
                                                 

 

Burgerlijk Wetboek Boek 1 
Geldend van 01-08-2016 t/m heden 

Titel 20. Mentorschap ten behoeve van meerderjarigen 

Artikel 450 

1. Indien een meerderjarige als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of 
duurzaam niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen van niet-vermogensrechtelijke aard zelf 
behoorlijk waar te nemen, kan de kantonrechter te zijnen behoeve een mentorschap instellen. 

2. Indien te verwachten is dat een minderjarige op het tijdstip waarop hij meerderjarig zal worden, in 
de in het eerste lid bedoelde toestand zal verkeren, kan het mentorschap reeds voor de 
meerderjarigheid worden ingesteld. 

3. Het mentorschap kan eveneens worden ingesteld, indien te verwachten is dat een meerderjarige 
binnen afzienbare tijd in de in het eerste lid bedoelde toestand zal verkeren. 

4. De rechter bij wie een verzoek tot het verlenen van een voorlopige of voorwaardelijke machtiging, 
een observatiemachtiging of een machtiging tot voortgezet verblijf als bedoeld in de Wet 
bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, dan wel een machtiging als bedoeld in 
artikel 33, eerste lid, van die wet aanhangig is, is tevens bevoegd tot kennisneming van een 
verzoek tot instelling van een mentorschap. 

Artikel 451 

1. Het mentorschap kan worden verzocht door de betrokken persoon, zijn echtgenoot, zijn 
geregistreerde partner dan wel andere levensgezel, zijn bloedverwanten in de rechte lijn en die in 
de zijlijn tot en met de vierde graad, degene die ingevolge artikel 253sa of 253t het gezag over de 
betrokken persoon uitoefent, zijn voogd, zijn curator of zijn bewindvoerder als bedoeld in titel 19 
van dit boek. In het in artikel 450, derde lid, van dit boek bedoelde geval kan het mentorschap 
uitsluitend worden verzocht door de betrokkene. 

2. Het mentorschap kan, behoudens in het in artikel 450, derde lid, bedoelde geval, voorts worden 
verzocht door het openbaar ministerie en door de instelling waar de betrokkene wordt verzorgd of 
die aan de betrokkene begeleiding biedt. In het laatste geval wordt in het verzoekschrift tevens 
vermeld waarom de in het eerste lid genoemde personen - bloedverwanten in de zijlijn in de derde 
en vierde graad daaronder niet begrepen - niet tot indiening van een verzoek zijn overgegaan. 

3. De rechter bij wie een verzoek tot ondercuratelestelling of tot opheffing van de curatele aanhangig 
is, kan bij afwijzing onderscheidenlijk bij inwilliging daarvan ambtshalve overgaan tot instelling van 
het mentorschap. 

4. Een verzoek tot omzetting van curatele in mentorschap ten behoeve van een persoon die onder 
curatele is gesteld, wordt aanhangig gemaakt bij de rechter die bevoegd is over opheffing van de 
curatele te beslissen. Deze rechter kan, bij opheffing van de curatele, ook ambtshalve overgaan tot 
instelling van het mentorschap. 

5. Het mentorschap treedt in werking daags nadat de beschikking is verstrekt of verzonden, tenzij de 
beschikking een later tijdstip van ingang vermeldt. In het geval, bedoeld in artikel 450, tweede lid, 
van dit boek treedt het mentorschap in werking op het tijdstip waarop de betrokken persoon 
meerderjarig wordt. 

Artikel 452 



                                                 

1. De rechter die het mentorschap instelt, benoemt daarbij of zo spoedig mogelijk daarna een 
mentor. Hij vergewist zich van de bereidheid en vormt zich een oordeel over de geschiktheid van 
de te benoemen persoon. 

2. Zo nodig kan een tijdelijke mentor worden benoemd. 

3. De rechter volgt bij de benoeming van de mentor de uitdrukkelijke voorkeur van de betrokkene, 
tenzij gegronde redenen zich tegen zodanige benoeming verzetten. 

4. Tenzij het vorige lid is toegepast, wordt, indien de betrokkene is gehuwd, een geregistreerd 
partnerschap is aangegaan of anderszins een levensgezel heeft, bij voorkeur de echtgenoot, de 
geregistreerde partner dan wel andere levensgezel tot mentor benoemd. Is de vorige zin niet van 
toepassing dan wordt bij voorkeur een van zijn ouders, kinderen, broers of zusters tot mentor 
benoemd. Huwt de betrokkene, gaat hij een geregistreerd partnerschap aan of verkrijgt hij een 
andere levensgezel, dan kan ieder van hen verzoeken, dat de echtgenoot, de geregistreerde 
partner dan wel de andere levensgezel van de betrokkene in de plaats van de tegenwoordige 
mentor wordt benoemd. 

