Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

VERZOEKSCHRIFT AANSTELLING BEWINDVOERDER
(art. 1240 Ger.W.)

Rechtspleging inzake bescherming van de goederen en persoon van een meerderjarig persoon

Aan de vrederechter van het kanton ……………………………………………………………………………
Verzoekende partij
Naam en voornamen: ....................................................................................................................................
Geboorteplaats en datum: .............................................................................................................................
Rijksregisternummer: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Woonplaats: ...................................................................................................................................................
Verblijfplaats: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail: ............................................................................................... Tel/GSM: ............................................

Geeft met eerbied te kennen dat overeenkomstig art. 488/1 B.W. of art. 488/2 B.W. om de aanwijzing verzocht
wordt van een bewindvoerder als rechterlijke beschermingsmaatregel over de beschermde of de te beschermen
persoon om reden zoals hierna aangegeven:
[Toelichting: deze rechterlijke bescherming kan betrekking hebben op de bescherming van zijn persoon (art. 492/1, § 1 Burgerlijk Wetboek),
op de bescherming van zijn goederen (art. 492/1, § 2 Burgerlijk Wetboek) of op de bescherming van de persoon en de goederen (art. 492/1,
§ 3 Burgerlijk Wetboek)]

Naam en voornaam: ......................................................................................................................................
Geboorteplaats en datum: .............................................................................................................................
Rijksregisternummer: .....................................................................................................................................
Woonplaats: ...................................................................................................................................................
Huidige verblijfplaats: ....................................................................................................................................
E-mail: ............................................................................................... Tel/GSM: ............................................

Heeft de beschermde persoon of de te beschermen persoon reeds een bewindvoerder en een
vertrouwenspersoon:
Ja 0

Neen 0

Zo ja, geeft de identiteit en het adres van deze personen:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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De verzoekende partij is verwant met de te beschermen persoon als:
[Welke verwantschap of andere aard van betrekking bestaat er tussen de verzoekende partij en de beschermde of de te beschermen
persoon]

Ouder / kind / broer / zus / begeleider / ander * : ...................................................................................................
De beschermde of de te beschermen persoon:
• leeft samen met zijn ouder(s)*
• is ongehuwd *
• is gehuwd en zo ja de echtgeno(o)t(e) vermelden*
• is weduw(e)(naar)*
• woont wettelijk samen*
• vormt een feitelijk gezin*
• heeft meerderjarige kinderen*

ja 0
ja 0
ja 0
ja 0
ja 0
ja 0
ja 0

neen 0
neen 0
neen 0
neen 0
neen 0
neen 0
neen 0

Als het antwoord op één van de vorige vragen ja is, dient u nauwkeurig de volledige identiteit en de gegevens
van de betrokken personen op te geven
(Naam en voornaam, rijksregisternummer, geboorteplaats –en datum, de woon- of verblijfplaats, het telefoonnummer en het e-mail adres)

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

De te beschermen persoon heeft nog andere verwanten dan diegene die hiervoor genoemd zijn:
[Bedoeld wordt de meerderjarige familieleden in de dichtste graad doch niet verder dan de tweede graad. Gelieve de volledige identiteit
(Naam en voornaam, rijksregisternummer, geboorteplaats –en datum, de woon- of verblijfplaats, het telefoonnummer en het e-mail adres)
op te geven zodat deze personen eventueel ook kunnen opgeroepen worden waardoor ze partij worden in deze procedure]

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Is er een private stichting die zich uitsluitend inzet voor de beschermde persoon of een stichting van openbaar nut die
voor de te beschermen persoon over een statutair ingesteld comité belast met het opnemen van bewindvoeringen
beschikt.
Ja 0

Neen 0

Zo ja, de naam en de maatschappelijke zetel: ………………………………………………………………………………………………………………..
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Wordt de te beschermen persoon door andere personen of verenigingen ondersteund en/of begeleid, en zo ja, gelieve
deze te vermelden: (bvb. vrienden, maatschappelijke assistenten, buren, medische hulpverlening, …)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

De verzoekende partij geeft te kennen dat dit verzoekschrift wordt ingediend uit de overweging dat de te
beschermen persoon tijdelijk / blijvend* - geheel* / gedeeltelijk* niet meer zelf kan instaan voor het beheer van
zijn/haar goederen en/of de zorg van zijn/haar persoon of voor beiden

De verzoekende partij is van oordeel dat een rechterlijke beschermingsmaatregel noodzakelijk is met betrekking
tot [Gelieve een keuze te maken]
0 de persoon van de te beschermen persoon.
0 de goederen van de te beschermen persoon.
0 de persoon en de goederen van de te beschermen persoon,
en geef kort de reden waarom een rechterlijke beschermingsmaatregel noodzakelijk is:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Beschrijf bondig maar concreet wat de huidige leefomstandigheden van de te beschermen persoon zijn:
[Belangrijk zijn de familiale, morele en materiële leefomstandigheden]

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

De te beschermen persoon kan zich wel / niet* verplaatsen naar het vredegerecht.
(de verplaatsingskosten van de rechtbank zijn wettelijk bepaald)

Geef een korte beschrijving - zo gekend - van de aard van de te beheren goederen en het vermogen van de te
beschermen persoon:
[Dit heeft betrekking op de vraag of de te beschermen persoon onroerende goederen, roerende goederen en/of andere waarden heeft]

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Heeft de beschermde of de te beschermen persoon een voorkeur voor een bepaalde bewindvoerder over de
goederen en/of de persoon; en zijn er suggesties over de aard en de omvang van diens bevoegdheden ?
[Zo ja, gelieve de volledige identiteit op te geven met adres en eventueel telefoonnummer en e-mail adres]

...................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Heeft de beschermde of de te beschermen persoon een voorkeur voor een bepaalde vertrouwenspersoon:
[Zo ja, gelieve de volledige identiteit op te geven met adres en eventueel telefoonnummer en e-mail adres]

...................................................................................................................................................................................

Ander relevante vermeldingen:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

De verzoekende partij vordert de uitvoerbaarheid van de te nemen maatregel.

Opgemaakt te ....................................... op ...............................................................................................................

Handtekening

(*): doorhalen wat niet past – gelieve dit verzoekschrift volledig in te vullen.

Verplicht :
22,00 euro retributie per verzoek te betalen bij neerlegging verzoekschrift.

Bijlagen:
* een omstandige geneeskundige verklaring, die ten hoogste vijftien dagen oud is en de gezondheidstoestand van de te beschermen persoon
beschrijft, die niet mag worden opgesteld door een geneesheer die een bloed- of aanverwant is van de te beschermen persoon of van de
verzoekende partij, of op generlei wijze verbonden is aan de instelling waar de te beschermen persoon zich bevindt
* desgevallend attest van goed gedrag en zeden van de kandidaat bewindvoerder en vertrouwenspersoon.
* een inventaris van de bij het verzoekschrift gevoegde en genummerde stukken.
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