Richtlijnen voor de curator

Met vragen kunt u zich wenden tot:
Rechtbank Oost-Brabant
Toezicht
Postbus 90138
5200 MA ’s-Hertogenbosch
tel:
088 – 3611814
fax:
088 – 3610511
De griffie is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur.
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1. Definities
Onder curandus wordt verstaan: degene die onder curatele is gesteld.
Onder curator wordt verstaan: de wettelijke vertegenwoordiger van de curandus die de
vermogensrechtelijke en niet-vermogensrechtelijke belangen van de curandus
beschermt.
Onder goederen wordt onder meer verstaan: gelden (inclusief banksaldi), loon,
pensioen, uitkeringen, meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten en vorderingen.
Beschikken betekent: het verkopen, vervreemden of bezwaren van een of meer
goederen, bijvoorbeeld een huis verkopen en in eigendom overdragen (vervreemden) of
een hypotheek daarop vestigen (bezwaren).
Onder beheren wordt verstaan: het als goed curator zorgen voor de instandhouding van
de goederen die onder curatelebewind zijn gesteld, de normale exploitatie ervan en het
voeren van de administratie daarover.
Een boedelbeschrijving is een schriftelijke opgave van bezittingen, schulden aan en
schulden van de curandus, met vermelding van de inkomsten en de doorlopende kosten
voor bijvoorbeeld verpleging en verzekeringen.
Een rekening en verantwoording is de jaarlijkse opgave die de curator doet van de
inkomsten en uitgaven in het afgelopen jaar.

2. Aanvang curatele
De kantonrechter heeft u bij schriftelijke uitspraak (die beschikking heet) benoemd tot
curator. De curatele werkt met ingang van de dag waarop zij is uitgesproken. De taak
van u als curator vangt aan de dag nadat de beslissing waarbij u bent benoemd, is
verstrekt of verzonden.
De griffier zorgt voor publicatie van de beschikking waarbij de curatele wordt
uitgesproken in de Staatcourant en dat de beschikking wordt opgenomen in het openbare
Centraal curatele en bewindregister (CCRB).