5. Een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid komt voor benoeming tot mentor in 
aanmerking. 

6. De volgende personen kunnen niet tot mentor worden benoemd: 

a. handelingsonbekwamen; 
b. zij ten behoeve van wie een mentorschap is ingesteld; 
c. de direct betrokken of behandelend hulpverlener; 
d. personen behorende tot de leiding of tot het personeel van de instelling waar de betrokkene 

wordt verzorgd of die aan de betrokkene begeleiding biedt; 
e. personen verbonden met de instelling waar de betrokkene wordt verzorgd of die aan de 

betrokkene begeleiding biedt, doordat: 
1° de instelling of personen behorende tot de leiding van de instelling, alleen of samen meer 

dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering van de rechtspersoon kunnen 
uitoefenen, dan wel meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen van 
de rechtspersoon kunnen benoemen of ontslaan, 

2° de persoon en de instelling deel uitmaken van een groep in de zin van artikel 24b van boek 
2, of 

3° de bestuurder van de rechtspersoon tevens behoort tot de leiding of het personeel van de 
instelling. 

 
7. Een andere persoon dan in het vierde lid bedoeld, die ten behoeve van drie of meer personen 

mentor, curator of bewindvoerder is, komt alleen dan voor benoeming in aanmerking indien deze 
wat zijn bedrijfsvoering en scholing betreft, alsmede, voor zover van toepassing, de werving, de 
scholing en begeleiding van en het toezicht op de personen door wie hij de taken van een mentor 
uitoefent, voldoet aan bij algemene maatregel van bestuur te stellen kwaliteitseisen, alsmede aan 
de verplichtingen bedoeld in artikel 15i van boek 3. 

8. De persoon, bedoeld in het zevende lid, legt aan de rechter die hem benoemt, over: 

a. zijn verklaring dat hij aan de in het zevende lid bedoelde kwaliteitseisen en verplichtingen 
voldoet, 

b. een verslag van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van boek 2, dan wel van 
een door de kantonrechter benoemde deskundige, van diens bevindingen over de wijze 
waarop aan de eisen wordt voldaan, en 

c. een verklaring van de accountant omtrent de balans en staat van baten en lasten, bedoeld in 
artikel 10 van boek 2, dan wel, voor zover van toepassing, omtrent de jaarrekening 
overeenkomstig titel 9 van boek 2. Artikel 396, zevende lid, van boek 2 is ten aanzien van 
artikel 393 lid 1 niet van toepassing. 

 
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de vorm en de 



                                                 

inhoud van de verklaringen en het verslag, de benoeming van de deskundige, alsmede de wijze van 
overlegging. Toont de persoon aan dat hij in de twaalf maanden voorafgaande aan zijn benoeming de 
verklaring en het verslag, bedoeld in het zevende lid, onderdelen a en b, reeds aan de rechter heeft 
overgelegd, dan is hij van de overlegging van de verklaring en het verslag vrijgesteld. Toont de 
persoon aan dat hij in de 24 maanden voorafgaande aan zijn benoeming de verklaring, bedoeld in het 
zevende lid, onderdeel c, reeds aan de rechter heeft overgelegd, dan is hij van de overlegging van 
deze verklaring vrijgesteld. 

9. De rechter kan twee mentoren benoemen, tenzij gegronde redenen zich tegen zodanige 
benoeming verzetten. Zijn er twee mentoren, dan kan ieder van hen de taken die aan een mentor 
toekomen, alleen verrichten. De rechter kan zo nodig een taakverdeling tussen de mentoren 
vaststellen. Bij verschil van mening tussen de mentoren beslist op verzoek van een van hen of op 
verzoek van een instelling als bedoeld in artikel 451, tweede lid, de kantonrechter. Deze kan ook 
een verdeling van de beloning vaststellen. 

10. De taak van de mentor vangt aan daags nadat de beschikking, houdende de benoeming, is 
verstrekt of verzonden, tenzij de beschikking een later tijdstip vermeldt. 

