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WET VAN KRACHT SEDERT 1 SEPTEMBER 2014

WIJZIGING WET 21 DECEMBER 2018 HOUDENDE DIVERSE 
BEPALINGEN BETREFFENDE JUSTITIE :ARTIKELEN 2 TOT EN MET 98  
(B.S. 30 DECEMBER 2018): VAN KRACHT VANAF 1 MAART 2019,OP 
NATIONAAL REGISTER BEWINDVOERING NA

WET 17 MAART 2013 TOT HERVORMING 
VAN DE REGELINGEN INZAKE 
ONBEKWAAMHEID EN TOT INSTELLING 
VAN EEN NIEUWE 
BESCHERMINGSSTATUS DIE STROOKT 
MET DE MENSELIJKE WAARDIGHEID.
(B.S. 14 JUNI 2013 )   

2



DOEL
 Reeds jaren nood aan een uitbreiding van 

rechtsbescherming niet enkel voor de 
goederen maar ook voor de persoon. 

 Nood aan eenvormigheid van de statuten 
onbekwamen.

 Maatschappelijk zeer relevant: 86.122 
zorgvolmachten en meer dan 100.000 
mensen onder beschermingsstatuut. 
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DOEL

 Materie op het raakpunt tussen 
geneeskunde en recht. Een persoon wordt 
handelingsonbekwaam maar enkel op 
medische gronden

 Aanpassing Belgische wetgeving aan       
VN verdrag over de rechten van persoon 
met handicap 2006 :
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DOEL
Artikel 3 Verdrag
 -Respect voor de inherente waardigheid, 

persoonlijke autonomie, met inbegrip van 
de vrijheid zelf keuzes te maken en de 
onafhankelijkheid van personen met 
handicap

 -Volledige en daadwerkelijke participatie 
in en opname in de samenleving

Artikel 4 Verdrag; Staten verbinden er zich 
toe deze principes te realiseren
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Revolutie in de wereld van 
beschermingsstatuten

Worden afgeschaft:

◦Onbekwaamverklaring

◦ Verlengde minderjarigheid
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 Al deze statuten worden verenigd in een 
totaal nieuwe wetgeving waarin 
rechtsbescherming voorzien wordt, niet enkel 
voor het beheer van goederen, maar ook 
voor de persoon zelf van de wilsonbekwame 

 Bewindvoering tot op heden alleen voor de 
goederen wordt uitgebreid tot de persoon 
met daarnaast een systeem van lastgeving of 
buitengerechtelijke bescherming.
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Revolutie in de wereld van 
beschermingsstatuten



Krachtlijnen
1. Behoud regelgeving minderjarigen en 

voogdij

2. Mogelijkheid buitengerechtelijke 
bescherming voor onbekwame

3. Rechterlijke bescherming persoon en/of 
goederen; men is bekwaam voor 
datgene waarvoor men niet onbekwaam 
is verklaard.
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Krachtlijnen

4. Bewind: onderscheid bijstand en 
vertegenwoordiging

5. Wetgeving minderjarigen ongewijzigd: 
Indien door de vrederechter vastgesteld 
wordt dat de enige ouder van een 
minderjarige  wilsonbekwaam is valt de 
voogdij open.
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Artikel 488/1 B.W.
 “De meerderjarige die wegens zijn 

gezondheidstoestand geheel of gedeeltelijk, zij 
het tijdelijk, niet in staat is zonder bijstand of 
andere beschermingsmaatregel zijn belangen 
van vermogensrechterlijke aard of niet-
vermogensrechterlijke aard zelf waar te nemen, 
kan onder bescherming worden geplaatst, indien 
en voor zover de bescherming van zijn belangen 
dit vereist.”
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Artikel 488/1 B.W.

 Over welke mensen gaat het?
 -mensen met mentale beperking al of niet 

accidenteel
 -dementerenden
 -psychiatrische patiënten
 -mensen met neurologische of 

hersenaandoeningen
 -coma patiënten
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Artikel 488/1 B.W.

