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Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap

Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure op www.rechtspraak.nl.

S.v.p. typen of duidelijk schrijven.
Indien u bij een rubriek ruimte

te kort komt, wilt u dan op 
een genummerde bijlage de 

resterende tekst schrijven, met 
vermelding van het nummer van 

de betreffende rubriek.

1. Aan de kantonrechter te

2a. Verzoeker 1

Geboorteplaats

E-mailadres

Relatie met de betrokkene

Indien er meer dan één verzoeker is, kunt u de gegevens van de tweede verzoeker hieronder vermelden.

2a. Verzoeker 2

Geboorteplaats

E-mailadres

Relatie met de betrokkene

2b. De punten 2b en 2c alleen invullen indien: 
-  onderbewindstelling en/of mentorschap wordt aangevraagd door de instelling waar rechthebbende verblijft

of die aan rechthebbende begeleiding biedt.

-  onderbewindstelling wordt gevraagd door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
waar rechthebbende woonplaats heeft.

Naam gemeente

E-mailadres
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Naam

Voornamen

Straat en huisnummer

Postcode en plaatsnaam

Geboortedatum

Telefoonnummer

Burgerservicenummer 

Naam

Voornamen

Straat en huisnummer

Postcode en plaatsnaam

Geboortedatum

Telefoonnummer

Burgerservicenummer

Naam instelling

Straat en huisnummer

Postcode en plaatsnaam

Telefoonnummer

Naam contactpersoon
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2c.  Wat is de reden dat de rechthebbende zelf, de echtgenoot/echtgenote/geregistreerde partner/ 
andere levensgezel van rechthebbende, een bloedverwant in de rechte lijn of die in de zijlijn tot 
en met de tweede graad, de voogd, de curator, de bewindvoerder of mentor geen verzoek heeft 
ingediend:

3. Persoon ten behoeve van wie het verzoek wordt gedaan

Geboorteplaats

E-mailadres

Dan wel verblijf houdende te:

E-mailadres

4. Verzoek tot onderbewindstelling / instelling van mentorschap

4a. Onderbewindstelling als bedoeld in titel 19 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

□ JA □ NEE (Indien u bij dit punt ‘ja’ aankruist, moet u ook de punten 5 en 7 t/m 12 invullen)

4b. Instelling van mentorschap als bedoeld in titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

□ JA □ NEE (Indien u bij dit punt ‘ja’ aankruist, moet u ook de punten 6 t/m 12 invullen)
Indien u bij 4a en 4b allebei ‘ja’ aankruist, moet u alle punten van het formulier invullen.
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Naam

Voornamen

Geboortedatum

Burgerservicenummer

Straat en huisnummer 

Postcode en plaatsnaam

Telefoonnummer

Naam instelling

Straat en huisnummer

Postcode en plaatsnaam

Telefoonnummer

Naam contactpersoon
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5. Verzoek tot ONDERBEWINDSTELLING

5a. Reden voor het verzoek

1.  □ Rechthebbende is als gevolg van zijn/haar lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of
duurzaam niet in staat ten volle zijn/haar vermogensrechtelijke belangen behoor lijk waar te
nemen,

□Met inschrijving in het Centraal Curatele- en bewindregister (CCBR)
(U dient hieronder aan te geven waarom u vindt dat de inschrijving noodzakelijk is.)

of

2.  □ Rechthebbende is niet in staat ten volle zijn/haar vermogensrechtelijke belangen behoorlijk
waar te nemen als gevolg van verkwisting of het hebben van problematische schulden.

Dit blijkt uit de volgende feiten:

5b. De onderbewindstelling moet betreffen

1. Alle goederen die aan de betrokkene als rechthebbende toebehoren of zullen toebehoren
□ JA □ NEE

2. Is de rechthebbende (mede-)eigenaar van een onroerende zaak, of heeft de rechthebbende daarop
een beperkt zakelijk recht (vruchtgebruik, hypotheek, erfpacht, opstal, recht van gebruik en
bewoning)? Is betrokkene erfgenaam in een opengevallen nalatenschap waartoe een onroerende
zaak behoort?
□ JA □ NEE

3. Indien u bij I ‘nee’ hebt aangekruist, wilt u dan aangeven welke goederen precies, die aan de
betrok kene als rechthebbende toebeho ren of zullen toebehoren, onder het bewind dienen te vallen:

5c. Gemeenschap van goederen

Is de rechthebbende gehuwd of geregistreerd partner?     □ JA □ NEE
Zo ja: bestaat er gemeenschap van goederen?

□ JA □ NEE  Zo nee: u dient akte van huwelijkse voorwaarden mee te sturen

5d. Schuldsanering

Loopt er een door de rechtbank uitgesproken schuldsaneringsregeling?      □ JA □ NEE

Zo ja: wat is de naam van de WSNP-bewindvoerder?

Loopt er een schuldsaneringsregeling bij de gemeente of is deze aangevraagd?       □ JA □ NEE

Zo nee: is er wel sprake van problematische schulden en/of verkwisting?      □ JA □ NEE
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5e. Te benoemen tot bewindvoerder(s)

Geboorteplaats

E-mailadres

Indien er meer dan één bewindvoerder wordt voorgesteld, kunt u hieronder de gegevens van de tweede 
bewindvoerder invullen.

