
BEWIND ANNO 2022 
Een overzicht van een aantal regels inzake  
bewind meerderjarige onbekwamen  voor 
de praktijk
Kristiaan ROTTHIER, vrederechter te Beveren



Tijdschema

• 13u35 : Start eerste deel 

• 14u30 :  Pauze

• 14u45 : Start tweede deel 

• 15u40 : Pauze 

• 15u55 : Start derde deel

• 16u50 : Pauze 

• 17u00: Vragen 

• 17u30:  Einde 
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1, Enkele begrippen (1) 

• Rechtsbekwaamheid: titularis van rechten en plichten

• Handelingsbekwaamheid:  juridische bekwaamheid tot het 
stellen van rechtshandelingen 

• Wilsonbekwaamheid: feitelijke onbekwaam tot wilsvorming
Wordt feitelijk en achteraf beoordeeld: geesteszieke – onder invloed 
– cfr wilsgebreken (dwaling, bedrag, geweld, benadeling)

• Procesonbekwaam: (handelings-)onbekwaam om in rechte op te 
treden
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1, Enkele begrippen (2)

• Bewind: bevoegdheid om rechten uit te oefenen waarvan een derde 
het genot heeft

• Gezondheidstoestand: geen definitie in de wet – volgens de stand 
van de medische wetenschap - fysiek en geestelijk (ziekte/ongeval  
of aangeboren) 

• Niet in staat zijn belangen waar te nemen op een ‘behoorlijke wijze’
Objectief of subjectief ? Swennen: behoorlijk ook in subjectieve zin 
(cfr art. 496, lid 2)

• Verkwisting: een zekere en gebruikelijke neiging tot verspilling van 
eigen vermogen door uitgaven die de inkomsten en overschrijden 
en het kapitaal aantasten – uitgaven zonder nut of noodzaak
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2, Materiële voorwaarden bewind (1)

• 1, Leeftijd 

Meerderjarige: vanaf 18 jaar

✓Uitzondering: mogelijkheid tot aanvraag vanaf 17 jaar/
niet voor verkwisting

✓Maar bescherming treedt maar in werking vanaf 18 jaar
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2, Materiële voorwaarden bewind (2)

• 2, Gezondheidstoestand 

Wordt aangegeven in een omstandige medische verklaring van een 
arts

Fysiek of geestelijk,  evenwel niet: sociale beperkingen die leiden tot 
bestaansonzekerheid : dakloosheid – armoede – langdurige 
werkloosheid – gebrek aan opleiding - detentie 

Een medische problematiek die ertoe leidt dat de betrokkene 
in een toestand verkeert waardoor hij het gevaar loopt 
ongecontroleerde onredelijke handelingen te stellen die een reëel  
gevaar inhouden voor zijn welzijn.
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2, Materiële voorwaarden bewind (3)

• 3, Verkwisting 

• Uitgaven zonder nut of noodzaak

• De abnormale en onbeheerste uitgaven overtreffen de inkomsten 
en tasten het  kapitaal aan

• Het betreft een gewoonte – niet toevallig of eenmalig

• Let op: onaangepaste maatschappelijke waarden over geld

• VERKWISTING MAG NIET HET GEVOLG ZIJN VAN 
GEZONDHEIDSTOESTAND 

• MOET BLIJKEN UIT ACTUELE NAUWKEURIGE EN 
ONDUBBELZINNIGE FEITEN – Vred. Aalst 16/12/2014, T.Vred. 2015, 
317.
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2, Materiële voorwaarden bewind (4) 
• 4, Niet in staat zijn belangen te kunnen waarnemen 

ingevolge zijn gezondheidstoestand

Er moet een oorzakelijk verband zijn tussen de medische 
problematiek en het niet kunnen beheren van zijn goederen en/of 
zijn persoon.

Dus niet: betrokkene is spoorloos of zit in de gevangenis

✓Wie bewust kiest voor een administratieve warboel of het niet te 
nauw neemt met tijdige betalingen komt niet in aanmerking

✓‘Ouderdom’ op zich  is op zich geen gebrekkige 
gezondheidstoestand – seniliteit wel 
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2, Materiële voorwaarden bewind (5)

• 5, Subsidiariteit en proportionaliteit 

• De beschermmaatregel is slechts mogelijk indien geen andere 
oplossing voorhanden is 

✓Bescherming moet uitzonderlijk zijn wegens de beginselen van het 
gehandicapten verdrag: noodzaak, ondergeschiktheid, 
evenredigheid

✓De toepassingsvoorwaarden worden beperkend geïnterpreteerd

✓Er moet ook rekening worden gehouden met de voorhanden zijnde 
technische en sociale omkadering van de TBP

10



2, Materiële voorwaarden bewind (6)

• 6, Toepasselijk recht bij niet-Belgen? (1)

Verdrag van ‘s Gravenhage –’Volwassenbeschermingsverdrag’

• België heeft het verdrag geratificeerd op 30/9/2020 – iw op 
01/01/2021

• Twaalf andere landen deden dat ook: Cyprus, Duitsland, Estland, 
Finland, Frankrijk, Letland, Monaco, Oostenrijk, Portugal, Tsjechië, 
Verenigd Koninkrijk, Zwitserland

• Nederland heeft ondertekend maar nog niet geratificeerd

• Stand van zaken? : 
www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=71
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2, Materiële voorwaarden bewind (7)

• 6, Toepasselijk recht bij niet Belgen? (2)

• Inzake de bekwaamheid of meerderjarigheid: nationale wet (art. 34 
WPIR).

• Inzake de omvang van de beschermingsmaatregelen: de lex fori –
de rechter past zijn eigen nationale recht toe.

VB: een beschermde persoon is eigenaar van een appartement in 
Frankrijk. De bewindvoerder wil het verkopen: de formae habilitantes
worden geregeld door de artikelen 1186/1187 Ger. W. De 
bewindvoerder dient dus een machtiging te vragen.

• Uitzondering: voor zover de bescherming dit vereist: het recht van 
de staat waarmee de situatie nauw verbonden is.
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2, Materiële voorwaarden bewind (8)

• 7, Recente rechtspraak (1)

• Vred. Brugge (4°) 5/6/2019, T. Vred. 2020, 320, met noot Gallus: 

➢beheer kon opgevangen via echtgenoot 1416 BW

• Vred. Antwerpen 7 juni 2018, T. Vred. 2019, 275: 

➢budgetbegeleiding door OCMW – geen bewind noodzakelijk

• Vred. Antwerpen 10/1/2017, T.Vred. 2017, 438: 

➢geen bewind noodzakelijk vermits echtgenoot beheer kan 
waarnemen in kader van huwelijksgoederenrecht 

• Fam. Rbk Namen, afd. Namen 12/2/2020, onuitg.: 

➢mogelijkheid om een mandaat te geven via notariële akte – geen 
bewind
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2, Materiële voorwaarden bewind (9)

• 7, Recente rechtspraak (2)

• Fam. Rbk Luik, afd. Verviers 6/2/2017, Rev.trim.dr.fam. 2020, 393:

➢bijstand volstaat – hervorming vrederechter die 
vertegenwoordiging had uitgesproken – BP was in staat te 
communiceren en haar standpunt te laten kennen

• Vred. Antwerpen 29/1/2019, T. Vred. 2019, 283: 

➢bijstand enkel voor de handelingen opgesomd in de beschikking

• Vred. Aalst 24/4/2018, T. Vred. 2019, 277: 

➢vertegenwoordiging enkel voor de uitoefening rechten van de 
patiënt, de woonplaats en de huurrechten
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2, Materiële voorwaarden bewind (10)

• 7, Recente rechtspraak (3)

• Fam. Rbk Henegouwen 6/2/2017, Rev. trim. dr. fam. 2019, 65:  

➢zoon beheert goederen van vader met mandaat – geen bewind 
nodig

• Vred. Nijvel 24/01/2020, T. Vred. 2020, 286: 

➢oudere moeder  lijdt onder strijd tussen de kinderen  wat haar 
psychologisch welzijn aantast.  Bewindvoerder wordt aangesteld