3. Omvang curatele
De curator is de wettelijk vertegenwoordiger van de curandus ter bescherming van diens
vermogensrechtelijke en niet-vermogensrechtelijke belangen, voor zover de curator op
dat terrein een wettelijke taak heeft en vertegenwoordiging is toegestaan.
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4. Gevolgen en taak curator vermogensrechtelijke aangelegenheden
De curandus is handelingsonbekwaam met betrekking tot vermogensrechtelijke
aangelegenheden. De ondercuratelestelling heeft tot gevolg dat de curandus de onder
het curatelebewind staande goederen niet meer zelf mag beheren (en hierover
beschikken, zie de definities hiervoor), maar dat dit beheer -met uitsluiting van hemzelfaan de curator toekomt.
Curatele strekt zich uit over ‘alle goederen die de curandus toebehoren en zullen
Toebehoren’. Daaronder valt ook geld, en verder alles waar de curandus recht op gaat
krijgen, zoals toekomstig inkomen en toekomstige erfenissen.
Wanneer de curandus in gemeenschap van goederen getrouwd is, valt onder
zijn goederen (en dus onder het curatelebewind) ook zijn aandeel in de
huwelijksgoederengemeenschap. Dit geldt alleen niet voor goederen waarover uitsluitend
de echtgenoot van de curandus het bestuur heeft.
In hele grote lijnen komt uw taak op het financiële vlak neer op het zorgen voor de
financiële huishouding van de curandus: zorgen dat rekeningen worden betaald en geen
onverantwoorde uitgaven worden gedaan, het doen van belastingaangifte en zorgen voor
een goede administratie.
De curator controleert of de inkomsten van curandus worden ontvangen,
zorgt voor betaling van de gewone dagelijkse uitgaven, zorgt dat gewoon
dagelijks onderhoud aan de goederen wordt verricht en is verantwoordelijk
voor de administratie van inkomsten en uitgaven. Ook moet de curator
ervoor zorgen dat alle mogelijke inkomstenbronnen, zoals huurtoeslag en
zorgtoeslag, worden gebruikt.
De curandus mag door de curator beschikbaar gesteld geld voor levensonderhoud
overeenkomstig dat doel besteden.
Wanneer de curandus nog geen bankrekening heeft, moet de curator zo’n rekening
openen ten name van de curandus met vermelding van de curator. Alle ontvangsten en
betalingen dienen over die rekening te lopen. Heeft de curandus al een of meer
rekeningen, dan dient de curator ervoor te zorgen dat de bank in kennis wordt gesteld
van zijn benoeming en dat wordt aangetekend wie de curator is. In verband met de
curatele is een en/of rekening of een rekening op naam van de curator ‘inzake’ de
curandus niet toegestaan. Een uitzondering wordt alleen gemaakt voor de tenaamstelling
van de bankrekeningen van een echtpaar dat in gemeenschap van goederen is getrouwd
en waarvan de ene partner de curator is en de andere partner de curandus is. Ook moet
de curator regelen naar wie de bankafschriften gestuurd worden.
Wanneer de curandus schulden maakt, is te overwegen om meteen na
instelling van de curatele de bankpassen te laten blokkeren na overleg met
de curandus, als dit nog niet ter zitting met de kantonrechter is besproken.
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Wanneer de curandus is opgenomen in een tehuis of verpleeginrichting kan
de curator met (de administratie van) dat tehuis afspreken dat men daar
een rekening opent of aanhoudt, waarop de curator een bedrag stort of
bijdragen laat storten waarvan bepaalde zorguitgaven worden gedaan. De
curator dient hierop toe te zien omdat hijzelf rekening en verantwoording
moet afleggen aan de kantonrechter.
Als er een PGB is terwijl de betalingen niet via de Sociale Verzekeringsbank lopen, moet
de curator ervoor zorgen dat de PGB-gelden op een aparte rekening worden ontvangen
en alle mutaties in verband met het PGB vanaf deze rekening plaatsvinden. Verder dient
een verleningsbeschikking (waarin de bevoorschotting is geregeld) en de
vaststellingsbeschikking (waarin de uiteindelijke aanspraak is vastgesteld) ter griffie te
worden ingediend. De rekening en verantwoording over het PGB moet worden afgelegd
aan het Zorgkantoor of aan de gemeente. Als er een PGB is dat via de Sociale
Verzekeringsbank loopt, moet u daarvan wel melding maken.
De curator moet ervoor zorgen dat de curandus verzekerd is tegen ziektekosten en dat
verplichte verzekeringen zoals voor wettelijke aansprakelijkheid zijn afgesloten dan wel,
als dit niet het geval is, deze alsnog afsluiten.
Verder dient de curator te zorgen voor een doelmatige belegging van het vermogen
van de curandus, voor zover dit niet besteed hoeft te worden aan voldoende verzorging
van de curandus. De curator kan dus zelfstandig en zonder voorafgaande toestemming
van de curandus of de kantonrechter bijvoorbeeld een spaarrekening openen met een
marktconforme rente. Voor beleggingen of herbeleggingen in bijvoorbeeld aandelen of
effecten is wel machtiging van de kantonrechter nodig, behalve wanneer dat gebeurt
binnen de grenzen van een (zeer) defensief beleggingsplan. Bij meer dan € 100.000,aan liquide vermogen, dient het liquide vermogen verdeeld te worden over rekeningen bij
meerdere banken (niet vallend onder dezelfde vergunninghouder bij de DNB) die vallen
onder de garantieregeling van de DNB. Op elke rekening mag niet meer dan € 100.000,staan.
Wanneer tot het vermogen van curandus een registergoed (zoals een huis) behoort, is
de curator verplicht zo spoedig mogelijk de curatele en zijn benoeming als curator in het
Kadaster te laten inschrijven. Derden die iets met het huis willen, kunnen zich daarna
dan niet meer beroepen op onwetendheid met de curatele.
Wanneer tot het vermogen van curandus een onderneming of een aandeel in een
vennootschap onder firma behoort, is de curator verplicht zo spoedig mogelijk de
curatele en zijn benoeming als curator in het Handelsregister te laten inschrijven.
De curator heeft tot taak de curandus te vertegenwoordigen in en buiten rechte. De
curandus kan dus niet zelfstandig optreden in gerechtelijke procedures. Uitzondering
hierop vormen het instellen van hoger beroep tegen een uitgesproken curatele, opheffing
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van curatele of ontslag van de curator vragen en zich bij de kantonrechter beklagen over
het bewind van de curator. Daarnaast bestaat er een uitzondering in het bestuursrecht:
de bestuursrechter kan de curandus zelf als procespartij toelaten wanneer deze tot een
redelijke waardering van zijn belangen in staat wordt geacht.
Met toestemming van de curator mag de curandus ook andere rechtshandelingen
verrichten. Deze toestemming moet schriftelijk worden verleend en kan alleen worden
verleend voor een bepaalde rechtshandeling of een bepaald doel. In andere
gevallen kan alleen de curator rechtsgeldig handelingen verrichten. Rechtshandelingen
die de curandus in strijd hiermee verricht, kunnen door de curator vernietigd worden.
Een voorbeeld. Het feit dat de curandus niet meer zelf mag beheren en beschikken, wil
nog niet zeggen dat hij dat feitelijk ook niet meer kan doen. Wanneer hij bijvoorbeeld
zonder medeweten van de curator een motor koopt en de curator achteraf niet achter de
aankoop staat, dan moet de curator een verklaring uitbrengen aan degene met wie de
curandus heeft gehandeld, waarin de curator meedeelt dat de rechtshandeling niet geldig
is omdat sprake is van curatele. Dat hoeft geen schriftelijke verklaring te zijn. De wijze
waarop rechtshandelingen van de curandus worden vernietigd of bekrachtigd, is
vormvrij. Voor de geadresseerde moet wel duidelijk worden om welke rechtshandeling
het gaat en dat sprake is van curatele. Voor bewijs achteraf dat de vernietigings- of
bekrachtigingsverklaring de geadresseerde heeft bereikt, kan een aangetekende brief
dienstig zijn. De curator kan binnen drie jaar nadat hij van de rechtshandeling op de
hoogte is geraakt, een vernietigingsverklaring uitbrengen. Als de curator de
rechtshandeling van de curandus in stand wil laten, kan hij dat laten weten aan degene
met wie de curandus heeft gehandeld (dit heet: bekrachtigen).
Tijdens de curatele vertegenwoordigt de curator de curandus in en buiten rechte.
Bijvoorbeeld bij verkoop van het huis van de curandus vertegenwoordigt de curator hem
bij het opmaken van de koopovereenkomst en de leveringsakte.

