Van verlengde minderjarigheid naar bewindvoering.
Op 1 september 2019 zullen alle nog bestaande statuten verlengde minderjarigheid
overgaan naar het statuut van ‘bewindvoering’. ‘Inkantelen’ noemen ze dat. Dit betekent
concreet:
De verlengd minderjarige persoon blijft beschermd. Voor alle handelingen
m.b.t. de goederen en m.b.t. de persoon blijft de persoon onbekwaam en geldt
het systeem van vertegenwoordiging.
Ouders oefenen vanaf dat moment niet langer het ‘ouderlijk gezag’ over
hun kind uit, maar worden bewindvoerders. Moest er al eerder een ‘voogd’
aangesteld zijn om de ouders te vervangen, dan wordt de voogd bewindvoerder.
Alle rechten en plichten van de bewindvoering zijn van toepassing. Vooral
het feit dat er bij de vrederechter jaarlijks een verslag moet uitgebracht worden
over de bewindvoering en er een aanvangsverslag moet ingediend worden, is voor
veel ouders een grote verandering. In de wet staat wel uitdrukkelijk ingeschreven
dat de vrederechter de mogelijkheid heeft om voor ouders af te wijken van de
strikte verslaggevingsverplichtingen en zelf de wijze kan bepalen waarop zij
jaarlijks verslag moeten geven.
De ene vrederechter is de andere niet …
In heel wat regio’s zijn de vrederechters al maanden hard aan het werk om die
inkanteling voor te bereiden. Ook de komende maanden hebben zij nog veel werk voor
de boeg. Deze vrederechters nodigen ouders uit voor een kennismaking, maken
duidelijke afspraken m.b.t. het aanvangsverslag en de jaarlijkse verslaggeving en ze
grijpen deze kans aan om te evalueren of de bescherming nog ‘past’ bij de persoon.
Helaas kiezen sommige vrederechters niet voor zo’n goed begeleide omzetting of komen
zij niet aan dit werk toe.
Moet je dan als ouders/voogd een initiatief nemen?
Volgens de wet hoef je als ouders niets te ondernemen, laat dat alvast duidelijk zijn. Als
zowel de ouders als de vrederechter niets ondernemen, dan is het statuut van het
bewind automatisch van toepassing vanaf 1 september 2019. De inkanteling loopt dan
automatisch.
Wij begrijpen echter goed dat ouders of voogden die nog geen uitnodiging van hun
vrederechter kregen om de inkanteling te regelen zich zorgen maken. Want moet je dan
al of niet een aanvangsverslag maken tegen 1 oktober (een maand na de inkanteling)?
En wanneer en hoe moet je jaarlijks verslag uitbrengen?
Wil je gerustgesteld worden, dan kun je zelf een brief aan de vrederechter sturen en
vragen of je bepaalde stappen moet ondernemen. Tegelijkertijd kun je aangeven dat je
de bewindvoering zelf wilt blijven opnemen of je kunt iemand anders voorstellen.
Inspiratie voor zo’n brief vind op www.gezinenhandicap.be/nieuws/bewindvoering.
Of je kunt een verzoekschrift indienen. Het format van het verzoekschrift dat je op de
website van Gezin en Handicap vindt, werd door de Limburgse vrederechters opgesteld
maar is overal van toepassing. Let wel op: telkens je een verzoekschrift indient, betaal je
hiervoor 20 euro. Als beide ouders samen het ouderlijk gezag uitoefenen, dan volstaat
het om één verzoekschrift in te dienen, anders betaal je twee keer die 20 euro.
De brief of het verzoekschrift stuur je naar het vredegerecht van de verblijfplaats van de
beschermde persoon.