• Fam. Rbk. Henegouwen 27/3/2017, Rev. trim. dr. fam. 2018, 526: 

➢slecht zicht en gehoor, en zich moeilijk verplaatsen, zijn geen 
reden temeer daar de betrokkene nog helder is – bewind is geen 
middel om familiale geschillen op te lossen
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2, Materiële voorwaarden bewind (11)

• 7, Recente rechtspraak (4)

• Vred. Westerlo 26 maart 2018, T. Vred. 280: 

➢betrokkene was gevallen in zijn woning; onenigheid tussen de 
kinderen die vooral eigen belang beogen; geen bewindsmaatregel; 
bewind dient niet om belangen erfgenamen te regelen

• Vred. Vorst 3/12/2015, T. Vred. 2018, 10: 

➢rekeningen rusthuis worden niet tijdig betaald. Vrederechter stelt 
BV aan omdat de BP dreigt te worden uitgezet

• Fam. Rbk Brabant, 9/392017, Rev. trim. dr. fam. 2017, 60:

➢alcoholverslaving met wanbeheer, als grond voor 
beschermingsmaatregel
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2, Materiële voorwaarden bewind (12)
• 7, Recente rechtspraak (5)

• Vred. Binche 18 juni 2019, Rev. dr. trim. fam. 2020, 151: 
➢huishoudelijk budget komt in gedrang doordat belangrijke sommen worden 

geleend aan oplichter die zich uitgeeft voor beroemde zanger

• Vred. Waver 26/1/2016, Rev.dr.trim.fam. 2016, 268: 
➢200.000 € zonder kwitantie voor wezenhulp in India – verkwisting –

beschermingsmaatregel

• Vred. St Pieters Woluwe 27/12/2017, T. Vred. 2018, 553: 
➢Het bestaan van verkwisting wordt onvoldoende aangetoond

• Vred. Vorst 3/12/2019, T. Vred. 2020, 313 : verkwisting?  
➢oudere mevrouw werd opgelicht door vriend (20,000 €) – niet het gevolg 

van een gezondheidstoestand

• Vred. Etterbeek 29/1/2020, T. Vred. 2020, 292: 
➢kleindochter troggelt geld van oud vrouwtje voor eigen uitgaven –

verkwisting is ook licht beïnvloedbaar zijn en schulden maken
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3, De formele voorwaarden (1)

• 1, Het verzoekschrift

• Een procedure sui generis: geen eenzijdig verzoekschrift.

• vanaf 1/6/2021 elektronisch formulier 

• Verplichte vermeldingen – facultatieve vermeldingen (1240 Ger. W).

• Onvolledig verzoekschrift? (1240, §3 Ger. W.):computer says no

• Wie kan een verzoekschrift neerleggen? Belanghebbende 

• Onverenigbaar: geneesheer kan geen verzoeker zijn als hij de OGV 
opstelt en ondertekent.
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3, De formele voorwaarden (2)

• 2, De omstandige geneeskundige verklaring (1)

• Niet meer op straf van niet-ontvankelijkheid !

• Door de wet voorgeschreven model – niet op straf van nietigheid.

• Hoogstens 15 dagen oud –moet dus gedateerd zijn.

• Ondertekend door een arts/psychiater  - accreditatie? 

• Gezondheidstoestand – verwijzing naar de criteria van de WHA is 
geschrapt.

• Onverenigbaarheden:  bloed- of aanverwant – verblijfsinstelling. 

• Geen voorafgaand onderzoek – op basis patiëntendossier.
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3, De formele voorwaarden (3)

• 2, De omstandige geneeskundige verklaring (2)

• Art. 1241, §2 Ger. W. : geen verklaring in geval van nood of absolute 
onmogelijkheid. 

N. DANDOY, Le certificat médical: à la recherche d’un difficile équilibre entre rigueur et 
pragmatisme (..), T. Vred. 5-6/2020, 305.

• De verzoeker moet de onmogelijkheid  in concreto omschrijven.

• De verzoeker moet uitleggen waarom de gezondheidstoestand het 
beheer onmogelijk maakt.

• Sanctie: de vordering dient afgewezen als ongegrond. Wat als uit de 
omstandigheden blijkt dat een maatregel zich opdringt? Zie Vred. 
Binche 16/12/2019 
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3, Formele voorwaarden (4)
• 3, De bevoegde rechter (1)

• Materiële bevoegdheid: de vrederechter 

• Territoriale bevoegdheid: de rechter van het 
arrondissement van de verblijfplaats/woonplaats

• Zaakmobiliteit: voorzitter vrederechters is geen 
‘alternatieve arrondissementsrechtbank’

Zie C. FOURIE en L. VRANCKEN, Shoppen staat vrij, 
de voorzitter stuurt alleen ambtshalve bij (art. 67, §2 juncto 628,3° Ger. W.), T. Vred. 221, 
128
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3, Formele voorwaarden (5)

• 3, De bevoegde rechter (2)

• Vanaf 1/6/2021 is  het elektronisch dossier gestart: 
KB 12 februari 2021(BS 15/3/2021) houdende werking van het 
centraal register van bescherming van personen 
(art. 1253/2 ev. Ger. W.)

• Inschrijving via elektronische identificatie en e-mail adres.

• Enkel nog verzoekschriften via digitale weg (art. 1249/3 Ger. W.):  
bevoegde rechter wordt automatisch gegenereerd – mogelijkheid 
tot afwijken.

• Bijlagen: via de griffie en scanning.

• Kiosk op de vredegerechten voor familiebewindvoerders.
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3, Formele voorwaarden (6)
• 3, De bevoegde rechter (3)

• Het Verdrag van ‘s Gravenhage van 31 januari 2000.

• Van toepassing op personen die ouder zijn dan 18 jaar.
In werking 01/01/2021

• Doelstelling : voorzien in een bescherming in internationale situaties 
van volwassen die vanwege een stoornis of onvoldoende persoonlijke 
capaciteiten niet in staat zijn hun belangen te verdedigen.

• België heeft het verdrag geratificeerd op 30/9/2020. Twaalf andere 
landen deden dat ook: Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, 
Letland, Monaco, Oostenrijk, Portugal, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, 
Zwitserland.

• Nederland heeft ondertekend maar nog niet geratificeerd.
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3, Formele voorwaarden (7)
• 3, De bevoegde rechter - Verdrag ‘s-Gravenhage (4)

• De rechter van de gewone verblijfplaats van de BP of TBP

• Vluchteling: plaats van aanwezigheid

• Begrip gewone verblijfplaats wordt niet omschreven

✓Vred. Charleroi 27/6/2007, T. Vred. 2009, 1-2, 60 met noot Traest: Een 
Roemeen verblijft illegaal in België – België blijft bevoegd gelet op de 
band met de in België verblijvende familieleden

✓Rbk Brugge 18/5/2011, T. Vred. 2013, 7-8,380: verhuis naar Spanje, 
toch blijft Belgische rechter bevoegd wegens economische belangen 
hier
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3, Formele voorwaarden (8)
• 3, Bevoegde rechter - verdrag ‘s-Gravenhage (5)

• Bij verhuis van de BP naar andere verdragsstaat:  
Gerechten van andere verdragsstaat worden bevoegd.

✓Een man onder bewind geplaatst in België, verhuist naar 
Oostenrijk: rechter in Oostenrijk wordt bevoegd

• Bij verhuis naar niet-verdragsstaat: bevoegdheid blijft.

✓Een man onder bewind geplaatst in België, verhuist naar Spanje:
Belgische vrederechter blijft bevoegd

• Continuïteit: zolang buitenlandse rechter niet gevat wordt of niet 
optreedt (ambtshalve) blijven de in België genomen maatregelen van 
kracht.
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3, De formele voorwaarden (9)
• 4, Recente rechtspraak (1)

• Vred. Fléron 6/10/2016, T. Vred. 2018, 518: 
➢kan vrederechter nog zetelen in andere geschillen waarin BP is 

betrokken? 

• Casus: Vred. Fontaine l’Evêque 17/11/2014, Rev. trim. dr. fam., 2015, 
47: 
➢Geen medische verklaring: de absolute of bijna  onmogelijkheid 

moet aangetoond in concreto; ook de rechtvaardiging van een 
beschermingsmaatregel is niet voldoende gegrond: onontvankelijk.

