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§ 1. INLEIDING 

I. VOORWERP EN PLAN VAN HET PREADVIES 

We nemen ons voor een korte schets te leveren van wat het Belgisch positief 
recht bepaalt omtrent de invloed van geestelijke stoornis op privaatrechtelijke 
gebondenheid en aansprakelijkheid. 

We trachten zo volledig mogelijk te zijn(Alle vormen van geestelijke stoor
nis worden onder de loupe genomen, ongeacht of ze - volgens de traditionele 
voorstellingswijze - een aantasting van het verstand, het ·gevoel of de wil 
betekenen, en ongeacht of ze een volledige of gedeeltelijke juridische hande
lingsonbekwaamheid of feitelijke beslissings- of schuldonbekwaamheid teweeg 
brengen. Met velerhande privaatrechtelijke rechtshandelingen wordt rekening 
gehouden, zowel die welke onmiddellijk rechten en plichten doen ontstaan 
(vnl. onrechtmatige daad; ook echtscheiding) als die welke het ontstaan van 
rechten en plichten afhankelijk maken van een rechtshandeling (o.m. geldig
heid van familierechtelijke handelingen; contractuele gebondenheid en aan
sprakelijkheid). 

Maar de op het volume van het preadvies gestelde beperkingen nopen ons 
ertoe beschouwingen de lege ferenda totaal te weren, en een aanzienlijk aantal 
niet onbelangrijke vraagstukken van geldend recht onbesproken te laten: we 
zullen onze aandacht toespitsen op t.a.v. het Nederlands recht relatief origi
nele aspecten van het Belgisch recht (de verlengde minderjarigheid, het hybri
disch statuut van geplaatste, gesekwestreerde en geïnterneerde geestelijk ge
stoorden, de billijkheidsaansprakelijkheid van geestelijk gestoorden) en op een 
wellicht onvoldoend gekende vergelijking tussen de verschillende nietigheden 
die op het behandelde gebied voorkomen. 

Bij de behandeling van het aangekondigde onderwerp ligt het onderschei
den van rechtshandelingen en feitelijke handelingen voor de hand: want niet 
alleen is het regime van beide soorten van handelingen naar Belgisch recht 
zeer verschillend; daarenboven wordt het begrip geestelijke stoornis zeer ver
schillend benaderd in beide gebieden. Onze uiteenzetting wordt derhalve in 
twee hoofddelen verdeeld: vooreerst (§ 2) wordt de gebondenheid voor 
rechtshandelingen onderzocht, met inachtneming van de ongemeen talrijke 
stelsels die het Belgisch recht in de loop der jaren in zich heeft opgenomen; 
daarna (§ 3) wordt de gebondenheid en aansprakelijkheid voor rechtsfeiten 
(andere dan rechtshandelingen) bestudeerd. 

In § 4 tenslotte worden enkele besluiten getrokken. 
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11. HISTORIEK VAN HET RECHT OMTRENT DE GEESTELIJK GE

STOORDEN 

De hoofdprincipes van het gemeen recht inzake geestelijk gestoorden vinden 
hun grondslag in het Burgerlijk Wetboek (1804): nietigheid van rechtshande
lingen verricht ten tijde van geestesstoornis, afwezigheid van aansprakelijkheid 
voor onrechtmatige daad bij gemis van subjectieve schuld van de agens. In 
hetzelfde B.W. vindt men twee bijzondere beschermingsstatuten, die totale of 
gedeeltelijke onbekwaamheid als oplossing vooropstellen: de onbekwaam
verklaring en het benoemen van een gerechtelijk raadsman. Deze instellingen, 
waaruit meer de zorg voor het bezit van de geestelijk gestoorde (en meer nog 
voor de vermogensbelangen van zijn familieleden) blijkt dan bekommernis om 
zijn verzorging (1), zijn om zo te zeggen ongewijzigd (2) blijven voortbestaan, 
maar worden heden ten dage weinig toegepast, hoewel ze niet helemaal ver
dwenen zijn. Aan VRANCKX (3) ontlenen we de volgende statistieken: 

Jaar 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
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Onbekwaam-
verklaring 

82 
102 

84 
94 

103 
100 
99 

110 
103 
97 
96 

101 
107 
96 
95 

111 
91 
96 
63 
75 
43 
64 
31 
54 
50 

Benoeming 
van een 
gerechtelijk 
raadsman 

35 
27 
23 
32 
38 
31 
26 
15 
30 
35 
21 
34 
27 
29 
32 
25 
25 
35 
26 
30 
21 
25 
20 
24 
23 

Opheffingen 

13 
10 
4 
9 
8 
4 
6 
8 
5 
5 
9 
1 
4 
4 

10 
6 
2 

l 
9 
2 
2 
5 

~ 
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De wet van 18 juni 1850 (hierna genoemd Krankzinnigenwet, afkorting 

l

i KzW), kwam aan deze tweede bekommernis tegemoet: zij reglementeerde de 
verzorging van geestelijk gestoorden in inrichtingen en ten huize. Op privaat
rechtelijk gebied opende deze wet de mogelijkheid om voor geplaatste geeste-
lijk gestoorden een voorlopig bewindvoerder te benoemen, die daden van 
vermogensbeheer kan stellen zonder dat dit een regelrechte onbekwaamheid 
voor de zieke meebrengt. Deze mogelijkheid werd later (1964) tot (strafrech
telijk) geïnterneerden en thuis verzorgde geestelijk gestoorden uitgebreid. 

De bepalingen van de Krankzinnigenwet belangen heel wat meer gestoor
den aan dan de beschermingsstatuten van het B.W. 'In België, einde 1970 
leefden in krankzinnigengestichten, 19.722 geesteszieken; in open afdelingen, 
3.648; 6.723 geesteszieken waren, op grond van de wet van 18 juni 
1850-28 december 1873, ten huize afgezonderd; 960 geesteszieken waren ge
ïnterneerd krachtens de wet tot bescherming der maatschappij tegen de ab
normalen en de gewoontemisdadigers; 12.133 geestes-en karakterieel gestoor
de kinderen waren in speciale gestichten opgenomen. Totaal: 43.186, hierin 
niet begrepen het aantal van de geesteszieken waaromtrent geen maatregel 
was genomen!' ( 4). 

l De hervormingen die tijdens de twintigste eeuw plaatsgrepen of nog aan 
het plaatsgrijpen zijn, kunnen in een vijftal punten worden samengevat. 

Eerst en vooral is de geestesgestoorde stilaan maar zeker op het gebied van de 
sociale zekerheid bescherming verleend. Deze evolutie, van groot belang hoewel 
ze buiten het bestek van onze studie valt (5), is nog allesbehalve ten einde. 

Vervolgens werden aan het probleem van de aansprakelijkheid (zowel 
strafrechtelijke als privaatrechtelijke) oplossingen geboden: de wet van 9 april 
1930 over de bescherming van de maatschappij tegen abnarmalen en gewoon
temisdadigers (vervangen door de wet van 1 juli 1964) voorziet de internering 
van geestelijk gestoorden die verdacht worden van een misdaad of een wan
bedrijf, terwijl in dezelfde lijn de wet van 16 april 1935 (art. 1386 bis B.W.) 
het mogelijk maakt de geestelijk gestoorde tot schadevergoeding te verplich
ten naar billijkheid, op de gebieden van de contractuele aansprakelijkheid 
en de onrechtmatige daad. 

Ten derde werd het burgerrechtelijk regime van geplaatsten, gesekwestreer
den en geïnterneerden ernstig verbeterd door een aantal wetten waarvan we 
alleen de belangrijkste vermelden: W. 25 juli 1933, W. 7 april 1964, W. 1 juli 
1964, W. 7 mei 1973. 

In de vierde plaats werd onlangs een nieuw privaatrechtelijk statuut van 
onbekwaamheid ingevoerd, bestemd voor mentaal gehandicapten: de verleng
de minderjarigheid (W. 29 juni 1973). 

Tenslotte overweegt men een totale vervanging van de Krankzinnigen
wet ( 6). Naast een grondig her-denken van het verzorgingsregime beoogt men 
de instelling van de voorlopige bewindvoerder zo te hervormen en open te 
stellen, dat ze wellicht na een bepaalde tijd de napoleontische instellingen zou 
kunnen vervangen (7). ' 
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§ 2. RECHTSHANDELINGEN 

I. ALGEMEEN 

Opdat een rechtshandeling geldig zou zijn en derhalve niet voor nietigverkla
ring of voor vernietiging vatbaar, die nep. verschillende vereisten vervuld te 
zijn. M.b.t. de geestelijk gestoorden is het van belang twee vereisten in het oog 
te houden: de zgn. toestemming (d.i. de feitelijke beslissingsbekwaamheid) en 
de juridische bekwaamheid. 

Centraal staat in het Belgisch recht de gedachte dat de geestelijk gestoorde 
behoort beschermd te worden tegen het nadeel dat hem berokkend kan wor
den indien rechtshandelingen door of tegen hem worden verricht. (Zoals we 
verder zullen zien is de gedachte, dat degenen die met de geestelijk gestoorde 
handelen te goeder trouw ook bescherming verdienen, veel minder sterk ont
wikkeld.) 

De bescherming van de geestelijk gestoorden wordt door middel van twee 
technieken verwezenlijkt: 

a. door- het algemeen voorschrift dat een rechtshandeJing waarbij de toe
stemming (of een toestemming) ontbreekt nietig is; · 

b. door bijzondere wijzen van bescherming, die meer bepaald voor geestelijk 
gestoorden of sommige categorieën onder hen bestemd zijn. Deze be
schermingsstatuten bestaan meestal hierin dat ze de geestesgestoorden 
een vorm van juridische onbekwaamheid opleggen. Maar ook maatregelen 
die het inroepen van de nietigheid wegens het gemis van toestemming 
vergemakkelijken vindt men onder de beschermingsmaatregelen. 

11. DE ONBEKWAAMVERKLARING 

A. Gronden. 

De (gerechtelijke) onbekwaamverklaring komt tot stand krachtens een ge
rechtelijke beslissing. Drie vereisten dienen vervuld te zijn: 

a. De betrokkene dient door 'onnozelheid' of door krankzinnigheid te zijn 
aangetast (art. 489 B.W.). Met onnozelheid wordt de zwakzinnigheid, de 
mentale handicap bedoeld. Sinds 1973 staat voor deze personen de ver
lengde minderjarigheid open, maar nergens wordt uitdrukkelijk de moge
lijkheid om een zwakzinnige onbekwaam te verklaren uitgesloten (8), en 
de onbekwaamverklaring blijft haar nut bewaren voor degenen die op 
latere leeftijd mentaal gehandicapt worden. 

b. De geestelijke stoornis behoort zeer ernstig te zijn (9). 
c. De stoornis dient aanhoudend te zijn; evenwel sluiten heldere tussen

periodes de onbekwaamverklaring niet uit (10). 
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Volgens de letter van de wet is de onbekwaamverklaring verplicht, indien 
alle vereisten vervuld zijn; maar men neemt aan dat het verplichte karakter 
van de maatregel door onbruik opgeheven is (11 ). 

Niettegenstaande de letter van de wet wordt aangenomen dat ook minder
jarigen kunnen onbekwaamverklaard worden (12). 

B. Omvang van de onbekwaamheid (13). 

1. Volledige onbekwaamheid; vertegenwoordiging. 
C Art. 509 B.W. stelt de onbekwaamverklaarde gelijk met een minderjarige 
ten aanzien van zijn persoon en zijn goederen. Dit betekent dat hij onder 
gezag wordt geplaatst en volledig handelingsonbekwaam wordt, onder het 
regime van de vertegenwoordiging.] 

De handelingsonbekwaamheid van de onbekwaamverklaarde is aanzienlij
ker dan die van de minderjarige: art. 502 B.W. bepaalt dat alle handelingen 
van de onbekwaamverklaarde voor nietigverklaring in aanmerking komen. 

Art. 502 B.W. spreekt alleen van handelingen door de onbekwaamverklaar
de verricht. Bij nadere analyse komt het voor als een toepassing van een 
breder principe: de onbekwaamheid van de onbekwaamverklaarde, die de 
nietigheid meebrengt van zowel handelingen van als handelingen tegen de 
onbekwaamverklaarde (14). 

Als men art. 502 B.W. letterlijk uitlegt, zijn alle door onbekwaamverklaar
den verrichte rechtshandelingen voor nietigverklaring vatbaar, ongeacht of ze 
eenzijdig of meervoudig vermogensrechtelijk zijn of niet. Deze richting heb
ben de overheersende Belgische rechtspraak en rechtsleer in hun uitleg van 
art. 502 B.W. ingeslagen (15). 

Evenwel kwam ook de tendens voor om art. 502 een meer beperkte bete
kenis toe te kennen: men stelde dat het enkel betrekking heeft op vermogens
rechtelijke rechtshandelingen, of dat het niet slaat op niet voor vertegenwoor
diging vatbare rechtshandelingen (omdat de handelingsonbekwaamheid van de 
onbekwaamverklaarde anders in een gedeeltelijke rechtsonbekwaamheid uit
mondt) (16). 

Ook thans nog heeft de· beperkende uitlegging van art. 502 B.W. niet alle 
voorstanders verloren ( 17). 

Daar geldige rechtshandelingen in naam van de onbekwaamverklaarde al
leen door de voogd kunnen gesteld worden, maar bepaalde rechtshandelingen 
zich niet tot vertegenwoordiging lenen, vloeit uit de onbekwaamverklaring 
voor de betroffen persoon een zekere rechtsonbekwaamheid voort (zie ver
der). 

De onbekwaamheid die de onbekwaamverklaarde treft is een juridische 
onbekwaamheid, geen feitelijke onbekwaamheid. Dit betekent dat hij verder 
gebonden kan zijn voor handelingen en omstandigheden die geen rechts
bekwaamheid vereisen ( 18): onrechtmatige daad, verrijking zonder oorzaak, 
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onverschuldigde betaling, getuigenis (19), lastgeving (zie verder). In deze ge
vallen echter zal de onbekwaamverklaarde slechts gebonden zijn of geldige 
handelingen stellen, voor zover (a) beslissingsbekwaamheid geen vereiste is of 
(b) hij in een heldere tussenpoos handelt. 

2. De aard van de nietigheid. 
De nietigheid van door de onbekwaamverklaarde gestelde rechtshandelin

gen is behalve uitzondering niet relatief; ze moet verplicht uitgesproken wor
den; als beschermingsmaatregel voor de onbekwaamverklaarde wordt ze aan
gevuld door het voorschrift van art. 1312 B.W. 

a. Relatieve nietigheid. 
De nietigheid van door de onbekwaamverklaarde verrichte handelingen is 

relatief; men leidt dit af uit art. 1125 en 1304 B.W. (20). 
Nu is de relatieve nietigheid zeker geen begrip waarover eenstemmigheid 

bestaat (21), maar men kan stellen dat relatieve nietigheid (men spreekt ook 
van vernietigbaarheid) in het Belgisch recht geenszins betekent dat de nietig
heid bestaat in zover ze door de rechter uitgesproken wordt: men neemt aan 
dat iedere nietigheid, ook de absolute, slechts verwezenlijkt wordt als ze door 
een gerechtelijke beslissing bekrachtigd wordt. Op zoek naar een algemeen 
criterium, tracht men de relatieve nietigheid te omschrijven als de sanctie die 
rechtshandelingen treft welke tot stand gekomen zijn in overtreding van 
rechtsregels die uitsluitend ter bescherming van private belangen voorgeschre
ven zijn. Een nietigheid die als relatief wordt gekwalificeerd valt in beginsel 
onder de volgende regels: 

i. ze mag alleen worden ingeroepen door of voor de personen die de wet 
beschermt; in het geval van de onbekwaamverklaarde zijn dat: de betrokken 
persoon na de opheffing van de onbekwaamverklaring, zijn wettelijke ver
tegenwoordiger en zijn erfgenamen, niet de medecontractant (art. 1125 B.W.) 
of het openbaar ministerie; 
ii. de nietige rechtshandeling kan bevestigd worden (22); 
iii. de nietigheid is vatbaar voor verjaring, veelal tien jaar of minder 
(art. 1304 B.W.); ingeval van onbekwaamverklaring geldt tien jaar; 
iv. de rechter mag de nietigheid ambtshalve inroepen; 
v. de nietigheid mag niet ingeroepen worden in hoger beroep of cassa
tie (23). 

Volgens een recent verdedigde opvatting echter (24) dient men de open
bare orde als een afzonderlijk criterium te zien, dat aangeeft welke de rol van 
de rechter bij het inroepen van de nietigheid is. Aangezien de materie der 
onbekwaamheid de openbare orde raakt, kan men verdedigen dat hoewel de 
nietigheid van de handelingen van de onbekwaamverklaarde betrekkelijk is, de 
rechter ze toch ambtshalve zou mogen inroepen of dat ze in cassatie zou 
mogen worden ingeroepen (25). 
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Op de regel dat de nietigheid relatief is komen twee uitzonderingen voor, 
die we later zullen bespreken: 

i) het huwelijk van de onbekwaamverklaarde zou volgens sommigen absoluut 
nietig zijn; 
ii) de nietigheid van gerechtelijke handelingen kan voor de wederpartij in de 
vorm van een dilatoire exceptie ingeroepen worden. 

b. Verplichte nietigheid. 
De rechter is verplicht de nietigheid uit te spreken van handelingen ver

richt door een onbekwaamverklaarde. Deze handelingen zijn 'rechtens' nie
tig (26). De rechtbank bezit geen bevoegdheid om de opportuniteit van de 
nietigverklaring te onderzoeken. 

De onbekwaamverklaring schept een onweerlegbaar vermoeden van voort
durende geestesstoornis (27). In tegenstelling met de toestand die ontstaat als 
een minderjarige (die over onderscheidingsvermogen beschikt) een handeling 
verricht die een voogd zelf zou mogen stellen, moet en mag niet nagegaan 

. worden of de onbekwaamverklaarde benadeling treft. 
De goede of kwade trouw van de medecontractant van de onbekwaam

verklaarde speelt derhalve geen rol (28). In een recente uiteenzetting van de 
vertrouwensleer wordt ontkennend geantwoord op de vraag of 'een door de 
gedraging van een onbekwame in het leven geroepen schijn aan de onbe
kwame (kan) worden toegerekend?' Uit de bestaande wetgeving blijkt immers 
'dat aan het belang van de onbekwame de voorkeur wordt gegeven boven het 
belang van een derde, ook al is die te goeder trouw' (29). 

c. Vordering tot nietigverklaring na de dood van de onbekwaamverklaarde. 
Art. 504 B.W. bevat vooreerst een regel van gemeen recht: na iemands 

dood mag een door hem verrichte handeling niet wegens krankzinnigheid 
betwist worden, tenzij men aan een zwaar bewijsvereiste voldoet: nl. bewijzen 
dat de krankzinnigheid uit de handeling zelf blijkt. 

