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Als men spreekt over de onbekwamen, moet de aandacht in de eerste 
plaats gaan naar de minderjarigen, omdat zij de meest talrijke groep 
uitmaken, in vergelijking tot de geesteszieken. Ik zal echter deze 
rangorde in belang niet volgen en slechts enkele problemen m.b.t. 
de minderjarigheid behandelen, om vooral bij de geesteszieken te 
blijven stilstaan. Deze keuze wordt bepaald door het feit dat ik de 
problemen heb benaderd vanuit een kantonnale invalshoek. Ik heb 
inderdaad gedacht dat van mij niet werd verwacht dat ik mijn 
bijdrage zou opvatten als een hernemen, met , , updating'' van het 
verbo , ,onbekwaamheid'' uit de gezaghebbende kronieken van recht
spraak inzake familierecht(l) der laatste jaren. 

HooFDSTUK I 

MINDERJARIGHEID 

1. De onbekwaamheid van de niet-ontvoogde minderjarige 
(art. 1124 B.W.) is een handelingsonbekwaamheid: hij is onbevoegd 
om de rechten en plichten, waarvan hij, als rechtssubject, titularis 
is, vrij en onafhankelijk uit te oefenen(2). 
De principiele handelingsbekwaamheid van de niet-ontvoogde min-

(1) BAETEMAN, G., en GERLO, J., ,Personen- en familierecht: 1975-80", T.P.R., 1981, 
934-952; BAETEMAN, G., DELVA, W., en BAX, M., ,Overzicht van rechtspraak 1964-74", 
T.P.R., 1976, 498-518; BAX, M., en WILLEKENS, H., ,Personen- en familierecht: 1979-80", 
R. W., 1981-82, 83-88; BAX, M., ,Personen- en familierecht: 1977-79", R. W., 1979-80, 
1758-1764; BAX, M., ,Kroniek van het personen- en familierecht 1976-77, R. W., 1977-78, 
2487 en 2489 en ,1975-76", R. W., 1976-77, 1691-1694; MAssoN, J.P., ,Les personnes 
1973-75", J.T., 1976, 201-204; ,Les personnes 1976-78", J.T., 1979, 605-608; VIEUJEAN, E., 
,Examen de jurisprudence 1970-75", R.C.J.B., 1978, 515-549. 
(2) RIMANQUE, K., ,Zelfstandige uitoefening van grondrechten door minderjarigen", in 
Statuut van het kind, CoENE, M. (ed.) Brussel, Ced. Samsom, 36-37. 
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derjarige kan in de praktijk gerelativeerd worden(3): stelt een niet
ontvoogde minderjarige met onderscheidsvermogen rechtshandelin
gen, dan zijn deze immers rechtsgeldig, tenzij de minderjarige zelf 
vanaf zijn meerderjarigheid of zijn wettelijke vertegenwoordiger de 
vernietiging ervan in rechte bekomt. Geldt het een handeling, nietig 
naar vorm, nl. een rechtshandeling die de voogd slechts mag stellen 
met instemming van de familieraad, of waarvoor ook de homologa
tie van de rechtbank vereist is, dan is de handeling van rechtswege 
nietig (art. 1311 B.W.), maar het betreft wel een betrekkelijke nietig
heid. Geldt het een rechtshandeling die de voogd alleen mocht stellen, 
dan kan vernietiging enkel worden bekomen, zo de wettelijke verte
genwoordiger of de intussen meerderjarig geworden auteur van de 
rechtshandeling aantoont dat deze werd benadeeld (art. 1305 B. W.). 
Deze benadeling is niet gebonden aan een bepaalde minimumvereiste 
zoals bij verkoop van onroerende goederen (7 /12) of verdeling (1/ 4), 
maar ze moet wel een zeker belang hebben. De rechter hanteert voor 
de beoordeling niet alleen een intrinsiek element- de onevenredig
heid tussen de bedongen prestaties - maar ook een extrinsiek 
criterium - het onevenwicht tussen de verbintenis en de vermogens
toestand van de minderjarige(4), zodat terecht de bedenking werd 
geopperd: ,Hoe bemiddelder, hoe bekwamer?"(5). Zo werd een 
verkoopsovereenkomst vernietigd, afgesloten door een minderjari
ge, die slechts 17 .000,-fr per maand verdiende en die, voor 42.000,
fr, B.T.W. exclusief, een wagen, waarmede hij een ongeval had 
veroorzaakt en waarvan de herstellingskosten 67.500,-fr beliepen, 
had aangekocht(6). Een jonge man, 20 jaar oud oud, sloot een 
huurovereenkomst voor een jaar af, betreffende een appartement, 
mits een huur van 7.100,-fr, verhoogd met 1.100,-fr, aandeel in de 
lasten, en zegde de huur vroegtijdig op; gedagvaard in betaling van 
achterstalige huur en lasten, beriep hij zich op de nietigheid van het 
contract, omdat dit door hem was afgesloten tijdens zijn minderja
righeid; de vrederechter stelde dat het een daad van beheer betrof, 
die enkel vernietigbaar was bij benadeling; na zowel het intrinsiek 
als het extrinsiek criterium te hebben gehanteerd, stelde de vrederech-

(3) RIMANQUE, K., o.c., 37-38.; PEETERS, P., Minderjarigen en hun recht op vrijheid en op 
toegang tot de rechter, 22 e.v. 
(4) VAN GERVEN, W., Beginselen van Belgischprivaatrecht, I, 323; PEETERS, P ., o.c., 24-25; 
RIMANQUE, K., o.c., 37-38; BAX, M., o.c., ,1979-80", R. W., 1981-82, 83; Vred. Hoei, 13 
februari 1981, Jur. Liege, 1981, 239. 
(5) RIMANQUE, K., o.c., 38. 
(6) Rb. Aarlen, 17 mei 1979, Jur. Liege, 1980, 133. 
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ter vast dat er geen benadeling was geweest en verwierp hij het 
verweer(7). 
Een autoverzekering afsluiten is een daad van beheer, die slechts 
vernietigbaar is bij benadeling(8). 

2. Minderjarigen nemen thans al meer en meer aan het rechtsverkeer 
deel; sommigen verlaten de ouderlijke woonst, aldan niet in overleg 
met hun ouders, om een zelfstandig bestaan op te bouwen; hun 
inkomsten (loon of sociale vergoedingen) en spaargelden vertrouwen 
ze toe aan banken en spaarkassen en ze wensen daar bankverrichtin
gen mee uit te voeren. De financiele instellingen hebben op die 
behoeften van de jongeren ingespeeld (recente publiciteit was trou
wens op deze doelgroep gericht): elke spaarkas of bank heeft specifie
ke schikkingen getroffen, om aan die wensen van de minderjarigen 
tegemoet te komen en zij gaan daarbij veel verder dan toegelaten is 
door de wet. 
Krachtens de wet van 16 maart 1964 (tot wijziging van de wet van 
30 april1958) mag de niet-ontvoogde minderjarige op zijn naam een 
depositoboekje of een spaarboekje Iaten openen, zonder toedoen van 
zijn wettelijke vertegenwoordiger, bij de A.S.L.K., de banken en de 
prive-spaarkassen. Pas als de minderjarige 16 jaar oud is en tenzij 
er verzetvan zijn wettelijke vertegenwoordiger is, mag hij aileen geld 
ophalen ten belope van 500,-fr per maand, of 1/10 van het saldo van 
het boekje (als de maandelijkse afname niet meer dan 50,-fr be
draagt, dan geldt de beperking van 1/10 niet). De ontvoogde minder
jarige wordt als meerderjarig beschouwd in zijn betrekkingen met de 
banken en spaarkassen. Financiele instellingen volgen dus de sociolo
gische emancipatie van de jongeren door het uitbouwen van regle
menten, waarin een veel grotere bekwaamheid aande niet-ontvoogde 
minderjarige wordt verleend. De risico's die deze formules voor de 
banken en spaarkassen inhouden, wegen voor hen niet op tegen de 
commerciele voordelen die voortvloeien uit het feit dat jongeren al 
vanaf 12 jaar kunnen vertrouwd geraken met het bankwezen(9). 

3. Ook de wetgever heeft recent deze sociologische emancipatie 
gevolgd en bekrachtigd door een nieuwe uitzondering op de regel van 
de handelingsonbekwaamheid van de minderjarige in te lassen, nl. 
in het nieuw wetboek van Belgische nationaliteit (wet v:m 28 juni 

(7) Vred. Mol, 26 januari 1982, R. W., 1982-83, 524, noot. 
(8) Cass., 15 december 1969, De Verz., 1971, 49, noot R.V.G. 
(9) MOREAU-MARGREVE, 1., ,Les comptes-jeunes", Ann. Fac. Dr. Liege, 1983, 395-400. 
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1984, op 1 januari 1985 in werking getreden)(10): de leeftijd van de 
volledige bekwaamheid inzake nationaliteit, wordt van 21 op 18 jaar 
gebracht. Daaruit volgt dat een wijziging van afstamming, die zich 
voordoet nadat de kinderen de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, 
geen rechtstreekse weerslag op hun nationaliteit heeft. Nationaliteits
wijziging in hoofde van de ouders heeft geen invloed meer op de 
nationaliteit van de kinderen die de leeftijd van 18 jaar hebben 
bereikt. De rechtshandelingen, die tot doel hebben de Belgische 
nationaliteit te verwerven, door nationaliteitskeuze of door naturali
satie, deze te verliezen of deze te herkrijgen, kunnen slechts gesteld 
worden vanaf de leeftijd van 18 jaar. Artikel 21 van de voormalige 
gecoordineerde wetten op de Belgische nationaliteit, voorzag, voor 
wat de toestemming betreft, dezelfde vereisten als inzake toestem
ming tot huwelijk; voortaan heeft de belanghebbende geen toestem
ming van zijn ouders of van andere personen meer nodig. 

