
 

 
BIJLAGE 

bij het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot vaststelling van de 
inhoud en de vorm van  het standaardformulier van omstandige 

geneeskundige verklaring ter uitvoering van artikel 1241, 2de en 3de lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek 

 
Omstandige geneeskundige verklaring te voegen bij een verzoek  

(artikel 1241 van het Gerechtelijk Wetboek) 
Deze omstandige geneeskundige verklaring wordt ingevuld op basis van actuele medische gegevens 
zoals het patiëntdossier bedoeld in artikel 9 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten 

van de patiënt of een recent onderzoek van de persoon. 
 

Met het oog op de rechterlijke bescherming van een persoon 
- met betrekking tot zijn persoon (artikel 492/1 §1 van het Burgerlijk Wetboek)1 
- met betrekking tot zijn goederen (artikel 492/1 §2 van het Burgerlijk Wetboek)1 
- met betrekking tot zijn persoon en tot zijn goederen1 

 
Opmerking: alle vermeldingen op dit formulier moeten ingevuld zijn 
 
Naam……………………………… Voornaam……………………………… 
Arts (RIZIV nummer : …………………………………………………………) 
Straat ……………………………... Nr. ………. 
Stad……………………………. Postnr. .................. 
 
Handelend op verzoek van: 
Dhr./Mevr. : Naam…………………..Voornaam……………… 
Wonende te: 
Straat ……………………………... Nr. ………. 
Stad ……………………………. Postcode .................. 
 
� Ik verklaar ten einde de omstandige geneeskundige verklaring op te stellen, te hebben 
onderzocht op _ _/_ _/2_ _ _ 
� Ik verklaar de omstandige geneeskundige verklaring op te stellen op basis van actuele gegevens 
uit het patiëntendossier dat ik heb geconsulteerd op _ _/_ _/2_ _ _ na hiertoe de geïnformeerde 
toestemming te hebben verkregen van Dhr./Mevr. of desgevallend de vertegenwoordiger  
� Ik verklaar de omstandige geneeskundige verklaring op te stellen op basis van actuele gegevens 
uit het patiëntendossier dat ik heb geconsulteerd op _ _/_ _/2_ _ _ zonder hiertoe de 
geïnformeerde toestemming te hebben verkregen 
 
Dhr./Mevr. : Naam………………………………Voornaam………………… 
Geboortedatum: _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
Wonende te: 
Straat ……………………………... Nr. ………. 
Stad ……………………………. Postcode .................. 
 
en te hebben vastgesteld dat zijn gezondheidstoestand kan omschreven worden als 
volgt:  

                                                
1 Doorhalen wat niet past 



 

(omstandige beschrijving van de gezondheidstoestand en van de weerslag ervan op het behoorlijk waarnemen van zijn 
belangen van vermogensrechtelijke of andere aard) 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
(vervolledig deze beschrijving, indien nodig, op een bijgevoegd blad en voeg alle nuttige documenten voor de rechter toe) 
 
- Volgens mijn vaststellingen moet die gezondheidstoestand beschouwd worden als 
voorkomend op de lijst met de gezondheidstoestanden die geacht worden op ernstige en 
aanhoudende wijze het vermogen van de te beschermen persoon om zijn belangen van 
vermogensrechtelijke aard behoorlijk waar te nemen, zelfs met behulp van bijstand, aan te 
tasten, opgesteld overeenkomstig artikel 492/5, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek.  
Opmerkingen in dat verband: 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
- Volgens de International Classification of Functioning, Disability and Health, die op 22 mei 
2001 door de vierenvijftigste Wereldgezondheidsvergadering (WHA) werd aangenomen, kan 
die gezondheidstoestand onderstaande gevolgen hebben: 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
- Deze gezondheidstoestand brengt normaal de zorgverlening mee die kan omschreven 
worden als volgt: 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 

 
- Naar mijn mening kan  die persoon zich wel/niet2 verplaatsen; 
- Een verplaatsing is, gelet op zijn toestand, aangewezen/niet aangewezen2. 
- Deze persoon is/is niet2 bij machte kennis te nemen van de rekenschap van het beheer van 
zijn goederen, zo een bewindvoerder voor hem is aangesteld. 
 
Ik verklaar geen bloed- of aanverwant te zijn van de te beschermen persoon of van de 
verzoeker, noch op enigerlei wijze verbonden te zijn aan de instelling waar de te beschermen 
persoon zich bevindt. 
 
…………………, op  _ _ / _ _ / _ _ _ _  Handtekening en stempel van de arts  

                                                
2 Schrappen wat niet past 


