
 
 

 
 

Aan de vrederechter 
van het kanton 

 
Mevrouw/Mijnheer de vrederechter, 
 
De verzoekende partij: 
 

 
De verzoekende partij is van mening dat, ten aanzien van de hiernagenoemde persoon, een 
rechterlijke beschermingsmaatregel moet worden bevolen: 
 
1° met betrekking tot zijn persoon (art. 492/1, § 1 van het Burgerlijk Wetboek)* 
2° met betrekking tot zijn goederen (art. 492/1, § 2 van het Burgerlijk Wetboek)* 
3° met betrekking tot zijn persoon en zijn goederen (art. 492/1, § 3 van het Burgerlijk 
Wetboek)* 
(*doorhalen wat niet past) 
De te beschermen persoon: 

 
 
Waarbij de verzoekende partij…………………………..  van de te beschermen persoon is 
(graad van verwantschap of aard van de betrekkingen) 

 
 Naam: 
 
 Voornaam: 
 
 Plaats en datum van geboorte: 
 
 Woonplaats: 
 
 Op heden verblijvend te: 
 
 Tel.: 

BIJLAGE 7 
bij het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot vaststelling van de inhoud en de vorm 
van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift ter 

uitvoering van de artikelen 498/3, § 4, 499/6, 5e lid, en 499/14, § 4, van het Burgerlijk 
Wetboek en van het artikel 1240, 8e lid, van het Gerechtelijk Wetboek 

 
Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek 

 
Naam:   
 
 Voornaam: 
 
 Beroep: 
 
 Woonplaats/verblijfplaats: 
 
 Tel.: 
 



 
 
 
Onderwerp en beknopte aanduiding van de redenen van het verzoek: 
 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Voor zover van toepassing, te vermelden: 
 
De naam, de voornaam, de verblijf- of woonplaats en telefoonnummer van 
 
– zijn vader: …………………………………………………………………………………… 
 
– zijn moeder: ………………………………………………………………………………… 
 
– zijn echtgenoot/echtgenote:…………………………………………………………………… 
 
– zijn samenwonende partner: ………………………………………………………………… 
 
– de persoon met wie de te beschermen persoon een feitelijk gezin vormt:…………………... 
 
– de benaming en maatschappelijke zetel van de private stichting die zich uitsluitend inzet 

voor de te beschermen persoon:……………………………………………………………… 
 

- de benaming en de maatschappelijke zetel van de stichting van openbaar nut die 
voor de te beschermen personen over een statutair ingesteld comité belast met het 
opnemen van bewindvoeringen beschikt: 
………………………………………………………………………………………
… 

 
Bovendien en voor zover mogelijk te vermelden: 
 
– de aard en de samenstelling van de te beheren goederen: 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

– de naam, de voornaam, de woonplaats en telefoonnummer van de meerderjarige 
familieleden in dichtste graad, doch niet verder dan de tweede graad: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 



 
 
– de naam, de voornaam, de woonplaats en telefoonnummer van de personen die zouden 

kunnen fungeren als vertrouwenspersoon: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

– de familiale, morele en materiële leefomstandigheden waarvan de kennis voor de 
vrederechter nuttig kan zijn bij de aanstelling van een bewindvoerder: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
– eventuele opvolging door een medische of sociale dienst (OCMW, ziekenfonds, medische 

hulpverlening...), adres en telefoonnummer vermelden: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

Bovendien en voor zover de verzoeker er kennis van heeft: 
 

- de naam, de voornaam, de woonplaats en telefoonnummer van andere personen, 
verenigingen of groepen van personen die bij de ondersteuning en begeleiding van de te 
beschermen persoon een rol spelen (zoals vrienden, maatschappelijk assistenten, buren, 
huisarts, ..): 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
Suggesties betreffende de keuze van de aan te stellen bewindvoerder alsook betreffende de 
aard en de omvang van diens bevoegdheden: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Gevraagde rechterlijke beschermingsmaatregelen en/of maatregelen waarvan de 



 
 
opheffing of wijziging wordt gevraagd: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Bijlagen: 
 
– attest van woonplaats van de te beschermen persoon dat ten hoogste vijftien dagen oud is 
– omstandige geneeskundige verklaring die ten hoogste 15 dagen oud is 
– tweede exemplaar van dit verzoekschrift 
 
Eventuele redenen waarom de verzoekende partij in de absolute onmogelijkheid verkeert om de 
omstandige geneeskundige verklaring te voegen bij het verzoekschrift: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Datum:……………………… 
 
 
 
