners mentor zouden kunnen wor-
den. Tegelijkertijd werd door sommigen gesuggereerd, dat uitwisseling van 
hulpverleners door instellingen onderling voor de uitoefening van het mentor-
schap wel een goede zaak zou zijn. 
Over de mogelijkheid om rechtspersonen tot mentor te benoemen, oordeelde 
meer dan de helft van de hulpverleners negatief. Men vond een dergelijke 
mentor te anoniem en te afstandelijk. Bovendien bleken enkele hulpverleners 
slechte ervaringen te hebben opgedaan met instanties voor bewindvoering die 
ook mentorschappen zijn gaan uitvoeren. 

Met betreldcing tot de voorgelegde casus oordeelden de hulpverleners als volgt: 

fasus 1: 
Is de mentor bevoegd zich te mengen in een relatie van betrokkene als deze 
schadelijk is voor de betrokkene? 
In tegenstelling tot de mentoren die in meerderheid van mening waren dat zij 
konden ingrijpen bij een relatie, oordeelden de hulpverleners hierover meer 
verdeeld. Het aantal dat van mening was dat een mentor mag ingrijpen in een 
relatie, is net zo groot als het aantal dat mist meende dat dit niet tot de 
bevoegdheden van de mentor behoort. 

Casus 2:  
Kan een mentor nog vertegenwoordigend optreden na het overlijden van de 
betrokkene (bijvoorbeeld keuze maken tussen begraven en cremeren)? 
De meerderheid van de hulpverleners was van mening dat de mentor na het 
overlijden van de .betroldcene bevoegd was tot (vertegenwoordigend) optreden. 

Casus t 
Kan de mentor een door de hulpverlener geplande overplaatsing tegenhouden? 
Mentoren achtten zich zeker bevoegd om een overplaatsing tegen te houden. 
De hulpverleners waren duidelijk een andere mening toegedaan. Wel waren de 
meeste hulpverleners (en mentoren) van mening dat een dergelijke kwestie op 
basis van overleg zou moeten worden opgelost. 

De hulpverleners werd tevens gevraagd of zij slecht functionerende mentoren 
waren tegengekomen. De meeste mentoren waarmee de hulpverleners te maken 
lcregen, functioneerden naar het oordeel van genterviewde hulpverleners, goed. 
Wel rees de vraag wanneer een mentor slecht functioneert. Een hulpverlener 
wees erop dat een nicht van betroldcene ver weg woonde, maar tot mentor was 
benoemd op verzoek van de instelling. Deze mentor kwam slechts twee keer 
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per jaar de betrokkene bezoeken. Kan in dit voorbeeld de mentor een goede 
mentor zijn? In een aantal gevallen waren er slechte ervaringen met mentoren. 
Het betrof mentoren die geen informatie aan de familie doorgaven, zich 
onredelijk opstelden, zichzelf onvoldoende op de hoogte stelden of niet kritisch 
genoeg waren. 

Een ruime meerderheid van de hulpverleners ,onderschreef de wenselijkheid 
van een verplichte rapportage voor mentoren. Een van de respondenten achtte 
een dergelijke verplichting echter in strijd met het recht op privacy, omdat dan 
alle persoonlijke gegevens bij de kantonrechter komen te liggen. 

Indien een mentor was benoemd, richtte de hulpverlener zich in eerste instantie 
tot de betrokkene. Voor zover mogelijk werd gekeken of de betrokkene zelf in 
staat was zijn patientenrechten uit te oefenen. Bij verschil van mening tussen 
mentor en betrokkene reageerden de diverse hulpverleners varierend. Sommige 
gingen uit van wat de betroldcene zelf wilde en andere volgde de mening van de 
mentor, want deze was, vond men, niet voor niets benoemd tot mentor. 
Als er geen mentor was, bleek er veelal een informele vertegenwoordiger als 
bedoeld in de Wgbo te zijn. Was er geen informele vertegenwoordiger dan 
werd vaak gewerkt met een contactpersoon; die men soms aanraadde om 
mentor te worden. Indien er niemand beschikbaar was om als vertegen-
woordiger (formeel of informeel) op te treden, nam in een aantal gevallen een 
team binnen de instelling zelf beslissingen over de betroldcene. Dit laatste 
kwam met name voor binnen de psychogeriatrie. 
Een belangrijk voordeel van het mentorschap voor de hulpverleners was dat er 
een duidelijk aanspreekpunt bestond wat vooral bij onenigheid in de familie 
gewenst was. Bovendien was de instelling afgedekt en werd er gecontroleerd. 
Meestal was echter de benadering van informele vertegenwoordigers of 
contactpersonen hetzelfde als de benadering van mentoren. Hulpverleners 
binnen de psychiatrie spraken er hun waardering over uit dat er met de mentor 
overleg kon worden gevoerd, want sommige patienten zijn het regelmatig 
oneens met de hulpverlener (als gevolg van het ziektebeeld). Daarnaast vormde 
het mentorschap soms een prildcel om tot overleg over te gaan. 

Tot slot is ook aan de hulpverleners gevraagd of er nog problemen en/of 
opmerkingen waren. Hierop was de meest voorkomende reactie dat er nog 
zoveel onduidelijkheid bestond met betreldcing tot de inhoud van het 
mentorschap en onwennigheid met het mentorschap; wanneer moet de mentor 
erbij worden betrokken? Wanneer moet de mentor worden geinformeerd? Hoe 
ver reiken de bevoegdheden van de mentor? 
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Er is met vier 
gevoerd: 
- Fv0 
- NVVz 
- Stichting PVP 
- Vereniging Cerebraal 

De Federatie van Ouderverenigingen is een overkoepelende organisatie voor 
oudenrerenigingen van verstandelijk gehandicapten. Zij is zeer goed bekend 
met het mentorschap. Al voordat de wet van laacht werd, heeft de Fv0 zich 
jarenlang beziggehouden met het fenomeen mentorschap. Ook de achterban 
(ouderverenigingen) is goed op de hoogte van het mentorschap. 
Het mentorschap werd beschouwd als een belangrijke maatregel die een lacune 
heeft opgevuld. De mentor moet verregaande bevoegdheden hebben om 
bijvoorbeeld een overplaatsing tegen te kunnen gaan. Er waren enkele 
lcnelpunten waarvan de belangrijkste was dat het onmogelijk is om twee 
mentoren tegelijk te benoemen. Onder ouders is behoefte om de gezamenlijke 
zorg voor hun kind ook in een gedeeld mentorschap tot uitdrukking te brengen. 
Een ander probleem was dat de Wgbo niet goed aansluit op het mentorschap. In 
de Wgbo zouden de bevoegdheden van de mentor nadrukkelijker moeten 
worden benoemd. 
Degene die we gesproken hadden van de federatie vond het een goede zaak als 
er een verplichte periodieke verslaglegging voor mentoren zou worden opge-
legd maar wist dat de ouders zelf bier anders over denken en dit overbodig 
vinden. 
Er was geen algemeen beleid ten aanzien van mentorschap in de zin van 
richtlijnen wanneer er wel of geen mentorschap nodig is. De organisatie had 
ook niet de wens om her invulling aan te geven, het blijft inuners een keuze 
van de ouders. 
Na de instelling van het mentorschap veranderde er meestal weinig aangezien 
ouders voor bun kind blijven zorgen. Het betrof een formalisering van de 
bestaande situatie. 

De Nederlandse Vereniging voor Verpleeghuiszorg is een brancheorgani-
satie voor verpleeghuizen. De NVVz behartigt de belangen van de sector en 
heeft daarnaast een adviserende en informerende taak. De NVVz was bekend 
met het mentorschap en lcreeg regelmatig vragen over de vertegenwoordiging 
van personen en in het verlengde daarvan vragen over het mentorschap. 
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vertegenwoordigers van belangenorganisaties een gesprek 

Federatie van Ouderverenigingen; 
Nederlandse Vereniging voor Vetpleeghuiszorg; 
Stichting Patienten Vertrouwens Persoon; 
Vereniging voor mensen met een niet-aangeboren 
hersenletsel. 
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Volgens de NVVz waren de meeste verpleeghuizen ervan op de hoogte dat het 
mentorschap kan worden ingesteld en dat de mentor gezien moet worden als 
een wettelijk vertegenwoordiger. Er was echter nog onvoldoende bekendheid 
met de procedurele en inhoudelijke kant van het mentorschap. Hierover is meer 
voorlichting nodig. Ook instellingen zelf waren niet goed op de hoogte van de 
maatregel. Zelfs mentoren waren niet altijd voldoende op de hoogte van hun 
taken en bevoegdheden. 
Het mentorschap bleek goed hanteerbaar en voor bepaalde gevallen een 
uitkomst. Bijvoorbeeld als de betrokkene geen familie heeft en een vertegen-
woordiger moet worden benoemd. Of juist als sprake is van een (grote) familie 
en men er onderling niet uitkomt wie als vertegenwoordiger zal optreden; als 
dan een mentor wordt benoemd is er voor het verpleeghuis een duidelijk 
aanspreekpunt. 
Er deden zich wel eens problemen voor om een mentor te vinden. Het zou 
daarom mogelijk moeten zijn dat vrijwilligers werkzaam binnen het verpleeg-
huis tot mentor benoemd kunnen worden. Bij professionele mentoren zette de 
vereniging vraagtekens omdat de bemoeienis van een `wildvreemde' weinig 
waarde heeft voor de betrokkene. 
De vereniging signaleerde een aantal knelpunten ten aanzien van het mentor-
schap. Hoe ver reiken de bevoegdheden van de mentor? Een probleem was de 
tijdsduur van de procedure bij het kantongerecht. Onduidelijk was wie als 
aanspreelcpunt of vertegenwoordiger gezien moest worden lopende de proce-
dure. 

De Stichting PVP is de werkgever van vertrouwenspersonen die werkzaam 
zijn in psychiatrische ziekenhuizen. We hebben wel een gesprek met een 
coordinator van deze organisatie gevoerd maar bij voorbaat was duidelijk dat 
het mentorschap bij deze organisatie niet echt een veelvoorkomend gespreks-
onderwerp is. Dit zou er op lcunnen duiden dat binnen de psychiatrie het 
mentorschap niet veel voorkomt. 
Sporadisch kwamen er vragen of klachten van psychiatrische patienten die 
betrekking hebben op wilsonbekwaamheid. Volgens de stichting kon het 
mentorschap (met name door familieleden) binnen de psychiatrische sector ook 
nadelig uitpalcken aangezien de belangen en wensen van de familie tegenover 
de belangen van de betrokkene ktumen staan. Binnen de psychiatrie wordt 
momenteel discussie gevoerd over de rol en bevoegdheden van de familie, 
bijvoorbeeld met betrekking tot informatieverstrekking of de behandeling van 
betrolckene. 
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De Vereniging Cerebraal signaleerde ten aanzien van het mentorschap zeer 
specifieke problemen als het gaat om mensen met een niet-aangeboren hersen-
letsel. Voor buitenstaanders is namelijk moeilijk zichtbaar dat er jets deze 
personen aan de hand is. Dit heeft onder meer tot gevolg dat zij niet wils-
onbekwaam worden verklaard terwij1 zij `niet meer zichzelf zijn' en bovendien 
gemakkelijk worden misbruikt. Er is daarom in de opvatting van deze vereni-
ging meer kennis nodig over hersenletsel en de wetgever moet meer nuances 
aanbrengen in wettelijke regelingen zoals het mentorschap. 

4.2.5 	Kantonrechters en arrondissementsrechters 

Bij het interviewen van rechters werden enerzijds vragen gesteld over de 
procedurele en formele aspecten van het mentorschap terwij1 anderzijds nader 
werd ingegaan op de inhoudelijke kant van het mentorschap. 
Op een aantal vragen konden de kantonrechters geen antwoord geven, omdat 
bepaalde problemen zich voordoen in het voortraject en opgelost worden door 
de griffie. Bijvoorbeeld de vraag of men denkt dat er ooit om mentorschap 
wordt verzocht nadat een verzoek om curatele is afgewezen. Ook de vraag wat 
er gebeurt met verzoeken waar geen mentor is voorgedragen, moet men 
eigenlijk aan de griffie stellen. De kantonrechter krijgt kant en Mare zaken voor 
zijn neus en de meeste problemen worden door de griffie opgelost. Het lcwam 
ook zelden voor dat een verzoek werd afgewezen. Als er jets scion aan het 
verzoek, wordt de verzoeker door de griffie benaderd om het verzoek aan te 
vullen of te wijzigen. 
De helft van de kantonrechters vond een zitting niet altijd noodzakelijk; 
belanghebbenden hoefden niet te komen als zij het eens zijn met het 
verzoekschrift. Vaak werd wel informatie ingewonnen bij de familie of de 
instelling, maar werd de betrokkene niet gehoord omdat het duidelijk was dat 
het mentorschap noodzakelijk was (bijvoorbeeld op grond van een 
deslcundigenverklaring). De meeste kantonrechters waren van mening dat er 
geen zitting nodig was als er alckoordverklaringen van de familieleden zijn en 
een deslcundigenverklaring. Slecht eon rechter vond dat er altijd een zitting 
moest zijn waarbij de betrokIcene aanwezig is. 
Het Icwam zeer weinig voor dat een verzoek om mentorschap werd afgewezen. 
Vijf rechters hadden er een keen mee te maken gehad. Redenen om het verzoek 
af te wijzen waren onder meer: de verzoeker wilde beschenningsbewind en had 
gemakshalve ook mentorschap ingevuld maar dit niet gemotiveerd; het 
mentorschap diende alleen om een huwelijk tegen te gaan van betrokkene; er 
was ruzie over de te benoemen persoon terwij1 instelling van het mentorschap 
niet noodzakelijk was. 
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Slechts een keer werd een tijdelijk mentorschap ingesteld. De reden hiervoor 
was dat de kantonrechter twijfels had over de benoemde mentor. Door het 
mentorschap tijdelijk in te stellen, wilde hij controle houden op de situatie. 

Op de vraag of de rechter een zelfde persoon benoemt tot mentor en 
bewindvoerder was het antwoord van de meeste kantonrechters dat ze de 
voorkeur uit het verzoekschrift volgden. Werd in het verzoekschrift verzocht 
om dezelfde persoon tot mentor en bewindvoerder te benoemen dan deed de 
rechter dat ook. Twee kantonrechters wezen erop dat zij er de voorkeur aan 
gaven om de verantwoordelijkheden te verdelen tussen twee personen en 
zodoende trachtten om de functie van mentor en bevvindvoerder gescheiden te 
houden. 

Met betaking tot professionele mentoren vonden drie kantonrechters dat 
professionele mentoren voor sommige situaties (bijvoorbeeld als er niemand 
anders is) een goede oplossing zijn. Een gaf er de voorkeur aan om de 
professionele mentor onder te brengen in een stichting in verband met de 
controle en het coachen dat door de stichting kan worden verzorgd. De andere 
kantonrechters stonden er wat aarzelend tegenover en wezen op de financiele 
problemen die het kan opleveren; professioneel maar niet commercieel. 

Na de instelling van het mentorschap hadden de kantonrechters zelden nog 
contact met de mentoren of de betrokkenen. In de reeds eerder vermelde casus 
waarin de rechter niet veel vertrouwen had in de mentor, was er contact omdat 
de rechter de mentor tijdelijk had benoemd. In een ander geval was een mentor 
ontslagen, omdat hij behoorlijk autoritair optrad en de betrokkene daarover zijn 
beklag deed bij de rechter. 
Deze twee gevallen waren ook de enige keren geweest dat een van de 
geinterviewde kantonrechters na het instellen van de maatregel nog contact had 
gehad met de mentor of betrokkene. Ook in het kader van een machtiging 
kwam het slechts sporadisch voor dat men naar de kantonrechter gaat. De 
meerderheid van de ondervraagde kantonrechters liet het verder liever aan de 
mentor over en was niet van mening dat de mentor om een machtiging zou 
moeten vragen. 
Er is in nog nooit aan een van deze kantonrechters verzocht om een rechts-
handeling van de betrolckene te vemietigen. 

In de wet is de mogelijkheid opgenomen voor de kantonrechter om de mentor 
een beloning toe te kennen. Door een kantonrechter was een dergelijke 
beloning toegekend aan een mentor; de andere hadden er geen ervaringen mee 
omdat er nog nooit om een beloning was verzocht of omdat men van mening 
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was dat het toekennen van een beloning door de bewindvoerder dient te 
geschieden (wat vervolgens door de kantonrechter wordt gecontroleerd). ten 
respondent was er zelfs van overtuigd dat de kantonrechter niet bevoegd was 
een dergelijke vergoeding toe te kennen. 

De interviews met de kantonrechters leverden tot slot nog de volgende 
opmerkingen op: 
• Het zou mogelijk moeten zijn om twee mentoren te benoemen. 
• Verzoekers klaagden omdat bij een gecombineerd verzoek tot mentorschap 

en beschemfingsbewind twee keer griffierecht moest worden betaald. 
• De maatregel van het mentorschap was bij de bevollcing nog niet erg 

bekend; het kantongerecht diende soms als voorlichtingsinstituut! 
• Mentorschap werd soms ingesteld als iemand totaal idioot was en niets kon, 

men dacht dat het mentorschap erbij hoorde, maar eigenlijk was het in een 
dergelijk geval overbodig een mentor te benoemen. 

• Enkele kantonrechters vroegen zich af wat er van het mentorschap in de 
pralctijk terecht lcwam. 

• Er Werd op gewezen dat het goed is dat ouders een formeel machtsmiddel 
hebben ten opzichte van hulpverleners. Ouders weten het meestal wel beter. 

In het onderzoek was eveneens een drietal interviews met arrondissements-
rechters afgenomen. De informatie afkomstig van deze interviews bleek (voor 
de bespreking van het mentorschap) weinig toe te voegen aan het boven-
staande. Om die reden worden hieronder slechts enkele resultaten van deze 
interviews summier beschreven. 
Uit de interviews kwam naar voren dat de ambtshalve instelling van een 
mentorschap door een arrondissementsrechter nauwelijks voorkomt. Twee van 
de ondervraagde rechters hadden er een enkele keer ervaring mee gehad. Een 
keer was mentorschap in combinatie met beschermingsbewind ingesteld in 
plaats van de verzochte curatele, omdat het verzoek tot instelling van een 
curatele slecht was onderbouwd. Als het uitsluitend om de persoonlijke 
belangenbehartiging ging, gaven de rechters wel de voorkeur aan instelling van 
het mentorschap boven de curatele. Echter in de pralctijk lcwam dit (nog) niet 
VO0r. 
Aan de arrondissementsrechters werd een aantal vragen gesteld over de 
procedure met betrelcicing tot een ondercuratelestelling. Met betreldcing tot de 
zitting werd door een rechter opgemerkt dat er geen zitting plaatsvond als er 
een verklaring van een arts en aldcoordverklaringen van de familieleden bijge-
voegd waren. Bij een ambtshalve instelling van mentorschap en beschermings-
bewind werd wel een zitting gehouden omdat er in dat geval afgeweken werd 
van hetgeen was verzocht. De respondenten stelden bepaalde eisen aan de 
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deskundigenverklaring. Het overschrijven van de wettekst zou onvoldoende 
zijn; een diagnose van het ziektebeeld en de gevolgen daarvan zijn noodzake-
lijk om een oordeel te kunnen geven. 
De geinterviewde arrondissementsrechters ervoeren onbekendheid met de 
maatregel van het mentorschap bijvoorbeeld onder advocaten; deze verzochten 
vaak om een curatele zonder de instelling van een mentorschap te hebben 
overwogen. 
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5 	Bevindingen nader onderzocht 

5.1 	Inleiding 

In dit hoofdstuk worden bepaalde onderwerpen van het mentorschap nader aan 
de orde gesteld welke tijdens het onderzoek als problematisch naar voren 
Icwamen en / of in de literatuur en wetsgeschiedenis onderwerp van discussie 
zijn geweest. Alvorens in het afsluitende hoofdstuk tot conclusies en aan-
bevelingen te komen, is het noodzakelijk om onderstaande onderwerpen nader 
uit te diepen. De eerste drie betreffen de inhoud van het mentorschap en de 
laatste gaat over de procedurele regels van het mentorschap. 

In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk komt aan de orde de fundamentele 
vraag naar de meerwaarde van het mentorschap (5.2). Het betreft hier een van 
de kernvragen van deze evaluatie. Voor de inwerkingtreding van de Wet 
mentorschap waren sceptische geluiden te horen. Er werd gevreesd voor een 
ongewenste juridisering' van bestaande praktijken. Daarnaast vroeg men zich 
tij dens de parlementaire behandeling af of er wel behoefte was aan een derde 
beschermingmaatrege1 14. Er werd door enkelen voorgesteld om de bestaande 
beschermingsmaatregelen uit te breiden met niet-vermogensrechtelijke be-
langenbehartiging. In de kamerstulcken betreffende de Wet mentorschap werd 
(uiteraard) het bestaansrecht van het voorgestelde mentorschap verdedigd, maar 
er werd tegelijk meerdere malen op gewezen dat de instelling van het mentor-
schap een `ultimum remedium' diende te zijn; de rechter zou het mentorschap 
niet moeten instellen indien hij van mening is dat de belangenbehartiging op 
andere wijze adequaat kan worden ondervangen 15. Hier is het subsidiariteits-
beginsel van toepassing. Daarnaast wordt de eis gesteld dat de maatregel 
noodzakelijk moet zijn. Hierbij moet worden gelet op de persoonlijke behoefte 
en omstandigheden van de betrokkene. 

