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1 Als er een burgerservicenummer is, dit altijd vermelden. Zo niet, dan het vreemdelingennummer vermelden. 

 
 

Aanvraag toevoeging 

Bijzondere curator niet-advocaat 
 
 

1. Gegevens bijzondere curator 
 

Naam : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

Registratienummer : ............................................................................................ Telefoonnummer :  ......................................................................................... 

Kantoornaam : ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
2. Persoonsgegevens cliënt (aanvrager) 

 
Officiële schrijfwijze van de achternaam 

 

Burgerservicenummer : ...............................................................................   Vreemdelingennummer1 : ........................................................................ 

Achternaam : .......................................................................................................................................................................................................................................................... 

Voorletters : ..................................................................................................................Voorvoegsel :....................................................................................................... 

Geboortedatum : ....................................................................................................  (dag / maand / jaar) 

man vrouw 
 
 

3. Adresgegevens cliënt gemeentelijke basisadministratie (GBA) 
 

Postadres 
 

Straat : ...................................................................................................................................................................................... Huisnummer :  ......................................... 

Postcode / Woonplaats : ................................................................................................................................................................................................................................ 

Telefoonnummer : ................................................................................................. Mobiele telefoon : 06- ....................................................................................... 

Is cliënt bij de gemeente (GBA) ingeschreven op dit adres? Nee Ja,  ga verder met vraag 4 

Wat is het GBA-adres en de gemeente van inschrijving? 
 

Straat : ...................................................................................................................................................................................... Huisnummer :  ......................................... 

Postcode / Gemeente : ................................................................................................................................................................................................................................... 

Waarom wijkt het postadres af van het GBA-adres waarop cliënt staat ingeschreven? 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 
4. Zaakgegevens 

 

a. Wat is de categorie van de zaak waarvoor u een toevoeging aanvraagt? Zie zaakcodelijst op http://kenniswijzer.rvr.org  

     P090 Curatele/onderbewindstelling 

b. Naam wederpartij : ...................................................................................................................................................................................................................................... 

c. Wat is de datum van de beschikking (indien van toepassing) waarvoor u de toevoeging aanvraagt?............................................. 

d. Wat is het nummer/kenmerk van de beschikking waarvoor u de toevoeging aanvraagt?……………………………………………………………………………..….. 

Stuur als bijlage mee: een kopie van de benoeming en/of een kopie van overige inhoudelijke stukken (van belang voor de inhoudelijke  

beoordeling van de aanvraag). 

 

e. Is voor dit rechtsbelang al eerder Nee Zo ja: toevoegnummer ......................................................... 

 

een toevoeging verleend? Toelichting verrichte werkzaamheden (is bijvoorbeeld 

op die toevoeging een procedure aanhangig gemaakt?) : 

......................................................................................................................... 

 
......................................................................................................................... 
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5. Bijzonderheden financiële beoordeling 
 

 Verzoek geen eigen bijdrage op te leggen aan de minderjarige aanvrager (artikel 6 lid 1 aanhef en sub d Bebr) 

 
 

6. Ondertekening bijzondere curator 
 

Datum aanvraag : .................................................................................................. Bijlagen : 
 

Kopie benoeming 
 

Overige, te weten : ................................................................. 

 

Handtekening bijzondere curator : .................................................................................. .............................................................................................................. 
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