
                                                

 

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

Titel 16. Curatele 

Artikel 378 

1. Een meerderjarige kan door de kantonrechter onder curatele worden gesteld, wanneer hij tijdelijk 
of duurzaam zijn belangen niet behoorlijk waarneemt of zijn veiligheid of die van anderen in gevaar 
brengt, als gevolg van 

a. zijn lichamelijke of geestelijke toestand, dan wel 
b. gewoonte van drank- of drugsmisbruik, 

 
en een voldoende behartiging van die belangen niet met een meer passende en minder verstrekkende 
voorziening kan worden bewerkstelligd. 

2. Indien te verwachten is dat ten aanzien van een minderjarige op het tijdstip waarop hij 
meerderjarig zal worden, van een der in het vorige lid genoemde gronden voor curatele sprake zal 
zijn, kan de curatele reeds voor de meerderjarigheid worden uitgesproken. 

3. 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 de kennisneming van een 
verzoek tot ondercuratelestelling. 

Artikel 379 

1. De curatele kan worden verzocht door de betrokken persoon, zijn echtgenoot, zijn geregistreerde 
partner dan wel andere levensgezel, zijn bloedverwanten in de rechte lijn en 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 bewindvoerder als bedoeld in titel 19 en zijn mentor als bedoeld in titel 
20. 

2. De curatele kan 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. 

Artikel 380 

1. De rechter voor wie het verzoek tot ondercuratelestelling aanhangig is of laatstelijk aanhangig was, 
kan, desverzocht of ambtshalve, een provisionele bewindvoerder benoemen; de beschikking 
vermeldt het tijdstip waarop zij in werking treedt. 

2. Hij regelt in deze beschikking de bevoegdheden van de bewindvoerder. Hij kan de bewindvoerder 
het bewind over bepaalde of alle goederen opdragen. Aan de bewindvoerder kan de rechter ook 
andere bevoegdheden toekennen, doch niet die welke een curator niet heeft. Voor zover de 
rechter niet anders bepaalt, kan degene wiens curatele is verzocht, met betrekking tot die 
goederen niet zonder medewerking van de bewindvoerder daden van beheer en van beschikking 
verrichten, noch overeenkomsten aangaan strekkende tot beschikking over die goederen. 

3. In de beschikking kan tevens worden bepaald dat schulden die degene wiens curatele is verzocht, 
na de bekendmaking van de benoeming maakt, op de onder bewind gestelde goederen gedurende 



                                                

dit bewind en de curatele, indien deze volgt, niet kunnen worden verhaald. 

4. De beschikking kan te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken door de rechter voor wie het 
verzoek tot ondercuratelestelling aanhangig is of laatstelijk aanhangig was. 

5. De bewindvoerder heeft aanspraak op beloning overeenkomstig de regels die daaromtrent bij 
regeling van Onze Minister van Veiligheid en Justitie zijn vastgesteld. 

Artikel 381 

1. De curatele werkt met ingang van de dag waarop zij is uitgesproken. In het geval, bedoeld in 
artikel 378, tweede lid, werkt de curatele met ingang van het tijdstip waarop de onder curatele 
gestelde meerderjarig wordt. 

2. Van deze tijdstippen is de onder curatele gestelde onbekwaam rechtshandelingen te verrichten 
voor zover de wet niet anders bepaalt. 

3. Een onder curatele gestelde is bekwaam rechtshandelingen te verrichten met toestemming van 
zijn curator, voor zover deze bevoegd is die rechtshandelingen voor de onder curatele gestelde te 
verrichten. De toestemming kan slechts worden verleend voor een bepaalde rechtshandeling of 
voor een bepaald doel. De toestemming voor een bepaald doel moet schriftelijk worden verleend. 

4. Met betrekking tot aangelegenheden betreffende verzorging, verpleging, behandeling en 
begeleiding van een onder curatele gestelde zijn de artikelen 453 en 454 van dit boek van 
overeenkomstige toepassing. 

5. Hij is bekwaam over gelden die zijn curator voor levensonderhoud te zijner beschikking heeft 
gesteld, overeenkomstig deze bestemming te beschikken. 

6. In zaken van curatele is degene wiens curatele het betreft bekwaam in rechte op te treden en 
tegen een uitspraak beroep in te stellen. 