14TK 1991-1992, 22 474, nr. 3, blz. 3. 
I5TK 1991-1992, 22 474, nr. 3, blz. 20. 
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In de wettekst is deze `noodzakelijkheidseis' niet terug te vinden, maar in de 
wetsgeschiedenis staat: 

"Veelal zal de feitelijke onbekwaamheid voldoende kunnen worden 
opgevangen door naaste familie en verzorgers. Ms deze ontbreken, zich 
afzijdig houden of omtrent de niet-vermogensrechtelijke belangen van de 
betrolckene onderling van mening verschillen, kan de instelling van een 
mentorschap zijn aangewezen 16." 

De vraag naar de meerwaarde en het bestaansrecht van het mentorschap spitst 
zich vooral toe op de relatie tussen het mentorschap en de Wet geneeslamdige 
behandelingsoverkomst (Wgbo). Deze wet — zie hoofdstuk 1— werd op 1 april 
1995 ingevoerd. Indien belangenbehartiging op grond van de Wgbo voldoende 
beschenning voor de betrokkene zou bieden, kan worden verondersteld dat niet 
is volda.an aan de eis dat het mentorschap een 'ultimum remedium' dient te 
zijn. 
De andere mogelijkheden om iemand te vertegenwoordigen — zoals volmacht, 
opdracht, zaakwaameming — worden hier buiten beschouwing gelaten; daar-
voor wordt verwezen naar de literatuur die hierover reeds verschenen 
De bespreking van de meerwaarde van het mentorschap worth afgesloten met 
de behandeling van de toegevoegde waarde van het mentorschap in de praktijk. 

De volgende paragraaf handelt over de bekendheid met het mentorschap (5.3). 
Zowel de bekendheid met het bestaan van de maatregel als met de inhoud van 
de maatregel (voomamelijk de bevoegdheden van de mentor) zullen aan de 
orde komen. Tijdens het onderzoek lcwam naar voren dat de bekendheid met 
het mentorschap in het algemeen (dat wil zeggen, bij de daarvoor in aan-
meriting komende (beroeps)groepen zoals familieleden, hulpverleners en 
rechters) nog veel te wensen overliet. 
Mentoren gaven aan dat zij onvoldoende op de hoogte waren van bun 
bevoegdheden en taken. De wet is op dit punt zeer summier. Artikel 1:453 BW 
bepaalt dat de mentor bevoegd is de betroldcene te vertegenwoordigen met 
betreldcing tot rechtshandelingen in aangelegenheden betreffende zijn ver-
zorging, veipleging, behandeling en begeleiding. Dit terrein is zeer omvangrijk 
en blijkens de wetsgeschiedenis gaan de bevoegdheden van de mentor erg ver. 

16TK 1991-1992, 22 474, nr. 3, blz. 11. 
17  Driehoeksverhoudingen', Preadvies voor de Vereniging voor gezondheidsrecht ten 
behoeve van de jaarvergadering op 27 april 1990, F.C.B. van Wijmen, 1990, blz. 15. 
`Bejaerde wezen behoeven geen mentor', J. de Boer, NE 1993, blz. 1575-1576. 
turatele voor personen met een geestelijke stoornis en bescherming op moat 
K. Blankman, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1994. 
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De enige grens die de wetgever geeft, is dat de mentor niet kan optreden bij 
medische verrichtingen die naar hun aard uitsluitend met uitdrukkelijke toe-
stemming van de betrokkene kunnen plaatsvinden. Hierbij wordt euthanasie als 
voorbeeld gegeven 18 . De staatssecretaris legt de grens jets ruimer door tijdens 
de mondelinge behandeling uitdrukkelijk te vermelden dat de mentor niet 
bevoegd is een levenstestament op te stellen 19 . De regering wenst de vraag hoe 
ver de vertegenwoordigings- en beslissingsbevoegdheid reikt, over te laten aan 
de jurisprudentie 20. De jurispnidentie geeft tot nu toe niet de gewenste 
duidelijk-heid. Daarnaast lijkt de afstemming tussen de Wgbo en de Wet 
mentorschap een probleem te vormen, waardoor de bevoegdheden van de 
mentor in medische aangelegenheden nog onduidelijker worden. 

Na de bespreking van de opvattingen over de bevoegdheden van de mentor 
wordt ingegaan op de problematiek bij het benoemen van mentoren (5.4). Op 
grond van het dossieronderzoek hebben we geconstateerd dat in de meeste 
gevallen familieleden tot mentor worden benoemd. Verder is opgemerkt dat het 
sporadisch voorkomt dat twee mentoren worden benoemd. In de Wet mentor-
schap staat niet uitdrukkelijk vermeld dat slechts een mentor kan worden 
benoemd, maar er is ook geen enkele aandacht besteed aan de mogelijkheid om 
meer dan een mentor te benoemen 21 . Dit in tegenstelling tot het beschermings-
bewind waar uitdrukkelijk de mogelijkheid is opgenomen om twee of meer 
bewindvoerders te benoemen (art. 1:437 BW). In de Wet mentorschap is 
evenmin een regeling opgenomen voor het geval tussen twee mentoren een 
verschil van mening zou zijn. Een vergelijkbare regeling is wel tern te vinden 
in artikel 1:437 lid 3 BW voor het beschermingsbewind. Hoewel er geen 
wettelijke basis is voor de benoeming van twee mentoren, komt dit in de 
praktijk wel voor. Deze kwestie wordt daarom nader besproken. 
Voor de inwerkingtreding van de Wet mentorschap werd er op gewezen dat de 
onmogelijIcheid om hulpverleners22  en rechtspersonen tot mentor te benoemen 
tot gevolg zou kunnen hebben dat er een tekort zou ontstaan aan mentoren 23 . 

18TK 1991-1992, 22 474, nr. 3, blz. 11. 
19TK Handelingen, 10 maart 1994, blz. 60-4482. 
201X 1991-1992, 22 474, B, blz. 1-2. 
21 Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel inzake de nadere regeling van 

het gezag over en van de omgang met minderjarige kinderen werd opgemerkt dat volgens 
het wetsvoorstel mentorschap altijd een mentor wordt benoemd; 
TK 1992-1993, 23 012, nr. 3, blz. 17. 

22Ais  • • bu de benoeining van mentoren gesproken wordt over hulpverleners wordt gedoeld op 
de hulpverlener die werkzaam is bij de instelling waarvan de betrokkene zorg ontvangt. 

23 `Mentorschap; een omstreden wetsvoorstel', K. Blankman, TvG 1988, blz. 209. 
`Mentorschap: Adviezen en commentaren op het voorontwerp', F.C.B. van Wijmen, FJR 
1990, blz. 243. 
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Na een bespreking van een eventueel tekort aan mentoren zal de uitsluiting van 
deze personen voor de benoeming tot mentor worden behandeld. 
Tenslotte gaan we nader in op de — benoeming van — professionele mentoren. 
Uit de interviews was namelijk naar voren gekomen dat zich bij hen specifieke 
problemen voordoen. 

Na de behandeling van deze inhoudelijke aspecten wordt tot slot aandacht 
besteed aan enkele procedurele aandachtspunten (5.5). Tijdens het onderzoek 
bleek dat een aantal elementen van de procedure tot instelling van het mentor-
schap problemen opleverde of leidde tot uiteenlopende benaderingen door 
kantongerechten. Het betreft achtereenvolgens de problematiek rond het 
griffierecht, het wel of niet plaatsvinden van een zitting, de deslamdigen-
verklaring en de afgeleide woonplaats van betrokkene. 

5.2 	Meerwaarde van het mentorschap 

5.2.1 	Behoefte aan het mentorschap 

De Wet mentorschap is tot stand gekomen omdat er — zoals in hoofdstuk I 
reeds is besproken — behoefte was aan een wettelijke regeling voor de niet-
vermogensrechtelijke belangenbehartiging van meerderjarige wilsonbelcwa-
men. De maatregel van curatele bleek niet altijd geschikt om in deze behoefte 
te voorzien. Dit komt doordat de curatele een stigmatiserende werking heeft, 
met name vanwege de publicatieverplichting. Daamaast koppelt de onder-
curatelestelling de niet-vermogensrechtelijke belangenbehartiging altijd aan de 
vermogensrechtelijke belangenbehartiging, terwijl dit niet altijd noodzakelijk 
hoeft te zijn. 

De behoefte aan het mentorschap (zoals vooraf gesignaleerd) is inderdaad 
merkbaar in de praktijk. Zo lcwam de vraag naar mentorschap onder meer voort 
uit de `afwijzing' van de curatele. Tijdens de interviews met mentoren bleek 
dat deze een afweging maakten tussen het mentorschap en de curatele. De 
keuze viel dan op het mentorschap omdat de curatele als te zwaar werd ervaren 
en te beperkend voor de betrokkene. In een aantal gevallen heeft men zelfs de 
inwerkingtreding van de Wet mentorschap afgewacht voordat men een 
beschermingsmaatregel liet instellen. Men wilde juridisch sterker staan, maar 
vond ondercuratelestelling niet noodzalcelijk. 
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De kosten voor de instelling van een curatele zijn aanzienlijk hoger dan bij 
instelling van een mentorschap (hoger griffierecht, verplichte procesvertegen-
woordiging en publicatiekosten). Uit het interview met een mentor is gebleken 
dat deze meerkosten de reden waren om mentorschap te verkiezen boven 
curatele. Of dat wellicht in meerdere gevallen een rol heeft gespeeld kunnen we 
niet zeggen, omdat bier niet specifiek naar is gevraagd. Wel is enkele keren 
door hulpverleners opgemerkt dat curatoren door de hoge kosten ervan af zagen 
om een bestaande curatele om te laten zetten in een mentorschap (eventueel in 
combinatie met bescherrningsbewind). 

Wanneer binnen hulpverleningsinstellingen de vraag opkwam naar een (door 
de rechter) benoemde vertegenwoordiger voor een wilsonbekwame bewoner of 
client, werd door hen regelmatig mentorschap aanbevolen in plaats van 
curatele. De maatschappelijk werkers die genterviewd zijn, hadden vaak een 
voorkeur voor mentorschap, omdat ook zij curatele te ingrijpend vonden. 
Sommige hulpverleners hadden ook het gevoel dat het bij curatele toch 
voornamelijk om de vermogensrechtelijke belangen ging; een hulpverlener zei 
zelfs dat de curator door de woonvoorziening vaak niet bij een bespreking van 
een behandelplan wordt uitgenodigd omdat men van mening is dat de curator 
daartoe niet bevoegd is, dit in tegenstelling tot de mentor. 

Gebleken is dat van de vooraf veronderstelde behoefte aan een maatregel 
uitsluitend voor niet-vermogensrechtelijke belangenbehartiging, nauwelijks 
sprake was. Uit het dossieronderzoek kwam naar voren dat in minimaal 86 
procent van de ingestelde mentorschappen sprake was van een combinatie van 
mentorschap en beschermingsbewind. Het kwam wel vaak voor dat uitsluitend 
een bewind werd ingesteld. 

In de pralctijk blijkt er dus behoefte te bestaan aan een maatregel ter 
bescherrning van de niet-vermogensrechtelijke belangen van wilsonbelcwamen, 
waarbij men duidelijk de voorkeur geeft aan het mentorschap boven de 
curatele. Dit leidt echter nog niet tot een antwoord op de vraag of het 
mentorschap daadwerkelijk noodzakelijk is om bepaalde beslissingen te nemen 
of dat kan worden volstaan met andere vertegenwoordigingsmogelijkheden. In 
de volgende paragraaf wordt ingegaan op de in de wetsgeschiedenis en 
jurisprudentie gestelde eisen van noodzakelijkheid en subsidiariteit. Deze twee 
voorwaarden zijn niet los van elkaar te zien, een maatregel is irnmers niet 
noodzakelijk indien op andere wijze de belangen van de betrokkene behartigd 
kunnen worden. 
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24HR 8 november 1996, RvdW 1996, nr. 214 C. 
25`De hulpverlener toch als mentor?', R.R.M. Berendsen en K. Blankrnan, NJB 1997, 

blz.769, 770. 
26 1Cantongerecht Emmen, 28 jurti 1995, NJ 1995, nr. 658. 
27 ICantongerecht Emmen, 15 april 1998 , ongepubliceerd. 

5.2.2 	Noodzakeliptheidseis en subsidiariteitsbeginsel 
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De Hoge Raad besliste in zijn beschilcicing van 8 november 1996 dat een 
verzoek tot instelling van een mentorschap terecht was afgewezen, omdat Met 
voldaan was aan de eis van noodzakelijkheid 24. De instelling van een mentor-
schap werd niet noodzakelijk geacht, omdat de belangen van de betrokkene al 
voldoende werden behartigd door onder andere de aanwezigheid van een 
bewindvoerder en een visor, een door de woonvoorziening aangewezen 
persoonlijk begeleider. 
Berendsen en Blankman laten zich in een artikel lcritisch uit over deze 
beschildcing25 . Zij zijn van melting dat deze uitspraak van de Hoge Raad de 
suggestie zou lcurmen wekken dat ingeval er een visor is, dit er automatisch toe 
zou leiden dat er gear mentor zal worden benoemd. 
De kantonrechter van Emmen benadrukte in twee beslissingen dat de instelling 
van het mentorschap geen automatisme is. In de eerste casus wees hij erop dat 
onnodig bevoogdend optreden uit den boze is; de nog aanwezige bekwaarnheid 
van de betrokIcene moet zoveel mogelijk tot haar recht kunnen komen 26 . In een 
andere casus was er verschil van inzicht tussen de familie en het gezins-
vervangend tehuis waar betrokkene woonachtig was. De familie vond dat er 
vooral vOor betrolckene beslist moet worden terwijI het gezinsvervangend 
tehuis juist de zelfstandigheid van de betrolckene benadrulcte. De kantonrechter 
overwoog onder meer: 

Ook de kantonrechter in Assen was van mening dat er in een bepaalde situatie 
geen noodzaak was om een mentorschap in te stellen. Omdat een dochter de 
andere kinderen van haar moeder te weinig betrok bij de verzorging van hun 
moeder, verzocht een zoon van betroldcene om benoeming van zichzelf tot 
mentor. 
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"Indien het wettelijk criterium wordt vervuld ?can' de kantonrechter een 
beschermingsmaatregel uitspreken. Met deze toevoeging worth' (mede) 
aangeduid, dat als er geen noodzaak is, dan wel zo een beschermingsmaatregel 
niets uithaalt of zelfs averechts werict, het de kantonrechter vrij staat om een 
verzoek of te wijzen. Met niet-instelling van een mentorschap wordt in dit geval 
naar het lijkt het doel van de wet (zoveel zelfbeschikking als mogelijk is) het 
best gediend27." 



De kantonrechter redeneerde als volgt: 
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"Het verzoek is er voornamelijk op gericht, dat de belangen van de kinderen 
die zich achtergesteld voelen, meer accent krijgen. Niet is gebleken dat het 
belang van moeder vergt dat er een mentor benoemd wordt. Volgt afwijzing 
van het verzoer 28  

Op grond van de Wgbo lcunnen de daarin (art. 7:465 BW) genoemde personen, 
de zogenaamde informele vertegenwoordigers (de gemachtigde en de onbe-
noemde vertegenwoordigers bestaande uit de echtgenoot of andere levensgezel, 
ouder, kind, broer of zus) de patient vertegenwoordigen als deze niet in staat 
kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake. 
De bevoegdheid tot vertegenwoordigen van de onbenoemde vertegenwoordi-
gers komt rechtstreeks voort uit de wet. Hun bevoegdheid verdwijnt bij aanwe-
zigheid van een vertegenwoordiger die door de betrokkene is benoemd (een 
gemachtigde) of door de rechter is benoemd (een curator of mentor). 

Indien belangenbehartiging door een informele vertegenwoordiger op grond 
van de Wgbo voldoende bescherming biedt zou op basis van het subsidiariteits-
beginsel moeten worden afgezien van instelling van het mentorschap. 
Ondanks de mogelijkheden die de Wgbo biedt, is de Wet mentorschap in een 
aantal situaties noodzakelijk voor een afdoende bescherming: 

I. De Wet mentorschap is in eerste plaats van belang voor personen die niet op 
grond van de Wgbo lumen optreden als informele vertegenwoordiger van 
de betrokkene. 
Bijna alle woonvoorzieningen eisen na de opname van de betrokIcene een 
`contactpersoon' die de belangen van de betrokkene behartigt en als 
aanspreekpunt fungeert. Daarbij maakt het voor de instellingen niet uit of 
deze persoon wel of niet een (in)formele vertegenwoordiger is. Er zijn 
instellingen die, indien een contactpersoon of belangenbehartiger niet door 
de Wgbo als vertegenwoordiger wordt `erkend', aandringen op het formali-
seren van deze vertegenwoordiging door middel van het mentorschap. In 
deze gevallen geeft de benoeming van de mentor een sterke juridische 
positie van de vertegenwoordigende persoon. De instelling voelt zich 
bovendien beter beschermd. 

28 Kantongerecht Assen, 15 oktober 1997, Prg. 1998, 4952, blz. 358-359. 
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2. De meerwaarde van de Wet mentorschap voor de in de Wgbo genoemde 
informele vertegenwoordigers, is op het eerste gezicht minder duidelijk. Die 
personen fungeren al als vertegenwoordiger ('contactpersoon') voor de 
instellingen en hebben binnen medische aangelegenheden dezelfde be-
voegdheden als een mentor zou hebben. In de praktijk was dit al langer het 
geval, met de invoering van de Wgbo is de situatie geformaliseerd. 
Instellingen tTeden normaal gesproken al in overleg met echtgenoten, ouders 
en Icinderen al naar gelang de situatie. Ben uitzondering hierop vormt de 
psychiatrie omdat het daar regelmatig voorkomt dat de `bemoeienis' van 
familieleden ongewenst is of zelfs een negatieve uitwerking kan hebben op 
de behandeling van de patient. 
Op een aantal punten is de meerwaarde van het mentorschap ten opzichte 
van de informele vertegenwoordiging op grond van de Wgbo zichtbaar: 
• De Wgbo heeft uitsluitend betTeldcing op medische handelingen terwijl 

de mentor zeggenschap heeft op het brede terrein van de verzorging, 
verpleging, behandeling en begeleiding van betrokkene. Bovendien is 
de mentor hier niet alleen bevoegd tot vertegenwoordigend en 
plaatsvervangend optreden, maar ook tot het adviseren van betrolckene 
op deze en andere terreinen. 

• De vertegenwoordiging op grond van de Wgbo is Met geformuleerd als 
bevoegdheid van partner of farnilielid, maar als een voorziening voor de 
hulpverlener betreffende het nakomen van zijn verplichtingen uit een 
overeenkomst (zie de formulering van art. 7:465 BW); 

• De Wet mentorschap bevat meet waarborgen. De rechter benoemt de 
mentor en de wet biedt meet controlemogelijkheden. 

Tijdens de interviews werd aan de kantonrechters gevraagd of zij — bij een 
verzoek om mentorschap — overwogen of de instelling van het mentorschap 
noodzakelijk was gelet op de mogelijkheden van de Wgbo. Opmerkelijk was 
dat drie rechters niet bekend waren met de Wgbo. De kantonrechters die wel 
bekend waren met de Wgbo, vonden dat het niet aan hen was om mensen die 
graag tot mentor benoemd wilden worden, te weigeren. Zij waren van mening 
dat het bier ging om een familieaangelegenheid. Aileen in het geval dat het 
mentorschap overduidelijk overbodig was, zou de rechter een verzoek om 
mentorschap moeten afwijzen. Oak uit de jurisprudentie blijkt niet uitdruk-
kelijk dat men rekening houdt met de mogelijkheden van de Wgbo. 
Twee rechters wezen terecht op het feit dat de reikwijdte van de Wgbo niet zo 
ver is als die van de Wet mentorschap en de instelling van een mentorschap wel 
degelijk een meerwaarde heeft. Als voorbeeld werd vermeld het feit dat de 
mentor de verplichting op zich neemt te handelen als een goed mentor. Dit 
argument lijkt echter niet zo gelukkig gekozen, want art. 7:465 lid 5 BW bevat 
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een soortgelijke verplichting (zorg van een goed vertegenwoordiger) voor de 
vertegenwoordiger op grond van de Wgbo. 

De toegevoegde waarde van het mentorschap in theorie is hiermee besproken. 
Hoe zit het echter in de praktijk? Ervaren mentoren en betrokkenen ook daad-
werkelijk een toegevoegde waarde? En kan een mentor beslissingen nemen of 
handelingen verrichten die zonder het mentorschap niet mogelijk waren? 