Het is slechts door de uitzondering die op de regel voorzien wordt, dat 
art. 504 B.W. enigszins op zijn plaats is in het hoofdstuk van het B.W. over de 
onbekwaamverklaring: de gemeenrechtelijke regel geldt nl. niet indien de on
bekwaamverklaring was uitgesproken of gevorderd vóór het overlijden (30). 

d. Beperking van de verplichting tot teruggave. 
Als een handeling nietigverklaard wordt, behoren de partijen in algemene 

regel opnieuw in hun vroegere toestand geplaatst te worden: ze moeten der
halve teruggeven wat reeds gepresteerd werd. 

Hierop voorzien art. 1241 en 1312 B.W. een uitzondering in het voordeel 
van de onbekwamen. Als de handeling van een onbekwame, waaronder een 
onbekwaamverklaarde, nietig verklaard wordt, behoort hij het door de weder
partij reeds gepresteerde slechts terug te geven voor zover het hem tot voor-

- deel heeft gestrekt. De wederpartij draagt het risico van verspilling waartoe de 
om bekwaamverklaarde zou overgaan (31 ). 
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3. Versoepeling van het gemeen recht. 
Het gemeen recht voorziet de nietigverklaring wegens het ontbreken van 

toestemming (zie verder, VI). 
\' De voorwaarden waarin deze vordering (gebaseerd op een feitelijke on
bekwaamheid, niet op een juridische onbekwaamheid) openstaat, worden 
door het B.W. versoepeld in het voordeel van de onbekwaamverklaarde en 
.en zijn erfgenamen, m.b.t. handelingen die vóór de onbekwaamverklaring wer
: den verricht.! 

Handelingen door de onbekwaamverklaarde verricht vóór de datum van 
het vonnis van onbekwaamverklaring, kunnen nietigverklaard worden op 
grond van ontbreken van toestemming, maar art. 503 B.W. verzacht de voor
waarden waarin zulks kan gebeuren. 

In plaats van het bewijs dat de toekomstige onbekwaamverklaarde handel
de in een ogenblik van geestesstoornis, volstaat het leveren van een dubbel 
bewijs, nl. dat: 

a. de oorzaak van de onbekwaamverklaring reeds bestond ten tijde dat de 
handeling werd verricht; 

b. en dat deze oorzaak 'kennelijk bestond', d.i. publiek bekend was; dit 
betekent niet dat de medecontractant zelf de geestesstoornis moet ken
nen (32). 

In die gevallen kan de nietigverklaring gevraagd worden, zonder verder 
bewijs. Maar deze nietigheid is facultatief, niet verplicht (33). De rechter kan 
bv. nagaan of de handeling niet gesteld werd in een helder ogenblik, en zelfs 
rekening houden met de goede of kwade trouw van de wederpartij. 

Wellicht vertrekkend van een exegetische uitlegging van art. 503 B.W. 
('kunnen' vernietigd worden'), is de rechtspraak er - eigenaardig genoeg -
toe gekomen de rechter toe te laten naar billijkheid te oordelen, hetgeen een 
voor de geestelijk gestoorde minder voordelige oplossing betekent dan die van 
het gemeen recht (34). I 

Maar anderzijds maakt de techniek van de facultat~eve nietigverklaring het 
mogelijk rekening te houden met de goede trouw van de medecontractant -
dit is een van de weinige veronderstellingen waarin het actuele Belgisch recht 
i.v.m. geestelijk gestoorden dit toelaat. 

Over het juiste toepassingsgebied van art. 503 B.W. bestaat betwisting (zie 
verder). Het is. niet van toepassing op handelingen verricht door derden tegen 
de toekomstige ombekwaamverklaarde (35). 

C Enkele rechtshandelingen in het bijzonder. 

Belangrijke detailvragen i.v.m. overeenkomsten, adoptie, erkenning, ouder
lijke macht, huwelijksgoederenrecht en zaakwaarneming kunnen in het bestek 
ván deze studie niet aangeraakt worden. We bepalen ons tot het huwelijk, de 
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handelingen om niet, de gerechtelijke handelingen en de rechtsonbekwaam
heid. 

1. Huwelijk. 
'1, Volgens de Belgische rechtspraak kan een onbekwaamverklaarde geen gel

dig huwelijk sluiten, zelfs niet tijdens een heldere tussenpos~)(36). De meeste 
auteurs nemen dit standpunt over (37), maar sommigen bestrijden het (38). 

De nietigheid die art. 502 B.W. voorschrijft, heeft een relatief karakter. 
Geldt dit ook voor het huwelijk? Aangezien in 1958 het Hof van Cassatie 
verklaarde dat het huwelijk van de (niet onbekwaamverklaarde) geestes
gestoorde absoluut nietig is (zie verder), menen sommigen dat de volstrekte 
nietigheid ook voor het huwelijk van onbekwaamverklaarden geldt (39), ter
wijl anderen vasthouden aan de betrekkelijke nietigheid, en in het dualistisch 
systeem een reden tot kritiek zien tegen het verder te analyseren cassatie
arrest van 1958 ( 40). 

2. Handelingen om niet. 
Aan de toepasselijkheid van art. 502 B.W. op handelingen om niet werd 

wel eens getwijfeld, maar de huidige tendens is zeker het op schenkingen en 
testamenten toepasbaar te verklaren (41). 

Art. 503 B.W. is op handelingen om niet van toepassing (42). 

3. Gerechtelijke handelingen. 
Op de nietigheid van de gerechtelijke handelingen door de onbekwaam

verklaarde verricht, bestaat een uitzondering. Hoewel de wet zulks niet uit
drukkelijk voorziet, zou volgens sommigen (43) de onbekwaamverklaarde zelf 
de opheffing van de onbekwaamverklaring kunnen vorderen. 

De nietigheid van gerechtelijke handelingen kan geen nietigverklaring meer 
ten gevolge hebben wanneer de rechtsmiddelen uitgeput zijn (44). 

Soms is gesteld geworden dat de nietigheid van gerechtelijke handelingen 
absoluut is ( 45). In de laatste uitgave van zijn Traité verdedigt DE PAGE met 
klem dat de nietigheid weliswaar relatief is, maar dat de verweerder over een 
dilatoire exceptie beschikt, omdat hij weigeren kan een proces met een onbe
kwaamverklaarde te ondergaan, waarvan hem de onregelmatigheid bekend 
is ( 46). J. DELV A stelde voor niet alleen aan de verweerder deze mogelijkheid 
tot reageren te verlenen, maar tevens de rechter zelf toe te staan actief op te 
treden door de vordering te schorsen, of zelfs onontvankelijk of nietig te 
verklaren ( 47). 

4. Rechtsonbekwaamheid. 
Voor een aantal rechtshandelingen kan de voogd de onbekwaamverklaarde 

niet vertegenwoordigen. Dit is het geval met huwelijk, adoptie, erkenning van 
een natuurlijk kind ( 48), het opstellen van een testament ( 49) en het verrich
ten van een schenking (50); en een aantal gerechtelijke handelingen (zowel als 
eiser als verweerder): echtscheiding en scheiding van tafel en bed (51), onder-
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zoek naar het vaderschap (52), ontkenning van vaderschap (53). In al deze 
gevallen verzet het persoonlijk karakter van de handeling zich tegen vertegen
woordiging{ In het geval van de schenking verhindert daarenboven het begin
sel van het behoud van het vermogen van de onbekwaamverklaarde dat de 
voogd handelen zou. 

'~ Daar in al deze gevallen noch de voogd noch de onbekwaamverklaarde 
geldig kunnen optreden, ontstaat, als uitvloeisel van de handelingsonbe
kwaamheid, een vrij aanzienlijke rechtsonbekwaamheid, vooral op het gebied 
van de niet vermogensrechtelijke rechtshandelingen. r 

Bij het van kracht worden van de wet van 1 juli 1974 op de echtscheiding, 
zal de onbekwaamverklaarde, verweerder in een geding tot echtscheiding we
gens tien jaar feitelijke scheiding veroorzaakt door krankzinnigheid of diepe 
geestesgestoordheid, vertegenwoordigd worden door zijn voogd (nieuw 
art. 232 B.W.). Wij onderstrepen dat de hierboven vermelde regel zal blijven 
gelden voor andere vormen van echtscheiding of voor scheiding van tafel en 
bed. 

111. DE VERLENGDE MINDERJARIGHEID. 

A. Gronden tot verlengd minderjarigverklaring 

tDe wet van 29 juni 1973 (art. 487 bis - 487 octies B.W.), het eerste luik 
van een triptiek waarmede de Belgische wetgever hoopt het recht omtrent de 
geestelijk gestoorden te moderniseren, schept een afzonderlijk statuut voor de 
mentaal gehandicapten, waardoor ze juridisch duidelijk onderscheiden wor
den van de eigenlijke geesteszieken. (Laatstgenoemden vallen verder onder 
toepassing van de Krankzinnigenwet, en kunnen desgevallend een beroep 
doen op de napoleontische instellingen van de onbekwaamverklaring en het 
toevoegen van een gerechtelijk raadsman. 

De verlengde minderjarigheid komt tot stand door een gerechtelijke beslis
sing; de verlengd minderjarige wordt qua persoon en goederen gelijk gesteld 
met een minderjarige beneden de vijftien jaar. 

fOpdat een persoon verlengd minderjarig zou worden verklaard is ver
eist (54): 

1. dat hij geestelijk achterlijk is; 
2. dat de geestelijke achterlijkheid ernstig is; de wet bevat geen nadere 

precizeringen; 
3. dat de geestelijke achterlijkheid aangeboren is of ten laatste ontstond in 

de 'vroege kinderjaren'; 
4. dat de geestelijke achterlijkheid blijvend is. ~ 
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Stippen we aan dat zowel meerderjarigen als minderjarigen verlengd min
derjarig kunnen verklaard worden (art. 487 bis, 3de lid B.W.). 

B. Omvang van de onbekwaamheid. 

1. Gezag en volledige onbekwaamheid. 
Het principe ligt vervat in art. 487 bis, 4de lid B.W.: 'Hij die in staat van 

verlengde minderjarigheid is verklaard, wordt ten aanzien van zijn persoon en 
zijn goederen gelijkgesteld met een minderjarige beneden de vijftien jaar.' 

De onbekwaamheid en, in mindere mate het gezag van ouders of van 
voogd van een minderjarige, worden afgezwakt naarmate laatstgenoemde de 
leeftijd van eenentwintig jaar nadert. Om de verlengd minderjarige de meest 
volledige onbekwaamheid te verzekeren, werd bepaald dat hij wordt gelijkge
steld met de minderjarige die niet de volle leeftijd van vijftien jaar heeft 
bereikt (cfr. ontvoogding, huwelijk, testament). 

Het in art. 487bis, 4de lid B.W. vervatte beginsel is niet van toepassing 
buiten het privaatrecht. De wetgever beoogde enkel en alleen de geestelijk 
achterlijken te beschermen door het burgerrechtelijk statuut dat ze vóór hun 
eenentwintigjaar bezaten, hetzij zonder hiaat verder te doen lopen, hetzij weer 
in het leven te roepen. Evenwel dient met het statuut van de verlengde min
derjarigheid niet alleen in het burgerlijk recht, maar ook in het handelsrecht 
rekening gehouden te worden. I.v.m. het gerechtelijk privaatrecht (cf. de 
bevoegdheid van de jeugdrechtbanken) en het arbeidsrecht zullen wellicht 
twijfels rijzen (55). 

De bedoeling van de wetgever was op de verlengd minderjarigen het pri
vaatrechtelijk statuut van de minderjarigen toepasselijk te maken. Dit bescher
mingsstatuut bestaat uit verschillende met elkaar nauw verbonden elementen: 
gezag, volledige handelingsonbekwaamheid, een hieruit voortvloeiende be
perkte rechtsonbekwaamheid. 

Het gezag wordt normaliter uitgeoefend door de ouders, dit in tegenstel
ling met het regime van de onbekwaamverklaarden. 

De wet van 29 juni 1973 bepaalt uitdrukkelijk dat verlengd minderjarigen 
onder het gezag van hun ouders blijven of komen, en door hen vertegenwoor
digd worden. Slechts wanneer volgens het gemeen recht de voogdij in de 
plaats van de ouderlijke macht zou komen, zal ze ook ingericht worden t.a.v. 
verlengd minderjarigen. Een uitzondering op deze regel: nog tijdens het leven 
van beide ouders kan de voogdij ingericht worden (art. 487quater B.W.). 

De handelingsonbekwaamheid van minderjarigen is algemeen, maar toch 
strekt ze niet zover als die van onbekwaamverklaarden. Het toegepaste regime 
is de vertegenwoordiging. Door de minderjarige gestelde rechtshandelingen 
zijn nietig; het gaat om een relatieve nietigheid; of ze verplicht is, is vatbaar 
voor discussie (zie verder). 

De minderjarige wordt minder onbekwaam door ontvoogding. Kan een 
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verlengd minderjarige ontvoogd worden? Ongetwijfeld wordt voor het ant
woord op deze vraag de verlengd minderjarige als een minderjarige beneden de 
vijftien jaar beschouwd, zodat de gerechtelijke ontvoogding uitgesloten is (cfr. 
art. 477 B.W.) terwijl anderzins, in de mate waarin uitgesloten is dat de ver
lengd minderjarige een geldig huwelijk aangaat, de ontvoogding die van rechts
wege op het huwelijk volgt niet tot stand kan komen (56). 

Minderjarigen zijn gedeeltelijk rechtsonbekwaam, hetzij ten gevolge van 
een uitdrukkelijke wetsbepaling, hetzij door de samengevoegde werking van 
de handelingsonbekwaamheid en de regel dat hoogst persoonlijke rechtshan
delingen niet voor vertegenwoordiging vatbaar zijn. De rechtsonbekwaamheid 
van verlengd minderjarigen is vrij aanzienlijk aa,gezien bepaalde rechts
onbekwaamheden op het ogenblik zelf van de meer1erjarigheid of op een nog 
latere leeftijd ophouden te bestaan (cfr. adoptie, pleegvoogdij) of met de 
meerderjarigheid intreden (gewettigd worden door adoptie). De gelijkstelling 
qua persoon en goederen betreft o.i. het geheel van de regels omtrent de 
rechtsbekwaamheid. 

2. De aard van de nietigheid. 

a. Relatieve nietigheid. 
Welke is de aard van de nietigheid van rechtshandelingen die door verlengd 

minderjarigen spijts hun handelingsonbekwaamheid verricht worden? 
Zoals algemeen het geval is voor onbekwamen, gaat het om een relatieve 

nietigheid (57). Wat boven gezegd werd over de nietigheid van gerechtelijke 
handelingen, geldt ook hier. 

b. Facultatieve of verplichte nietigheid? 
Om verder de aard van bewuste nietigheid te omschrijven, dient men toe

passing te maken van het principe van de gelijkstelling met minderjarigen 
beneden de vijftien jaar. Men stuit op moeilijkheden wegens het feit dat de 
nietigverklaring van door minderjarigen gestelde rechtshandelingen door een 
vrij complexe regeling beheerst wordt (58); een onderscheid dient nl. gemaakt 
te worden naargelang de handelende minderjarigen al dan niet het oordeel des 
onderscheids bezitten. Zolang de minderjarige geen onderscheidingsvermogen 
bezit, zijn zijn aandelingen 'rechtens' nietig: de nietigverklaring moet ver
plicht geschieden, zodra ze door een bevoegde ingeroepen wordt. Zodra de 
minderjarige onderscheidingsvermogen bezit, verwerft hij vooreerst een zekere 
bekwaamheid: hij kan de ouderlijke macht (of voogdij) over zijn eigen kinde
ren uitoefenen, hij kan zijn natuurlijk kind erkennen, en hij kan daden van 
bewaring stellen (59). Wat meer is, indien hij in die periode een handeling 
stelt die zijn voogd alleen mag stellen, kan nietigverklaring slechts bekomen 
worden als bewezen wordt dat de minderjarige benadeling geleden heeft 
(art. 1305 B.W.); verricht hij een handeling die zijn voogd niet alleen mocht 
verrichten, dan staat men voor een verplicht nietige handeling (60) (61). 
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De vraag of de door een minderjarige verrichte handeling nietig bij benade
ling of verplicht nietig is, wordt enkel i.v.m. vermogensrechtelijke handelingen 
gesteld. 

Behoort de verlengd minderjarige t.a.v. de opgeroepen problematiek als 
een minderjarige zonder onderscheidingsvermogen aangezien te worden? Men 
mag aannemen dat het probleem bij de voorbereiding van de wet niet onder-

-~zocht is geworden ( 62). Sommigen pleiten voor de gelijkstelling van de ver
lengd minderjarige met de infantes (63). Ons lijkt het juister het probleem als 
een feitenkwestie te benaderen (64): aangezien de wetgever niet expliciet de 
gelijkstellîtÎ.g van de verlengd minderjarigen met de infantes voorzien heeft, 
dient men ze de bekwaamheid toe te kennen die minderjarigen hebben, en de 
handelingen die ze binnen die beperkte bekwaamheid stellen als geldig aan te 
zien, indien mag aangenomen worden dat ze voldoende bewust en vrij handel
den. Men zal handelingen slechts nietig verklaren zonder bewijs van benade
ling, indien bewezen is dat de verlengd minderjarige niet over het oordeel des 
onderscheids beschikt. 

C Enkele rechtshandelingen in het bijzonder. 

Zoals voor de onbekwaamverklaarden, kunnen we slechts enkele rechts
handelingen onder de vele die voor bespreking in aanmerking komen ter 
sprake brengen. 