• Casus: Vred. Binche 16/12/2019, T. Vred. 5-6/2020, 297: 
➢de wetgever voorziet geen sanctie, en al toont de verzoeker de 

absolute onmogelijkheid niet aan, en wordt enkel de hoge leeftijd 
aangehaald, de vrederechter heeft geen andere keuze.
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3, De formele voorwaarden (10)

• 4, Recente rechtspraak (2)

• Casus: Vred. Binche 20/06/2019, T. Vred. 5-6/2020, 304: 

➢er kan niet  systematisch overgegaan worden tot de aanstelling van 
een deskundige: bijgevolg ongegrond

• Casus: Vred. Elsene 05/08/2019, T. Vred. 5-6/2020, 303: 

➢afwezigheid van medische verklaring omdat betrokkene niet 
aanwezig was op het tijdstip dat de dokter zich aanbood –
ongegrondheid

• Vred. Fléron 14/11/2017, T. Vred. 2018, 539 noot N. Dandoy: 

➢medische expertise: TBP heeft ernstige geheugenstoornis en kent 
de naam van haar huisarts niet meer
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3, De formele voorwaarden (11)

• 4, Recente rechtspraak (3)

• Vred. Charleroi 11/12/2019, T. Vred. 5-6/2020, 301: 

➢opheffing bewind zonder medisch attest op grond van de 
feitelijke omstandigheid dat kan vastgesteld worden dat de 
maatregel geen zin heeft : geen medewerking van de BP, 
agressie tav BV

• Vred. Charleroi 17 oktober 2017, T. Vred. 2019, 270: 

➢omstandige geneeskundige verklaring is niet omstandig, 
laconiek en onvolledig, het laat de vrederechter niet toe een 
aangepaste maatregelen te nemen, bijgevolg ongegrond.
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3, De formele voorwaarden (12)

• 4, Recente rechtspraak (4)

• Vred. Brugge 11/12/2017, T. Vred. 2018, 524: 

➢ivm forumrechter – tijdelijke wijziging verblijf is geen reden tot 
verzending

• Vred. St Pieters-Woluwe 7/12/2020, T. Vred. 2021, 248

✓Medisch attest wordt niet voorgelegd; aanvraag ingegeven door 
eigen belang als erfgenaam – verzoek wordt afgewezen
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4, Verloop van de procedure tot 
aanstelling BV(1)

• 1, Oproepingen 

• De te beschermen persoon

• De verzoeker als hij erom verzoekt 

• Niet nodig indien verzoek kennelijk onontvankelijk is of ongegrond 

• De personen die de vrederechter wenst te horen

• Sommige personen (art. 1240/1244,§2, 3°lid Ger. W.) kunnen 
vrijwillig verschijnen

• De gevolgen : de opgeroepene of diegene die vrijwillig verschijnt 
wordt partij in het geding tenzij hij zich hiertegen verzet 
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4, Verloop van de procedure tot 
aanstelling BV (2)

• 2, Het bezoek ter plaatse 

• Indien het de bekwaamheid betreft

• Indien de TBP zich niet kan verplaatsen 

• De TBP kan (ook mondeling)  vragen afzonderlijk gehoord te worden 

• De VP kan vragen om afzonderlijk te worden gehoord indien de  TBP 
wilsonbekwaam is

• Pv van verhoor 

• De TBP heeft recht op een raadsman
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4, Verloop van de procedure tot 
aanstelling BV (3)

• 3, Het inwinnen van nuttige inlichtingen (art. 1246 Ger. W.) (1)

• Verplicht indien het de bekwaamheid betreft

• Advies bij de arts

• Informatie omtrent de familiale morele en materiële                        
toestand van de TBP

• Sociale dienst van het parket

• Het CAP 
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4, Het verloop van de procedure tot 
aanstelling BV (4)
• 3, Het inwinnen van nuttige inlichtingen (2)

• Wettelijk kader: 
Het Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële 
contracten van de NBB wordt geregeld in de Wet van 8 juli 2018, BS
18/7/2018 – Kb 7 april 2019, BS 30/04/2019, het zgn CAP 2, in 
werking vanaf 01/01/2020

• Doelstelling: voorheen een  instrument in het kader van het WIB, 
sinds 2018 een nieuw organiek kader met het oog op de bestrijding 
van internationaal terrorisme

• Voorwerp: verzamelen van financiële gegevens (rekeningen, 
kredietovereenkomsten, afhalen van contanten, kluizen, 
beleggingen enz..)
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4, Het verloop van de procedure tot  
aanstelling BV (5)

• 3, Het inwinnen van nuttige inlichtingen (3)

• Consultatie: op grond van artikel 6  iedere persoon op wiens naam gegevens in 
het Cap 2 zijn opgenomen, enkel voor zijn eigen gegevens

• Vraagstelling: kan de bewindvoerder (over de goederen) het CAP consulteren 
mbt de gegevens van de beschermde persoon? 

• Casus: Vred. Hoei, 18 augustus 2020, T.Vred. 2021, 271-275 

Een bewindvoerder over de goederen wordt kort na zijn aanstelling 
geconfronteerd met een brand in de woning van de beschermde persoon. Hij 
wenst zo snel mogelijk  over te gaan tot de reconstructie van de woning. Om 
de financiering van deze wederopbouw te kunnen regelen vraagt hij aan het 
CAP inzage van de gegevens om te achterhalen wat de financiële situatie is van 
de beschermde persoon. 
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4, Het verloop van de procedure tot 
aanstelling BV (6)

• 3, Het inwinnen van nuttige inlichtingen (4)

• Vonnis van de vrederechter: beschikkend gedeelte

De vrederechter verklaart de beschermde persoon ‘onbekwaam 
voor handelingen die samenhangen met het bewind over de 
goederen, en bepaalt dat de bewindvoerder over de goederen ook 
vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft ‘met betrekking tot de 
consultatie en het bekomen van financiële en sociale informatie 
noodzakelijk voor het beheer ten overstaan van publieke en private 
instellingen’.
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4, Het verloop van de procedure tot 
aanstelling BV (7)

• 3, Het inwinnen van nuttige inlichtingen (5)

Gevolg van deze beschikking? 

• De bewindvoerder brengt de beschikking
ter kennis van de NBB

• De NBB legt de beschikking naast zich neer

• In een brief aan de bewindvoerder stelt de NBB dat er geen 
wettelijke basis is om de bewindvoerder toe te laten de 
gegevens te consulteren, en beroept zich op haar 
beroepsgeheim en de strafrechtelijke sanctie hierop
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4, Het verloop van de procedure tot 
aanstelling BV (7)
• 3, Het inwinnen van nuttige inlichtingen (5)

• Wet van 28 november  2021 BS 30/11/2021 iw 10/12/2021 op alle 
lopende bewinddossiers 

• Wijziging van artikel 1246, §3 en 1253, eerste lid Ger. W.

• Vrederechter wordt ‘informatiegerechtigde’

• Bewindvoerder kan informatie raadplegen via het bewinddossier –
ook BP, VP, PK

• Derden? (art. 1253, § 2 Ger.W. )

• Informatie vanaf de beschikking tot aanstelling van een 
bewindvoerder over de goederen

K. ROTTHIER, De vrederechter en de wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken, T. Vred. 2021, 
524-530.
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5, De aanstelling van een bewindvoerder (1)
38

• 1, De keuze van de bewindvoerder

• De vrederechter stelt de bewindvoerder aan mits motivering in de 
beschikking  en akkoord van de aangestelde vooraf 

• De voorkeur voor familieleden of personen uit de omgeving van de te 
beschermen persoon

• De verklaring van voorkeur (art.496 BW/496/1 BW)



5, De aanstelling van de bewindvoerder (2)

• 2, Onverenigbaarheden 

• Personen onder bewind of buitengerechtelijke maatregel

• Rechtspersonen met uitzondering van private stichting –
advocatuur? 