5.2.3 	De toegevoegde waarde van het mentorschap in de praktijk 

Uit de interviews met mentoren bleek dat er in veel gevallen Oen veran-
deringen zijn opgetreden na de instelling van het mentorschap. Een aantal keren 
ervaart men een gevoelsmatige verandering zoals een grotere bewustwording 
van de verantwoordelijkheden. Veel mentoren vinden het bovendien prettig dat 
ze een `stok achter de deur' hebben voor het geval dat ze stappen willen onder-
nemen tegen de hulpverlenende instelling. 
De benoeming van een mentor zorgt er in een aantal gevallen voor dat er rust 
komt binnen families waar de meningen dusdanig verdeeld waren dat daad-
werkelijke beslissingen over de betrokkene achterwege bleven. In dergelijke 
gevallen zijn ook de hulpverleners met het mentorschap gebaat omdat zij nu 
een aanspreelcpunt hebben en niet met ruziende familieleden in gesprek hoeven. 
Hulpverleners wezen er ook op dat door de benoeming tot mentor, mensen 
vaak meer betrolcken raken met de patient. 

Als er vooraf geen belangenbehartiging heeft plaatsgevonden en vervolgens 
een professionele mentor is benoemd, komt de meerwaarde van het mentor-
schap duidelijk naar voren. De professionele mentoren komen het meeste voor 
bij psychiatrische patienten of psychogeriatrische patienten. Bij psychiatrische 
patienten is het soms beter om de familie niet bij de besluiten te betrekken en 
binnen de psychogeriatrie komt het voor dat er geen familie meer is. 
Ter illustratie het voorbeeld van een uitspraak inzake opzegging van een 
zorgverleningsovereenkomst, waarbij de president van de rechtbank Zwolle 
aanleiding zag om tegelijk de mogelijkheden voor een mentorschap te laten 
onderzoeken29. De casus betrof een gehandicapte die in een ADL-woning 3°  
woonde waarvoor de norm gold dat in aanvulling op de zelfredzaamheid van de 
bewoner ten hoogste dertig uur ADL-assistentie per week kon worden 
aangeboden. 

29Rechtbank Zwolle, 7 juli 1997, KG 1997, nr. 262, blz. 627-628. 
"ADL staat voor `Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen'. 
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De ADL-behoefte was gestegen tot boven de norm, maar de gehandicapte 
weigerde mee te werken aan een herindicatie. De rechter besliste dat de 
zorgaanbieder die de ADL-assistentie verleende, gerechtigd was om de over-
eenkomst op te zeggen. De rechter gaf het vonnis ter kennis aan de officier van 
justitie om de mogelijkheden van een mentorschap te onderzoeken. Vervolgens 
werd een professionele mentor benoemd (een werknemer van de zorgaanbieder, 
welke de overeenkomst met de betrolckene had opgezegd). Zonder de benoe-
ming van de mentor, zo bleek nit een interview met de betreffende mentor, zou 
betrokkene verstoken zijn gebleven van de benodigde zorg. 

Wil het mentorschap daadwerkelijk een toegevoegde waarde hebben dan is het 
noodzakelijk dat het belang en de inhoud van deze maatregel door de thoofd-
rolspelers' goed begrepen wordt. Dit blijkt regelmatig niet het geval te zijn (zie 
paragraaf 5.3). Len geinterviewde hulpverlener merkte op dat een mentor pas 
een goed mentor kan zijn als de instelling daar de goede randvoorwaarden voor 
credert; men moet de mentor aanspreken op zijn verplichtingen, overleg-
situaties creeren en informatie geven. 

De mentoren was gevraagd wat voor beslissingen men in de hoedanigheid van 
mentor nam voor betroklcene. De `werkzaamhedent van mentoren betroffen 
met name (meest voorkomende antwoorden worden het eerst aangehaald) 31 : 
- overleg voeren met hulpverleners onder andere in het kader van de 

uitvoering van een zorgplan; 
- huishoudelijke of organisatorische zaken regelen en minder ingrijpende 

besluiten; 
- ingrijpende besluiten nemen onder andere in het kader van operaties, 

medicaties, opnamen; 
- bezoeken van betrokkene en verdiepen in de persoon van betroldcene (ook 

contact met familie); 
- in de gaten houden van uiterlijke verzorging van de betrokkene; 
- regelen van opname in een instelling of een overplaatsing; 
- optreden tegen de instelling. 

3IHierbij moet worden opgemerkt dat de geMterviewden gevraagd is wat men voor 
bezigheden heeft als mentor en daarbij is deze lijst van werlczaamheden Met voorgelegd. Er 
zijn namelijk bezigheden van een mentor die voor velen als zo vanzelfsprekend zullen 
worden ervaren dat men deze niet uitdruldcelijk benoemd heeft als `werkzaamheden van 
een mentor'. Bijvoorbeeld `uiterlijke verzorging van betrokkene', als daar specifiek naar 
was gevraagd, zou dit antwoord hoogst waarschijnlijk veel vaker voorkomen. 
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Opvallend hierbij is dat het nemen van belangrijke, ingrijpende besluiten voor 
de betroldcene, relatief veel voorkwam bij professionele mentoren en mentoren 
van somatische patienten. 

Onder de ouders van verstandelijk gehandicapten die tot mentor waren 
benoemd was een vierde van mening geen besluiten te nemen in de hoedanig-
heid van mentor; alles wat men deed voor de betrolckene, zo zei men, deed men 
al als ouder. 

De meest ingrijpende beslissingen die door de ondervraagde mentoren zijn 
genomen, zijn (meest voorkomende antwoorden worden het eerst aangehaald): 
- vaststellen en goedkeuren van de medicatie; 
- overleg plegen met een arts over stervensbegeleiding en eventuele 

levensbeeindiging van betroklcene; 
- opzeggen van de huur van de woning van betrokkene; 
- aanvragen van een contactverbod voor familieleden; 
- besluiten of de betrolckene wel of niet sondevoeding zal worden toegediend; 
- een huwelijk van betrolckene proberen tegen te gaan; 
- betrolckene een HIV-test laten ondergaan. 

Nu is het niet zo dat dergelijke ingrijpende beslissingen regelmatig genomen 
worden. Ook is niet na te gaan of men deze beslissingen eveneens had genomen 
als men geen mentor was. Bij professionele mentoren is de meerwaarde in de 
pralctijk duidelijker, omdat daar voorafgaand aan de instelling van het mentor-
schap belangrijke beslissingen achterwege bleven. 

5.2.4 	Conclusie 

Er bestaat behoefte aan een maatregel gericht op behartiging van de niet-
vermogensrechtelijke belangen van personen die wilsonbekwaam zijn. Deze 
behoefte blijkt in de praktijk niet te kunnen worden bevredigd door de curatele. 
Uit het onderzoek en uit de literatuur komt naar voren dat aan de curatele een 
aantal bezwaren kleeft. Men wil een maatregel die minder ingrijpend is en meer 
specifiek gericht op de persoonlijke belangen in plaats van op de financitn. Dit 
wil niet zeggen dat in gevallen waarin behoefte is aan een dergelijke niet-
vermogensrechtelijke belangenbehartiging er niet tevens behoefte zou bestaan 
aan bescherming van de vermogensrechtelijke belangen. Dit blijkt uit het aantal 
gecombineerde instellingen van mentorschap en beschermingsbewind. 
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De in de wetsgeschiedenis geformuleerde eis dat het mentorschap een `ultimum 
remedium' dient te zijn, is getoetst aan de pralctijk. De verwachting was dat in 
die gevallen waarin de Wgbo voldoende bescherming zou bieden, de kanton-
rechter zou oordelen dat instelling van het mentorschap niet noodzakelijk was. 
Dit blijkt echter niet het geval. 
In de pralctijk tekent zich een tweedeling af. Aan de ene kant worden mentoren 
benoemd die op grond van de Wgbo al vertegenwoordigingsbevoegdheid 
hebben. In veel gevallen werden zij al betrokken bij de verzorging en behande-
ling van betroklcene. De instelling van het mentorschap brengt op dit punt geen 
verandering. Hierbij wordt met name gedacht aan de benoeming van ouders 
van verstandelijk gehandicapten (de grootste groep) en aan kinderen van 
psychogeriatrische patienten (de tweede grootste groep). Daamaast zijn er 
situaties waarin de instelling van het mentorschap wel degelijk verandering 
brengt in de bestaande situatie. Dit doet zich met name voor bij psychiatrische 
patienten waar het de voorkeur verdient om familieleden niet bij de besluit-
vorming te betreklcen en veelal een professionele mentor wordt benoemd. In 
gevallen waarin er geen familie is of waar er conflicten binnen de familie zijn 
over de verzorging van de betrokkene, blijven beslissingen over de verzorging 
en behandeling van betrokkene vaak achterwege. De instelling van het mentor-
schap maakt hieraan een einde. 
We lcunnen dus constateren dat voor een aantal situaties de toegevoegde 
waarde van het mentorschap evident is maar dat bij de meerderheid van de 
gevallen geen verandering is opgetreden, omdat de mentor reeds voor de 
instelling van het mentorschap optrad als vertegenwoordiger. flat de juridische 
basis voor deze vertegenwoordiging indien het niet-medische aangelegenheden 
betreft, zwak is zou een belangrijke reden 'amen zijn te streven naar benoe-
ming tot mentor. Bij respondenten die gestreefd hebben naar instelling van een 
mentorschap komt deze motivering echter niet, althans niet duidelijk, naar 
voren. 

Kortom het mentorschap is in de beleving van zowel hulpverleners als 
mentoren veelal een formele bevestiging van een bestaande situatie. De 
veelgehoorde uitspraak van ouders dat zij het mentorschap zien als een 
voortzetting van het ouderschap, is illustratief voor deze constatering. Toch is 
de formalisering van de bestaande situatie en het feit dat een mentor het gevoel 
heeft sterker te staan ten opzichte van de hulpverleners ook te lcwalificeren als 
een toegevoegde waarde van het mentorschap. Uit hoofdstuk 4 lcwam 
bovendien naar voren dat ook de meerderheid van de betrolckenen het een 
prettig idee vond niet alleen te staan. 
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Na de constatering dat het mentorschap een bestaansrecht heeft, komt de vraag 
aan de orde of de maatregel voldoende bekend en voldoende duidelijk is. Hoe 
staat het bijvoorbeeld binnen de zorg aan meerderjarige vvilsonbekwamen met 
de kennis omtrent de ingrijpendheid van de maatregel en de taken en bevoegd-
heden van de mentor? Hieronder komt als eerste de bekendheid met de maat-
regel in het algemeen aan de orde. In paragraaf 5.3.2 gaan we in op de inhoud 
van de maatregel en dan met name de bevoegdheden van de mentor. 

5.3 	Bekendheid met het mentorschap 

5.3.1 	Informatievoorziening 

BEVINDINGEN NADER ONDERZOCHT 

Uit de interviews bleek dat er nog veel onbekendheid was met het mentorschap. 
De term 'mentor' brengt bovendien verwarring teweeg. In een groot aantal 
zorgverlenende instellingen is 'mentor' tevens de benaming voor de persoonlijk 
begeleider van de betroldcene. Daarnaast opereert in Nederland de `Stichting 
Mentor' die bij velen bekend is, maar die uitsluitend bewindvoeringen doet. 
Een instelling veronderstelde echter dat deze stichting mentoren onder zich 
had. 

De meerderheid van de mentoren was van mening dat er in het algemeen 
onvoldoende informatie over het mentorschap was. De idee van een voor-
lichtingsbijeenkomst over het mentorschap werd dan ook door de meeste 
mentoren positief beoordeeld. Mentoren lopen zelf tegen vragen op, met name 
als het gaat om de bevoegdheden van de mentor, maar ze ervaren ook in de 
omgang met hulpverleners of instanties een grote onbekendheid met het 
mentorschap. 

Tijdens de interviewfase lcwam naar voren dat hulpverleners op de werkvloer 
vaak met op de hoogte zijn van het feit dat er sprake is van een mentorschap en 
dat hen ook niet duidelijk is wat het mentorschap behelst. Een hulpverlener gaf 
zelf aan dat de instelling er moeite mee had om in te schatten in hoeverre de 
mentor overal bij betrokken moest worden. Een mentor werd pas nadat een 
belangrijke operatie bij betrokkene was uitgevoerd, hiervan op de hoogte 
gesteld. Hoewel dit specifiek een aangelegenheid was waarbij de mentor 
betroldcen had moeten worden. 

De maatschappelijk werkers die zijn genterviewd, waren over het algemeen 
wel goed geInformeerd over zowel de mogelijkheden van de Wet mentorschap 
als van de Wgbo. Daarbij moet echter worden opgemerkt dat een groot aantal 
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instellingen binnen de zorg aan meerderjarigen wilsonbelcwamen telefonisch 
benaderd is waar men geen ervaringen met het mentorschap bleek te hebben. 
Bij deze instellingen lcwam het regelmatig voor dat men ook Met precies wist 
wat het mentorschap inhield. 
Hetzelfde geldt voor belangenorganisaties en patientenverenigingen; daar bleek 
het mentorschap meestal geen belangrijk aandachtspunt. 

De mate waarin het mentorschap bekend is bij met name maatschappelijk 
werkers lijIct van invloed op het aantal mentorschappen binnen een instelling. 
Indien een maatschappelijk werker actief bezig is met wetgeving op dit gebied 
en familie van patienten door hem goed warden voorgelicht, zijn er birmen de 
betreffende instelling meer mensen die een verzoek tot mentorschap indienen. 
In sonunige instellingen fimgeerde de maatschappelijk werker ook na de 
benoeming van de mentor als een vraagbaak. 
De informatieverstreldcing door de kantonrechter laat soms te wensen over. In 
een geval waarin duidelijk was aangegeven dat het de intentie was om het 
mentorschap pas te laten gelden als de moeder van de betroldrene niet langer 
voor haar kind kon zorgen, werd niet vermeld dat het mentorschap onmiddellijk 
van lcracht werd. Dit leidde tot conflicten tussen de mentor en de moeder. 
De maatregel van het mentorschap is niet alle kantonrechters even duidelijk. 
Zorgaanbieders die met meerdere kantonrechters te maken hebben, ervaren 
soms grote verschillen. Uit een beschikking van een lcantonrechter in het 
noorden van het land zou men nit een argumentatie van de lcantonrechter op 
kunnen maken dat de wet ook voor hem onvoldoende bekend is: 

"...omdat betrokkene reeds in een verpleeghuis was opgenomen is de instelling 
van het mentorschap nauwelijks of niet van belang voor het verrichten van de 
in artikel 1:453 BW bedoelde rechtshandelingen inzake verzorging, verpleging, 
behandeling en begeleiding." 

Ben andere kantonrechter was ervan overtuigd dat de rechter niet bevoegd was 
om de mentor een beloning toe te kennen. Ook deze mening getuigt van 
onvoldoende bekendheid met de wetgeving. 

Er is onbekendheid met de maatregel onder mentoren, hulpverleners, artsen en 
zelfs ander kantonrechters. De onduidelijkheid die hierboven aan de orde 
lcwam betreft zowel de onbekendheid met het bestaan van de maatregel als met 
inhoudelijke aspecten van de maatregel. Ben belangrijke vraag met betrelcking 
tot de inhoud van het mentorschap is in welke mate men bekend is met de 
bevoegdheden van de mentor en hoe men onduidelijke bevoegdheden inter-
preteert. 
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5.3.2. 	Opvattingen over bevoegdheden van de mentor 

Ten tijde van het onderzoek was er nog maar weinig jurisprudentie met betrek-
king tot deze problematiek verschenen. Er is in het Vogelenzang-arrest door het 
Hof te Amsterdam uitspraak gedaan over de vertegenwoordigingsbevoegdheid 
van de mentor na overlijden van de betrokkene; hierop zal in _deze paragraaf 
nader worden ingegaan3z . De overige jurisprudentie heeft geen betrelcking op 
de bevoegdheden van de mentor. Tijdens het onderzoek werden echter veel 
vragen opgeworpen over de bevoegdheden van de mentor. 
Een van de meest voorkomende opmerkingen aan het eind van het interview 
was dat het onduidelijk was wat de positie van een mentor was, wat zijn taken 
en bevoegdheden waren. Ook werd verzocht of daar niet wat meer informatie 
over zou kunnen worden verschaft. Ook al wordt in de wetsgeschiedenis 
vermeld dat de bevoegdheden van de mentor ingrijpend kurmen zijn, in de 
praktijk blijkt dat mentoren op problemen kunnen stuiten als ze ingrijpende 
beslissingen willen nemen. 

Hieronder enkele bevindingen die dit illustreren: 
• Een professionele mentor vroeg een machtiging aan de kantonrechter om 

een zorgplan te ondertekenen waarin onder meer de levensbedindiging van 
betroldcene was geregeld (conform het beleid van het verpleeghuis). De 
kantonrechter weigerde echter een machtiging terzake af te geven omdat 
besluiten nemen omtrent de levensbedindiging van betrokkene volgens hem 
niet tot de bevoegdheden van de mentor behoren, maar wel een taak zou zijn 
van de familie. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel is door de 
staatssecretaris vermeld dat de mentor geen beslissingen kan nemen met 
betrelcking tot een levenstestament 33 . Aangenomen kan worden dat de 
mentor wel een adviesbevoegdheid heeft. Geheel onjuist is de redenatie dat 
de familie terzalce wel bevoegd zou zijn en de mentor niet. 

• Een hulpverlener van het RIAGG was van mening dat een mentor geen 
ingrijpende beslissingen kon nemen zoals toestemming geven voor dwang-
medicatie. 

• Een mentor die wilde dat betroklcene de rijbevoegdheid zou worden 
ontzegd, kwam in de problemen toen bleek dat daarvoor de toestemming 
van betrokkene nodig was. Betrokkene was dementerend en liep regelmatig 
weg uit het verpleeghuis om vervolgens weg te rijden met de auto. Het 
autorijden was levensbedreigend en de mentor vond het bezwaarlijk dat zij 
daar niets tegen kon ondememen. 

32Hof Amsterdam, 29 januari 1998, TvG 1998, blz. 246-255. 
33TK Handelingen, 10 maart 1994, blz. 60-4482. 
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1. 	Mag een mentor zich in een relatie van betroldcene mengen? 

• Len mentor vroeg zich af of hij de bevoegdheid had om betrolckene 
deelname aan de clientenraad te verbieden aangezien die activiteiten ten 
koste gingen van het werk van de betrokkene. 

• Enkele keren lieten familieleden zich teleurgesteld uit over de beperkte 
mogelijkheden van de professionele mentor. Deze was benoemd omdat er 
onenigheid was binnen de familie, waardoor een opname of adequate 
behandeling van betrokkene achterwege bleef. Echter de benoeming van de 
professionele mentor bracht hierin weinig verandering omdat die geen 
lmopen kon doorhalcken. 

• Ook kantonrechters bleken Met altijd op de hoogte te zijn van de omvang 
van de bevoegdheden van de mentor. Dit is bijvoorbeeld af te leiden uit een 
uitspraak van een kantonrechter die vroeg: "Waarom wilt u mentor worden, 
u bent immers al bewindvoerder?". 

EVALUATIE WET MENTORSCHAP 

Om meer inzicht te lcrijgen in de opvattingen over de reikwijdte van de 
bevoegdheden van mentoren, werd aan alle respondenten een drietal casus 
voorgelegd betreffende de bevoegdheden van de mentor. Deze casus zijn reeds 
in hoofdstuk 4 voor mentoren en hulpverleners afzonderlijk besproken. Met 
name de reactie op de eerste twee casus vormen aanleiding om bier dieper op in 
te gaan. 

Len mime meerderheid van alle respondenten was van mening dat de mentor 
kon ingrijpen, indien de relatie een duidelijk negatief effect had op de 
betroldcene. Hierbij lcwam ook regelmatig naar voren dat men de curator wel 
bevoegd achtte een huwelijk tegen te houden, maar de mentor niet. Een 
professionele mentor trachtte — ten tijde van het onderzoek — een huwelijk 
tussen betrokkene en een buitenlandse man tegen te houden. De mentor was 
van mening dat de enige reden waarom de man wilde trouwen, het verkrij gen 
van een verblijfsvergiuming was. De betrolckene zou dit niet inzien. 
Er waren twee betroklcenen (psychiatrisch en verstandelijk gehandicapt) die 
zelf van mening waren dat een mentor dergelijke vergaande bevoegdheden 
moest hebben. Daarbij werd wel opgemerkt dat de mentor niet mocht ingrijpen 
als duidelijk was dat de betrokkene het zelf kon regelen. 

2. 	Heeft de mentor na overlijden van de betroldcene nog bevoegdheden? 

In artikel 1:462 BW is bepaald dat mentorschap onder andere eindigt door het 
overlijden van betroldcene. Hieruit kan worden afgeleid dat de mentor dus niet 
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meer bevoegd is om zaken te regelen, maar de erfgenarnen 34. In een aantal 
gevallen uit de praktijk is gebleken dat de bedindiging van het mentorschap 
door het overlijden van de betrokkene tot moeilijkheden kon leiden: 
• Een man heeft hersenletsel opgelopen door een hersentumor. Tijdens de 

laatste periode van zijn leven wordt de betrokkene bijgestaan door vrienden. 
Een van hen- is tot mentor benoemd. Het is de uitdrukkelijke wens van 
betrokkene om de familie erbuiten te houden. Na het overlijden van de 
betrokkene neemt de familie, zonder medeweten van de mentor, het lichaam 
van betrokkene mee om hem vervolgens te cremeren. De mentor weet dat de 
betrokkene de voorkeur had om te worden begraven maar is van mening dat 
hij niets tegen het optreden van de familie kan inbrengen, omdat het 
mentorschap ten einde is. 