1. Huwelijk. 
Kan degene die in staat van verlengde minderjarigheid verkeert huwen? 
De Wet van 29 juni 1973 bevat over deze vraag geen enkel bijzonder 

voorschrift, hoewel er bij de voorbereiding van de wet heel wat over gezegd en 
geschreven is (65). 

De discussie is naar het gevoelen van sommigen wellicht vrij theoretisch: 
hoe kan men zich indenken dat een ernstig geestelijk achterlijke de geldige 
toestemming kan opbrengen die art. 146 B.W. voor het huwelijk vereist? Toch 
mag men niet uit het oog verliezen dat de vereiste ernst van de geestelijke 
achterlijkheid in de wet niet bepaald is, zodat men vooralsnog niet weet waar 
de rechtbanken de grens zullen trekken tot waar de verlengd minderjarig
verklaring mogelijk geacht wordt. 

Wat er ook van zij, zoals de tekst thans luidt, behoort men het gemene 
recht toe te passen. Principieel is de verlengd minderjarige onbekwaam te 
huwen. 

Slechts hoogst uitzonderlijk zou zich de hypothese kunnen voordoen 
waarin hij, als iedere man of vrouw beneden de vijftien jaar, kan huwen 
(vanuit het oogpunt van zijn juruidische leeftijd), op voorwaarde dat hij 
a. vrijstelling van de leeftijdsvereiste bekomt (art. 145 B.W.); 
b. de toestemming bekomt van zijn ouders of enige ouder, grootouder(s), 
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familieraad of voogd, naargelang van de gevallen (art. 148-160bis B.W.). 
Deze voorschriften zijn o.i. van toepassing op de verlengd minderjarige, 

inclusief de mogelijkheid tot dispensatie ( 66). 
Welke is de aard van de nietigheid van het huwelijk dat de verlengd min

derjarige zou aangaan? Ingevolge het gelijkstellingsbeginsel behoort men 
art. 184 en 185 B.W. toe te passen: de nietigheid is absoluut (67). 

2. Adoptie 

a) Kan een verlengd minderjarige (gewoon) geadopteerd worden? 
De voorschriften die de adoptie van een minderjarige beneden de vijftien 

jaar slechts mogelijk maken met vertegenwoordiging !van de adoptandus, ma
ken deel uit van het onbekwaamheidsstatuut van de ~inderjarige, ze betreffen 
zijn 'persoon'. Ze behoren derhalve op de verlengd -clinderjarige toegepast te 
worden, welke ook zijn leeftijd is. 

M.a.w. degene die in staat van verlengde minderjarigheid verkeert kan 
geadopteerd worden, hoe gering ook zijn onderscheidingsvermogen is, maar 
hij dient vertegenwoordigd te worden door zijn ouder(s) of een persoon aan
gewezen door de familieraad (art. 349 B.W.). 

b) Kan een verlengd minderjarige gewettigd worden door adoptie? 
Indien de vraag rijst vóór de verlengd minderjarige de leeftijd van een

entwintig jaar heeft bereikt, rijzen er geen bijzondere problemen: de algemene 
voorwaarden tot adoptie zijn van toepassing (art. 368 B.W.) en aan de leef
tijdsvereiste (kandidaat voor de wettiging door adoptie minder dan een
entwintig jaar: art. 368, § 2, B.W.) is voldaan. 

Heeft de verlengd minderjarige effectief de leeftijd van eenentwintig jaar 
overschreden, dan is het antwoord op de vraag moeilijker. Deze betreft de 
burgerrechtelijke staat en bekwaamheid, de 'persoon' van de verlengd minder
jarige. Men kan zelfs zeggen dat de mogelijkheid om gewettigd te worden 
door adoptie deel uitmaakt van het beschermingsstatuut van de verlengd min
derjarige. Daarom besluiten we dat hij ook na de leeftijd van eenentwintig jaar 
bereikt te hebben, door adoptie gewettigd kan worden. 

IV. BENOEMING VAN EEN GERECHTELIJK RAADSMAN. 

A. Gronden voor de benoeming. 

Een gerechtelijk raadsman kan benoemd worden in twee uiteenlopende 
veronderstellingen: vooreerst ingeval van zwakzinnigheid, indien ze niet van 
die aard is dat ze onbekwaamverklaring vereist (art. 1247 Ger.W.). De benoe
ming geschiedde in een geval waarin de vermogens aangetast waren door 
alcoholisme ( 68). Vervolgens is de benoeming mogelijk ingeval van verkwis
ting (art. 513 B.W.); deze is niet noodzakelijk een gevolg van geestelijke stoor
nis. 
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B. Omvang van de onbekwaamheid. 

Degene wie een gerechtelijk raadsman wordt toegevoegd komt niet onder 
gezag te staan. Hij wordt slechts gedeeltelijk handelingsonbekwaam, in die zin 
dat hij voortaan de bijstand van een gerechtelijk raadsman behoeft voor een 
aantal door de wet opgesomde handelingen. De raadsman beheert het vermo
gen van de beschermde niet, maar ziet er enkel op toe dat de handelingen, 
waartoe de beschermde zelf het initiatief neemt, geen gevaar uitmaken voor 
zijn kapitaal. 

De handelingen waarvoor bijstand vereist is, worden in art. 1247 Ger.W. en 
art. 513 B.W. opgesomd: rechtsgedingen voeren, dadingen treffen, leningen 
aangaan, roerende kapitalen in ontvangst nemen en daarvan kwijting geven, 
goederen vervreemden of met hypotheek bezwaren. Het wordt niet in twijfel 
getrokken dat het benoemen van een raadsman noodzakelijk de onbekwaam
heid m.b.t. alle opgesomde handelingen met zich meebrengt. Vervolgens 
wordt vrij algemeen voorgehouden dat de opsomming van de wet limitatief is, 
maar dat ze uitgelegd moet worden in het licht van het doel van de wetgever, 
nl. het kapitaal van de beschermde te vrijwaren, zonder aan zijn vrij beschik
kingsrecht over de inkomsten te raken (69). Zo zou de beschermde vrij zijn 
inkomsten mogen vervreemden, maar geen verbintenissen mogen aangaan, die 
een aantasting van zijn kapitaal veronderstellen (70). 

De nietigheid van zonder bijstand verrichte handelingen wordt beheerst 
door art. 502. B.W.; derhalve is ze betrekkelijk en verplicht; men neemt aan 
dat ze door de raadsman op eigen initiatief mag ingeroepen worden (71 ). 
Art. 1312 B.W. wordt door de rechtspraak toegepast, zonder wettelijke basis 
evenwel (72). Naast de nietigverklaring achten sommigen de vermindering 
mogelijk (analogische toepassing van art. 484, 2e lid B.W.), ten onrechte wel
licht (73). 

V. PLAATSING, SEKWESTRERING EN INTERNERING 

A. Gronden tot plaatsing, sekwestrering of internering. 

De eerste twee categorieën en de derde moeten scherp uiteengehouden 
worden. 

De Krankzinnigenwet beoogt vooral de persoonlijke behandeling en ver
zorging van de ge.estelijk gestoorden te reglementeren, maar voorziet toch 
enkele maatregelen ter bescherming van hun vermogen. De wet spreekt over 
krankzinnigen, zonder dat dit begrip nader omschreven wordt (74). Men 
onderscheidt: 

1. geplaatste (of 'gecolloceerde') krankzinnigen, d.z. personen die met in
achtneming van de administratieve procedure die de Krankzinnigenwet 
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voorziet geplaatst zijn in de gesloten afdeling van een psychiatrische in
richting (75); 

2. gesekwestreerde (of in hun ·woning afgezonderde) krankzinnigen, d.z. 
personen die met inachtneming van de gerechtelijke procedure die de 
Krankzinnigenwet uitstippelt, door familieleden of anderen thuis ver
zorgd worden. 

De wet op het sociaal verweer (W. 1 juli 1964) behoort tot het strafrecht: 
in sommige gevallen vervangt hij de eigenlijke straffen door beveiligingsmaat
regelen, waaronder de internering. Van deze maatregel kan een persoon die 
een misdaad of een wanbedrijf pleegt het voorwerp zijn, indien hij 'verkeert, 
hetzij in staat van krankzinnigheid, hetzij in een ernstige staat van geestes
stoornis of van zwakzinnigheid die hem ongeschikt maakt tot het controleren 
van zijn daden' (art. 1 W. 1 juli 1964). 

Uit de voorbereidende werken blijkt dat men aan twee, veeleer dan aan 
drie categorieën van personen dacht. De internering is bedoeld eensdeels voor 
de eigenlijke geesteszieken, anderdeels voor 'abnormalen', d.z. al diegenen die 
vóór de wet van 9 september 1930 geacht werden niet onder art. 71 S.W. te 
vallen wegens hun slechts verminderde schuldonbekwaamheid (76). 

B. Beschermingsstatuut. 

De geplaatste, gesekwestreerde en geïnterneerde geestelijk gestoorden ge
nieten een hybridisch beschermingsstatuut. Eerst en vooral dient er de nadruk 
op gelegd te worden dat ze naar Belgisch recht niet handelingsonbekwaam 
zijn (77). Zelfs als ze over een voorlopig bewindvoerder beschikken (over wie 
verder meer details), zijn de handelingen die ze stellen in beginsel geldig. 
Belangrijke beperkingen hierop werden o.i. voorzien door art. 1186, 1187, 
1205 e.v. Ger.W., die er lijken van uit te gaan dat alleen de voorlopige bewind
voerder (als er een is?) kan optreden i.v.m. openbare verkopingen van onroe
rende goederen die aan een geplaatste enz. geestelijk gestoorde behoren en 
i.v.m. de verdeling van onverdeelde goederen waarvan geplaatste enz. geeste
lijk gestoorden mede-eigenaars zijn. En meer fundamenteel betekent de be
noeming van een voorlopig bewindvoerder steeds een ernstige beperking van 
het zelfbeschikkingsrecht van de betrokkene (78). 

De geestelijk gestoorden onder bespreking worden vooreerst beschermd 
door voorschriften die de uitoefening van de gemeenrechtelijke vordering tot 
nietigverklaring wegens gemis van toestemming vergemakkelijken, dit vooral 
door het creëren van een wettelijk vermoeden van geestesstoornis. 

Vervolgens worden ze beschermd door de mogelijkheid hun een voorlopig 
bewindvoerder te benoemen, die een aantal door de wet opgesomde handelin
gen in hun naam mag verrichten. 
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C Bijzonderheden over het beschermingsstatuut. 

1. Nietigverklaring op grond van beslissingsonbekwaamheid. 
Voor het goed begrip van hetgeen nu volgt, dient men rekening te houden 

met de voorschriften die de nietigverklaring van een rechtshandeling wegens 
gemis van toestemming beheersen (zie verder, VI). 

Hoewel art. 34 KzW. allesbehalve duidelijk is, wordt veelal aangenomen dat 
het een vermoeden juris tantum van geestelijke stoornis schept in het voordeel 
van de geplaatsten en gesekwestreerden. De bewijslast wordt omgekeerd: wil 
de medecontractant de nietigverklaring voorkomen, dan behoort hij te bewij
zen dat de geestelijk gestoorde ten tijde van de handeling over een redelijke 
wil beschikte. 

Het dient beklemtoond dat de rechtsleer niet eenstemmig deze uitlegging 
volgt (79): sommigen hebben er een kans tot analogische toepassing van 
art. 503 B.W. in gezien (80), anderen menen dat de plaatsing of de sekwestre
ring slechts een feitelijk vermoeden van geestelijke stoornis schept (81). De 
recente rechtspraak lijkt de uitlegging ten gunste van het wettelijk vermoeden 
van geestelijke stoornis toegedaan (82). 

Het voorgaande geldt niet voor geïnterneerden: de letter van de wet 
(art. 30 § 2 W. 1 juli 1964) leent zich zo mogelijk nog minder tot de voor de 
geestelijk gestoorden gunstige uitlegging (83). 

Hoewel de teksten evenmin door duidelijkheid uitblinken, leidt men uit 
art. 34 KzW. en art. 30 § 2 W. 1 juli 1964 o.i. terecht af dat het uitzonde
ringsregime van art. 504 B.W. van toepassing is op geplaatste, sekwestreerde 
en geïnterneerde geestelijk gestoorden (84 ). Dit betekent dat de nietigverkla
ring van een door de gestoorde verrichte handeling na zijn dood door zijn 
erfgenamen kan gevorderd worden, zonder dat ze moeten bewijzen dat 'de 
krankzinnigheid uit de betwiste handeling zelf voortvloeit'. Daarentegen is 
art. 503 B.W. niet op hen van toepassing (85). 

Het vertrekpunt van de (tienjarige) verjaringstermijn van de vordering tot 
nietigverklaring wegens het gemis van toestemming is voor geplaatsten en 
gesekwestreerden (86) gunstiger dan voor onbekwaamverklaarden (vgl. 
art. 1304 B.W. en art. 34 KzW.): het is de dag waarop, na de opheffing van de 
maatregel, de akte hun is betekend of zij van de handeling kennis hebben 
gekregen. Wat de geïnterneerden betreft, geldt vertrekpunt de dag van hun 
definitieve invrijheidsstelling (art. 30 § 2 W. 1 juli 1964) (86bis). 

Voor het overige geldt het gemeenrecht: de nietigheid is relatief (87) en 
verplicht, hoewel dit laatste -wellicht ten onrechte- betwist wordt (88). 

2. De voorlopige bewindvoerder. 
Niet alle personen die tot de besproken categorieën behoren zijn onder een 

voorlopig bewindvoerder gesteld: 
geplaatsten en gesekwestreerden kunnen door de vrederechter van een 
voorlopig bewindvoerder worden voorzien (art. 29, 1e lid KzW.); 
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geplaatsten die geen voogd of bewindvoerder hebben staan onder de 
algemene bewindvoerder van de inrichting waar ze geplaatst zijn (art. 30 
§ 1 KzW.); 
geïnterneerden kunnen van een bijzondere voorlopige bewindvoerder 
worden voorzien op drie verschillende wijzen (art. 29 § 1 W. 1 juli 1964). 

De regels omtrent de taak van de voorlopige bewindvoerder kunnen tot 
enkele beginselen worden herleid: 
a. De voorlopige bewindvoerder heeft geen gezag over de persoon van de 
geestelijk gestoorde (89). 
b. De voorlopige bewindvoerder treedt op als de vertegenwoordiger van de 
geestelijk gestoorde, maar enkel voor het verrichten van die handelingen 
welke de wet uitdrukkelijk vermeldt (90). Men vindt ze opgesomd in art. 31 
KzW. en art. 30 § 1 W. 1 juli 1964. Het betrof uitsluitend vermogensrechte
lijke handelingen, tot de W. van 1 juli 197 4 hem ook de bevoegdheid verleen
de de geestelijk gestoorde te vertegenwoordigen als verweerder in een echt
scheidingsproces op grond van tien jaar feitelijke scheiding veroorzaakt door 
krankzinnigheid of diepe geestesstoornis (nieuw art. 232 B.W.). Een gedetaJI
leerd onderzoek van de bevoegdheden van de bewindvoerder zou buiten het 
bestek van dit preadvies vallen. Stippen we enkel aan dat de twee aangehaalde 
teksten niet gelijkluidend zijn: de wet van 1 juli 1964 werd niet aangepast aan 
de veranderingen die voor de Krankzinnigenwet voortvloeien uit de W. van 
7 mei 1973 (91). Volgens de hervormingsplannen zou aan de huidige situatie 
enkel dit gewijzigd worden, dat de vrederechter de bevoegdheden van de 
bewindvoerder zou mogen beperken of uitbreiden t.a.v. de in de wet opge
somde lijst (92). 
c. Zelfs de handelingen die de voorlopige bewindvoerder mag verrichten, is 
de geestelijk gestoorde bekwaam zelf te verrichten (93). A fortiori dient de 
betrokkene zelf die handelingen te stellen - gesteld dat hij over voldoende 
onderscheidingsvermogen beschikt - waarvoor de bewindvoerder niet be
voegd is. Het gaat o.m. om handelingen op het persoonlijke vlak. 
d. Binnen de perken van zijn wettelijke bevoegdheid, mag de voorlopige 
bewindvoerder enkel noodzakelijke handelingen verrichten (94); dit lijkt ons 
een aanvechtbare opvatting. 
e. De voorlopige bewindvoerder beschikt niet over de bevoegdheid om de 
door de geestelijk gestoorde verrichte handelingen op zijn initiatief zelf nietig 
te doen verklaren (95); dit lijkt ons een aanvechtbare opvatting. 
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Vl. GEESTELIJK GESTOORDEN ZONDER BIJZONDER BESCHER

MINGSSTATUUT. 

A. Gemis van toestemming als grond tot nietigverklaring. 

Voor de geestelijk gestoorde zonder bijzonder statuut dienen oplossingen 
gezocht te worden in het gemeenrecht. Onderstrepen we dat hun geen voor
lopig bewindvoerder kan worden toegevoegd, zolang ze niet geplaatst enz. 
zijn. Algemeen wordt dit betreurd; met de verwezenlijking van de ontworpen 
hervorming zou in deze toestand verandering komen: 'ieder die de volle leef
tijd van eenentwintig jaar heeft bereikt en niet in staat is zijn goederen te 
beheren, hetzij wegens de vermindering van zijn geestesvermogens, hetzij we
gens een langdurige vermindering van zijn lichaamstoestand die hem belet zijn 
wil te kennen te geven' zou van een voorlopig bewindvoerder kunnen worden 
voorzien (96). 

Naast middelen zoals volmacht verleend in een helder ogenblik, zaakwaar
neming, beding tot sterkmaking staat thans ~lechts de vordering tot nietig
verklaring open wegens gemis V~ll !9estemming, d.i. een vorm van feitelijke 
onbekwaamheid, meer bepaald de beslissingsonbekwaamheid. 

De Belgische rechtswetenschap onderkent in de toestemming de wilsbeslis
sing en haar uiting, maar behoudens uitzondering (97) wordt op het begrip 
wil niet zeer diep ingegaan. Volgens het traditioneel gemaakte onderscheid 
kan zowel (volledig) gemis van toestemming als gebrekkige toestemming een 
grond tot nietigverklaring opleveren, en is geestelijke stoornis op het ogenblik 
van de handeling een oorzaak van gemis van toestemming (98). 

