
 

 

Contactadressen VITAS: 

 

Campus Sint –Antonius 

Tel: 011/49 26 00 

 

Campus Kloosterhof 

Tel: 011/49 26 20 

 

Campus Den Boogerd 

Tel: 011/49 26 40 

 

Campus Reigersvliet 

Tel: 011/49 00 60 

 

 

 

 

Bescherming van 

de oudere  

 

        

 

 

 

Adressen van enkele 

vredegerechten in de buurt: 

 

Vredegerecht Bree 

(Oudsbergen) 

Kloosterpoort 1 

3960 Bree 

Tel 089/46 23 09 

 

Vredegerecht Houthalen-

Helchteren                          

(Peer en Hechtel-Eksel): 

Pastorijstraat 30,  

3530 Houthalen-Helchteren 

Tel 011/49 25 00  

 

Vredegerecht Beringen 

(Leopoldsburg): 

Pieter Bruegelstraat 8, 

3580 Beringen 

Tel 011/42 23 92  

 

De informatie in deze folder werd gebaseerd op 

het boek “Kwetsbaren in het nieuwe recht” van 

Jan Nolf (2014) 



GERECHTELIJKE BESCHERMING 

 Voor zowel wilsbekwamen als 

wilsonbekwamen 

 

Gerechtelijke bescherming: 

De bescherming van de oudere 

zoals die bevolen wordt door de 

vrederechter na een procedure 

waarbij over de oudere een 

bewindvoerder wordt aangesteld. 

 

Beschermde persoon: 

Iemand, bij ons de oudere, over 

wie de gerechtelijke bescherming 

uitgesproken werd door de 

vrederechter. 

 

Bewindvoerder:  

Het familielid of de advocaat die 

de vrederechter aanstelt om de 

beschermde persoon “bij te 

staan” bij bepaalde 

rechtshandelingen of om die 

handelingen in de plaats van die 

beschermde persoon zelf te 

verrichten. 

 

Vertrouwenspersoon: 

Wie aangewezen wordt als 

contactpersoon met de 

beschermde persoon. 

 

 

Nadenken 

over je  

toekomstige 

zorg… 

BUITENGERECHTELIJKE 

BESCHERMING 

 Enkel voor wilsbekwamen 

 

Buitengerechtelijke bescherming:  

de bescherming van de oudere 

geregeld in het kader van een 

“lastgeving”. Hier hoeft geen rechtbank 

aan te pas te komen. 

 

Lastgeving: 

Dit is te vergelijken met een volmacht 

waarbij iemand (die men de lastgever 

noemt) de opdracht geeft aan iemand 

anders (die de lasthebber noemt) om in 

zijn naam iets te doen. 

 

Hoe kan je een lasthebber 

aanstellen? 

 

 Voorwaarde is dat de lastgever 

wilsbekwaam is 

 Heeft enkel betrekking op de 

goederen (hoofdzakelijk financiële 

belangen) 

 Document (geschreven, getypt of 

gedrukt) nodig waarin de lastgever 

een lasthebber aanstelt en wat is 

ondertekend door de lastgever. 

 Document dient geregistreerd te 

worden in een speciaal register: dit 

kan door tussenkomst van een 

griffier waarbij men langs het 

vredegerecht gaat of een notaris. 

Wat te doen bij nood aan 

gerechtelijke bescherming? 

 

 De belanghebbende dient een 

verzoekschrift in bij de 

vrederechter met de nodige 

bijlagen (Model verzoekschrift 

verkrijgbaar bij het vredegerecht)  

 Vereist een omstandige 

geneeskundige verklaring van 

een geneesheer (model 

verklaring verkrijgbaar bij het 

vredegerecht) 

 Vrederechter roept de nodige 

personen bij elkaar 

 De vrederechter bepaalt waar de 

te beschermen persoon nood aan 

heeft en wat hij/zij nog 

zelfstandig kan. 

 Mogelijkheid tot aanstelling 

bewindvoerder over goederen: 

dit is belangrijk naar het 

financiële gebeuren toe 

 Mogelijkheid tot aanstelling 

bewindvoerder over persoon: dit 

is vooral belangrijk naar 

medische behandelingen toe 

 Wanneer de bewindvoerder over 

de goederen en over de persoon 

dezelfde is, wordt er nog een 

vertrouwenspersoon 

aangesteld. 

 BELANGRIJK: de te beschermen 

persoon wordt gehoord en 

heeft een eigen stem in dit 

verhaal naar toewijzingen van 

de diverse personen. 