• Bestuur en personeelsleden van instelling waar BP zich bevindt

• Personen die niet vrij kunnen beschikken over hun goederen (CSB)

• Personen ontzet uit de ouderlijke macht

• Tijdelijke of punctuele onverenigbaarheid : Bewindvoerder ad hoc
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5, De aanstelling van een bewindvoerder (3)

• 3, Recente rechtspraak (1)

• Vred. Nijvel 24/1/2020, T.Vred. 2020, 286: 
✓ondanks verklaring van voorkeur, aanstelling van een 

professionele bewindvoerder ingevolge de familiale spanningen

• Vred. Gent 20/12/2019, T. Vred. 2020, 289: 
✓ondanks verklaring van voorkeur, wordt dochter niet aangesteld 

die mandataris is (zorgvolmacht) maar zich niet naar behoren 
kwijt van haar taak

• Vred. Westerlo 19/10/2015, RW 2017-18, 1234: 
✓verklaring van voorkeur afgelegd na verzoekschrift –

buitensporige aankoop van kledij door kandidaat 
bewindvoerder
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5, De aanstelling van een bewindvoerder (4)

• 3, Recente rechtspraak (2)

• Vred. Landen-Zoutleeuw 24/10/2019, T. Vred. 2020, 317: 
✓pleegouders worden aangesteld – idem verslaggevingsverplichting als 

ouders

• Vred. Binche 10/10/2017, T. Vred. 2018, 492: 
✓echtgenoot wordt aangesteld als BV over de goederen en de persoon 

ondanks verzet van ouders BP; geen vertrouwenspersoon 
(bescherming privacy koppel)

• Fam. Rbk Namen 12/2/2020, Act. dr. fam. 2020, 123: 
✓Hervorming vonnis vrederechter :  aanstelling zoon als BV – geen 

belangentegenstelling 

• Vred. Nijvel, 24/01/2020, T. Vred. 2021, 239:
✓Familiale spanningen - zorgvolmacht – tegenstrijdigheid van 

belangen bij verkoop van onverdeelde eigendom
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5, De aanstelling van een bewindvoerder (5)42

• 3, Recente rechtspraak (3))

• Fam. Rbk Namen 6/3/2017, Rev. trim. dr. fam. 2018, 145: 

✓aanstelling professionele BV in plaats van broer – deze laatste is 
emotioneel te afhankelijk

• Fam. Rbk Namen 19/2/2018, Rev. trim. dr. fam. 2020, 160: 

✓aanstelling professionele BV in plaats van de ouders  ‘om de nodige rust’ 
(climat apaisé) te verzekeren nu de gescheiden ouders spanningen 
kennen

• Fam. Rbk Namen 23/5/2018, Rev. trim.dr. fam. 2020, 164: 

✓moeder wordt ondanks verzet van de vader aangesteld als 
bewindvoerder over de persoon omdat ze het meest geschikt is



5, De aanstelling van een bewindvoerder (6)
• 3, Recente rechtspraak (4)

• Vred. Vorst 3/5/2016, T. Vred.  2017, 475: 

✓aanstelling professioneel voor beheer onroerende goederen omdat 
echtgenoot afkerig is t.a.v. de verplichtingen van de bewindvoerder

• Vred. Etterbeek 20/12/2018, T. Vred. 2019, 243: 

✓uitbreiding opdracht van professioneel op persoonlijk vlak gezien 
de onenigheid en achterdocht in de familie. Aanstelling 
bewindvoerder ad hoc voor het beheer van aandelen

• Vred. Brugge (3)K) 5 december 2018, T. Vred. 2020, 347:

✓bewindvoerder vraagt machtiging om advocaat aan te stellen. 
Vrederechter stelt ‘bijkomende bewindvoerder’ aan voor procedure 
vereffening in toepassing van artikel 499/5
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5, De aanstelling van een bewindvoerder (7)

• 3, Recente rechtspraak (5)

• Fam. Rbk Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde,  3 oktober 
2019, AR 19/1573/A, onuitg.: 

✓indien geen gebruik is gemaakt van artikel 496/1 kiest de 
vrederechter een bewindvoerder; de vrederechter zal rekening 
houden met suggesties maar hij behoudt wel steeds zijn 
appreciatiebevoegdheid

• Vred. Deinze 19/08/2020, Ar 20B336, onuitg.: 

✓VB is budgethouder – cumulatie met opdracht individuele 
begeleider: verenigbaar
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5, De aanstelling van de bewindvoerder (8)

• 3, Recente rechtspraak (6)

• Vred. Brussel (3° k) 30/9/2020,  T. Vred. 2021, 242
✓Geesteszieke – zorgvolmacht onvoldoende bescherming omdat 

bekwaamheid blijft – door de culturele en familiale omstandigheden: 
professionele BV

• Vred. Vorst 8/10/2020, T. Vred. 2021, 245
✓Zorgvolmacht – wilsgebrek in hoofde van volmachtgever bij 

onderschrijving  volmacht – aanstelling professionele BV
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6, De aanstelling van een 
vertrouwenspersoon (1)

46

• Op vraag van de beschermde persoon

• Zowel tijdens de aanstellingsprocedure als 
tijdens het bewind

• De vrederechter kan ook ambtshalve een 
VP aanstellen

• Mogelijk meerdere vertrouwenspersonen 
aan te stellen 

• Onafhankelijkheid is belangrijke 
hoedanigheid (Vred. Waver (2°K) 
17/12/2015, T. Vred. 2016, 253)



6, De aanstelling van een 
vertrouwenspersoon (2)

• Vertrouwenspersoon kan verklaring van voorkeur afleggen (496, 1 §
2 BW)

• Vrederechter kan vertrouwenspersoon ontslaan 

• Onverenigbaarheden: idem als voor bewindvoerder 
Bijkomend :  bloedverwanten tot de tweede graad indien ouders 
bewindvoerder zijn (tenzij vrederechter anders bepaalt)  -
bewindvoerder 
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7, De opdracht van de bewindvoerder (1)

• De vrederechter bepaalt de opdracht op maat – verplicht zich uit te 
spreken over een lijst van handelingen art. 492/1, §1 en 2 BW; met 
het oog op een ‘terughoudende reflectie’ (Kamerverslag).

• Persoon en/of goederen : in twee onderscheiden delen van de 
beschikking art. 492/1, §3 BW.
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7, De opdracht van de bewindvoerder (2)

• De vrederechter dient expliciet te bepalen dat vertegenwoordiging 
wordt toegepast zo niet gaat het om bijstand! 

• Bijstand of vertegenwoordiging – mengeling is mogelijk.

• In geval van verkwisting: enkel bijstand.

• Vrederechter kan ook bewind ambtshalve uitbreiden tot de 
goederen of de persoon (art. 1238, §2, 4° Ger. W.).
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7, De opdracht van de bewindvoerder (3)

• Bijstand: optreden van de bewindvoerder ter vervolmaking van de 
rechtshandeling gesteld door de beschermde persoon zelf (art. 494 BW)

• Vertegenwoordiging : het optreden van de bewindvoerder in naam en 
voor rekening van de bewindvoerder (art. 494 BW)

• Fam. Rbk. West Vlaanderen (afd. Brugge) 29 mei 2019,  T. Vred. 2020, 
340

✓Verzoeker: mr. …’handelend in de hoedanigheid van voorlopig 
bewindvoerder toegevoegd bij beschikking

✓Bewindvoerder is formele procespartij. Beschermde persoon is 
materiële procespartij: de gevolgen van de vordering worden 
rechtstreeks toegerekend aan de vertegenwoordigde.

✓Beter : Beschermde persoon, vertegenwoordigd door haar 
bewindvoerder 
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7,De opdracht van de bewindvoerder (4)

• Doel gebonden opdracht: het belang van de beschermde persoon –
morele belangen  hebben voorrang op patrimoniale – belang van 
derden? 