4. Deze wet ligt in de lijn van een andere recente wet, nl. de wet van 
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, krachtens dewel
ke de minderjarige, vanaf 18 jaar, voortaan volledig handelingsbe
kwaam is, zowel om de arbeidsovereenkomst te sluiten als om zijn 
loon te ontvangen. De regeling die vroeger toepasselijk was op alle 
minderjarigen, blijft thans slechts toepasselijk op minderjarigen van 
minder dan 18 jaar(11). Krachtens artikel 43, 1ste lid, van de wet van 
3 juli 1978, is de minderjarige, die de leeftijd van 18 jaar heeft 
bereikt, rechtsbekwaam om als eiser of als verweerder in rechte op 
te treden met betrekking tot de rechten die voortvloeien uit de 
arbeidsovereenkomst. Hij blijft echter onbekwaam om in rechte op 
te treden met betrekking tot de verdediging van rechten die het 
sociaal recht hem toekent, buiten de wet van 3 juli 1978. Recent werd 
er een wetsvoorstel ingediend, dat het recht op toegang tot de rechter 
van de 18-jarige wil uitbreiden tot alle geschillen inzake arbeidsrecht 
en sociale zekerheid(12). 

5. In andere Europese Ianden ligt de leeftijdsgrens van de meerderja-

(10) Ministerieel rondschrijven dd. 6 augustus 1984 (B.S. 14 augustus 1984, 11.477); 
MAREscAUX, M.-H., en TAVERNE, M., ,Le droit des etrangers, rnoteur du code de la 
nationalite?", J. T., 1984, 625; DE VALKENEER, R., ,Condition des etrangers et code de la 
nationalite beige", Rev. Not. B., 1984, 407. 
(11) PAUWELS, J.M., ,Sociale zekerheid en personenrecht, de onbekwaarnheid van 
rninderjarigen en de sociale zekerheid", in Raakvlakken tussen sociale zekerheid en 
administratief recht, internationaal privaat recht, personenrecht, economisch recht, 
procesrecht, 101-126. 
(12) Wetsvoorstel Breyne- Karner van Volksvertegenwoordigers (1983-84), 925/1. 
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righeid lager dan in Belgie(13). Omdat 1985 het internationaal jaar 
van de jeugd is, wordt door sommigen vooropgesteld dat dit de 
gelegenheid zou zijn om ook in Belgie deze grens te verlagen. In het 
Parlement werden de laatste jaren enkele wetsvoorstellen in die zin 
ingediend(14); op 22 augustus 1975 was terzake een wetsontwerp 
ingediend door de Minister van Justitie(15). 

6. Wettelijk domicilie. De niet-ontvoogde minderjarige heeft zijn 
wettelijk domicilie bij zijn wettelijke beheerder (art. 108 al. 1 B.W.). 
Bij feitelijke scheiding der ouders, tijdens een procedure van echt
scheiding of van scheiding van tafel en bed, of na echtscheiding of 
scheiding van tafel en bed, is de minderjarige gedomicilieerd bij die 
ouder, die het beheer der goederen toegewezen kreeg, hetzij rechtens 
(art. 389 en 302 B.W.), hetzij bij beslissing van de Rechtbank of bij 
overeenkomst. De laatste tijd zijn er stemmen opgegaan om, bij 
betwistingen over hoederecht over de kinderen, de mogelijkheid te 
overwegen om de hoede beurtelings aan elke ouder toe te vertrou
wen(16) en er zijn uitspraken in die zin(17). In de echtscheiding bij 
onderlinge toestemming wordt de formule van het gezamenlijk be
stuur al meer en meer toegepast en goedgekeurd door recente recht
spraak en de doctrine(18). Waar is, bij detoepassingvan een dergelij
ke formule, het wettelijk domicilie van de minderjarige dan geves
tigd? Ik meen dat artikel108 al. 2 B.W. dan toepasselijk zal zijn en 
dat het kind dan bij de vader wettelijk gedomicilieerd zal zijn. 
Artikel108 al. 2 B.W., dat voorziet dat, zo beide ouders wettelijk 
beheerders zijn, maar ze geen gemeenschappelijke woonst hebben, 
de minderjarige zijn wettelijke woonst bij zijn vader heeft, bedoelt 
weliswaar het geval(19), waarin beide ouders, tijdens het huwelijk 
wel samenwonen (in de echtelijke verblijfplaats), maar elk een apart 

(13) Circulaire betreffende de leeftijd van de burgerlijke meerderjarigheid in verscheidene 
staten- B.S. 16 juni 1962, 7.149. 
(14) Kamer van Volksvertegenwoordigers (1981-82), 13/1, 14/1, (1983-84), 803/1 (dat de 
grens op 19 jaar voorstelt). 
(15) Ontwerp van wet tot verlaging van de leeftijd van de burgerlijke meerderjarigheid tot 18 
jaar - Senaat (1974-75), 673/1. 
(16) DOPCHIE, N., ,Considerations sur !'adequation psychologique de !'octroi d'un droit de 
garde alternee en cas de separation ou de divorce", Rev. Trim. Dr. Fam., 1981, 363. 
(17) Rb. Brussel, 24 november 1982, Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, 203 (beroep tegen een 
bevelschrift ver!eend door de vrederechter op basis van art. 223 B.W.); Brussel, Kortged., 8 
december 1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 1984, 176. 
(18) Luik, 27 juni 1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, 300, noot RENCHON, J., en T. Not., 
1984, 59, noot; contra: Rb. Brugge, 16 februari 1981, T. Not., 1982, 213. 
(19) MAHILLON, P., LesNovelles, Protectiondelajeunesse, nr. 42; MAssoN, J.-P., en ALEN, 
F., R.P.D.B., Compl. VI, V0 Puissance paternelle - autorite parentale, nr. 73. 
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domicilie hebben; het zou in casu echter bij analogie toepasselijk 
moeten zijn. 

7. Het voogdijjorum. Na ontbinding van het huwelijk door de dood 
van een der echtgenoten, behoort de voogdij over de minderjarige 
niet-ontvoogde kinderen van rechtswege aan de langstlevende der 
ouders (art. 390 B.W.). Hoe zal het voogdijforum worden bepaald 
als de ouders uit de echt gescheiden waren of feitelijk gescheiden 
leefden? 
Het voogdijforum bevindt zich op de plaats waar de voogdij is open 
gevallen, dit is in de gemeente waar de minderjarige gedomicilieerd 
was bij het overlijden van vader of moeder(20). 
Bij feitelijke scheiding is die ouder, die de materiele bewaring heeft 
over de minderjarige, ook de wettelijke beheerder (art. 389 al. 2 
B.W.). Het voogdijforum zal dus samenvallen met de woonplaats 
van die ouder die de materiele bewaring had op het ogenblik van het 
overlijden van een der ouders. 
Na echtscheiding heeft het kind zijn domicilie bij die ouder aan wie 
het bestuur over de persoon en over de goederen van het kind werd 
toevertrouwd, krachtens de principes vervat in artikel 302 B.W. 
Zulks impliceert dat bij het overlijden van een der ouders, die 
echtgescheiden waren, de overlevende echtgenoot, die van rechtswe
ge voogd is, stukken moet overleggen waaruit moet blijken welke 
ouder het hoederecht had gekregen, vermits diens woonplaats het 
voogdijforum bepaalt. 

8. Voogdij na ontkenning vaderschap. Het is thans een uitgemaakte 
zaak in rechtsleer en rechtspraak dat, na een ontkenning van vader
schap, de moederlijke afstamming nog steeds vaststaat(21) en dat de 
moeder het ouderlijk gezag uitoefent, zelfs als de afstamming van 
het kind een overspelig karakter heeft. Daaruit volgt dat de moeder 
van rechtswege voogd is(22), en dat vroeger ten onrechte werd gesteld 
dat een datieve voogdij diende ingericht. 

