ONDERCURATELESTELLING
Wat is ondercuratelestelling?
Wanneer iemand onder curatele wordt gesteld,
kan hij veel belangrijke beslissingen niet meer
zelf nemen. Beslissingen over zaken zoals geld,
verzorging en wonen worden overgedragen aan
een curator. De curator kan die beslissingen dan
zelf nemen of toestemming geven aan de
persoon die onder curatele is gesteld.
Als curator worden meestal familieleden
aangewezen, maar ook medewerkers van de
verslavingszorg kunnen als curator worden
aangewezen. U dient er goed over na te denken
of u curator wil worden of dat u dat liever
overlaat aan iemand van de verslavingszorg.
Wanneer kan iemand onder curatele worden
gesteld?
Volgens de wet kan iemand alleen onder
curatele worden gesteld als hij:
* Verslaafd is aan drugs of alcohol en/of een
psychische stoornis heeft,
EN
* hij of door die verslaving of psychische stoornis
niet meer inziet wat goed en slecht voor hem is.

Deze folder is een uitgave van de
Consultorio pa Asuntonan di Adiccion
(CAA), de Fundacion pa Maneho di
Adiccion di Aruba (FMAA) en het
Openbaar Ministerie (OM)

Hoe lang duurt curatele?
Als iemand onder curatele wordt gesteld, blijft
hij onder curatele totdat de rechter bepaalt dat
de curatele kan worden opgeheven. De curator
of familieleden kunnen zo’n opheffing
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aanvragen.

De curatele is een zware maatregel.
Iemand die onder curatele staat mag
veel belangrijke beslissingen niet zelf
nemen.
De curator heeft een belangrijke taak.
Hij neemt veel beslissingen voor de
persoon die onder curatele staat. Denk
goed na over de vraag of u curator wilt
worden.

DWANGMATIGE OPNAME
Wat is dwangmatige opname?
Dwangmatige opname betekent dat iemand die
verslaafd is wordt gedwongen om zich te laten
opnemen in een gesloten afkickkliniek. Op Aruba
heeft de Minister daarvoor Centro di Motivacion
aangewezen, een kliniek naast het KIA. Centro di
Motivacion is gesloten, wat betekent dat de
verslaafden de kliniek alleen mogen verlaten als
ze daar toestemming voor hebben.
Wanneer kan iemand dwangmatig worden
opgenomen?
Volgens de wet kan iemand alleen dwangmatig
worden opgenomen als hij:
* Onder curatele staat of wordt geplaatst
EN
* Verslaafd is aan drugs of alcohol
EN
* Constant op straat overlast geeft of een gevaar
is voor zichzelf of anderen
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Omdat een dwangmatige opname nog zwaarder
is dan de curatele, moet er van alle drie de
bovenstaande omstandigheden sprake zijn
voordat iemand kan worden opgesloten in
Centro di Motivacion.
Hoe lang duurt een dwangmatige opname?
Een dwangmatige opname duurt maximaal een
jaar, maar dit jaar kan verlengd worden als dat
nodig is. Het is dan ook heel belangrijk dat u als
familie contact houdt met Centro di Motivacion
om te zien hoe het met de opgenomen persoon
gaat. Als duidelijk is dat hij of zij verlenging nodig
heeft, moet u dat twee maanden voordat de
opname afloopt aangeven aan de FMAA of het
Openbaar Ministerie.

DE PROCEDURE

Wie bepaalt of mijn aanvraag wordt
toegewezen?

Wat moet ik doen om een ondercuratelestelling
of dwangmatige opname aan te vragen?

Als er genoeg informatie is verzameld, vraagt het
Openbaar Ministerie aan de rechter of de
betrokken persoon onder curatele mag worden
gesteld en in Centro di Motivacion mag worden
opgesloten. De rechter zal dan kijken of er
genoeg bewijs is dat de betrokken persoon
verslaafd is en een gevaar vormt of overlast
veroorzaakt. U en uw familie zullen door de
rechter worden uitgenodigd om in de rechtszaal
uw kant van het verhaal te vertellen. Wij raden u
aan om voor die tijd uw aanvraag nog eens door
te lezen en goed na te denken over wat u aan de
rechter wilt vertellen. De FMAA en het Openbaar
Ministerie worden ook uitgenodigd en zij zullen
u uitnodigen voor een voorbereidend gesprek en
u in de rechtszaal bijstaan.

Bij de CAA kunt u een inschrijfformulier
aanvragen en indienen. Het is belangrijk dat u dit
formulier zo volledig mogelijk invult en een
kopie voor uzelf houdt. De informatie die u geeft
is namelijk heel belangrijk bij de beoordeling van
uw verzoek. Als u documenten heeft zoals
politierapporten, medische verklaringen,
psychiatrische rapporten, rapporten van de
Reclassering of Voogdijraad of brieven van
familieleden of buren, neemt u deze dan mee en
lever ze in.

Welke instanties helpen mij en wat doen zij?
Als u uw aanvraag heeft ingediend bij de CAA,

De dwangmatige opname is een nog
zwaardere maatregel dan de curatele.
Voordat iemand kan worden
opgenomen moet bewezen worden dat
hij verslaafd is en voor overlast of
gevaar zorgt.
De betrokken persoon wordt
opgesloten in Centro di Motivacion en
raakt zijn vrijheid kwijt.

zullen zij samen met de FMAA en het Openbaar
Ministerie informatie gaan verzamelen. Het is
daarom belangrijk dat u wijzigingen zo snel
mogelijk doorgeeft. Gaat het beter of juist
slechter met de betrokken persoon? Is hij ergens
opgenomen of heeft hij het land verlaten? Dit
zijn dingen die van belang zijn voor uw aanvraag
en die de FMAA graag wil weten.

Vragen?

U kunt uw aanvraag overigens ook intrekken als
u later denkt dat dit het beste is. Neem daarvoor
contact op met de FMAA.
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Neem dan contact op met Consultorio pa
Asuntonan di Adiccion – Appeldamstraat 4
Dakota – Telefoonnummer 583 3444
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