• Bij een psychogeriatrische patient heeft de mentor, toen er onenigheid bleek 
te zijn binnen de familie over begraven of cremeren, de knoop doorgehakt 
en als mentor besloten dat de betrokkene zou worden begraven. 

• De vraag of een mentor na overlij den van de betrokkene nog vertegen-
woordigend kan optreden is aan de orde geweest in het Vogelenzang-arrest. 
Uit dit arrest van het Hof Amsterdam van 29 januari 1998 blijkt dat de taak 
van de mentor kan doorlopen na overlijden van betrokkene hoewel art. 
1:462 BW bepaalt dat het mentorschap eindigt door de dood van betrok-
kene. Het betrof hier een vordering tot inzage in het medisch dossier van de 
betrokkene dat door een psychiatrisch ziekenhuis was aangelegd. Na 
overlijden van betroldcene in dit ziekenhuis, wenste de mentor inzage in het 
medisch dossier. Hij was van mening dat het overlijden te wijten was aan 
toerekenbare tekortkomingen van de medische hulpverlener. Het hof over-
woog onder meer dat de (ex-)mentor in beginsel de gelegenheid moet 
hebben te beoordelen of hiervan sprake was, opdat hij (rechts)maatregelen 
zou kurmen nemen tegen de betroldcen hulpverlener. De taak van de mentor 
brengt met zich mee, zo redeneert het hof, dat de mentor in en buiten rechte 
optreedt wanneer hij meent dat in de zorg aan de betroldcene fouten worden 
gemaakt of dreigen te worden gemaakt. 

"Het kan niet de bedoeling van de wetgever zijn geweest dat de mentor op 
grond hiervan wel een inzagerecht zou hebben zolang•de betrokkene in leven is, 
maar dat dit recht ontbeert vanaf het moment dat de betrokkene is 
overleden. Hoewel de dochter bij haar leven bezwaar had tegen inzage van 
haar dossier door haar vader, moet worden aangenomen dat dit bezwaar werd 
ingegeven door haar psychische gesteldheid en dat zij op dit punt 
wilsonbekwaam was 35  " 

34`Wet mentorschap treedt in wetting', Zorg en ondernemen nr. 1, jan. 1998, blz. 8-10. 
35Hof Amsterdam, 29 januari 1998, TvG 1998, blz. 246-255. 

69 



EVALUATIE WET MENTORSCHAP 

Uit deze beslissing van het hof zou men lcunnen afleiden dat de mentor na 
overlijden van de betroldcene nog vertegenwoordigingsbevoegd is. Dit was ook 
de visie van de meerderheid van de ondervraagde mentoren en hulpverleners. 
Kantonrechters en professionele mentoren waren echter van mening dat de 
mentor na overlijden van de betroldcene niet meer kan vertegenwoordigen. Ook 
dit standpunt is verdedigbaar. 

Naast onbekendheid met de bevoegdheden van de mentor is er sprake van 
onvoldoende afstemming tussen de bevoegdheden van de mentor op grond van 
de Wet mentorschap en de regeling van de Wgbo. Dit is in hoofdstulc 1 reeds 
aan de orde gesteld. De mentor heeft een probleem als de hulpverlener de 
benoeming van de mentor negeert en zich alleen tot de betroldcene richt, omdat 
hij de betroldcene terzake wilsbelcwaam acht. Een van de respondenten in de 
interviewfase was een vader van een psychiatrische patient die zich als mentor 
afvroeg waartoe hij nu wel en niet bevoegd was. Na zijn benoeming tot mentor 
weigerde de psychiater nog steeds een gesprek met hem en een recht op inzage 
in het dossier werd hem niet toegekend. 

Op grond van de regeling van het mentorschap wordt de suggestie gewelct dat 
de mentor in alle aangelegenheden betreffende verzorging, verpleging, bege-
leiding en behandeling bevoegd is de betroklcene te vertegenwoordigen. De 
regeling van de Wgbo geeft grond aan de opvatting dat een medische hulp-
verlener rechtsgeldig een (behandelings)overeenkomst kan aangaan en uitvoe-
ren met een patient die daartoe wilsbelcwaam is (art. 7:465 BW). Hierbij lijkt de 
vraag of er een mentorschap van lcracht is, irrelevant te zijn. 
Jansen 36  is van mening dat: "artikel 7:465 lid 2 BW niet betekent dat indien de 
hulpverlener de patient wilsbelcwaam acht, op de voet van art. 1:453 lid 1 BW 
`uit de wet' reeds voortvloeit dat de betroldcene bevoegd zou zijn ter mice van 
de hem of haar betreffende behandelingsovereenkomst". 
Deze overtuiging spreekt de opvatting van De Boer 37  tegen. De Boer meent 
namelijk dat het vermoeden van onbevoegdheid van de betroldcene niet geldt in 
het kader van de geneeslcundige behandelingsovereenkomst. 
Hij ziet art. 7:465 lid 2 BW als een lex specialis ten opzichte van de regeling 
inzake het mentorschap; de hulpverlener moet zijn verplichtingen in beginsel 
nakomen jegens de patient. Indien de patient wilsonbelcwaam is, vindt 
nakoming plaats jegens de mentor en niet andersom. 
Uit deze discussie tussen Jansen en De Boer komt eens te meer naar voren dat 
er nog het een en andere is aan te merken op de afstemming tussen de Wgbo en 

36Wermoeden van wilsonbekwaamheid?' (reactie), I. Jansen, NE 1996, blz. 320. 
37Wermoeden van wilsonbelcwaarnheid?', J. de Boer, NJB 1995, blz. 1406. 
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de Wet mentorschap. De vraag blijft wie vaststelt of er sprake is van wilsonbe-
kwaamheid. In het geval dat de hulpverlener — in tegenstelling tot de mentor — 
de betrolckene wilsbekwaam acht om een bepaalde beslissing te nemen, is 
onduidelijk of de mentor bevoegd is te beslissen of niet; op grond van de Wet 
mentorschap is de mentor bevoegd, maar op grond van de Wgbo is dat met 
duidelijk. 

5.3.3 	Conclusie 

BEVINDINGEN NADER ONDERZOCHT 

Geconstateerd kan worden dat er sprake is van een grote onbekendheid met de 
maatregel van het mentorschap. Dit betreft niet alleen onbekendheid met het 
bestaan van de maatregel, maar tevens onbekendheid met de inhoud van het 
mentorschap (met name de bevoegdheden van de mentor). Deze onbekendheid 
werd aangetroffen bij zowel mentoren als hulpverleners, organisaties en 
kantonrechters. Voor mensen die behoefte hebben aan informatie is er maar 
weinig materiaal beschikbaar. Volgens de respondenten is de folder van het 
Ministerie van Justitie te algemeen. Bovendien wordt daarin maar beperkte 
aandacht besteed aan het mentorschap. 
In de meerderheid van de gevallen blijven mentoren hun verantwoordelijk-
heden uitoefenen zoals voorheen en vraagt men zich niet af of men in een 
bepaalde situatie optreedt in de hoedanigheid van mentor. 
Onder de verschillende `hoofdrolspelers' blijkt geen eensgezindheid te bestaan 
over de bevoegdheden van de mentor. Verder blijkt er een discrepantie te 
bestaan tussen hetgeen in de wet is vastgelegd en de gewenste bevoegdheden 
van de mentor, althans waar het zijn bevoegdheden betreft na het overlijden 
van de betrolckene. 
Tenslotte is duidelijk geen sprake van afstemming tussen de regeling van de 
Wgbo en de Wet mentorschap, betreffende de vertegenwoordigingsmogelijk-
heden van de mentor. 
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5.4 	Benoemen van mentoren 

EVALUATIE WET MENTORSCHAP 

5.4.1 	Benoeming van twee mentoren 

Het blijkt dat er in de praktijk meestal vanuit wordt gegaan dat het niet 
mogelijk is om meet dan een mentor te benoemen. Zoals hiervoor vermeld, is 
een aantal kantonrechters toch overgegaan tot de benoeming van twee 
mentoren. Is er behoefte aan de mogelijkheid om twee mentoren te benoemen? 
Hier is niet expliciet naar gevraagd. Wel is uit het dossieronderzoek naar voren 
gekomen dat in vier procent van de gevallen twee mentoren zijn benoemd. 
Daarnaast werden, bij minimaal twee procent van de verzoeken, twee mentoren 
voorgedragen maar is hieraan geen gehoor gegeven. Het betrof bier meestal 
verzoeken waarin beide ouders werden voorgedragen als beoogd mentor van 
bun kind. 
Men kan zich afvragen of de benoeming van twee mentoren een goede 
belangenbehartiging van de betrokkene waarborgt. Indien er beslissingen 
moeten worden genomen voor de betroldcene, zou het hoogst onwenselijk zijn 
als de mentoren hierover van mening zouden verschillen. Daar staat echter 
tegenover dat bij de uitoefening van gezag over minderjarigen de mogelijk-
heden tot gezamenlijk gezag de laatste jaren enorm zijn toegenomen. 
Een meer technisch probleem dat zou lcunnen ontstaan bij benoeming van twee 
mentoren is de vraag welk kantongerecht bevoegd is als beide mentoren in een 
verschillend kanton woonachtig zijn. 
Het wordt met name als bezwaarlijk ervaren dat het niet mogelijk is om twee 
mentoren te benoemen ingeval beide ouders mentor willen worden of indien er 
behoefte is aan een `reservementot Deze beide situaties zullen we eerst nader 
bespreken. 

• Ouders willen beide mentor worden. 
Bij ouders die al jaren samen het ouderlijk gezag over bun kind hebben 
uitgeoefend, speelt de vraag waarom het niet mogelijk is om samen tot mentor 
te worden benoemd over bun kind. Blankman is van mening dat de 
onmogelijkheid om twee mentoren te benoemen in bepaalde gevallen in strijd 
is met het in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
beschermde recht op respect voor het gezinsleven 38 . Volgens de Federatie van 
Ouderverenigingen is de onmogelijicheid om twee mentoren te benoemen een 
van de grootste knelpunten van de Wet mentorschap. 

38 ' Het hedendaagse personen- en fanulierechtc M.J.C. Koens (red.), Zwolle, W.E.J. Tjeenk 
Willink, 1995, blz. 343. 
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Ook door enkele kantonrechters werd opgemerkt dat het vreemd aandoet dat 
ouders die hun kind al jaren samen verzorgen, bij de meerderjarigheid van het 
kind de zorg niet meer gezamenlijk kunnen voortzetten. 
Uit de interviews Imam niet uitdrulckelijk naar voren, dat er bij ouders een 
sterke behoefte was aan de benoerning van twee mentoren. Als beide ouders 
`gezag' over hun meerderjarig kind willen houden, wordt dit vaak opgelost 
door een van hen tot mentor en de ander (of beide) tot bewindvoerder te 
benoemen. Als ouders het met elkaar eens zijn over de invulling van de 
verzorging van betrolckene blijkt er weinig behoefte te zijn om twee mentoren 
te benoemen. Bij gescheiden ouders ligt de situatie echter anders. Tijdens een 
gesprek met een gescheiden vrouw bleek dat zij en haar ex-man beiden het 
mentorschap over hun kind — die binnenkort meerderjarig zou worden — wilden 
uitoefenen. Volgens haar was dit een probleem dat bij gescheiden ouders 
veelvuldig voorkwam. Hierbij moet echter een kanttekening worden geplaatst, 
want het betrof bier een situatie waarin de ouders van mening verschilden over 
de verzorging van betrolckene. In dergelijke omstandigheden is het maar de 
vraag of het wel zo verstandig is om twee mentoren te benoemen. 

• Benoeming van een `reservementor'. 
Ook bleek er behoefte te zijn aan een reservementor die meteen kan optreden 
als de `hoofdmentor' hiertoe niet meer in staat is. Dit speelt met name een rol 
bij partners van psychogeriatrische patienten die zelf al op leeftijd zijn. Zij 
willen zelf — zolang ze kunnen — het mentorschap uitoefenen, maar indien 
nodig dit onmiddellijk overdragen aan een zoon of dochter. Een van de kanton-
rechters had in een dergelijke situatie het benoemen van twee mentoren zelfs 
aangeraden. "Recht is geen bevel, maar een leidraad", was zijn redenering. 

5.4.2 	Tekort aan te benoemen mentoren 

Tijdens de interviewfase is getracht te achterhalen of er een tekort is aan 
mentoren. Dit is moeilijk te achterhalen omdat een groot aantal instellingen 
bin/len de zorg niet of nauwelijks bekend is met het mentorschap. We weten 
dus niet of binnen deze instellingen behoefte is aan mentoren en of aan deze 
behoefte zou kurmen worden voldaan. Daarbij is voorstelbaar dat indien geen 
mentor kan worden gevonden, waarschijnlijk niet eens een verzoekschrift 
wordt ingediend. Deze stelling kan niet met resultaten uit het onderzoek 
worden onderbouwd, maar is niet uitgesloten. 
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Op grond van de interviews kan een indicatie gegeven worden over een 
eventueel tekort aan mentoren. Met name van de kant van de hulpverleners in 
de psychiatrie en de psychogeriatrie Icwamen signalen dat men soms een tekort 
aan mentoren ervoer. 
Birmen verpleeghuizen komt het zeer regelmatig voor dat er geen familieleden 
zijn die de bewoners zouden Inumen vertegenwoordigen. Uit contacten met 
maatschappelijk werkers van verpleeghuizen bleek dat binnen diverse instel-
lingen een groot aantal patienten geen onbenoemde vertegenwoordiger of 
contactpersoon heeft. Dit roept de vraag op wie in dergelijke gevallen de 
belangen van de betroldcene moet behartigen. In sommige gevallen leidt dit 
ertoe dat een team binnen een verpleeghuis naar eigen goeddunken handelt. Er 
zijn ook verpleeghuizen die in dergelijke gevallen zelf actief op zoek gaan naar 
een mentor en daarbij de nodige problemen ondervinden. Er is immers geen 
centraal orgaan tot wie men zich kan wenden. Van een verpleeghuis is bekend 
dat ze zelf mentoren werven onder vrijwilligers van het huis. 

Binnen de psychiatrie speelt een andere problematiek. Bij psychiatrische 
patienten komt het voor dat de familie buiten de behandeling wordt gehouden, 
omdat dat beter is voor de patient of voor de familie. Het kan ook zijn dat de 
aard van de psychische problemen juist gelegen is in de (gestoorde) familie-
relatie of dat als gevolg van de ziekte van de betroldcene de relatie met de 
familie is verstoord. Om die reden is juist in de psychiatrie grote behoefte aan 
professionele mentoren. Waarschijnlijk zijn er op dit moment nog te weinig 
professionele mentoren werlczaam om in deze behoefte te kurmen voorzien 
(hierover meer in paragraaf 5.4.4). 
Hoewel niet is gebleken dat er in het algemeen een groot tekort is aan 
mentoren, zijn er velden van zorg die daar mee te maken hebben. De proble-
men doen zich voor als er geen familieleden of kennissen beschikbaar of bereid 
zijn om mentor te warden, of als een dergelijke benoeming tegen het belang 
van de betroldcene zou zijn. In dergelijke gevallen zou een professionele mentor 
uitkomst lcunnen bieden. Tijdens het onderzoek werden de onderzoekers 
regelmatig benaderd met de vraag om potentiele mentoren. Dit zou ook een 
indicatie lcunnen zijn voor een tekort aan mentoren. 

5.4.3 	Hulpverleners en rechtspersonen als mentor? 

Er is dus vermoedelijk op bepaalde terreinen sprake van een tekort aan 
mentoren. Zou dit probleem lumnen worden opgelost door de Icing van 
potentiele mentoren uit te breiden? 



BEVINDINGEN NADER ONDERZOCHT 

Aan alle geinterviewden werd de vraag voorgelegd of men het gewenst zou 
vinden dat hulpverleners die bij de behandeling van de meerderjarige zijn 
betrokken ook tot mentor benoemd lumen worden (zie hoofdstuk 4). Een 
overgrote meerderheid van de geinterviewden antwoordde negatief. De reden 
om met in te stemmen met een hulpverlener als mentor is het gevaar van 
belangenverstrengeling. Het mentorschap is immers ook een vorm van controle 
op de hulpverlening of in ieder geval een tegenwicht. Zou de hulpverlener zelf 
de mentor zijn, dan zou hij dus een vorm van controle op zichzelf of zijn 
werkgever moeten uitoefenen, wat een hoogst ongewenste situatie is. 
De enkele voorstanders van een hulpverlener als mentor verbonden hieraan wel 
nadrukkelijk de voorwaarden dat dit alleen in uiterste nood mocht gebeuren en 
dat er sprake moet zijn van een persoonlijke band tussen de betroldcene en de 
hulpverlener. 
Als men van mening is dat er geen hulpverleners binnen de instelling tot 
mentor benoemd mogen worden, wil dat overigens niet zeggen dat men ook 
tegen de benoeming is van hulpverleners van andere instellingen. Dit zou 
mogelijk een uitkomst kunnen bieden. 

Tijdens de interviewfase is de respondenten ook voorgelegd wat men vindt van 
de mogelijkheid dat een rechtspersoon tot mentor benoemd wordt (zie 
hoofdstuk 4). Hier stond men minder afwijzend tegenover dan tegenover de 
benoeming van hulpverleners. De twee meest genoemde redenen om de 
rechtspersoon als mentor af te wijzen waren dat zo'n mentor geen persoonlijk 
band heeft met de betrolckene en dat hij te hoge vergoedingen van de 
betroldcene vraagt. 
Men had er geen problemen mee om rechtspersonen te benoemen mits als 
uiterste (red)middel en als het een onafhankelijk orgaan betreft. Een respondent 
wees erop dat er ook bij een rechtspersoon als mentor sprake moet zijn van 
regelmatig contact en er geen afwachtende houding aangenomen mag worden. 
Alcveld en Hermans menen dat de natuurlijke personen die namens de 
rechtspersoon optreden, een vertrouwensrelatie met de betroldcene kunnen 
opbouwen. Zij zijn daarnaast van mening dat de benoeming van een 
rechtspersoon de continuiteit van de maatregel verzekert 39 . 
Door de benoerning van een rechtspersoon tot mentor, bestaat echter de kans 
dat de persoon die feitelijk als mentor optreedt, vaker wijzigt dan warmeer 
iemand persoonlijk benoemd is. Binnen de rechtspersoon zal ongetwijfeld 
verloop van personeel zijn. Indien binnen een rechtspersoon een natuurlijke 
persoon wordt ontslagen of ontslag neemt, zal er birmen de rechtspersoon een 
nieuwe persoon moeten worden aangesteld die als mentor gaat optreden, 

39`Wet mentorschap voor meerderjarigen: overbodig?', J.E.M. Akveld en H.E.G.M. 
Hermans, Sociaal Recht 1992, blz. 248. 
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zonder dat daar de rechter aan te pas komt. Een geInterviewde rechter zei dat 
hij geen problemen zou hebben met de benoeming van rechtspersonen, mits hij 
zich ervan kon vergewissen dat de persoon die feitelijk voor de rechtspersoon 
als mentor optrad, hiervoor geschilct was. 

Door meerdere respondenten werd er op gewezen dat er wel een rol is 
weggelegd voor rechtspersonen, waar het gaat am het onderbrengen van 
professionele mentoren (zie de volgende paragraaf). 

5.4.4 	Professionele mentoren en bun beloning 

In hoofdstuk 4 werd reeds een omschrijving van de term `professionele mentor' 
gegeven. Hierbij moet echter opgemerkt warden dat in het onderzoek ook 
professionele bewindvoerders die het mentorschap naast het beschermings-
bewind uitoefenden maar hiervoor geen aparte vergoeding lcregen, als profes-
sionele mentor zijn aangeduid. 

Is er behoefte aan professionele mentoren? Volgens instellingen voor psychia-
trische en psychogeriatrische patienten is er soms een tekort aan mentoren. De 
aanstelling van een professionele mentor zou dan soelaas bieden. De 
psychiatrie heeft zelfs een duidelijke voorkeur voor professionele mentoren. 
Benoeming van een persoon van buitenaf kan ervoor zorgen dat de eenheid in 
de familie beter in stand blijft. 
Kantonrechters staan vaak nogal huiverig ten opzichte van het fenomeen 
professionele mentor. Zij wezen op het gevaar van commercialisering van het 
mentorschap. Drie kantonrechters meenden dat een professionele mentor een 
goede oplossing vormt in situaties waarin er niemand anders was. 
Ook hulpverleners hebben zo hun bedenkingen, omdat naar hun mening een 
mentor een persoonlijke band moet hebben met de betroklcene. Er waren ook 
hulpverleners die ervaringen hadden met professionele mentoren en er in het 
algemeen erg over te spreken waren. Wel benadrulcten zij dat er ,voldoende 
toezicht op deze mentoren zou moeten zijn en dat spralce moet zijn van een 
geschilcte opleiding. 
Er zijn enkele situaties warn-in de benoeming van een professionele mentor een 
oplossing biedt. 

