
 

Leidraad werkwijze en verslag 

bijzondere curatoren ex artikel 

1:250 BW 
 

Werkwijze 

Blijkens de tekst van 1:250 BW vertegenwoordigt de bijzondere curator de minderjarige 

zowel in als buiten rechte. De bijzondere curator heeft primair een ondersteunende rol en 

dient door middel van gesprekken met de minderjarige en de ouders/voogd(en) te 

trachten het conflict/de belangenstrijd in der minne op te lossen. De bijzondere curator 

kan een afzonderlijke procedure opstarten als hij dit in het belang van de minderjarige 

acht. Een bijzondere curator/gedragsdeskundige heeft daarvoor de bijstand van een 

advocaat nodig. Doorgaans zal de bijzondere curator betrokken worden in een lopende 

procedure. Het conflict kan betrekking hebben op omgang, hoofdverblijf of gezag. In de 

beschikking van de rechtbank wordt de taak van de bijzondere curator zo concreet 

mogelijk omschreven. 

Ook in een lopende procedure is de bijzondere curator een taak bedoeld als 

ondersteuning, waarbij de mening van het kind naar voren wordt gebracht bij zijn ouders 

dan wel voogd(en). In echtscheidingsprocedures kan de bijzondere curator - al dan niet 

in overleg met een mediator - een rol spelen bij het opstellen van het ouderschapsplan 

door de ouders (en de mediator) op de belangen en rechten van het kind te wijzen. Bij 

gebrek aan resultaat kan de bijzondere curator zo nodig de rechter vragen een regeling 

te treffen op grond van art 1:253a en/of 377g BW. 

In alle gevallen dient de bijzondere curator contact te hebben gehad met het kind. In 

zaken waarin minderjarige(n) van 12 jaar of ouder zijn betrokken, zal een persoonlijk 

gesprek met het kind/de kinderen dienen plaats te vinden. Indien de betrokken 

minderjarige de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt, maar wel in staat kan worden 

geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen, met andere woorden indien de 

minderjarige voldoende ‘rijp’ wordt geacht, dient ook met deze minderjarige een gesprek 

te worden gevoerd. De bijzondere curator dient toe te lichten in hoeverre het kind een 

redelijke waardering van zijn of haar belang kan overzien. Indien een gedragsdeskundige 

wordt benoemd kan een contact met het kind, b.v. in aanwezigheid van (een) ouder(s), 

al geïndiceerd zijn vanaf de babyleeftijd. Het nut van dit contact kan gelegen zijn in het 

observeren van de interactie tussen ouder(s) en kind. 

De bijzondere curator dient ervoor te zorgen dat de belangen van het kind zo goed 

mogelijk belicht worden, dat het kind zich gehoord voelt en dat zijn belangen worden 

meegewogen in de belangenstrijd/het conflict. Van de bijzondere curator wordt verwacht 

dat hij ten opzichte van het kind zijn rol op leeftijdsadequate wijze uitlegt en toelicht.  
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De bijzondere curator licht het kind in dat hij ook met anderen (ouders, voogd(en), 

derden) zal gaan praten en legt uit waarom hij dit doet. De bijzondere curator benadrukt 

ten opzichte van de minderjarige zijn neutrale, onafhankelijke positie. 

De rechtbank verwacht van de bijzondere curator dat deze met alle 

belanghebbenden/partijen (meestal het kind/de kinderen en de ouders) afzonderlijk een 

persoonlijk gesprek heeft. Onder bijzondere omstandigheden kan de bijzondere curator 

volstaan met een telefonisch contact indien een persoonlijk contact uitgesloten of 

onhaalbaar is. Ook kan gebruik worden gemaakt van Skype of Facetime. In het verslag 

dient gemotiveerd te worden aangegeven waarom een persoonlijk contact niet tot de 

mogelijkheden behoorde. 

Naast gesprekken met de ouders en minderjarige(n) kan het onder omstandigheden 

noodzakelijk zijn dat de bijzondere curator een gesprek voert met een derde (school, 

pleegouders, gezinsvoogd e.d.). De rechtbank zal dit in de benoemingsbeschikking 

aangeven en zal in dat geval ook vermelden met welke derde een gesprek gewenst is. 

Overigens staat het de bijzondere curator vrij om op eigen initiatief een gesprek met een 

derde te voeren, als wordt ingeschat dat deze derde belangrijke informatie kan 

verschaffen. 

Voorts wordt de bijzondere curator verzocht om binnen het kader van de opdracht en 

taakomschrijving al datgene te doen wat in het belang van de minderjarige kan worden 

geacht.  

