
Eindelijk schot in een 
‘kwetsbare’ materie.

Nog even geduld!

Ruim 10 jaar lang werd er, met veel ‘ups 
en downs’ en met betrokkenheid van 
velen, aan gewerkt … En zie, op 28 fe-
bruari jl., werd de ‘wet tot hervorming 
van de regelingen inzake onbekwaam-
heid en tot instelling van een nieuw 
beschermingsstatuut die strookt met 
de menselijke waardigheid’ definitief en 
unaniem door de plenaire zitting van de 
kamer goedgekeurd. Nu is het wachten 
op de publicatie van deze wet in het 
Belgisch Staatsblad. Meestal gebeurt dit 
ongeveer twee maanden na de goed-
keuring; helaas geldt dit niet voor deze 
wet. 100% zekerheid is er dus nog altijd 
niet, maar verschillende ‘betrouwbare 
bronnen’ verzekerden ons dat het nu 
echt niet meer kan mislopen. Een te-
lefoontje naar het kabinet van justitie-
minister Annemie Turtelboom bracht 
geen duidelijkheid over de datum dat 
de wetgeving effectief in het staatsblad 
zal gepubliceerd worden, maar wij kre-
gen wel de bevestiging dat de teksten 
hiervoor klaar waren. Er wordt enkel 
gewacht ‘op het goeie moment’ om de-
ze te publiceren.

Aangezien een nieuwe wetgeving een 
jaar na publicatie in het staatsblad kan 
uitgevoerd worden, kunnen wij met 
quasi zekerheid zeggen dat de hervor-
ming inzake de bijstand en bescherming 
van kwetsbare personen in (of net na) 
de zomer 2014 in voege zal gaan.

Het langverwachte, nieuwe beschermingsstatuut voor personen 
die omwille van een verstandelijke beperking, een psychische 
ziekte, dementie, … kwetsbaar zijn en in min of meerdere mate 
bescherming nodig hebben voor het beheer van hun gelden en 
goederen en/of het nemen van bepaalde beslissingen over hun 
‘persoon’ zou nu echt wel voor heel binnenkort zijn.
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KVG heeft de totstandkoming van deze 
wet van bij het begin op de voet ge-
volgd. Wij hebben het erg gewaardeerd 
dat we met de initiatiefnemer, Dhr. Luc 
Goutry, en later met al degenen die de 
werkzaamheden hebben verdergezet 
voortdurend in dialoog konden gaan en 
dat er wel degelijk met een groot aantal 
van onze adviezen rekening gehouden 
werd. Alles mag dan nog niet in kan-
nen en kruiken zijn. Maar omdat wij al 
zoveel concrete vragen krijgen, omdat 
wij weten dat heel wat ouders van een 
kind met een verstandelijke handicap 
wachten om een beschermingsstatuut 
aan te vragen en omdat wij ervaren dat 
er, bij gebrek aan informatie, al heel wat 
‘kwakkels’ de wereld ingestuurd wor-
den, willen wij toch al een tip van de 
sluier oplichten. In de toekomst zullen 
wij in Handiscoop regelmatig enkele fa-
cetten uit de nieuwe wetgeving onder 
de loep nemen.

Nog één beschermingsstatuut: 
‘de bewindvoering’.

Het ‘voorlopig bewind’, de ‘verlengde 
minderjarigheid’, ‘onbekwaamverklaring’ 
en ‘bijstand van een gerechtelijk raads-
man aan verkwisters’ verdwijnen als de 
nieuwe wetgeving in voege gaat. Er zal 
dan nog enkel sprake zijn van de ‘be-
windvoering’.

Voor wie is deze wet van toepassing?
‘De meerderjarige die wegens zijn gezond-
heidstoestand geheel of gedeeltelijk, zij het 
tijdelijk, niet in staat is zonder bijstand of 
andere beschermingsmaatregel zijn be-
langen van vermogensrechtelijke of niet-
vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk 
waar te nemen, kan onder bescherming 
worden geplaatst, indien en voor zover de 
bescherming van zijn belangen dit vereist.’ 
(art. 488/1)

De nieuwe wetgeving is gebaseerd op 
het huidige systeem van ‘voorlopige be-
windvoering’. Bedoeling was om verder 
te bouwen op de positieve zaken van 
deze wetgeving en de knelpunten weg 

in het centraal register dat wordt bijge-
houden door de Koninklijke Federatie 
van het Belgische Notariaat. Deze vorm 
van bescherming werd uitdrukkelijk in 
de nieuwe wet opgenomen omwille van 
de rechtszekerheid voor alle betrokke-
nen en als stimulans om zich te beper-
ken tot deze vorm van bescherming als 
dit voor de persoon voldoende is. De 
vorm van bescherming tast bovendien 
de juridische handelingsbekwaamheid 
niet aan. De tussenkomst van de vrede-
rechter blijft de uitzondering.

