Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap
in plaats van curatele
Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure op www.rechtspraak.nl.
S.v.p. typen of duidelijk schrijven.
Indien u bij een rubriek ruimte
te kort komt, wilt u dan op een
genummerde bijlage de resterende
tekst schrijven, met vermelding van
het nummer van de betreffende
rubriek.

1.

Aan de kantonrechter te

die het toezicht uitoefent op de curatele bekend onder CB-nummer
2a. Verzoeker 1

Naam
Voornamen
Straat en huisnummer
Postcode en plaatsnaam
Geboortedatum

Geboorteplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Burgerservicenummer

Relatie met de betrokkene
Indien er meer dan één verzoeker is, kunt u de gegevens van de tweede verzoeker hieronder vermelden.

Verzoeker 2
Naam
Voornamen
Straat en huisnummer
Postcode en plaatsnaam
Geboortedatum

Geboorteplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Burgerservicenummer

Relatie met de betrokkene

2b. De punten 2b en 2c alleen invullen indien:
-- onderbewindstelling en/of mentorschap wordt aangevraagd door de instelling waar betrokkene verblijft
of die aan betrokkene begeleiding biedt.
-- onderbewindstelling wordt gevraagd door het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente waar betrokkene woonplaats heeft.
Naam instelling
Straat en huisnummer
Postcode en plaatsnaam
Telefoonnummer

E-mailadres

Naam contactpersoon
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2c. Wat is de reden dat de betrokkene zelf, de echtgenoot/echtgenote/geregistreerde partner/
andere levensgezel van betrokkene, een bloedverwant in de rechte lijn of die in de zijlijn tot
en met de tweede graad, de voogd, de curator, de bewindvoerder of mentor geen verzoek
heeft ingediend:

3.

Curandus

Naam
Voornamen
Geboortedatum

Geboorteplaats

Burgerservicenummer

E-mailadres

Straat en huisnummer
Postcode en plaatsnaam
Telefoonnummer

Dan wel verblijf houdende te:
Naam instelling
Straat en huisnummer
Postcode en plaatsnaam
E-mailadres

Telefoonnummer
Naam contactpersoon

4.

Huidige curator

Naam
Voornamen
Geboortedatum

Geboorteplaats

Straat en huisnummer
Postcode en plaatsnaam
Telefoonnummer

E-mailadres
Indien er meer dan één curator is, hieronder ook de gegevens van de tweede curator vermelden.
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Curator 2
Naam
Voornamen
Geboorteplaats

Geboortedatum
Straat en huisnummer
Postcode en plaatsnaam

E-mail

Telefoonnummer

5.

VERVANGENDE MAATREGELEN

5a. Reden voor omzetting van curatele
Ik verzoek om
onderbewindstelling en instelling van mentorschap
onderbewindstelling
mentorschap

□
□
□

Naar mijn mening kan met deze lichtere maatregel(en) worden volstaan, omdat:
Geef hier kort aan waarom
de zwaardere maatregel van
curatele niet meer nodig is.

5b. Reden van onderbewindstelling
Invullen indien onderbewindstelling of onderbewindstelling en mentorschap wordt verzocht

1.

□ Betrokkene is als gevolg van zijn/haar lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of

duurzaam niet in staat ten volle zijn/haar vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar
te nemen,

□

		  Met inschrijving in het Centraal Curatele- en bewindregister (CCBR)
of
2.

(U dient hieronder aan te geven waarom u vindt dat de inschrijving noodzakelijk is.)

□ Betrokkene is niet in staat ten volle zijn/haar vermogensrechtelijke belangen behoorlijk
waar te nemen als gevolg van verkwisting of het hebben van problematische schulden.

Dit blijkt uit de volgende feiten:
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6.

De voorgestelde bewindvoerder is:

Naam
Voornamen
Straat en huisnummer
Postcode en plaatsnaam
Geboortedatum

Geboorteplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Relatie met de betrokkene
Indien er meer dan één bewindvoerder wordt voorgesteld, kunt u hieronder de gegevens van de tweede
bewindvoerder invullen.