Het verslag 

Gelet op de beslissing van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te 

Amsterdam (ECLI:NL:TGZRAMS:2016:26) dient de rapportage van de bijzondere curator 

te voldoen aan de criteria die het Centraal Tuchtcollege voor Gezondheidszorg hieraan 

stelt. Dit houdt in dat: 

A. in het rapport de feiten, omstandigheden en bevindingen worden vermeld waarop 

het berust;  

B. het rapport blijk geeft van een geschikte methode van onderzoek om de 

voorgelegde vraagstelling te beantwoorden;  

C. in het rapport op inzichtelijke en consistente wijze uiteen wordt gezet op welke 

gronden de conclusies van het rapport steunen;  

D. het rapport de bronnen vermeldt waarop het berust, waaronder begrepen de 

gebruikte literatuur en de geconsulteerde personen;  

E. de rapporteur binnen de grenzen van zijn deskundigheid blijft.  

Dit betekent onder andere dat het verslag bestaat uit een weergave van de gevoerde 

gesprekken, een weergave van de overige bevindingen van de bijzondere curator en een 

onderbouwd standpunt over het verzoek en over een eventueel verweer.  

Voort dient de bijzondere curator/advocaat zich uit te laten of voldaan is aan de 

wettelijke vereisten die aan het verzoek worden gesteld. Daarnaast vermeldt de 

bijzondere curator of hij gelet op het resultaat van de gesprekken toewijzing van het 

verzoek al dan niet in het belang van de minderjarige acht en onderbouwt hij dit 

standpunt. Hij/zij brengt een advies uit aan de rechter. Indien de bijzondere 
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curator/gedragsdeskundige namens de minderjarige een verzoek in wil dienen, dan zal 

hij/zij een advocaat in moeten schakelen.  

Indien het uitvoeren van een onderzoek onmogelijk is gebleken, dan dient de bijzondere 

curator de redenen van deze onmogelijkheid te vermelden. 

Termijn van indiening van het verslag 

De bijzondere curator dient binnen vier tot acht weken (de exacte termijn staat in de 

beschikking) na zijn benoeming bij de rechtbank in vijfvoud het schriftelijke verslag van 

zijn bevindingen in te dienen.  

Uitstel van de termijn van indiening betekent een onnodige vertraging van de procedure. 

De bijzondere curator dient zich dan ook aan de termijn te houden en dient zich bij 

aanvaarding van de taak te realiseren dat dit van hem verwacht wordt.  

Indien (in uitzonderingsgevallen) het verslag door omstandigheden van het onderzoek 

niet tijdig kan worden ingediend, dan onderbouwt de bijzondere curator het 

uitstelverzoek en geeft hij aan binnen welke termijn het onderzoek en verslag afgerond 

kunnen zijn. Afhankelijk van de aard van het uitstelverzoek, bepaalt de rechtbank, of de 

zaak opnieuw pro forma zal worden aangehouden dan wel op een zitting wordt gepland.  

De rechtbank zendt het verslag door aan belanghebbenden/partijen en hun advocaten. 

De zitting 

Indien de minderjarige 12 jaar of ouder is en nog niet door de rechtbank is gehoord, zal 

deze worden opgeroepen. Het horen van het kind kan voorafgaand aan de zitting 

plaatsvinden of apart tijdens een zogenaamd kindgesprek.  

Als de bijzondere curator het zinvol acht dat een minderjarige, jonger dan 12 jaar, wordt 

gehoord door de rechtbank, kan de bijzondere curator dit gemotiveerd aangeven in het 

verslag. Dit geldt ook voor het geval dat de bijzondere curator een nieuw verhoor van de 

(reeds gehoorde) minderjarige zinvol acht. 

De bijzondere curator dient het kind uit te leggen waarvoor het verhoor dient en deze in 

te lichten omtrent de gang van zaken bij de rechtbank. 

Aangezien de bijzondere curator een andere positie heeft dan een advocaat van 

belanghebbenden/partijen verschijnt hij niet in toga. 

Ter zitting licht de bijzondere curator zijn verslag van bevindingen toe en reageert hij op 

de standpunten van de overige aanwezigen.   

Nazorg 

Voor kinderen is de uitspraak mogelijk moeilijk te lezen en te begrijpen. Het is aan te 

bevelen ter afronding in een persoonlijk gesprek uitleg te geven over de uitspraak en de 

consequenties daarvan.  

Hoger beroep 

Bij instelling van een rechtsmiddel herleeft de taak van de bijzondere curator. Deze 

wordt hierover door het hof geïnformeerd en voor de zitting uitgenodigd. Een nieuwe 
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toevoeging kan worden aangevraagd. Van de bijzondere curator wordt verwacht dat 

hij/zij opnieuw in contact treedt met de minderjage(n). 
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