Artikel 382 

Hij die uit hoofde van gewoonte van drank- of drugsmisbruik onder curatele is gesteld, blijft bekwaam 
tot het verrichten van familierechtelijke handelingen voor zover de wet niet anders bepaalt. 

Artikel 383 

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

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

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

4. Rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen tot curator worden benoemd. 

5. De volgende personen kunnen niet tot curator worden benoemd: 



                                                

a. handelingsonbekwamen; 
b. zij ten behoeve van wie een mentorschap is ingesteld; 
c. de bewindvoerder van de onder curatele gestelde in de zin artikel 287, derde lid, van de 

Faillissementswet; 
d. een direct betrokken of behandelend hulpverlener; 
e. personen behorende tot de leiding of tot het personeel van de instelling waar de onder curatele 

gestelde wordt verzorgd of die aan de onder curatele gestelde begeleiding biedt; 
f. personen verbonden met de instelling waar de onder curatele gestelde wordt verzorgd of die 

aan de onder curatele gestelde 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. 

 
6. Zij van wie één of meer goederen onder een bewind als bedoeld in titel 19 staan, zij die in staat 

van faillissement verkeren en zij ten aanzien van wie de schuldsaneringsregeling natuurlijke 
personen van toepassing is, kunnen niet tot curator worden benoemd, tenzij het gaat om een 
persoon als bedoeld in het derde lid en het bewind over het vermogen van de onder curatele 
gestelde door de medecurator wordt gevoerd. 

7. Een andere persoon dan in het derde lid bedoeld, die ten behoeve van drie of meer personen 
curator, bewindvoerder of mentor 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 curator 
uitoefent, voldoet aan bij algemene maatregel van bestuur te stellen kwaliteitseisen, alsmede aan 
de verplichtingen bedoeld in artikel 386, derde lid, en 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, van diens 
bevindingen over de wijze waarop aan de eisen en verplichtingen 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, alsmede de wijze van overlegging. Toont de persoon aan 
dat hij in de twaalf maanden voorafgaande aan zijn benoeming de verklaringen en het verslag reeds 
aan de rechter heeft overgelegd, dan is hij van de overlegging vrijgesteld. 

9. Van de overlegging van de in het achtste lid bedoelde verklaring van de accountant zijn vrijgesteld: 

a. zij die een financiële onderneming zijn die ingevolge de Wet op het financieel toezicht het 
bedrijf van bank mogen uitoefenen, 

b. notarissen, 
c. gerechtsdeurwaarders, 
d. accountants. 

 
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen de in de vorige zin bedoelde ondernemingen en 
beroepsbeoefenaren geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld van de in het zevende lid bedoelde 
eisen inzake de werving, scholing en bedrijfsvoering. 



                                                

10. De rechter kan twee curatoren benoemen, tenzij gegronde redenen zich tegen zodanige 
benoeming verzetten. Zijn er twee curatoren, dan kan ieder van hen de taken die aan een curator 
toekomen, alleen verrichten. De rechter kan zo nodig een taakverdeling tussen de curatoren 
vaststellen. Bij verschil van mening tussen de curatoren beslist op verzoek van een van hen of op 
verzoek van een instelling als bedoeld in artikel 379, tweede lid, de kantonrechter. Deze kan ook 
een verdeling van de beloning vaststellen. 

11. De taak van de curator vangt aan daags nadat de beslissing, houdende de benoeming, is verstrekt 
of verzonden. Met die dag eindigt het provisioneel bewind. De provisionele bewindvoerder is 
verplicht ten overstaan van de kantonrechter aan de curator rekening en verantwoording van zijn 
bemoeienissen af te leggen; wordt hij zelf tot curator benoemd, dan wordt de rekening en 
verantwoording aan de kantonrechter afgelegd. Indien de curator vóór de meerderjarigheid van de 
onder curatele gestelde is benoemd, vangt zijn taak aan op het tijdstip waarop de curatele in 
werking treedt. 

12. Indien het verzoek tot ondercuratelestelling wordt afgewezen, eindigt het bewind van de 
provisionele bewindvoerder daags na die uitspraak, tenzij de rechter anders bepaalt, en in ieder 
geval uiterlijk daags nadat de afwijzing in kracht van gewijsde is gegaan. 