Artikel 453 

1. Tenzij uit wet of verdrag anders voortvloeit, is de betrokkene tijdens het mentorschap onbevoegd 
rechtshandelingen te verrichten in aangelegenheden betreffende zijn verzorging, verpleging, 
behandeling en begeleiding. 

2. Met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde rechtshandelingen vertegenwoordigt de mentor de 
betrokkene in en buiten rechte, tenzij op grond van wet of verdrag vertegenwoordiging uitgesloten 
is. De mentor kan de betrokkene toestemming verlenen deze rechtshandelingen zelf te verrichten. 

3. Ten aanzien van andere handelingen dan rechtshandelingen betreffende de in het eerste lid 
genoemde aangelegenheden treedt de mentor, voor zover de aard van de desbetreffende 
handeling dit toelaat, in plaats van de betrokkene op. 

4. De mentor geeft aan de betrokkene raad in hem betreffende aangelegenheden van 
niet-vermogensrechtelijke aard en waakt over diens belangen ter zake. 

5. Verzet de betrokkene zich tegen een handeling van ingrijpende aard in aangelegenheden als in 
het tweede en derde lid bedoeld, dan kan die handeling slechts plaatsvinden indien zij kennelijk 
nodig is teneinde ernstig nadeel voor de betrokkene te voorkomen. 

Artikel 453a 

1. Indien de rechter dit noodzakelijk acht, beslist hij tevens dat artikel 246, van dit boek van 
overeenkomstige toepassing is. 

2. Tijdens het mentorschap kan de rechter een beslissing nemen als in het eerste lid bedoeld, hetzij 
op verzoek van een persoon als bedoeld in artikel 451, eerste en tweede lid, van de mentor of van 
het openbaar ministerie, hetzij ambtshalve. 

Artikel 454 

1. De mentor is gehouden degene ten behoeve van wie het mentorschap is ingesteld zo veel 
mogelijk bij de vervulling van zijn taak te betrekken. De mentor bevordert dat de betrokkene 
rechtshandelingen en andere handelingen zelf verricht, indien deze tot een redelijke waardering 
van zijn belangen ter zake in staat kan worden geacht. Hij betracht de zorg van een goed mentor. 

2. De mentor is jegens de betrokkene aansprakelijk, indien hij in de zorg van een goed mentor te kort 
schiet, tenzij de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend. 



                                                 

Artikel 455 

Degene ten behoeve van wie het mentorschap is ingesteld, is, onverminderd het bepaalde in artikel 
172 van Boek 6, aansprakelijk voor alle schulden die voortspruiten uit rechtshandelingen die de 
mentor in zijn hoedanigheid in naam van de betrokkene verricht. 

Artikel 456 

De mentor kan alvorens in rechte op te treden zich te zijner verantwoording doen machtigen door de 
betrokkene of, indien deze daartoe niet in staat of weigerachtig is, door de kantonrechter. 

Artikel 457 

1. Een rechtshandeling verricht in strijd met artikel 453 van dit boek is overeenkomstig het tweede en 
derde lid vernietigbaar. 

2. Indien de rechtshandeling is verricht door of gericht tot de betrokkene, kan een beroep op de 
vernietigbaarheid slechts worden gedaan jegens een persoon die het mentorschap kende of had 
behoren te kennen; jegens een zodanige persoon wordt de betrokkene vermoed onbevoegd te zijn 
geweest. 

3. Indien de rechtshandeling is verricht door of gericht tot de mentor, kan een beroep op de 
vernietigbaarheid slechts worden gedaan jegens een persoon die de onbevoegdheid van de 
mentor kende of had behoren te kennen. 

Artikel 458 

Voor zover een of meer van de goederen van de betrokkene onder een bewind als bedoeld in titel 19 
van dit boek staan, is de bewindvoerder, indien hij niet tevens mentor is, niet tot optreden bevoegd ten 
aanzien van aangelegenheden als in artikel 453, eerste lid, van dit boek bedoeld. 

Artikel 459 

1. De mentor doet desgevraagd van zijn werkzaamheden verslag aan de kantonrechter. De 
kantonrechter kan te allen tijde verschijning van de mentor in persoon gelasten. Deze is verplicht 
alle door de kantonrechter gewenste inlichtingen te verstrekken. 