 Aanvraag mogelijk vanaf 17 jaar, indien vaststaat 
dat bij meerderjarigheid de voorwaarden voor 
bescherming er zullen zijn. De bescherming 
treedt in werking vanaf de meerderjarigheid.
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Buitengerechtelijke bescherming

 Een bijzondere of algemene lastgeving, al of niet 
met bepaling van een aantal beginselen ingeval 
van latere uitvoering, kan worden verleend door 
een wilsbekwame meerderjarige of ontvoogde 
minderjarige persoon waarvoor nog geen 
beschermingsmaatregel werd getroffen, en die 
tot doel heeft een buitengerechtelijke 
bescherming te regelen. 

13



Buitengerechtelijke bescherming
 Tot hiertoe. enkel mogelijk voor zaken die betrekking hebben 

op goederen. 
 Vanaf 1 maart 2019 ook mogelijk voor persoonlijke 

rechtshandelingen, waaronder uitoefening patiëntenrechten

 Mogelijkheid  aanstelling medisch vertegenwoordiger, voorzien 
in wet patiëntenrechten, blijft

 Gewone regels lastgeving van toepassing, behalve 
andersluidende bepalingen ( herroeping, wijziging)

 Via notaris of onderhands: in het laatste geval melding aan 
griffie vredegerecht. Notaris of griffie vredegerecht laten 
lastgeving  registreren in centaal register Koninklijke Federatie 
Notarissen. Ook herroeping of wijziging dient op dezelfde wijze 
te worden geregistreerd.
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Buitengerechtelijke bescherming
 Alle problemen met betrekking tot de 

lastgeving worden beslecht door de 
vrederechter:
 beslissingen met betrekking tot uitvoering 

lastgeving 
 bevelen van rechterlijke 

beschermingsmaatregel die de lastgeving  
geheel of gedeeltelijk beëindigt, of wijzigt

 Elke belanghebbende kan zich tot vrederechter 
wenden in geval van problemen
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HEEL BELANGRIJK!

 Ondanks de lastgeving blijft de lastgever 
steeds bekwaam.

 Hij kan dus zelf rechtshandelingen stellen.

 Voor wat de goederen betreft niet aan te 
raden voor iemand die nog sociaal actief 
is.
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Rechterlijke bescherming
 Artikel 492 BW:

 De vrederechter kan wanneer hij vaststelt dat 
de bestaande wettelijke of buitengerechtelijke 
bescherming niet volstaat en het noodzakelijk 
is, steeds een beschermingsmaatregel nemen. 
De buitengerechtelijke bescherming blijft 
bestaan in zoverre dat ze verenigbaar is met 
de gerechtelijke bescherming.
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Bewind over de persoon
 Artikel 492/1 §1 lid 3 BW

 De vrederechter bepaalt de handelingen in verband 
met de persoon waarvoor de beschermde persoon 
onbekwaam is met inachtneming van de persoonlijke 
omstandigheden en zijn gezondheidstoestand. 

 Hij somt deze handelingen uitdrukkelijk op in zijn 
beschikking. Zoniet blijft de beschermde persoon 
hiervoor bekwaam.
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Bewind over de persoon
 Alleszins moet de vrederechter zich 

uitdrukkelijk uitspreken over de 
bekwaamheid voor 22 handelingen

 De voornaamste zijn:
 de keuze van verblijfplaats, geven van 

toestemming tot huwen ,vordering tot 
echtscheiding, erkennen kind,uitoefening 
ouderlijk gezag, verlenen van 
toestemming tot wegnemen organen 
enz… 
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BEWIND OVER DE PERSOON

 Niet vermeld o.m. uitoefening politieke 
rechten, beslissingen over persoon in 
kader PVF

 Wat de patiëntenrechten betreft verklaart 
de vrederechter de bewindvoerder over 
persoon bevoegd om deze uit te oefenen 
als het nodig is: beslissing bekwaamheid 
door dokter overeenkomstig wet 
patiëntenrechten
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 Artikel 492/1 § 2 B.W.