De nietigheid die het totaal ontbreken van toestemming tot gevolg heeft is 
relatief en moet verplicht worden uitgesproken; de vordering tot nietigverkla
ring kan niet worden ingeleid na de dood van de geestelijk gestoorde. Hierover 
enige uitleg. 

a. Relatieve nietigheid. 

Dat de nietigheid van een handeling verricht bij totaal gemis van toesteJB
ming, zoals in het geval van geestelijke stoornis, in beginsel betrekkelijk is 
(over dit begrip, zie boven), wordt vrij algemeen aangenomen (99). Hoewel ze 
volgens een bepaalde logica volstrekt zou dienen te zijn: er ontbreekt een 
wezensbestanddeel aan de handeling, rechtvaardigt men de relatieve nietigheid 
door een beroep op de gelijkstelling van het geval· van totaal gemis met het 
geval van het gebrek in de toestemming (100). RIGAUX gaf een beter argu
ment ten gunste van de relatieve nietigheid: wat men gemis van toestemming 
noemt in geval van geestelijke stoornis, is feitelijk geen totale afwezigheid van 
toestemming, maar in de volle betekenis van het woord een gebrek in de 
toestemming {101). 

Door sommigen wordt deze nietigheid als een 'natuurlijke' nietigheid be-
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stempeld, die daarom niet noodzakelijk alle kenmerken van de relatieve nie
tigheid zou vertonen (102). Een belangrijker bijdrage tot de oplossing van 
bepaalde moeilijkheden die men ontmoet als men de nietigheid van handelin
gen in een toestand van geestelijke stoornis verricht als relatief beschouwt, 
lijkt ons de stelling te zijn dat het criterium van de openbare orde vreemd is 
aan het onderscheid tussen de absolute en de relatieve nietigheid; er kunnen 
aldus relatieve nietigheden voorkomen die de openbare orde raken. Nietig
heden die de openbare orde raken moeten door de rechter van ambtswege 
opgeworpen worden en kunnen zelfs voor het eerst in cassatie opgeworpen 
worden (103). 

Men neemt aan (104) dat de besproken nietigheid (a) alleen door de gees
telijk gestoorde of zijn erfgenamen mag ingeroepen worden, (b) aan de tien
jarige verjaring van art. 1304 B.W. is onderworpen, (c) voor bevestiging vat
baar is. Aanvaardt men dat h'et relatieve karakter van de nietigheid los staat 
van de vraag of ze al dan niet van openbare orde is, en neemt men aan dat de 
bescherming van geestelijk gestoorden de openbare orde aanbelangt, dan staat 
niets het van ambtswege onderzoeken van de nietigheid door de rechter in de 
weg, een probleem dat thans i.v.m. gerechtelijke hahdelingen nog het voor-
werp van discussie is (zie verder). ' 

Op de regel dat de besproken nietigheid relatief is komt een merkwaardige 
uitzondering voor: het huwelijk voltrokken ten tijde van geestelijke stoornis 
bij een van de partijen is volstrekt nietig (zie verder). 

b. Verplichte nietigheid. - Goede trouw van de medecontractant. 

Op de vraag of de nietigheid wegens gemis van toestemming 'rechtens' 
werkt en derhalve door de rechter verplicht moet uitgesproken worden, be
hoort naar Belgisch positief recht ongetwijfeld bevestigend beantwoord te wor
den. Bewuste vraag wordt ternauwernood opgeworpen. Hier dient nochtans de 
vraag gesteld te worden of de medecontractant te goeder trouw van de geeste
lijk gestoorde kan beweren dat laatstgenoemde gebonden of aansprakelijk is. 
Het lijkt ons niet uitgesloten dat in dit verband ooit een beroep zal gedaan 
worden op de vertrouwensleer, waarvan de algemene theorie, na een eerder 
bescheiden aandacht gekregen te hebben in de Belgische rechtsweten
schap (1 05), vrij recent op briljante wijze werd uiteengezet door VANGER
VEN (1 06). Indien men in bepaalde gevallen de geldigheid van dergelijke 
handeling zou voorstaan (en alleen in die verop.derstelling), bv. door een 
beroep te doen op de rechtsfiguur van de facultatieve nietigheid, een figuur die 
zoals we zagen op ons gebied meer voorkomt dan men op het eerste gezicht 
zou vermoeden, dan zou de aansprakelijkheid van de geestelijk gestoorde 
nader bepaald worden op grond van art. 1386bis B.W. (waarover verder, afde
ling 111). We kunnen evenwel op dit onderwerp niet verder ingaan zonder het 
gebied van het positieve recht te verlaten. 
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c. Nietigverklaring na de dood van de geestelijk gestoorde. 

Uit de algemene in art. 504 B.W. vervatte regel volgt dat na iemands dood 
de door hem verrichte handelingen niet kunnen worden betwist op grond van 
geestelijke stoornis, tenzij het bewijs ervan uit de betwiste handeling zelf 
voortvloeit. Dit verbod geldt evenwel niet voor handelingen om niet (zie 
verder). 

De bewijslast inzake de geestelijke stoornis rust op degene die het gemis 
van toestemming inroept (107). Wat bewezen moet worden is dat de geeste
lijk gestoorde op het ogenblik zelf van de handeling geestesgestoord was. 

B. Enkele rechtshandelingen in het bijzonder. 

Bijzondere vragen duiken op m.b.t. vele rechtshandelingen, maar gezien de 
beperkingen die opgelegd zijn weren we beschouwingen over huwelijksvermo
gensrecht, ouderlijke macht, adoptie, zaakwaarneming. 

1. Huwelijk 
De nietigheid van het huwelijk voltrokken op een ogenblik van geestelijke 

stoornis, is volstrekt nietig: het Hof van Cassatie liet in 1958 daarover geen 
twijfel bestaan: 'overwegende dat (het) gemis van elke toestemming, wezen
lijk bestanddeel van het huwelijk, bij toepassing van voormeld artikel 146 
(B.W.) de volstrekte nietigheid medebrengt' (108). Reeds voordien was de 
Belgische rechtspraak overwegend dezelfde mening toegedaan (109), hoewel 
er voorstanders waren van de relatieve nietigheid (110). 

De huidige rechtsleer is verdeeld (111). De tegenstanders (112) van de 
oplossing van het arrest van 1958 bekritiseren dit om vele redenen: ze vinden 
het ongepast dat velen de nietigheid van het huwelijk mogen inroepen; de 
oplossing zou niet stroken met de historische uitlegging van de teksten; een 
relatieve nietigheid zou bevredigende resultaten kunnen opleveren (113); er is 
nu in het Belgisch recht een zinloze tegenstelling ontstaan tussen het relatief 
nietig huwelijk van de onbekwaamverklaarde en het absoluut nietige huwelijk 
van de niet onbekwaamverklaarde geestelijk gestoorde (114). 

DE PAGE en RIGAUX menen dat de nietigheid slechts door de echtge
noot van de geestelijk gestoorde zou mogen ingeroepen worden indien hij te 
goeder trouw was (115). Andere auteurs bepleitten het openstellen van de 
nietigverklaring voor de geestelijk gestoorde en zijn echtgenoot met uitsluiting 
van alle andere belanghebbenden (116). 

2. Handelingen om niet. 
Men meent wel eens dat de toestemming inzake handelingen om niet 

vollediger, van zuiverder kwaliteit moet zijn dan inzake handelingen om baat. 
Dit wordt afgeleid uit art. 901 B.W.: 'Om een schenking onder de levenden te 
kunnen doen of een testament te kunnen maken moet men gezond van geest 
zijn'. Zelfs een gedeeltelijke of lichtere geestelijke stoornis zou in die optiek 
voldoende zijn om nietigverklaring te bekomen (117). Maar het bewijs dient 
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te worden geleverd dat de stoornis voorkwam ten tijde van de handeling. 
Voor schenkingen en testamenten geldt het verbod om de nietigverklaring 

te vorderen na de dood van de schenker of de testateur tenzij de geestelijke 
stoornis uit de handeling zelf blijkt (art. 504 B.W.) niet. Deze uitlegging, die 
op de wil van de wetgever steunt, is traditioneel (118). 

3. Gerechtelijke handelingen. 
Geestelijke stoornis ten tijde van het verrichten van gerechtelijke handelin

gen heeft nietigheid tot gevolg. Wel moet er rekening mee gehouden worden 
dat als een gerechtelijke beslissing kracht van gewijsde heeft verkregen, geen 
nietigverklaring meer mogelijk is (119). 

Deze nietigheid is relatief, zo wordt meestal aangenomen. Maar dit doet 
het probleem rijzen, wat geschiedt indien de geestelijk gestoorde zelf de nie
tigheid niet inroept? 

Aangenomen wordt dat de tegenpartij een dilatoire exceptie kan inroe
pen (120). De rechtspraak neemt aan dat als een van de partijen geestelijk 
gestoord is, de procedure zelfs ambtshalve dient geschorst te worden (121). 
Om de geestestoestand van een van de partijen vast te stellen kan een deskun
digenonderzoek bevolen worden (122). Volgens J. DEL V A moet de recht
bank die constateert dat een van de partijen geestelij~ gestoord is, ambtshalve 
de vordering onontvankelijk of nietig verklaren (123). Deze proceduremoge
lijkheden zouden niets afdoen van het relatieve karakter van de nietigheid als 
men de reeds aangehaalde opvatting van RIGAUX bijtreedt (124). 

Uit het voorgaande volgt dat het in de praktijk moeilijk zoniet onmogelijk 
is echtscheiding te vorderen tegen een geestelijk gestoorde. Bij de wet van 
1 juli 197 4 ( 125) wordt 'feitelijke scheiding van meer dan tien jaar (die) het 
gevolg is van de toestand van krankzinnigheid of van diepe geestesgestoord
heid waarin de andere echtgenoot zich bevindt' in bepaalde omstandigheden 
een grond tot echtscheiding (nieuw art. 232 B.W.). Op proeeduraal vlak wordt 
voorzien dat de geestelijk gestoorde echtgenoot 'wordt vertegenwoordigd 
door zijn voogd, zijn algemene of bijzondere voorlopige bewindvoerder of, bij 
gebreke daarvan, door een beheerder ad hoc vooraf door de voorzitter van de 
rechtbank aangewezen op verzoek van de eisende partij' (nieuw art. 232 
B.W.). 
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§ 3. FEITELIJKE GEDRAGINGEN. 

I. ALGEMEEN. 

Rechtsvoorschriften wier toepassing van rechtsfeiten afhangt (met uitsluiting 
van rechtshandelingen) zijn over het algemeen van toepassing op geestelijk 
gestoorden zoals op andere personen. Dit is bv. het geval voor verbintenissen 
uit de wet en onrechtmatige verrijking. Zulks is een gevolg van de omstandig
heid dat de bekwaa:rilheid, die sommige geestesgestoorden treft, alleen de 
rechtshandelingen betreft en dat het gemis van toestemming in de meeste 
gevallen geen reden vormt om de toepassing van het rechtsvoorschrift uit te 
sluiten. 

Eén fundamentele uitzondering hierop: als onder de rechtsfeiten de 
schuldbekwaamheid (126) voorkomt, zal een gedraging van de geestelijk ge
stoorde, tijdens een ogenblik van stoornis, niet de wettelijke gevolgen bewer
ken die ze heeft wanneer de gedraging uitgaat van een psychisch normaal d.i. 
schuldbekwaam persoon. 

Schuldbekwaamheid komt als rechtsfeit voor op de gebieden van de con
tractuele aansprakelijkheid en van de aansprakelijkheid wegens onrechtmatige 
daad. Eveneens ontmoet men ze buiten het vermogensrecht, nl. inzake echt
scheiding. 

Onderstreept moet worden dat op het gebied dat we thans betreden de 
voordien gemaakte onderscheidingen praktisch van geen tel zijn: de' juridische 
onbekwaamheid geldt enkel rechtshandelingen, niet feitelijke gedragingen. 
Voor alle geestelijk gestoorden gelden dezelfde regels; dat geldt zowel voor 
het recht dat uit de wetten van 16 april1935 en 1 juli 1974 is voortgekomen, 
als voor de traditionele voorschriftep.. 

11. VERMOGENSRECHT. 

A. Niet-aansprakelijkheid wegens schuldonbekwaamheid. 

Zowel de aansprakelijkheid wegens contractuele wanprestatie als wegens 
onrechtmatige daad veronderstellen schuldbekwaamheid: wie niet schuld
bekwaam is kan noch voor het niet of het onbehoorlijk uitvoeren van zijn 
contractuele verbinternissen, noch voor de schade die hij anderszins veroor
zaakt aansprakelijk gesteld worden. 

Dit volgt uit de traditionele interpretatie van de betreffende teksten in het 
B.W. en is tot op heden geldend recht; het verder te bespreken art. 1386bis 
B.W. heeft aan de principiële toepasbaarheid van deze regel niets gewijzigd. 
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1. Schuldbekwaamheid en de contractuele aansprakelijkheid. 
Als algemene regel volstaat het niet dat de schuldenaar zijn verbintenis niet of 
niet behoorlijk heeft uitgevoerd, opdat hij aansprakelijk zou zijn: de aanspra
kelijkheid bestaat slechts als de wanprestatie niet het gevolg is van een 'vreem
de oorzaak': overmacht in de brede betekenis (127). 

Uitzonderingen op deze regel komen weliswaar voor: bij overeenkomst 
kan de aansprakelijkheid op gevallen van overmacht worden uitgebreid, zoals 
dit ook wettelijk kan voorzien worden ( 128). 

Geestelijk gestoorden ontkomen derhalve aan de gemeenrechtelijke con
tractuele aansprakelijkheid, want hun toestand is een 'vreemde oor
zaak' (129). 

Op wie rust de bewijslast van de vreemde oorzaak, meer bepaald van de 
schuldonbekwaamheid? Deze vraag heeft heel wat inkt doen vloeien. Men kan 
het antwoord aldus samenvatten: in beginsel dient de schuldeiser de schuld 
van de schuldenaar te bewijzen (130), maar aangenomen wordt dat de schuld
eiser van het vermoeden geniet dat de wanprestatie van de schuldenaar aan 
schuld te wijten is (131). 

2. Schuldbekwaamheid en onrechtmatige daad. 
Een onderscheid moet doorgevoerd worden eensdeels tussen de aansprakelijk
heid voor eigen daad, en anderdeels de aansprakelijkheid voor andermans 
daad of voor zaken. 

a. Aansprakelijkheid voor eigen daad. 
Hoewel art. 1382 B.W., dat deze materie beheerst, zulks niet uitdrukkelijk 

tot uiting brengt, wordt algemeen aangenomen dat men slechts voor de gevol
gen van zijn onrechtmatige daad op grond van dat voorschrift aansprakelijk is, 
als men subjectieve schuld heeft aan de schadeverwekkende gedraging. Der
halve zullen personen die niet over onderscheidingsvermogen beschikken, 
waaronder geestelijk gestoorden, niet ~oor hun eigen onrechtmatige daad aan
sprakelijk zijn (132). Slechts een kleine minderheid in de rechtsleer was een 
andere opvatting toegedaan. De opvatting van de voorstanders van een 'objec
tief schuldbegrip (133) verloor iedere positieve grond toen de wetgever i,n 
193 5, bij de bekrachtiging van de billijkheidsaansprakelijkheid van de geeste
lijk gestoorden meteen de meerderheidsopvatting bevestigde. 

Wel moet er rekening mee gehouden worden dat degene die schade veroor
zaakt als aansprakelijk zal worden aangezien, als zijn toestand het gevolg van 
eigen schuld is (bv. drankmisbruik) (134). ' 

Ook zijn overeenkomsten die de niet-aansprakelijkheid wegens schuld
onbekwaamheid uitsluiten geldig (135). 

De graad van schuld vereist opdat art. 1382 B.W. van toepassing zou zijn, 
is de culpa levissima (136). Hier werd traditioneel uit afgeleid dat gedeeltelijk 
schuldonbekwamen (bv. debielen) aansprakelijk kunnen zijn wegens onrecht
matige daad. De omstandigheid dat geesteszieken niet aansprakelijk zijn, ter
wijl vele zwakzinnigen en andere abnarmalen wel aansprakelijk zijn volgens 
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het Napoleontisch recht, spoorde de wetgever o.m. aan tot de invoering van 
art. 1386bis (137). 

De bewijslast i.v.m. de schuld rust op het slachtoffer (138). 

b. Aansprakelijkheid voor andermans daad. 
Art. 1384 B.W. bepaalt de aansprakelijkheid van ouders, aanstellers en 

onderwijzers voor resp. hun kinderen, aangestelden, leerlingen. Deze aanspra
kelijkheid wordt beheerst door onderling verschillende regimes. 

i. Is degene voor wie men instaat schuldonbekwaam, dan blijven ouders en 
onderwijzers aansprakelijk, ook al is bewezen dat het kind of de leerling 
schuldonbekwaam was op het ogenblik van Cfte schuldveroorzakende gedra
ging (139). De aanstellers zouden niet aansprakelijk zijn voor handelingen die 
schuldonbekwame aangestelden verrichten, maar deze mening wordt be
twist (140). 
ü. Is degene die moet instaan voor andermans daad zelf schuldonbekwaam, 
dan zou volgens sommigen het bewijs van de geestelijke stoornis het tegen
bewijs kunnen uitmaken dat ouders en onderwijzers ontslaat van hun aan
sprakelijkheid (141 ). De aansteller zou niettegenstaande zijn geestelijke stoor
nis aansprakelijk blijven voor de daad van zijn aangestelde (142). 

c. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door dieren of zaken. 
Men is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zaken die men onder 

zijn bewaring heeft (art. 1384 B.W.). Deze regel wordt nader omschreven wat 
dieren en gebouwen betreft (art. 1385 en 1386). 

Aangaande gebouwen lijkt men uit de Belgische cassatie-rechtspraak af te 
kunnen leiden dat de aansprakelijkheid van de eigenaar niet uitgeschakeld 
wordt door het bewijs dat hij schuldonbekwaam is (143). 

DALCQ stelde voor die oplossing ook toe te passen op het gebied van de 
aansprakelijkheid voor dieren of zaken (144). 