• De bewindvoerder beheert ten exclusieve titel en zonder formaliteiten: 
hij regeert autonoom binnen het wettelijke kader en mits controle –
vrederechter heeft geen injunctierecht (Rbk Antwerpen 6/1/2014, RW
2014-15, 1473)

• Bijstand: voorafgaande schriftelijke toestemming tenzij anders bepaald; 
voor handelingen waarvoor machtiging nodig is: medeondertekenen
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7, De opdracht van de bewindvoerder (5)

• Een aantal handelingen zijn uitgesloten voor bijstand of 
vertegenwoordiging (art. 497/2 BW): o.a. toestemming huwelijk, 
beschikken gezinswoning, erkenning kind, toestemming tot zijn 
adoptie, toestemming tot sterilisatie, verzoek euthanasie, 
toestemming abortus, afname bloed, opmaken of herroepen 
testament, huwelijkscontract, wettelijk samenleven, schenkingen,  
uitoefening politieke rechten

• Beschermde persoon kan in een aantal gevallen toch nog zelf 
optreden mist machtiging: vb huwelijk, huwelijkscontract, 
samenwonen,  erkenning van een kind, schenkingen, testament 
enz. 

• Mogelijke oplossing: onbekwaamheid tijdelijk opheffen..? 
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7, De opdracht van de bewindvoerder (6)

• De vrederechter bepaalt ook de modaliteiten van het 
bewind

✓De modaliteiten van de bijstand
✓De verslaggevingsplicht
✓Het meedelen van de verslagen – aan BP? 
✓Het naleven van de beginselen welke de BP heeft opgenomen in 

een wilsverklaring 
✓Het beheer van kapitaal door een financiële instelling
✓Vrijstelling vereenvoudigde boekhouding
✓Afhalen van gelden van de (spaar)rekening  (art. 499/4 BW)
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7, De opdracht van de bewindvoerder (7)

• De verslaggevingsplicht 

✓Verslaggeving verschilt in geval van bijstand en 
vertegenwoordiging

✓Bijstand: jaarlijks verslag over de persoon (facultatief)  
en de goederen – zelfde bewindvoerder: slechts 1 verslag

✓Vertegenwoordiging: beginverslag, jaarlijks verslag en eindverslag. 
Beginverslag en periodieke verslagen persoon: facultatief

✓Ouders: bijzondere regeling. Vrederechter kan afwijken van 
verslaggevingsplicht over de goederen

✓Bewind over de goederen: vereenvoudigde boekhouding. Mogelijkheid 
tot vrijstelling door de vrederechter
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7, De opdracht van de bewindvoerder (8)

• Het eindverslag

✓Regeling opgenomen in art. 499/17 BW. Vrederechter kan hiervan 
niet afwijken.

✓Binnen de maand na einde opdracht.

✓Goedkeuring is geen kwijting - 1358 Ger. W. van toepassing.

✓Ouders: bijzondere regeling artikel 500/4 BW.

✓Procedure eindverslag sterk vereenvoudigd in W. 2018: artikel 
499/17 BW.

✓Zonder goedkeuring verslag geen overeenkomsten tussen BP en BV 
geen opheffing zekerheidsstelling.
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7, De opdracht van de bewindvoerder (9)

• Recente rechtspraak (1)

• Vred. Halle 15/11/2018, T. Vred. 2020, 350 noot Wuyts: 
✓de BV over de persoon  is niet bevoegd om een voorafgaande 

verklaring te ondertekenen  om geneeskundige zorgen te 
weigeren omdat dit een handeling is die raakt aan de fysieke 
integriteit (art. 497/2 BW)

• Vred. Luik 23/12/2016, T. Vred. 2017, 468: 
✓aanvraag verwerven Belgische nationaliteit. Geen procedure en 

dus geen machtiging vereist

• Fam. Rbk Antwerpen, afd. Mechelen, 27/11/2019, T. Fam. 2020, 81, 
noot Wuyts: 
✓bewindvoerder over de goederen kan vordering instellen in het 

kader van dringende en voorlopige maatregelen ivm roerende 
goederen, vervreemdingsverbod en onderhoudsgeld
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7, De opdracht van de bewindvoerder (10)
• Recente rechtspraak (2)

• Vred. Brussel 20/10/214, T. Vred. 2016, 343: 

✓volmacht aan ontvanger OCMW om bedragen rechtstreeks te 
ontvangen in verband met maximumfactuur – onwettelijk

• Vred. Gent 13/7/2015, T. Vred. 2016, 354: 

✓invullen belastingaangifte – geen machtiging

• Vred. Antwerpen 1/12/2016, T. Vred. 2017, 442: 

✓BV beslist en is verantwoordelijk voor financiële investering

• Vred.  Fontaine-l’Evêque 25/1/2016,T.Vred. 2016, 379:

✓bewindvoerder over goederen is bevoegd inzake 
onderhoudsbijdragen
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8, De rol van de vrederechter tijdens het 
bewind (1)

• 1, De bemiddelingsrol van de vrederechter 

✓Nieuw artikel 1247 Ger. W. : de algemene opdracht tot bemiddeling van de 
vrederechter tussen de actoren van het bewind

✓De vrederechter kan ook ambtshalve een initiatief nemen met het oog op 
bemiddeling

✓De vrederechter is ook bevoegd om alle geschillen tussen de actoren te 
beslechten (art. 1239 Ger. W.). De vrederechter kan worden gevat via een 
verzoekschrift
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8,De rol van de vrederechter tijdens het 
bewind (2)

59

• 2, De vrederechter evalueert het bewind 
permanent

✓Wanneer hij het nodig acht of fundamentele wijzigingen 
hebben voorgedaan in de omstandigheden

✓De bewindvoerder dient de vrederechter onverwijld te 
informeren over het zich voordoen van deze wijzigingen

✓De evaluatie kan ook gevraagd worden door iedere 
belanghebbende, de PK, de BP, de VP, de BV

✓Omstandig geneeskundig verslag? 



8, De rol van de vrederechter tijdens het 
bewind (3)

• 3, De controle over het bewind

✓De vrederechter kan op ieder ogenblik informatie inwinnen over 
het verloop van het bewind

✓Hij kan documenten opvragen bij de bewindvoerder 

✓De vrederechter kan informatie inwinnen over de familiale, morele 
en materiële levensomstandigheden (art. 497/6 BW)

✓Actoren oproepen, medisch advies inwinnen, sociale dienst PK 
inschakelen

✓De vrederechter kan ambtshalve de beschermingsmaatregel 
opheffen of wijzigen
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8, De rol van de vrederechter tijdens het 
bewind (4)

• 4, Het nazicht van de verslagen en de goedkeuring (1)

✓Goedkeuring is geen kwijting

✓De rekenproef

✓In een beschikking ? 

✓Vrederechter dient een aantal punten af te toetsen (art. 497/8 BW): 
bijlagen?, wettelijke elementen?, model KB?, tekortkomingen of 
fraude?, wijze van verslag bij meerdere BV over de goederen?

✓Pas bezoldiging na goedkeuring
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8, De rol van de vrederechter tijdens het 
bewind (5)

• 4, Het nazicht van de verslagen en de goedkeuring (2)

• Dient de goedkeuring te gebeuren bij beschikking?

• Voorbereidende werken:
‘De verslaggevingsverplichtingen evenals het toezicht daarop  door de vrederechter worden voorts 

vereenvoudigd en meer uniform geregeld. De vrederechter onderzoekt voortaan of het verslag voldoet aan de 
eisen die gesteld worden in het nieuwe artikel 497/8 van het Burgerlijk Wetboek en indien dit het geval is, 
brengt hij zijn goedkeuring aan onderaan het verslag’

• Beslissing is jurisdictioneel van aard: beslissing over rechten en 
belangen

• Beslissing dient gemotiveerd

• Tekstargument: Het  oude artikel 499/14, §1  (Wet 2013): ‘Onderaan 
het verslag brengt de vrederechter zijn goedkeuring aan’ is geschrapt…

• Aanwending rechtsmiddel (art. 1239 juncto 1249/2 Ger. W.) 
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8, De rol van de vrederechter tijdens het 
bewind (6)

• 5, De wijziging van de bevoegdheden of de vervanging van 
de BV 

✓Te allen tijde – ook ambtshalve 

✓Bewindvoerder horen? 

✓Horen van de BP?

