
KansPlus is betrokken bij de ontwikkeling van een richtlijn voor het vaststellen van de 
wilsbekwaamheid van mensen met een verstandelijke beperking. Dit is een belangrijk onderwerp, 
want er is nog al wat verwarring over. Bij veel mensen met een verstandelijke beperking is door de 
rechter een bewindvoerder, mentor of curator aangesteld. Dat is omdat ze niet 
‘handelingsbekwaam’ worden geacht. 
Het gaat hierbij echter om een algemene beoordeling van de vermogens van iemand om goede 
beslissingen te nemen. Iemand die handelingsonbekwaam is, kan misschien op bepaalde momenten 
en over specifieke zaken een weloverwogen besluit nemen. Er wordt dan gezegd dat hij op dat punt 
wel wilsbekwaam is. 
In een aantal wetten, zoals de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet geneeskundige 
behandelingsovereenkomst, wordt niet gekeken naar de algemene handelingsbekwaamheid, maar 
naar de wilsbekwaamheid. 
Dit kan verwarring geven. Stel dat een wettelijk vertegenwoordiger (mentor of curator) van mening is 
dat iets niet goed is voor een persoon, maar de persoon geeft zelf aan het wel te willen, dan zal in 
het kader van de Wzd gekeken worden of de persoon op dat specifieke punt wilsbekwaam is, ofwel 
of hij in staat is een weloverwogen besluit te nemen.  Een curator of mentor heeft dus niet per 
definitie het laatste woord. 
Het is belangrijk dat op een zorgvuldige manier wordt vastgesteld of iemand voor een bepaalde 
situatie wel of niet wilsbekwaam is. Die vaststelling moet gedaan worden door iemand die de 
persoon goed kent, en die ook goed kan inschatten of de persoon de gevolgen van zijn wens wel of 
niet goed kan overzien. 
Een voorbeeld uit de praktijk: vrij recent kregen we bij ons Kennis en -adviescentrum een telefoontje 
van een ouder die wettelijk vertegenwoordiger is, maar die door de zorgaanbieder niet uitgenodigd 
wordt voor een gesprek over de dagbesteding van hun zoon omdat deze volgens de zorgaanbieder 
wilsbekwaam is. 
Dit voorbeeld roept natuurlijk direct de vraag op wie bepaald heeft dat de zoon wilsbekwaam is, en 
op basis van welke overwegingen. 
 
Kortom, reden voor ons als KansPlus om actief betrokken te willen zijn bij de ontwikkeling van een 
richtlijn om de wilsbekwaamheid vast te stellen. 
Om input van onze leden hierbij te krijgen willen we op woensdag 9 september van 20.00 – 21.00 
uur een digitale bijeenkomst organiseren. Als u zelf ervaringen heeft met de vaststelling van 
wilsbekwaamheid voor uw naaste met een verstandelijke beperking, of als u daar een duidelijke 
opinie over heeft, nodigen we u graag uit aan deze digitale bijeenkomst deel te nemen. 
  
U kunt hiervoor inloggen op https://meet.jit.si/kansplus. Als u vooraf wilt kijken hoe het werkt, kunt 
u hier een instructie filmpje zien op https://youtu.be/oqhOLCIA5uU. Lukt het niet om in te loggen, 
dan kunt u ook telefonisch contact opnemen met 06-55161136. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Dickie van de Kaa 
directeur KansPlus 
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 Het Kennis- en Adviescentrum van KansPlus/VraagRaak is bereikbaar van maandag t/m donderdag 
van 10:00 tot 13:00 uur via 030-2363750 of via advies@kansplus.nl 
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