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M. ref.  : 20/5764 
U. ref.  : Gerechtelijk wetboek 

 

X- bewind  

 

 

Geachte mevrouw de voorzitter 

 

 

graag vraag ik uw aandacht voor een prangend probleem in de rechterlijke bescherming van 

meerderjarige personen bepaald in artikel 488 e.v. burgerlijk wetboek en 1240 e.v. gerechtelijk wetboek.   

 

Het gerechtelijk wetboek voorziet niet in een ambtshalve toevoeging van een advocaat om de belangen 

van te beschermen of de beschermde persoon te behartigen in de loop van de procedures, noch bij de 

beoordeling van noodzaak tot een rechtelijke bescherming noch bij handelingen waarvoor de beschermde 

persoon onbekwaam is beoordeeld. 

 

Bij wijze van voorbeeld: Art. 492/1. burgerlijk wetboek bepaalt dat 

 

§ 1. De vrederechter die een rechterlijke beschermingsmaatregel met betrekking tot de persoon beveelt, 

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. 

  Bij gebreke van aanwijzingen in de in het eerste lid bedoelde beschikking blijft de beschermde persoon 

bekwaam voor alle handelingen in verband met zijn persoon. 

  De vrederechter oordeelt in zijn beschikking in ieder geval uitdrukkelijk over de bekwaamheid van de 

beschermde persoon met betrekking tot : 

 

  1° de keuze van zijn verblijfplaats; 

 

De bewindvoerder kan de woonplaats van de beschermde persoon wijzigen (bijvoorbeeld van zijn/haar 

thuis naar een rust- en verzorgingstehuis/woonzorgcentrum).  

 

Dit is een zeer ingrijpende maatregel voor de beschermde persoon. 

 

 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1804032130&table_name=wet&&caller=list&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK#Art.492
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1804032130&table_name=wet&&caller=list&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK#Art.492/2
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Het burgerlijk wetboek voorziet in artikel 499/7 dat de bewindvoerder over de persoon een bijzondere 

machtiging moet bekomen van de vrederechter om de verblijfplaats van de beschermde persoon te 

wijzigen. 

 

Artikel 1244/1 gerechtelijk wetboek voorziet geen verplichte bijstand van een advocaat, enkel een 

facultatieve/mogelijke bijstand: 

  

Art. 1244/1. [1 Telkens wanneer de beschermde persoon of te beschermen persoon verschijnt zonder 

bijstand van een advocaat vraagt de rechter de persoon of hij wenst dat een advocaat wordt aangewezen, 

hetzij door er zelf een aan te wijzen, hetzij op vraag van de griffier. In dit laatste geval vraagt de griffier 

de stafhouder of het bureau voor juridische bijstand om van ambtswege een advocaat aan te wijzen. 

   Wanneer hij zulks noodzakelijk acht, kan de rechter ambtshalve de aanwijzing bevelen. 

Ingeval een advocaat moet worden aangewezen, wordt de zaak verdaagd naar een nabije datum. 

 

In de zaak X treed ik op als advocaat van twee beschermde personen op verzoek van de dochter1, een 

verzoek nadat de beide ouders uit hun woning werden gehaald door de bewindvoerder en overgebracht 

naar een woonzorgcentrum.  

 

De voorlopige bewindvoerder had een machtiging gevraagd en bekomen van de vrederechter om de 

verblijfplaats van der beschermde personen te wijzigen, heeft daaropvolgend met tussenkomst van de 

politie en ambulancediensten de beide personen uit de woning gehaald en laten overbrengen naar het 

woonzorgcentrum dit tegen de wil van de dochter en blijkbaar ook tegen de wil van de beschermde 

personen.  

 

Tegen de beschikking van de vrederechter waarbij machtiging werd verleend om de verblijfplaats te 

wijzigen is een derdenverzet aangetekend door de dochter en een derdenverzet voor de beschermde 

personen, derdenverzet omdat allen niet werden gehoord vooraf aan de beslissing over het verzoek van de 

bewindvoerder tot machtiging wijziging verblijfplaats van de beschermde personen.  