De rechterlijke bescherming:

De rechterlijke bescherming is van toe-
passing op een meerderjarige persoon 
die door een rechterlijke beslissing on-
bekwaam wordt verklaard om bepaal-
de handelingen uit te voeren. (bijv. een 
huurovereenkomst ondertekenen)
Ook hier geldt weer dat het minst in-
grijpende eerst moet toegepast wor-
den. Pas als ‘bijstand’ niet voldoende is, 
wordt overgegaan naar ‘vertegenwoor-
diging’.
- Bijstand: de beschermde persoon 

mag zelf, maar niet zelfstandig een be-
paalde handeling stellen. De bewind-
voerder treedt in dit geval op ‘ter ver-
volmaking van de rechtsgeldigheid van 
een handeling gesteld door de bescherm-
de persoon’. De beschermde persoon 
neemt zelf het initiatief.

- Vertegenwoordiging : de be-
schermde persoon mag niet zelfstan-
dig, noch zelf een bepaalde handeling 
stellen. De bewindvoerder treedt op 
‘in naam en voor rekening van de be-
schermde persoon’ (deze maatregel lijkt 
het meest op ons huidige systeem van 
voorlopige bewindvoering). 

In zijn beschikking moet de vrederech-
ter uitdrukkelijk de handelingen benoe-
men waarvoor de beschermde persoon 
onbekwaam is. Doet hij dit niet dan 
blijft de beschermde persoon hiervoor 
bekwaam. 
De vrederechter kan te allen tijde 
ambtshalve of op verzoek een einde 
maken aan de rechterlijke bescher-
mingsmaatregel of de inhoud ervan wij-
zigen.
Uiterlijk twee jaar na het uitspreken van 
de beschikking wordt de rechterlijke 
beschermingsmaatregel geëvalueerd.

te werken. Het begrip ‘gezondheidstoe-
stand’ wordt ruim omschreven, maar bij 
de aanvraagprocedure zal er veel aan-
dacht gaan naar een zorgvuldige beoor-
deling ervan.

Iedereen is bekwaam, tenzij …

In de nieuwe wetgeving wordt duidelijk 
vertrokken vanuit een visie op handicap 
die wij ook terugvinden in o.a. het VN-
verdrag voor gelijke kansen van perso-
nen met een handicap en die ervan uit-
gaat dat mensen met een handicap de 
kansen moeten krijgen om volop aan de 
samenleving deel te nemen, zelf keuzes 
te maken, zelf te doen wat kan. 
Personen met een handicap stimule-
ren tot zelfbeschikking en autonomie is 
trouwens ook een aanbeveling van de 
Raad van Europa (9 december 2009). 
Bescherming moet dus enkel geboden 
worden waar dit echt nodig is. Het is 
aan de vrederechter om een beslissing 
‘op maat’ van elk individu te nemen: 
‘indien en voor zover de bescherming van 
zijn belangen dit vereist’. De bescher-
ming kan zowel betrekking hebben op 
de gelden en goederen (de vermogens) 
van de betrokkene als op de persoon 
zelf (bijv. over de verblijfpaats). Beide 
bevoegdheden worden duidelijk van el-
kaar gescheiden. Het is bovendien een 
opdracht voor iedereen die bij de be-
windvoering betrokken is (vrederechter, 
bewindvoerder, vertrouwenspersoon) 
om de ‘beschermde persoon’ zo goed 
mogelijk te informeren en zoveel mo-
gelijk te betrekken bij alle mogelijke be-
slissingen.

Het minst ingrijpende eerst!