Bewindvoerder 2
Naam
Voornamen
Straat en huisnummer
Postcode en plaatsnaam
Geboortedatum

Geboorteplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Relatie met de betrokkene

De voorgestelde mentor is:
Naam
Voornamen
Straat en huisnummer
Postcode en plaatsnaam
Geboortedatum

Geboorteplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Relatie met de betrokkene
Indien er meer dan één mentor wordt voorgesteld, kunt u hieronder de gegevens van de tweede mentor invullen
(ook de aard van de familierelatie tot de betrokkene).
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Mentor 2
Naam
Voornamen
Straat en huisnummer
Postcode en plaatsnaam
Geboortedatum

Geboorteplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Relatie met de betrokkene

7a. De onderbewindstelling moet betreffen
1.

Alle goederen die aan de betrokkene als betrokkene toebehoren of zullen toebehoren.
Ja
Nee

□

□

2.	Is de betrokkene (mede-)eigenaar van een onroerende zaak, of heeft de betrokkene
daarop een beperkt zakelijk recht (vruchtgebruik, hypotheek, erfpacht, opstal, recht
van gebruik en bewoning)? Is betrokkene erfgenaam in een opengevallen nalatenschap
waartoe een onroerende zaak behoort?
Ja
Nee

□

□

3.	Indien u bij 1 ‘nee’ hebt aangekruist, wilt u dan aangeven welke goederen precies, die aan
de betrokkene als betrokkene toebehoren of zullen toebehoren, onder het bewind dienen te
vallen:

7b Mentorschap en minderjarige kinderen
	Is de betrokkene weer in staat om het gezag over zijn/haar minderjarige kinderen uit te
oefenen?
Ja
Nee
Indien u ‘nee’ hebt aangekruist, omdat

□

□

Deze vraag alleen beantwoorden
indien mentorschap wordt
aangevraagd en betrokkene
minderjarige kinderen heeft.

8.

Belanghebbenden: partner en kinderen

A.

Echtgenoot / echtgenote / geregistreerde partner / andere levensgezel van betrokkene

Naam
Voornamen
Straat en huisnummer
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Postcode en plaatsnaam
Geboortedatum

Geboorteplaats

E-mailadres

Telefoonnummer

B.
1

Meerderjarige kinderen van betrokkene

Naam
Voornamen
Straat en huisnummer
Postcode en plaatsnaam

2

Geboortedatum

Geboorteplaats

E-mailadres

Telefoonnummer

Naam
Voornamen
Straat en huisnummer
Postcode en plaatsnaam

3

Geboortedatum

Geboorteplaats

E-mailadres

Telefoonnummer

Naam
Voornamen
Straat en huisnummer
Postcode en plaatsnaam
Geboortedatum

Geboorteplaats

E-mailadres

Telefoonnummer
De gegevens van verdere kinderen op een aparte bijlage vermelden

C. Minderjarige kinderen van betrokkene
Hier vermelden: volledige
voornamen, achternaam en
geboortedatum, en gegevens
omtrent woonplaats, indien
hun ouders niet samenwonen
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9.

Andere belanghebbenden bij dit verzoek

Dit punt alleen invullen, indien betrokkene geen echtgenoot / echtgenote / geregistreerde partner / andere
levensgezel en ook geen meerderjarige kinderen heeft!

A.

Vader van betrokkene

Naam
Voornamen
Straat en huisnummer
Postcode en plaatsnaam
Geboortedatum

Geboorteplaats

E-mailadres

Telefoonnummer

B.