9. Mogelijke implicaties Marckx-arrest. Krachtens de principes ver-

(20) DE PAGE, II, nr. 50, 51, 52 en 116. 
(21) Rb. Brussel, 12 januari 1977, R. W., 1979-80, 1300, noot PAUWELS, J.; Rb. Luik, 6 juni 
1981, Jur. Liege, 1981, 346; BAX, M.-WILLEKENS, H., ,Personen- en familierecht: 1979-80", 
R. W., 1981-82, nr. 67, p. 230. 
(22) VERRYCKEN, M., ,De voogdij over het ontkend kind", T. Vred., 1984, 97 en geciteerde 
referten. 
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vat in het Marckx-arrest, uitgesproken op 13 juni 1979 door het 
Europees Hof te Straatsburg, is de afstamming geent op de biologi
sche relatie tussen ouder en kind. Als de Marckx-arrestinterpretatie 
geldt in de Belgische rechtsorde(23) - een stelling waarover echter 
nog geen eensgezindheid bestaat in rechtsleer en rechtspraak(24) -
dan worden de kantonnale magistraten met een probleem geconfron
teerd inzake de inrichting van de voogdij van een natuurlijk niet
erkend kind. 
De vraag dient dan inderdaad gesteld of de biologische moeder, die 
haar kind niet erkent, maar wier naam verplicht in de geboorteakte 
vermeld staat, niet van rechtswege voogdes is, omdat de moederlijke 
afstamming, bij toepassing van het adagium ,mater semper certa 
est" vaststaat. Zo ja, dan kan niet Ianger een datieve voogdij worden 
ingericht, zoals dit tot nu toe het geval is en kan er geen derde als 
voogd worden aangesteld, tenzij de moeder eerst uit de voogdij zou 
ontzet worden. Maar er kan moeilijk worden voorgehouden dat de 
voorwaarden tot ontzetting (art. 444 B.W.) vervuld zijn als de biolo
gische moeder in geweten beslist heeft haar kind voor adoptie af te 
staan. Bij adoptie zou dan niet de familieraad, maar de moeder zelf 
haar toestemming moeten verlenen tot de voorgenomen adoptie 
(art. 348 § 1 al. 2 B.W.). De voogdij zou dienen ingericht in het 
kanton van de woonplaats van de natuurlijke moeder en om redenen 
van discretie zouden de kandidaat-adoptanten nog bezwaarlijk bij de 
inrichting van de voogdij kunnen betrokken worden, tenzij men de 
moeder-voogdes bij volmacht zou Iaten verschijnen. Bij het opstellen 
van een akte van adoptie bij notaris of bij de vrederechter van de 
woonplaats van de kandidaat-adoptanten, zal een confrontatie tus
sen de natuurlijke moeder en de kandidaat-adoptanten andermaal 
onvermijdelijk zijn, tenzij de moeder haar toestemming zou verlenen 
in een a parte akte, te verlijden voor notaris of vrederechter, maar 
dan blijft nog het probleem van de vertegenwoordiging van de 
minderjarige, wat wei apart kan geschieden, doch enkel bij notariele 
akte. 
De adoptieprocedure zou, met het oog op de rechtmatige wens van 
discretie, zowel in hoofde van de natuurlijke moeder als van de 
kandidaat-adoptanten, dan wei bijzonder gecompliceerd worden en 
de discretie zou, ondanks de mogelijke voorzorgen, in geen geval 
kunnen gewaarborgd worden. Telkens ik een voogdij inricht over een 

(23) HEYVAERT, A., en WILLEKENS, H., Beginselen van het gezins- en jamilierecht na het 
Marckx-arrest. 
(24) O.a. RIGAUX, F., noot onder Cass. 3 oktober 1983, R.C.J.B., 1984, 616-635. 
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natuurlijk niet-erkend kind, stel ik mij deze vragen. Desondanks 
houd ik het bij een datieve voogdij en een toestemming tot adoptie 
door de familieraad te geven (art. 348 § 1 al. 1 B.W.). ~ 

10. Onder gelding van de Marckxarrest-principes rijzen er ook vra
gen m.b.t. de voogdij over natuurlijke erkende kinderen. De voogdij 
valt open als de ouder, die het kind heeft erkend, overlijdt en wanneer 
een van de ouders die het heiden erkenden overlijdt. Volgens de 
principes van het Marckxarrest bestaan er wel familiebanden. Als een 
natuurlijke moeder, die haar kind heeft erkend, overlijdt, wordt 
thans een dati eve voogdij ingericht. Komt echter, bij toepassing van 
de principes vervat in de Marckxarrest-interpretatie, de voogdij niet 
van rechtswege toe aan de grootouders, bij analogie met wat geldt 
voor de wettige kinderen (art. 402 B.W.)? Moeten de familieleden 
van de overleden ouder niet noodzakelijk deel uitmaken van de 
familieraad? Als er een goede verstandhouding was, zal zulks in 
principe geen moeilijkheden opleveren. Tijdens de deliberatie van de 
familieraad komt echter de omvang van het erfrecht van het natuur
lijk erkend kind noodzakelijkerwijze aan bod. De beslissing over de 
eventueel te nemen waarborgen m.b.t. het voogdijbeheer wordt 
immers getroffen in functie van_de samenstelling va11 het_te l:>~her_e11 
patrimonium. Als de grootouder, die van rechtswege voogd zou zijn, 
zijn erfrecht opeist volgens de vigerende wet en de vrederechter, die 
moet waken over de maximale bescherming van de belangen van de 
minderjarige, de voordelen van het Marckxarrest qua erfrecht ten 
gunste van de minderjarige inroept, ontstaat er a1 meteen een tegen
stelling van belangen tussen dit familielid (wiens erfrecht verdwijnt 
als het Marckxarrest wordt toegepast) en het minderjarig kind. 

11. Dit zijn geen louter academische beschouwingen of oratorische 
vragen. In de praktijk wordt de vrederechter inderdaad reeds met de 
weerslag van het Marckxarrest op de erfrechten van het natuurlijk 
kind geconfronteerd, buiten de inrichting van een voogdij: in de door 
hem op te stellen akten van bekendheid dient hij immers de erfgena
men van een natuurlijke ouder, die overlijdt, aan te duiden. De 
kantonnale magistraat kan zich uiteraard ontdoen van deze proble
matiek door de verzoekers te verwijzen naar een notaris, doch dit is 
enkel het probleem verleggen. Als er geen betwisting bestaat, kan de 
vrederechter in zijn akte van bekendheid, met verwijzing naar het 
Marckxarrest, de natuurlijke kinderen als de volwaardige erfgena
men vermelden. Door zulks te doen handelt hij in de lijn van een 
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reeds vrij belangrijke rechtspraak(25) en van die doctrine die deze 
goedkeurt(26). 

12. Quid als er een belangenconjlict bestaat tussen de minderjarige 
en de voogd? Volgens artikel420 al. 2 B.W. heeft de toeziende 
voogd als taak dan de belangen van de minderjarige waar te nemen. 
Er bestaat wei enige aarzeling over de oplossing van het probleem 
van een belangenconflict, als het belang van voogd en toeziende 
voogd ingaan tegen dat van de minderjarige. Er wordt soms gesteld 
dater dan een toeziende voogd ad-hoc dient aangesteld(27). Niet een 
toeziende voogd ad-hoc, maar wei een voogd ad-hoc dient aangeduid 
in deze hypothese(28). 

13. Leningen. In de kantonnale praktijk worden wij vaak gecon
fronteerd met jonge echtparen die een onroerend goed aankopen, om 
er hun echtelijke verblijfplaats in te vestigen, maar die daarvoor een 
lening moeten aangaan met hypotheekstelling, Is een van de echtge
noten nog minderjarig en ontvoogd door huwelijk, dan is de andere 
echtgenoot van rechtswege curator. Zijn beide echtgenoten minder
jarig en ontvoogd door huwelijk, dan hebben zij elk een curator, 
aangesteld door de jeugdrechtbank. 
Ofwel gebeurt de aankoop van het onroerend goed met eigen midde
len en dan wordt deze handeling als een daad van beheer beschouwd 
(belegging van gelden). Als de aankoop niet met eigen middelen 
geschiedt maar met een lening, dan dienen er formaliteiten vervuld: 
artikel 483 B. W. bepaaltt dat de ontvoogde minderj arige geen lening 
mag aangaan zonder een beslissing van de familieraad, gehomolo
geerd door de rechtbank van eerste aanleg, de Procureur des Konings 
gehoord. De familieraad wordt in dit geval bijeengeroepen door de 
minderjarige zelf, zonder bijstand van de curator. De curator mag 
de beraadslaging van de familieraad bijwonen, doch maakt er geen 

(25) Gent, 20 november 1980, R. W., 1980-81, 2328; Brugge, 14 maart 1983, T. Brugse R., 
1983, 27; Brussel, 29 maart 1983, R. W., 1983-84, 454, noot PINTENS; Brussel, 3 juni 11983, 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, 413; Brugge, 16 mei 1983, T. Not., 1983, 343; Luik, 10 februari 
1984, Rev. Not. B., 1984, 143; Gent, 16 april1984, R. W., 1984-85, 354, noot PAUWELS, J., 
en T. Not., 1984, 381. 
(26) VAN HovE, E., ,Het Marckx-arrest en de notariele praktijk", T. Not., 1982, 97; VAN 
HoVE, E., ,Het erfrecht van het natuurlijk kind; de stijgende invloed van het Straatsburgse 
Hof", T. Not., 1983, 338; VAN HoVE, E., Vereffening en verdeling van gemeenschap en 
nalatenschap, 53. 
(27) VAN WIELE, J., ,Homologatie, verkoop en Ieningen waarin minderjarigen betrokken 
zijn", T. Not., 1984, 184; Rb. Brugge, 27 oktober 1981, T. Not., 1982, 73. 
(28) Brussel, 8 februari 1971, R. W., 1970-71, 1380; VAN OosTERWIJCK, G., ,De vrederechter 
in de notariele praktijk", in Taak en bevoegdheid van de Vrederechter, U.I.A., 1979, 120. 
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deel van uit. Hij heeft enkel een consultatieve stem(29). De woon
plaats van de ontvoogde minderjarige bepaalt de territoriaal bevoeg
de vrederechter. De Page is de mening toegedaan dat bij analogie met 
de regel van de immutabiliteit van het voogdijforum inzake voogdij, 
ook moet gesteld worden dat de territoriaal bevoegde vrederechter, 
diegene is van het domicilie van de minderjarige, op het ogenblik van 
de emancipatie(30). In de praktijk gebeurt het wei dat een compromis 
wordt afgesloten en dat de echtgenoten hun intrek al nemen in het 
pand, omdat zij er hun echtelijke verblijfplaats vestigen. Als de aldus 
gekozen echtelijke verblijfplaats in een ander kanton ligt dan het 
kanton waarin de minderjarige echtgenoot zijn domicilie had bij het 
huwelijk, dan zal het voogdijforum niet samenvallen met de echtelij
ke verblijfplaats. De ontvoogde minderjarige mag zelf de homologa
tie aanvragen(31). 

