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Welke gegevens heb je nodig om het verzoek tot rechterlijke bescherming (aanstelling van een
bewindvoerder) online in te dienen via www.rechterlijkebescherming.be?
-

-

HOME

Gegevens van de te beschermen persoon
o naam en voornaam
o bij voorkeur het rijksregisternummer
o geboortedatum
o domicilieadres en verblijfadres
Jouw gegevens (verzoekende partij):
o elektronische Identiteitskaart (e-ID) met pincode of elektronische vreemdelingenkaart met
pincode of je maakt gebruik van de ‘Itsme-app’
! Als je geen Belgische identiteitskaart of geen elektronische vreemdelingenkaart hebt
moet je je op de griffie aanmelden met een officieel buitenlands identiteitsbewijs.
o eventueel e-mailadres
o eventueel telefoon of gsm-nummer
Wat als er meerdere verzoekende partijen zijn:
Je hebt de naam, voornaam, rijksregisternummer en domicilieadres en/of verblijfadres van de
andere verzoekende partijen nodig.
Iedere verzoekende partij moet met haar elektronische Identiteitskaart (eID) met pincode of
elektronische vreemdelingenkaart met pincode of via de applicatie ‘Itsme’ het verzoek bevestigen
op haar eigen pc of op de kiosk-pc van een vredegerecht.

-

-

De gegevens van de (andere) meerderjarige familieleden (in de dichtste graad, maar niet verder dan
de tweede graad) en/of personen die nuttige info over de te beschermen kunnen geven:
o naam en voornaam
o rijksregisternummer, indien mogelijk
o geboortedatum, indien mogelijk
o domicilieadres en/of verblijfsadres
Eventueel de gegevens van een medische of sociale dienst (met contactpersoon) indien de te
beschermen persoon wordt opgevolgd door deze dienst.
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Welke documenten heb je nodig om het verzoek tot rechterlijke bescherming in te dienen?
-

-

Een omstandige geneeskundige verklaring van ten hoogste 15 dagen oud, afgeleverd door een arts.
Deze geneeskundige verklaring mag niet worden opgesteld door een arts die een bloed- of
aanverwant is van de beschermde of te beschermen persoon of van de verzoeker of die op enigerlei
wijze verbonden is aan de instelling waar de beschermde of te beschermen persoon zich bevindt.
Je vindt een model van dit formulier terug op website van de FOD Justitie.
https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/personen_en_gezinnen/bescherming_van_me
erderjarigen/gerechtelijke_bescherming/een_gerechtelijke_beschermingsmaatregel_aanvragen.
Indien je er niet in slaagt dergelijke verklaring bij te brengen, kan je het verzoek toch indienen, maar
moet je in het verzoekschrift wel uitleggen waarom je geen geneeskundige verklaring hebt kunnen
laten opstellen.
Extra stukken die van belang kunnen zijn voor je verzoek.
Het bewijs van juridische tweedelijnsbijstand of rechtsbijstand, indien jijzelf en alle andere
verzoekende partijen hiervan genieten.

Hoeveel kost het?
-

-
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Wanneer je een verzoek tot rechterlijke bescherming indient, moet je een bijdrage van 20 euro aan
het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand betalen. Je hebt de keuze tussen
overschrijving of contante betaling. De griffies beschikken niet over een betaalterminal
(bancontact).