B. Billijkheidsaansprakelijkheid bz] schuldonbekwaamheid. 

1. Algemeen. 
....) Tot 1935 gold enkel en alleen het aansprakelijkheidsrecht dat we onder 
littera A beschreven. De omstandigheid dat geestelijk gestoorden aldus aan 
aansprakelijkheid ontsnapten_ verschafte geen voldoening. Er werd in de prak
tijk trouwens naar middelen ge~ocht om aan de onrechtvaardige gevolgen van 
het principe te ontsnappen: aansprakelijkheid bij zelfs sterk verminderde 
schuldonbekwaamheid, aansprakelijkheid indien de schuldonbekwaamheid 
het gevolg is van schuldige gedragingen, aansprakelijkheid van de bewaker van 
de geestesgestoorde op grond van art. 1382 B.W. (145). 

Op wetgevend vlak werden sinds de twintiger jaren voorstellen gedaan om 
aan de toestand te verhelpen (146). Reeds bij de voorbereiding van de wet van 
9 april 1930 op •het sociaal verweer werd eraan gedacht de privaatrechtelijke 
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aansprakelijkheid van de geestesgestoorden te regelen, maar men liet het plan 
varen omdat bewuste wet van strafrechtelijke aard was (147). Tenslotte kwam 
de wet van 16 april 1935 tot stand, die art. 1386 bis in het B.W. bracht, en 
duidelijk aanleunt bij de vermelde wet van 1930 (148). 

De wet van 193 5 geeft van de geestelijk gestoorden een zeer brede om
schrijving: krankzinnigen, geestesgestoorden en zwakzinnigen. Van al deze 
personen wordt verondersteld [of juister: gesteld (149)] dat ze volgens het 
gemeen recht niet aansprakelijk zijn voor de schade die ze veroorzaken. 

Het in art. 1386bis B.W. vervatte voorschrift houdt in dat als dergelijke 
personen schade veroorzaken, de rechter ze naar billijkheid tot schadevergoe
ding kan verplichten. 

Met het invoeren van deze regel distandeerde de Belgische wetgever zich 
van het Franse recht, waarin de aansprakelijkheid van geestesgestoorden 
slechts bekrachtigd werd in 1968 (150); art. 1386bis B.W. was het resultaat 
van rechtsvergelijkende studies (151 ). 

Men constateert dat art. 1386bis B.W. in de praktijk weinig schijnt toege
past te worden, of tenminste zelden aanleiding geeft fot publicatie van recht-
spraak (152). · 

2. Personen op wie art. 1386bis B. W. toepasselijk is. 
Art. 1386bis B.W. vermeldt drie groepen van personen: 

a. degenen die zich in staat van krankzinnigheid bevinden; 
b. degenen die zich in een staat van ernstige geestesstoornis bevinden; 
c. degenen die zich in een staat van ernstige zwakzinnigheid bevinden. 

Aangaande de tweede en de derde groep wordt bovendien vereist dat hun 
toestand van die aard is dat hij hen voor de controle van hun daden onge
schikt maakt. 

De omschrijving van de personen op wie het onderzochte voorschrift van 
toepassing is werd woordelijk overgenomen uit de wet van 9 april 1930 op het 
sociaal verweer (thans de op dat punt ongewijzigde wet van 1 juli 1964). De 
strafrechtelijke en privaatrechtelijke aansprakelijkheid van geestelijk~estoor
den worden m.a.w. wat hun persoonlijk toepassingsgebied betreft identiek 
geregeld. 

Zoals boven vermeld, blijkt dat men eigenlijk twee categorieën voor ogen 
had: eensdeels de geesteszieken, anderdeels de 'abnormalen'. Deze tweede 
categorie is nogal moeilijk te omschrijven (zoals uit de omslachtige formule 
van de wet zelf blijkt); maar vast staat dat men heeft getracht personen onder 
het bereik van de wet te brengen, wier oordeelsvermogen niet helemaal onbe
staande of uitgeschakeld is, maar die volgens de klassieke opvattingen sterk 
verminderd schuldbekwaam zijn (153). 

Voor de toepasselijkheid van art. 1386bis B.W. is vereist dat degene die 
schade veroorzaakte op het ogenblik dat de schade berokkend werd wegens 
geestelijke stoornis niet in staat was zijn daden te controleren (154). De be-
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wijslast van de geestelijke stoornis op het ogenblik van het berokkenen van 
schade berust op degene die schade heeft veroorzaakt: ieder wordt vermoed 
gezond van geest te zijn; wie de feitelijke onbekwaamheid inroept moet ze 
bewijzen ( 15 5). 

3. Materieel toepassingsgebied van art. 1386bis B. W. 
. Art. 1386bis B.W. is zowel op de contractuele aansprakelijkheid als op de 
aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad toepasselijk. Bij de voorberei
ding van de wet werd zulks uitdrukkelijk beklemtoond, en om het goed te 
doen uitkomen werd het nieuwe artikel in een afzonderlijke titel onderge
bracht (titel IVbis 'vergoeding van schade door abnarmalen veroor
zaakt') (156). 

Wat de contractuele aansprakelijkheid betreft zal art. 1386bis evenwel 
slechts van toepassing zijn indien het contract geldig gesloten is, m.a.w. niet 
door een onbekwame of een persoon die in een toestand van geestelijke 
stoornis handelt (157). Een analoge regel geldt aangaande onrechtmatige 
daad: vereist is dat degene die de schade veroorzaakte, aansprakelijk zou zijn 
op grond van art. 1382 B.W. ware hij normaal geweest (158). 

Art. 1386bis B.W. is niet op alle gevallen van aansprakelijkheid wegens 
onrechtmatige daad van toepassing, maar alleen op die voor eigen daad (159). 
Een voorstel om art. 1386bis op de hypotheses van art. 13~4 B.W. van toepas
sing te maken, werd afgewezen (160). Sommigen wensen evenwel art. 1386bis 
toegepast te zien indien een geestelijk gestoorde aansprakelijk is voor schade 
veroorzaakt door een zaak (161) of zelfs bovendien voor schade veroorzaakt 
door een dier (162). 

Niets belet dat degene die veroordeeld werd tot schadevergoeding op 
grond van art. 1382 of art. 1384 B.W. voor schade veroorzaakt door een 
geestelijk gestoorde, een verhaalsvordering instelt tegen de geestelijk gestoor
de op grond van art. 1386bis (163). 

Evenmin belet niets dat een beroep zou gedaan worden op art. 1386bis 
B.W., al staat voor het slachtoffer een andere uitweg open (164). 

4. Schadevergoeding naar billijkheid. 
Hoewel de geestelijk gestoorde niet-aansprakelijk blijft op grond van het 

gemeen recht (165), kan hij naar billijkheid aansprakelijk gesteld worden voor 
de schade die hij veroorzaakt. 

De billijkheid maakt vooreerst de grondslag uit van de nieuwe vorm van 
aansprakelijkheid ( 166): het is niet meer dan billijk dat het arme slachtoffer 
wordt vergoed voor de schade die door de rijke geestelijk gestoorde wordt 
veroorzaakt, zo luidt een veel aangehaalde redenering (167); daarenboven 
vond men het billijk het onderscheid weg te werken tussen totaal van onder
scheidingsvermogen beroofde geesteszieken en gedeeltelijk schuldbekwa
men (168). Weliswaar werden door sommigen naast de billijkheid andere 
grondslagen vooropgesteld voor de aansprakelijkheid van de geestelijk gestoor-
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de: de verhaalsaansprakelijkheid van de vermogens (169) of de plicht tot 
bijstand (170), maar de nadruk bleef ongetwijfeld liggen op de billijkheid. 

De billijkheid komt vervolgens voor als de technische figuur bij middel 
waarvan de aansprakelijkheid van de geestelijk gestoorde bepaald wordt. In de 
wettekst zelf is er een omschrijving van gegeven, die discussies over de juiste 
draagwijdte van de term grotendeels uitschakelen: 'De rechter doet uitspraak 
naar billijkheid, rekening houdende met de omstandigheden en met de toe
stand van de partijen' (art. 1386, 2de lid). 

Het beroep op deze techniek heeft tot gevolg dat de rechter op een dubbel 
vlak vrij beslist: (a) hij oordeelt of al dan niet (171) schadevergoeding zal 
toegekend worden; (b) hij beslist of de schadevergoeding voor het geheel van 
de geleden schade zal worden toegekend (172), of slechts een gedeeltelijke 
schadevergoeding. Hij mag evenwel geen hogere schadevergoeding toekennen 
dan die waarop het slachtoffer recht zou hebben op grond van art. 1382 
B.W. (173). 

Ongeacht art. 1386bis B.W. heeft het slachtoffer recht op teruggave van in 
natura voorhanden zijnde voorwerpen en op vergoeding voor onrechtmatige 
verrijking (174). 

Door welke criteria zal de rechter zich in concreto laten leiden? 
De auteurs leggen de nadruk op de vermogenstoestand van degene die de 

schade veroorzaakt heeft (17 5). RONSE legt er terecht de nadruk op dat het 
niet zozeer gaat om het vermogen van de geestelijk gestoorde als wel om zijn 
betaalkracht. De rechter zal moeten nagaan of de verzorging van de gestoorde 
door de vergoedingsverplichting niet in gedrang gebracht wordt (176). Het 
feit dat hij verzekerd was kan tot vergoedingsplicht doen besluiten (177). 

Ook met de vermogenstoestand van het slachtoffer dient rekening gehou
den te worden (172). 

Of met de graad van schuldbekwaamheid van de geestelijk gestoorde dient 
rekening gehouden te worden, wordt betwist: voor de een lijkt dit voor de 
hand liggend (179), de ander verwerpt dit criterium omdat het geen invloed 
uitoefent op . het herstel van het evenwicht tussen de vermogens dat 
art. 1386bis B.W. zou nastreven (180). De toestand van geestelijke stoornis 
zou kunnen leiden tot het afwijzen van vergoeding van extra-patrimoniale 
schade (181). 

111. FAMILIERECHT. 

De schuldbekwaamheid komt op enkele plaatsen van het familierecht als 
rechtsfeit voor. We beperken ons tot de belangrijkste aangelegenheid: de echt
scheiding. 

Tot de wet van 1 juli 1974 op de echtscheiding van kracht zal worden, kan 
echtscheiding (of scheiding van tafel en bed) op grond van bepaalde feiten 
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(art. 229-231 B.W.) verkregen worden tegen de echtgenoot die zich schuldig 
gemaakt heeft aan een zware, intentionele en beledigende tekortkoming aan
gaande zijn huwelijksverplichtingen, t.a.v. zijn echtgenoot. Schuld
bekwaamheid is hier een essentiël vereiste: slechts gedragingen die wegens 
schuld toerekenbaar zijn aan de gehuwde komen in aanmerking voor het 
toestaan van de echtscheiding op grond van bepaalde feiten. Ook na het van 
kracht worden van vermelde wet zal deze vereiste voor de toepassing van 
art. 229-231 B.W. blijven bestaan. 

M.a.w. kan geen echtscheiding verkregen worden op grond van een hande
ling of gedraging die het gevolg is van geestelijke stoornis (182). Wel ont
komt men niet aan de indruk dat de rechtspraak slechts node de volledige 
afwezigheid van schuld bij een geestelijk gestoorde gehuwde aanneemt {183). 

Naast de bestaande bepaalde feiten op grond waarvan toelating tot echt
scheiding kan bekomen worden, voert de wet van 1 juli 1974 (184) een nieu
we grond in: de feitelijke scheiding van meer dan tien jaar, en vermeldt 
daarbij uitdrukkelijk de veronderstelling waarin deze veroorzaakt wordt door 
de 'krankzinnigheid of de diepe geestesgestoordheid' van één van de echtgeno
ten (nieuw art. 232 B.W.). Naast tien Jaar feitelijke scheiding is vereist dat de 
toestand van geestesstoornis het huwelijk duurzaam ontwricht heeft (zelfde 
art.). 

De procedure is vrijwel dezelfde als bij de traditionele echtscheiding op 
grond van bepaalde feiten, met uitzondering van het reeds vermelde voor
schrift omtrent de vertegenwoordiging van de geestelijk gestoorde verweerder. 

De gevolgen van de nieuwe vorm van echtscheiding wijken aanzienlijk af 
van die van de andere gevallen van echtscheiding op grond van bepaalde 
feiten: cfr. de nieuwe art. 302 (kinderen), 307 (huwelijksvoordelen) en 
307bis ( onderhoudsuitkering) B.W. 
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§ 4. BESLUIT. 

I. In het Belgisch privaatrecht omtrent de geestelijk gestoorden treedt de 
bescherming van de geestelijk gestoorde op de voorgrond. Deze bescherming 
neemt hoofdzakelijk twee vormen aan: 

A. DE MOGELIJKHEID TOT NIETIGVERKLARING VAN HANDELIN

GEN DOOR OF TEGEN DE GEESTELIJK GESTOORDE VERRICHT. 

[peze mogelijkheid staat in principe zeer breed open, hoewel het gemeen recht 
vrij strenge regels voorschrijft. Enkel in bijzondere gevallen (beschermingssta
tuten) worden deze regels versoepeld of quasi-volledig terzijde geschoven:! 

Naast de veralgemening van de versoepelingsmaatregelen, lijkt een grondige 
analyse van de aard van de nietigheid (relatieve nietigheid van openbare orde) 
de bescherming efficiënter te kunnen maken. 

IB. DE HULP DOOR EEN BESCHERMER AAN DE GEESTELIJK GE

STOORDE VERSTREKT. 

CHoewel het Belgisch recht gekenmerkt wordt door een groot aantal bescher
mingsstatuten, met uiteenlopende regimes (vertegenwoordiging of bijstand 
gecombineerd met onbekwaamheid, vertegenwoordiging zonder onbekwaam
heid), voldoen de geboden mogelijkheden wellicht nog nieg De verscheiden
heid van statuten lijkt eerder het resultaat van historische omstandigheden en 
zoeken naar deeloplossingen dan een bewust en systematisch verschaffen van 
oplossingen voor de veelheid van problemen. Daarenboven ontbreekt nog in 
te veel gevallen de mogelijkheid om een eenvoudige en efficiënte oplossing te 
verwezenlijken. Hierin komt wellicht verandering, indien de benoeming van 
een voorlopige bewindvoerder in meer gevallen mogelijk gemaakt wordt. 

11. De bescherming van degenen die met de geestelijk gestoorde handelen of 
met hem anderszins in aanraking komen lijkt minder centraal te staan. 

Toch heeft ze in het Belgisch recht, vooral dank zij eerder recent wetgevend 
ingrijpen, bestaansrecht verkregen. Deze bescherming is vnl. reëel op het stuk 
van de rechtsfeiten: onrechtmatige daad {1935), echtscheiding {1974). 

Unzake rechtshandelingen wordt degene die met een geestelijk gestoorde 
handelt alleen beschermd tegen wanprestatie indien de handeling zelf geldig 
is)De bescherming tegen handelingen met een in staat van geestelijke stoornis 
verkerende persoon zou wellicht kunnen uitgebreid worden door een grondi
ger onderzoek naar de mogelijkheden die de figuur van de facultatieve nietig
heid biedt, onverminderd een eventueel beroep op de rechtsvergelijking. 
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BIJLAGE 

BURGERLIJK WETBOEK 

487bis. Een minderjarige van wie gebleken is dat hij wegens ernstige geeste
lijke achterlijkheid ongeschikt is en schijnt te zullen blijven om Zichzelf te 
leiden en zijn goederen te beheren, kan in staat van verlengde minderjarigheid 
worden verklaard. 

Onder ernstige geestelijke achterlijkheid moet worden verstaan een staat 
van geestelijke onvolwaardigheid, aangeboren of begonnen tijdens de vroege 
kinderjaren, en gekenmerkt door een uitgebleven ontwikkeling van de ge
zamenlijke vermogens van verstand, gevoel en wil. 

Een zelfde maatregel kan worden genomen ten aanzien van een meerder
jarige van wie is gebleken dat hij tijdens zijn minderjarigheid verkeerde in 
omstandigheden als omschreven in voorgaande leden. 

Hij die in staat van verlengde minderjarigheid is verklaard, wordt ten aan
zien van zijn persoon en zijn goederen gelijkgesteld met een minderjarige 
beneden de vijftien jaar. 

487 quater. Zolang de ouders in leven zijn, blijft degene die in de staat van 
verlengde minderjarigheid verkeert, onderworpen aan hun ouderlijke macht. 
Evenwel kan de rechtbank van eerste aanleg in het belang van degene die in de 
staat van verlengde minderjarigheid verkeert, op verzoek van de ouders of een 
van hen, dan wel op vordering van de procureur des Konings, gelasten dat de 
ouderlijke macht wordt vervangen door de voogdij. 

De voogd en de toeziende voogd worden door de rechtbank benoemd, 
eventueel met inachtneming van een gezamenlijk voorstel van de ouders. 

De voogdij kan niet worden opgedragen aan iemand die verbonden is aan 
de inrichting waar de geestelijk achterlijke is opgenomen. 

487septies. De opheffmg van de staat van verlengde minderjarigheid kan te 
allen tijde worden gevraagd door degene ten aanzien van wie de maatregel is 
genomen, zijn vader of moeder, zijn voogd, enige andere bloedverwant of de 
procureur des Konings. Het verzoek tot opheffing wordt behandeld en be
recht overeenkomstig artikel 487 quinquies. 

De openbaarmaking van de opheffingsbeslissing geschiedt zoals bepaald is 
in artikel 487sexies. 

( ... ) 

487octies. Behoudens de in dit hoofdstuk bepaalde afwijkingen, vinden de 
bepalingen betreffende de voogdij over minderjarigen mede toepassing op de 
voogdij bedoeld in artikel487quater. 

75 

___________ r:-r 



489. Een meerderjarige die zich in een aanhoudende staat van onnozelheid 
of krankzinnigheid bevindt, moet w.orden onbekwajm verklaard, zelfs wan-
neer in die staat heldere tussenpozen voorkomen. I 

502. De onbekwaamverklaring of de benoeming van een raadsman heeft haar 
gevolgen vanaf de dag van het vonnis. Alle handelingen die daarna verricht 
worden door de onbekwaamverklaarde, of zonder de bijstand van de raads
man, zijn rechtens nietig. 