1. Als er niemand is die de belangenbehartiging op zich kan of wil nemen. 
Dit speelt met name een rol bij psychogeriatrische patienten, waar het 
voorkomt dat er niemand meer in de nabije omgeving van de patient is die 
zich voldoende am hem bekonunert. Echter ook bij psychiatrische patienten 
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waar de directe omgeving zich los heeft gemaalct van de betrokkene, omdat 
deze al zoveel leed heeft veroorzaakt, kan een professionele mentor op zijn 
plaats zijn. 
Het komt ook voor dat de familie niet geschilct is om bij de besluitvorming 
te worden betrokken.. Dit is een veelvoorkomende situatie bij met name 
psychiatrische patienten. Zo wilde een zus van een psychiatrische patiente 
geen mentor worden, omdat zij bang was dat haar benoeming tot mentor ten 
koste zou gaan van de zusterrelatie. 

2. Indien er ruzie is binnen de fainilie. 
Als de meningen omtrent de verzorging en behandeling van betrolckene 
verdeeld zijn binnen de familie, blijven belangrijke beslissingen soms 
achterwege. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 
• Binnen een familie bestaat onenigheid over de verzorging en de 

behandeling van hun dementerende moeder. Een dochter heeft een 
mening die afwijkt van die van de andere vier kinderen. Het verpleeghuis 
krijgt geen eenduidige mening over de behandeling van moeder. Hier-
door blijft een adequate behandeling van moeder uit. Een professionele 
mentor wordt benoemd om lcnopen te kunnen doorhakken. 

• Een reeds eerder aangehaald voorbeeld betreffende een ouder van een 
verstandelijk gehandicapte dochter. Zij had het mentorschap aangevraagd 
om alles juridisch goed te regelen , voor het geval ze zelf niet meer voor 
haar dochter zou kurmen zorgen. Een van haar andere kinderen werd tot 
mentor benoemd. De mentor wilde de betroldcene uit huis plaatsen tegen 
de wil van de moeder en volgens de moeder ook tegen de wil van de 
betroldcene. De mentor was van mening dat het voor de betrokkene niet 
goed was om bij moeder te blijven. Grote onenigheid in de familie was 
het gevolg. De rechter heeft vervolgens deze mentor ontslagen en een 
professionele mentor benoemd. 

Het benoemen van professionele mentoren wordt als een noodoplossing 
beschouwd. In een casus waar kinderen van de betrokkene een onafhankelijke 
derde als mentor wilden en daarbij bezwaar maakten tegen de benoeming van 
hun zuster die reeds bewindvoerster was, overwoog de kantonrechter dat: 

" ...bij voorkeur ein van de kinderen tot mentor dient te worden benoemd; 
aangezien niet is gebleken dat de bewindvoerster ongeschikt is voor de functie 
van mentor, moet zij als mentor worden benoemd omdat het belang van de 
betrokkene voorop staat en de minder goede verhouding tussen de kinderen van 
ondergeschikt belang is40 

4°Kantongerecht Bergen op Zoom, 21 januari 1998, Prg. 1998, 4950, blz. 354-356. 
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Ben aantal betrokkenen met een professionele mentor is geinterviewd. 
Sommigen hebben een goed besef van wat het mentorschap inhoudt en hebben 
zelf bewust voor een professionele mentor gekozen. Een psychiatrische patiente 
gaf aan dat ze een professionele mentor nodig had om niet meer afhankelijk te 
zijn van haar familie en om van haar familie los te komen (daar zijn haar 
problemen namelijk ontstaan). Door de benoeming van de professionele mentor 
heeft de betrokkene op dat gebied rust gelcregen. 
Volgens de betrokkenen is het grootste nadeel van de professionele mentoren 
dat deze te weinig contact met hen hebben en te weinig tijd aan hen besteden. 
Het is echter de vraag of het een taak van de mentor is om sociale contacten te 
onderhouden met de betrolckene of een persoonlijk band met hem op te 
bouwen. Hierover zijn de meningen verdeeld. Ben aantal professionele men-
toren (voornamelijk bewindvoerders en advocaten) vinden het vaalc Oen taak 
van de mentor om betrolckene te bezoeken als er geen problemen zijn. Ben 
andere professionele mentor die veel tijd had gespendeerd aan de kennismalcing 
en opbouw van een relatie met haar client, kon deze werlczaamheden niet bij de 
bewindvoerder declareren. De kantonrechter was van mening dat dit niet tot de 
taken van een mentor kon worden gerekend (zie verder in dit hoofdstuk) 41 . 

Ben aantal lcantonrechters gaf er de voorkeur aan om de professionele mentor 
onder te brengen in een stichting in verband met de controle en het coachen dat 
door de stichting kan worden uitgevoerd. Een dergelijke constructie zou enkele 
problemen kunnen oplossen. In dit voorstel wordt niet de rechtspersoon 
benoemd, maar de professionele mentor zelf. De continufteit van het mentor-
schap is bier in zeker zin mee gewaarborgd. Zou de professionele mentor 
namelijk ontslag willen nemen dan kan er birmen de rechtspersoon een andere 
mentor worden gezocht; de rechter zal deze persoon zelf moeten aanstellen 
waardoor er controle blij ft op de persoon van de mentor. 

De rechtspersoon kan kwaliteitseisen stellen en het probleem dat er mentoren 
zijn die onvoldoende op de hoogte zijn van hun taken en bevoegdheden, is 
opgelost als de rechtspersoon hierop toe ziet. 
Tij dens het onderzoek kwamen we in contact met een stichting die een 
twintigtal mentorschappen onder zich heeft, verdeeld over verschillende mento-
ren. Aan deze structuur waren volgens de stichting veel voordelen verbonden 
zoals beschikbare expertise, mogeliftcheid elkaar vragen te stellen, Icwaliteits-
bewalcing, vervanging bij langdurige zielcte. Het mentorschap is niet verbonden 
aan de stichting mar aan de persoon van de mentor. 

41Kantongerecht Tilburg, 9 olctober 1997, Prg. 1998, 4949, blz. 352-354. 
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Indien de mentor de stichting zou willen verlaten, is hij contractueel verplicht 
zijn mentorschappen over te dragen aan een andere mentor binnen de stichting. 
Er is echter een clientenstop ingesteld omdat er problemen zijn met de 
vergoeding voor de mentoren. 

Momenteel zijn er in Nederland slechts enkele professionele mentoren werk-
zaam die ook daadwerkelijk een relevante opleiding hebben in de hulp-
verlening. Daarnaast zijn er vele mentoren die eigenlijk als (professioneel) 
bewindvoerder optreden en het mentorschap ernaast doen. Deze mentoren 
hebben vaak veel financiele kennis, maar weinig of geen ervaring in de zorg-
sector. Door enkele hulpverleners werd erop gewezen dat dit een onwenselijke 
situatie is. Er zijn ook bewindvoerderskantoren waar de bewindvoerder — 
zonder de formele benoeming tot mentor — al optreedt als een soort mentor of 
vrijwillig contactpersoon. 
Een van de geInterviewde professionele bewindvoerders die daarnaast ook 
mentor was, was van mening dat het mentorschap geen toegevoegde waarde 
heeft. Het mentorschap zou naast het beschermingsbewind geen recht van 
bestaan hebben. 

Het grootste probleem waar professionele mentoren tegenaan lopen is de 
beloning. Dit blijkt uit de interviews en uit de al eerder aangehaalde 
beschikking van 9 oktober 1997 van de kantonrechter Tilburg. De professionele 
mentor kon in deze zaak de tijd die was gespendeerd aan de kennismaking en 
opbouw van een relatie met de client, niet declareren. De kantonrechter die 
hierover uitspraak deed was van mening dat: 

"De omvang van de verrichte werkzaamheden en de intensiteit van de 
begeleiding verre uitgaat boven hetgeen in het algemeen van een mentor mag 
worden verwacht, met als gevolg dat de daarvoor gemaakte kosten in beginsel 
niet kunnen worden verhaald op de betrokkene. Bovendien is het bezwaarlijk 
voor betrokkene dat de mentor een min of meer commercieel tarief hanteert -42  

Na een interview met de betreffende mentor bleek dat deze uitspraak 
uiteindelijk had geresulteerd in opheffing van het mentorschap. 
In artikel 1:460 lid 2 BW is voor het mentorschap bepaald dat de rechter aan de 
mentor een beloning kan toekermen, ten laste van de betrokkene. De rechter 
dient hierbij de fmanciele draagkracht van de betrokkene in aanmerking te 
nemen. In enkele gemeenten wordt de mentor uit de zogenaamde Bijzondere 
Bij stand betaald. Op dit moment komt het in de praktijk voor dat professionele 
mentoren geen nieuwe mentorschappen op zich nemen omdat er geen afdoende 
regeling is voor de beloning. 
42Kantongerecht Tilburg, 9 oktober 1997, Prg. 1998, 4949, blz. 352-354. 
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Er is onduidelijkheid over de hoogte van de beloning en waarvan deze betaald 
moet worden. Zoals eerder vermeld zijn de beloningen van de door ons 
geinterviewde professionele mentoren nogal uiteenlopend: van f 150,- per uur 
tot f 250,- per jaar. Zo rekende de mentor van de hierboven vermelde zaak van 
het kantongerecht Tilburg, naast een reisonkosten- en administratiekosten-
vergoeding een uurtarief van f 55,- (inclusief BTW). 

De kantonrechters weten niet alfijd goed raad met het toekennen van een 
beloning. Een van hen was van mening dat het toekennen van een beloning 
door de bewindvoerder diende te geschieden en een ander was er zelfs van 
overtuigd dat de lcantonrechter niet bevoegd was een dergelijke vergoeding toe 
te kermen. 

In de pralctijk komt het voor dat er twee mentoren worden benoemd; het betreft 
dan de benoeming van twee ouders of een benoerning van een mentor en een 
`resenrementof . Er zijn ten tijde van het onderzoek nog geen problemen naar 
voren gekomen tengevolge van de benoerning van twee mentoren. 
Wel is geconstateerd dat er vraag is naar potentiate mentoren. Dit probleem 
doet zich voor ingeval er geen farnilie of vrienden/vrijwilligers aanwezig zijn 
die tot mentor benoemd lcurmen worden of als benoeming van familieleden 
geen voorkeur verdient (met name bij psychiatrische patienten). 
Naar aanleiding hiervan is besproken of hulpverleners van de instelling of 
rechtspersonen toegelaten moeten worden tot de Icing van potentiele mentoren. 
Hierop is voomamelijk negatief gereageerd, al was men minder afwijzend ten 
aanzien van de benoeming van rechtspersonen. 
In de pralctijk blijkt het tekort aan mentoren te worden opgelost door de 
benoeming van professionele mentoren. Er zijn grote verschillen in de 
taalcuitoefening tussen professionele mentoren. Aan de ene kant zijn profes-
sionele mentoren benoemd op verzoek van de instelling omdat die iemand 
nodig heeft die bijvoorbeeld het zorgplan ondertekent. Voor die gevallen vindt 
regelmatig een benoeming plaats van een bewindvoerder — zonder ervaring in 
de zorgsector — tot mentor. Deze mentoren nemen beslissingen als de instelling 
daar om vraagt. Aan de andere kant zijn er professionele mentoren die meer 
actief optreden in het belang van de betroldcene en zich ook lcritischer opstellen 
tegenover de instelling. Meermalen is opgemerkt dat het aanbeveling verdient 
om professionele mentoren onder te brengen in een rechtspersoon teneinde de 
lcwaliteit van de professionele mentoren te garanderen en voor vervanging bij 
bijvoorbeeld ziekte te zorgen. 
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5.5 	Procedure 

5.5.1 	Griffierecht 

BEVINDINGEN NADER ONDERZOCHT 

Het probleem (ten tijde van het onderzoek) voor de professionele mentoren 
betrof de beloning. Hiervoor bestond geen goede regeling en dat leidde tot de 
nodige problemen. 

Zowel in de enquete onder kantongerechten als in het dossieronderzoek is 
aandacht besteed aan de procedure rondom de instelling van het mentorschap. 
Hieruit zijn enkele aandachtspunten naar voren gekomen die een nadere 
bespreking en analyse rechtvaardigen. 

Met betrekking tot het griffierecht zijn we op drie aandachtspunten gestuit. 
Allereerst het feit dat bij een gecombineerd verzoek (mentorschap en onder-
bewindstelling) twee keer griffierecht verschuldigd is. Verder bleken de 
verzoeken om vermindering van het griffierecht soms gebaseerd op de finan-
ciele situatie van de betrokkene en soms op die van de verzoeker. Tenslotte is 
eveneens opgevallen dat bij een aantal kantongerechten de betaling van het 
griffierecht van invloed is op de aanvang van de behandeling van het verzoek 
en daarmee op de duur van de afhandelingstermijn. Aan deze laatste bevinding 
zal hier echter geen verdere aandacht worden besteed. Hieronder gaan we nader 
in op de eerste twee constateringen. 

• Twee maal griffierecht. 
Artikel 11 lid 1 van de Wet tarieven in burgerlijke zaken (verder: Wtbz) bepaalt 
dat een verzoeker griffierecht verschuldigd is. Naar aanleiding van een verschil 
in interpretatie van dit artikel tussen de kantongerechten heeft de minister van 
Justitie bepaald dat bij een gecombineerd verzoek van mentorschap en onder-
bewindstelling de verzoeker twee maal griffierecht verschuldigd is, ook indien 
de beide verzoeken in een schriftelijk stuk zijn gecombineerd. 
Het griffierecht is ten tijde van het onderzoek vastgesteld op f 160,- (artikel 11 
lid 2 sub e Wtbz). Voor een gecombineerd verzoek bedragen de kosten 
derhalve f 320,-. 
Tijdens de interviews kwam van meerdere zijden commentaar op deze gang 
van zaken. Zowel mentoren als kantonrechters vonden het onredelijk om 
ingeval van een gecombineerd verzoek twee maal griffierecht te heffen. Er was 
immers sprake van een verzoekschrift, een zitting (als die er al was) en een 
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beschilcking. In Haarlem heeft de kantonrechter in een beschikking bepaald, dat 
deze pralctijk niet in overeenstemming is met de wet en dat de griffie voor een 
gecombineerd verzoek slecht oenmaal griffierecht in rekening mag brengen. Hij 
overwoog onderrneen 

"Mede tegen de achtergrond van de avenge artikden van dea wet (Wet 
tarieven in burgerlijke zaken) is volstrekt duidelijk dat voor de hefting van 
griffierecht niet relevant is of in een venoekschriff meerdere verzoeken warden 
gedaan. Ook de wetgever heeft kennelijk beoogd dat per procedure grifflerecht 
geheven zou warden .Het stand de minister van Justitie niet vrij in afwijking 
van de duidelijke wetstelcst en de bedoeling van de wetgever te bepalen dat in 
geval van indiening van an verzoekschrift dat mar dan een verzoek bevat, per 
verzoek griffierecht verschuldigd is en daarmee aan artikel II Wet tarieven in 
burgerlijke zaken een met de wettekst smfdige uitleg te geven. "43  

Na deze uitspraak van de kantonrechter in Haarlem is er niet langer spralce van 
een uniforme praktijk met betreldcing tot de heffing van griffierechten. Hierbij 
moet worden opgemerkt dat de kantonrechters inrniddels doende zijn om op dit 
gebied unifon-niteit te bewerkstelligen door de uitspraak van de kantonrechter 
in Haarlem te volgen. 

• Vermindering van het griffierecht. 
De mogelijlcheid bestaat om vermindering van het griffierecht te verlaijgen. Dit 
kan als blijkt dat de verzoeker van het mentorschap onvermogend is (art. 18 lid 
2 Jo 17 lid 1 en 2 Wtbz). Er bleek nogal verschil te zijn in de manier waarop de 
kantongerechten deze maatregel hanteerden. Uit het dossieronderzoek bleek dat 
slechts een enkel kantongerecht er op wijst dat voor een vennindering van het 
griffierecht een verklaring van onvermogen van de verzoeker vereist is. De 
meeste kantongerechten nemen genoegen met de verklaring van onvermogen 
van de betroldcene. De redenatie hierbij is dat de verzoeker de betaling van het 
griffierecht kan verhalen op de betroldcene en dat het dus uiteindelijk erom gaat 
of de betroldcene voldoende vermogen heeft. 
Overigens is het door het Ministerie van Justine ontwilckelde aanvraag-
formulier op dit punt niet duidelijk. Hierin staat dat er een verklaring van 
onvermogen nodig is bij een verzoek om vermindering van het griffierecht; er 
wordt echter niet bij vermeld van wie deze afkomstig moet zijn. 

43ICantongerecht Haarlem, 9 juli 1998, omgepubliceerd. 
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5.5.2 	Zitting 

BEVINDINGEN NADER ONDERZOCHT 

Uit artikel 800 lid 1 Burgerlijke Rechtsvordering ( Rv) blijkt dat een zitting Met 
verplicht is en dat de kantonrechter aanstonds een beschikking kan geven 
waarbij hij zich onbevoegd verklaart of het verzoek toewijst. Artikel 809 lid 2 
jo lid 1 Rv vult hierop aan dat de rechter niet beslist dan na de betroldcene in de 
gelegenheid te hebben gesteld zijn mening kenbaar te maken, tenzij het naar het 
oordeel van de rechter een zaak van kennelijk ondergeschikt belang betreft. 
Uit het dossieronderzoek is gebleken dat bijna een vijfde deel van de instel-
lingen van het mentorschap geschiedt zonder dat er een zitting plaats heeft. 
Hieronder vallen ook de situaties waarin reeds een zitting heeft plaatsgevonden 
voor een eerder ingesteld beschenningsbewind, waardoor de kantonrechter een 
zitting voor de instelling van het mentorschap niet noodzakelijk acht. 
In bijna de helft van de gevallen waarin geen zitting was, bleek er ook geen 
deskundigenverklaring te zijn afgegeven op grond waarvan de kantonrechter 
zou lcunnen aannemen dat voldaan is aan het noodzakelijkheidvereiste. Indien 
er wel een zitting is geweest, was in 42 procent van de gevallen de betrolckene 
hierbij aanwezig. 

Tijdens de interviews met de kantonrechters kwamen uiteenlopende meningen 
naar voren over de noodzaak van het horen van betrokkenen. Een aantal 
kantonrechters achtte het niet nodig om een zitting te houden als er een 
deskundigenverklaring en akkoordverklaringen aan het verzoek zijn toege-
voegd. Een van hen vond rijzittingen soms een genante vertoning. Vaak werd 
wel ginformeerd bij de familie of de instelling, maar werd de betroklcene niet 
gehoord omdat het duidelijk was dat het mentorschap noodzakelijk was op 
grond van de deskundigenverklaring. 
Aan de andere kant zijn er ook kantonrechters die wel alle mogelijke moeite 
doen om een zitting te houden. Een van de geinterviewde mentoren wees er 
echter op dat het belachelijk was dat de zitting zo kort duurde en dat de 
kantonrechter de betrolckene niet eens had aangesproken. Ook niet alle hulp-
verleners waren positief over het verloop van de zitting. Het houden van een 
zitting heeft in hun opvatting alleen een toegevoegde waarde als er voldoende 
aandacht wordt besteed aan de toekomstige mentor en de betrokkene. 

Overigens werd door een mentor van een autist ten sterkste afgeraden om een 
zitting te houden. Aangezien kantonrechters leken zijn op het gebied van de 
psychiatrie kunnen zij, zo meende de mentor, moeilijk een oordeel geven over 
de wilsbekwaamheid van een betrolckene. Bij autisten en mensen met niet-
aangeboren hersenletsel is aan 'de buitenkant' vaak niets te zien; dit heeft, zo 
deelde hij mee, er al toe geleid dat kantonrechters een verzoek tot mentorschap 
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5.5.3 	Deskundigenverldaring 
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afwezen. Ook is er een keer een tijdelijk mentorschap ingesteld voor de duur 
van drie jaar, omdat de rechter aan de autistische betroldcene niet kon zien dat 
hij wilsonbelcwaam was. De respondent bleef zitten met de vraag waarom de 
rechter bier iiberhaupt een mentorschap heeft ingesteld als hij niet overtuigd 
was van de wilsonbekwaamheid van betroldcene en waarom hij geen deskundig 
advies had gevraagd. 

In art. 221 Rv is de mogelijkheid opgenomen voor een rechter om een 
deslcundigenverldaring te vragen. De rechter is hiertoe niet verplicht. 
De inhoud van de deskundigenverklaringen uit het dossieronderzoek varieerde 
enorm. Soms werd volstaan met ovemame van de wetstekst Cbetrokkene is als 
gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand tijdel(k of duurzaam niet in 
staat zijn belangen van niet-vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te 
nemen), meestal ondertekend door de behandelend (huis)arts. Maar er waren 
ook uitgebreide rapportages van onafhankelijke deslcundigen. 
Het verstreldcen van een deslamdigenverklaring leidt in een aantal gevallen tot 
problemen. 
• De verklaring moet van een onafhankelijke deslcundige zijn. Men is echter 

niet altijd in staat een onafhankelijk arts te vinden die bereid is een verkla-
ring af te geven. Bovendien kost dit extra geld. 

