
Juridische bescherming
Buitengerechtelijke bescherming

lastgeving (volmacht)
Gerechtelijke bescherming 

Bewindvoering

Voor wie? Een  meerderjarige die  wegens  zijn  gezondheidstoestand  geheel  of  gedeeltelijk,
tijdelijk  of  definitief,  niet  in  staat  is  zonder  bijstand  of  vertegenwoordiging  zijn
belangen  (goederen of  persoonlijke  rechten)  zelf  behoorlijk  waar  te  nemen,  kan
onder bescherming worden geplaatst, indien en voor zover de bescherming van zijn
belangen dit vereist.

Voor  personen  die  willen
anticiperen op de dag dat ze hun
eigen  belangen  niet  meer
kunnen  waarnemen.   Omwille
van  een  ziekte,  een  ongeval,
geheugenverlies, ... .

Voor personen die feitelijk niet in staat zijn om zelf
beslissingen te nemen omwille van de lichamelijke
of  geestelijke  gezondheidstoestand  of  staat  van
verkwisting

Aanvraag Via  neerlegging  griffie,  via
opstelling door een notaris

Via verzoekschrift aan de vrederechter 

Gezondheidstoestand Verkwisting

Wie doet de 
aanvraag

De te beschermen persoon geeft
toestemming  aan  een  bepaald
ander  persoon  om  (een  deel
van)  zijn  vermogen  te  beheren
en MOET wilsbekwaam zijn  op
het moment van opmaak. 

De te beschermen persoon
zelf,  zijn  familie,  door  de
Procureur  of  een
belanghebbende  (zoals
een buur, een verzorger of
een sociaal werker). 

Enkel  de  te
beschermen  persoon
zelf,  de  ouders,  de
echtgenoot  of  de
persoon met  wie men
feitelijk  of  wettelijk
samenwoont.

Bescherming • Enkel via 
vertegenwoordiging

• Beheer van goederen 
en/of persoonlijke 
rechten

• Bijstand en/of 
vertegenwoordiging

• Beheer van 
goederen en/of de 
persoon

• (Met medisch 
attest)

• Enkel via 
bijstand

• Enkel voor het 
beheer van 
goederen

De  vrederechter  neemt  de  beslissing  en  somt
uitdrukkelijk (verplicht) onbekwaamheden op in zijn
beschikking.

Bijstand betekent dat de beschermde persoon handelingen wel zelf stelt, maar niet
zelfstandig. De bewindvoerder moet bijvoorbeeld mee tekenen, maar beslist niet in de
plaats van de beschermde persoon. Vertegenwoordiging betekent dat de beschermde
persoon niet zelf noch zelfstandig kan handelen. Wanneer de bewindvoerder moet
optreden  als  vertegenwoordiger,  beslist  deze  in  naam  en  voor  rekening  van  de
beschermde persoon. 

Door wie 
uitgevoerd? 

De lasthebber, eigen keuze van
de te beschermen persoon

De bewindvoerder, keuze van de vrederechter (bij
voorkeur familiaal), de te beschermen persoon kan
voorkeur opgeven. 

Vertrouwens-
persoon 

Eigen  keuze  van  de  te  beschermen  persoon,  kan  gevraagd  worden  door  een
belanghebbende derde. 

Registratie In het Centraal Register van de
Koninklijke  Federatie  van  het
Belgische  Notariaat,  dit  via
neerlegging van de lastgevings-
overeenkomst  bij  de  griffie  van
de vrederechter.

Bekendmaking van de beschikking in het Belgisch
Staatsblad en kennisgeving aan de burgemeester
van  de  woonplaats  van  de  beschermde  persoon
voor vermelding in het bevolkingsregister.