Moeder van betrokkene

Naam
Voornamen
Straat en huisnummer
Postcode en plaatsnaam
Geboortedatum

Geboorteplaats

E-mailadres

Telefoonnummer

C. Meerderjarige broers en/of zusters van betrokkene
1

Naam
Voornamen
Straat en huisnummer
Postcode en plaatsnaam

2

Geboortedatum

Geboorteplaats

E-mailadres

Telefoonnummer

Naam
Voornamen
Straat en huisnummer
Postcode en plaatsnaam
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3

Naam
Voornamen
Straat en huisnummer
Postcode en plaatsnaam
Geboortedatum

Geboorteplaats

E-mailadres

Telefoonnummer
De gegevens van verdere broers en zusters op een aparte bijlage vermelden

10. Belanghebbenden
In de wet is bepaald welke familieleden als belanghebbenden worden aangemerkt. De belang
hebbenden moeten de gelegenheid krijgen om zich over het verzoek uit te spreken. Slechts in
uitzonderlijke gevallen kan de kantonrechter hiervan afwijken. Indien u vindt dat het ongewenst is
dat er contact wordt opgenomen met de belanghebbenden, geeft u dan hierna aan waarom u dit niet
wilt.

Indien familieleden (belanghebbenden) inzage vragen in de eventueel over te leggen medische
stukken van betrokkene, geeft de betrokkene daar toestemming voor?
Ja
Nee

□

□

11. Verschijning op de terechtzitting
Als betrokkene onmogelijk op de terechtzitting kan verschijnen, geeft u dan hieronder een korte
toelichting waarom dat onmogelijk is:

12. Levenstestament
Heeft betrokkene bij de notaris een levenstestament of andere schriftelijke uiting van de wil
laten opmaken?
Ja
Nee
Weet niet

□

□

□

Indien Ja, beschikt u over een exemplaar van het levenstestament? U dient een kopie als bijlage bij te voegen.
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13. Bereidverklaring
De voorgestelde bewindvoerder(s) en/of mentor(en) zijn bereid als bewindvoerder en/of mentor op
te treden. Dit blijkt uit:

□

De bij dit verzoek gevoegde en ondertekende bereidverklaring(en)

14. Bijlagen
Bij dit verzoekschrift zijn

bijlagen gevoegd

Ondertekening
Plaats en datum

Handtekening
(Handtekening eerste verzoeker)

9 van 11

(Handtekening tweede verzoeker)

CBM 04-2019

Toelichting bij verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van
mentorschap in plaats van curatele
Dit formulier kan worden gebruikt voor het aanvragen van een bewind of een mentorschap of voor het aanvragen van beide maatregelen,
in plaats van curatele.