• Hulpverleners van verpleeghuizen en psychiatrische ziekenhuizen vragen 
zich af of een desktmdigenverldaring noodzakelijk is als mensen zijn 
opgenomen met een rechterlijke machtiging of inbewaringstelling. En is 
het feit dat iemand op een psychogeriatrische afdeling van een verpleeg-
huis verblij ft, niet een voldoende onderbouwing van de noodzaak een 
mentorschap in te stellen? 

Over de noodzaak van een deskundigenverklaring verschillen ook kanton-
rechters van mening. Voor de een is de beschikbaarheid van een deslcundigen-
verklaring reden om geen zitting te houden, terwijl de ander een dergelijke 
verklaring te sturunier vindt en er geen beslissende waarde aan toekent. 

Door kantonrechters in Emmen wordt een invulformulier verzonden naar de 
instelling of woonvoorziening waar de betroldcene verblij ft om inforrnatie in te 
winnen over zowel de betroldcene als de voorgedragen mentor. 

In de literatuur is veel discussie geweest over de criteria aan de hand waarvan 
bepaald kan worden of iemand wilsonbekwaam is en over de vraag wie dit Iran 



beoorde1en44. Een kantonrechter is in de meeste gevallen een leek op dit gebied. 
Het vaststellen van de wilsonbekwaamheid van betrokkenen kansmet name pro-
blematisch zijn bij psychiatrische patienten en bij mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel. Illustratief is het relaas van een man wiens echtgenote als gevolg 
van een ongeluk hersenletsel had opgelopen. De gevolgen van een dergelijk 
hersenletsel zijn moeilijk aantoonbaar; dit kan uitsluitend door een neuro-
psycholoog worden vastgesteld na langdurig onderzoek. De man wilde mentor 
van zijn vrouw worden omdat zij duidelijk gedragsveranderingen vertoonde die 
schade berokkenden aan het gezin. De man slaagde er echter niet in de rechter 
ervan te overtuigen dat zijn vrouw gedragsveranderingen vertoonde. De man 
was niet in het bezit van een deskundigenverklaring en als gevolg hiervan werd 
er geen mentorschap ingesteld. 
Gevers benadrukt in een artikel dat het ontbreken van een verplichting tot 
deskundigenrapportage een manco is 45 . 

5.5.4 Afgeleide woonplaats 

BEVINDINGEN NADER ONDERZOCHT 

In artikel 1:12 lid 3 BW staat dat de persoon ten behoeve van wie een mentor-
schap is ingesteld, voor alles wat de uitoefening van het mentorschap betreft, de 
woonplaats van de mentor volgt. 
Deze regel heeft tot gevolg dat kantonrechter A (woonplaats betrokkene) het 
mentorschap instelt en vervolgens kantonrechter B (woonplaats mentor) het 
mentorschapdossier onder zijn hoede lcrijgt. 
Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat een kantonrechter een vergoeding regelt; 
welke later door een andere kantonrechter ongedaan wordt gemaakt. Als er ook 
een bewindvoerder is benoemd die onder weer een ander kantongerecht 
ressorteert, kan de situatie behoorlijk complex worden. 

Als het dossier van betrokkene verhuist naar de kantonrechter van de woon-
plaats van de mentor, kan dit een belemmering zijn voor de betrokkene om later 
contact te zoeken met de bevoegde kantonrechter, omdat dit een andere rechter 
is dan degene die het mentorschap heeft ingesteld. 

44. Advtes mentorschap', Nationale Raad voor Volksgezondheid, Zoetermeer 1988, blz. 14. 
Driehoeksverhoudingen', Preadvies voor de Vereniging voor gezondheidsrecht ten behoe-

ve van de jaarvergadering op 27 april 1990, F.C.B. van Wijmen, 1990. 
'Criteria voor wilsonbekwaamheid', J. Legemaate, NJB 1992, blz. 190-193. 
Wandreiking voor de beoordeling van wilsbekwaamheid', Ministerie van Justitie, 
december 1994. 

45,Vertegenwoordiging bij beslissingen over verzorging, verpleging en behandeling; een 
juridisch perspectief, Prof. mr. J.K.M. Gevers, NTZ 1994, nr. 2, blz. 112. 
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Niet alle mentoren waren er van op de hoogte dat de bevoegde kantonrechter 
soms een ander was dan de kantonrechter die het mentorschap had ingesteld. 
Ook hier is niet altijd duidelijkheid over. 

Een extra complicafie vormde tot voor kort in bovenvermelde wettelijke 
bepaling de zinsnede `wat de uitoefening van het mentorschap betreft'. 
Sommige kantonrechters meenden op grond hiervan dat een verzoek tot 
opheffing van het mentorschap of vervanging van de mentor zou moeten 
worden behandeld door de kantonrechter van de woonplaats van betrokkene 
omdat het hier niet ging om de uitoefening van het mentorschap. Het gevolg 
was dat voor latere beschikkingen in een mentorschapzaak kantomechters 
onderling niet op een lijn zaten omtrent de vraag welke collega bevoegd was 
van het verzoek kennis te nemen. Deze impasse manifesteerde zich ook bij 
beschenningsbewind en daar nog heftiger. Voor het beschermingsbewind is zij 
doorbroken doordat tijdens een landelijk coordinatorenoverleg van kanton-
rechters is afgesproken dat terwille van de duidelijkheid de wettekst zodanig 
dient te worden genterpreteerd, dat voor alle rechterlijke bemoeienissen na de 
instelling van een bewind en de benoeming van een bewindvoerder, de 
afgeleide woonplaats geldt. Of dit de bedoeling van de wetgever is geweest 
moet worden betwijfeld. Het zou wellicht ook een oplossing voor het mentor-
schap lonmen bieden. 
Een andere oplossing zou zijn het schrappen van de afgeleide woonplaats, maar 
daartoe dient de wetgever initiatief te nemen. Voordeel van dit laatste is dat het 
mentorschapdossier veelal bij dezelfde Icantonrechter blijft die meer op de 
hoogte is van de plaatselijke situatie dan zijn collega elders in het land. Hij is in 
ieder geval bij problemen maldcelijker aanspreekbaar voor de betrokkene of de 
hulpverlener. 

5.5.5 	Verplichting tot periodieke rapportage 

De mentor is niet, zoals de bewindvoerder, op grond van de wet verplicht om 
periodiek verantwoording af te leggen voor zijn werkzaamheden. De wet geeft 
de rechter wel de mogelijkheid om de mentor periodiek ter verantwoording te 
roepen, maar hiertoe bestaat geen verplichting. Een dergelijke verplichting is 
overigens goed te verdedigen. De instelling van het mentorschap maakt immers 
inbreuk op de juridische bevoegdheden van de desbetreffende meerdetjarige. 
Het betreft bovendien veelal wilsonbekwamen die zich in een lcwetsbare positie 
bevinden en niet veel tegen de mentor lcurmen inbrengen als ze het niet eens ,  
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zijn met hem. Ook Gevers pleit hiervoor in zijn artike1 46  en beargumenteert dit 
onder meer met en verwijzing naar een Verklaring van de Verenigde Naties 47 . 
Bij de inwerkingtreding van de Wet mentorschap in 1995 had het kantonge-
recht van Leeuwarden het beleid dat aan alle mentoren periodiek een verslag 
werd gevraagd. Men nam aan dat dit voor .de mentoren prettig zou zijn. De 
verslaglegging zou mentoren het gevoel lcunnen geven, dat na de instelling van 
het mentorschap nog naar het dossier werd omgekeken. In de praktijk bleek 
echter dat de mentoren helemaal niet blij waren met deze verslagverplichting. 
Ouders van verstandelijk gehandicapten voelden zich zelfs beledigd. Waarom 
zou een kantonrechter moeten controleren of zij hun taak als ouders wel naar 
behoren volbrachten. Tot aan de meerderjarigheid van de betrokkene was er 
immers ook geen controle. In 1998 heeft het kantongerecht Leeuwarden dan 
ook besloten af te zien van deze verplichting. 

Momenteel is het nergens in Nederland de praktijk om mentoren te verplichten 
periodiek een verslag in te leveren. Hooguit van professionele mentoren wordt 
bier en daar verwacht dat men een verslag inlevert wanneer men een declaratie 
van de kosten indient. 
Toch was een overgrote meerderheid van de geinterviewden van mening dat er 
een dergelijke verplichting zou moeten bestaan. Onder de mentoren waren de 
meeste tegenstanders van een rapportageverplichting, maar een groot deel van 
hen zou het wel een goede zaak vinden bij 'clerde' mentoren. 
Door de hulpverleners werd er op gewezen dat een verplichte verslaglegging 
een extra drempel zou kunnen zijn om mentor te worden. Dit geldt met name 
voor vrijwilligers, kennissen of buren die het mentorschap op zich zouden 
kunnen nemen. 
Sommige respondenten waren van mening dat het verslag de vorm van een 
invulformulier zou moeten hebben en eventueel moet worden ondertekend door 
de zorgverlenende instelling. Ook is gesuggereerd om de controle van de 
verslagen niet bij de kantonrechter te leggen maar bij een onafhankelijk orgaan. 

Kantonrechters bleken tegen een dergelijke rapportageverplichting te zijn. Zij 
vonden dat het mentorschap zich niet leent voor verslaglegging; bovendien zijn 
er moeilijk normen aan te geven, waaraan de rapportage moet voldoen. Men 
wees ook op het feit dat als er jets mis zou gaan, de betrokkene altijd bij het 
kantongerecht aan kan kloppen en dat ook instellingen te alien tijde hun beklag 
kunnen doen bij de kantonrechter. Uit de interviews met betrokkenen bleek 
echter dat de betroklcene niet snel naar de kantonrechter zal gaan; sommige 

"`Vertegenwoordiging bij beslissingen over verzorging, verpleging en behandeling; een 
juridisch perspectier, Prof. mr. J.K.M. Gevers, NTZ 1994, nr. 2, blz. 112. 

47United Nations Declaration on the rights of mentally retarded persons, 20 december 1971. 

87 



EVALUATIE WET MENTORSCHAP 

hebben niet eens een lcantonrechter gezien omdat er geen zitting was geweest. 
Maar ook voor een hulpverlener is de stap naar het kantongerecht wellicht niet 
zo klein als kantonrechters veronderstellen. Ben van de ondervraagde hulp-
verleners was van mening dat de mentor niet als `goed mentor' handelde. Hij 
wilde zich niet mengen in een relatie tussen mentor en betroldcene uit angst dat 
het problemen zou lcumien opleveren voor de instelling als hij naar de kanton-
rechter zou gaan. 
Ben van de kantonrechters merkte op dat er wel bij het einde van het mentor-
schap altijd verslag wordt afgelegd en dat dat voldoende is. Terzake van de 
eindrapportage bepaalt de wet dat deze verplicht is in het geval het mentor-
schap eindigt door opheffmg of de taalcuitoefening van de mentor als gevolg 
van zijn ontslag eindigt. Uit de interviews met de kantonrechters bleek echter 
dat er zelden of nooit een mentorschap werd opgeheven en dat er ook zelden 
een mentor werd ontslagen. Mentorschap eindigde in de meeste gevallen door 
het overlijden van de betroldcene en in dat geval is verslaglegging niet ver-
plicht. Bij twee mentoren van somatische patienten waarvan de betroldcene 
inmiddels was overleden, heeft een mentor uit eigen initiatief een verslag 
ingediend en de ander is door de kantonrechter verzocht om een verslag in te 
leveren van zijn eigen ervaringen. Tijdens het dossieronderzoek bleek dat het 
voorlcwam dat een betroldcene reeds was overleden zonder dat daar een aan-
tekening van was gemaalct in het mentorschapdossier. 
Een en ander leidt tot de vraag wat de toegevoegde waarde is van de verplichte 
eindrapportage, als deze uitsluitend van toepassing is op situaties die zich in de 
praktijk zelden voordoen. Ben eindrapportage na het overlijden van betroldcene 
heeft waarschijnlijk net zo min een waardevolle bijdrage". 

Ten aanzien van de door de kantonrechter op te leggen verplichting tot een 
periodieke rapportage door de mentor moet nog worden opgemerIct dat er 
twijfel bestaat of daaruit echte nalatigheden van de mentor naar voren zullen 
worden gebracht. Een pluspunt is wel dat de mentor ertoe wordt aangezet om 
na te denken over zijn handelen als mentor. Ben rapportageverplichting zorgt 
ervoor dat er niet al te licht wordt gedacht over de instelling van het mentor-
schap. De kantonrechter zou door middel van het verslag kunnen achterhalen of 
het mentorschap nog wel noodzakelijk is en eventueel zou hij de instelling 
kunnen vragen aan te geven of de verslaglegging in overeenstenuning is met de 
waarheid. Daamaast is het bij 'clerde' en professionele mentoren gewenst dat er 
enige controle is op de uitoefening van bun tank, met name als aan hen een 
beloning is toegekend. 

48Zie ook de discussie over de rapportageverplichting bij bewind na overlijden van de 
betrokkene in het artikel tantonrechters op het verkeerde pad bij meerderjarigenbewind?', 
B.W.M. Nieskens-Isphording, NJB 1998, afl. 21, blz. 951-952. 
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5.5.6 	Conclusie 

BEVINDINGEN NADER ONDEFtZOCHT 

De bespreking van het griffierecht leidt tot twee constateringen. Het twee keer 
betalen van het griffierecht (bij een gecombineerd verzoek voor mentorschap 
en bewind) levert weerstand en onduidelijkheden op. 
Daarnaast -is voor vermindering van de betaling van het griffierecht een 
verklaring van onvermogen van de verzoeker vereist, terwijl door veel kanton-
gerechten genoegen wordt genomen met een verklaring van onvermogen van 
betrokkene. In de praktijk wordt regelmatig een mentorschap ingesteld zonder 
dat een zitting heeft plaatsgevonden en de eisen die aan een deskundigen-
verklaring worden gesteld varieren per kantongerecht. Met betrekking tot de 
afgeleide woonplaats heeft het onderzoek uitkomsten opgeleverd die zouden 
lcunnen leiden tot de conclusie dat afschaffing hiervan wenselijk is. 
Van de mogelijkheid voor de kantonrechter om de mentor een verplichting tot 
periodieke rapportage op te leggen, blijkt in de praktijk geen gebruik te worden 
gemaalct. Toch geven sommige respondenten aan dat een dergelijke verplich-
ting gewenst zou zijn. Daarbij wordt met name gedacht aan mentorschappen 
waarin een `derde' mentor (of professionele mentor) is benoemd. 
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6 	Conclusies en aanbevelingen 

6.1 	Conclusies 

In dit hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de probleemstelling die aan 
het onderzoek ten grondslag lag. Deze probleemstelling luidde: 

Hoe heefi in de jaren 1995 t/m 1998 de Wet mentorschap in de 
praktijk gefunctioneerd, heeft de wet beantwoord aan het doel dat 
de wetgever voor ogen stond en is het nodig de wet op gen of 
enkele onderdelen aan te passen? 

In het algemeen blijkt de Wet mentorschap goed te functioneren en voorziet 
inderdaad in een behoefte inzake de niet-vennogensrechtelijke belangenbehar-
tiging. Jaarlijks worden in Nederland circa 2000 verzoeken ingediend tot 
instelling van het mentorschap. Het mentorschap wordt met name ingesteld ten 
behoeve van verstandelijk gehandicapten (60%) en psychogeriatrische patien-
ten (27%). De benoemde mentoren zijn voor het overgrote deel (driekwart) 
afkomstig uit de directe familiekring: ouder (36%), broer/zus (15%), kind 
(13%) en overige familie (12%). 
De handelingen die door de mentor worden verricht, zijn zeer uiteenlopend. 
Mentoren houden zich bezig met de uiterlijke verzorging van de betroklcene, ze 
overleggen met hulpverleners over het zorgplan, ze regelen organisatorische en 
huishoudelijke zaken, ze nemen besluiten over operaties of opnames in een 
instelling, etc. Mentoren nemen soms ingrijpende beslissingen, bijvoorbeeld 
over gedwongen medicatie. Ook komt het voor dat een mentor probeert een 
huwelijkssluiting door betrokkene te verhinderen, een gerechtelijke procedure 
inzake een contactverbod voor familieleden voert of de huur voor betrokkene 
opzegt. 

Het aantal ingestelde mentorschappen zegt niet zo veel over de meerwaarde 
van het mentorschap. We hebben gezien dat de vraag naar het mentorschap 
onder meer voorkomt uit de `afwijzing' van de curatele. Omdat de curatele als 
te zwaar wordt ervaren en te beperkend voor betrokkene, is gekozen voor het 
mentorschap. Bezien vanuit de vraag naar de meerwaarde van het mentorschap 
komt een tweedeling naar voren. Enerzijds worden mentoren benoemd in 
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situaties waar de vertegenwoordigingsbevoegdheden op grond van de Wgbo 
grotendeels toereikend zijn. De persoon die mentor wil worden, is op grond van 
deze wet al bevoegd tot vertegenwoordiging. Het gaat dan met name om ouders 
van verstandelijk gehandicapten en kinderen van psychogeriatrische patienten. 
Bij dergelijke mentorschappen (die overigens het grootste aandeel hebben in 
het totaal aantal mentorschappen) is de meerwaarde van het mentorschap 
geringer, althans moeilijk aantoonbaar. Het betreft veelal een geformaliseerde 
voorzetting van een bestaande situatie, wat op zich ook als een zekere meer-
waarde kan worden geduid. Anderzijds doen zich situaties voor waarin de 
instelling van het mentorschap we degelijk veranderingen teweegbrengt. 
Bijvoorbeeld in situaties waar voorheen geen of nauwelijks belangenbehar-
tiging plaatsvond (met name bij psychiatrische patienten). Voor deze groep is 
de meerwaarde van het mentorschap duidelijk zichtbaar. 
De geconstateerde tweedeling leidt tot twee vragen. Men kan zich afvragen of 
het mentorschap niet te gemakkelijk wordt ingesteld. Aan de andere kant zou 
de uitoefening van het mentorschap wellicht met meer waarborgen moeten zijn 
omgeven zodat er meer controle is. Dit geldt met name voor die gevallen waar 
het mentorschap noodzakelijk is en ingrijpende beslissingen worden genomen. 
In de aanbevelingen zal hieraan verder aandacht worden besteed. 

Bij een groot gedeelte van de uitgesproken mentorschappen (86%) is eveneens 
sprake van een onderbevvindstelling. Het verschil met curatele in deze situatie 
is in hoofdstuk 1 aan de orde gesteld. Van de vooraf veronderstelde behoefte 
aan een maatregel uitsluitend voor niet-vermogensrechtelijke belangenbeharti-
ging bleek dus nauwelijlcs iets merkbaar. Blijkbaar wordt het mentorschap 
gezien als een aanvulling op het bewind of een volwaardige complementaire 
maatregel naast bewind. Het komt wel vaak voor dat uitsluitend een bewind 
wordt ingesteld (jaarlijks bijna 5000 gevallen). 

Zoals vermeld, finictioneert de Wet mentorschap in het algemeen goed. Toch 
lcwamen uit het onderzoek enkele aspecten naar voren die als onduidelijk 
werden ervaren of zelfs problematisch. Deze zullen hieronder aan de orde 
worden gesteld. Waar nodig zullen in aansluiting daarop in paragraaf 6.2 
aanbevelingen ter verbetering van de uitvoering van het mentorschap worden 
geformuleerd. 
De onbekendheid met de maatregel van het mentorschap en de onduidelijkheid 
over de bevoegcllieden van de mentor zijn de grootste struikelblokken bij de 
uitoefening van het mentorschap. Opmerkelijk was dat dit niet alleen speelt 
onder de mentoren zelf maar bij alle hoofdrolspelers. Mentoren ervaren onbe-
kendheid met de maatregel onder instellingen in de zorg en andere instanties. 
Ook uit navraag door de onderzoekers bij een groot aantal instellingen en 



CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

belangenorganisaties bleek dat er nog veel onbekendheid is met het mentor-
schap. Dit werkt soms beletnmerend of vertragend in de uitoefening van het 
mentorschap. 
Mentoren vragen zich ook af hoe ver hun bevoegdheden reiken. In hoeverre 
kan een mentor jets afdwingen tegen de wil van betrokkene of hulpverleners? 
Hulpverleners weten soms evenmin warmeer een mentor bij een beslissing 
moet worden betrokken en warmeer de mentor moet worden geinformeerd. 

Daarnaast is geconstateerd dat er een tekort is aan mentoren, indien er geen 
familieleden of vrienden/vrijwilligers aanwezig zijn of ingeval de benoeming 
van familieleden tot mentor niet aan te raden is. Met name in de psychiatrie 
komt dit laatste regelmatig voor. Psychiatrische patianten zijn het vaker niet 
eens met de verzorging, met name als er sprake is van een gedwongen 
opneming. Bij de uitoefening van het mentorschap bij psychiatrische patienten 
is kennis van het ziektebeeld een vereiste. Om deze redenen is het moeilijk 
voor deze categorie geschikte mentoren te vinden. 

