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Juridische bescherming 
voor personen die aan dementie lijden.

Het GLOBAAL BESCHERMINGSSTATUUT

Beatrijs 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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SOORTEN BESCHERMING

BUITENGERECHTELIJKE
“BESCHERMING”

zorgvolmacht

GOEDEREN

EN/ OF PERSOON 
art. 489 BW-490/2 BW

RECHTELIJKE 
BESCHERMING

bewind

GOEDEREN 
EN / OF PERSOON

Art. 491 BW-502 BW

BUITENGERECHTELIJKE 
BESCHERMINGSMAATREGELEN

zorgvolmacht
art. 489 -490/2 BW
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VOORWAARDEN
•Zorgvolmacht (= lastgevingsovereenkomst)

• INHOUD:

• Daden van vertegenwoordiging i.v.m. goederen en 
persoon en daden van beheer

• tijdstip of voorwaarden  inwerkingtreding
• algemene of bijzondere lastgeving
• beginselen die LH in acht moet nemen (art.490 derde lid BW)

• personen die op de hoogte moeten worden gebracht 
van verrichte  handelingen (art. 490/2 §1 derde lid BW) 

• controle
• één of meerdere lasthebbers  
• taakverdeling / collegiaal
• inhoud wijzigen : steeds door LG

• NOTARIS OF ONDERHANDS

VOORWAARDEN

•registratie

centraal register koninklijke  federatie       
Belgisch notariaat  

- griffier vredegerecht
- notaris

tijdig ! vóór medische toestand RBM 
Nieuwe – gewijzigde – einde 
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VREDERECHTER - BGBM

BETWISTING UITVOERING  OVEREENKOMST 
ambtshalve of op verzoek

BELANGENTEGENSTELLING  LH - LG                        
ambtshalve of op verzoek

lasthebber ad hoc

CONFLICT  TUSSEN LASTHEBBERS                 
op verzoek -ambtshalve

Tracht standpunt van partijen dichter bij elkaar te 
brengen

RECHTERLIJKE BESCHERMING
BEWIND 

Art.491 BW – 502 BW
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VOOR WIE ? 
Art. 488/1 BW

• meerderjarige/ minderjarige vanaf 17 jaar 
• geheel of gedeeltelijk 
• tijdelijk
• gezondheidstoestand
• NIET  zonder BIJSTAND -

andere  beschermingsmaatregel
• belangen vermogen of persoon 
• NIET zelf zoals een normale gezonde persoon

GRENZEN
Art. 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 (wettelijke of buitengerechtelijke ) 

VOLSTAAT NIET.
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OPDRACHT VREDERECHTER

• minst ingrijpende maatregel 
• optimale bescherming

Eventueel COMBINATIE zorgvolmacht en bewind 
(art. 492 al3 BW)

BEVOEGDE VREDERECHTER
• verblijfplaats / woonplaats

verzenden van dossier : duurzaam verhuisd

• verzoekschrift
• omstandig medisch attest 

geneesheer :
 geen bloed of aanverwant  van te BP / verzoeker
 niet verbonden aan instelling   BP  
max.15 dagen oud TENZIJ

 spoedeisend  
 absolute onmogelijkheid
 art. 488/2 BW (verkwisters)

SANCTIE: verzoek - niet ontvankelijk (?)

PROCEDURE: 
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JURIDISCH NETWERK

VREDERECHTER
TAAK :
• organisatie bewind
• controle
• machtigingen
• aanpassing bescherming 

op verzoek
ambtshalve

• geschillen tussen actoren bewind beslechten
in wet voorzien - ouders -BV
de facto - “vrede”-rechter
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ONBEKWAAMHEDEN  (Art.492/1 BW)

• PERSOON (§1)

1. keuze verblijfplaats
2. geven toestemming tot huwen
4.  instellen van/ verweren tegen vordering in    

echtscheiding onherstelbare ontwrichting 
huwelijk

5. Indienen verzoek echtscheiding door onderlinge 
toestemming

7. erkennen van kind
14. verzoek tot naams- of voornaamswijziging

ONBEKWAAMHEDEN  (Art.492/1 BW)