Er wordt uitdrukkelijk in de wetgeving 
gesteld dat de minst ingrijpende vorm 
van bescherming eerst moet toegepast 
worden. In dit kader is er sprake van: 
een ‘buitengerechtelijke bescherming’ 
en een ‘gerechtelijke bescherming’.

De buitengerechtelijke bescherming: 

De buitengerechtelijke bescherming is 
beperkt tot het beheer van geld en goe-
deren. Het gaat om een vorm van ‘lastge-
ving’ (volmacht) die geregistreerd wordt 
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Willen wij toch ook al 
meegeven …

- Het is mogelijk om een beschermings-
maatregel aan te vragen vanaf de leef-
tijd van 17 jaar.

- Bewindvoerder: bij voorkeur wordt 
er een bewindvoerder uit het di-
recte netwerk van de betrokke-
ne aangesteld. Iedereen kan, op 
het moment dat men nog wilsbe-
kwaam is, reeds een bewindvoer-
der kiezen en laten registreren. 
In principe wordt er één bewindvoer-
der aangesteld voor zowel bijstand of 
vertegenwoordiging voor het beheer 
van geld en goederen als voor de per-
soon. Maar het is ook mogelijk om 
voor beide bevoegdheden een andere 
bewindvoerder aan te stellen. Met uit-

zondering van de beide ouders kan 
maar één bewindvoerder over de per-
soon worden aangesteld. Voor de goe-
deren kunnen er eventueel meerdere 
bewindvoerders aangesteld worden.

- Vertrouwenspersoon: in de nieuwe 
wetgeving krijgt de vertrouwensper-
soon een belangrijke rol toegewezen. 
De vertrouwenspersoon is de ‘per-
soon die als bemiddelaar optreedt 
tussen de bewindvoerder over de 
persoon, de bewindvoerder over de 
goederen en de beschermde persoon, 
de mening vertolkt van de bescherm-
de persoon in de bij wet bepaalde si-
tuaties indien hij daar zelf niet toe in 
staat is of hem ondersteunt bij het ui-
ten van zijn mening ingeval hij dit niet 
zelfstandig kan en toezicht uitoefent 
op de goede werking van het bewind.’ 
Iedereen heeft de mogelijkheid om 
vooraf iemand aan te duiden als ver-
trouwenspersoon. 

- In de opdracht van de bewindvoerder 
staat duidelijk dat hij de beschermde 
persoon moet informeren en in de 
mate van het mogelijke een stem ge-
ven in het besluitvormingsproces (cfr. 
Kinderrechten, patiëntenrechten, VN-
verdrag). Een bewindvoering moet de 
actieve betrokkenheid en de autono-

Bij voorkeur wordt een bewindvoerder uit het 
directe netwerk aangesteld.

mie van de beschermde persoon sti-
muleren. 

- Tenietverklaren van bepaalde hande-
lingen: kleine handelingen (bijv. op vlak 
van telecommunicatie) kunnen teniet-
verklaard worden vanaf het moment 
dat het verzoekschrift voor de aan-
vraag van een bewindvoering werd 
neergelegd. Grotere handelingen kun-
nen pas nietig verklaard worden na 
publicatie van de bewindvoering in het 
staatsblad.

- Voor de mensen die nu al een be-
schermingsmaatregel hebben, wordt 
er een overgangsperiode voorzien. 
Binnen 2 jaar na de inwerkingtreding 
van de wetgeving zullen de statuten 
voorlopig bewind automatisch omge-
zet worden in de nieuwe wetgeving. 
Maar binnen twee jaar na die omzet-

ting is een evaluatie van de hande-
lingsonbekwaamheid verplicht. Voor 
de verlengde minderjarigheid en de 
geerechtelijke onbekwaamverklaring 
zal de automatische omzetting binnen 
5 jaar na de inwerkingtreding van de 
nieuwe wetgeving gebeuren en is een 
evaluatie binnen de twee jaar even-
zeer verplicht. 