 Vrederechter moet uitdrukkelijk bepalen 
voor welke handelingen in verband met 
de goederen de beschermde persoon 
onbekwaam is. Voor alle andere 
handelingen is de beschermde persoon 
bekwaam.
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Bewind over de goederen



 Alleszins moet de vrederechter zich 
uitspreken over de bekwaamheid voor 20 
handelingen:

 De voornaamste zijn:
Het vervreemden van zijn goederen, het aangaan van een lening, 
het aangaan of wijzigen van een huwelijkscontract, het stellen 
van handelingen met betrekking tot het dagelijks beheer en wat 
daaronder moet worden verstaan, aanvaarden of verwerpen van 
een nalatenschap, de bekwaamheid om te schenken of een 
testament te maken, de uitoefening van het wettelijk bewind 
over de goederen van de minderjarige, sluiten 
erfrechtovereenkomst, uitoefening van zijn rechten en plichten in 
fiscale en sociale zaken enz..
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Bewind over de goederen



BEWIND OVER DE GOEDEREN

 Niet vermeld: o.m. sluiten van contracten, 
aankopen van roerende goederen

 Afsluiten van contracten met betrekking 
tot persoons volgende financiering (PVF)  
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Bijzondere machtigingen

Zelfs wanneer men door de vrederechter 
voor bepaalde handelingen onbekwaam is 
verklaard kan men deze toch stellen mits 
bijzondere machtiging:
-zowel voor wat betreft persoon als 
goederen

-verzoek beschermde persoon zelf met 
medisch bewijs wilsgeschiktheid
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Bijzondere machtigingen

PERSOON

-Huwelijk
-Vordering nietigverklaring huwelijk
-Erkenning kind
-Verklaring wettelijke samenwoonst
-Beëindiging wettelijke samenwoonst
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Bijzondere machtigingen

GOEDEREN

-schenking, testament , sluiten 
erfrechtovereenkomst
-huwelijkscontract aangaan, 
huwelijksgoederenstelsel wijzigen ( alleen 
optreden bewindvoerder mogelijk )
-overeenkomst wettelijke samenwoonst
(alleen optreden bewindvoerder mogelijk )
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Het bewind
 Artikel 494 e.v. B.W.

 Bij voorkeur is de bewindvoerder over de 
persoon ook de bewindvoerder over de 
goederen.

 Met uitzondering van de beide ouders 
kan maar één bewindvoerder over de 
persoon worden aangesteld.
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Het bewind
 Voor de goederen kunnen dat er meerdere 

zijn.

 Keuze mogelijk :  bij verklaring kan eigen 
bewindvoerder worden gekozen met 
inbegrip van het vastleggen van een aantal 
beginselen die moeten worden gevolgd.

 Ouders en naasten die bewindvoerder zijn 
kunnen voorkeur geven wie hun opvolgt
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Het bewind
 Wanneer geen keuze werd gemaakt worden bij 

voorkeur als bewindvoerder aangesteld (artikel 
496/3 lid 2):
◦ ouders of een van beide ouders 
◦ echtgenoot of wettelijk samenwonende
◦ persoon met wie feitelijk gezin wordt gevormd of lid 

naaste familie
◦ persoon die instaat voor dagelijkse zorg
◦ professioneel bewindvoerder
◦ vrijwillig bewindvoerder ( Similes )
◦ private of openbare stichting
◦ NIET o.a. bestuurs- of personeelsleden van instelling 

waar men verblijft
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 Bewindvoerder kan steeds worden 
vervangen door de vrederechter, die ook 
steeds zijn bevoegdheden kan wijzigen:

 Ambtshalve of op verzoek van
 -de beschermde persoon
 -de bewindvoerder
 -de vertrouwenspersoon
 -de procureur des Konings
 -iedere belanghebbende
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Vertrouwenspersoon
Wie?
 Aangewezen door beschermde persoon, 

gehomologeerd door de vrederechter, 
tenzij ernstige redenen dit uitsluiten.

 Meerdere vertrouwenspersonen mogelijk

 Iemand van de instelling als 
vertrouwenspersoon is mogelijk

31



Vertrouwenspersoon
Hoe?
 Vertrouwenspersoon kan ook worden 

aangesteld door de vrederechter

 Vrederechter kan aanstelling weigeren en 
een einde maken aan opdracht in het 
belang van de beschermde persoon
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Vertrouwenspersoon
Opdracht
 Ondersteuning beschermde persoon maar 

ook bewindvoerder
 Overleg met bewindvoerder en ontvangen 

van alle info en verslagen
 Vertrouwenspersoon wordt om mening 

gevraagd bij nemen van belangrijke 
beslissingen

 Toezicht bewindvoerder (alarmbel)
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Werking bewind (art. 497 ev BW)

A) Algemeen
 “De bewindvoering is een persoonlijke opdracht 

die niet overgaat op de erfgenamen van de 
bewindvoerder.”