503. De handelingen die vóór de onbekwaamverklaring verricht zijn, kunnen 
vernietigd worden, indien de oorzaak van de onbekwaamverklaring kennelijk 
bestond ten tijde dat die handelingen zijn verricht. 

504. Na iemands dood kunnen de door hem verrichte handelingen niet wor
den betwist op grond van krankzinnigheid, dan voor zover de onbekwaamver
klaring was uitgesproken of gevorderd vóór zijn overlijden; tenzij het bewijs 
van de krankzinnigheid uit de betwiste handeling zelf voortvloeit. 

509 De onbekwaamverklaarde staat gelijk met een minderjarige, wat betreft 
zijn persoon en zijn goederen; de wetten op de voogdij over minderjarigen zijn 
van toepassing op de voogdij over onbekwaamverklaarden. 

510. De inkomsten van de onbekwaamverklaarde moeten in hoofdzaak aan
gewend worden om zijn lot te verzachten en zijn genezing te bespoedigen. 
Naar de aard van zijn ziekte en de staat van zijn vermogen, kan de familieraad 
beslissen dat hij in zijn woning verpleegd zal worden of dat hij in een krank
zinnigengesticht zal worden geplaatst. [Indién de onbekwaamverklaarde be
hoeftig is, kan de familieraad zich wenden tot de commissie van openbare 
onderstand, die gelast dat hij zal worden opgenomen in een onderstandsin
richting.] 

512. De onbekwaamverklaring eindigt met de oorzaken die daartoe aan
leiding hebben gegeven; echter wordt de opheffing niet uitgesproken dan 
met inachtneming van de vormen die voorgeschreven zijn om de onbekwaam
verklaring te bekomen, en de onbekwaamverklaarde zal de uitoefening van 
zijn recht niet kunnen hervatten dan na het vonnis van opheffing. 

901. Om een schenking onder de levenden te kunnen doen of een testament 
te kunnen maken, moet men gezond van geest zijn. 

1108. Tot de geldigheid van een overeenkomst zijn vier voorwaarden vereist: 
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Een bepaald voorwerp als inhoud van de verbintenis; 
Een geoorloofde oorzaak van verbintenis. 

1124. Onbekwaam om contracten aan te gaan zijn: minderjarigen, onbe
kwaamverklaarden en, in het algemeen, al degenen aan wie de wet het aan
gaan van bepaalde contracten verbiedt. 

1125. Minderjarigen en onbekwaamverklaarden kunnen slechts in de bij de 
wet bepaalde gevallen tegen hun verbintenissen opkomen op grond van onbe
kwaamheid. 

Personen die bekwaam zijn om verbintenissen aan te gaan, kunnen zich 
niet beroepen op de onbekwaamheid van de minderjarige of de onbekwaam
verklaarde, met wie zij een contract hebben aangegaan. 

1301. In alle gevallen waarin de rechtsvordering tot nietigverklaring of tot 
vernietiging van een overeenkomst niet door een bijzondere wet tot een kor
tere tijd is beperkt, duurt deze rechtsvordering tien jaren. 

( ... ) 
Ten aanzien van handelingen van onbekwaamverklaarden, begint de tijd te 

lopen van de dag waarop de onbekwaamverklaring is opgeheven; en ten aan
zien van handelingen van minderjarigen, van de dag van de meerderjarigheid. 

1312. Wanneer minderjarigen of onbekwaamverklaarden, als zodanig, wor
den toegelaten in herstel in hun recht tegen hun verbintenissen, kan hetgeen 
ten gevolge van die verbintenissen is betaald tijdens de minderjarigheid of de 
onbekwaamver klaring, van hen niet worden teruggevorderd, tenzij bewezen is 
dat het betaalde tot hun voordeel gestrekt heeft. 

1314. Wanneer de formaliteiten, ten aanzien van minderjarigen of van on
bekwaamverklaarden vereist, hetzij voor de vervreemding van onroerende goe
deren, hetzij bij de verdeling van een nalatenschap, zijn in acht genomen, 
worden de minderjarigen of onbekwaamverklaarden, met betrekking tot de 
handelingen, beschouwd alsof zij die verricht hebben na hun meerderjarigheid 
of vóór hun onbekwaamverklaring. 

1386. bis. Wanneer aan een ander schade wordt veroorzaakt door een per
soon die zich in staat van krankzinnigheid bevindt, of in een staat van ernstige 
geestesstoornis of zwakzinnigheid die hem voor de controle van zijn daden 
ongeschikt maakt, kan de rechter hem veroordelen tot de gehele vergoeding 
of tot een gedeelte van de vergoeding waartoe hij zou zijn gehouden, indien 
hij de controle van zijn daden had. 

De rechter doet uitspraak naar billijkheid, rekening houdende met de 
omstandigheden en met de toestand van de partijen. 
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GERECHTELIJK WETBOEK. 

124 7. Wanneer de rechtbank een vordering tot onbekwaamverklaring af
wijst, kan zij, indien de omstandigheden het wettigen, niettemin bevelen dat 
de verweerder voortaan geen rechtsgedingen meer zal mogen voeren, noch 
dadingen treffen, noch leningen aangaan, noch roerende kapitalen in ont
vangst nemen of daarvan kwijting geven, noch zijn goederen om niet of onder 
bezwarende titel vervreemden of ze met hypotheek bezwaren, zonder bijstand 
van een raadsman, die hem bij hetzelfde vonnis wordt toegevoegd. 

KRANKZINNIGENWET 

11 29. De personen die in krankzinnigengestichten geplaatst of in hun woning 
I 

afgezonderd zijn, en die noch onbekwaam verklaard zijn, noch onder voogdij 
staan, noch (krachtens artikel 497 van het Burgerlijk Wetboekl voorzien zijn 
van een vo~rlopige bewindvoerder, kunnen door de vredereéhter· van hun 
woonplaats van een bijzondere voorlopige bewindvoerder voorzien worden. \ 

Deze aanwijzing geschiedt, hetzij op verzoek van de bloed- of aanverwan
ten, de echtgenoot of de echtgenote, de commissie van beheer van het ge
sticht, de schuldeisers of enige andere belanghebbende persoon, hetzij op 
ambtshalve ingestelde vordering van de procureur des Konings. Zij kan niet 
dan na beraadslaging van de familieraad geschieden. 

De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de redenen die 
vrijstellen van de voogdij, de onbekwaamheid, de uitsluiting en ontzetting van 
de voogdij, en de voogdijrekeningen, alsmede die van de wet van 16 december 
1851 betreffende de door de voogden te verstrekkeen waarborgen, zijn toe
passelijk op de bijzondere voorlopige bewindvoerder benoemd door de vrede
rechter. 

30. (:§ 1. Ieder hoofd van een inrichting voor krankzinnigen moet de vrede
rechter van de plaats van deze inrichting schriftelijk verzoeken een algemeen 
voorlopige bewindvoerder te benoemen die van rechtswege zijn ambt uitoe
fent ten aanzien van alle personen die er geplaatst zijn en die niet onbekwaam 
zijn, of aan wie geen voogd of een voorlopig bewindvoerder is toegevoegdl 
overeenkomstig artikel 29 van deze wet of artikel1246 van het Gerechtelijk 
Wetboek. 

De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de redenen die van 
de voogdij vrijstellen, betreffende de onbekwaamheid, de uitsluiting en de 
ontzetting van de voogdij en de voogdijrekeningen zijn toepasselijk op de 
algemene voorlopige bewindvoerder benoemd door de vrederechter. 

r§2. De personen die aan het bestuur, de directie of het beheer van de 
inÎichting deelnemen, alsmede de aangestelden van deze inrichting, kunnen 
niet tot algemeen voorlopig bewindvoerder worden benoemd .... ") 
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30bis. ,,-Bij benoeming van een algemeen voorlopige bewindvoerder beslist de 
vrederè~hter op welke tijdstippen van het jaar hij gehouden is hem staten 
betreffende zijn beheer over te leggen. De vrederechter kan bovendien, indien 
daartoe grond bestaat, van de algemene voorlopige bewindvoerder waarborgen 
eisen, hetzij bij zijn benoeming hetzij gedurende de uitoefening van zijn ambt.) 
Met instemming van de vrederechter kunnen deze waarborgen verstrekt wor
den door de eigenaar of het hoofd van de inrichting waarbij de algemene 
voorlopige bewindvoerder zijn ambt uitoefent. 

30.ter. ('De vrederechter kan aan de voorlopige bewindvoerder een bezoldi
ging toekennen, waarvan het bedrag niet groter mag z~n dan 5 pct. van de 
inkomsten van de persoon, wiens goederen hij beheert;1hij kan hem boven
dien, op overlegging van met redenen omklede staten, honoraria verlenen in 
verhouding tot de vervulde uitzonderlijke ambtsverrichtingen. 

31. De voorlopige bewindvoerder int de schuldvorderingen en voldoet de 
schulden; binnen de perken van de inkomsten van de krankzinnige regelt. hij 
de kosten van onderhoud en behandeling die te zijner laste zijn gebracht· of 
blijven en stelt hij ter beschikking van de krankzinnige de bedragen die hij 
nodig acht voor de verbetering van het lot van de zieke, een en ander onver
minderd de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de vergoeding 
van de kosten van onderhoud van de behoeftige zieken. 

32. Voorlopige bewindvoerder sluit de huurovereenkomsten waarvan de 
duur, behoudens de wettelijke bepalingen betreffende de pacht en de handels
heid, drie jaar niet mag te boven gaan; hij vertegenwoordigt de kr,ankzinnige 
in rechte als verweerder, evenals bij de verkopen en de verdelingen bepaald in 
de artikelen 1187, 1206 en 1225 van het_ Gerechtelijk Wetboek; hij kan met 
bijzondere machtiging van de vrederechter van de woonplaats van de krank
zinnige, zijn roerende goederen verkopen en hem in rechte vertegenwoordigen 
als eiser; ten slotte kan hij,'onder de voorwaarden bepaald in de artikelen 457, 
458 eve'nwel van het Burgerlijk Wetboek en 1186 van het Gerechtelijk Wet
boek, een lening aangaan en een hypotheek to,estaan om schulden te betalen, 
een nalatenschap verwerpen en de onroerende goederen van de krankzinnige 
verkopen. 

De betekeningen aan de persoon van iemand die in een krankzinnigenge
sticht is geplaatst kunnen gedaan worden aan de voorlopige bewindvoerder. 

De betekeningen aan de woonplaats van de krankzinnige kunnen, naar 
omstandigheden, door de rechtbanken worden nietig verklaard. 

Er wordt niet afgeweken van de bepalingen van artikel 2 van de wet van 
10juli 1877 op de protesten. 
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33. De krachtens de vorige artikelen toegekende bevoegdheid houdt van 
rechtswege op, zodra de in een krankzinnigengesticht geplaatste persoon er 
niet meer gehouden wordt, of zodra verklaard is dat de afzondering van de 
krankzinnige in zijn woning niet meer nodig is. Hetzelfde geldt wanneer de 
rechtbank van eerste aanleg de persoon onbekwaam verklaard heeft of hem 
(krachtens artikel1246 van het Gerechtelijk wetboek) een voorlopige bewind
voerder heeft aangewezen. 

Die bevoegdheid houdt, na het verstrijken van een termijn van drie jaar, 
van rechtswege op, indien zij niet vernieuwd is. 

34. (De handelingen die iemand heeft verricht gedurende de tijd dat hij in een 
krankzinnigengesticht gehouden werd of in zijn woning afgezonderd was, 
kunnen wegens krankzinnigheid bestreden worden.~ overeenkomstig arti-
kel1304 van het Burgerlijk Wetboek. ~· 

De termijn van tien jaren voor de vordering tot nietigverklaring loopt ten 
opzichte van de in een gesticht geplaatste of in zijn woning afgezonderde 
persoon die akten heeft ondertekend, hetzij vanaf het tijdstip waarop hij er 
kennis van heeft gekregen of vanaf het tijdstip waarop hem betekening ervan 
is gedaan na zijn definitief vertrek uit het gesticht of de opheffing van de 
afzondering, en ten opzichte van zijn erfgenamen, vanaf het tijdstip waarop 
hem daarvan betekening is gedaan of waarop zij er kennis van hebben gekre
gen na de dood van hun rechtsvoorganger. 

Wanneer die tien jaar zijn ingegaan tegen de laatst genoemde, lopen zij 
door tegen de erfgenamen. 

WET TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ TEGEN 

ABNORMALEN 

Art. 1. Wanneer er gronden zijn om aan te nemen dat de verdachte verkeert, 
hetzij in staat van krankzinnigheid, hetzij in een ernstige staat van geestes
stoornis of van zwakzinnigheid die hem ongeschikt maakt tot het controleren 
van zijn daden, kunnen de onderzoeksgerechten in de gevallen waarin de wet 
voorlopige hechtenis toelaát, een aanhoudingsbevel verlenen om hem in obser
vatie te stellen. 

( ... ) 

29. § 1. Een verdachte die met toepassing van de artikelen 7 of 21 is geïnter
neerd en noch onbekwaam is verklaard noch onder voogdij staat, kan van een 
voorlopige bewindvoerder worden voorzien indien zijn belangen zulks eisen. 

De commissie tot bescherming van de maatschappij kan een personeelslid 
van de inrichting tot bescherming van de maatschappij, waar de geïnterneerde 
is geplaatst, als voorlopig bewindvoerder aanwijzen 1f een voorlopig bewind-
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voerder doen aanwijzen door de vrederechter van de woonplaats van de geïn
terneerde; in dat geval wijst de vrederechter de voorlopige bewindvoerder 
slechts aan na beslissing van de door hem bijeengeroepen familieraad. 

De vrederechter van de woonplaats van de geïnterneerde kan, zonder daar
toe gevorderd te zijn door de commissie tot bescherming van de maatschappij, 
tot die aanwijzing ook overgaan, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de 
betrokkene, de bloedverwanten, de echtgenoot of echtgenote, de schuldeisers, 
een ander belanghebbende of de procureur des Konings, met name wanneer 
hij het verkieslijk acht het ambt van voorlopig bewindvoerder op te dragen 
aan iemand anders dan het personeelslid van de inrichting tot bescherming 
van de maatschappij, die door de commissie is aangewezen. 

Tegen de beslissing van de vrederechter kan hoger beroep worden ingesteld 
binnen vijftien dagen na de uitspraak. Daartoe legt de appelant aan de voorzit
ter van de rechtbank een verzoekschrift voor, hierop wordt een dag vermeld 
voor de uitspraak op de terechtzitting. 
§ 2. De bevoegdheden van de voorlopige bewindvoerder houden van rechts
wege op wanneer de geïnterneerde definitief in vrijheid is gesteld. Zij worden 
geschorst wanneer de geïnterneerde op proef in vrijheid is gesteld en opnieuw 
uitgeoefend in geval van herroeping van die invrijheidstelling. 

30. § 1. De voorlopige bewindvoerder int de schuldvorderingen en voldoet 
de schulden; hij gaat de huurovereenkomsten aan die, behoudens de wette
lijke bepalingen betreffende de pachtovereenkomst en de handelshuurover
eenkomst, drie jaar niet mogen te boven gaan; hij vertegenwoordigt de geïn
terneerde in rechte als verweerder; hij kan onder dezelfde voorwaarden als die 
welke bepaald zijn voor de voogd van een onbekwaamverklaarde, een nalaten
schap onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarden, een lening opne
men en een hypotheek toestaan om schulden te voldoen, onroerende goede
ren vervreemden die uitsluitend aan de geïnterneerde toebehoren; hij kan 
zelfs, krachtens bijzondere machtiging van de vrederechter van de woonplaats 
van de geïnterneerde, roerende goederen doen verkopen, de geïnterneerde in 
rechte vertegenwoordigen als eiser, de geïnterneerde vertegenwoordigen bij 
boedelbeschrijvingen, rekeningen, verdelingen en vereffeningen waarbij hij 
betrokken mocht zijn, met inbegrip van de vrijwillige openbare verkoop van 
onverdeelde onroerende goederen. 
§ 2. Artikel1304, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek is op de geïnter
neerde toepasselijk. De termijn van tien jaar voor de vordering tot nietigheid, 
waarin dat artikel voorziet, loopt, ten opzichte van de geïnterneerden, vanaf 
zijn definitieve invrijheidstelling en ten opzichte van zijn erfgenamen, vanaf 
het tijdstip waarop hun daarvan betekening is gedaan of waarop zij er kennis 
van hebben gekregen na de dood van hun rechtsvoorganger. 

Wanneer de tien jaar zijn ingegaan tegen de laatstgenoemde, lopen zij door 
tegen de erfgenamen. 
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§ 3. Bij de aanwijzing van de voorlopige bewindvoerder, beslist de vrederech
ter op welke data van het jaar die bewindvoerder gehouden is hem staten over 
zijn beheer voor te leggen; hij beslist eveneens welke waarborgen moeten 
worden verstrekt door de voorlopige bewindvoerder, overeenkomstig het be
paalde in artikel 49 en volgende van de wet van 16 december 1851. 

De goederen van de voorlopige bewindvoerder die door de commissie tot 
bescherming van de maatschappij is aangewezen, mogen wegens zijn functie 
niet met hypotheek worden bezwaard. 

De vrederechter kan aan de voorlopige bewindvoerder, die hijzelf of de 
commissie tot bescherming van de maatschappij heeft aangewezen, een bezol
diging verlenen waarvan hij, bij met redenen omklede beslissing, het bedrag of 
de wijze van berekening bepaalt; deze bezoldiging bestaat hetzij uit een vast 
bedrag, hetzij uit een percentage van de inkomsten van de geïnterneerde, met 
uitsluiting van de pensioenen en andere sociale uitkeringen, hetzij uit een 
honorarium bepaald door middel van begrotende staten in verhouding tot de 
geleverde dienstverstrekkingen. 

Tegen de beslissing van de vrederechter kan hoger beroep worden ingesteld 
binnen vijftien dagen na de uitspraak. Daartoe legt de appelant aan de voorzit
ter van de rechtbank een verzoekschrift voor; hierop wordt een dag vermeld 
voor de uitspraak op de terechtzitting. 