• GOEDEREN (§2)
1. vervreemden van goederen
2. lening aangaan
4. afsluiten pachtcontract, handelshuurovereenkomst 
huurovereenkomst
5. aanvaarden / verwerpen nalatenschap, algemeen legaat, 
legaat onder algemene titel
6.  aanvaarden schenking / legaat onder bijzondere titel
7. optreden als eiser of verweerder 
9. aankoop onroerend goed
13. schenking doen
16. stellen van handelingen m.b.t. dagelijks beheer
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HOOGST PERSOONLIJKE   
HANDELINGEN ( art.497/2 BW)

• toestemming tot huwen ( Art.497/2,1°BW)

• vaststellen echtelijke verblijfplaats  ( Art.497/2,1°BW)

• toestemming tot zijn adoptie ( Art.497/2,12°BW)

• uitoefenen ouderlijk gezag ( Art.497/2,13°BW)

• toestemming sterilisatie ( Art.497/2,15°BW)

• verzoek euthanasie( Art.497/2,18°BW)

• verzoek uitvoering zwangerschapsafbreking ( 
Art.497/2,1°BW)

• schenking( Art.497/2,24°BW)

• testament( Art.497/2,25°BW)

• politieke rechten( Art.497/2,26°BW)

MACHTIGINGEN

Op verzoek van:

- de bewindvoerder ( art.499/7 §1 en §2  BW)

- de beschermde persoon - hoogstpersoonlijke handelingen

VOORAFGAAND aan handeling
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VERTEGENWOORDIGING
• indien bijstand  GEEN  voldoende bescherming      
• uitdrukkelijk motivering 
• opdracht : nauwkeurig omschreven 
• BV treedt op in naam en voor rekening van de BP

ALGEMEEN
• RESPECTEREN BEGINSELEN van BP(Art.496 lid 2 BW )

• OVERLEG met BP en VP
• INFORMEREN 

 BP tenzij vrijstelling 

 andere BV (s)
 VP 
 vrederechter (jaarlijks/tussentijds)

TAAK BEWINDVOERDER
VERTEGENWOORDIGIN
GOEDEREN (499/1 §2 BW)

• beheer als een goed huisvader
• scheiding vermogens BV - BP
• banktegoeden op naam BP
• hulp van derde in beheer
• rechtshandeling of proceshandeling     

m.b.t. vermogen

VERTEGENWOORIGING
PERSOON (499/1 §2 BW)

• Rechtshandeling of 
proceshandeling m.b.t. 
persoonsgebonden rechten
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BEZOLDIGING (Art. 497/5 BW)

DRIE COMPONENTEN: 
• 3%   verdeelsleutel 
• kosten
• buitengewone ambtsverrichtingen

NA neerlegging en goedkeuring verslag
• sanctionering

IN PRINCIPE NIET aan ouders 

BIJSTAND - VERTEGENWOORDIGING

TAAK 
VERTROUWENSPERSOON
• drukt wens van BP uit
• ondersteunt BP bij uiten mening
• bemiddelaar
• informeert BV - wordt geïnformeerd
• ontvangt de verslagen
• klokkenluider

21

22



21/11/2022

12

OPDRACHT VREDERECHTER         
maatwerk
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NUTTIGE INFORMATIE
• De Koning Boudewijnstichting. https://www.kbs-frb.be

Hoe  je vermogen beschermen wanneer je het zelf niet meer kan?
Praktische Gids Familiale Bewindvoerders

• Website van het ministerie van justitie
https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/personen_en_gezinnen/beschermin
g_van_meerderjarigen

• Kleine gids voor dementie – Vanden Broele
Medische, sociale, juridische en ethische aspecten i.v.m. dementie.

• https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-
hoven/vredegerecht/vredegerechten-limburg/formulieren/formulieren-
bewind

• www.rechterlijkebescherming.be
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