 “De bewindvoering heeft tot doel de belangen 
van de beschermde persoon te behartigen. Zij 
bevordert, in de mate van het mogelijke , de 
autonomie van de beschermde persoon.” 
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Werking bewind (art. 497 ev BW)
 28 rechtshandelingen worden opgesomd die 

de bewindvoerder niet kan stellen:
 De voornaamste zijn:
 toestemming tot huwen , afleggen van een verklaring 

tot wettelijke samenwoning, vordering tot 
echtscheiding, uitoefening ouderlijk gezag met 
eventueel uitzondering beheer goederen van een 
kind, toestemming tot sterilisatie,verzoek tot 
uitvoering abortus, verzoek tot euthanasie, schenken 
en testament maken , uitoefening politieke rechten, 
toestemmen wegnemen organen enz…
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Werking bewind (art. 497 ev BW)
 Geschillen tussen de bewindvoerders en met de 

beschermde persoon worden door vrederechter 
beslecht. 

 Aanstelling bewindvoerder ad hoc mogelijk bij 
tegenstrijdigheid belangen.
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Werking bewind (art. 497 ev BW)

 Bezoldigingsregeling mogelijk en bepaald op 3% 
met dien verstande dat meerdere 
bewindvoerders de vergoeding van 3% moeten 
delen, onverminderd de vergoeding voor de 
kosten en bijzondere prestaties. Andere 
vergoedingen uitgesloten.

 In Limburg kosten regeling en vergoeding 
bijzondere prestaties aanvaard door alle 
vrederechters. K.B. over de kosten en bijzondere 
prestaties op komst
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Werking bewind (art. 497 ev BW)

B) Bijstand
 Artikel 498 e.v. B.W.

 Voorafgaandelijke schriftelijke 
toestemming van de bewindvoerder voor 
die handelingen waarop de bewindvoering
betrekking heeft.
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Werking bewind (art. 497 ev BW)

 Soms meetekenen bewindvoerder (vb. 
aankoop huis)

 De vrederechter bepaalt het tijdstip, de 
omstandigheden en de wijze waarop de 
bewindvoerder verslag uitbrengt. Minstens 
moet dit eenmaal per jaar gebeuren
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Werking bewind (art. 497 ev BW)

C) Vertegenwoordiging
 artikel 499 e.v. B.W.

 Persoon: 
 Bewindvoerder over de persoon 

vertegenwoordigt de beschermde persoon met 
betrekking tot die zaken met betrekking tot 
zijn persoon, waarvoor hij onbekwaam is
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Werking bewind (art. 497 ev BW)
• Bewindvoerder over de persoon moet 

steeds machtiging hebben van de 
vrederechter:

1. Verblijfplaats wijzigen; als er alleen 
bewindvoerder over de goederen is moet deze 
ook zijn goedkeuring geven.

2. Uitoefening rechten patiënt; de vrederechter 
kan machtiging verlenen voor alle handelingen 
die verband houden met een bepaalde medische 
behandeling  Afgeschaft vanaf 1 maart 2019

3. Beschermde persoon in rechte 
vertegenwoordigen als eiser
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 UITOEFENING PATIENTENRECHTEN
 Bewindvoerder persoon na 

vertegenwoordiger, maar voor familie

 Vrederechter verleent bevoegdheid,arts 
beoordeelt wilsbekwaamheid 

 Voor bepaalde zaken geen beslissing 
mogelijk bij onbekwaamheid 
(sterilisatie,abortus,euthanasie enz…)
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Werking bewind (art. 497 ev BW)

• Bewindvoerder beheert als een goede 
huisvader

• Machtiging vrederechter nodig voor een 
aantal rechtshandelingen zoals o.m.:

• Lening aangaan, sommige procedures voeren als eiser 
(vb.schuldbemiddeling), goederen verkopen, onroerend 
goed aankopen, hypotheek nemen, dading aangaan, 
handelszaak voortzetten ,souvenirs en persoonlijke 
voorwerpen vervreemden, schenking of erfenis 
aanvaarden (ook zuivere aanvaarding mogelijk), sluiten 
erfrechtovereenkomst 
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Werking bewind (art. 497 ev BW)

 Het  jaarlijks verslag moet door de vrederechter 
worden goedgekeurd die ook technisch advies 
(accountant ) kan vragen over de afrekening, 
eventueel zelfs op kosten van de bewindvoerder.

 Bewindvoering eindigt bij overlijden maar bij 
afwezigheid van erfgenamen kan bewindvoerder 
over de goederen gemachtigd worden om 
opdracht uit te oefenen tot uiterlijk twee maand 
na overlijden, zes maand vanaf 1 maart
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Bewind uitgeoefend door de 
ouders

 Vrederechter bepaalt tijdstip, 
omstandigheden, wijze van verslaggeving

 soepele regeling mogelijk
 gezamenlijke uitoefening= vermoeden 

van wederzijdse instemming
 rekenschap bij beëindiging enkel op 

uitdrukkelijk verzoek beschermde 
persoon, erfgenaam of nieuwe 
bewindvoerder
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Het verzoek
 Verzoekschrift met medisch verslag dient 

zo volledig mogelijk te worden ingevuld 
en uitgebreide gegevens te bevatten o.m. 
over de familiale, morele en materiële 
leefomstandigheden;

 Vrederechter spreekt betrokkene en 
naaste familieleden en/of hulpverlening. 
Indien nodig komt vrederechter naar de 
te beschermen persoon toe.
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 Belang medisch verslag niet te 
onderschatten. Het moet duidelijk zijn en 
leesbaar. Binnenkort KB met model               

 Medische verslagen zullen moeten worden 
opgesteld door erkende arts of psychiater 
na inwerkingtreding procedures en 
erkenningsvoorwaarden van deze artsen, 
te regelen bij KB.

 Niet-erkende artsen kunnen verslagen 
maken tot 5 jaar na inwerkingtreding 
voormelde KB ‘s 

47



Inwerkingtreding
 Nieuwe wet van kracht sedert 1 september 2014

 Buitengerechtelijke bescherming: van toepassing 
op lastgevingen verleend na de inwerkingtreding

 Gerechtelijke bescherming
◦ Oude bepalingen blijven VOORLOPIG van toepassing 

(geen bewindvoering persoon ) Oude statuut eindigt bij 
nieuwe maatregel.
◦ De vrederechter kan steeds op verzoek of ambtshalve 

het oude statuut omzetten naar het nieuwe.( persoon 
mogelijk)
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Inwerkingtreding
 VOORLOPIG BEWIND
◦ Automatische omzetting in bewind over 
GOEDEREN 5 jaar na inwerkingtreding
◦ Verplichte evaluatie 2 jaar na omzetting

 VERLENGDE MINDERJARIGHEID
◦ automatische omzetting 5 jaar na 
inwerkingtreding
◦ Verplichte evaluatie binnen 2 jaar na 
omzetting 
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Conclusie
 De zeer uitgebreide wet beantwoordt aan een 

maatschappelijke nood.

 Het is een uitgebreid werkstuk dat bij 
consensus is tot stand gebracht tussen de 
politieke partijen en over de taalgrens heen.
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Conclusie
 De taak van de vrederechter is zeer uitgebreid

 Bewindvoering is geen juridisch probleem maar 
een menselijk met juridische,psycho-sociale en 
medische aspekten

 Vrederechter kan niet rekenen op multi-
disciplinaire ondersteuning. 

 Samenwerking hulpverlening essentieel
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CONCLUSIE

-Psychiatrische patiënten:www.nl.similes.be
-Mensen met beperking: 
www.kvg.be en www.gezinenhandicap.be
www.vfg.be: vereniging personen met 

handicap
-Dementie: www.dementie.be
-Vlaams agentschap personen met een    
handicap www.vaph.be
-www.meldpuntbewindvoering.be: klachten 
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