14. Dadingen. In de praktijk stellen wij vast dat het vaak gebeurt, 
voornamelijk op het gebied van de vergoedingen voor ongevallen, 
dat de voogd het formalisme van artikel 467 B. W. veronachtzaamt: 
de voogd mag in naam van de minderjarige geen dadingen aangaan, 
dan nadat hij daartoe door de familieraad is gerechtigd en op gunstig 
advies van drie rechtsgeleerden, aangewezen door de Procureur des 
Konings bij de rechtbank van eerste aanleg. In het stelsel van de 
ouderlijke macht is er geen familieraad en is enkel de toelating van 
de rechtbank vereist(32): is nietig, de dading afgesloten door de 
moeder van het slachtoffer, waarbij het recht verzaakt wordt dat het 
slachtoffer bezat om volledig vergoeding van zijn schade te beko
men(33). 

15. Uitbetaling kapitalen. Ook artikel 61, lid 1 van de hypotheekwet 
wordt vaak veronachtzaamd bij uitbetaling van kapitalen die toeko
men aan minderjarigen: de voogd is niet bevoegd om aileen, zonder 
bijstand van de toeziende voogd, geldige kwijting van betaling te 
verlenen(34). 

16. De lege ferenda. De inrichting van de voogdij is dringend aan 

(29) DE PAGE, II, 261. 
(30) DE PAGE, II, nr. 289, p. 272. 
(31) Rb. Bergen, 10 mei 1978, Rev. Not. B., 1978, 546. 
(32) Brussel, 18 december 1978, Rev. Trim. Dr. Fam., 1980, 175, noot RENCHON, J.L. 
(33) Corr. Charleroi, 28 november 1980, R.G.A.R., nr. 10613 en geciteerde referten. 
(34) Cass. 10 april 1978, R. W., 1978-79, noot GoTZEN, R. 

500 



hervorming toe. Het ouderlijk gezag zou, bij overlijden van een 
ouder, door de langstlevende moeten behouden worden en de fami
lieraad zou dienen afgeschaft ten voordele van een meer uitgebreide 
bevoegdheid van de kantonnale magistraat. Het voorstel tot hervor
ming van de voogdij over de minderjarigen, opgesteld door Mevrouw 
Nuytinck zou voor de wetgever een waardevol model zijn voor een 
wetgevend initiatief, waarvan kan verhoopt worden dat bet spoedig 
zal worden genomen(35). 

Om ook de gelegenheid te hebben om over de geesteszieken te 
handelen, heb ik mijn overzicht beperkt tot enkele items, zodat ik 
niet lang alle actuele problemen m.b.t. de ouderlijke macht en de 
voogdij heb besproken. Ik ben bewust van deze onvolledigheid. 

HOOFDSTUK II 

DE GEESTESZIEKEN 

17. Als men bet statuut van de geesteszieken behandelt ware bet 
juister om de term , ,psychisch gehandicapten'' te hanteren, want de 
geneeskunde kent schakeringen, die door bet recht nog niet worden 
ondervangen. 
Ik zal mij beperken tot de behandeling van de collocatie en de 
sekwestratie en van de problemen van de feitelijk onbekwamen, 
waarvoor geen beschermingsstatuut werd ingericht. Ik zal de andere 
beschermingsstatuten niet bespreken, noch zal ik een bilan opmaken 
na tien jaar toepassing van de wet van 29 juni 1973 op de verlengde 
minderj arigheid. 
Recent werd een wetsvoorstel(36) ingediend, strekkende tot bescher
ming van de Iicht mentaal gehandicapte personen, een voorstel 
waarvan Stafhouder Kirschen de promotor is en dat hij trouwens al 
had verdedigd op de notariele dagen van Charleroi, gehouden in 
1983. 
De wet van 18 juni 1850 (gewijzigd door de wetten van 28 december 
1873, 7 apri11964 en 7 mei 1973) voorziet twee beschermingsstatuten 
voor een geestesziekte: de collocatie en de sekwestratie ten huize. Het 
betreft twee administratieve maatregelen met civielrechtelijke gevol-

(35) NUYTINCK, H., en GOTZEN, R., ,Voogdij over minderjarigen", Acta Falconis, 1983/4. 
(36) Wetsvoorstel Henrion dd. 19 november 1984 - Kamer van Volksvertegenwoordigers 
(1984-85) 1041/1. 
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gen. Bij de toepassing ervan rijzen er soms problemen, die ik wil 
benaderen doorheen een kantonnaal prisma. 

18. De collocatie. De collocatie in een krankzinnigengesticht is een 
louter administratieve maatregel. De rol die de vrederechter daarbij 
vervult is zeer miniem: als de vrederechter acht dat het voor de 
ordehandhaving en de veiligheid geboden is dat een geesteszieke zou 
worden geplaatst, verwittigt hij de gouverneur (art. 81 van het K.B. 
van 1 juni 1974). Na de collocatie wordt de rol van de vrederechter 
belangrijker, want hij is bevoegd om een voorlopige bewindvoerder 
aan te stellen: 
- in elk kanton, waar een krankzinnigengesticht gevestigd is, moet 
het instellingshoofd ervan de vrederechter schriftelijk verzoeken een 
algemene voorlopige bewindvoerderte benoemen; deze laatste oefent 
van rechtswege zijn ambt uit ten aanzien van alle gecolloceerde 
geesteszieken, waarvoor geen ander beschermingsstatuut werd uitge
lokt, t.t.z. ten aanzien van die geesteszieken die niet onbekwaam zijn 
verklaard, geen voogd hebben (de minderjarigen en verlengde min
derjarigen) of aan wie geen voorlopige bewindvoerder is toegevoegd, 
hetzij krachtens artikel 1246 G. W. - dus in de loop van de procedu
re van interdictie - hetzij krachtens artikel 29 van de wet (art. 30 
§ 1 van de wet van 18 jrini 1850). 
- de goederen van een gecolloceerde, waarvoor geen ander bescher
mingsstatuut werd uitgelokt, kunnen ook beheerd worden door een 
bi}zondere voorlopige bewindvoerder, die wordt aangesteld door de 
vrederechter van de woonplaats van de gecolloceerde (art. 29). Daar 
de gecolloceerde niet gedomicilieerd is in het krankzinnigenge
sticht(37), is de territoriaal bevoegde vrederechter meestal niet de 
vrederechter die oak de algemene voorlopige bewindvoerder heeft 
aangesteld. De aanstelling van de bijzondere voorlopige bewindvoer
der kan worden uitgelokt door de bloed- of aanverwanten, de echtge
no(o)t(e), de commissie van beheer van het gesticht, de schuldeisers 
of enige andere belanghebbende persoon, hetzij door de Procureur 
des Konings. Ben voorafgaandelijke beraadslaging van de familie
raad is vereist. Wat deze familieraad betreft, stelt men in de kanton
nale praktijk vast dat deze meestal moet worden samengesteld uit 
familieleden, die maar weinig of geen belangstelling betonen voor het 
lot van de geesteszieke, of dat er te weinig of helemaal geen familiele
den zijn om de familieraad samen te stellen, zodat beroep dient 

(37) Vred. Namen-Noord, 1 maart 1968, Jur. Liege, 1967-68, 231. 
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gedaan op maatschappelijke werkers. Daar het mandaat van de 
bijzondere voorlopige bewindvoerder verstrijkt na een termijn van 
3 jaar (art. 33 al. 2), wordt de vrederechter, om de 3 jaar, met 
ditzelfde probleem geconfronteerd. De familieraad is een kunstma
tig, log en overbodig orgaan en zou beter worden afgeschaft. In het 
wetsontwerp betreffende de bescherming van de goederen van perso
n en die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeelte
lijk onbekwaam zijn die te beheren(38), wordt de figuur van de 
bijzondere voorlopige bewindvoerder behouden, maar wordt de 
vereiste van de voorafgaandelijke deliberatie van de familieraad 
afgeschaft. 
Een tweede probleem houdt verband met de redactie van artikel 29 
en artikel 30: de opsomming erin gegeven, betekent dat de algemene 
voorlopige bewindvoerder enkel bevoegd is of een bijzondere voorlo
pige bewindvoerder enkel kan worden benoemd, zo er geen ander 
beschermingsstatuut bestaat; de opsomming is echter onvolledig, 
want zij veronachtzaamt de hypothese van iemand die onder gerech
telijk raadsman is gesteld. Deze bemerking geldt niet aileen de lege 
lata, maar ook de lege ferenda. In zijn advies over het antwerp van 
wet betreffende de bescherming van de goederen van personen, die 
wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbe
kwaam zijn die te beheren, heeft de Raad van State doen opmerken 
dat het wetsontwerp, evenmin als de vroegere wetten, een regeling 
treft voor de conflicten die kunnen ontstaan uit een krachtens het 
antwerp bevolen maatregel van voorlopig bewind en uit de benoe
ming van een gerechtelijk raadsman v66r of na die maatregel. Daar 
bijstand van een gerechtelijk raadsman en vertegenwoordiging van 
de zieke door een voorlopige bewindvoerder niet kunnen samengaan, 
stelde de Raad van State voor de gevolgen van de benoeming van een 
gerechtelijk raadsman op te schorten, zolang het voorlopig bewind 
duurt. In de huidige stand van de parlementaire besprekingen van 
het wetsontwerp(39) - in zover onze informatie daarover strekt -
werd nog geen rekening gehouden met deze bemerking van de Raad 
van State. 