Als je ’t ons vraagt …

Wij steken niet onder stoelen of ban-
ken dat wij toch nog bezorgd zijn wat 

betreft de uitvoering van deze wet. De 
opdracht en de rol van de vrederech-
ters bij het uitspreken van een bewind-
voering zijn uitgebreider dan ooit. Een 
beslissing nemen ‘op maat’ van een indi-
viduele persoon, rekening houdend met 
het netwerk, en zich uitdrukkelijk uit-
spreken over handelingen waarvoor de 
persoon onbekwaam geacht wordt de-
ze uit te voeren, is complex. Wij vrezen 
dat vrederechters (nog) niet voldoende 
voorbereid zijn op deze complexe op-
dracht. Bovendien is er tot nu toe geen 
omkadering voorzien van de vrede-
rechters om dit op een kwaliteitsvolle 
manier aan te pakken. En tussen ons 
gezegd en gezwegen … vrederechters 
heb je in ‘alle maten en gewichten’: van 
de meest communicatieve, warme, em-
pathische en betrokken mensen tot de 
meest stroeve, juridische technocraten. 
Maar je kunt je eigen vrederechter niet 
kiezen, je zult het moeten doen met de 
vrederechter die bevoegd is voor jouw 
woonplaats.

Ook de vergoeding van 3% van het (vaak 
heel beperkte) inkomen van de betrok-
kene voor de juridische bewindvoerders 
en het feit dat het aantal bewindvoe-
ringen per persoon niet beperkt werd, 
blijft ons een doorn in het oog. 

Ondanks deze ‘knelpunten’ zien wij heel 
wat positieve kansen in deze nieuwe 
wetgeving, zeker als de uitvoeringsbe-
sluiten zullen opgesteld worden in de-
zelfde ‘geest’ als die van de wetgeving.

Lief VANBAEL

Met dank aan Dr. Tim Wuyts

Informatieronde 
‘nieuwe wetgeving 
beschermingsmaatregelen’
Vanaf oktober 2013 tot de zomer 2014 zal Gezin en Handicap in elke regio info-
momenten organiseren over de nieuwe wetgeving. Goed geïnformeerde
inleiders zullen de nieuwe wetgeving zo concreet mogelijk toelichten en je zal
de kans krijgen om al je vragen te stellen. Wie zeker wil uitgenodigd worden,
kan nu al een seintje geven aan Gezin en Handicap, gezinenhandicap@kvg.be, 
03 216 29 90. Hou zeker de agenda in Handiscoop in het oog.
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De omzettingen naar de nieuwe wetge-
ving gebeuren automatisch, je moet dus 
zelf niets ondernemen. Als je echter van 
mening bent dat de nieuwe wetgeving 
beter is voor de beschermde persoon, 
dan kan je aan de vrederechter vragen 
om een bewindvoering ‘op maat’ uit 
te spreken. Dat door de nieuwe wet-
geving vrederechters gestimuleerd en 
ondersteund zullen worden om een be-
windvoering ‘op maat’ uit te spreken, is 
alvast een goede zaak. Op voorwaarde 
natuurlijk dat de vrederechters dit op 
een empathische en deskundige wijze 
aanpakken. Uitgangspunten hierbij zijn:
- Bescherming moet enkel geboden 

worden waar dit echt nodig is: ‘indien 
en voor zover de bescherming van 
zijn belangen dit vereist’. 

- De minst ingrijpende vorm van be-
scherming moet eerst toegepast wor-
den. In dit kader is er sprake van: een 
‘buitengerechtelijke bescherming’ 
(lastgeving) en een ‘gerechtelijke be-
scherming’ (pas als ‘bijstand’ niet vol-
doende is, wordt overgegaan naar 
‘vertegenwoordiging’).

In zijn beschikking moet de vrederech-
ter uitdrukkelijk de handelingen benoe-
men waarvoor de beschermde persoon 
onbekwaam is. Doet hij dit niet dan 
blijft de beschermde persoon hiervoor 
bekwaam. 

De nieuwe wetgeving bouwt verder op 
ons huidige systeem van ‘bewindvoe-
ring’. Het statuut van verlengde min-
derjarigheid zal daardoor verdwijnen en 
iedereen komt in het systeem van de 
bewindvoering terecht.

De mensen die reeds als bewindvoerder 
werden aangesteld, zijn al vertrouwd 
met het voorleggen van een verslag 
over het beheer van de gelden en goe-
deren, meestal jaarlijks, bij de vrede-
rechter. Voor hen zal er niet zoveel ver-
anderen. Vernieuwend is wel dat er nu 

In Handiscoop van juni 2013 
hebben wij de grote lijnen van 
de nieuwe wetgeving al toe-
gelicht. De volgende maan-
den zullen we regelmatig een 
concreet antwoord proberen 
te geven op een veelgestelde 
vraag over deze materie.

