Vertegenwoordiging bij
personen met een
verstandelijke beperking

Als er een beslissing wordt gemaakt, dan
is het belangrijk dat de cliënt hierover
kan mee beslissen. Een cliënt kan hulp
krijgen bij het maken van keuzes.
Bijvoorbeeld door familie of naasten,
begeleiders of de huisarts. Als een cliënt
bepaalde beslissingen niet goed kan
overzien, dan is het belangrijk dat bij
deze beslissingen iemand betrokken is
die de cliënt vertegenwoordigt.
Dit gaat over beslissingen waarover de cliënt
ter zake onbekwaam is. Soms is een
vertegenwoordiger iemand die door de
rechter is aangewezen, soms is het een
familievertegenwoordiger. Wettelijk is

Is er geen partner of wil de partner dit

vastgesteld wie vertegenwoordiger van een

niet doen? Dan kunnen ouders, kind, broer of

wilsonbekwame cliënt kan zijn:

zus, grootouder of kleinkind vertegenwoordiger
worden. Neven, nichten, ooms, tantes en

1. Een curator of mentor benoemd door de
rechter.
2. Een schriftelijk gemachtigde, benoemd
door de wilsbekwame client zelf (in een
schriftelijke verklaring).
3. De (wilsbekwame) echtgenoot, de
geregistreerde partner of andere
levensgezel van de cliënt, niet benoemd
en vrijwillig.

buren kunnen niet als vertegenwoordiger
optreden, tenzij zij door de rechter worden
benoemd als mentor of curator.
Is er geen wettelijk vertegenwoordiger en
zijn er meerdere personen die als
vertegenwoordiger willen optreden? Dan
vraagt Lunet zorg deze personen om zelf één
persoon uit hun midden aan te wijzen als
vertegenwoordiger van de cliënt.

4. Een ouder, kind, broer, zus, grootouder of
kleinkind, niet benoemd en vrijwillig.

Is er een verschil in mening over de vraag
wie het best de vertegenwoordiger kan

Heeft de rechter geen mentor of curator

zijn? Dan mag Lunet zorg zelf één persoon

benoemd? En heeft de cliënt geen

verzoeken om als vertegenwoordiger op te

persoonlijk gemachtigde aangewezen? Dan

treden. Dit is de persoon die naar mening van

wordt de meerderjarige cliënt in eerste

Lunet zorg de belangen van de cliënt het best

instantie vertegenwoordigd door zijn/haar

zal behartigen en daarmee de cliënt het best

wilsbekwame partner.

kan vertegenwoordigen.

Goede vertegenwoordiging

Cliëntvertrouwenspersoon

Een vertegenwoordiger vertegenwoordigt de

Als een wettelijk vertegenwoordiger,

cliënt vanuit de normen, waarden, wensen en

gemachtigde of persoon die de cliënt

belangen van de cliënt en zet hierbij zijn eigen

vertegenwoordigt zich gepasseerd voelt als

belang opzij. Een goede vertegenwoordiging

vertegenwoordiger, kan de hulp worden

houdt daarnaast in dat er geen beslissingen

ingeroepen van een cliëntvertrouwenspersoon.

worden genomen die schadelijk zijn voor de

Eventueel samen of alleen kan hierover een

cliënt. De cliënt heeft recht op uitleg over de

klacht worden ingediend bij de

situatie en mag voor zover mogelijk altijd zijn

klachtencommissie. Informatie over de

mening geven. Het is belangrijk dat de

cliëntvertrouwenspersoon en de

vertegenwoordiger de cliënt zoveel mogelijk

klachtenregeling staat in de folder over de

betrekt bij de taken van de

klachtenregeling.

vertegenwoordiger. Ook zaken waarover de
cliënt niet zelf kan beslissen.

Vragen over vertegenwoordiging?
Dan kun je terecht bij de manager. Informatie

Wie de vertegenwoordiger van de cliënt is

over wie de cliëntvertrouwenspersoon is, leest

wordt vastgelegd in het Persoonlijk

u in de folder over de klachtenregeling.

Ondersteuningsplan (POP) van de cliënt. Lunet
zorg vraagt aan een vertegenwoordiger om
schriftelijk aan te geven bereid te zijn de cliënt
te vertegenwoordigen bij zaken waarvoor de
cliënt wilsonbekwaam wordt geacht. Hiervoor
gebruiken we het formulier
‘bereidheidsverklaring voor
vertegenwoordiging’. Dit formulier is te
verkrijgen via de begeleider of te vinden op
de website www.lunetzorg.nl

Heeft de wilsonbekwame cliënt geen
vertegenwoordiger?
Dan moet Lunet zorg aan de rechter vragen
om een mentor te benoemen. Op deze manier
zorgen we er voor dat er altijd iemand de
cliënt vertegenwoordigt als de cliënt zelf niet
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meer kan beslissen.
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