5. Gevolgen en taak curator niet-vermogensrechtelijke aangelegenheden
De curandus is handelingsonbevoegd in aangelegenheden betreffende zijn verzorging,
verpleging, behandeling en begeleiding. De curator bewaakt zijn nietvermogensrechtelijke belangen, maar die omschrijving geeft weinig concrete steun bij de
soms ingrijpende beslissingen die een curator kan of moet nemen bij, bijvoorbeeld, de
keuze van de woonvorm, behandelplannen, medische behandelingen of het staken
daarvan, toelaten van relaties etc. Enerzijds moet de curator de curandus zoveel
mogelijk bij zijn taak betrekken en bevorderen dat hij zoveel mogelijk zelfstandig
handelingen verricht, maar anderzijds moet hij ingrijpen wanneer hij van mening is dat
een bepaalde situatie niet wenselijk is voor curandus en deze niet in staat is tot redelijke
waardering van zijn belangen.
De curator is niet bevoegd om als vertegenwoordiger hoogstpersoonlijke
rechtshandelingen voor de curandus te verrichten, zoals verzoeken om echtscheiding,
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adopteren of erkennen van een kind, aanmelden voor donorregistratie of het opstellen
van een euthanasieverklaring en het maken van een testament.
In kwesties van woonplaatskeuze, verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding is
de curator tot vertegenwoordiging bevoegd, als -en voor zover- de curandus in het
concrete geval zelf niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen. In deze
zaken mag de curator echter niet optreden wanneer het om hoogstpersoonlijke
rechtshandelingen gaat (zie hiervoor). Evenmin mag het gaan om opneming in een
BOPZ-erkende instelling. Een opname in een psychiatrisch ziekenhuis tegen de zin van de
curandus wordt geen vrijwillige opname wanneer de curator hiervoor toestemming zou
geven. Gedwongen opname in deze of een andere BOPZ-erkende instelling valt onder de
BOPZ. Mag of moet de curator wel als vertegenwoordiger optreden maar verzet de
curandus zich tegen een door de curator gewenste ingrijpende handeling, dan mag die
handeling alleen worden doorgezet indien dat kennelijk nodig is om ernstig nadeel voor
de curandus te voorkomen.
Voor de omvang van de gevolgen van de curatele is de grond van de curatele van
belang. Bij curatele wegens gewoonte van drank- of drugsmisbruik blijft de curandus in
beginsel handelingsbekwaam om familierechtelijke rechtshandelingen te verrichten
voor zover de wet niet anders bepaalt. Deze curandus kan zelfstandig een testament
laten opmaken, maar hij heeft bijvoorbeeld wel toestemming nodig van de curator om te
trouwen en om huwelijkse voorwaarden te maken of te wijzigen (indien dat tijdens
huwelijk gebeurt, is bovendien goedkeuring van de rechtbank vereist). Een wegens een
geestelijke toestand onder curatele gestelde kan, als hij daartoe toestemming van de
kantonrechter krijgt, een testament laten opmaken of een kind erkennen.
Ongeacht de grond voor curatele is een curandus onbevoegd tot gezag over
minderjarigen. Dat betekent dat ofwel de andere ouder alleen het gezag heeft, ofwel
een voogd moet worden benoemd.
De curator dient zorg te dragen voor adequate communicatie met personen en
instellingen rondom de curandus; daarbij dient hij zich ervan bewust te zijn dat niet
iedereen recht heeft op privacygevoelige gegevens.
Omdat de curator een vertegenwoordigende taak heeft, dient hij zoveel mogelijk te
handelen overeenkomstig de geloofsovertuiging of levensbeschouwing en de
culturele achtergrond van de curandus. Enerzijds moet de curator de curandus zoveel
mogelijk bij zijn taak betrekken en bevorderen dat hij zo zelfstandig mogelijk (rechts-)
handelingen verricht, maar anderzijds moet hij ingrijpen wanneer hij van mening is dat
een bepaalde situatie niet wenselijk is voor de curandus en deze niet in staat is tot
redelijke waardering van zijn belangen.
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6. Twee curatoren
De kantonrechter kan maximaal twee curatoren benoemen. Zijn er twee curatoren, dan
kan ieder alle werkzaamheden alleen verrichten, tenzij de kantonrechter anders bepaalt.
Wel dienen zij allebei te tekenen voor de juistheid van de boedelbeschrijving en de (eind)rekening en verantwoording.