1. Kantonrechter
Hier vult u de kantonlocatie in van de rechtbank waar het
toezicht op de curatele thans plaatsvindt. Als u niet zeker
weet welke rechtbank u moet invullen, kunt u daarover
informatie krijgen bij de griffie van de dichtstbijzijnde
rechtbank. Een alfabetische lijst van gemeenten waar de
rechtbanken zijn gevestigd, vindt u op www.rechtspraak.nl.
2. Verzoeker
Bij punt 2 vult u uw eigen gegevens in en uw relatie met de
betrokkene. Die relatie kan zijn:
–– verzoeker-zelf;
–– echtgenoot/echtgenote/geregistreerde partner/andere
levens-gezel;
–– ouder/stiefouder/grootouder/kind/kleinkind;
–– broer/zuster/oom/tante/neef/nicht;
–– curator.
–– de instelling waar de betrokkene verblijft of die aan
de betrokkene begeleiding biedt. In dit geval dient
bijgevoegd te worden een volmacht van het bevoegd
gezag van de instelling (welk gezag dient te blijken
uit een uittreksel van de Kamer van Koophandel).
Uit deze volmacht moet blijken dat degene die namens
de instelling het verzoek doet daartoe gerechtigd is
(de contactpersoon);
–– het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente waar de betrokkene woonplaats
heeft. De gemeente kan slechts verzoeker zijn als
onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap
wordt gevraagd wegens verkwisting of het hebben van
problematische schulden.
Met andere levensgezel wordt de persoon bedoeld, met wie
iemand anders dan als echtgenoot of geregistreerde partner
duurzaam samenleeft en het leven deelt. Het kan zijn dat
u hier twee relaties moet invullen, bijvoorbeeld ouder en
curator.
3. Curandus
Hier vult u de persoonlijke gegevens in van degene voor
wie u de maatregel vraagt. Vraagt u de maatregel voor
uzelf, dan vermeldt u achter ‘naam’, ‘zie verzoeker’.
Indien betrokkene niet op het woonadres verblijft, vult
u bij ‘verblijf houdende’ de verblijfplaats en het adres
in. Betrokkene kan bijvoorbeeld in een verpleeghuis of
psychiatrische inrichting verblijven.
4. Huidige curator
Bent u zelf als verzoeker curator, dan vult u achter ‘naam’
in: zie verzoeker (1 of 2).
5a. Vervangende maatregel
Hier moet u aangeven door welke andere maatregel(en)
de curatele vervangen kan worden. Daarbij kort toelichten
waarom met een lichtere maatregel dan de lopende curatele
kan worden volstaan.
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5b. reden van onderbewindstelling
De onderbewindstelling zal uiteindelijk, ook al zijn
wellicht beide gronden (I en II) aanwezig, slechts op één
van de gronden worden uitgesproken. U dient aan te geven
waarom de door u aangekruiste grond van toepassing is.
Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat de betrokkene te verward
is om de eigen financiële zaken te behartigen (grond I), of
omdat de schulden in verhouding tot het inkomen leiden
tot problemen, zoals beslagen of deurwaarders die aan
de deur komen (grond II). Nota bene, bewind op grond
II wordt altijd geregistreerd in het Centraal Curatele- en
bewindsregister (CCBR).
Indien de onderbewindstelling op grond I wordt verzocht
kan de onderbewindstelling worden geregistreerd in het
CCBR. Indien het in het belang is van betrokkene dat de
onderbewindstelling wordt gepubliceerd, dient u dit aan te
vinken en een toelichting te geven.
NB. Publicatie bij een bewind op grond I is alleen mogelijk
als alle goederen onder bewind gesteld worden.
6. De voorgestelde bewindvoerder en/of mentor
Wilt u als verzoeker bewindvoerder en/of mentor worden,
dan vult u achter naam: ‘zie verzoeker’ in. Is de voor
gestelde bewindvoerder een rechtspersoon, dan vult u bij
‘plaatsnaam’ de naam van de vestigingsplaats in.
7a. De onderbewindstelling moet betreffen
Bij vraag I kruist u ‘ja’ aan, als alle goederen die nu en in
de toekomst van betrokkene zijn, onder het bewind moeten
vallen. Dat zijn dus alle goederen die nu van betrokkene
zijn en alles wat hem of haar in de toekomst zal toebehoren
(bijvoorbeeld een uitkering, een salaris of toekomstige
erfenis). Bij vraag II wordt naar onroerend goed gevraagd,
omdat bewind moet worden ingeschreven in het kadaster.
Bij vraag III: heeft u bij vraag 7 onder I ‘nee’ aangekruist,
dan geeft u hier aan wat wel onder het bewind moet vallen,
bijvoorbeeld het huis en de aandelen. Wilt u niet dat
bijvoorbeeld de maandelijkse uitkering onder het bewind
valt, dan moet u die hier ook niet noemen.
8. Belanghebbenden: partner en kinderen
Bij punt 9 vult u de persoonlijke gegevens van echtgenoot/
echtgenote of andere levensgezel in. Als u dat zelf bent,
dan vult u achter ‘naam’, ‘zie verzoeker’ in. Het kan
zijn dat iemand is getrouwd of in een geregistreerde
partnerschap is verbonden en ook een andere levensgezel
heeft. Bijvoorbeeld iemand die al lang van tafel en bed is
gescheiden en nu samenleeft met iemand anders. In zo’n
geval moet u de gegevens van de echtgenoot/echtgenote/
geregistreerde partner vermelden én de gegevens van
de andere levensgezel. Ook vult u hier de persoonlijke
gegevens van de kinderen van betrokkene in, die nog in
leven zijn.
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9. Andere belanghebbenden bij dit verzoek
Dit punt hoeft u alleen in te vullen als de betrokkene
geen echtgenoot/echtgenote/geregistreerde partner/andere
levensgezel en ook geen kinderen heeft. U vult dan de
persoonlijke gegevens van de ouders, broers en zusters in,
voor zover die nog in leven zijn.
11. Verschijnen op de terechtzitting
Hier moet u een toelichting geven wanneer betrokkene
onmogelijk op de terechtzitting van de kantonrechter kan
komen.
12. Levenstestament
U dient aan te geven of u/de betrokkene een levenstestament
of (notariële) volmacht heeft laten opmaken. Als u/de
betrokkene een levenstestament of (notariële) volmacht
heeft laten opmaken, dan dient u een kopie daarvan bij het
verzoek te voegen.
13. Bereidverklaring
De voorgestelde bewindvoerder/mentor moet niet a lleen
verklaren dat hij bereid is om benoemd te worden tot
bewindvoerder/mentor ten behoeve van betrokkene.
Hij moet ook verklaren dat hij:
–– niet handelingsonbekwaam is,
–– niet in staat van faillissement verkeert en
–– dat op hem geen schuldsaneringsregeling natuurlijke
personen van toepassing is verklaard en
–– dat geen van zijn goederen onder beschermingsbewind
zijn gesteld,
–– dat hij geen mentor heeft en
–– geen direct betrokken of behandelend hulpverlener is en
ook niet behoort tot leiding of personeel van de instelling
waar betrokkene verblijft.
De kantonrechter kan vragen om een “Verklaring omtrent
het gedrag”.