De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de redenen die van 
de voogdij vrijstellen, de onbekwaamheid, de uitsluiting en ontzetting van de 
voogdij en voogdijrekeningen zijn toepasselijk op de voorlopige bewindvoer
der door de vrederechter op grond van dit artikel aangewezen. 
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Noten behorende bij preadvies prof. Johan M. Pauwels 

De volgende werken worden enkel met de naam van hun auteur aangehaald: 
Arntz, E., Cours de droit civil français, I, Brussel-Parijs, 1860; De Page, H., 
Traité élémentaire de droit civil beige, I, 3e uitg., Brussel, 1962; 11, 3e uitg., 
Brussel, 1964; K1uyskens, A., Beginselen van burgerlijk recht, I, Gent, 1932; 
VII, 2e uitg., Antwerpen, 1950; Laurent, F., Principes de droit civil, V, 2e 
uitg., Brussel, 1876; Thiry, V., Cours de droit civil, I, Parijs-Luik, 1892; 
Vranckx, A., Geesteszieken, 2e uitg., Brugge, 1972 (Administratief Lexicon); 
Wouters, P. en Poll, M., Du régime des malades mentaux en Belgique, 2e uitg., 
Brussel, 1938. 

(1) Zie evenwel art. 510 B.W. 
(2) Wel werden de procedurale voorschriften overgeheveld naar het Gerechte
lijk Wetboek en detaillwijzigingen bij die gelegenheid doorgevoerd (W. 10 ok
tober 1967). 
(3) Vranckx, blz. 13, noot 11. 
(4) Vranckx, nr. 9, blz. 13. 
(5) Zie bv. Vranckx, nrs. 124-159 quinquies; Julie Renson Stichting, Geeste
lijke gezondheidszorg in België, Brussel, 1973, vnl. stuk "De wetgeving", 
blz. 33-51. 
(6) - Wetsontwerp van 12 maart 1969 over de bescherming van de persoon 
van de geestesziekte (Parlementaire Bescheiden, Senaat, 1968-69, nr. 253); 
het werd het laatst van verval ontheven door de wet van 20 juni 197 4 en 
draagt thans het nummer 292-1; Verslag J. Hambye, 9 juli 1974, Par!. Besch., 
Senaat, B.Z. 1974, nr. 292-2. 
- Wetsontwerp van 11 april 1969 over de bescherming van de goederen van 
personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk 
onbekwaam zijn die te beheren (Pari. Besch., Senaat, 1968-69, nr. 297); het 
werd laatst van verval ontheven door de wet van 20 juni 1974, en draagt thans 
het nummer 293-1; Verslag J. Ham bye, 9 juli· 1974, Par!. Besch., Senaat, 
B.Z.1974, nr. 293-2. 
(7) Wetsontwerp nr. 297, Memorie van Toelichting, blz. 4. 
(8) Pauwels, J., De staat van verlengde minderjarigheid, R. W., 1973-74, kol. 
715, nr. 67. 
(9) Dit wordt a contrario uit art. 1247 Ger.W. afgeleid (bv. De Page, 11, 
nr. 315). 
(10) Art. 489 B.W.; De Page, 11, nr. 315. 
(11) De Page, 11, nr. 306; Delva, J., J.T., 1963, nr. 90, blz. 275. 
- Cf. Wouters en Poll, nr. 400. 
(12) Wouters en Poll, nr. 401; Kluyskens, VII, blz. 709; De Page, 11, nr. 316; 
arg. art. 174-175 B.W. 
{13) Tijdens de procedure tot onbekwaamverklaring kan een voorlopig be
windvoerder benoemd worden: deze veronderstelling zullen we niet behandelen. 
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(14) De Page, 11, nr. 360. 1 

(15) Arntz, 1., nrs. 275 en 799; Thiry, 1., nr. 6~0 (met voorbehoud); 
R.P.D.B., Tw. Interdiction, nr. 208; Wouters en Poll, lnrs. 446-447; De Page, 
11, nr. 360; Kluyskens, VII, blz. 720-721; Cass., 21 februari 1895, Pas., 1895, 
1, 1 09 (huwelijk). 
(16) Laurent, V, nr. 308. - Ook vele Franse auteurs spreken zich uit in die 
zin. 
(17) Rigaux, Les Personnes, Brussel, 1970, I, nrs. 1031-1035. 
(18) De Page, 11, nr. 359. 
(19) Luik, 23 maart 1895, Pas., 1895, 11, 295, bevestigd door Cass., 6 mei 
1895, Pas., 1895, I, 174; De Page, 11, nr. 361. 
(20) Arntz, I, nr. 798; Wouters en Poll, nrs. 444-445; De Page, I, nr. 81; 11, 
nrs. 7, 311 en 358; Cass., 27 april 1899, Pas., 1899, I, 201. 
(21) Na decennia van onzekerheid, werd in het Belgisch recht in de loop der 
laatste jaren op het stuk van de nietigheid in ruime mate verheldering ge
bracht door een aantal auteurs, zoals: Van Dievoet, E. en Van Dievoet, G., 
Betekenis en Nederlandse versie van de termen nullité - rescision - résolution 
- résiliation - révocation - dissalution - rupture de cantrat in het burger
lijk recht, in: Album Edgard Blancquaert, Tongeren, 1958, blz. 381-390; zie 
ook Parlementaire Bescheiden, Kamer, 1959-60, wetsontwerp nr. 507-1, 
blz. 55-63; Renard, C., en Vieujean, E., Nullité, inexistence et annulabilité en 
droit civil beige, Annales de la Faculté de Droit de Liège, 1962, nr. 1, 
blz. 243-294; Rigaux, F., Annulation, nullité et inexistence des actes juri
diques en droit judiciaire privé, J.T., 1962, blz. 397-401; Van Gerven, W., 
Algemeen Deel, Antwerpen-Utrecht, 1969, blz. 399-444, nrs. 127-138; 
Rigaux, F., noot onder Cass., 21 oktober 1971, L'état d'ébriété d'un contrac
tant, cause de nullité relative de la vente,R.C.J.B., 1972, blz. 418-432. 
(22) Cass., 27 apri11899, aangehaald- Toepassing op dronkenschap. 
(23) De opsomming is overgenomen uit De Page, I, nr. 98; 11, nr. 791. 
(24) Rigaux, aangehaalde noot, R. C.J.B., 1972, blz. 426-427, nr. 21. 
(25) Rigaux, art. cit., R.C.J.B., 1972, blz. 427, nr. 22- Hij bespreekt Franse 
en Belgische rechtspraak. ' 
(26) We verkiezen de term "verplichte" nietigheid, omdat nietigheid "rech
tens" tot verwarring kan leiden: nl. wordt de uitdrukking "nietigheid van 
rechtswege" nog al eens aangewend, hetzij om de volstrekte nietigheid, hetzij 
om de nietigheid die zonder ingrijpen van de rechter tot stand zou komen aan 
te duiden. 
(27) Cfr. De Page, 11, nr. 356. 
(28) Delva, W., Personen- en familierecht, Gent, 1972, Ill, blz. 67. 
(29) Van Gerven, Algemeen Deel, nr. 85, blz. 228. 
(30) Voor details zie De Page, 11, nr. 364. 
(31) Details in De Page, I, nr. 82, 2e. 
(32) Cass., 9juni 1904, Pas., 1904, I, 257; Bergen, 1 april1963,Pas., 1963, 
111, 76. 
(33) De Page, 11, nr. 363; Cass., 10 februari 1853, Pas., 1853, I, 215; Rb. 
Luik, 10 mei 1910, Rev. prat. nat., 1911, 458; Brussel, 9 januari 1961, Pas., 
1962, 11, 24; Bergen, 1 april 1963, Pas., 1963, III, 76. 

84 



(34) In het aangehaald vonnis van de rechtbank te Bergen werden twee ver
kopingen niet nietig verklaard resp. wegens het algemeen belang en de belan
gen van derden, maar werd de geestesgestoorde schadevergoeding toegewezen. 
(3S) De Page, II, nr. 363. 
(36) Cass., 21 februari 189S,Pas., 189S, I, 109. 
(37) R.P.D.B., Tw. Interdiction, nr. 12; Kluyskens, VII, blz. 222; De Page, II, 
nr. 360; Gevers, noot onder Cass., 28 mei 19S8, R.C.J.B., 19S9, blz. 1S. 
(38) Arntz, I, nr. 307; Thiry, I, nr. 227; Laurent, II, nr. 286; Rigaux, o.c~, 
Album van Goethem, blz. 127-132;LesPersonnes, nrs. 1031-1038. 
(39) De Page, II, nr. 360. 
(40) Rigaux, o.c., Album Van Goethem, blz. 132-133; Les Personnes, I, 
nr. 103S. 
(41) De Page, VIII, nr. 110. 
(42) Luik, 19 februari 19S7, J. T., 19S8, 129; Kluyskens, VII, nr. 807; De 
Page, IJ, nr. 363; VIII, nr. 86, D. Vroeger werd dit betwist: zie Van Hove, E., 
La gestion du patrimoine de l'aliéné ... , Rev. prat. nat., ~9S3, blz. 331-334. 
(43) Arntz, I, nr. 867; De Page, II, nr. 339. 
(44) Delva, J., Des effets de l'insanité de la partié dans la procédure civile, 
J. T., 1963, nr. 34, blz. 263. 
(4S) De Page, Traité, I, 1°uitg., 1933, nr. 81, blz. 78-79. 
( 46) De Page, I, 3°uitg., nr. 81 bis. - Hij haalt Belgische cassatierechtspraak 
aan. 
(47) Delva, J., o.c., J.T., 1963, nrs. 24-32. 
( 48) De Page, I, nr. 1126. 
(49) De Page, 11, nr. 3S4 bis: VIII, nrs. 26 en 86. 
(SO) De Page, 11, nr. 3S4 bis: VIII, nr. 110. 
(Sl) Cass., 11 november 1869, Pas, 1870, I, 3; De Page, I, nr. 882; Rigaux, 
Les Personnes, I, nr. 2034. 
( S 2) De Page, 11 nr. 3 S4, Lb. Antwerpen, 20 mei 19 S4, Pas., 19 SS, 111, 64. 
(S3) De Page, I, nr. 109S. 

-(S4) Art. 487 bis B.W.; Pauwels, J., De staat van verlengde minderjarigheid, 
R. W., 1973-74, kol. 678-682, nrs. 7-10. 
(SS) Pauwe1s, J., o.c., R. W., 1973-74, kol. 686, nr. 17; kol. 706-707, 
nrs. SO-Sl. 
(S6) Pauwels, J., o.c.,R. W., 1973-74, kol. 69S, nr. 28. 
(S7) Traest, G., Deverle~e minderjarigheid, T.P.R~, 1973,blz. 600-601. 
(S8) ~;r,-m;.Is en 19; 11, nrs. 7~Ts-,-T9toi-231Jis: -- ·-----------------

(S9) Daarenboven verwerft hij beperkte bekwaamheid door het bereiken van 
de leeftijd van 1S, resp. 16 jaar; daarover hoeft hier niet gehandeld te worden 
gezien de gelijkstelling van verlengd minderjarigen met minderjarigen beneden 
de vijftien jaar expliciet geregeld is. 
( 60) Een bijkomende moeilijkheid rijst doordat de ouders, in hun hoedanig
heid van wettelijke beheerders, bepaalde handelingen alleen mogen stellen 
waarvoor de voogd de toestemming van de familieraad nodig heeft ( cfr. 461 
tot 464 B.W.) verricht de minderjarige dergelijke handelingen op eigen houtje, 
dan zou de nietigheid veplicht zijn (De Page, 11, nr. 7). 
(61) We bespreken niet het geval van handelingen verricht door ontvoogde 
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minderjarigen, gezien verlengd minderjarigen niet kunnen ontvoogd worden. 
(62) Cf. Pauwels, J., o.c.,R. W., 1973-74, kol. 704, nr. 45. 

J (63) Mougenot, La minorité prolongée des arriérés mentaux, J. T., 1973, 
blz. 477; Traest, G., De verlengde minderjarigheid, T.P.R., 1973, 
blz. 599-600. 
( 64) Tenminste de lege lata. Men zet het sein op groen voor wetgevende 
zorgeloosheid, als men de wenselijke oplossingen via gewaagde wetsinterpreta
tie in het recht loodst. 
(65) Pauwels, J., o.c., R. W., 1973-74, kol. 699-700, nr. 36. 
(66) Over de discussie hieromtrent, zie Pauwels, J., o.c., R. W., 1973-74, kol. 
701, nr. 36. 
(67) De toepassing van art. 185, 2° B.W. zou tot een eigenaardig resultaat 
leiden. Dit bewijst dat de gelijkstellingstechniek wellicht minder ideaal is dan 
sommigen gemeend hebben. 
(68) Brussel, 2 april 1890, B.l., 1890, 824.- Gewoonte van dronkenschap 
volstaat echter niet op zichzelf: Gent, 29 mei 1905, Pas., 1908, II, 125. 
(69) De Page, II, nr. 415; Kluyskens, VII, nr. 833. 
(70) De Page, II, nr. 420, haalt op blz. 376, noot 3 een overvloedige recht
spraak aan.-Adde: Rb. Brussel, 24 december 1970, J. T., 1971, 169. 
(71) Cass., 24 december 1896,Pas., 1897, I, 50. 
(72) Luik, 19 december 1949, Pas., 1950, II, 73. 
(73) Pro: Arntz, I, nr. 818; Kluyskens, VII, nr. 837. - Contra: Laurent, 
Cours élémentaire, Brussel, 1878, I, voorwoord, blz. 84; De Page, II, nr. 433. 
(74) In de wetsontwerpen ter hervorming van de krankzinnigenwet worden 
daarentegen de gebruikte termen zorgvuldig bepaald. 
(75) Volgens de hervormingsplannen zou de plaatsing (collocatie) verdwij
nen. Geestesziekten zouden tegen hun wil 15 tot 30 dagen in observatie kun
nen gesteld worden op beslissing van de geneesheer, en nadien verder in 
behandeling kunnen gehouden worden; in laatstgenoemd geval zou de genees
heer van zijn beslissing dienen kennis te geven aan de procureur des konings 
en de gemeentelijke overheid.- Wetsontwerp nr. 253 over de bescherming van 
de persoon van de geestesziekte, art. 5 e.v., art. 12 e.v. 
(76) Zie voorbereidende werken van de W. 9 april 1930, Pasinomie, 1930, 
blz. 79-119.- De uitdrukking "ongeschikt voor de controle van hun daden" 
werd ontleend aan art. 21 van de W. 15 mei 1912 op de kinderbescherming. 
(77) Af te leiden uit art. 31,4° en 5° lid, en art. 34 KzW.;- Wouters en Poll, 
nrs. 485, 564 en 567; De Page, II, nr. 373; R.P.D.B.; ~omplément, III, Tw. 
Déments, nr. 201; Vranckx, nr. 199; Delva, o.c., III, b z. 73;- Vaste recht
spraak, o.m.: Brussel, 29 mei 1934, B.l., 1934, 499; rugge, 27 jan. 1868, 
B.l., 1864, 696; Leuven, 12 mei 1887, B.l., 1887, 1147. 

Uit het verslag van de senaatscommissie die zich over het ontwerp 297 
(thans 293) heeft gebogen blijkt dat zij de geestelijk gestoorde die een voor
lopig bewindvoerder heeft als "onbekwaam", zelfs "handelingsonbekwaam" 
beschouwt: het gaat evenwel slechts om een terminologische verwarring waar
schijnlijk (cfr. Verslag Hambye, Parl. Besch., Senaat, B.Z.1974, nr. 293-2, 
blz. 9-12. 
(78) Cfr. Van Gerven, Algemeen Deel, Antwerpen, 1969, nr. 38 en 146; 
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-Deze auteur verklaart de toestand met behulp van het begrip bevoegdheids
delegatie, dat zowel bij on bekwamen als bekwamen aangewell.d kan worden; in 
het geval van de voorlopige bewindvoerder coëxisteren diens gedelegeerde 
bevoegdheid en de eigen bevoegdheid van de geestesgestoorde (Bewindsbe
voegdheid, Brussel, Bruylant, 1962, nrs. 85-91 (vnl. nr. 89 en 254)). 
(79) Pro: Arntz, I, nr. 840; Thiry, I, blz. 641; De Page, 11, nr. 373; R.P.D.B., 
Complément, Til, Tw. Déments et déficients mentaux, nr. 202 (aarzelend); 
Vranckx, nr. 170. - Contra: Laurent, V, nrs. 398-399; Wouters en Poll, 
nrs. 565-566; Delva, J., o.c., J. T., 1963, blz. 275, nr. 63. 

