Besluit van … tot wijziging van het Besluit kwaliteitseisen curatoren,
beschermingsbewindvoerders en mentoren naar aanleiding van de evaluatie
van de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van OranjeNassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van …, nr. …;
Gelet op de artikelen 383, zevende, achtste en negende lid, 435, zevende, achtste en
negende lid, en 452, zevende en achtste lid van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van …, nr. …);
Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Rechtsbescherming van …, nr. …;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
Het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren
wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:
1. De curator dan wel ten minste één natuurlijke persoon die de rechtspersoon die
curator is, vertegenwoordigt, heeft ten minste:
a. een passende beroepsopleiding als bedoeld in artikel 1.1, onder d, van de Wet op het
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met goed gevolg afgerond, dan wel
b. een passende beroepsopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen d
en e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs met goed gevolg afgerond en gedurende
een periode van ten minste twee jaar voor de duur van ten minste 24 uur per week als
curator of bewindvoerder gefungeerd.
De curator beschikt voor iedere persoon door wie hij de taken van een curator uitoefent,
over een afschrift van het bewijs dat ten minste de in de vorige zin bedoelde opleiding
met goed gevolg is afgerond.
2. In het tweede lid wordt na “De curator” ingevoegd “dan wel ten minste één
natuurlijke persoon die de rechtspersoon die curator is, vertegenwoordigt,”.
3. Het vierde lid komt te luiden:
4. De vorige leden zijn van overeenkomstige toepassing op bewindvoerders.
4. Het vijfde lid komt te luiden:
5. De mentor dan wel ten minste één natuurlijke persoon die de rechtspersoon die
mentor is, vertegenwoordigt, heeft ten minste een passende beroepsopleiding als
bedoeld in 7.2.2, eerste lid, onderdelen d en e, van de Wet educatie en
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beroepsonderwijs met goed gevolg afgerond. Het tweede en derde lid zijn van
overeenkomstige toepassing op mentoren. Voor zover een persoon door wie de mentor
zijn taken uitoefent geen opleiding als bedoeld in de eerste zin heeft afgerond, voorziet
de mentor in de begeleiding van deze persoon in de uitoefening van zijn taken door een
persoon die deze opleiding wel met goed gevolg heeft afgerond.
B
Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vernummering van het tweede tot en met zevende lid tot derde tot en met
achtste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:
2. Indien daartoe aanleiding bestaat, past de curator, zo mogelijk in overleg met de
onder curatele gestelde, het in het eerste lid bedoelde document met betrekking tot het
doel en de gemaakte afspraken tussentijds aan. De curator overlegt het aangepaste
document aan de kantonrechter op de in het eerste lid van artikel 386 van Boek 1 van
het Burgerlijk Wetboek bedoelde tijdstippen voor rekening en verantwoording.
2. Het zevende lid (nieuw) komt te luiden:
7. Het eerste en tweede lid, het derde lid, eerste en derde volzin, en het vijfde en zesde
lid zijn van overeenkomstige toepassing op bewindvoerders, met dien verstande dat in
het tweede lid wordt gedoeld op de tijdstippen voor rekening en verantwoording,
bedoeld in artikel 445, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, en in het
zesde lid wordt gedoeld op de rekening, bedoeld in artikel 436, vierde lid, van Boek 1
van het Burgerlijk Wetboek.
3. Onder vernummering van het achtste lid (nieuw) tot negende lid wordt een lid
ingevoegd, luidende:
8. Indien artikel 432a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek toepassing vindt, overlegt
de bewindvoerder binnen vier maanden na de instelling van een bewind wegens
verkwisting of het hebben van problematische schulden, het in het eerste lid bedoelde
document, aan de kantonrechter. De kantonrechter kan de bewindvoerder de
verplichting bedoeld in de vorige zin opleggen na de instelling van een bewind wegens
een lichamelijke of geestelijke toestand indien tevens sprake is van problematische
schulden.
4. Het negende lid (nieuw) komt te luiden:
9. Het eerste tot en met vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing op mentoren,
met dien verstande dat in het tweede lid wordt gedoeld op het tijdstip bedoeld in artikel
459, derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.
C
Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het vierde lid wordt “de eisen in artikel 3, onderdeel f, van de Regeling
verslaggeving Wet Toelating Zorginstellingen” vervangen door “de eisen in artikel 396,
eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek”.
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2. Aan het negende lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel
d door een komma, een nieuwe regel toegevoegd, luidende:
tenzij de taken van een curator of bewindvoerder worden uitgeoefend door middel van
een rechtspersoon waarvan de aandelen voor minder dan 50% in het bezit zijn van de in
de onderdelen a tot en met d bedoelde personen.
D
Aan artikel 13, zevende lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van
onderdeel d door een komma, een nieuwe regel toegevoegd, luidende:
tenzij de taken van een curator of bewindvoerder worden uitgeoefend door middel van
een rechtspersoon waarvan de aandelen voor minder dan 50% in het bezit zijn van de in
de onderdelen a tot en met d bedoelde personen.
ARTIKEL II
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de
verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het
Staatsblad zal worden geplaatst.

De Minister voor Rechtsbescherming,
S. Dekker
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