Welke bijkomende informatie moet je verstrekken?
-

HOME

HOME

Als je op de hoogte bent van het bestaan van een buitengerechtelijke bescherming (zorgvolmacht)
kan je de naam van de lasthebber meedelen en vermeld je best waarom je de zorgvolmacht door
een bewind wil laten vervangen. Je kan de zorgvolmacht toevoegen door deze op te laden in het
tabblad ‘5 Documenten’, rubriek ‘Extra stukken’.
Indien je dit wenst kan je een voorstel doen van een bewindvoerder en/of een vertrouwenspersoon.
De vrederechter die de beschermingsmaatregel oplegt, moet de handelingen aanduiden die de
beschermde persoon niet zelf kan verrichten. De wet verplicht de vrederechter zich in elk geval
uitdrukkelijk uit te spreken over de handelingen die hieronder opgesomd worden. In jouw
aanvraag zal je gevraagd worden de precieze handelingen met betrekking tot de persoon en/of de
goederen aan te duiden waarvan jij vindt dat de te beschermen persoon ze niet zelf kan stellen. Je
kan enkele specifieke handelingen aanvinken of de hele lijst selecteren. Je kunt de rechter later
altijd nog vragen om nog andere handelingen toe te voegen als dat nodig zou zijn.
Met betrekking tot zijn persoon kan je aanduiden:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

keuze van verblijfplaats
geven van de toestemming tot huwen
instellen van en zich verweren tegen een vordering tot nietigverklaring van het huwelijk
instellen van en zich verweren tegen een vordering tot echtscheiding op grond van
onherstelbare ontwrichting
indienen van een verzoek tot echtscheiding door onderlinge toestemming
het instellen van en zich verweren tegen een vordering tot scheiding van tafel en bed
het erkennen van een kind overeenkomstig artikel 328 oud BW
voeren van gedingen als eiser of als verweerder betreffende zijn afstamming
de uitoefening van het ouderlijk gezag over de persoon van de minderjarige en van de
ouderlijke prerogatieven over de goederen van de minderjarige
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o afleggen van verklaring van wettelijke samenwoning of van beëindiging van de wettelijke
samenwoning
o afleggen van een verklaring tot verkrijging van de Belgische nationaliteit
o uitoefening van de rechten m.b.t. de verwerking van de persoonsgegevens
o uitoefening van het recht betreffende het recht tot antwoord
o richten van een verzoek tot naams- of voornaamswijziging
o verlenen van toestemming tot experiment op de menselijke persoon
o verlenen van de toestemming tot het wegnemen van organen
o uitoefening van het recht op weigering om een autopsie uit te voeren op zijn kind van minder
dan achttien maanden
o verlenen van toestemming tot wegnemen van lichaamsmateriaal bij levenden
o de uitoefening van activiteiten van wapenhandelaar, tussenpersoon, wapenverzamelaar of
van andere personen bedoeld in hoofdstuk IV van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling
van economische en individuele activiteiten met wapens
o de ondertekening of authenticatie met behulp van de elektronische identiteitskaart
o de aflegging van de aangifte van de overtuiging dat het geslacht vermeld in de akte van
geboorte niet overeenstemt met de innerlijk beleefde genderidentiteit
o eventueel andere (zelf in te vullen)
Met betrekking tot zijn goederen kan je aanduiden:
o het vervreemden van zijn goederen
o het aangaan van een lening
o 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
o het afsluiten van een pachtcontract, een handelshuurovereenkomst of een gewone
huurovereenkomst
o het aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap, een algemeen legaat of een legaat
onder algemene titel
o het aanvaarden van een schenking of een legaat onder bijzondere titel
o het optreden in rechte als eiser en verweerder
o het afsluiten van een overeenkomst van onverdeeldheid
o het aankopen van een onroerend goed
o het aangaan van een dading of het afsluiten van een arbitrageovereenkomst
o het voortzetten van een handelszaak
o het berusten in een vordering betreffende onroerende rechten
o het schenken onder levenden met uitzondering van de gebruikelijke geschenken in
verhouding tot het vermogen
o het aangaan of wijzigen van een huwelijkscontract
o een overeenkomst van wettelijke samenwoning af te sluiten en te wijzigen
o het maken of herroepen van een uiterste wilsbeschikking
o het stellen van handelingen met betrekking tot het dagelijkse beheer
o de uitoefening van het wettelijk bewind over de goederen van de minderjarige bedoeld in
boek I, titel IX van het oude Burgerlijk Wetboek
o het aangaan van een door de wet toegelaten erfovereenkomst
o de uitoefening van zijn rechten en plichten in fiscale en sociale zaken
o het aangaan van periodieke schulden
o eventueel andere (zelf in te vullen)
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