De rechter heeft u benoemd tot curator, wat nu?
Uw rol als curator – verantwoordelijkheden

1) Handelingsonbekwaamheid
De persoon die onder curatele is gesteld (de “curandus”) is handelingsonbekwaam geworden. Dat
betekent dat hij of zij, net als een minderjarige, geen belangrijke beslissingen mag nemen zonder uw
toestemming. U kunt hierbij denken aan het tekenen van huur- of arbeidscontracten, het openen van
een bankrekening of het doen van grote uitgaven. Doet hij of zij dat wel, dan kunt u deze beslissingen
ongedaan maken door een brief te sturen aan de wederpartij, waarbij u een kopie van de beschikking
van de rechter voegt en duidelijk maakt dat u als curator de beslissing vernietigd. Het is dus erg
belangrijk dat u de beschikking van de rechter goed bewaard.

2) Publicatie in Landscourant
U zult de beslissing van de rechter ook moeten laten publiceren in de Landscourant. Dit is een overzicht
van belangrijke beslissingen, die wordt uitgebracht door de Dienst Wetgeving en Juridische Zaken.
U kunt hen e-mailen via:
Of telefonisch contact met hen opnemen via:

mireya.jansen@dwjz.gov.aw
527-5100

U kunt de volgende voorbeeldtekst invullen en DWJZ vragen het in de Landscourant te plaatsen:

“ONDERCURATELESTELLING
Bij beschikking van _____________(datum beschikking) behorende
bij EJ nr. _______(zaaksnummer, staat op uw oproep) van _______(jaar) van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is __________________(naam curandus),
geboren ___________________(geboortedatum) in ____________________(land van
geboorte) en wonende op Aruba onder curatele gesteld met
benoeming van _________________________(naam curator) als curator.
De curator,
___________________(naam curator)”
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3) Boedelbeschrijving
De rechter zal u opdragen om een boedelbeschrijving op te maken. Dit is een overzicht van alle
bezittingen en aanspraken van de curandus. U kunt aan deze verplichting voldoen door een lijst op te
stellen waarop in ieder geval de volgende zaken staan:

- heeft de curandus inkomen? Zo ja hoeveel en op grond waarvan? (loon, onderstand, pensioen?)
- heeft de curandus bezittingen (zoals een auto, een huis of een appartement?)
- heeft de curandus een (spaar)rekening bij de bank? Zo ja, hoeveel staat daarop?
Deze zaken kunt u zelf aanvullen met andere bezittingen waarvan u denkt dat ze belangrijk zijn. De
rechter zal bepalen wanneer u op het gerecht moet verschijnen om deze lijst in te leveren.

4) Opname in Centro di Motivacion
Als de rechter heeft bepaald dat de curandus in Centro di Motivacion moet worden opgenomen, zal het
Openbaar Ministerie samen met de politie ervoor zorgen dat hij of zij, zodra er plaats is, naar Centro di
Motivacion zal worden vervoerd. Daar zal maximaal een jaar aan de verslaving van de curandus worden
gewerkt, maar mocht duidelijk worden dat dit jaar niet voldoende is, dan is het uw taak om als curator
om tijdig (minimaal drie maanden voordat het jaar voorbij is) om verlenging te vragen. U kunt een brief
aan de rechter sturen waarin u uitlegt waarom verlenging van de opname nodig is. Het is aan te raden
om daarbij een rapport van Centro di Motivacion mee te sturen. Het is daarom heel belangrijk dat u als
curator nauw betrokken blijft bij de behandeling van de curandus, zodat u op tijd een verlenging kan
aanvragen.

5) Belangrijke contactgegevens
Openbaar Ministerie (OM)
Havenstraat 2
tel. 521-4100
fax. 521-4190

Consultorio di Asuntonan di Adiccion (CAA)
Appeldamstraat 4
tel. 5830305

Centro di Motivacion (CdM)
Santo di Patia z/n
tel. 584-2666

Fundacion pa Maneho di Adiccion Aruba (FMAA)
Camay 33, Noord
tel. 583-3444
fax. 588-2048
e-mail: f.m.a.a.ruba@hotmail.com

2

| Openbaar Ministerie - Havenstraat 2 - tel. 5124100 - www.omaruba.aw