19. Het belangrijkste probleem heeft betrekking op de gevolgen van 
dejeitelijke decollocatie. De decollocatiepolitiek die sinds de jaren 

(38) Senaat 1968-69, nr. 297. 
(39) Ret wetsontwerp werd goedgekeurd in de Senaat op 24 oktober 1974; na amendering door 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd het op 17 april 1975 terug naar de Senaat 
verzonden, waar het nog steeds hangende is in de Commissie van Justitie. 
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'60 door de psychiatrische instellingen wordt gevoerd - met de 
goedkeuring trouwens van de bevoegde ministeriele departementen 
- heeft inderdaad een juridisch vacuum geschapen m.b.t. de be
·scherming van de goederen van de geesteszieken(40), omdat de 
juridische basis van de bevoegdheden van de voorlopige bewindvoer
der, het weze de algemene of de bijzondere, daardoor aan het 
wankelen werd gebracht. Kantonnale magistraten, bekommerd om 
de patrimoniale bescherming van hun geesteszieke rechtsonderhori
gen, zijn in opstand gekomen tegen de juridische gevolgen die men 
aan deze decollocaties wou hechten(41). Het Hof van Cassatie heeft 
weliswaar in rechte over het probleem gestatueerd, doch het arrest 
van 31 mei 1978(42) vermocht niet een einde te stellen aan de 
moeilijke verhoudingen die waren ontstaan tussen sommige kanton
nale magistraten en sommige psychiatrische inrichtingen. De vonnis
sen, verleend door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent op 25 
juni 1979(43) en 14 december 1981, dat werd verbroken door een 
tweede arrest van het Hof van Cassatie(44), zijn er een bewijs van. 
Deze conflictuele toestand is als volgt gegroeid: rond de jaren '60 
voornamelijk is men gaan beweren dat collocatie een sociale ontwor
teling van de geesteszieke veroorzaakt en hem aan het gesticht bindt 
- deze argumenten vindt men trouwens ook in de memorie van 
toelichting van het wetsontwerp betreffende de bescherming van de 
persoon van de geesteszieke, ingediend op 12 maart 1969(45)- en 
zijn de medici voorstander geworden van een hospitalisatie in een 
open psychiatrische afdeling. Van een open dienst is in de krankzin
nigenwet echter geen sprake; het bestaan ervan werd oorspronkelijk 
slechts geduld door de administratie en uiteindelijk door haar gecon~ 
troleerd (ministerieel rondschrijven van 2 augustus 1946), in afwach
ting dat de wet zou worden herzien. De uitbreiding van de open 
diensten is dus enkel het gevolg van een lijdzaam toezien van de 
bevoegde ministeriele departementen. Weliswaar is de wet van 23 
december 1963 op de ziekenhuizen van toepassing verklaard op de 
psychiatrische diensten (K.B. 23 oktober 1964 en 19 november 1965), 

(40) ScHUTYSER, K., ,Sociale zekerheid en personenrecht. Het statuut van personen 
opgenomen in instellingen", in Raakvlakken tussen sociale zekerheid en administratief recht, 
internationaal privaatrecht, personenrecht II, 135. 
(41) Rb. Brugge, 11 maart 1975, R. W., 1974-75, 2600-2604, noot HuYS, en T. Vred., 1975, 
298, noot Huys; Vred. Leuven, 6 mei 1976, R. W., 1977-78,2801, noot VAN NuFFEL; Vred. 
Zelzate 18 april 1974, onuitgegeven. 
(42) R. W., 1978-79, 843-846. 
(43) R. W., 1979-80, 917, noot HUYS, P. 
(44) Cass., 24 december 1982, Pas., 1983, I, 517. 
(45) Senaat 1968-69, nr. 253. 
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doch het lijkt mij onjuist te beweren dat deze open diensten alzo een 
wettelijk bestaan zouden hebben gekregen, zoals de memorie van 
toelichting van het voormeld wetsontwerp doet. De rechtspraak, 
gepubliceerd in verband met de gevolgen van de decollocatie, toont 
trouwens aan dat de gedecolloceerde patient niet zonder begeleiding 
de afdeling mag verlaten en dat hij niet vrij over zijn persoon mag 
beschikken(46), zodat de open afdelingen niet beantwoorden aan de 
vereisten, gesteld door de krankzinnigenwet van 1850. Ingevolge deze 
discrepantie tussen de ziekenhuiswetgeving en de wetgeving op de 
geesteszieken, wordt het hoog tijd dat de vige~ende wetgeving zou 
worden aangepast aan de medische realiteit. 
De statistieken wijzen uit dat de opname in open dienst de regel is 
en dat de collocatie in een gesloten afdeling een uitzondering vormt. 
Het aantal patienten, verpleegd in een gesloten dienst, is op een 
periode van 25 jaar gedaald van 19.000 tot 4.000(47) (48). Zo zouden 
er in de loop van 1981 op 16.471 eerste opnamen, slechts 431 hebben 
plaatsgehad in gesloten dienst. Sommige instellingen zouden momen
teel zelfs nieuwe opnamen in gesloten afdelingen weigeren. In de 
open afdeling mogen nochtans slechts zenuwzieken verzorgd wor
den, die voor de open bare orde of de veiligheid van de personen geen 
gevaar opleveren: de open inrichtingen mogen aileen zieken opnemen 
die niet in verzet komen en niet gevaarlijk zijn en jegens wie geen 
enkel dwangmiddel mag gebruikt worden, zodanig dat in die inrich
tingen de medische behandeling van overwegend belang is(49). 
De keuze tussen een open of een gesloten afdeling geschiedt echter 
niet volgens dit criterium. Zo zal men, als een onvermogende moet 
worden opgenomen en het O.C.M.W. weigert tussen te komen, 
overgaan tot collocatie om de plaatsingskosten aldus ten laste te 
kunnen leggen van het speciaal onderstandsfonds dat onbevoegd is 
om tussen te komen voor een patient in open afdeling. 
De voorkeur voor een open afdeling wordt evenmin ingegeven door 
!outer therapeutische overwegingen, maar voornamelijk door een 
sociaalrechtelijk statuut, dat heel wat gunstiger is voor de geesteszie
ken in open afdeling. 

(46) Rb. Gent, 25 juni 1979, geciteerd. 
(47) PruMs, A., ,Vrijheid en vrijheidsbeperking in de psychiatrische zorgverlening. 
Beschouwingen orntrent juridische en beleidsaspecten", VI. T. Gez., 1981-82, 231. 
(48) Op 20.245 psychiatrische patienten in 1955 waren er 813 opgenomen in open diensten en 
19.290 in gesloten diensten. In 1975 waren er op 17.244 patienten 9.096 in open diensten en 
8.148 in gesloten diensten. In 1981 waren er op 16.016 psychiatrische patienten 11.731 in open 
diensten en 4.285 in gesloten diensten. 
(49) Raad van State- C.O.O. Schaarbeek, nr. 12.123 dd. 21 december 1966. 
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De decollocatie de facto, op grote schaal toegepast door alle instellin
gen, gebeurt zonder de formaliteiten te eerbiedigen die de wet van 
1850 op de geesteszieken voorziet. Als een patient werd gecolloceerd 
door het College van Burgemeester en Schepenen en zo de psychiatri
sche instelling aan dit College vraagt dit besluit van collocatie te 
willen opheffen, omdat de patient geen gevaar meer oplevert voor 
de maatschappij, en daarbij vermeldt dat, bij gebrek aan verzet 
binnen de 5 dagen, het College wordt geacht akkoord te gaan met 
het voorstel van de inrichting, dan heeft de inrichting zich niet 
gedragen naar de vereisten van artikel 13 van de krankzinnigenwet, 
maar dan beschouwt ze de geesteszieke niettemin als gedecolloceerd. 
Meestal wordt zelfs zo'n brief niet geschreven en gebeurt de decollo
catie gewoon administratief: de gecolloceerde wordt een ,vrije" 
patient. Sommige instellingen hebben deze wijziging van statuut in 
hoofde van de geesteszieke patient dus ingeroepen, om voor te 
houden dat daarmee de bevoegdheden van de voorlopige bewind
voerder ophielden. Het is deze houding die de kantonnale magistra
ten heeft gestoord, met het gevolg dat zij de bevoegdheden van de 
voorlopige bewindvoerder hebben bevestigd. Hun stellingname is 
gebaseerd op de dubbele vaststelling dat de overplaatsing van geslo
ten naar open afdeling niet het bewijs inhoudt van een genezing, zoals 
voorzien in artikel 13 op de geesteszieken enerzijds en dat anderzijds 
deze zieken niet meer echt vrij zijn. 

Opdat er, volgens de wet van 18 juni 1850 op de geesteszieken, 
decollatie zou zijn, m.a. w., opdat de vrijheidsberoving, om medische 
redenen, zou ophouden, moet men zich bevinden in een van de vijf 
volgende hypothesen: 

- elk in een krankzinnigengesticht gehouden persoon kan er altij d 
weggehaald worden door hen die er hem geplaatst hebben, behalve 
de minderjarige die er enkel kan weggehaald worden door de voogd 
of de curator en de gelnterdiceerde die er enkel kan weggehaald 
worden door zijn voogd (art. 5); 

