
Lijst onbekwaamheden1

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.

De vrederechter oordeelt in zijn beschikking in uitdrukkelijk over de bekwaamheid van de 
beschermde persoon met betrekking tot:

1. de keuze van zijn verblijfplaats;
2. het geven van de toestemming tot huwen;
3. het instellen van en zich verweren tegen een vordering tot nietigverklaring van het huwelijk;
4. het instellen van en zich verweren tegen een vordering tot echtscheiding op grond van 

onherstelbare ontwrichting van het huwelijk;
5. het indienen van een verzoek tot echtscheiding door onderlinge toestemming;
6. het instellen van en zich verweren tegen een vordering tot scheiding van tafel en bed; 
7. het erkennen van een kind overeenkomstig;
8. het voeren van gedingen als eiser of als verweerder betreffende zijn afstamming;
9. de uitoefening van het ouderlijk gezag over de persoon van de minderjarige;
10. de aflegging van een verklaring van wettelijke samenwoning alsook de beëindiging van de 

wettelijke samenwoning;
11. in voorkomend geval, het afleggen van een verklaring tot verkrijging van de Belgische 

nationaliteit;
12. de uitoefening van de rechten tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte

van de verwerking van de persoonsgegevens;
13. de uitoefening van het recht betreffende het recht tot antwoord;
14. het richten van een verzoek tot naams- of voornaamswijziging;
15. het verlenen van de toestemming om een experiment op de menselijke persoon uit te 

voeren; 
16. het verlenen van de toestemming tot het wegnemen van organen en transplanteren van 

organen [of het verzet daartegen];
17. de uitoefening van het recht op weigering om een autopsie uit te voeren op zijn kind van 

minder dan achttien maanden;
18. het verlenen van de toestemming tot de wegneming van lichaamsmateriaal bij levenden; 
19. de uitoefening van activiteiten van wapenhandelaar, tussenpersoon, wapenverzamelaar of 

van andere personen; 
20. de ondertekening of authenticatie met behulp van de elektronische identiteitskaart;
21. de aflegging aangifte van de overtuiging dat het geslacht vermeld in de akte van geboorte 

niet overeenstemt met de innerlijk beleefde genderidentiteit.

De rechter spreekt zich in alle gevallen ook uit over de bevoegdheid van de bewindvoerder om de 
rechten van de patiënt uit te oefenen voor het geval de te beschermen persoon zelf deze rechten 
niet kan uitoefenen. 

1    Artikel 492/1 Burgerlijk Wetboek 



De vrederechter die een rechterlijke beschermingsmaatregel met betrekking tot goederen 
beveelt, bepaalt, met inachtneming van de persoonlijke omstandigheden, van de aard en de 
samenstelling van de te beheren goederen en van de gezondheidstoestand van de beschermde 
persoon, de handelingen of categorieën van handelingen in verband met de goederen waarvoor 
deze onbekwaam is.

De vrederechter oordeelt in zijn beschikking in ieder geval uitdrukkelijk over de bekwaamheid van 
de beschermde persoon met betrekking tot:

1. het vervreemden van zijn goederen;
2. het aangaan van een lening;
3. het in pand geven of hypothekeren van zijn goederen alsook het geven van de 

toestemming tot doorhaling van een hypothecaire inschrijving, met of zonder kwijting, en 
van de overschrijving van een bevel tot uitvoerend beslag zonder betaling;

4. het afsluiten van een pachtcontract, een handelshuurovereenkomst of een gewone 
huurovereenkomst;

5. het aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap, een algemeen legaat of een legaat 
onder algemene titel;

6. het aanvaarden van een schenking of een legaat onder bijzondere titel;
7. het optreden in rechte als eiser en verweerder;
8. het afsluiten van een overeenkomst van onverdeeldheid;
9. het aankopen van een onroerend goed;
10. het aangaan van een dading of het afsluiten van een arbitrageovereenkomst;
11. het voortzetten van een handelszaak;
12. het berusten in een vordering betreffende onroerende rechten;
13. het schenken onder levenden;
14. het aangaan of wijzigen van een huwelijkscontract;
15. het maken of herroepen van een uiterste wilsbeschikking;
16. het stellen van handelingen met betrekking tot het dagelijkse beheer;
17. de uitoefening van het wettelijk bewind over de goederen van de minderjarige;
18. het aangaan van een door de wet toegelaten erfovereenkomst;
19. de uitoefening van zijn rechten en plichten in fiscale en sociale zaken;
20. het aangaan van periodieke schulden.

In voorkomend geval verduidelijkt de vrederechter in zijn beschikking welke de handelingen
zijn die betrekking hebben op het dagelijkse beheer en of en onder welke voorwaarden de 
beschermde persoon een bankkaart kan gebruiken om die handelingen te stellen.

Ingeval de vrederechter zowel een rechterlijke beschermingsmaatregel met betrekking tot de 
persoon als een rechterlijke beschermingsmaatregel met betrekking tot de goederen beveelt, 
bepaalt hij in twee onderscheiden delen van zijn beschikking de handelingen met betrekking tot de 
persoon en de handelingen met betrekking tot de goederen waarvoor de beschermde persoon 
onbekwaam is.
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