Handtekening van de verzoekende partij of van haar  advocaat, 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ter	  informatie	  
Overeenkomstig	  art.	  492/1,	  §	  1.	  van	  het	  Burgerlijk	  Wetboek	  dient	  de	  vrederechter	  die	  een	  rechterlijke	  
beschermingsmaatregel	   met	   betrekking	   tot	   de	   persoon	   beveelt	   zich	   uit	   te	   spreken	   over	   de	  
bekwaamheid	  van	  de	  beschermde	  persoon	  betreffende:	  	  
1°	  de	  keuze	  van	  zijn	  verblijfplaats;	  
2°	  het	  geven	  van	  de	  toestemming	  tot	  huwen	  bedoeld	  in	  artikel	  75	  en	  146	  B.W.;	  
3°	  het	  instellen	  van	  en	  zich	  verweren	  tegen	  een	  vordering	  tot	  nietigverklaring	  van	  het	  huwelijk,	  bedoeld	  in	  de	  artikelen	  180,	  184	  
en	  192	  B.W.;	  
4°	  het	  instellen	  van	  en	  zich	  verweren	  tegen	  een	  vordering	  tot	  echtscheiding	  op	  grond	  van	  onherstelbare	  ontwrichting	  van	  het	  
huwelijk,	  bedoeld	  in	  artikel	  229	  B.W.;	  
5°	  het	  indienen	  van	  een	  verzoek	  tot	  echtscheiding	  door	  onderlinge	  toestemming	  bedoeld	  in	  artikel	  230	  B.W.;	  
6°	  het	  instellen	  van	  en	  zich	  verweren	  tegen	  een	  vordering	  tot	  scheiding	  van	  tafel	  en	  bed	  bedoeld	  in	  artikel	  311bis	  B.W.;	  
7°	  het	  erkennen	  van	  een	  kind	  overeenkomstig	  artikel	  328	  B.W.;	  
8°	  het	  voeren	  van	  gedingen	  als	  eiser	  of	  als	  verweerder	  betreffende	  zijn	  afstamming	  bedoeld	  in	  boek	  I,	  titel	  VII	  B.W.;	  
9°	   de	   uitoefening	   van	   het	   ouderlijk	   gezag	   over	   de	   persoon	   van	   de	  minderjarige,	   bedoeld	   in	   boek	   I,	   titel	   IX	   B.W	   en	   van	   de	  
ouderlijke	  prerogatieven;	  
10°	  de	  aflegging	  van	  een	  verklaring	  van	  wettelijke	  samenwoning	  bedoeld	  in	  artikel	  1476,	  §	  1	  B.W.,	  alsook	  de	  beëindiging	  van	  
de	  wettelijke	  samenwoning,	  bedoeld	  in	  artikel	  1476,	  §	  2	  B.W.;	  
11°	  in	  voorkomend	  geval,	  het	  afleggen	  van	  een	  verklaring	  tot	  verkrijging	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit,	  bedoeld	  in	  hoofdstuk	  III	  
van	  het	  Wetboek	  van	  de	  Belgische	  nationaliteit	  van	  28	  juni	  1984;	  
12°	  de	  uitoefening	  van	  de	  rechten	  bedoeld	  in	  de	  wet	  van	  8	  december	  1992	  tot	  bescherming	  van	  de	  persoonlijke	  levenssfeer	  ten	  
opzichte	  van	  de	  verwerking	  van	  de	  persoonsgegevens;	  
13°	  de	  uitoefening	  van	  het	  recht	  bedoeld	  in	  de	  wet	  van	  23	  juni	  1961	  betreffende	  het	  recht	  tot	  antwoord;	  
14°	   het	   richten	   van	   een	   verzoek	   tot	   naams-‐	   of	   voornaamswijziging,	   bedoeld	   in	   artikel	   2	   van	   de	   wet	   van	   15	   mei	   1987	  
betreffende	  de	  namen	  en	  voornamen;	  
15°	   de	  uitoefening	   van	  de	   rechten	   van	  de	  patiënt,	   bedoeld	   in	   de	  wet	   van	  22	  augustus	   2002	  betreffende	  de	   rechten	   van	  de	  
patiënt;	  
16°	  het	  verlenen	  van	  de	  toestemming	  om	  een	  experiment	  op	  de	  menselijke	  persoon	  uit	  te	  voeren	  overeenkomstig	  artikel	  6	  van	  
de	  wet	  van	  7	  mei	  2004	  inzake	  experimenten	  op	  de	  menselijke	  persoon;	  
17°	  het	  verlenen	  van	  de	  toestemming	  tot	  het	  wegnemen	  van	  organen	  zoals	  bedoeld	  in	  artikel	  5	  of	  artikel	  10	  van	  de	  wet	  van	  13	  
juni	  1986	  betreffende	  het	  wegnemen	  en	  transplanteren	  van	  organen;	  
18°	  de	  uitoefening	  van	  het	  recht	  op	  weigering	  om	  een	  autopsie	  uit	  te	  voeren	  op	  zijn	  kind	  van	  minder	  dan	  achttien	  maanden,	  
bedoeld	   in	   artikel	   3	   van	   de	   wet	   van	   26	   maart	   2003	   houdende	   regeling	   van	   de	   autopsie	   na	   het	   onverwachte	   en	   medisch	  
onverklaarde	  overlijden	  van	  een	  kind	  van	  minder	  dan	  achttien	  maanden;	  
19°	  het	  verlenen	  van	  de	  toestemming	  tot	  het	  wegnemen	  van	  lichaamsmateriaal	  bij	   levenden	  als	  bedoeld	  in	  artikel	  10	  van	  de	  
wet	   van	   19	   december	   2008	   inzake	   het	   verkrijgen	   en	   het	   gebruik	   van	   menselijk	   lichaamsmateriaal	   met	   het	   oog	   op	   de	  
geneeskundige	  toepassing	  op	  de	  mens	  of	  het	  wetenschappelijk	  onderzoek.	  

	  
Overeenkomstig	  art.	  492/1,	  §	  2	  van	  het	  Burgerlijk	  Wetboek	  dient	  de	  vrederechter	  die	  een	  rechterlijke	  
beschermingsmaatregel	   met	   betrekking	   tot	   de	   goederen	   beveelt	   zich	   uit	   te	   spreken	   over	   de	  
bekwaamheid	  van	  de	  beschermde	  persoon	  betreffende:	  	  
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	  van	  meer	  dan	  negen	  
jaar;	  
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;	  
14°/1	  een	  overeenkomstig	  als	  bedoeld	  in	  artikel	  1478,	  vierde	  lid,	  af	  te	  sluiten	  en	  te	  wijzigen;	  
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	  bedoeld	  in	  boek	  I,	  titel	  IX	  B.W.	  
 