Artikel 384 

Indien een beschikking, waarbij curatele is uitgesproken, in hoger beroep of cassatie wordt vernietigd 
en het verzoek tot ondercuratelestelling alsnog wordt afgewezen, neemt de taak van de curator daags 
na deze uitspraak een einde. De inmiddels door de curator of met zijn toestemming verrichte 
handelingen blijven voor de onder curatele gestelde verbindend. 

Artikel 385 

1. Behoudens het in de artikelen 383 en 384 bepaalde vinden de artikelen 250 en 280, onder b, 281 
lid 1 onder a en lid 2, 322, eerste lid, onder a en c, 324, 336 en 372-377 bij curatele 
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat 

a. in geval van benoeming van een ouder tot curator een bereidverklaring als bedoeld in artikel 
280 onder b niet is vereist; 

b. voor rechtbank of rechter wordt gelezen kantonrechter; 
c. aan de raad voor de kinderbescherming terzake geen bevoegdheden toekomen; 
d. de curator te allen tijde hetzij op eigen verzoek, hetzij wegens gewichtige redenen of omdat hij 

niet meer voldoet aan de eisen om curator te kunnen worden, door de kantonrechter kan 
worden ontslagen, zulks op verzoek van de medecurator of degene die gerechtigd is de 
curatele te verzoeken als bedoeld in artikel 379, dan wel ambtshalve. Artikel 448, tweede lid, 
derde lid en vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing; 

e. de curator de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 374, aflegt ten overstaan van de 
bij het einde van zijn bewind ter zake bevoegde kantonrechter. 

 
2. De curator doet telkens na verloop van vijf jaren, of zoveel eerder als de kantonrechter bepaalt, 

aan deze verslag van het verloop van de curatele. Hij laat zich daarbij met name uit over de vraag 
of de curatele dient voort te duren of door een minder ver strekkende voorziening kan worden 
vervangen. Feiten die voor de curatele en het voortduren daarvan van betekenis zijn deelt hij 
terstond aan de kantonrechter mede. 

Artikel 386 

1. Op het bewind van de curator zijn de omtrent het bewind van de voogd gegeven voorschriften van 
overeenkomstige toepassing. De rekening en verantwoording van zijn bewind gedurende de 
curatele wordt evenwel door de curator jaarlijks ingediend, behoudens indien de kantonrechter 
heeft bepaald dat dit op een ander tijdstip kan geschieden. Onze Minister van Veiligheid en Justitie 
kan een model vaststellen volgens hetwelk de rekening en verantwoording moet worden 
opgemaakt. De curator, bedoeld in artikel 383, zevende lid, legt jaarlijks de verklaringen en het 
verslag over, bedoeld in artikel 383, achtste lid. De curator doet desgevraagd van zijn 



                                                

werkzaamheden verslag aan de kantonrechter. De curator heeft aanspraak op beloning 
overeenkomstig de regels die daaromtrent bij regeling van Onze Minister van Veiligheid en Justitie 
zijn vastgesteld. 

2. De curator draagt zorg voor een doelmatige belegging van het vermogen van de onder curatele 
gestelde, voor zover dit niet besteed behoort te worden voor een voldoende verzorging van de 
onder curatele gestelde. 

3. Tenzij de kantonrechter anders bepaalt, is de curator verplicht zo spoedig mogelijk een rekening te 
openen bij een financiële onderneming die ingevolge de Wet op het financieel toezicht in 
Nederland het bedrijf van bank mag uitoefenen; de curator is voorts verplicht om uitsluitend voor 
de betalingen die hij bij de vervulling van zijn taak verricht of ontvangt, zoveel mogelijk van deze 
rekening gebruik te maken. 

4. Voor de toepassing van de artikelen 365 tot en met 367 treedt de officier van justitie in de plaats 
van de raad voor de kinderbescherming en het ontslag bedoeld in artikel 385, lid 1 onder d in de 
plaats van de ontzetting van de voogd op grond van artikel 327 lid 1 onder b. Mededelingen en 
zendingen als bedoeld in artikel 371a, geschieden alleen dan indien artikel 12, vierde lid, op de 
desbetreffende curatele niet van toepassing is. 

5. Indien een gehuwde of een geregistreerde partner onder curatele wordt gesteld, en tussen de 
echtgenoten of de geregistreerde partners het bestuur over hun goederen en de goederen der 
gemeenschap anders is verdeeld dan volgens de regels van de wet en van huwelijkse 
voorwaarden, bepaalt de rechter bij het uitspreken van de curatele, of en in hoeverre die verdeling 
ook voor de curator zal gelden. 