- wanneer de geneesheer van het krankzinnigengesticht op het 
register, gehouden krachtens artikel 22 van de wet, heeft verklaard 
dat er genezing is, omdat de opgenomen persoon niet lijdt aan 
krankzinnigheid, geeft het hoofd van het gesticht hiervan onmiddel
lijk kennis aan diegene op wiens verzoek de patient opgenomen werd, 
aan de voogd van de gelnterdiceerde, evenals aan de personen en aan 
de overheden die, krachtens de wet, bericht moesten krijgen van zijn 
opneming; 5 dagen na het verzenden van deze berichten, wordt de 
patient, die genezen of niet krankzinnig verklaard werd, in vrijheid 
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gesteld, tenzij er verzet wordt gedaan tegen het voorgenomen ontslag 
binnen de 5 dagen; het behoort de bestendige deputatie van de 
provincieraad, waar het gesticht gelegen is, te statueren over de 
gegrondheid van het verzet (art. 16); 
- ieder die in een krankzinnigengesticht geplaatst is of ieder belang
hebbende, kan zich ten allen tijde voorzien voor de rechtbank van 
eerste aanleg van de plaats waar het gesticht gelegen is, die, na de 
nodige onderzoeksverrichtingen, het onmiddellijk ontslag zal gelas
ten, indien daartoe gronden bestaan (art. 17); 
- als een gecolloceerde het krankzinnigengesticht ontvlucht en er 
niet terugkeert binnen de zes maanden, kan deze persoon niet op
nieuw gecolloceerd worden dan mits inachtname van de formaliteiten 
voorzien in de wet van 1850; 
- aan de gecolloceerde kan ontslag op proef worden verleend voor 
een periode van drie maanden, die hernieuwbaar is; de verlengingen 
mogen de periode van een jaar niet overschrijden; als de vrijlating 
op proef niet werd hernieuwd, dan is er definitieve decollatie bij het 
verstrijken van de termijn van drie maanden(50). 
Het is evident dat de feitelijke decollocatie niet beantwoordt aan een 
van de vijf opgesomde gevallen; zij betekent geen definitief ontslag. 
Men zou dus logischerwijze moeten besluiten dat bij louter medische 
decollocatie, de bevoegdheden van de bewindvoerder, het weze de 
algemene of de bijzondere, blijven bestaan. De kern van het pro
bleem ligt echter in artikel 33 van de wet van 1850, dat voorziet dat 
de bevoegdheid toegekend aan de voorlopige bewindvoerder van 
rechtswege ophoudt, zodra de in een krankzinnigengesticht geplaat
ste persoon er niet meer gehouden wordt. Het Hof van Cassatie heeft 
beslist dat de termen ,er gehouden wordt" betekenen dat de persoon 
van zijn vrijheid is beroofd en dat de hospitalisatie in een open 
afdeling inhoudt dat de patient er vrij is opgenomen(51). 

20. Tot aan de wet van 7 april 1964 geschiedde het beheer van het 
vermogen van de geesteszieken opgenomen in de 
prive-krankzinnigeninrichtingen door deze inrichtingen, onder de 
vorm van zaakwaarneming; de wetgever anno '64 beoogde juist 
hieraan een einde te stellen door voor deze instellingen de aanstelling 
van een voorlopige bewindvoerder te voorzien. Door de decollocatie
politiek en de betwisting van de bevoegdheden van de voorlopige 

(50) Ministerieel rondschrijven van 19 juni 1959. 
(51) Cass., 31 mei 1978 en 24 december 1982, geciteerd. 
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bewindvoerder, bevindt de bescherming van de goederen van de 
geesteszieke zich terug in de toestand ante '64. 
Door de wet van 7 mei 1973 heeft de wetgever een bij ervaring 
noodzakelijk gebleken onverenigbaarheid ingevoerd tussen het ambt 
van algemeen bewindvoerder en de hoedanigheid van eigenaar of 
hoofd van de inrichting of de uitoefening van enige werkzaamheid 
die een binding met de inrichting inhoudt, door te voorzien in 
artikel 30 § 2 dat de person en die aan het bestuur, de directie of het 
beheer van de inrichting deelnemen, alsmede de aangestelden van 
deze inrichting, niet tot algemeen voorlopige bewindvoerder kunnen 
worden benoemd. In zijn commentaar op het cassatiearrest van 31 
mei 1978 heeft professor J. Pauwels dan ook doen opmerken: ,Aan 
de letter van de wet werd de hand gehouden. Of de geest ervan 
gerespecteerd werd is een andere vraag, als men weet dat de decollo
catie volledig in handen is van de medici, die om welke reden ook 
de maatregel kunnen nemen. Een van de gevolgen van dit systeem 
is dat ze willekeurig zieken aan de bescherming van de algemene 
bewindvoerder kunnen onttrekken. Of zulks verzoenbaar is met de 
wil van de wetgever, die in 1973 de onafhankelijkheid van de algeme
ne bewindvoerder t.o.v. de inrichting heeft willen benadrukken, laat 
ik in het midden"(52). 

21. De afdeling Antwerpen van de Koninklijke Vrederechtersbond 
had in haar vergadering van 17 november 1975 unaniem het stand
punt ingenomen dat de verwijzing van een gecolloceerde naar een 
open dienst of het ontslag op proef van een krankzinnige, geen enkel 
gevolg hebben op de civielrechtelijke bekwaamheid van de geesteszie
ke. Dit standpunt werd bijgetreden door de Procureur des Ko
nings(53). Alhoewel ik de verontwaardiging van mijn collega's deel, 
volg ik de rechtspraak van het Hof van Cassatie, omdat ik begaan 
ben met de verantwoordelijkheid van een voorlopige bewindvoerder, 
die zijn bevoegdheden zou blijven uitoefenen m.b.t. een gedecollo
ceerde patient en mij vragen stel over de geldigheid van de door hem 
gestelde rechtshandelingen. In de praktijk wordt vooral de vrede
rechter, die een krankzinnigengesticht binnen zijn rechtsgebied heeft, 
met de problematiek geconfronteerd, maar dit kan toch ook het geval 
zijn voor de andere vrederechters. Zo zal de vrederechter, die een 
bijzondere voorlopige bewindvoerder heeft aangesteld, en die ver
neemt dat de geesteszieke de facto werd gedecolloceerd, moeten 

(52) Noot onder Cass., 31 mei 1978, R. W., 1978-79, 845. 
(53) T. Vred., 1976, 97. 
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beslissen of hij al dan niet aanvaardt dat daardoor de bevoegdheid 
van de door hem aangestelde bijzondere voorlopige bewindvoerder 
vervalt. Als de vrederechter wordt gevat door een rekwest, strekken
de tot aanstelling van een bijzondere voorlopige bewindvoerder over 
een persoon opgenomen in een krankzinnigengesticht, dient hij na 
te gaan of deze persoon aldan niet in open dienst is opgenomen. Er 
bestaat inderdaad geen wettelijke basis om voor een patient, opgeno
men in een open afdeling, een bijzondere voorlopige bewindvoerder 
aan te stellen(54). 
Als de bevoegdheden van een voorlopige bewindvoerder al niet 
eerder hebben opgehouden, dan moeten zij hernieuwd worden om 
de drie jaar. In bet arrondissement Antwerpen volgt de Procureur 
des Konings de rechtspraak van bet Hof van Cassatie niet en vordert 
hij, tegen het verstrijken van de driejarige ambtstermijn van de 
voorlopige bewindvoerder, bijeenroeping van de familieraad, om te 
horen delibereren over de noodwendigheid van de aanstelling van een 
bijzondere voorlopige bewindvoerder, zelfs als blijkt dat de geestes
zieke de facto is gedecolloceerd. Meldt men hem de rechtspraak van 
bet Hof van Cassatie te volgen, dan dringt zijn ambt niet aan. Hoe 
dit in al de andere rechtsgebieden verloopt, is mij niet bekend, 
behalve dan dat uit bet beroep dat de Procureur des Konings te Gent 
had ingesteld in een zaak die aanleiding gaf tot bet geciteerde vonnis 
van de Rechtbank van eerste aanleg te Gent van 25 juni 1979 en uit 
zijn cassatieverhaal (Cass. 24 december 1982) blijkt, dat in bet 
arrondissement Gent de Procureur des Konings de cassatierecht
spraak wel volgt. 
De voorlopige bewindvoerder, zowel de bijzondere als de algemene, 
is krachtens artikel 31 § 2 van de wet, bevoegd om de geesteszieke 
te vertegenwoordigen bij verkopingen en delingen krachtens arti
kel 1187, 1206 en 1225 G.W. Telkens een vrederechter een project 
van verkoopakte of van akte van verdeling krijgt, moet hij nagaan 
of de voorlopige bewindvoerder nog wei regelmatig zijn mandaat 
uitoefent: hij moet nagaan of de geesteszieke al dan niet in de 
gesloten afdeling vertoeft en als de patient gedecolloceerd is, dan 
moet de kantonnale magistraat beslissen of hij de cassatierechtspraak 
al dan niet volgt. Daar de territoriale bevoegdheid van de vrederech
ter in deze hypothese bepaald wordt volgens andere criteria, kan bet 
dus gebeuren dat er meningsverschil bestaat tussen de vrederechter 
die op deze basis is gevat en de vrederechter die de algemene voorlopi
ge bewindvoerder heeft aangeduid, of de vrederechter die de bijzon-

(54) Vred. Nijvel, 13 juli 1964, T. Vred., 1964, 361; Rb. Gent, 6 maart 1978, onuitgegeven. 
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dere voorlopige bewindvoerder heeft aangeduid. Van een dergelijk 
conflict is in de rechtspraak nog geen spoor te vinden, maar het doet 
zich in de praktijk wel voor. 
Zekere bevoegdheden oefent de voorlopige bewindvoerder uit, mits 
een speciale machtiging, te verlenen door de vrederechter van de 
woonplaats van de geesteszieke, nl. de verkoop van roerende goede
ren en de vertegenwoordiging in rechte als eiser (art. 31 al. 2). 
In de voorwaarden voorzien door artikelen 457, 458 en 461 B.W. en 
artikel 1186 G. W., mag de voorlopige bewindvoerder een lening 
aangaan en een hypotheek toestaan om schulden te betalen, een 
nalatenschap verwerpen en de onroerende goederen van de krankzin
nige verkopen; als de vrederechter dus verzocht wordt om de fami
lieraad, die de nodige toestemming moet verlenen, bijeen te roepen, 
is hij andermaal met de problematiek geconfronteerd. 
De rechtspraak van de kantonnale magistraten verschilt dus van het 
ene kanton tot het andere en die van het Parket van het ene arrondis
sement tot het andere; daardoor ontstaat er een niet te verantwoor
den feitelijke ongelijkheid van de geesteszieken m.b.t. de toepassing 
van de wet. Er zou dringend moeten een einde worden gesteld aan 
deze toestand. Krachtens artikel 21 moet de Procureur des Konings 
alle drie maanden de krankzi!lnigengestichten van zijn arrondisse
ment bezoeken en het register' voorzh:n door artfkel 22 -va:n-de wer, 
paraferen; zijn ambt kent dus de juiste toestand. Het kan dan ook 
verwondering baren dat zijn ambt meestallijdzaam heeft toegezien 
op de decollocatiepolitiek, die aanleiding geeft tot een juridisch 
vacuum in de patrimoniale bescherming van de geesteszieke. Maar 
de oplossing kan vooral worden bewerkstelligd door het Parlement: 
het ware wenselijk dat de wetgever zo vlug mogelijk het ontwerp van 
wet betreffende de bescherming van de goederen van personen die 
wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbe
kwaam zijn die te beheren, zou stemmen. 