 

In het derdenverzet voor de beschermde personen is verwezen naar hun kernrechten beschermd door o.m.  

de artikelen 5, 6, 8, 9, 10, 11 en 14 EVRM, artikel 1 aanvullend protocol EVRM, artikel 2 protocol 4 

EVRM, artikel 1 protocol 12 EVRM, artikel 25 van het Handvest van de grondrechten van de EU, artikel 

22 en 23 GW., artikel 3 e.v. VN verdrag inzake rechten van personen met een handicap. 

 

Gezien er geen verplichte bijstand van een advocaat is ingeschreven in procedure (zie hoger artikel 

1244/1 gerechtelijk wetboek) om de belangen van de te beschermen of beschermde persoon te verdedigen 

is kan een werkelijk problematische situatie ontstaan. Een persoon kan niet akkoord zijn met de 

bescherming die voor hem/haar wordt verzocht maar heeft niet de juridische ondersteuning voor zijn/haar 

persoonlijk standpunt; de beschermde persoon kan niet akkoord zijn met beslissingen van de 

bewindvoerder over zijn/haar persoon en/of over zijn/haar goederen maar heeft geen juridische bijstand 

om hem/haar te adviseren; de beschermde persoon heeft niet de juridische bijstand om beslissingen van 

zijn/haar bewindvoerder te betwisten of te verzoeken… 

 

In deze behartig ik de belangen van de beschermde personen op verzoek van de dochter, dit in volle 

onafhankelijkheid ten opzichte van beide kinderen en partijdig voor de beide ouders die geen juridische 

ondersteuning hadden. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 De dochter heeft een persoonlijke raadsman, evenzo de zoon van de beschermde personen, de beide 

kinderen hebben een tegengestelde visie over het verblijf van hun ouders. 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1967101004&table_name=wet&&caller=list&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK#Art.1244
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1967101004&table_name=wet&&caller=list&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK#Art.1245
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1967101004&table_name=wet&&caller=list&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK#t
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Ten einde de rechten van de te beschermen personen maximaal en objectief te vrijwaren vraag ik aan het 

Federaal Parlement een aanpassing van artikel 1244/1 gerechtelijk wetboek te overwegen naar: 

 

Art. 1244/1. [1 Telkens wanneer de beschermde persoon of te beschermen persoon verschijnt zonder 

bijstand van een advocaat vraagt de rechter de stafhouder of het bureau voor juridische bijstand om van 

ambtswege een advocaat aan te wijzen en wordt de zaak wordt verdaagd naar en nabije datum. 

 

 

Met dank voor het gepaste gevolg en hoogachtend 

 

 

 

 

 

Frank Van Vlaenderen 

advocaat  

 

cc  

Minister van Justitie 

Orde Vlaamse balies 

Stafouder orde advocaten balie Gent 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UW GEGEVENSBESCHERMING 

 
Het advocatenkantoor BV ADVOCATEN VAN VLAENDEREN, met zetel te België, 9000 Gent, Krijgslaan 47 KBO 0501 995 883 heeft uw 
persoonsgegevens ontvangen in het kader van de juridische dienstverlening aan zijn cliënt. Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt in de 
mate dat en zolang dit noodzakelijk is voor de behartiging van de belangen van de cliënt.  
U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten: een verzoek om toegang of rechtzetting/verbetering van uw 
persoonsgegevens; een verzoek tot het verwijderen van uw persoonsgegevens; een verzoek om beperking van de verwerking van uw 
persoonsgegevens; een bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens; een verzoek tot overdracht van uw gegevens; een klacht als u van mening 
bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kan ook een klacht indienen bij de 
Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.  
U kunt uw verzoeken richten aan Frank VAN VLAENDEREN via e-mail advocaat@vanvlaenderen.be of brief naar 9000 Gent, Krijgslaan 47. Wij 
respecteren alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens waarop u volgens de toepasselijke wetgeving recht hebt.  
U kan onze volledige privacyverklaring bekomen op eerste verzoek via e-mail advocaat@vanvlaenderen.be of brief naar 9000 Gent, Krijgslaan 47. 
Wij hebben u deze informatie niet eerder bezorgd omdat wij ten aanzien van de cliënt gebonden zijn door een beroepsgeheim overeenkomstig 
artikel 458 van het Strafwetboek. 
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