7. Voorafgaande toestemming of machtiging
Voor een aantal handelingen heeft de curator vooraf schriftelijke machtiging van de
kantonrechter nodig. De machtiging die de curator nodig heeft, moet per brief aan de
behandelend kantonrechter worden gevraagd onder bijvoeging van stukken die voor de
beoordeling van belang zijn, zoals een offerte. U kunt daarvoor het formulier gebruiken
dat op www.rechtspraak.nl staat.
Handelingen waarvoor voorafgaande schriftelijke machtiging van de kantonrechter nodig
is, zijn onder meer:


niet-alledaagse aankopen, en verkoop of bezwaren van goederen;
Voor aankopen boven € 1.500,- is toestemming dan wel machtiging vereist, tenzij
de kantonrechter anders heeft bepaald. Geen machtiging is nodig indien het gaat
om betaling van een belastingaanslag of om de vastgestelde bijdrage AWBZ. Ook
is geen machtiging vereist voor beleggen of herbeleggen binnen de grenzen van
een (zeer) defensief beleggingsplan.
Bij een machtigingsverzoek tot verkoop van de woning van de curandus moet
aannemelijk worden gemaakt dat de curandus daarin niet zelfstandig kan wonen
of daarin kan terugkeren na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname. De
kantonrechter zal bij een machtigingsverzoek tot verkoop bijna altijd een recent
taxatierapport (in beginsel niet ouder dan negen maanden) eisen.
Bij het bezwaren van goederen kan worden gedacht aan het vestigen van een
hypotheekrecht op een onroerende zaak waarvan de curandus eigenaar is.