✓Niet alleen als sanctie voor de BV – bewind veronderstelt 
vertrouwensrelatie met vrederechter en met BESCHERMDE 
PERSOON

✓De vrederechter kan het bewind ook (ambtshalve) beëindigen 
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8, De rol van de vrederechter tijdens het 
bewind (7)

• 6, Recente rechtspraak (1)

• Fam. Rbk Namen 9 /1/2017, Rev.trim.dr.fam. 2019, 58 met noot:

✓vrederechter vervangt de zoon BV door advocaat : niets gespaard en 
vermenging van vermogens. Rechtbank: hervormt maar legt aan de 
bewindvoerder op 250 € per maand te sparen…

• Vred. Vorst 28/9/2015, T. Vred. 2016, 391: 

✓alhoewel voorkeur voor familie, toch vervangt de vrederechter de 
professionele bewindvoerder niet, uit vrees dat de familie hun 
levensstijl zal opleggen aan de BP
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8, De rol van de vrederechter tijdens het 
bewind (8)

• 6, Recente rechtspraak (2)

• Vred. Luik 19/6/2017, onuitgeg.: 
✓de vrederechter weigert de professionele BV te vervangen van 

een BP in zijn laatste levensfase. De vrederechter merkt op dat 
de bewindvoerder niet permanent ter beschikking dient te zijn 
voor de familie en dat hij het telefonisch contact kan beperken 
tot bepaalde periodes. 

• Vred. Pelt 5/6/2020, T. Vred. 2021, 264
✓Het bewind wordt onmogelijk gemaakt door de BP –

vredegerecht wordt bestookt – BV wordt bedreigd - bewind 
wordt beëindigd.
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8, De rol van de vrederechter tijdens het 
bewind (9)

• 7, De vrederechter kent aan de BV jaarlijks een vergoeding toe (1)

✓De vergoeding is exhaustief (m.u.v. 908 BW)

✓Ook voor bijstand (Vred. Fontaine l’Evêque 18/4/2016, T. Vred. 2017, 
462)

✓Maximaal 3 % van de jaarlijkse inkomsten 

✓Ingeval van meerdere bewindvoerders: verdeling van het percentage

✓Bezoldiging kan verminderd worden bij tekortkoming in de uitoefening 
van de opdracht

✓Kosten worden begroot en nagezien door vrederechter

✓Vergoeding voor buitengewone ambtsverrichtingen 
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8, De rol van de vrederechter tijdens het 
bewind (10)
• 7, De vrederechter kent aan de BV jaarlijks een vergoeding 

toe (2)

• Voorontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor 
bezoldiging, de kosten en de buitengewone ambtsverrichtingen van 
bewindvoerders

• Basis voor vergoeding 3 %: definitief verworven meerwaarden en effecten

• Uitsluiting 3 %: schenkingen en legaten;

• Kosten: forfait van het jaarinkomen1 % of werkelijke kosten;

• Werkelijke kosten op basis van forfaits – alleszins maximum 2 %;

• Forfaits kosten: brief 10 €; internet 4 € /maand;  verplaatsingskosten 0,55 €/km;

• Buitengewone ambtsverrichtingen: 75 – 125 € per uur;
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8, De rol van de vrederechter tijdens het 
bewind (11)
• 7, De vrederechter kent aan de BV jaarlijks een vergoeding 

toe (3)

• Buitengewone ambtsverrichtingen zijn:

▪ Verzoekschrift machtiging

▪ Vervreemden of te huur stellen onroerend goed (max. 3%)

▪ Verkoop roerende goederen en ontruiming pand

▪ Plaatsing in een rusthuis van de beschermde persoon

▪ Afhandeling van nalatenschappen

▪ Indien inkomsten niet evenredig zijn met prestaties (bewind enkele maanden, 
complexe problemen, overgewaardeerd vast kapitaal)
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8. De rol van de vrederechter tijdens het 
bewind (12)
• 7, De vrederechter kent aan de BV  jaarlijks een vergoeding 

toe (4)

W. NIEWOLD en T. WUYTS, ‘Wie betaalt de beheersvergoeding van de bewindvoerder bij minvermogenden 
of in geval van overmatige schuldenlast? Noot onder Arb. Hof Antwerpen (afd. Hasselt) 20/12/2019, T.Vred. 
2021, 255.

✓ Is het OCMW gehouden tot tussenkomst op grond van artikel 1 OCMW wet: 
maatschappelijke dienstverlening met het oog op de menselijke waardigheid. Twee 
standpunten: 

✓ CSB: Schuld van de boedel wordt niet opgenomen in aanzuiveringsregeling. De schuld kan 
uitbetaald worden via de aangelegde reserve. De bewindvoerder dient daarover te 
waken.

✓ Indien geen schuld van de boedel: nieuwe schuld. Indien er geen fondsen zijn dient het 
OCMW tussen te komen. 

✓De betaling van deze schuld kan benaarstigd worden door de bewindvoerder.
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8, De rol van de vrederechter tijdens het 
bewind (13)
• 8, Recente rechtspraak (1)

• Vred. Fléron 17/1/2017, T. Vred. 2017,466: 

✓aanstelling pro deo advocaat is geen buitengewone prestatie

• Vred. Brugge (3°K) 5/12/2018, T. Vred. 2020, 347: 

✓bewindvoerder doet beroep op een raadsman in het kader van een vereffening; 
kan daar bovenop geen bijkomende vergoeding meer vragen voor zichzelf

• Forfaitair tarief buitengewone prestaties varieert van 75 tot 100 € per uur (Vred. 
Brugge, 8/12/2006, TGR 2007, 305; Vred. Fontaine-l’Evêque 16/4/2007, T. Vred. 
2008, 227; Vred. Charleroi 26/3/2015, T.Vred. 2015,353)
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8, De rol van de vrederechter tijdens het 
bewind (14)

• 8, Recente rechtspraak (2)

• Rbk. Oost-Vlaanderen, afd. Brugge, 15/11/218, T.Pol. 2019, 75:

✓bewindvoerder doet beroep op advocaat van hetzelfde kantoor om 
conclusie te ondertekenen – advocaat verschijnt niet op zitting: geen 
rpv

• Vred. Tuin 16/5/2019, T. Vred. 2020, 341, met noot: 

✓ouders krijgen in principe geen vergoeding, maar ontvangen een 
vergoeding voor hun jarenlange inspanningen bij de opvang van hun 
gehandicapt kind – ontvangen helft van de vergoeding wegens hulp 
van derden.
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8, De rol van de vrederechter tijdens het 
bewind (15)
8, Recente rechtspraak (3)

✓Ndl. Familierbk Brussel, 41°kamer, 8 maart 2021, RW 2021-22, 1007

Bij de berekening van de bezoldiging wordt rekening gehouden niet 
alleen met de opbrengst van kapitalen en met effectief verworden 
meerwaarden van effecten, maar ook met latente meerwaarden
binnen een beleggingsfonds met een kapitalisatievariant.

Motivering: 

De bewindvoering is een intensieve aangelegenheid en dat het gaat 
om een complex beheer met verschillende onroerende goederen, ook 
in het buitenland, een fortuin en verschillende gerechtelijke 
procedures..
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8, De rol van de vrederechter tijdens het 
bewind (16)

• 9, De vrederechter kan de opdracht van de BV verlengen 

✓Enkel bewindvoerder over de goederen.

✓Termijn: maximaal 6 maanden.

✓Niet mogelijk in geval van bijstand.

✓Termijn eindigt als zich een erfgenaam aandient die heeft aanvaard
of curator zijn opdracht start.

✓Slechts beperkte bevoegdheden zie artikel 499/19, §2 BW.

✓Vred. Antwerpen 20/4/2016, T. Vred. 2018, 78: tijdens verlenging 
treedt de BV niet op als advocaat – dus geen btw verschuldigd.
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8, De rol van de vrederechter tijdens het 
bewind (17)

• 10, De vrederechter verleent machtiging

✓Artikel 499/7 BW §1: persoon, §2 goederen.

✓De lijst is limitatief – de vrederechter kan er niet van afwijken.

✓Machtiging versus toelating.

✓Niet in geval van bijstand.

✓Sanctie: rechtens nietig (art. 499/13 BW).

