
Gezin en Handicap maakt deel uit 
van de KVG-Groep en is lid van 
InclusieAmbassade

Vanaf 18 jaar wordt iedereen meerderjarig (dus ook een persoon met een ernstige beperking). 
Vanaf dat moment mag je o.a. contracten ondertekenen, keuzes maken over bijvoorbeeld een 
verblijfplaats, een rekening openen, geld afhalen, een lening aangaan, gaan stemmen, huwen, een 
kind erkennen, enz. 
Sommige mensen kunnen een aantal van deze handelingen echter niet (meer) alleen: mensen met 
een verstandelijke handicap, mensen met dementie, mensen met een psychische ziekte, … 
De persoon zelf of alle belanghebbenden kunnen dan een bewindvoering aanvragen.

- Kan er ook ‘buitengerechtelijk’ een vorm van bescherming geregeld worden? 
Hoe sluit je dan zo’n ‘zorgvolmacht’ af? 

- Wat is een bewindvoering? Voor wie kan je een bewindvoering aanvragen? 
Hoe vraag je een bewindvoering aan? Wat betekent dit voor de persoon die onder bewind staat? 

- Ben je verplicht een bewindvoering aan te vragen als je kind een verstandelijke handicap heeft 
of als je partner of ouder omwille van dementie een aantal zaken niet meer kan? 

- Wie kan bewindvoerder worden en wat is zijn/haar opdracht? 
- Wat doe je als je kind vroeger al een statuut van verlengd minderjarige had en je nog altijd niet 

opgeroepen werd door de vrederechter? 

Je spreker:
• Walter Niewold, vrederechter emeritus
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Vanzelfsprekend maken wij ook tijd voor al jouw vragen.
Deze infoavond is een gezamenlijk initiatief van de Adviesraad voor personen met een handicap 
van Bree en KVG /Gezin en Handicap vzw.

Deelnemen is gratis.

Schrijf je in:
- inschrijven verplicht
-  ann.sijbers@bree.be 089 84 85 50 of  

www.gezinenhandicap/infomomenten (03 216 29 90)

www.facebook.com/gezinenhandicap

infoavond

Bewindvoering
Wat is bewindvoering voor je meer-
derjarige kind? Waarmee hou je 
best rekening om een bewindvoe-
ring op maat te regelen?
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