het pachten, verpachten, huren of verhuren t.b.v. de curandus;



het aangaan van een (vaststellings)overeenkomst ter beëindiging van een geschil,
tenzij het geschil een bedrag lager dan € 700,- betreft of de overeenkomst tijdens
een schikkingscomparitie tot stand is gekomen;



geld uitlenen of de curandus als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbinden;



het aannemen van een gift of een making of legaat waaraan lasten of
voorwaarden zijn verbonden;
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een schenking doen;
Het doen van een schenking namens de curandus wordt in het algemeen niet door
de kantonrechter toegestaan, tenzij de curandus ook voorafgaand aan de curatele
aantoonbaar periodiek dergelijke schenkingen deed. Ook hanteert de
kantonrechter een limiet met het oog op de huidige en toekomstige behoeften van
de curandus. In beginsel wordt elk schenkingsverzoek afgewezen indien er minder
liquide vermogen is (zoals een bedrag op een spaarrekening) dan € 30.000,-. Een
verzoek om te mogen schenken moet daarom goed zijn gemotiveerd.



vervroegd uitkeren van ‘kindsdelen’;
Voor het vervroegd uitkeren van ‘kindsdelen’ (vastgestelde geldvorderingen van
kinderen op de langstlevende ouder in het kader van ouderlijke boedelverdeling of
bij wettelijke verdeling) is vooraf toestemming nodig. De curator dient bij een
dergelijk verzoek ervoor te zorgen dat de verzorgingsbehoefte van de curandus
geen gevaar loopt en geen intering is te voorzien, waarbij de vermogensgrens van
€ 30.000,- als indicatie geldt. De curator dient bij een dergelijk verzoek het
testament van erflater te overleggen.



overeenkomen dat een nalatenschap, waarin de curator (mede) gerechtigd is,
voor een bepaalde tijd onverdeeld wordt gelaten;



meewerken aan een scheiding en deling van een nalatenschap waarin de curandus
is gerechtigd. De curator dient de conceptakte van verdeling ter goedkeuring aan
de kantonrechter voor te leggen;



het maken van een testament in het geval dat curatele is ingesteld wegens
geestelijke toestand. Toestemming hiervoor is niet vereist bij
ondercuratelestelling wegens drugs- of drankmisbruik. Toestemming is altijd
nodig voor het laten opmaken van huwelijkse voorwaarden en om te kunnen
trouwen;



procederen.

8. Boedelbeschrijving
De curator is verplicht om binnen vier maanden na zijn benoeming een
boedelbeschrijving op te maken van de goederen van curandus en die bij de
kantonrechter in te leveren. De curator ontvangt een standaardformulier voor deze
boedelbeschrijving. U bent verplicht dit formulier te gebruiken. Tevens bestaat de
mogelijkheid om -met gebruik van uw DigiD- de beschrijving digitaal aan de rechtbank
aan te leveren. De beschrijving moet door de curator worden ondertekend en voorzien
van het CB-nummer (dat staat vermeld in de brief waarmee het standaardformulier is
toegezonden) naar de griffie van het bewindsbureau te worden gestuurd.
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Onder








Onder




bezittingen wordt verstaan:
waardevolle roerende zaken, zoals een auto of een scooter
onroerende zaken
kasgelden
saldi van bank-, giro- en spaarrekeningen per datum benoeming, onder
bijvoeging van een kopie van het laatste dagafschrift van vóór, en het eerste
dagafschrift van ná de instelling van de curatele
effecten, aandelen, obligaties, deposito’s
vorderingen die de curandus op anderen heeft
het aandeel in een nog onverdeelde nalatenschap
schulden wordt verstaan:
hypotheekschuld
leningen die de curandus nog moet afbetalen
andere huishoudelijke schulden, waaronder eventuele belastingschulden

