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Geachte Voorzitter, 
 
In antwoord op de brief van uw Kamer van 15 april 2022 deel ik uw Kamer mee, 
mede namens de minister voor Rechtsbescherming, dat de schriftelijke vragen 
van het lid Bevers (VVD) over het bericht “dat natuurlijke personen die zijn 
opgenomen in het curatele- en bewindsregister desondanks zonder toestemming 
van de bewindvoerder een bedrijf kunnen starten bij de Kamer van Koophandel”, 
worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.  
 
 
 
 
 
M.A.M. Adriaansens 
Minister van Economische Zaken en Klimaat 
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1 
Bent u bekend met dit fenomeen?  
 
Antwoord 
Ja.  
 
2 
Bent u het eens dat het niet wenselijk is dat deze personen een handeling kunnen 
doen waar financiële- en fiscale gevolgen uit voortvloeien buiten de goedkeuring 
van de bewindvoerder om? 
 
Antwoord 
Ja. Het is niet wenselijk dat natuurlijke personen die onder curatele of bewind 
staan dergelijke handelingen kunnen verrichten zonder de (vereiste) goedkeuring 
van hun curator of bewindvoerder.  
 
3 
Hoe beoordeelt u het dat de KvK van mening is dat het de verantwoordelijkheid 
van deze personen zelf is om te melden dat ze onder curatele of bewind staan? 
 
4 
Momenteel dient de curator of bewindvoerder actie te ondernemen als wordt 
ontdekt dat iemand zich heeft ingeschreven bij de KvK, vindt u dat de KvK een 
verplichting heeft om voor inschrijving te checken of iemand onder bewind staat in 
het curatele- en bewindsregister als preventieve handeling? 
 
5 
Het raadplegen van het openbare curatele- en bewindsregister neemt circa één 
minuut in beslag, bent u bereid de KvK de aanwijzing te geven het protocol bij 
inschrijving aan te passen en bij de inschrijving van natuurlijke personen het 
curatele- en bewindsregister standaard te raadplegen? 
 
Antwoord 3, 4 en 5 
Bij een opgave voor een inschrijving controleert de Kamer van Koophandel de 
bevoegdheid van de aangever en de juistheid van de opgave. Bij deze 
poortwachtersfunctie past een inzet gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van 
inschrijvingen van natuurlijke personen die onder curatele en bewind staan en 
geen onderneming mogen beginnen.  
  
De komende periode zal de Kamer van Koophandel – in afstemming met de 
betrokken ministeries (Economische Zaken en Klimaat (EZK), Justitie en Veiligheid 
(JenV) en Sociale Zaken (SZW) – samen met betrokken partijen en registers de 
wenselijkheid en haalbaarheid verkennen om in de toekomst tot een 
systematische check te komen als onderdeel van het proces rondom 
inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel.  
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Deze verkenning vergt nauwe samenwerking met diverse betrokken partijen1 om 
zoveel mogelijk te komen tot een sluitende oplossing. Op het moment is de 
registratie in het Centraal curatele- en bewindregister (CCBR) niet altijd volledig. 
Daarnaast moet ook verkend worden hoe werkprocessen van betrokken partijen 
goed op elkaar kunnen aansluiten.  
Naar verwachting wordt deze verkenning dit najaar afgerond.  

 
1 Zoals het Landelijk Overlegorgaan van Bewindvoerders Curatoren en Mentoren (LOBCM), de Nederlandse 
Branchevereniging voor Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (NBBI) en de Nederlandse Beroepsvereniging 
voor Professionele Bewindvoerders (NBPB). 


