
Advies literatuuroverzicht bijzondere curator: 

Het onderstaande wordt bekend verondersteld: 

1. WET- EN REGELGEVING 

• Artikel 1:250 BW en tekst en commentaar. 

• Artikel 1:212 BW en tekst en commentaar. 

• VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind, 20 November 1989. 

• General Comment No. 12 (2009) The right of the child to be heard, CRC/C/GC/12. 

 General Comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests 

taken as a primary consideration (art. 3, para. 1), CRC/C/GC/14.  

• Guidelines on Child Friendly Justice (2010), Raad van Europa. 

• UN Guidelines for the Alternative Care for Children (2009). 

 

WERKPROCESSEN BIJZONDERE CURATOR 

• Richtlijn benoeming bijzondere curator o.g.v. art. 1:212 BW. 

• Werkproces benoeming bijzondere curator o.g.v. art. 1:250 BW. 

- Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode 

 

2. JURISPRUDENTIE 

 

 Uitspraken Hoge Raad: 

• HR 4 februari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR4850,ECLI:NL:PHR:2005:AR4850 (reikwijdte artikel 1:250 

BW). 

• HR 1 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ0245, ECLI:NL:PHR:2013:BZ0245 (concl. A-G Langemeijer). 

 HR 5 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3535 + ECLI:NL:PHR:2014:1854 (geen zelfstandig 

recht op zelfstandig inzage gedingstukken, ots-procedure). 

 

 

 Uitspraken Gerechtshof: 

 Hof Den Haag 22 augustus 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX6552 (bijzondere curator in 

omgang- en gezagzaken, verwijzing naar bedoeling van wetgever met uitbreiding wet per 1 

maart 2009). 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode


• Hof Den Bosch 10 januari 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:BY8143 (geen zelfstandige rechtsingang 

minderjarige bij hoger beroep uithuisplaatsing niet in strijd met o.a. artikel 6 EVRM en 12 IVRK). 

• Hof Den Haag 6 februari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:609 (Uithuisplaatsing, geen aanleiding 

benoeming bijzondere curator). 

• Hof Arnhem-Leeuwarden 9 april 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:BZ9271 (niet-gezaghebbende vader 

ook rechtstreeks belanghebbende). 

• Hof Amsterdam 7 augustus 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:3198 (Benoeming bijzondere curator, 

minderjarige nog geen 12 jaar, kinderverhoor) (zie ook vervolg: ECLI:NL:GHAMS:2013:3200). 

• Hof Amsterdam 25 maart 2014, ECLI:GHAMS:2014:917 (benoeming om contact tussen vader en 

kinderen mogelijk te maken). 

• Hof Amsterdam 1 juli 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:5958 (Benoeming bijzonder curator tbv het 

instellen van hoger beroep door minderjarige tegen uithuisplaatsing; indicatiebesluit kan niet worden 

getoetst; afwijzing subsidiair verzoek tot kortere duur uithuisplaatsing). 

• Hof Amsterdam 7 oktober 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:4374 (bijzondere curator, Geen 

belangenstrijd, Verlenging machtiging uithuisplaatsing, Vermoedens van seksueel misbruik). 

• Hof ’s-Hertogenbosch 18 december 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:5388 (Hof benoemt een bijzondere 

curator over de minderjarige in een geschil tussen de ouders over een omgangsregeling). 

• Hof Amsterdam 13 januari 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:62 (Benoeming van een bijzondere curator; 

omgangsregeling). 

 

Achtergrond informatie: 
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