WAT MOET U MEESTUREN
1. Indien mogelijk een verklaring van een deskundige
waaruit kan worden opgemaakt dat de toestand van
betrokkene zodanig is, dat ondercuratelestelling niet
langer noodzakelijk is en dat met onderbewindstelling
of mentorschap kan worden volstaan. Denk aan
een verklaring van een arts, maar bijvoorbeeld
ook een indicatiebesluit of een rapportage van een
gedragsdeskundig kan als deskundigenverklaring gelden.
2. Een verklaring van de voorgestelde bewindvoerder en/
of mentor dat hij of zij bereid is om die taak te vervullen.
Op www.rechtspraak.nl vindt u een voorbeeld van een
bereidverklaring (onder ‘naar de rechter > formulieren’).
3. Een verklaring van de nog in leven zijnde naaste
familieleden, waaruit blijkt, dat zij akkoord gaan met het
verzoek en de bewindvoerder of mentor. Zo’n verklaring
hoeft niet te worden meegestuurd als de echtgenoot/
echtgenote/geregistreerde partner/andere levensgezel en
familie op de zitting aanwezig zullen zijn. In elk geval
moeten de echtgenoot/echtgenote/geregistreerde partner/
andere levensgezel en meerderjarige kinderen laten weten
wat zij van de gevraagde maatregel vinden. Zijn er geen
echtgenoot/echtgenote/geregistreerde partner/ andere
levensgezel en ook geen meerderjarige kinderen, dan
moeten de ouders en meerderjarige broers en zusters laten
weten wat zij van de gevraagde maatregel vinden.
Op www.rechtspraak.nl vindt u een voorbeeld van
een akkoordverklaring (onder ‘naar de rechter >
formulieren’).
4. Eventueel genummerde bijlage(n), met de resterende
tekst van een rubriek, als u bij een bepaald punt ruimte te
kort komt. Wilt u dan s.v.p. aangeven om welke rubriek
het gaat en daarbij het nummer van de rubriek vermelden.

14. Bijlagen
Hier vult u het aantal bijlagen in, dat u meestuurt.
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