Geboorteplaats

E-mailadres

6. Verzoek tot instelling van MENTORSCHAP

6a. Reden voor het verzoek

Betrokkene is als gevolg van zijn/haar geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam 
niet in staat of wordt bemoeilijkt zijn/haar belangen van niet-vermogensrechtelijke aard zelf 
behoorlijk waar te nemen. 
Dit blijkt uit de volgende feiten:

6b. Uitoefening van het gezag over minderjarige kinderen
Alleen invullen indien er minderjarige kinderen zijn

Is de betrokkene ondanks de onder 6a genoemde feiten nog in staat om het gezag over zijn/haar 
minderjarige kinderen uit te oefenen    □ JA □ NEE
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Indien u ‘nee’ hebt aangekruist, omdat

Naam

Voornamen

Straat en huisnummer

Postcode en plaatsnaam

Geboortedatum

Telefoonnummer

Relatie met de rechthebbende

Naam

Voornamen

Straat en huisnummer

Postcode en plaatsnaam

Geboortedatum

Telefoonnummer

Relatie met de rechthebbende
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6c. Te benoemen tot mentor

Geboorteplaats

E-mailadres

Indien er meer dan één mentor wordt voorgesteld, kunt u hieronder de gegevens van de tweede mentor invullen 
(ook de aard van de familierelatie tot de betrokkene).

Geboorteplaats

E-mailadres

7. Belanghebbenden bij dit verzoek

A. Echtgenoot / echtgenote / geregistreerde partner / andere levensgezel van betrokkene

Geboorteplaats

B. Kinderen van betrokkene

Geboorteplaats

Naam

Voornamen

Straat en huisnummer

Postcode en plaatsnaam

Geboortedatum

Telefoonnummer

Relatie met de betrokkene

Naam

Voornamen

Straat en huisnummer

Postcode en plaatsnaam

Geboortedatum

Telefoonnummer

Relatie met de betrokkene

Naam

Voornamen

Straat en huisnummer

Postcode en plaatsnaam

Geboortedatum

E-mailadres

1 Naam

Voornamen

Straat en huisnummer

Postcode en plaatsnaam

Geboortedatum

E-mailadres
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Geboorteplaats

Geboorteplaats

De gegevens van verdere kinderen op een aparte bijlage vermelden

8. Andere belanghebbenden bij dit verzoek

Dit punt alleen invullen, indien betrokkene geen echtgenoot / echtgenote / geregistreerde partner / andere 
levensgezel en ook geen meerderjarige kinderen heeft!

A. Vader van betrokkene

Geboorteplaats

B. Moeder van betrokkene

Geboorteplaats
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2 Naam

Voornamen

Straat en huisnummer

Postcode en plaatsnaam

Geboortedatum

E-mailadres

3 Naam

Voornamen

Straat en huisnummer

Postcode en plaatsnaam

Geboortedatum

E-mailadres

Naam

Voornamen

Straat en huisnummer

Postcode en plaatsnaam

Geboortedatum

E-mailadres

Naam

Voornamen

Straat en huisnummer

Postcode en plaatsnaam

Geboortedatum

E-mailadres
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C. Meerderjarige broers en/of zusters van betrokkene

Geboorteplaats

Geboorteplaats

Geboorteplaats

De gegevens van verdere broers en zusters op een aparte bijlage vermelden

9. In kennisstelling belanghebbenden

In de wet is bepaald welke familieleden als belanghebbenden worden aangemerkt. De belang-
hebbenden moeten de gelegenheid krijgen om zich over het verzoek uit te spreken. Slechts in 
uitzonderlijke gevallen kan de kantonrechter hier van afwijken. Indien u vindt dat het ongewenst is 
dat er contact wordt opgenomen met de belanghebbenden, geeft u dan hierna aan waarom u dit niet 
wilt.

Indien familieleden (belanghebbenden) inzage vragen in de eventueel over te leggen medische 
stukken van betrokkene, geeft u daar toestemming voor?    □ JA □ NEE
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1 Naam

Voornamen

Straat en huisnummer

Postcode en plaatsnaam

Geboortedatum

E-mailadres

2 Naam

Voornamen

Straat en huisnummer

Postcode en plaatsnaam

Geboortedatum

E-mailadres

3 Naam

Voornamen

Straat en huisnummer

Postcode en plaatsnaam

Geboortedatum

E-mailadres
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10. Verschijning op de terechtzitting

Als betrokkene onmogelijk op de terechtzitting kan verschijnen, geeft u dan hieronder een korte 
toelichting waarom dat onmogelijk is:

11. Bereidverklaring

De voorgestelde bewindvoerder(s) en/of mentor(en) zijn bereid als bewindvoerder en/of mentor op 
te treden. Dit blijkt uit: 

□ de bij dit verzoek gevoegde en ondertekende bereidverklaring(en)

12. Levenstestament

Heeft betrokkene bij de notaris een levenstestament of andere schriftelijke uiting van de wil laten 
opmaken?
□ JA □ NEE □ WEET NIET

13. Bijlagen

Bij dit verzoekschrift zijn bijlagen gevoegd

Ondertekening

(Handtekening 1e verzoe ker) (Handtekening 2e verzoe ker)

8 van 10

Plaats en datum

Handtekening

Indien Ja, beschikt u over een exemplaar van het levenstestament? U dient een kopie als bijlage bij te voegen.
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