6. De kantonrechter kan van de curator verlangen dat hij inzage geeft van zijn boeken, bescheiden 
en andere gegevensdragers. Hij kan voorts een afschrift daarvan verlangen. 

Artikel 387 

[Vervallen per 17-01-1994] 

Artikel 388 

[Vervallen per 17-01-1994] 

Artikel 389 

1. De curatele eindigt: 

a. door het verstrijken van de tijdsduur waarvoor zij is ingesteld, 
b. door de dood van de betrokken persoon, of 
c. indien ten behoeve van hem bij in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak ter 

vervanging van curatele een bewind als bedoeld in titel 19 dan wel een mentorschap als 
bedoeld in titel 20 is ingesteld. 

 
2. De kantonrechter kan, indien de noodzaak daartoe niet meer bestaat of voortzetting van de 

curatele niet zinvol is gebleken, de curatele opheffen, zulks op verzoek van de curator of degene 
die gerechtigd is de curatele te verzoeken als bedoeld in artikel 379, alsmede 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 curatele te verzoeken als bedoeld in artikel 379, alsmede de curator, 
kan verzoeken om verlenging van een curatele die 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. 



                                                

Artikel 390 

Alle uitspraken waarbij een curatele wordt verleend of opgeheven of waarbij een uitspraak tot 
ondercuratelestelling wordt vernietigd, alsmede beschikkingen als in artikel 380 bedoeld, worden 
binnen tien dagen nadat zij kunnen worden ten uitvoer gelegd, vanwege de griffier in de Staatscourant 
bekendgemaakt. 

Artikel 391 

1. Door een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen orgaan wordt een openbaar register 
gehouden, waarin rechtsfeiten worden aangetekend die betrekking hebben op curatele en op 
bewind als bedoeld in titel 19. In het register worden, voor iedere curatele en ieder in te schrijven 
bewind afzonderlijk, met vermelding van de dagtekening, ingeschreven: 

1° de naam en geboortedatum van de onder curatele gestelde en de rechthebbende; 
2° een uittreksel van de rechterlijke beslissingen, waarbij de curatele of het bewind wegens 

verkwisting dan wel het hebben van problematische schulden wordt ingesteld, verlengd of 
opgeheven; 

3° een uittreksel van de rechterlijke beslissingen, waarbij, voor zover de rechter zulks 
overeenkomstig artikel 436, derde lid, derde volzin, heeft bepaald, het bewind wegens een 
lichamelijke of geestelijke toestand wordt ingesteld, verlengd of opgeheven; 

4° de grond waarop de curatele is ingesteld; 
5° voor zover van toepassing, de datum waarop de curatele of het bewind eindigt; 
6° een uittreksel van de rechterlijke beslissingen, waarbij een curator of bewindvoerder wordt 

benoemd, geschorst of ontslagen; 
7° de naam en woonplaats van de curator of curatoren en de bewindvoerder of bewindvoerders 

en de taakverdeling, voor zover de rechter deze heeft vastgesteld. 
 
2. Een ieder heeft kosteloze inzage in het register en kan tegen betaling een uittreksel daaruit 

verkrijgen, met inachtneming van het bij of krachtens de Wet griffierechten burgerlijke zaken 
bepaalde. 

3. De griffier van de rechtbank geeft de in het eerste lid, onder 1° tot en met 7° genoemde gegevens, 
alsmede het bericht van het overlijden van de onder curatele gestelde dan wel rechthebbende, 
door aan het in het eerste lid bedoelde orgaan ten behoeve van het in het eerste lid genoemde 
register. 

4. Het einde van de curatele en het bewind door het verstrijken van de tijdsduur waarvoor de 
maatregel is ingesteld, leidt tot doorhaling van de inschrijving in het openbaar register op de dag 
na het verstrijken van de tijdsduur. Een beschikking tot opheffing van de curatele of het bewind 
leidt tot doorhaling van de inschrijving in het openbaar register op het tijdstip waarop de 
beschikking in kracht van gewijsde is gegaan. Het overlijden van de onder curatele gestelde of de 
rechthebbende leidt tot doorhaling van de inschrijving in het openbaar register, nadat de griffie van 
de rechtbank het bericht van het overlijden heeft ontvangen. 