De conclusie dat er soms een tekort is aan mentoren, roept de vraag op of dit 
tekort kan worden opgelost door de benoeming van behandelende hulp-
verleners of rechtspersonen tot mentor. Hier staan de meeste respondenten 
echter afwijzend tegenover. Bij hulpverleners schuilt het bezwaar voornamelijk 
in het gevaar van belangenverstrengeling en bij rechtspersonen in het ontbreken 
van een persoonlijke band met betrokkene. Overigens is in de praktijk wel 
ervaring opgedaan met het onderbrengen van mentorschappen binnen een 
rechtspersoon; de mentor wordt op persoonlijke titel benoemd maar is in dienst 
van een stichting. De voordelen van deze constructie zijn de beschikbare 
expertise, de mogelijkheid om vragen en ervaringen uit te wisselen, de kwa-
liteitsbewaking en de mogelijkheid tot vervanging bij ziekte. 
Een mogelijke oplossing voor het probleem van een tekort aan mentoren 
vormen de professionele mentoren. In vijf procent van de gevallen is een 
professionele mentor benoemd. Echter het optreden van professionele mentoren 
leidt soms tot moeilijkheden. Er bestaat een groot verschil in de taakuitoefening 
door professionele mentoren. Aan de ene kant zijn er mentoren met ervaring in 
de zorgsector die actief optreden. Zij proberen een persoonlijke band met de 
betrokkene op te bouwen. Daarnaast zijn er mentoren benoemd die nauwelijks 
of geen ervaring in de zorgsector hebben, maar gespecialiseerd zijn in het 
vermogensbeheer. De werkwijze van deze categorie professionele mentoren is 
(meestal) passief. Zij hebben beperkt contact met betrokkenen (uitzonderingen 
daargelaten) en treden op als de instelling ergens hun toestemming voor nodig 
heeft. Deze mentoren zijn in het algemeen tevens bewindvoerder van 
betrokkene. 
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De controle op professionele mentoren is momenteel minimaal, terwint deze 
soms ingrijpende beslissingen nemen. Meerdere malen is dan ook door 
respondenten opgemerkt om met name professionele mentoren te verplichten 
periodiek verslag te doen. Ook werd in interviews regelmatig voorgesteld ze 
onder te brengen in een rechtspersoon om de lcwaliteit van de professionele 
mentoren te garanderen. 
De beloning van de professionele mentoren blind regelmatig tot problemen te 
leiden. Het komt voor dat de bewindvoerder de beloning van de mentor niet 
wenst te betalen. Of het ontbreekt de betrokkene aan voldoende financidle 
middelen om de mentor te betalen. Het blijkt dan moeilijk om elders geld voor 
de uitoefening van het mentorschap te krijgen. Daamaast hebben hulpverleners 
en kantonrechters, zo lijkt het, meer moeite met het erkennen van de 
vertegenwoordigingsbevoegdheden van een professionele mentor dan van een 
familielid die als mentor optreedt. Illustratief is de opvatting van een kanton-
rechter dat een professionele mentor geen zorgplan mag ondertekenen, wamteer 
daarin maatregelen over het levenseinde van de betrolckene zijn opgenomen. 
Hij achtte de familie op dit punt wel bevoegd. In hoofdstuk 5 kwam deze 
lcwestie al aan de orde. Vaststa.at  dat de bevoegdheden van familieleden niet 
verder gaan dan de bevoegdheden van de mentor. 

Met betreldcing tot de procedurele kant van het mentorschap doet zich eveneens 
een aantal Imelpunten voor. In de praktijk komt het voor dat een kantonrechter 
twee mentoren benoemt terwij1 andere kantonrechters zich aan de letter van de 
wet houden en de benoeming van twee mentoren uitsluiten. Daarnaast is er 
geen uniformiteit met betrelddng tot de betaling griffierecht bij een gecombi-
neerd verzoek. De kantonrechter te Haarlem heeft vastgesteld dat het niet juist 
is om in dat geval tweemaal griffierecht te heffen. Naar aanleiding van deze 
beslissing wordt er inmiddels op informele basis overleg gepleegd tussen de 
kantonrechters om uniformiteit te bewerkstelligen. Een aanbeveling terzake is 
daardoor overbodig geworden. Verder blijkt dat in de pralctijk regelmatig een 
mentorschap wordt ingesteld zonder dat er een zitting plaatsvindt en dat de 
eisen die gesteld worden am een eventuele deslcundigenverldaring varieren per 
kantongerecht en vaak minimaal zijn. 
Het feit dat het mentorschapdossier, na de instelling van het mentorschap, 
verhuist naar het kanton waar de mentor woonachtig is, leidt soms tot 
problemen. Als gevolg van de `afgeleide woonplaats' kan het ook voorkomen 
dat het bewinddossier en het mentorschap van een betrokkene bij verschillende 
lcantongerechten is ondergebracht. Tenslotte is gebleken dat de periodieke 
rapportage door de mentor, in de huidige pralctijk, zelden of nooit wordt 
opgelegd. 
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6.2 Aanbevelingen 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

I. 	Aanpassen van de procedure 

Doordat een groot aantal mentorschappen wordt ingesteld in gevallen waar 
feitelijk niet zoveel verandert, wordt volstaan met een relatief lichte juridische 
procedure. Tijdens het onderzoek bleek zelfs dat er gevallen zijn waarin zonder 
deskundigenverklaring en zonder de betrokkene te hebben gehoord, het mentor-
schap wordt ingesteld. Deze gang van zaken heeft echter tot gevolg dat ook in 
meer gecompliceerde situaties (onenigheid in familie of benoeming van een 
'clerde' mentor of professionele mentor) de procedure tot instelling van het 
mentorschap volgens een, in onze ogen, te licht traject verloopt. 

Gelet op het ingrijpende karalcter en de lange duur van het mentorschap zou 
deze beschermingsmaatregel alleen genomen mogen worden wanneer de 
rechter ervan overtuigd is dat de maatregel noodzakelijk is. In verband met de 
noodzakelijkheidseis zou de rechter de betrokkene moeten hebben gezien of op 
een andere manier zich ervan hebben vergewist dat de betroldcene met in staat 
is zijn niet-vermogensrechtelijke belangen te behartigen. Een recente 
schriftelijke verklaring van een gekwalificeerde deskundige moet zijn 
overlegd. 
Wat dit laatste betreft, een goede deskundigenverklaring is vereist voor een 
correcte beoordeling van de aanwezigheid van de grond om het mentorschap in 
te stellen. In beginsel moet er dan ook vanuit worden gegaan dat het 
verzoekschrift vergezeld moet gaan van een goede deskundigenverklaring. Het 
slechts ovememen van de wettekst is onvoldoende; de verklaring moet zijn 
toegespitst op en ingaan op de vraag of de betrolckene niet in staat is zijn 
belangen inzake verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding zelfstandig 
te behartigen. In verband hiermee verdient het aanbeveling om een model-
deskundigenverklaring te ontwerpen welke door deskundigen kan worden 
gebruikt. 
Naast het benadrulcken van de wenselijkheid c.q. noodzakelijkheid van een 
deskundigenverklaring zou de procedure rond de instelling van het mentor-
schap lcunnen worden aangescherpt door het principe dat er in beginsel een 
zitting moet plaatsvinden. De zitting heeft meerdere functies. De kantonrechter 
kan: 
- beoordelen of voldaan is aan de grond ('wilsonbekwaamheid' van 

betroldcene inzake zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding); 
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- beoordelen of de maatregel in het betreffende geval noodzakelijk is 
('ultimum remedium'); 
zich vergewissen van de geschilctheid van de voorgedragen mentor (art. 
1:452 lid 1 BW) en zich ervan overtuigen dat de mentor voldoende is 
voorgelicht. 

In een groot deel van de gevallen lijkt de instelling van het mentorschap 
nauwelijks een verandering in de situatie teweeg te brengen. Ondanks het feit 
dat in dergelijke gevallen een mentor het gevoel heeft sterker te staan ten 
opzichte van de hulpverlening, hetgeen eveneens te kwalificeren valt als een 
toegevoegde waarde van het mentorschap, is het de vraag of daarvoor de 
instelling van een ingrijpende maatregel nodig is. Opvallend is dat in de 
huidige praktijk een groot aantal mentorschappen wordt ingesteld terwfil 
andere (informele) mogelijkheden, met name die van de Wgbo, niet worden 
afgewogen. Het subsidiariteitsbeginsel — dat de instelling van het mentorschap 
een `ultimum remedium' dient te zijn — lijkt aldus niet of in elk geval 
onvoldoende in acht te worden genomen. 
Een meer daadwerkelijke toepassing van het subsidiariteitbeginsel kan tangs 
twee manieren worden bereikt. 
1) De kantonrechters — meer — bewust te maken van het subsidiariteitsbeginsel 

en hen wellicht criteria aan te reiken om de toepassing ervan operationeel te 
maken. 

2) Een wetswijziging van art. 1:450 BW te bewerkstelligen (vergelijk art. 
1:254 BW in verband met de ondertoezichtstelling van minderjarigen 49  en 
art. 2 Wet Bopz"). 

Aanbevelingen: 

• Bij alien die betrokken zijn bij het indienen van een verzoek tot 
instelling van een mentorschap en de beoordeling daarvan, benadruk-
ken dat in beginsel de rechter de betrokkene moet hebben gezien of zich 
op een andere manier ervan heeft vergewist dat de betrokkene niet in 
staat is zijn niet-vermogensrechtelijke belangen te behartigen. Een 
recente schriftelijke veridaring van een gekwalificeerde deskundige 
moet zijn overlegd. 

en andere middelen ter afwending van deze bedreiging hebben gefaald, of naar is te 
voorzien, zullen falen...". 

5°  "...gevaar Met anders kan worden afgewend dan door opneming in een psychiatrisch 
ziekenhuis.". 
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Informatievoorziening 

Aanbevelingen: 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

• Nadrukkelijk onder de aandacht van kantonrechters brengen dat er 
reden is om meer dan nu bij de behandeling van een verzoek tot 
instelling van een mentorschap na te gaan of instelling van de 
maatregel noodzakelijk is, gelet op andere (informele) mogelijk-
heden. Zo nodig dient een wijziging van de Wet mentorschap te 
worden overwogen. 

Het is evident dat de informatievoorziening over het mentorschap moet worden 
verbeterd. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan een brochure voor 
(potentiele) mentoren en hulpverleners. Deze brochure zou naast algemene 
informatie meer duidelijkheid moeten bieden omtrent de reikwijdte van de 
bevoegdheden van mentoren. Naast de ontwikkeling van informatiemateriaal is 
het noodzakelijk dat er een aanspreelcpunt is dat zorgdraagt voor de informatie-
verstrelcking over het mentorschap (voorlichting en help-desk) en voor de 
deskundigheidsbevordering. In eerste instantie is dit te beschouwen als een taak 
van koepelorganisaties birmen de diverse velden van zorg. Met name ook 
omdat de taak van de mentor in het ene veld van zorg in meer of mindere mate 
verschilt van die van een mentor in een ander veld van zorg. De overheid dient 
ze daarbij te ondersteunen. 

• Ontwikkelen en breed verspreiden van een brochure met algemene 
informatie over het mentorschap. 

• Stimuleren van deskundigheidsbevordering, informatieverstrekking, 
help-deskfunctie door de koepelorganisaties met ondersteuning van 
de overheid. 
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m. 	Benoemen van mentoren 

Inzake de benoeming van mentoren is een aantal aspecten voor verbetering 
vatbaar. Ten eerste zou de wet in de mogelijkheid moeten voorzien om twee 
mentoren te benoemen in die situaties die zich daarvoor lenen. In de pralctijk 
zijn er al lcantonrechters die twee mentoren benoemen, zonder wettelijke 
grondslag. 
Ten tweede moet er meer duidelijkheid komen over en voor de professionele 
mentoren. Met name waar het gaat om de beloning van hun werlczaamheden. Er 
moeten uurtarieven worden geformuleerd en er dienen duidelijke regelingen te 
komen inzake de beloning van de professionele mentor ingeval de betrokkene 
zelf niet over voldoende middelen beschilct. De beloning van mentoren zou al 
bij de benoeming moeten worden vastgesteld en niet achteraf zoals ten tijde van 
het onderzoek gebruikelijk was. Daarbij dient commercialisering van het 
mentorschap te worden tegengegaan. Benadrulct moet worden dat de benoe-
ming van een professionele mentor een laatste oplossing is. De voorkeur blijft 
uitgaan naar familieleden en kennissen die een persoonlijke band met de 
betroklcene hebben. In de pralctijk blijken er echter gevallen te zijn waarbij 
niemand beschikbaar of bereid is om mentor te worden. In dergelijke situaties 
is de benoeming van een professionele mentor een oplossing en moet er ook 
een beloning beschikbaar zijn. 
Voor de organisatie van beschikbare mentoren zouden de koepelorganisaties 
een 'pool' van beschikbare mentoren (professionals en vrijwilligers) in het 
leven lcurmen roepen. Zij zouden daarnaast lcurmen zorgdragen voor het 
ontwildcelen van lcwaliteitscriteria en cursussen voor professionele mentoren. 
Wanneer voor dit doel rechtspersonen in het leven zouden worden geroepen, is 
het oprichten van een landelijk platform zoals is ontstaan ten behoeve van een 
organisatie van beheer en bewind in Nederland, een gewenste ontwildceling. 
Tenslotte wordt aanbevolen om de behandelende hulpverleners en rechts-
personen niet toe te laten tot de Icring van potentiele mentoren in verband met 
het gevaar van belangenverstrengeling en het ontbreken van een persoonlijke 
band met de betroldcenen. Hulpverleners zijn wel geschikt om mentor te 
worden van bewoners van instellingen waar zij niet werkzaam zijn. Er lijkt 
echter wel degelijk een rol weggelegd voor rechtspersonen waar het betreft 
het organisatorisch huisvesten van professionele mentoren. 
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Aanbevelingen: 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

• De wet zou moeten voorzien in de mogelijkheid om twee mentoren te 
benoemen. 

• Het ontwikkelen van een beleid, met name door de kantonrechters, 
inzake de (hoogte van de) beloning van professionele mentoren, het 
moment van vaststellen ervan (bij voorkeur gelijk met de 
benoeming) en de mogelijkheid tot financiering ervan. 

• Koepelorganisaties stimuleren tot het opzetten van een pool van te 
benoemen vrijwillige en professionele mentoren. 

• Handhaven van de huidige situatie dat behandelende hulpverleners 
en rechtspersonen niet worden toegelaten tot de kring van potentiele 
mentoren. 

IV. 	Procedure 

Inzake de procedurele onderdelen van de regeling van het mentorschap zijn 
drie punten voor verbetering vatbaar. 
Er moet eenduidigheid komen over het al dan niet twee keer betalen van 
griffierecht bij een gecombineerd verzoek om mentorschap en bewind. 
Daarnaast wordt voorgesteld om de relatieve bevoegdheid van de kantonrechter 
duidelijker te profileren. Pit kan in de eerste plaats door voor alle beslissingen 
de kantonrechter van de woonplaats van de mentor bevoegd te achten. 
Zodoende wordt voorkomen dat voor bepaalde besluiten de kantonrechter van 
de woonplaats van betrokkene bevoegd is en dat bij andere beslissingen 
(betreffende de uitoefening van het mentorschap) de kantonrechter van de 
woonplaats van de mentor bevoegd is. Deze oplossing is door de kanton-
rechters eveneens toegepast bij het bewind. Als gevolg van de `afgeleide 
woonplaats' (art. 1:12 BW) kan de situatie ontstaan dat, indien mentor en 
bewindvoerder verschillende personen zijn met verschillende woonplaatsen, het 
bevvinddossier en het mentorschapdossier niet bij hetzelfde kantongerecht 
liggen. Het verdient echter de voorkeur dat beide dossiers bij dezelfde 
kantonrechter blijven. Hiervoor zou de `afgeleide woonplaats' moeten worden 
afgeschaft van zowel mentorschap als beschermingsbewind. De kantonrechter 
van de woonplaats van betroldcene, die het mentorschap heeft ingesteld, zou 
bevoegd moeten bijven beslissingen te nemen in zaken betreffende het 
mentorschap. Dit brengt daarnaast nog een voordeel met zich mee. De 
kantonrechter van de woonplaats van betrokkene is beter op de hoogte van de 
plaatselijke situatie, hij is bekend met de instelling en waarschijnlijk ook meer 
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toegankelijk voor betroldcene en hulpverleners Ms Cr problemen zouden zijn. 
Daarom wordt aanbevolen de kantonrechter van het kanton waar betrokkene 
volgens de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven, bevoegd te 
achten. 
Ten aanzien van de op dit moment niet toegepaste regeling inzalce periodieke 
rapportage wordt voorgesteld om de mentor in beginsel te verplichten jaarlijks 
verslag te doen van zijn werkzaamheden, althans enkele vragen betreffende zijn 
taakuitoefening te beantwoorden. Hiervoor dient een invulformulier te worden 
ontwikkeld. In deze rapportage zou in ieder geval de vraag beantwoord moeten 
worden of voortzetting van het mentorschap gewenst is. Middels deze rappor-
tage kan enige controle worden uitgeoefend op het finctioneren van de mentor 
en kan de noodzaak tot voortzetting van het mentorschap worden getoetst. Een 
ander belangrijk voordeel is daarnaast dat dit ertoe leidt dat dossiers jaarlijks 
worden `opgesehud' en geactualiseerd. De periodieke rapportage is voor de 
rechtspositie van de betrokkene van groot belang. Ben en ander zou kunnen 
worden bewerkstelligd wanneer het landelijk coOrdinatoren overleg van 
kantonrechters deze rapportage aanbeveelt. In dat geval is het niet noocizakelijk 
de wet op dit punt aan te scherpen. Het ligt op de weg van de overheid om daar 
waar de implementatie van deze aanbeveling een aanmerkelijk beroep doet op 
de bestaande fortnatie van een kantongerecht middelen ter beschildcing te 
stellen voor additionele formatie. 

• Streven naar duidelijkheid betreffende de relatief bevoegde 
kantonrechter in aangelegenheden betreffende het mentorschap. 
Hetzij door het landelijk coOrdinatoren overleg van kantonrechters 
te verzoeken een uniform standpunt in te nemen analoog aan het 
standpunt inzake aangelegenheden betreffende de onderbewind-
stelling. Hetzij door afschaffing van de afgeleide woonplaats van 
mentorschap en bescherntingsbewind. Hierdoor wordt de kanton-
rechter van het kanton waar de betrokkene staat ingeschreven in de 
gemeentelijke basisadministratie, bevoegd . 

• Kantonrechters aanbevelen om een jaarlijkse rapportage door de 
mentor te verplichten en hiervoor een modelformulier ontwikkelen. 
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Samenvatting 

Op 1 januari 1995 trad de Wet mentorschap in werking. Deze wet biedt 
bescherming aan meerdeijarigen die niet in staat zijn hun niet-vennogens-
rechtelijke belangen zelfstandig te behartigen. Deze belangen betreffen aange-
legenheden en beslissingen op het gebied van de verzorging, verpleging, 
behandeling en begeleiding. Het ontbreken van een voorziening als het mentor-
schap werd in de tachtiger jaren als een lacune beschouwd. De behoefte aan een 
maatregel voor de niet-vermogensrechtelijke belangenbehartiging nam toe 
doordat er in de gezondheidszorg steeds meer nadruk werd gelegd op het 
toestemmingsvereiste als basisvoorwaarde voor hulpverlening en medisch 
handelen. De bestaande maatregel van curatele bleek niet altijd geschikt om in 
deze behoefte te voorzien. 

Bij de totstandkoming van de Wet mentorschap is toegezegd dat deze wet 
binnen vijf jaar na inwerkingtreding zou worden gedvalueerd. Daarom heeft het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van 
Justitie in het najaar van 1997 opdracht gegeven aan de Vrije Universiteit de 
Wet mentorschap te evalueren. 

De probleemstelling die ten grondslag ligt aan het evaluatieonderzoek luidt: 
Hoe heeft in de jaren 1995 Um 1998 de Wet mentorschap in de 
praktijk gefunctioneerd, heeft de wet beantwoord aan het doel 
dat de wetgever voor ogen stond en is het nodig de wet op gen of 
enkele onderdelen aan te passen? 

Om de benodigde gegevens van kwantitatieve en kwalitatieve aard betreffende 
de toepassing van het mentorschap te verkrijgen, is gekozen voor een uitwer-
king in drie onderzoeksfasen. 
In de eerste onderzoeksfase ging het met name om het aantal ingestelde men-
torschappen, beschermingsbewinden en curatele. Deze kwantitatieve gegevens 
zijn verkregen door middel van een schriftelijke vragenlijst onder alle kanton-
gerechten en rechtbanken. Tij dens de tweede onderzoeksfase is middels dos-
sieronderzoek bij tien kantongerechten de toepassing van het mentorschap 
nader bekeken. 
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Tenslotte zijn in de derde onderzoeksfase interviews gehouden met alle 
hoofdrolspelers om de ervaringen van degenen die met het mentorschap in 
aanraldng komen te achterhalen. 

