
Onder curatele gesteld worden

Inleiding 

De kantonrechter heeft voor u een verzoek tot ondercuratiestelling

het zorgen voor uw persoonlijke en financiële belangen vrijwel niet meer door u zelf gebeurt. De 

kantonrechter benoemt iemand om dit over te nemen, als u niet meer in staat bent dit zelf te doen. Dat 

kan zijn door een psychische stoornis, verkwisting of drankmisbruik. U wordt curandus genoemd. 

Degene die wordt benoemd om de zaken te regelen is de curator. Als u onder curatele gesteld wordt, 

mag u niet meer zelf beslissen wat er gebeurt (bijvoorbeeld voor wat betreft uw verz

besteding van uw geld). U mag wel zelf stemmen bij verkiezingen. 

Algemene regels curatele 

De curator moet beslissingen nemen op het persoonlijke vlak

behandeling en begeleiding. De curator is geen hulpver

ontvangt. Het geven van de zorg behoort niet tot de taak van de curator. De curator stelt niet zelf 

behandelplannen op en voert deze niet zelf uit. 

zorgplan. De curator moet over deze zaken met u communiceren. Bij de uitvoering van zijn taak 

betrekt de curator u zoveel mogelijk en bevordert hij een zelfstandig optreden van u. anderzijds moet 

de curator ingrijpen, wanneer hij van mening is dat een bepaalde situatie

Beslissingen nemen in hoogstpersoonlijke aangelegenheden is niet mogelijk; de curator kan dus voor 

u bijvoorbeeld geen testament maken of een kind erkennen. 

De curator beheert uw financiën. Dat houdt in uw geld en goederen. Met 

bedoeld geld, bankrekeningen, loon, pensioen, uitkering, maar ook het meubilair, de auto, computer, 

tv, dvd-speler, sieraden, een huis, grond, effecten, vorderingen en schulden. Direct aan het begin van 

de curatele moet de curator heel precies op schrijven wat u aan bezittingen en schulden heeft. Ieder 

jaar wil de kantonrechter zien wat er met uw eigendommen en uw schulden is gebeurd. Dit heet de 

rekeningen en verantwoording. De curator mag niet altijd zomaar over uw geld beslissen. Er

een aantal dingen toestemming van de kantonrechter nodig. Voor de gewone uitgaven, zoals de 

gewone boodschappen, huur, energie, de aanschaf van kleding, enzovoort hoeft dat niet. Als er meer 

dan €1500,00 ineens moet worden uitgegeven, moet de cura

dit mag. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het boeken van een vakantie, de aanschaf van een auto of de 

inrichting van een woning. Leningen, schenkingen en verkoop van dure goederen (zoals een huis, 

auto, kunst, apparatuur of verzamelingen) mogen nooit zonder voorafgaande toestemming van de 

kantonrechter. De curator is uw wettelijk vertegenwoordiger op financieel gebied. Hij kan in uw naam 

bindende afspraken met instanties of schuldeisers

Wat is curatele niet? 

Curatele wordt NIET ingesteld om uw schulden op te lossen, maar omdat u zelf uw financiële zaken 

niet kunt regelen. Curatele lost uw schulden daarom meestal niet op, zeker niet als uw uitgaven hoger 

zijn dan uw inkomsten. Om echt van uw schulden af te kome

de wettelijke schuldsaneringsregeling. De regels van de WSNP zijn streng, maar als u zich daar aan 

houdt, bent u meestal na drie jaar schuldenvrij. De WSNP wordt door een andere afdeling van de 

rechtbank behandeld. Als omgaan met geld voor u moeilijk is, kan de bewindvoerder u helpen niet nog 

meer schulden te krijgen.  

Wat wordt van u verwacht?  

Het is van belang dat u goed met de curator communiceert over wat u belangrijk vindt. Alleen dan kan 

de curator uw persoonlijke belangen op de juiste manier behartigen. Ook moet u goed met de curator 

samenwerken. U moet dus alle afspraken nakomen. De curator beheert uw geld, maar kan nooit meer 
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