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1. Verzoek tot benoeming van een Bijzondere Curator 
Een verzoek aan de rechtbank om een Bijzondere Curator aan te stellen kan gedaan worden 
als er sprake is van conflicterende belangen ten aan zien van het kind zoals bij: 

• (Dreigende) uithuis- over- of terugplaatsingen van het kind, en ouders, pleegouders 
en/of de Gecertificeerde Instelling (GI) van mening verschillen over de vraag of het 
belang van het kind gediend is bij een verplaatsing.  

• Conflicterende zaken, zoals bezoekregelingen , waarbij  ouders, pleegouders en/of 
de GI van mening verschillen over de vraag of het belang van het kind gediend is bij 
onbegeleid bezoek dan wel (zeer) frequent bezoek.  

Het verzoek om een Bijzondere Curator kan gedaan worden in het kader artikel 1:250 BW. 
Ouders, pleegouders maar ook het kind kunnen bij de kinderrechter verzoeken om een 
Bijzondere Curator aan te stellen. Hierbij behoeft het niet te gaan om louter juridische vragen 
of conflicten, maar ook om een vraag voor bemiddeling in een conflict (zie P.M. van den 
Bergh & A.M. Weterings (Red.) (2010) Pleegzorg in Perspectief. Assen: Van Gorcum, 
Hoofdstuk 9, door Mr.M.Kramer. 
 
2. Inhoud van de brief: Onderwerpen die in het verzoek aan de orde kunnen komen bij 
een pleeggezinplaatsing 

a. Naast naam van het kind en zijn geboortedatum, de leeftijd van het kind bij de 
uithuisplaatsing, de aanleiding tot de uithuisplaatsing en eventuele verplaatsingen 
voordat het kind in het huidige pleeggezin kwam. 

b. De ontwikkelingsproblemen van het kind bij komst in het (huidige) pleeggezin. 
c. De vooruitgang in ontwikkeling van het kind gedurende de jaren van het verblijf van 

het kind in het pleeggezin. 
d. Het verloop van de contacten met de ouder(s), met eventuele  problemen en reacties 

van het kind. 
e. De reden waarom de Gecertificeerde Instelling en/of de ouder(s) het kind willen over- 

of terugplaatsen dan wel een andere bezoekregeling willen. 
f. Argumenten van de (pleeg-)ouders en/of het kind waarom zij het niet eens zijn met 

het beleid van de GI en/of het verzoek van de ouder(s), en argumenten waarom het 
ontwikkelingsbelang van het kind niet of onvoldoende wordt behartigd door de GI,  
en/of de ouder(s) en/of de pleegouders en/of een hulpverlenende instantie. 

 
3. Vorm van de brief 

- Richten aan de rechtbank, t.a.v  Sectie Familie- en Jeugdrecht 
- Betreft: Verzoek tot benoeming van een Bijzondere Curator, art. 1:250, BW 
- De problematiek kort aangeven, in 2 à  3 pagina’s. 
- Afsluiten met het verzoek tot benoeming van een Bijzondere Curator, met als 

voorkeur een pedagoog of kinderpsycholoog (bv. via het Expertise Centrum Kind in 
de Pleegzorg genoemd worden), omdat de wettelijke vertegenwoordigers van het 
kind de ontwikkelingsbelangen van het kind niet voldoende behartigen. 

- Naam ouder(s), resp pleegouders en ondertekening. 


