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Juridische bescherming 
voor personen die aan dementie 

lijden en hun (recht op) autonomie

Juridische bescherming 
voor personen die aan dementie 

lijden en hun (recht op) autonomie

Beatrijs Mevesen – Vrederechter Kanton PeltBeatrijs Mevesen – Vrederechter Kanton Pelt

Wet van 17 maart 2013
Wet tot hervorming van de regelingen inzake 
onbekwaamheid 
en tot instelling van een nieuwe 
beschermingsstatus 
die strookt met de menselijke waardigheid.
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AUTONOMIE
= 

(van het Griekse 
αὐτονομία, autonomia) 

verwijst naar het vermogen 
om zichzelf te besturen, 

volgens eigen regels, en om 
onafhankelijk te werken, 

zonder externe controle en 
input van buitenaf. 

Menselijke waardigheid

=
respecteren ondanks beperkingen

herkennen = erkennen
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ZORGVOLMACHT = buitengerechtelijke 
bescherming

= zelf georganiseerde ondersteuning 
i.v.m. persoonsgebonden en 
vermogensrechtelijke rechten

Inmenging van de vrederechter ? Beperking 
van de autonomie ?

1) BETWISTING  UITVOERING  OVEREENKOMST 
ambtshalve of op verzoek***

2) BELANGENTEGENSTELLING  LH - LG 
ambtshalve of op verzoek
lasthebber ad hoc***

3) CONFLICT  TUSSEN LASTHEBBERS                  
op verzoek - ambtshalve
Tracht standpunt van partijen dichter bij elkaar te brengen***

Criterium : voldoende bescherming
wensen van volmachtgever
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GRENZEN IN DE WET 

488/1 BW - 488/2 BW
- KAN onder bescherming worden geplaatst
- INDIEN - VOOR ZOVER bescherming belangen???? 
Art. 492 BW
- WANNEER 
- IN DE MATE
- NOODZAKELIJK 
- BESTAANDE BESCHERMING VOLSTAAT NIET.

(wettelijke of buitengerechtelijke ) 

RECHTERLIJKE BESCHERMING
= beperking van de autonomie 

KEUZE:
- welke rechten ?
- bijstand of vertegenwoordiging ?
- concrete opdracht bewindvoerder ?
- bijkomende omkadering –

vertrouwenspersoon ?
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minst ingrijpende maatregel - optimale bescherming

= maximale autonomie

eventueel COMBINATIE zorgvolmacht en bewind 
(art. 492 al3 BW)
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VOORBEELDEN 

- dagdagelijkse handelingen
- besturen auto
- schenking 
- testament
- huwelijk
- patiëntenrechten

RESPECT VOOR AUTONOMIE

mening van de beschermde persoon

mening van de vertrouwenspersoon
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RESPECT VOOR AUTONOMIE

Evaluatie bescherming:

- aanpassing
- afschaffen
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