Mijn zoon heeft al vele jaren 
het statuut van verlengde 
minderjarigheid. Gaat er 
voor hem ook iets verande-
ren?

Ook voor mensen die al jarenlang een 
beschermingsmaatregel hebben, ver-
lengde minderjarigheid of voorlopige 
bewindvoering, zal de nieuwe wetgeving 
van toepassing zijn. Niet van vandaag op 
morgen, wel na een overgangsperiode. 
Uiterlijk binnen twee jaar nadat de nieu-
we wet in voege treedt, dus 1 juni 2016, 
zullen de huidige bewindvoeringen om-
gezet worden naar de nieuwe regelge-
ving. Binnen twee jaar na die omzetting 
is een evaluatie van de handelingsonbe-
kwaamheid verplicht. Voor de verlengde 
minderjarigheid zal de omzetting binnen 
5 jaar na de inwerkingtreding van de 
nieuwe wetgeving gebeuren en is een 
evaluatie binnen de twee jaar evenzeer 
verplicht. 

Een nieuwe wetgeving
beschermingsmaatregelen
De langverwachte, nieuwe wetgeving over de beschermingsmaatregelen 
verscheen in het Belgisch Staatsblad op 14 juni 2013 en zal in voege 
gaan op 1 juni 2014. Deze wetgeving is van toepassing voor personen 
die omwille van een verstandelijke handicap, psychische problemen, 
dementie, … kwetsbaar zijn en in min of meerdere mate bescherming 
nodig hebben voor het beheer van hun gelden en goederen en/of het 
nemen van bepaalde beslissingen over hun ‘persoon’. 

6November 2013



een onderscheid gemaakt wordt tussen 
de handelingen m.b.t. de persoon en de 
handelingen m.b.t. de goederen. Meestal 
zal er één bewindvoerder worden aan-
gesteld die beide opdrachten zal opne-
men. Maar er kan eventueel ook een 
bewindvoerder voor de persoon en een 
andere voor de goederen aangesteld 
worden. Voor de bewindvoering over 
de goederen kunnen zelfs meerdere 
personen aangesteld worden. Voor de 
bewindvoering over de persoon is dit 
logischerwijze slechts één persoon, met 
uitzondering van beide ouders. Bij voor-
keur wordt er iemand uit het directe 
netwerk als bewindvoerder aangesteld. 
Uitdrukkelijk werd in de wetgeving op-
genomen, en wij verwachten dat vre-
derechters daarop ook zullen toezien, 
dat de beschermde persoon goed moet 
geïnformeerd en betrokken worden bij 
de bewindvoering. De bewindvoerder 
speelt hierbij een belangrijke rol.

Voor mensen die nu het ‘ouderlijk ge-
zag’ uitoefenen over hun kind dat ver-
lengd minderjarig verklaard werd, zal 
er wel een en ander veranderen. In de 
meeste situaties moesten ouders tot 
nu toe geen verslaggeving over het be-
heer van de goederen van hun kind aan 
de vrederechter voorleggen. De voogd 
die, na het wegvallen van de langstle-
vende ouder, werd aangesteld moest 
dit wel doen. Nu het statuut van ver-
lengde minderjarigheid wegvalt en ver-
vangen wordt door een bewindvoering 
‘op maat’ worden ook de ouders ‘be-
windvoerders’, met dezelfde opdracht 
en verantwoordelijkheid als alle andere 
bewindvoerders. Dus ook een verslag 
neerleggen bij de vrederechter. 
De kans is groot dat de vrederechter 
de ouders die nog het ouderlijk gezag 
uitoefenen zal uitnodigen om bij hem/
haar langs te komen wanneer de ver-
lengde minderjarigheid omgezet wordt 
in een bewindvoering. De vrederechter 
kan dan onderzoeken of een verslagge-
vingsplicht wel noodzakelijk is en even-
tueel afspreken dat een jaarlijkse verslag 
niet nodig is. Om het voor iedereen wat 
eenvoudiger te maken, werd in de wet-
geving alvast voorzien dat er voor deze 
verslaggeving modelformulieren zullen 
voorgesteld worden.

lief VANBAEl

Ronde van Vlaanderen
‘nieuwe wetgeving beschermingsmaatregelen’