✓De vrederechter kan de handelingen wel uitbreiden of bijkomende 
formaliteiten opleggen – vb. vrijgeven gelden op de spaarrekening.

✓Machtiging bij beschikking – per rechtshandeling.
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9, De Machtigingen (1)
• 1, Wijziging woonplaats beschermde persoon (art. 499/7, 

§1,1° BW)

• Vred. Fléron 16 mei 2017, T. Vred. 2018, 516: 

✓BP bedlegerig en thuiszorg was gestopt – machtiging over te 
brengen naar WZC

• 2, Vordering in rechte (art. 499/7, §1,3° en §2, 7° BW)

• Rbk Gent 25/6/2015, T.Not. 2015, 689: 

✓wijziging huwelijkse voorwaarden

• Arb. Rbk Brussel, 14/2/2013, A.J.C. , 2013, 249: 

✓verzoek CSR

• Fam.Rbk Brussel 30/1/2020, Rev. not. belge 2020, 551: 

✓formuleren van zwarigheden bij vereffening
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9, Machtigingen (2)
• 3, Verkopen (1)

• Vred. Fontaine-l’Evêque 15/3/2018, J.T. 2018, 675: 

✓makelaarscontract is geen vervreemding en dus geen machtiging

• Vred. Fontaine-l’Evêque 1/10/2015, Rev.dr.trim.fam. 2017, 58: 

✓openbare verkoop is de regel; onderhandse verkoop moet 
gemotiveerd worden – hervormd door  Fam. Rbk. Henegouwen, 
afd. Charleroi 11/2/2106, Rev. trim.dr.fam. 2017, 57

• Vred. Charleroi 13/1/2015, T.Vred. 2015, 333: 

✓schatting notaris volstaat niet – verslag moet vergelijkingspunten 
bevatten
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9, Machtigingen (3)

• 3, Verkopen (2)

• Vred. Vorst 7/1/2019, T. Vred. 2019, 293: 

✓woning wordt gratis bewoond door een van de kinderen – geen 
machtiging tot verkoop vermits de beschermde persoon dit zo 
heeft gewild

• Vred. Zoutleeuw 26/10/2020, T. Vred. 2021, 251

✓Verkoopsvoorwaarden worden bepaald door de vrederechter 
van het kanton waar de verkoop plaats vindt – deze 
vrederechter bepaalt of de verkoop kan plaats vinden via Biddit.
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9, Machtigingen (4)

• 4, Schenkingen bij vertegenwoordiging (1)

• Vred. Antwerpen (2°K) 5/11/2020, T. Vred. 2020, 329

✓Het kosteloos verzaken aan een aandeel van de nalatenschap is 
een ‘schenking’ welke enkel door de BP kan worden gedaan na 
machtiging

• Vred. Antwerpen (2°K) 20/12/2019, T. Vred. 2020,  333; Vred. 
Antwerpen (2°K) 21/8/2019, T. Vred. 2020, 330:

✓Afstand van een beding van conventionele terugkeer. Tante had 
woning geschonken aan bewindvoerder. Maar de schenking 
bevat een beding van terugkeer in geval van vooroverlijden van 
de bewindvoerder. Deze wil de woning verkopen..
Oplossing: beding omzetten in terugkeer van verkoopopbrengst. 
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9, Machtigingen (5)

• 4, Schenkingen bij vertegenwoordiging (2)

• Vred. Izegem 31/12/2014, T. Not. 2015, 430 met noot A. Van Den 
Bossche: 

✓wil tot schenking blijkt uit mondelinge en schriftelijke verklaringen, 
een testament. Twee kinderen worden bevoordeeld. 
Bewindvoerder is begiftigde: BV ad hoc. 

• Vred. Tubize 29/3/2016, T. Vred. 2017, 464: 

✓geen machtiging – er liggen geen verklaringen voor en de vroegere 
schenkingen zijn niet relevant wegens te lang geleden (laatste 
2001)
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9, Machtigingen (6)

4, Schenking bij vertegenwoordiging (3)

• Vred. Binche 9/1/2020, T. Vred. 2020,325: 

✓BV wil onroerende goederen schenken aan zijn dochters –
wilsuiting is niet duidelijk en risico op behoeftigheid

• Vred. Vorst 22/3/2018, T. Vred. 2018, 512, met noot Gallus: 

✓machtiging in geval van bijstand  

• Vred. Binche 30/1/2020, T Vred. 2021, 267

✓Afstand van vruchtgebruik is een vervreemding (schenking); de 
BV brengt geen enkele mondelinge of schriftelijke verklaring 
voor van de BP geuit op een tijdstip waarop deze nog 
wilsbekwaam was
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9, Machtigingen (7)
• 5, Nalatenschappen (1)

• Vred. Fontaine-l’Evêque 10/12/2014, T. Vred. 2015, 337: 

✓zuivere aanvaarding enkel mogelijk als duidelijk blijkt uit stukken 
dat de nalatenschap niet deficitair is  

• Vred. Gent 13/7/2015, T. Vred. 2016, 354: 

✓aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving kan maar 
geen machtiging in verband met vereffening verdeling – art. 
1206 is toepasselijk

• Vred. Antwerpen 5/11/2019, T. Vred. 2020, 329: 

✓verwerping van een erfdeel van ¼ vruchtgebruik ten voordele 
van dochter van BP – is schenking – geen machtiging omdat BV 
onbevoegd is
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9. Machtigingen (8) 

• 5, Nalatenschappen (2)

• S.  MOSSELMANS, Vrederechtelijke machtiging tot verwerping van een 
deficitaire nalatenschap die (mede) aan een handelingsonbekwame 
erfgerechtigde is toegevallen, T. Vred. 2021, 20

• Probleem: Nalatenschappen van niet meer dan 5219,21 € kunnen door 
meerdere onbekwamen gezamenlijk verworpen worden. In dat geval is 
de vrederechter van de plaats waar de nalatenschap is opengevallen 
bevoegd (zie artikel 627, 1°, 629quater en 628, 3° Ger. W. )

• Wat is een gezamelijk verzoek? Meerdere onbekwamen en 
onderscheiden wettelijke vertegenwoordigers

• Disparate rechtspraak: Vred.  Genk 28/10/2020, Arr. Rbk Brussel 
11/1/2021, Arr. Rbk. Leuven 25/11/2020, T. Vred. 2021, 225 ev. 
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9. Machtigingen (9)

• 5, Nalatenschappen (3)

GwH nr. 3/2022, 13 januari 2022, www. grondwettelijk-hof.be

Ook individueel verzoek tot verwerpen deficitaire nalatenschap 
(actief tot 5219,21€)is kosteloos:

- (Geen rolrecht)

- Geen bijdrage fonds 

- (Geen expeditierecht)
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9, Machtigingen (9)

• 6, Testamenten  door de BESCHERMDE 
PERSOON

• Vred. Westerlo 15/5/2018, T.Vred. 2019, 299: 

✓vrederechter gaat na of BP nog gezond van geest is op basis van 
medische gegevens : de draagwijdte begrijpen van zijn 
handeling en in staat zijn wil te uiten op onafhankelijke wijze

• Vred. Brugge 10/7/2019, T. Vred. 2020, 336: 

✓vrije wil van de BP – vrederechter vermoedt manipulatie van de 
bewindvoerder die kosten aanrekent voor ‘bespreking en 
opstelling testament’
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9, Machtigingen (10)

• 7, Leningen en hypotheken

• Vred. St Jans Molenbeek 18/12/2018, T.Vred. 2019, 297: 

✓lichting hypotheek en vestiging op een ander onroerend goed –
machtiging

• 8, Afgescheiden vermogen BP en BV

• Vred. Enghien 19/10/2017, T. Vred. 2018, 515: 

✓echtgenoot is BV - gelden van de huwgemeenschap  op rekening van de 
BP – machtiging om de helft van de rekening op persoonlijke rekening te 
plaatsen

• Vred. Brugge 9/2/2018, T. Vred. 2019, 303: 