Onder vaste inkomsten en uitgaven moet vermeld worden:
 de inkomsten (loon, pensioen, uitkering) netto!
 doorlopende vaste kosten (bijvoorbeeld huur, verpleegkosten, lopende
verzekeringen)
Indien sprake is van schulden moet de curator de schulden inventariseren en een
schuldenoverzicht opstellen. Het schuldenoverzicht wordt bij de boedelbeschrijving
gevoegd.
9. Rekening en verantwoording
De curator is verplicht jaarlijks (tenzij de kantonrechter anders heeft bepaald) en aan het
einde van de curatele rekening en verantwoording af te leggen van het door hem
gevoerde curatelebewind. Ook indien met instemming van de curator uitgaven worden
gedaan door het tehuis, waar de curandus verblijft, is de curator verplicht daarover
verantwoording af te leggen.
Een rekening en verantwoording bestaat uit een overzicht van de ontvangsten en
uitgaven, een opgave van het vermogen en van eventuele schulden. Bijgevoegd moeten
worden een kopie van het eerste en het laatste bankafschrift van de periode waarover
verantwoording wordt afgelegd, en een eventuele effectenstaat, PGBverleningsbeschikking en PGB-vaststellingsbeschikking. U krijgt hiervoor een formulier
van het bewindsbureau dat u moet gebruiken. Ook bestaat de mogelijkheid om -met
gebruik van uw DigiD- de rekening en verantwoording digitaal aan de rechtbank aan te
leveren.
Bij het einde van zijn taak dient de curator verantwoording af te leggen aan de
kantonrechter en/of eventuele opvolgende curator.
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Eindigt de curatele door overlijden van de curandus, dan wordt verantwoording afgelegd
aan zijn erfgenamen of de executeur-testamentair die is belast met het beheer over de
nalatenschap. Wie dat is of zijn, blijkt uit een verklaring van erfrecht. Na ondertekening
voor akkoord door de erfgenamen of de executeur dient de eindrekening met een kopie
van de verklaring van erfrecht ter goedkeuring naar de kantonrechter te worden
gestuurd.

10. Beloning curator
De maximale jaarlijkse beloning voor een curator staat vermeld in artikel 1 lid 2 sub a
van de Regeling beloning, curatoren, bewindvoerders en mentoren. Deze Regeling kunt u
raadplegen via www.overheid.nl.
De kantonrechter kan de beloning wegens uitzonderlijke omstandigheden op een ander
bedrag vaststellen, gelet op de hoogte van het vermogen en de omvang van de verrichte
werkzaamheden. De curator moet dan aanvoeren dat en waarom sprake is van
uitzonderlijke omstandigheden.
Indien de curator om een onkostenvergoeding verzoekt voor andere kosten dan de
kosten met betrekking tot het zijn van curator, dan dient hij deze kosten te specificeren
en zo mogelijk met bewijsstukken te staven.
Te denken valt aan:
 noodzakelijke autokilometers ten behoeve van vervoer van curandus à € 0,25 per
kilometer;
 telefoonkosten;
 logeerkosten.
Indien de curandus bijvoorbeeld gebruik maakte van vermogensbeheer of een
boekhouder mag de curator, met machtiging van de kantonrechter, deze situatie
voortzetten en de kosten ervan ten laste van het vermogen van de curandus brengen.
Zijn er twee curatoren, dan moeten zij de maximale beloning delen.
De hierboven genoemde vergoedingen komen ten laste van het vermogen van de
curandus.
Indien de curator een derde (bijvoorbeeld een zorginstelling of een administratiekantoor)
inschakelt, dient hij de kosten van die derde zelf te dragen. Hij kan deze kosten
eventueel betalen uit de voor hem door de kantonrechter vastgestelde beloning.

11. Schade door slecht curatelebewind
Door uw benoeming bent u belast met de zorg voor de financiën van een ander. Dat
geeft u verantwoordelijkheid en een zorgplicht. De kantonrechter moet er op toezien dat
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dit goed gaat. Daarom bent u ook verplicht om inlichtingen te verstrekken als de
kantonrechter u daarom vraagt. Wanneer de curator verwijtbaar te kort schiet in de zorg
die van een goed curator verwacht mag worden, dan kan hij aansprakelijk gesteld
worden voor schade.
De kantonrechter heeft een toezichthoudende taak. Dat kan meebrengen dat de
kantonrechter aangifte zal moeten doen bij ontdekking van ernstige strafbare feiten zoals
verduistering.

12. Schuldsanering
Wanneer tijdens de curatele ook schuldsanering wordt uitgesproken op basis van de Wet
schuldsanering natuurlijke personen, dan benoemt de rechtbank daarbij een
bewindvoerder, die vergaande bevoegdheden heeft. Daarmee vervalt de curatele niet.