Wie als een van de eersten wil geïnformeerd worden over de nieuwe wetge-
ving, is van harte welkom op een van de vormingsmomenten van Gezin en 
Handicap:
- Donderdag	28	november	2013 om 19.30 u., 

Pastoraal Centrum Seminarie, Tulpinstraat 75, Hasselt.
- Donderdag,	13	februari	2014	om 13.30 u., 

Vormingscentrum Guislain, Guislainstraat 43, Gent.
- Vrijdag,	14	februari	2014	om 13.30 u., 

’t Seinhuis, Tiensesteenweg 63, Leuven (Kessel-lo).
- Dinsdag,	18	maart	2014	om 13.30 u., 

Dommelhof, Toekomstlaan 5, Neerpelt.
- Dinsdag	25	maart	2014	om 19.30 u., ’t Mankement, Noorderlaan 4, Zellik.
- Dinsdag	22	april	2014	om 19.30 u., De Boomgaard, Bogaerdstraat 33 

(ingang Papiermolenstraat, Dendermonde.
- Dinsdag	6	mei	2014	om 13.30 u., Provinciehuis Boeverbos, 

Koning Leopold III-laan 41, Sint-Andries Brugge.
- Vrijdag	9	mei	2014	om 13.30 u, 

De Stroming, Nationalestraat 111 - 113, Antwerpen
- Vrijdag	16	mei	2014	om 13.30 u., 

Pastoraal Centrum Seminarie, Tulpinstraat 75, Hasselt.

Informatie en inschrijvingen:  Gezin en Handicap, 03 216 29 90, 
gezinenhandicap@kvg.be.

Auto- en rolstoel pechverhelping
Pech met de auto ... pech met de rolstoel ...
het zal je maar overkomen!
Gelukkig sloot KVG een overeenkomst af met VAB waardoor
onze leden tegen een voordeeltarief kunnen aansluiten
bij de VAB pechbijstand in de Benelux. Deze pechverhelping is 
geldig voor de wagen of in beperkte mate voor de rolstoel. 

Opgelet: uw KVG-lidmaatschap is hier NIET inbegrepen en zal door uw 
afdeling jaarlijks afzonderlijk opgehaald worden.

Meer informatie krijgt u op het algemeen secretariaat van KVG: 03 216 29 90

De tarieven voor KVG-leden op jaarbasis zijn de volgende:

Als gehandicapte:
 Pechbijstand 1ste aansluiting:  75
 Pechbijstand 2de aansluiting:  65
 
Als valide:
 Pechbijstand 1ste aansluiting:  93
 Pechbijstand 2de aansluiting:  82

Vervangwagen: +  35
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heren wil ik dat persoon X dit voor mij 
doet.’ Eventueel kun je in de lastgeving 
nog een aantal voorwaarden opnemen 
over de manier waarop je wenst dat 
het beheer van je geld of goederen 
zal gebeuren. Je kunt deze lastgeving 
opstellen samen met een notaris. Maar 
je kunt ook zelf een overeenkomst op 
papier zetten en deze neerleggen bij de 
griffie van het vredegerecht. Zij zorgen 
er dan voor dat deze overeenkomst 
geregistreerd wordt in het centraal 
register. Het komt er dus op neer dat je, 
in volle bewustzijn, iets regelt voor later. 

Nu is het niet zo eenduidig om in het 
algemeen te stellen dat personen met 
een verstandelijke handicap ‘wilsbe-
kwaam’ zijn om een lastgeving op te 
stellen. Dit is afhankelijk van hun mo-
gelijkheden. Sommige mensen met een 
verstandelijke handicap kunnen heel 
bewust een overeenkomst afsluiten. 
Bijv.: ‘Ik verleen mijn pa een volmacht 
op mijn zicht- en spaarrekening ge-
plaatst bij bank X. Hij mag een bedrag, 
enkel met mijn toestemming, afhalen 
of overschrijven. Hij heeft het recht 
om geïnformeerd te worden over de 

Mijn dochter heeft een lichte 
verstandelijke handicap en kan, 
met wat ondersteuning, vrij zelf-
standig leven. Maar zij laat zich 
snel beïnvloeden en wij maken 
ons zorgen dat mensen die het 
niet zo goed met haar voorheb-
ben haar financieel pijn zullen 
doen. Daarom vinden wij het 
nodig om toch een vorm van be-
scherming te voorzien. Zou een 
buitengerechtelijke bescherming 
iets voor onze dochter kunnen 
zijn?