✓aanpassing woning van de ouders  BV  ten voordele van BP – lening –
terugbetaling met ‘basisondersteuningsbudget’ – weigering vermits het 
geen woning betreft van de BP 
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10, Geen machtiging mogelijk (1) 

• Wijziging begunstigde in verzekeringscontract 

• Vred. Luik  12 juni 2017, onuitg.: 

✓geen machtiging voor wijziging begunstigde door BP in een 
uitvaartverzekering – BP  blijft zelf bekwaam

• Vred. Vred. Fontaine-l’Evêque 10/11/2016, J.L.M.B. 2018, 298 met 
noot Demortier: 

✓wijziging begunstigde in levensverzekeringscontract – BP blijft 
bekwaam – geen machtiging vereist
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10, Geen machtiging mogelijk (2)

• Euthanasie

• Vred. Boussu 5 /4/2015, T. Vred. 2017, 479

• Verklaring van wettelijke samenwonen of de beëindiging ervan

• Vred. Landen-Zoutleeuw 30/9/2016, T. Vred. 2017, 445: 

• Opstellen of herroepen van een testament –

• contra Vred. Binche 18 /6/2019, Rev.trim.dr.fam.2020,151
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10, Geen machtiging mogelijk (3)

• Fam. Rbk Oost-Vlaanderen, afd. Brugge, 30/6/2017, T.G.R. 2018,165

✓ouderlijk gezag of uitoefening van de ouderlijke prerogatieven  -
over minderjarige kinderen van BESCHERMDE PERSOON – vgl
Fam.Rbk Antwerpen, afdeling Mechelen 27/11/2019, T. 
Fam.2020, 81 met noot Wuyts

• Rbk Gent 3/11/2016, T. Vred. 2018, 61 – Rbk Antwerpen 9 /9/2015, 
T. Fam.2016, 65 , met noot Hespel: 

✓vordering in echtscheiding – bewindvoerder goederen komt niet 
tussen in echtscheidingsprocedure wel in de vereffening en 
verdeling
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11, Betekening en kennisgeving

• Art. 499/12 oud BW

• Rb. West-Vlaanderen, afdeling Brugge 30/05/2018, T. Vred. 2019, 310: 

✓Vordering tot ontbinding van de huur wegens huurachterstal: niet 
betekend aan de beschermde persoon: onontvankelijk

• Rb. West-Vlaanderen, afdeling Brugge 15/11/2018, T. Pol. 2019, 75:

✓dagvaarding door verzekeraar tot ontbinding. Vordering moet 
worden betekend aan bewindvoerder. Vordering wordt afgewezen.

• GwH 16/07/2015, Rev. Trim. dr. fam. 2017, 724: 

✓oproepingen dienen gericht aan bewindvoerder

• Strafzaken: artikel 145, 182 en 187 W.Sv. – dagvaardingen en betekening 
verstekvonnis aan BV
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12, Derdenverzet

• Cass. 12 februari 2021, RW 2020-21, nr 40. 
✓Een procedure rechterlijke machtiging van de bewindvoerder in 

toepassing van artikel 499/7, § 2 oud BW is een toegewezen 
procedure in die zin dat zij enkel door de bewindvoerder ten 
behoeve van de beschermende persoon kan worden gevoerd.

✓Derden, zoals kandidaat-medecontractanten missen de 
hoedanigheid in de zin van artikel 17 Ger. W. om als procespartij 
hetzij tussen te komen hetzij derdenverzet in te stellen. 

✓Casus: bewindvoerder vraagt machtiging om voorkooprecht van 
pachter over te dragen. Vrederechter verleent machtiging. Er 
wordt gedagvaard bij wijze van derden verzet tot nietigverklaring 
van de machtiging. Vrederechter wijst af als onontvankelijk. 

✓Vgl. Vred. Brugge 21 september 2017, T.G.R. 2018, 168: machtiging 
BV voor derdenverzet.
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13, Hoger beroep

• Fam. Rbk Dendermonde 3 oktober 2019, AR 19/1573/A, 
onuitg. 

✓Casus: Een bewindvoerder verzoekt om vervanging en wijst een 
nieuwe BV aan. De vrederechter vervangt de BV maar kiest een 
andere bewindvoerder. De vrederechter roept de 
ontslagnemende BV niet op vermits deze akkoord was met zijn 
vervanging.

✓De gewezen BV gaat tegen de beschikking in beroep. De 
rechtbank verklaart het beroep ontvankelijk maar ongegrond.

✓Art. 1244, § 2 Ger. W. : personen die worden opgeroepen 
worden partij

✓Het hoger beroep was dus onontvankelijk
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14, Erkenning en tenuitvoerlegging 
buitenlandse beslissingen (1)

• Art. 594, 23° Ger. W. : De vrederechter is bevoegd om kennis te 
nemen van de vorderingen tot erkenning of uitvoerbaarverklaring 
van een buitenlandse beschermingsmaatregel genomen in 
toepassing van art. 3 het Verdrag  ten aanzien van een 
meerderjarige door een verdragspartij, of van een buitenlandse 
beschermingsmaartregel  die vergelijkbaar is met een dergelijke 
maatregel door een derde Staat.
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14. Erkenning en tenuitvoerlegging 
buitenlandse beslissingen (2) 

• Inleidende akte: Het verzoek wordt ingeleid bij 
verzoekschrift .

• Bevoegde rechter: de vrederechter van de verblijfplaats of 
woonplaats, of de vrederechter van het arrondissement 
Brussel

• Controlegronden
Indien het verzoek uitgaat van het gerecht van een 
verdragspartij: de controlegronden van het verdrag

Indien het uitgaat van een derde Staat: artikel 25 WIPR
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14, Erkenning en tenuitvoerlegging 
buitenlandse beslissingen (3)
• De erkenning gebeurt op grond van het Verdrag de plano (zonder 

specifieke procedure).

• De controlegronden van artikel 22.2 Verdrag  zijn wel van 
toepassing:

✓Onbevoegdheid van het gerecht op grond van het Verdrag

✓De beschermde persoon werd niet gehoord (tenzij 
hoogdringendheid)

✓De internationale openbare orde

✓Onverenigbaarheid van de maatregel met een niet verdragsstaat die 
bevoegd is

✓De correcte procedure van plaatsing is niet gevolgd
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14, De erkenning en tenuitvoerlegging 
buitenlandse beslissingen (4)

• Indien een beschermingsmaatregel van een andere verdragsstaat 
wordt erkend dan wordt deze maatregel uitgevoerd volgens de 
regels van het land van uitvoering (art. 14 Verdrag)

oVB: een Nederlander is eigenaar van een appartement aan de 
Belgische kust. De Nederlandse rechter heeft beslist dat het 
onroerend goed dient te worden verkocht. Deze maatregel wordt 
erkend door de Belgische vrederechter. De maatregel zal 
uitgevoerd worden overeenkomstig het Belgisch recht.
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14, De erkenning en tenuitvoerlegging 
buitenlandse beslissingen (5)

• De ‘Centrale Autoriteit’

Voor België:  FOD Justitie

Opdracht: De Centrale Autoriteiten werken samen en bevorderen 
samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten in de lidstaten.

Zij zorgen ook voor informatie uitwisseling, bijstand bij opsporing 
van volwassen, bemiddelen en verzoenen. 
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15, Bewindvoerder als budgethouder

• Bewindvoerder kan als vertegenwoordiger optreden van de gebruiker 
van de zorg gebonden financiering (zorgkas) : Decreet 18 mei 2018

• Het PVF: het budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg wordt 
toegekend aan de persoon met een handicap: hij wordt budgethouder. 
Maar in geval van  bewind over de goederen: bewindvoerder is 
budgethouder

• Budget kan worden besteed aan een overeenkomst met een familielid 
tot de tweede graad. Verplichtingen als werkgever!

• Onverenigbaarheid tussen budgethouder (ouder-bewindvoerder) en 
takenovereenkomst? 
Vred. Deinze, 19/8/2020, RN 20B336, onuitg. – zie ook amendement 71 
op het ontwerp van de wet van 21/12/2018 – doc K 54 3303/003 en doc
K 54 3303/008
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EINDE

DANK VOOR UW AANDACHT
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