In wetsontwerp nr. 297 (thans nr. 293) wordt het vermoeden van geeste
lijke stoornis duidelijk geformuleerd: art. 10 - "De persoon waarvan de goe
deren door een algemeen of bijzonder voorlopig bewindvoerder worden be
heerd, wordt, behoudens tegenbewijs, geacht in de onmogelijkheid te ver
keren zijn wil te kennen te geven. De medecontractant van die persoon kan 
evenwel een gebrek in diens toestemming of het ontbreken van die toestem
ming niet inroepen." (Verslag J. Hambye, Parl. Besch., Senaat, B.Z. 1974, 
nr. 293-2, blz. 17). 
(80) Arntz, I, nr. 840; Kluyskens, VII, nr. 820, blz. 734. -Ook Thiry, voor
stander van het vermoeden, pleit voor de facultatieve nietigheid: I, blz. 641. 
(81) Wouters en Poll, nr. 565. 
(82) Gent, 14februari 1974,R.W., 1973-74, 2442; Gent, 31 oktober 1947, 
Rev. prat. Not., 1948, 26; Brussel, 3 december 1957,Pas., 1959,11,19. 
(83) R.P.D.B., Complément, 111, Tw. Déments et déficients mentaux, 
nr. 205; Vranckx, nr. 177. 
(84) Arntz, I, nr. 842; Thiry, I, blz. 641; Wouters en Poll, nr. 578; De Page, 
11, nr. 374, 3°; Vranckx, nr. 173 (genuanceerd). 
(85) Wouters en Poll, nr. 563 (voor geplaatsten). 
(86) Evenals voor de erfgenamen van geplaatsten, gesekwestreerden en geïn
terneerden. 
(86 bis) Zowel aan de duur van de verjaring als aan het vertrekpunt ervan 
wordt geraakt door de senaatscommissie die het ontwerp nr. 297 (thans 293) 
behandelde, en dit uit zorg voor de toestand van de medecontractant te 
goeder trouw. De voorgestelde tekst roept vragen op m.b.t. tot zijn inschake
ling in het gemeen recht: art. 11 - "De vordering tot nietigverklaring op grond 
van het voorgaande artikel verjaart door verloop van vijf jaren met ingang van 
het tijdstip van de handeling. "Dezelfde verjaringstermijn geldt voor de vorde
ring tot nietigverklaring van de handelingen die iemand heeft verricht vóór de 
tijd dat hem een bijzonder voorlopig bewindvoerder werd toegevoegd of dat 
hij in een psychiatrische dienst werd gehouden. "De belanghebbende of zijn 
erfgenamen kunnen echter ook na verloop van die termijn vergoeding van 
geleden schade vorderen van een medecontractant die te kwader trouw was." 
(Verslag J.Hambye, Parl. Besch., Senaat, B.Z. 1974, nr. 293-2, blz. 17). Vol
gens aangehaald verslag zou in de laatste veronderstelling de verjaringstermijn 
dertig jaar bedragen (o.c., blz. 1 0). 
(87) Wouters en Poll, nr. 571; Gent, 14 februari 1974, R. W., 1973-74, 2442. 
(88) Zie noot 80; Vranckx, nr. 171. -Een letterlijke uitleg van art. 34 KzW. 
leidt tot deze o.i. ongefundeerde zienswijze. 
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(89) De Page, 11, nr. 377, 5°. - Contra waren Laurent, V, nr. 393; Wouters 
en Poll, nr. 518; Brussel, 17 mei 1905, Pas., 1905,111, 188: zevondensteun 
in de verwijzing die art. 29 KzW. bevatte naar art. 497 B.W. (thans art. 1246 
Ger.W.), maar deze verwijzing werd opgeheven bij de wet van 7 april 1964. 
(90) De Page, 11, nrs. 376-B en 377; Vranckx, nr. 214; Mechelen, 31 januari 
1877 Pas., 1878, 111, 10.- Contra: Arntz, I, nr. 832; Thiry, I, blz. 637.- In 
de praktijk evenwel neemt men dit niet zo letterlijk, en neemt men aan dat de 
voorlopige bewindvoerder daden van louter beheer mag verrichten, ook al 
worden ze niet uitdrukkelijk door de wet vermeld; dit standpunt vindt gehoor 
bij bepaalde auteurs: Laurent, l.c.; Wouters en Poll, nrs. 520 A en 522. 

Dat de voorlopige bewindvoerder daden van beheer zonder onderscheid 
mag verrichten, is ook de opvatting van de Senaatscommissie die zich over het 
ontwerp nr. 297 (thans nr. 293) gebogen heeft (Verslag Hambye, blz. 9). 
Maar in art. 8 van het door de Commissie voorgestelde ontwerp komt zulks 
slechtsindirect tot uiting. 
(91) Wat, het Gerechtelijk Wetboek betreft, worden de geïnterneerden in 
art. 1186 niet vermeld, wel in de andere aangehaalde teksten. 
(92) Wetsontwerp nr. 297 (goederen), art. 9, 2e lid en art 10. 
(93) Met uitzondering evenwel van de handelingen voorzien in art. 1186, 
1187 en 1205 e.v. Ger.W. 
(94) De Page, 11, nr. 376-C en 380. 
(95) De Page, 11, nr. 377 in fine; Rb. Brussel, 11 juli 1883, Pas., 1883, 111, 311. 
(96) Wetsontwerp Senaat, 1968-69, nr. 297 (goederen), memorie van toelich
ting, blz. 1-2; art. 1 en 3. 
(97) In zijn Algemeen Deel (nrs. 98 tot 100 en nr. 1 02) maakt Van Gerven, 
naar het voorbeeld van de Duitse rechtsleer, het onderscheid tussen enerzijds, 
de rechtshandelingen waarbij het overwegen van de juridische gevolgen een 
belangrijke plaats inneemt, en anderzijds, de rechtshandelingen waarin de 
feitelijke maatschappelijke verhouding het overwicht bezit. In laatstgenoemd 
geval (bv. aankopen van zaken voor dagelijks gebruik) zou men moeilijk het 
voorhanden zijn van een op de rechtsgevolgen gerichte wil kunnen eisen. Dit 
zou tot gevolg hebben dat dergelijke rechtshandelingen, verricht door perso
nen die niet tot een normale wilsvorming in staat zijn (al dan niet onbekwa
men?) voor geldig dienen aangezien te worden (idem, nr. 102, op blz. 296; 
cfr. blz. 298). 
(98) Bv. De Page, I, nr. 35. - Deze opvatting (geestesstoornis = volledige 
afwezigheid van toestemming) wordt bestreden door Rigaux, aangehaald in 
noot 101. 
(99) Gent, 7 maart 1955, R. W., 1955-56, 291; Cass., 21 okt. 1971, R. W., 
1971-72, 1145 (dronkenschap); De Page, I, nrs. 35 in fine, 81, 96, 2° en 583; 
11, nr. 780; Vranckx, nr. 161. 
(1 00) De Page, I, nr. 81. 
(101) o.c.,Album van Goethem, blz. 123 e.v.;LesPersonnes, I, nr. 1142. 
(102) Renarden Vieujean, o.c., Ann. Fac. Dr. Liège, 1963, blz. 273-77. 
(1 03) Rigaux, F., L'état d'ébriété d'un contractant, cause de nullité relative 
de la vente, noot onder Cass., 21 oktober 1971, R.C.J.B., 1972, blz. 426-428, 
nrs. 21-23. 
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(104) Bv. Vranckx, nr. 161. 
(105) Zie nochtans Vincent, L., La théorie de l'apparence, Travaux et con
térences de la Faculté de Droit de l'U.L.B., V (1957), blz. 16° e.v., Boonen. 
H., De rechtsschijn, R. W., 1950-51, 289-310; Bricout, J., De theorie van de 
schijnbaarheia inzake nietige rechtshandelingen, Brugge, 1966. 
(106) Algemeen Deel, ms. 78-85 en 103. 
(107) Rb. Gent, 7 apri11941, T. Not., 1944, 52. 
(108) Arr. Verbr., 1958, 771;ookPas., 1958, I, 1069;R.C.J.B., 1959,5 met 
noot M. Gevers. 
(1 09) Aangehaald door Rigaux, Album van Goethem, blz. 138-139; Les Per
sonnes, I, m. 1424-1427. 
(110) Gent, 2juni 1902, Pas., 1903, II, 8; Luik, 9 juni 1949, Pas., 1949, II, 
100. 
(111) Gevers, M., noot onder Cass., 28 mei 1958,R.C.J.B., 1959, blz. 10-15. 
(112) De Page, I, m. 583, blz. 729-731; Rigaux, o.c., in Album van Goethem, 
blz. 133-135; Les Personnes, I, ms. 1437-1441. 
(113) Wel moet men dan volgens Rigaux aanvaarden dat de mede-echtgenoot 
de nietigheid van het huwelijk wegens dwaling kan inroepen, o.c., Album van 
Goethem, blz. 143. 
(114) Rigaux, o.c., Album van Goethem, blz. 138.- De moeilijkheid vervalt 
als men de cumul aanvaardt, zoals De Page, I, nr. 659; Gevers, o.c.,R.C.J.B., 
1959, blz. 15-16. 
(115) De Page, I, nr. 583, 5°; Rigaux, o.c., Album van Goethem, blz. 141 en 
noot 44. 
(116) Dekkers, R., noot onder Marche-en-Famenne, 10 juli 1948, R. C.J.B., 
1949, blz. 26-34; Renard en Vieujean, Examen de jurisprudence, R.C.J.B., 
1951, blz. 137; Rb. Antwerpen, 16 maart 1950,R. W., 1950-51, 594. 
(117) Besproken door De Page, VIII, nr. 82, die deze mening verdedigt 
(nr. 82, D); Laurent, XI, nrs. 106 en 127;- De Page, l.c., m. 83 geeft toe dat 
de rechtspraak geen duidelijke steun geeft aan de doetrinale opvatting zoals 
die o.a. door hem wordt voorgestaan. 
(118) Arntz, I, m. 805; De Page, II, m. 364; VIII, ms. 82 en 86; Brussel, 
6 juni 1860, Pas., 1860, II, 392; Rb. Charleroi, 30 april 1864, B.J., 1864, 
1109 (testament); Gent, 7 maart 1955, R. W., 1955-56, 291 (onrechtstreekse 
schenking); Rb. Antwerpen, 26 juni 1969, R. W., 1969-70, 272 (schenking). 
(119) Delva, J., o.c.,J.T., 1963, blz. 279, m. 98. 
(120) De Page, 11, nr. 81 bis. 
(121) Cass., 7 maart 1907, Pas. , 1907, I, 15 4; Dendermonde, 8 juni 19 5 6, 
R. W., 1956-57, 1 566; cfr. ook Rigaux, Les Personnes, I, nr. 2041. 
(122) Delva, J., o.c., J. T., 1963, blz. 279, m. 95. 
(123) Delva, J., o.c.,J.T., 1963, blz. 279, nrs. 96-97. 
(124) Rigaux, o.c., R.C.J.B., 1972, blz. 426-428, ms. 21-23. 
(125) Staatsblad, 17 augustus 1974. 
(126) We verkiezen deze term boven toerekenbaarheid, omdat in sommige 
literatuur toerekenbaarheid ook gebruikt wordt ingeval een schuldonbe
kwame aansprakelijk gesteld wordt. 
(127) Art. 1137, 1147, 1148, 1245 en 1302 B.W.- De Page, II, nr. 583 A. 
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(128) De Page, l.c. 
(129) De Page, 11, nr. 585. 
{130) Art. 1137 B.W.; Cass., 8januari 1886, Pas., 1886, I, 38; De Page, 11, 
nrs. 583bis, 594-596. 
(131) Art. 1147 B.W.; De Page, 11, nrs. 595-596. 
(132) Arntz, 111, nr. 475, 5°; Kluyskens, I, nr. 367; R.P.D.B., Tw. Responsa
bilité, nrs. 90 e.v.; De Page, 11, nrs. 913-914; Dalcq, R., Traité de la responsa
bilité civile, I,· 2e uitg., Brussel, 1967 (Novelles, Droit civil, V), nr. 2302 en 
referenties;- Rb. Brussel, 1 mei 1894, B.l., 1894, 678; Vred. Lagny, 7 febru
ari 1908, T. Vred., 1908, 368. 
(133) Merlin, Répertoire, Tw. Démence, § 2, nrs. 3 en 4- bestreden door De 
Page, 11, nr. 915. 
(134) Kluyskens, I, nr. 369, kleine tekst, met referenties. 
(135) De Page, 11, nr. 1052 e.v.; Cass., 25 september 1959, J.T., 1960, 114, 
noot. 
(136) De Page, 11, nr. 945. 
(137) Zie verder. - Maar de redenering is foutief. Zoals we zullen zien laat 
art. 1386bis het gemeen recht onaangeroerd zodat het verschil in behandeling 
tussen geesteszieken en zwakzinnigen theoretisch zou dienen te blijven be
staan. 
(138) De Page, 11, nr. 912. 

)#({139) De Page, 11, nr. 918-B; Dalcq, o.c., nr. 2313; in de rechtspraak werd 
deze regel slechts bevestigd in verband met infantes (Cass., 7 maart 1957, 
Pas., I, 806, betreffende de ouders; Luik, 16 januari 1964, Jur. L iège, 
1963-64, 201 en Luik, 29 mei 1961,Pas., 1961,11,76, betreffende onderwij
zers). 
{140) Brussel, 6 juli 1938, B.l., 1939, 175, noot Nussbaum; Rb. Antwerpen, 
29 september 1967, R. W., 1967-69, 1134; De Page, 11, nr. 918-B.- Contra: 
Dalcq, o.c., nr. 2316. 
(141) Belgische rechtspraak is er niet, maar de Belgische rechtsleer (niet de 
rechtspraak) houdt deze opvatting voor (De Page, 11, nr. 918-B). Dalcq (o.c., 
nr. 2317) verdedigt de tegenovergestelde opvatting. 
(142) De Page, 11, nr. 918-B (hij is voorstander van de toepassing van art. 
1386bis B.W.); Dalcq, o.c., nr. 2317. 
(143) Cass., 3 februari 1955, Pas., 1955, I, 578; Dalcq, o.c., nr. 2318. 
(144) Dalcq, o.c., nr. 2319. 
(145) Potvin, G., La responsabilité civile des déments et des normaux, Brus
sel, 1937, blz. 8 e.v.; Dalcq, o.c., nrs. 2309-2310. 
(146) Wetsvoorstel J. Destrée, 2 juli 1925, Parlementaire Bescheiden, Kamer, 
buitengewone zittijd, 1925, nr. 31. 
(147) Cf. Potvin, o.c., blz. 9-10. 
(148) Potvin, o.c., blz. 26. 
(149) Want vóór 1935 werden verminderd schuldbekwamen aansprakelijk 
geacht voor hun onrechtmatige daad. 
(150) Franse wet van 3 januari 1968, Frans B.W., art. 489-2. 
(151) Cfr. o.m. B.G.B., § 829; Zwitsers O.R., art. 54; A.B.G.B., § 1308 e.v.; 
Italiaans C.C., art. 2047.- De Page, 11, nr. 916, blz. 885, noot 1; Potvin, o.c., 
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blz. 5; Ronse, J., Schade en schadeloosstelling, Brussel, 1957 (A.P.R.), 
nr. 719, blz. 502. 
(152) We vonden in totaal slechts een tiental beslissingen. 
(153) De Page, 11, nr. 916-B., 1°; Potvin, o.c., blz. 23-26; Dalcq, o.c., 
nr. 2327. 
(154) Een frappante toepassing: Gent, 5de Kamer, 30 april 1962, R. W., 
1963-64, 549. 
(155) De Page, 11, nr. 917. 
(156) Memorie van toelichting, Pasinomie, 1935, blz. 287; Potvin, o.c., 
blz. 21-23; De Page, 11, nr.361 bis, B, C. - Een toepassing op contractuele 
aansprakelijkheid: Vred. Oostende, 26 mei 1970, R.G.A.R., 1972, nr. 8773 
(huurder van gebouw steekt dit in vlaag van waanzin in brand). 
(157) De Page, 11, nr. 361 bis, B, C. 
(158) Dalcq, o.c., nr. 2330;- Luik, 24 november 1971, R.G.A.R., 1972, nr. 
8752. 
~(159) Potvin, o.c., blz. 28; De Page, 11, nr. 916-B, 4°; Dalcq, nr. 2328. 
1060) Potvin, l.c. 
(161) De Page, 11, nr. 918-B. 
(162) Dalcq, o.c., nr. 2329. 
(163) Expliciet in voorbereidende werken (Pasinomie, 1935, blz. 286 e.v.). -
De Page, 11, nr.916-B, 5°; Potvin, o.c., blz.32-36; Ronse, o.c., nr.721, 
blz. 503. 
(164) De Page, 11, nr. 916-A, blz. 885, noot 2; Ronse, o.c., nr. 721, 
blz. 502-503, met referenties naar de rechtspraak. 
(165) Dit punt wordt vnl. sterk beklemtoond door De Page (11, nr. 916, A); 
cfr. ook Potvin, o.c., blz. 19. -Het onderscheid tussen de twee vormen van 
aansprakelijkheid kan van het hoogste belang zijn, o.m. voor de verzekering. 
-Vgl. Gent, 30 apri11962, R. W., 1963-64, 549; Cass., 24juni 1965,Pas., I, 
1161; Dalcq, o.c., nr. 2332bis. 
(166) Cf. de voorbereidende werken (Memorie van Toelichting); Potvin, o.c., 
blz. 12 e.v. 
(167) Potvin, o.c., blz. 6-8; De Page, 11, nr. 916, A, blz. 885; Dalcq, o.c., 
nr. 2324-2325. 
(168) Dalcq, o.c., nr. 2324. 
(169) Cfr. Verslag Sinzot (Kamer), Pasinomie, 1935, blz. 290 e.v.; Ronse, 
o.c., nr. 722; Vred. La Louvière, 28 apri11937, T. Vred., 1937,460. 
(170) Cfr. VerslagOrban (Senaat), Pasinomie, 1935, blz. 299. 
(171) Toepassing: Cass., 5 juni 1953, Pas., I, 953 I, 772. 
(172) Toepassing: Cass., 14 februari 1944, Pas., 1944, I, 208. 
{173) Cf. tekst van art. 1386bis B.W. - De Page, 11, nr. 916, C; Potvin, o.c., 
blz. 32; Ronse, o.c., nrs. 724-725. 
(174) Ronse, o.c., nr. 727. 
(175) Potvin, o.c., blz. 30-31; Ronse, o.c., nr. 727. 
(176) In Rb. Antwerpen, 12 apri11957, J.T., 1957, 501, wordt de vordering 
verworpen omdat het slachtoffer, vrouw van de dader, reeds vanwege haar 
man een onderhoudsuitkering genoot, die zou moeten verminderd worden, 
indien de vordering op grond van art. 1386bis B.W. werd toegekend. 
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(177) "Overwegende dat de [geestelijk gestoorde] huurder normaal verzekerd 
was voor zijn huurdersrisico's; dat het in de gegeven omstandigheden als 
billijk en gegrond voorkomt de volledige vergoeding der veroorzaakte schade 
lastens verweerster [d.i. de verzekeringsmaatschappij] te leggen." (Vred. Oos
tende, 26 mei 1970, R.G.A.R., 1972, nr. 8773). 
(178) Ronse, o.c., nr. 728; Krijgshof Luik, 29januari 1946,Pas., 1946,11, 7. 
(179) Potvin, o.c., blz. 31. 
(180) Ronse, o.c., nr. 730. 
(181) Vred. La Louvière, 28 april 1937, T. Vred., 1937, 460. - Contra: 
Krijgshof Luik, 29 januari 1946, Pas., 1946, 11, 7. 
(182) Rigaux, F., Les Personnes, nrs. 1952-1957. 
(183) Vgl. Rigaux, F., o.c., nrs. 1955-1956. 
(184) Staatsblad, 17 augustus 1974, blz. 10251. 
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