22. Niet alleen de feitelijke decollocatie veroorzaakt een vacuum qua 
patrimoniale bescherming van de geesteszieke, maar dit is ook het 
geval bij ontslag op proef. Er werd weliswaar door de rechtspraak 
gesteld, met verwijzing naar de doctrine, dat ontslag op proef de 
toestand van de geesteszieke niet wijzigt(55), zodat de voorlopige 
bewindvoerder bevoegd blijft om de geesteszieke met proefverlof te 

(55) Rb. Brussel, 22 september 1971, J. T., 1972, 156. 
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vertegenwoordigen, maar deze rechtspraak werd gecontesteerd(56). 
De vraag is trouwens of de cassatiearresten van 31 mei 1978 en 24 
december 1982 ook niet deze rechtspraak op de helling zetten, 
vermits ook bij een proefverlof de geesteszieke niet meer gehouden 
wordt in de instelling(57). 
Sommige instellingen wenden het systeem van het proefverlof aan 
om een geesteszieke te kunnen overplaatsen naar een open afdeling. 
Proefverlof is dan gewoon een middel tot decollocatie. Is er echt 
vrijheid op proef, dan moet volgens mij, steeds in het licht van de 
cassatierechtspraak, gesteld worden dat elk proefverlof de bevoegd
heden van de voorlopige bewindvoerder opschort, zoals dit het geval 
is bij een gelnterneerde op basis van de wet van 1 juli 1964 op het 
sociaal verweer(58). Ook deze oplossing is weinig bevredigend op het 
vlak van de rechtszekerheid en van de patrimoniale bescherming van 
de geesteszieke. Aileen de wetgever kan dit probleem oplossen door 
de beslissingen m. b. t. de bescherming van de persoon van de geestes
zieke los te koppelen van de beslissingen m.b.t. de patrimoniale 
bescherming van de geesteszieke. 
Het voorliggend wetsontwerp verwezenlijkt zulks slechts voor een 
gedeelte: los van elke opname in een instelling, kan, volgens dit 
ontwerp, de vrederechter een bijzondere voorlopige bewindvoerder 
benoemen, maar het ontwerp behoudt het subsidiair stelsel van de 
algemene voorlopige bewindvoerder; voor die personen, die in een 
psychiatrische instelling zijn geplaatst, volgens de procedure voor
zien in het wetsontwerp betreffende de bescherming van de persoon 
van de geesteszieke, dient een algemene voorlopige bewindvoerder 
per instelling benoemd, die van rechtswege zijn bevoegdheden uitoe
fent ten aanzien van de geesteszieke die in die instelling gehouden 
blijft. 
In het licht van een recente aanbeveling R (83) 2 van de Raad van 
Europa, over de juridische bescherming van personen aangetast door 
geestesstoornissen en die onvrijwillig als patient werden geplaatst, 
aanbeveling die werd aangenomen door het comite van ministers op 
21 februari 1983, kan de vraag worden gesteld of de instelling van 
de algemene voorlopige bewindvoerder nog in de Belgische wetgeving 
kan worden behouden. Artikel 9 van deze aanbeveling voorziet 
inderdaad dat de plaatsing geen reden tot beperking van de be
kwaamheid van rechtswege mag uitmaken. Zulks betekent dat, als 

(56) CAsMAN, H., noot onder Cass. 31 mei 1978, Rev. Trim. Dr. Pam., 1979, 165. 
(57) BAETEMAN, G., en GERLO, J., ,Geesteszieken", T.P.R., 1981, 951. 
(58) CASMAN, H., ibidem. 
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de bekwaamheid van een onvrijwillig geplaatste patient dient beperkt 
te worden, deze beperking het gevolg moet zijn van een individuele 
beslissing(59). Vermits een algemeen voorlopige bewindvoerder van 
rechtswege zijn bevoegdheden uitoefent t.o.v. onvrijwillig geplaatste 
patienten en hij zijn bevoegdheden dus niet put uit een ge'individuali
seerde beslissing, beantwoordt deze figuur niet aan de aanbeveling, 
maar wel die van de bijzondere voorlopige bewindvoerder. 
Volgens artikel 3 van de aanbeveling van de Raad van Europa, mag 
een patient enkel in een inrichting worden geplaatst als er geen ander 
middel bestaat om de gepaste behandeling toe te passen en mits de 
patient een ernstig gevaar voor zichzelf of voor anderen uitmaakt. 
Indien het Parlement deze aanbeveling volgt, wat toch wel te ver
wachten is, zal het toepassingsgebied van de nieuwe wet op de 
bescherming van de persoon van de geesteszieke dus beperkter moe
ten zijn dan in de tekst die ter discussie is in het Parlement. Deze 
laatste stelt inderdaad dat de maatregelen van bewaring en van 
vrijheidsbeperking, waarin het wetsontwerp voorziet, van toepassing 
zijn op geesteszieken wier geestestoestand, blijkens een geneeskundig 
advies of een geneeskundige beslissing, bescherming eist in hun eigen 
belang of in hun belang en dat van de openbare orde(60). 

23. Decollocatie en ontslag op proef doen nog andere vragen rijzen 
in het licht van de geciteerde cassatierechtspraak. Bij collocatie 
behoudt de gecolloceerde zijn rechtsbekwaamheid, in principe, maar 
artikel 34 van de wet op de geesteszieken schept een vermoeden van 
krankzinnigheid in zijnen hoofde, voor aile handelingen die hij 
verricht gedurende de tijd dat hij in een psychiatrische inrichting 
gehouden wordt. De handelingen, verricht tijdens deze periode, zijn 
vernietigbaar maar zij vallen onder een gunstiger regime dan het 
regime van gemeen recht, vermits de derde die de geldigheid van deze 
handelingen inroept, moet bewijzen dat ze zijn verricht tijdens een 
heldere tussenpoos. Als de gecolloceerde patient om medische rede
nen wordt gedecolloceerd, dan zou hij, volgens de geciteerde cassa
tierechtspraak, niet meer in de instelling gehouden worden, zodat de 
handelingen die de patient verricht na zijn decollocatie onder het 
regime van het gemeen recht, voorzien door artikel 504 B. W., vallen. 

(59) OscHINSKY, S., en DUPONT, M., ,Les travaux du conseil de ]'Europe dans le domaine 
du droit de Ia medecine. Adoption d'une recommandation sur Ia protection juridique des 
personnes atteintes de troubles mentaux et placees com me patients involontaires", J. T., 1983, 
461. 
(60) Verslag BoURGEOIS- Kamer van Volksvertegenwoordigers (1974-75), 279/8. 
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Dezelfde conclusie zou dan ook moeten getrokken worden voor een 
patient die uit een instelling is ontvlucht(61). 
Voor de toepassing van artikel 34 op de handelingen, verricht v66r 
de decollocatie, zal het dus belangrijk zijn de datum van de decollo
catie te kunnen bewijzen. Waaruit zal dit bewijs volgen? 
Artikel 1304 B. W. voorziet dat in aile gevallen waarin een rechtsvor
dering tot nietigverklaring of tot vernietiging van een overeenkomst 
niet door een bijzondere wet tot een kortere termijn is beperkt, deze 
rechtsvordering tien jaar duurt. 
Artikel 34 verwijst naar artikel 1304 B.W., maar artikel 34 voorziet 
dat deze tienjarige verjaring slechts ingaat na het definitief vertrek 
van de gecolloceerde uit het gesticht en wei vanaf het tijdstip waarop 
hij kennis krijgt van de handeling of vanaf het tijdstip waarom hem 
betekening van de handeling is gedaan. Als een patient wordt gede
colloceerd en een handeling, die hij verricht heeft v66r zijn decolloca
tie aan hem wordt betekend, zal dan de tienjarige termijn niet lopen, 
met het risico dat, zo de geestesziekte nog meer dan tien jaar na deze 
betekening in de instelling verblijft, hij nooit het voordeel van 
artikel 34 zal kunnen inroepen wegens verjaring? Tegenover de 
erfgenamen van de gecolloceerde begint de verjaring te lopen na de 
dood van hun rechtsvoorganger vanaf het ogenblik waarop zij kennis 
hebben gekregen van de betrokken handeling of hen betekening 
ervan werd gedaan; wanneer de verjaringstermijn echter reeds is 
beginnen te lopen tegenover hun rechtsvoorganger, loopt deze ter
mijn door tegen de erfgenamen, zodat de erfgenamen evenmin het 
voordeel van artikel 34 zullen kunnen inroepen. De gevolgen die het 
cassatiearrest verleent aan de decollocatie kunnen dus zeer verstrek
kend zijn; zij leiden tot een vacuum wat de rechtsbescherming van 
de gedecolloceerde betreft. 