In het algemeen blijkt de Wet mentorschap goed te fimetioneren en voorziet 
inderdaad in een behoefte inzake de niet-vermogensrechtelijke belangen-
behartiging. Jaarlijks worden in Nederland circa 2000 verzoeken ingediend tot 
instelling van het mentorschap. Bij een groot deel van de uitgesproken mentor-
schappen is eveneens sprake van een onderbewindstelling. Het mentorschap 
wordt met name ingesteld ten behoeve van verstandelijk gehandicapten en 
psychogeriatrische patienten. De benoemde mentoren zijn voor het overgrote 
deel afkomstig uit de directe familielcring: ouder, broer/zus, kind en overige 
familie. 
De handelingen die door de mentor worden verricht, zijn uiteenlopend en 
lcurmen ingrijpend zijn. Mentoren bekommeren zich met de uiterlijke verzor-
ging van de betroldcene, ze overleggen met hulpverleners over het zorgplan en 
soms nemen ze ingrijpende beslissingen, bijvoorbeeld over medicatie. 

Het aantal ingestelde mentorschappen zegt niet zo veel over de meerwaarde 
van het mentorschap. Er blijkt sprake van een tweedeling ten aanzien van de 
ingestelde mentorschappen. Enerzijds worden mentoren benoemd in situaties 
waarin de meerwaarde van het mentorschap geringer, althans moeilijk 
aantoonbaar is. Het gaat dan met name om ouders van verstandelijk 
gehandicapten en lcinderen van psychogeriatrische patienten the op grond van 
de Wgbo al vertegenwoordigingsbevoegdheden hebben. Het betreft veelal een 
geformaliseerde voortzetting van een bestaande situatie, wat op zich ook als 
een meerwaarde kan worden geduid. Anderzijds doen zich situaties voor 
waarin de instelling van het mentorschap wel degelijk veranderingen 
teweegbrengt. Bijvoorbeeld in situaties waar voorheen geen of problematische 
belangenbehartiging plaatsvond (met name bij psychiatrische patienten). Voor 
deze groep is de meerwaarde van het mentorschap duidelijker zichtbaar. 

Zoals vermeld fimctioneert de Wet mentorschap in het algemeen goed. Toch 
lcwamen uit het onderzoek enkele aspecten naar voren die als onduidelijk 
werden ervaren of zelfs problematisch. 
De onbekendheid met de maatregel van het mentorschap en de onduidelijkheid 
over de bevoegdheden van de mentor zijn de grootste struikelblokken met 
betrekking tot het mentorschap. Mentoren ervaren onbekendheid met de 
maatregel onder instellingen in de zorg en andere instanties. 
Mentoren vragen zich ook af hoe ver bun bevoegdheden reiken. In hoeverre 
kan een mentor iets afdwingen tegen de wil van betroldcene of hulpverleners? 
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Daamaast is geconstateerd dat er een tekort is aan mentoren, indien er geen 
familie of vrienden/vrijwilligers aanwezig zijn of ingeval de benoeming van 
familieleden tot mentor niet aan te raden is. 
Een mogelijke oplossing voor het probleem van een tekort aan mentoren 
vormen de professionele mentoren. Momenteel is in vijf procent van de 
gevallen een professionele mentor benoemd. Echter het optreden van 
professionele mentoren leidt soms tot moeilijIcheden. Zo bestaat er een groot 
verschil in de taakuitoefening tussen professionele mentoren. Aan de ene kant 
zijn er mentoren met ervaring in de zorgsector die actief optreden. Daarnaast 
zijn er mentoren benoemd die nauwelijks of geen ervaring in de zorgsector 
hebben, maar gespecialiseerd zijn in het vermogensbeheer. De werkwijze van 
deze categorie professionele mentoren is (meestal) passief. 
De beloning van de professionele mentoren blijkt regelmatig tot problemen te 
leiden. Het komt voor dat de bewindvoerder de beloning van de mentor met 
wenst te betalen of dat de kantonrechter een vergoeding niet toewijst. In 
sommige gevallen ontbreekt het de betrokkene aan voldoende financidle mid-
delen om de mentor te betalen en blijkt het moeilijk om deze beloning elders 
vergoed te krijgen. 

Met betrekking tot de procedurele kant van het mentorschap komt eveneens 
een aantal aandachtspunten naar voren. Bijvoorbeeld met betrekking tot het 
griffierecht, de afgeleide woonplaats en de periodieke rapportage. 

Op grond van de onderzoeksresultaten is een aantal punten inzake de 
uitvoering van de Wet mentorschap voor verbetering vatbaar. 
Het is belangrijk dat kantonrechters zich er meer van vergewissen dat de in-
stelling van het mentorschap noodzakelijk is of dat wellicht andere maatregelen 
afdoende zijn (bijvoorbeeld de vertegenwoordingsbevoegdheden op grond van 
de Wgbo). Daarnaast moet de rechter terdege overwegen of de betroldcene 
terzake wilsonbekwaam is, bijvoorbeeld door een zitting en een recente 
schriftelijke verklaring van een gekwalificeerde deskundige. 
De informatievoorziening over het mentorschap moet worden verbeterd. 
Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan een brochure voor (potentidle) 
mentoren en hulpverleners en aan de ontwikkeling van een informatiepunt en 
een 'help-desk' over het mentorschap. 
Inzake de benoeming van mentoren is een aantal aspecten voor verbetering 
vatbaar. Ten eerste zou de wet in de mogelijkheid moeten voorzien om twee 
mentoren te benoemen in die situaties die zich daarvoor lenen. Ten tweede 
moet er meer duidelijkheid komen over en voor de professionele mentoren. Met 
name waar het gaat om de beloning van hun werkzaamheden. Er moeten 
uurtarieven worden geformuleerd en er dienen duidelijke regelingen te komen 
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inzake de beloning van de professionele mentor ingeval de betroldcene zelf niet 
over voldoende middelen beschilct. 
Daamaast wordt voorgesteld om de relatieve bevoegdheid van de kantonrechter 
duidelijker te profileren en om de mentor in beginsel te verplichten jaarlijks 
verslag te doen van zijn werkzaamheden. 
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Deelvragen evaluatieonderzoek Wet mentorschap 

De eerste fase, een landelijke vragenlijst 
Onderzoeksfase 1 betreft de volgende deelvragen: 

1. Hoeveel verzoekschriften/vorderingen tot het instellen van een mentorschap, 
een bewind of een curatele zijn in de periode 1995 t/m 1997 per jaar inge-
diend? N.B. onder verzoekschrift is de door het openbaar ministerie 
ingestelde vordering begrepen. 

2. Hoe vaak is in de periode 1995 t/m 1997 een mentorschap, bewind of 
curatele, ingesteld? 

3. In hoeveel gevallen resulteerde dit in een combinatie van bewind en mentor-
schap? 

4. Hoe vaak heeft de rechtbank bij een verzoek tot instelling of opheffing van 
een curatele ambtshalve een mentorschap (eventueel in combinatie met een 
bewind) ingesteld? 

5. Hoe vaak is in de periode 1995 t/m 1997 een mentorschap, bewind of 
curatele ingesteld zonder dat tegelijkertijd een curator respectievelijk 
bew-indvoerder respectievelijk mentor werd benoemd? 

6. Hoeveel tijd is er gelegen tussen het indienen van het verzoekschrift en de 
beschilcking van de rechter die de maatregel instelt of het verzoek afwijst? 

7. Hoeveel tijd is er gelegen tussen het instellen van de maatregel en het benoe-
men van de curator, bewindvoerder of mentor? 

8. Hoe vaak is in de periode 1995 t/m 1997 een mentorschap, bewind of 
curatele geeindigd door opheffing of anderszins? 

9. Op welke wijze worden bovenstaande gegevens bij de rechtbank respectieve-
lijk het kantongerecht verzameld? (handmatig of met behulp van een 
informatiesysteem) 
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De tweede onderzoelcsfase; dossieronderzoek mentorschap 
Onderzoelcsfase 2 betreft de volgende deelvragen: 

I. Wie client het verzoelcschrift in? (meerdere verzoekers mogelijk); relatie met 
betroldcene, (mogelijke antwoordcategorieen: betroldcene zelf, echtgenoot of 
partner, familielid, ouder, voogd, curator, bewindvoerder, officier van 
justitie, hulpverleningsinstelling). 

2. Voor wie wordt het verzoekschrift ingediend? (indeling in verstandelijk 
gehandicapt, psychogeriatrisch, somatisch, psychiatrisch, overig en combina-
ties; leeftijd ten tijde van indiening van het verzoekscluift; geslacht; 
verblijfplaats: thuiswonend, ziekenhuis, verpleeghuis, psychiatrisch 
ziekenhuis, woonvoorziening, elders). 

3. Is tevens om instelling van een bewind verzocht? 
4. Hoeveel tijd is er gelegen tussen het indienen van het verzoekschrift en de 

beschilcidng van de rechter die het mentorschap instelt of het verzoek 
afwijst? (indien meet dan zes weken: wat is de reden van de vertraging: 
ontbreken van processtuldcen, relatieve onbevoegdheid van de rechter 
waardoor stuldcen moesten worden doorgestuurd, door officier van justitie 
aan te leveren justitiele documentatie betreffende voorgestelde vertegen-
woorcliger, niet verschijnen van een procespartij op de zitting, overbelasting 
rechterlijke macht, anders) 

5. Was er een zitting, een rijzitting of geen zitting? 
6. Was er verzet of tegenspraak, schriftelijk of mondeling? 
.7. Is informatie van anderen dan de verzoeker gebruikt, bijvoorbeeld medische 

verklaring en van wie c.q. welke arts? 
8. Bij afwijzing: reden van afwijzing (de aanwezigheid van een bewindvoerder 

en/of een hulpverlener; afwezigheid van de vereiste grond of ondanks 
aanwezigheid grond toch afwijzing op grond van subsidiariteitsbeginsel) 

9. Bij toewijzing: reden voor toewijzing 
10.Is het mentorschap ingesteld voor onbepaalde tijd of tijdelijk? 

Indien tijdelijk, waarom en hoeing? 
11.Is bij de instelling van het mentorschap bepaald dat de maatregel op een later 

moment, maar binnen afzienbare tijd van kracht zal worden? 
12.Hoeveel tijd is er gelegen tussen het instellen van de maatregel en het 

benoemen van de mentor? 
13. Wie wordt tot mentor benoemd? de verzoeker, familie of een buitenstaander, 

indien buitenstaartder, hulpverlener of niet? Is de voorkeur van de betrokkene 
gehonoreerd? Indien er al een bewind was, werd bewindvoerder tot mentor 
benoemd? 
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14.Indien tevens een bewind wordt ingesteld, wie wordt tot bewindvoerder 
benoemd? de verzoeker, familie of een buitenstaander en indien geen familie, 
een natuurlijk persoon of een rechtspersoon? (meerdere bewindvoerders 
mogelijk) 

15.Indien tevens een bewind wordt ingesteld, stelt de rechter alle goederen van 
de rechthebbende onder bewind?(voor zover uit de mentorschapdossiers te 
halen) 

16.Heeft de rechter bepaald dat de persoon ten behoeve van wie het 
mentorschap wordt ingesteld, verder de gementoreerde, onbevoegd is om 
gezag uit te oefenen over zijn minderjarige kinderen? De term gementoreerde 
is geen officidle term, maar bij gebrek aan een kortere en meer adequate 
omschrijving wordt ten behoeve van de leesbaarheid van deze 
onderzoelcsopzet de term 'gementoreerde' gehanteerd (indien nee, het is niet 
nodig, er zijn geen minderjarige kinderen, er is al een kinderbeschermings-
maatregel van lcracht, anders). 

17.Is er blijkens het dossier na de datum van de beschilcking tot instelling van 
het mentorschap contact geweest tussen het kantongerecht (kantonrechter of 
griffie) en de mentor? Zo ja, waarom? Onenigheid met familie, bewind-
voerder, gementoreerde of hulpverlening? Is de mentor door de kanton-
rechter opgeroepen om inlichtingen te verstrelcken en verantwoording af te 
leggen? Heeft periodieke rapportage door de mentor plaatsgevonden? Zo ja, 
waarom? Is door de mentor verzocht om een machtiging? Zo ja, waarom en 
wat heeft de rechter beslist? 

18.Is er blijkens het dossier na de datum van de beschilcking tot instelling van 
het mentorschap contact geweest tussen het kantongerecht (kantonrechter of 
griffie) en de gementoreerde? Zo ja, waarom? Informele rechtsingang, 
vervanging mentor, anders. Blijkt uit het dossier van onenigheid tussen 
mentor en gementoreerde? Zo ja, wat was het probleem en hoe is het 
opgelost? Is tussen hen beiden een procedure in kort geding gevoerd? 

19.1s er blijkens het dossier na de datum van de beschildcing tot instelling van 
het mentorschap contact geweest tussen het kantongerecht (kantonrechter of 
griffie) en een ander dan de mentor of de gementoreerde? (familie, hulp-
verlening, anders) Zo ja, waarom? 

20.1s de mentor inmiddels ontslagen? Zo ja, waarom? Hoelang heeft de mentor 
gefunctioneerd? 

21.Is de maatregel inmiddels gedindigd? Zo ja, waarom? (overlijden gemen-
toreerde, niet meer nodig, geen persoon te vinden die bereid is mentor te 
worden, anders) Hoe lang is de maatregel van kracht geweest? 
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De derde onderzoeksfase; interviewen van hoofdrolspelers 
Onderzoelcsfase 3 betreft de volgende deelvragen: 

Een aantal vragen te stellen aan mentoren: 
• Waarom bent u mentor geworden? 
• Wist u af van de WGBO mogelijkheid? Wat is de meerwaarde van het 

mentors chap 
• Op welke wijze vult u uw tank in? Welke beslissingen hebt u de afgelopen 

twee maanden als mentor genomen en welke handelingen verricht? 
• Hebt u ooit een beroep gedaan op de vemietigbaarheid van een door de 

gementoreerde zonder uw toestemming verrichte rechtshandeling? 
• Hoe geeft u inhoud aan de verplichting om de zorg van een goed mentor in 

acht te nemen? Geeft u de gementoreerde aanwijzingen waar hij zich aan 
moet houden? 

• Op welke wijze betrelct u de mening van de gementoreerde in uw tank-
uitoefening? 

• Hoeveel uur kost deze tank per maand? 
• Waar liggen de grenzen van uw bevoegdheden en van het mentor schap (ook 

in het familierecht, relaties/ samenwonen/ voorgenomen huwelijk verbieden, 
door gementoreerde aangegane reisovereenkomst opzeggen, sterilisatie, 
dwangbehandeling, beslissingen rondom levenseinde) 

• Was er een meningsverschil met de gementoreerde, de hulpverlener of de 
bewindvoerder? Hoe is dit opgelost? 

• In welke gevallen vraagt u machtiging van de kantonrechter voordat u een 
belangrijke beslissing neemt? 

• Ontvangt u een beloning voor uw werk als mentor? Ontvangt u een kosten-
vergoeding voor uw werk als mentor? 

• Hoelang bent u bereid mentor te blijven? 
• Bent u voldoende toegerust om uw taak als mentor uit te oefenen? 

Een aantal vragen te stellen aan gementoreerden: 
• Wanneer u een conflict met je mentor heeft, tot wie zou u zich dan wenden? 

(een hulpverlener, de rechter, iemand anders) 
• Op welke wijze betrekt de mentor u bij het uitvoeren van zijn tank? 
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Een aantal vragen te stellen aan hulpverleners en belangen- of patientenorga-
nisaties: 
• Wat is naar uw mening de betekenis en meerwaarde van een mentorschap? 
• Hebt u een beleid ten aanzien van. het uitlolcken/verzoeken van een mentor-

schap? Wanneer kan naar uw mening worden volstaan met Wgbo-vertegen-
woordiging door familie? (Iciest u een familielid/de contactpersoon of over-
legt u met meerdere familieleden, anders) 

• Indien een mentorschap van kracht is, blijft dan naar uw mening de gemento-
reerde bevoegd om zijn patiantenrechten uit te oefenen wanneer hij ter zake 
wilsbekwaarn is? 

• Indien u als hulpverleningsinstelling waar de betrokkene duurzaam verblijft, 
om mentorschap verzoekt, waarom hebben de andere bevoegde personen 
geen verzoek ingediend? 

• Wat is uw mening t.a.v. de benoeming van een hulpverlener tot mentor? 

Een aantal vragen voor rechters: 
• Hoe gaat u om met verzoeken waarbij niet tevens een mentor respectievelijk 

bewindvoerder respectievelijk curator wordt voorgesteld? (verzoek wordt 
teruggestuurd, of er komt wel een behandeling en indien de maatregel wordt 
uitgesproken, wordt er nog geen mentor benoemd of anders) 

• Beschikt u over een lijst met te benoemen mentoren, bewindvoerders of 
curatoren? Komen op die lijst ook hulpverleners voor? 

• Hebt u ooit een hulpverlener benoemd tot mentor, bewindvoerder of cura-
tor? 

• Ervaart u een tekort aan te benoemen mentoren? 
• Zou een personeelslid van de woonvoorziening waar de gementoreerde ver-

blijft, naar uw mening tot mentor benoemd moeten lamnen worden? 
• Welke eisen stelt u aan geschiktheid en bereidheid van de te benoemen 

persoon? Hoe beoordeelt u dat? Is een familielid die ter zitting meedeelt de 
betTokkene slechts tweemaal per jaar te zullen bezoeken, bijvoorbeeld 
geschikt om te worden benoemd tot mentor of curator? • 

• In welke gevallen wijkt u bij de benoeming af van de voorkeur van de 
betrokkene en waarom? 

• In welke gevallen benoemt u niet de echtgenoot of levensgezel of een van de 
familieleden van de betrokkene die op grond van de wet bij voorkeur zou 
moeten worden benoemd, en waarom? 

• In welke gevallen kent u aan een mentor, bewindvoerder of curator een 
beloning toe? 
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• Welke overwegingen liggen ten grondslag aan een afwijzing van een verzoek 
tot instelling van een mentorschap, bewind of curatele? (er is al een 
bewindvoerder respectievelijk een mentor, er is voldoende hulpverlening, de 
Wgbo geeft de verzoeker voldoende bevoegdheid om op te treden, anders) 

• Acht u in het algemeen de benoemde mentoren, bewindvoerders en curatoren 
voldoende uitgerust voor bun taak? 

• Is naar uw mening de hoogte van het griffierecht een belemmering om een 
verzoek tot instelling van een mentorschap, bewind of curatele in te dienen of 
tot vervanging van een mentor of bewindvoerder? 

Aileen voor arrondissementsrechters: 
• Hoeveel tijd is er gelegen tussen het indienen van een verzoek om een 

curatele en de beschilcking daarop door de rechter? 
• In hoeveel gevallen wordt een verzoek tot instelling van een mentorschap 

door de rechtbank behandeld omdat gelijktijdig een BOPZ procedure 
aanhangig is? 

• In hoeveel gevallen wordt een curatele verzocht terwijl een mentorschap of 
bewind van kracht is? 

• In hoeveel gevallen is een verzoek tot instelling van een curatele voor-
afgegaan door een afwijzing door de kantonrechter van een verzoek om 
mentorschap? 

• In hoeveel gevallen lcrijgt de rechtbank te maken met een hoger beroep in een 
zaak van mentorschap of bewind? 

• In welke gevallen spreelct u ambtshalve een mentorschap en/of een bewind 
uit, hoewel instelling of opheffing van een curatele was verzocht? 

• In welke gevallen stelt u een provisioneel bewind in? 

Alleen voor kantonrechters: 
• Zijn er natuurlijke of rechtspersonen die regelmatig tot bewindvoerder wor-

den benoemd? In het geval van rechtspersonen: is u bekend of er een koepel-
organisatie bestaat van rechtspersonen die zich bezighouden met vermogens-
beheer? 

• In hoeveel gevallen wordt naar uw mening door de rechtbank een curatele 
ingesteld, terwift op basis van de gegevens in het dossier op het kanton-
gerecht met een mentorschap en/of een bewind had lumen worden volstaan? 

• In hoeveel gevallen is er na instelling van een mentorschap en benoerning 
van een mentor nog contact tussen het kantongerecht en de mentor of de 
gementoreerde? Met de mentor bij een verzoek om een machtiging? Of 
omdat hij een conflict heeft met de familie, de gementoreerde, de 
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bewindvoerder, de hulpverlening, of omdat hij kostenvergoeding en/of een 
andere beloning wil? Hoe is het conflict opgelost? 

• Met de gementoreerde die zich tot het kantongerecht wendt voor bemid-
deling in een conflict; de informele rechtsingang? of omdat hij de maatregel 
wil beeindigen of de mentor wil laten ontslaan? 

• In welke gevallen roept u de mentor op om inlichtingen te verstrekken en 
verantwoording af te leggen? (eerder indien hij een hoge beloning krijgt?) 

• In welke gevallen legt u de verplichting op tot periodieke rapportage? (eerder 
bij een hoge beloning of bij een mentor die meerdere mentorschappen 
vervult? 

Centrale vragen aan alle hoofdrolspelers: 
Aan de 4 groepen van hoofdrolspelers zal ook een aantal centrale vragen 
worden gesteld die zoveel mogelijk voor de 4 groepen dezelfde zijn. Deze 
vragen zijn verwerkt in drie casus die aan alle geinterviewden worden 
voorgelegd en die betrekking hebben op de grenzen van het mentorschap en 
van de bevoegdheid van de mentor. 
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