2. De mentor, bedoeld in artikel 452, zevende lid, legt jaarlijks de verklaring en het verslag over, 
bedoeld in artikel 452, achtste lid, onderdelen a en b. De mentor legt tweejaarlijks de verklaring 
over, bedoeld in artikel 452, achtste lid, onderdeel c. De kantonrechter kan ten aanzien van de 
verschillende onderdelen van het verslag een ander tijdstip van overlegging bepalen. 

3. De mentor doet telkens na verloop van vijf jaren, of zo veel eerder als de kantonrechter bepaalt, 
aan deze verslag van het verloop van het mentorschap. Hij laat zich daarbij met name uit over de 
vraag of het mentorschap dient voort te duren dan wel of een minder ver, of een verder strekkende 
voorziening aangewezen is. Feiten die voor het mentorschap en het voortduren daarvan van 
betekenis zijn, deelt hij terstond aan de kantonrechter mede. 

4. Aan het einde van zijn mentorschap doet de mentor van zijn werkzaamheden schriftelijk verslag 
aan zijn opvolger, aan de kantonrechter alsmede aan de betrokkene, indien het mentorschap door 
het verstrijken van de tijdsduur waarvoor het is ingesteld of door opheffing eindigt. 

Artikel 460 

1. De mentor mag de bij de vervulling van zijn taak noodzakelijk gemaakte kosten aan de betrokkene 
in rekening brengen. 

2. De mentor heeft aanspraak op beloning overeenkomstig de regels die daaromtrent bij regeling van 



                                                 

Onze Minister van Veiligheid en Justitie zijn vastgesteld. 

Artikel 461 

1. De taak van de mentor eindigt: 

a. bij het einde van het mentorschap; 
b. door tijdsverloop, indien hij voor een bepaalde tijd was benoemd; 
c. door zijn dood; 
d. door zijn ondercuratelestelling of door instelling van een mentorschap te zijnen behoeve; 
e. door ontslag dat hem door de kantonrechter met ingang van een door deze bepaalde dag 

wordt verleend. 
 
2. Het ontslag wordt hem verleend hetzij op eigen verzoek, hetzij wegens gewichtige redenen of 

omdat hij niet meer voldoet aan de eisen om mentor te kunnen worden, zulks op verzoek van de 
medementor of degene die gerechtigd is mentorschap te verzoeken als bedoeld in artikel 451, 
eerste en tweede lid, dan wel ambtshalve. Hangende het onderzoek kan de kantonrechter 
voorlopige voorzieningen in het mentorschap treffen en de mentor schorsen. De kantonrechter kan 
hiertoe zo nodig ook zonder de mentor tevoren te hebben gehoord overgaan. In dat geval verliest 
de beschikking haar kracht na verloop van twee weken, tenzij de mentor binnen deze termijn in de 
gelegenheid is gesteld om te worden gehoord. 

3. Een gewezen mentor blijft verplicht al datgene te doen, wat niet zonder nadeel voor de betrokkene 
kan worden uitgesteld, totdat wederom een persoon bevoegd is ten aanzien van de 
aangelegenheden bedoeld in artikel 453, eerste lid, van dit boek. In de gevallen genoemd in het 
eerste lid, onderd, rust deze verplichting op diens curator of mentor, indien deze van het 
mentorschap kennisdraagt. 

4. Artikel 384 van dit boek is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 462 

1. Het mentorschap eindigt door het verstrijken van de tijdsduur waarvoor het is ingesteld en door de 
dood of ondercuratelestelling van de betrokkene. 

2. De kantonrechter kan, indien de noodzaak daartoe niet meer bestaat of voortzetting van het 
mentorschap niet zinvol is gebleken, het mentorschap opheffen, zulks op verzoek van de mentor 
of van degene die gerechtigd is mentorschap te verzoeken als bedoeld in artikel 451, eerste en 
tweede lid, dan wel ambtshalve. De beschikking treedt in werking zodra zij in kracht van gewijsde 
is gegaan, tenzij zij een eerder tijdstip van ingang aanwijst. 

3. Degene die gerechtigd is de instelling van het mentorschap te verzoeken als bedoeld in artikel 
451, eerste en tweede lid, alsmede de mentor, kan verzoeken om verlenging van het mentorschap 
dat voor een bepaalde tijdsduur is ingesteld. De kantonrechter beslist binnen twee maanden na 
het indienen van het verzoekschrift. Artikel 384 is van overeenkomstige toepassing. Tegen de 
afwijzing van een verzoek tot verlenging staat geen hogere voorziening open. 