13. Opheffing curatele of wijziging curator
Een verzoek met een dergelijke strekking kan worden ingediend bij de kantonrechter van
de woonplaats van de curandus. Voor een opheffingsverzoek is griffierecht verschuldigd.

14. Curandus als erfgenaam
De curator dient zo spoedig mogelijk de kantonrechter te informeren bij overlijden van
de partner van de curator of een kind, ouder, broer of zus. Daarbij dient de naam en
standplaats van de eventueel ingeschakelde notaris vermeld te worden, en of er een
testament is. De curator moet elke erfenis die de curandus toevalt melden.
Wanneer de curandus erfgenaam is, wordt van de curator verlangd dat hij zich zo
spoedig mogelijk op de hoogte stelt van de omvang van de nalatenschap en, wanneer
deze negatief is, aan de toezichthoudende kantonrechter machtiging tot verwerping
verzoekt, tenzij er goede redenen zijn om ook een negatieve nalatenschap beneficiair te
aanvaarden. Wanneer onvoldoende duidelijk is, zo mogelijk na overleg met de bij de
boedel betrokken notaris of de boedelnotaris, dat het saldo van de nalatenschap negatief
is, dient de curator beneficiair te aanvaarden. De curator dient de beneficiaire
aanvaarding of verwerping in te laten schrijven in het boedelregister ter griffie van de
rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene. Het daarvoor verschuldigde
griffierecht komt voor rekening van de curandus.
Voor de verdeling van de nalatenschap behoeft de curator machtiging van de
kantonrechter. De conceptakte van verdeling dient ter goedkeuring aan de
toezichthoudende kantonrechter te worden voorgelegd.
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15. Vijfjaarlijkse evaluatie
De curator moet telkens na verloop van vijf jaren, of zoveel eerder als de kantonrechter
bepaalt, een verslag uitbrengen over het verloop van de curatele en met name over de
vraag of de curatele dient voort te duren of dat een minder verder strekkende
voorziening (bewind en/of mentorschap) aangewezen is. Van de curator wordt verlangd
dat die de kantonrechter onmiddellijk informeert op het moment dat de maatregel kan
worden opgeheven.

16. Overlijden van de curandus
De curator dient de kantonrechter hierover zo spoedig mogelijk te informeren.
Door overlijden van de curandus eindigt de curatele. De curator heeft niet tot taak de
begrafenis te regelen: die taak komt de nabestaanden/erfgenamen toe.
De curator dient eindrekening en verantwoording af te leggen over zijn beheer tot
overlijdensdatum aan de erfgenamen of aan de executeur-testamentair die belast is met
het beheer over de nalatenschap. Wie erfgenaam is of zijn blijkt uit een verklaring van
erfrecht. De voor akkoord ondertekende eindrekening dient ter goedkeuring aan de
kantonrechter te worden toegezonden. Indien blijkt van bezwaar tegen de eindrekening
en verantwoording, dan kan de kantonrechter deze erfgenamen of de executeur een
termijn stellen om schriftelijk concrete bezwaren in te dienen. Zo nodig zal daarna een
zitting worden bepaald.

17. Einde taak curator
De taak van de curator eindigt onder meer:
 bij het einde van de curatele;
 door zijn overlijden, faillietverklaring, ondercuratelestelling of onderbewindstelling
van één of meer van zijn goederen, dan wel wanneer op de curator de
schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
 indien hem door de kantonrechter ontslag wordt verleend, met ingang van de
door de kantonrechter bepaalde dag.

18. Einde curatele
De curatele eindigt als de duur waarvoor de curatele is ingesteld, is geëindigd en ook als
de curandus overlijdt. De curator dient eindrekening en verantwoording af te leggen. De
curatele eindigt ook wanneer ten behoeve van curandus bij in kracht van gewijsde
gegane rechterlijke uitspraak ter vervanging van curatele een bewind als bedoeld in titel
19 van boek 1 BW dan wel een mentorschap als bedoeld in titel 20 van boek 1 BW is
ingesteld.
In geval van overlijden van de curandus is het van groot belang dat dit direct wordt
gemeld aan de kantonrechter. Ook een verhuizing van u of van de curandus moet u zo
snel mogelijk melden aan de kantonrechter.
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U wordt aangeraden de Aanbevelingen curatele door te lezen. U kunt deze vinden op
www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Curatele.
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