In de nieuwe wetgeving wordt uitdruk-
kelijk gesteld dat de minst ingrijpende 
vorm van bescherming eerst moet 
toegepast worden. Daarom wordt ook 
de ‘buitengerechtelijke bescherming’ 
gestimuleerd. Pas als deze vorm van 
bescherming niet voldoende is, kan 
overgegaan worden naar de ‘rechter-
lijke bescherming’. En ook hier geldt 
dat eerst moet bekeken worden of 
‘bijstand’ voldoende is. Is dit niet het 
geval, dan kan er overgegaan worden 
naar ‘vertegenwoordiging’.

De buitengerechtelijke bescherming 
is beperkt tot het beheer van geld en 
goederen. Het gaat om een vorm van 
‘lastgeving’ (volmacht) die geregistreerd 
wordt in het centraal register dat wordt 
bijgehouden door de Koninklijke Fede-
ratie van het Belgische Notariaat. 
Eigenlijk kan ieder van ons op elk 
moment in zijn leven een ‘lastgeving’ 
opstellen en daarmee iets regelen voor 
later, voor als je niet meer in staat 
bent om je eigen geld en goederen te 
beheren. Voorwaarde is wel dat je ‘wils-
bekwaam’ bent op het moment dat je 
zo’n lastgeving opstelt. Zo zou je bijv. 
kunnen stellen: ‘Vanaf het moment dat 
twee artsen, onafhankelijk van elkaar, 
oordelen dat ik niet meer in staat ben 
om mijn eigen geld en goederen te be-

rekening, de verrichtingen erop en het 
saldo ervan.’
Zo kun je als ouder een oogje in het 
zeil houden. Belangrijk is wel vooraf de 
bank op de hoogte te brengen.

Andere personen met een verstande-
lijke handicap zullen het niet aankun-
nen om een dergelijke overeenkomst 
op te stellen. Voor hen kan er dan 
een rechterlijke bescherming aange-
vraagd worden. Binnen die rechterlijke 
bescherming zal voor veel mensen 
‘bijstand’ voldoende zijn. Dit wil zeggen 
dat zij, in overleg met een bewindvoer-
der, zelf bepaalde rechtshandelingen 
stellen. Pas als bijstand niet voldoende 
is, komt ‘vertegenwoordiging’ in beeld. 
Dit betekent dat niet de persoon met 
een handicap zelf handelt, maar dat 
een bewindvoerder in zijn plaats han-
delt. Het is aan de vrederechter om ‘op 
maat’ van de persoon zelf te bepalen 
waarvoor hij onbekwaam is en waar-
voor er bijstand of vertegenwoordiging 
nodig is. 

Lief VANBAEL

Nieuwe wetgeving
 beschermingsmaatregelen

Ronde van Vlaanderen
‘nieuwe wetgeving beschermingsmaatregelen’

Gezin en Handicap plande dit voorjaar een aantal extra infoavonden 
en -namiddagen. Er zijn nog plaatsen vrij voor:
- Dinsdag, 18 maart 2014 om 13.30 u., Neerpelt.
- Dinsdag 25 maart 2014 om 19.30 u., Zellik.
- Dinsdag 22 april 2014 om 19.30 u., Dendermonde.
- Dinsdag 6 mei 2014 om 13.30 u., Sint-Andries Brugge.
- Vrijdag, 9 mei 2014 om 13.30 u., Antwerpen.
- Vrijdag 16 mei 2014 om 13.30 u., Hasselt.
- Donderdag, 22 mei 2014 om 19.30 u., Turnhout.

Informatie en inschrijvingen: Gezin en Handicap, 03 216 29 90, 
gezinenhandicap@kvg.be, www.gezinenhandicap.be.

De nieuwe wetgeving over de 
beschermingsmaatregelen zal 
pas in werking treden vanaf 1 
september 2014 en niet vanaf 1 
juni zoals gepland. Wij beloof-
den om regelmatig in Handis-
coop een concreet antwoord 
te geven op een veel gestelde 
vraag over deze materie …
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