24. Aileen de wetgever kan hieraan verhelpen. De Senaatscommissie 
voor Justitie bespreekt momenteel het ontwerp van wet betreffende 
de bescherming van de persoon van de geesteszieke, zonder daarbij 
het ontwerp van wet betreffende de bescherming van de goederen te 
betrekken. Er bestaan belangrijke interferenties tussen beide ontwer
pen, zodat het wenselijk zou zijn dat de wetgever ze gelijktijdig zou 
behandelen, doch als de wetgever meent wei een prioriteit te moeten 
geven, dan lijkt de prioriteit te moeten gaan naar een bescherming 
van het patientenbezit. Als de bespreking van het ontwerp van wet 

(61) Contra DE PAGE, II, nr. 373, p. 343 (en geciteerde referten). 
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betreffende de bescherming van de goederen niet onmiddellijk aan 
de orde zou komen, dan zou het minstens gewenst zijn dat de 
wetgever een kleine wetswijziging zou doorvoeren, door in artikel 29 
van de kiankzinnigenwet te voorzien dat de personen die in een 
krankzinnigengesticht geplaatst zijn, a1 dan niet in open afdeling, 
door de vrederechter van hun woonplaats van een bijzondere voorlo
pige bewindvoerder kunnen voorzien worden. Een onderdeel van het 
oorspronkelijk wetsontwerp van 11 apri11969 heeft reeds het voor
werp uitgemaakt van een punctuele wetgeving, nl. de wet van 7 mei 
1973, zodat een tweede puntueel ingrijpen van de wetgever niet 
onmogelijk moet zijn. Misschien is dit dan niet de beste wetgevings
techniek, maar er zou dan toch minstens een ernstige bescherming 
van de patrimoniale belangen van de geesteszieken die in een psychia
trische instelling verblijven in de wet worden ingebouwd. 

25. Sekwestratie ten huize. De sekwestratie ten huize of afzondering 
ten huize is een vorm van opsluiting die de opname in een psychiatri
sche inrichting vervangt; ze veronderstelt het benemen van vrijheid 
van komen en gaan. De afzondering ten huize geschiedt in de woning 
van de geesteszieke, in die van zijn ouders, of van de personen. die 
de ouders vervangen en mits inachtname van het formalisme voor
zien. in ·ae krankzinnigenwet. Als thans de sekwestratie ten huize 
wordt aangevraagd, is het meestal om langs die weg de aanstelling 
van een bijzondere voorlopige bewindvoerder te kunnen uitlokken. 
Momenteel is het paW~ntenbezit van vele seniele bejaarden, die in 
bejaardentehuizen verblijven, zonder enige bescherming. Vermits de 
seniliteit overeenkomt met het criterium van geesteskrankheid gehan
teerd in artikel 25 van de wet van 18 juni 1850(62) en vermits een 
bejaarde die in een tehuis verblijft en er meestal ook zijn woonplaats 
heeft, meen ik dat, om tot de aanstelling van een bijzondere voorlopi
ge bewindvoerder te kunnen komen, een sekwestratie ten huize in de 
bejaardeninstelling mogelijk moet zijn. Wel dient er dan op gelet dat 
de bijzondere voorloppige bewindvoerder die wordt aangeduid, to
taal onafhankelijk staat t.o.v. de instelling. 
De mogelijkheid van sekwestratie van bejaarden in de instelling waar 
ze verblijven, zal wel op verzet van sommige juristen stuiten. Er is 
in de eerste plaats een vonnis, geveld door de correctionele rechtbank 
van Nijve1(63) dat zegt dat door de opname van een demente ouder
ling in een bejaardentehuis, dit wordt omgevormd in een krankzinni-

(62) Vred. Jemappe, 9 november 1965, Rec. Niv., 1965-66, 131. 
(63) 15 maart 1962, R.D.P., 1961-62, 890. 
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gengesticht, zodat de uitbaters van het tehuis strafbaar zijn als zij 
geen toelating hebben om een krankzinnigengesticht te openen. Er 
is ook de doctrine(64) -maar die is al oud- die stelt dat de wet 
verbiedt iemand ten huize te sekwestreren bij een persoon die hem 
vreemd is. In de geest van de wetgever die de sekwestratie ten huize 
invoerde, was het inderdaad de bedoeling de opvang van een krank
zinnige in familieverband mogelijk te maken, om een plaatsing in een 
krankzinnigengesticht alzo te vermijden. T.o.v. al deze argumenten 
dient gesteld dat de familie is herleid tot het kerngezin en dat de 
verzorgende taken die vroeger door de familie werden waargenomen, 
mettertijd zijn overgenomen door de sociale sector, waaronder die 
van de bejaardentehuizen. De rechtspraak moet de sociale evolutie 
volgen en ik denk dat de rechtsbeoefenaars zouden blijk geven van 
creativiteit indien ze een verouderde wet toepasselijk zouden verkla
ren op een actuele noodsituatie. Deze rechtspraak zou het vacuum 
inzake patrimoniale bescherming voor deze categorie van geesteszie
ken kunnen vermijden. 

26. Feitelijke onbekwaamheid. ,Perikelen bij feitelijke onbe
kwaamheid van een geesteszieke in een zaak van onteigening'', luidt 
de titel van een noot onder een vonnis, geveld op 8 juni 1982 door 
de rechtbank van eerste aanleg te Brussel(65). De daarin behandelde 
casus toont inderdaad aan welke de leemte is inzake de rechtsbescher
ming van de feitelijk onbekwamen. De gemeente Sint-Gillis-Brussel 
voerde een onteigeningsprocedure tegen een ongeneeslijke vrouw 
waarvan was vastgesteld dat haar mentale leeftijd, die van een kind 
van 4 jaar niet overschreed en die niet onbekwaam werd verklaard; 
deze verweerster verbleef in de open afdeling van het psychiatrisch 
ziekenhuis te Duffel; de algemene bewindvoerder van deze instelling, 
een advocaat, trad in de procedure op als ,feitelijk zaakwaarne
mer'', doch de vrederechter weerde hem in die hoedanigheid, met het 
gevolg dat verweerster niet rechtsgeldig was vertegenwoordigd. De 
vrederechter heeft de heropening der debatten bevolen om de ontei
gende partij de mogelijkheid te geven de passende maatregelen te 
laten treffen met het oog op de vrijwaring van de verdedigingsrechten 
van de verweerster in de onteigeningsprocedure. De gemeente teken
de beroep aan. De rechtbank van eerste aanleg te Brussel stelde dat 
verweerster recht had op een eerlijke behandeling van haar zaak, 
krachtens artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van 

(64) WOUTERS, P., en PoLL, M., ,Du regime des rnalades rnentaux", nr. 314, p. 117. 
(65) R. W., 1982-83, 2773-75, noot GULDIX. 
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de rechten van de mens en dat deze eerlijke behandeling bezwaarlijk 
denkbaar is zonder dat zij in rechte vertegenwoordigd is. De recht
bank merkte op dat er weliswaar een leemte was, doch dat deze 
leemte niet absoluut is en dat het mogelijk was zijn toevlucht te 
nemen tot een reeks formules die zij opsomde: algemene- of bijzon
dere volmacht geven in een heldere tussenpoos, zaakwaarneming, 
vertegenwoordiging door een algemene of bijzondere voorlopige 
bewindvoerder, verlengde minderjarigheid, de ambtshalve aanwij
zing van een advocaat in burgerlijke zaken door de Raad van de 
Orde. De rechtbank oordeelde dat de gemeente niet tot plicht had 
de nodige maatregelen te treffen voor de vertegenwoordiging in 
rechte van haar tegenstreefster en verzond terug naar de vrederech
ter. Uit de gegevens van de rechtspraak m.b.t. deze casus, blijkt niet 
of de verweerster in de onteigeningsprocedure al dan niet familiele
den had. Als zij geen familieleden had, dan baart het wei verwonde
ring dat de Procureur des Konings geen interdictie heeft uitgelokt. 
Dit geval bewijst ook dat het nuttig is dat de lijst van de titularissen 
van het recht een beschermingsstatuut uit te Iokken zeer breed wordt 
opgevat. Dit is het geval in het voorliggend wetsontwerp. 

27. Artikel 584 al. 3, 3e G.W.B. voorziet dat de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg alle nodige maatregelen mag bevelen tot 
vrijwaring van de rechten van hen die de nodige voorzieningen niet 
kunnen treffen, met inbegrip van de verkoop van roerende goederen 
die heerloos of verlaten zijn. Het O.C.M.W. van Rochefort diende 
op basis van dit artikel een rekwest in bij de rechtbank van eerste 
aanleg te Dinant om een gerechtelijk bewindvoerder (,administra
teur judiciaire") te horen aanstellen om het patrimonium te beheren 
van een oude dame lijdend aan arteriosclerose, die verbleef in een 
harer instellingen. Haar enige inkomsten zijn de huurgelden van een 
huis dat zij bezit, maar de huurder betaalde niet. Het O.C.M.W. 
wenste deze huurgelden in rechte te bekomen voor haar residente, 
die onbekwaam is zelf op te treden, en zij achtte het ook nodig 
werken aan het huis te Iaten uitvoeren. De rechtbank willigde het 
verzoek in en stelde een notaris aan met bevoegdheid daden van 
beheer, in de brede zin van het woord, te stellen(66). Misschien biedt 
deze nieuwe pretoriaanse formule in de toekomst de oplossing voor 
vele gevallen van feitelijke onbekwaamheid. 

(66) Rb. Dinant, 28 november 1984, Rev. Not. B., 1985, 101, noot DEMBLON. 

516 


