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VZP en juridische kwesties 



Wat met bewindvoering, vertrouwenspersoon,
wettelijk vertegenwoordiger en andere 
juridische kwesties? 
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BEWINDVOERING

• Nieuwe wet op bewindvoering sinds 2014

VOORLOPIGE BEWINDVOERING

WILSONBEKWAAMHEID

VERLENGDE MINDERJARIGHEID

BEWINDVOERDER
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BEWINDVOERING

Vroegere regeling Huidige regeling

- Lastgeving - Lastgeving 
(buitengerechtelijk) (buitengerechtelijk), 

maar soepel omkaderd

- Gerechtelijke - Het bewind over de

onbekwaamverklaring persoon en/of de

- Toevoeging van een goederen

gerechtelijk raadsman

- Verlengde 

minderjarigheid

- Voorlopig bewind
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BEWINDVOERING

BUITENGERECHTELIJKE RECHTELIJKE         
BESCHERMING                   BESCHERMINGS

MAATREGELEN

GOEDEREN                          

GOEDEREN

EN

PERSONEN
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BUITENGERECHTELIJKE 
BESCHERMINGSMAATREGELEN

Lastgeving

Controle (door lastgever)

Kantelmoment in gezondheidstoestand

Buitengerechtelijke bescherming

= zelf georganiseerde bescherming over het vermogen
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BUITENGERECHTELIJKE 
BESCHERMINGSMAATREGELEN

VOORWAARDEN
LASTGEVINGS

OVEREENKOMST

BESTAAT

GEREGRISTREERDE

OVEREENKOMST

In uitvoering op 

tijdstip dat lastgever

nog wilsbekwaam

was

Onder opschortende

voorwaarde van

wilsonbekwaam

worden van LG

Centraal register

Koninklijke

Federatie Belgisch

notariaat

Registratie kan nog

op kantelmoment
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BUITENGERECHTELIJKE 
BESCHERMINGSMAATREGELEN

• De Vrederechter kan ingrijpen bij:
– Betwistingen ivm de uitvoering van de overeenkomst

– Belangentegenstelling

– Conflicten tussen lasthebbers

– Aanpassing van de overeenkomst

• Optreden van Vrederechter:
– Ambtshalve

– Verzoek procureur des konings

– Verzoek van lastgever

– Verzoek van lasthebber

– Verzoek iedere belanghebbende
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RECHTERLIJKE BESCHERMING

RECHTERLIJKE BESCHERMINGSMAATREGELEN

Zelfstandig functioneren

Kantelmoment in gezondheidstoestand

Rechterlijke bescherming

= door de vrederechter georganiseerde bescherming 
over de persoon EN/OF het vermogen
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RECHTERLIJKE BESCHERMING

KWETSBARE PERSOON

Subsidiariteit*

* Proportionaliteit

* Waardigheid

Inspraak en overleg *

* Maximale autonomie

PASSENDE BESCHERMING
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WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER

• Wettelijk vertegenwoordiger 

– De vertegenwoordiger is een meerderjarige persoon die in jouw 
plaats je rechten uitoefent, indien je hiertoe niet meer in staat bent 
(bv. omdat je in coma ligt of dement bent).  kan beslissingen 
nemen als je wilsonbekwaam bent.

– Kan een aangeduid persoon zijn  schriftelijk vastleggen

– Indien niet aangeduid automatisch in volgende volgorde;

• Echtgeno(o)t(e)

• Meerderjarig kind

• Ouders

• Broer of zus

– Indien deze niet aanwezig  zorgverlener in overleg met collega’s

• Formulier: http://www.health.belgium.be/nl/formulier-aanwijzing-
vertegenwoordiger

http://www.health.belgium.be/nl/formulier-aanwijzing-vertegenwoordiger
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VERTROUWENSPERSOON

• Vertrouwenspersoon:

– Een vertrouwenspersoon kan je bijstaan, maar kan niet in jouw 
plaats beslissen. Zo’n vertrouwenspersoon is iemand die je zelf 
kiest en die je heel eenvoudig kan aanduiden.

– Best schriftelijk vast te leggen

– Taak vertrouwenspersoon:

• Staat wilsbekwame patiënt bij

• Heeft recht op informatie

• Heeft recht op inzage dossier (enkel als schriftelijk is vastgelegd)

• Kan afschrift vragen van dossier

• Kan in plaats van patiënt treden bij klachtenbemiddeling

• Formulier: http://www.health.belgium.be/nl/formulier-aanwijzing-
vertrouwenspersoon

http://www.health.belgium.be/nl/formulier-aanwijzing-vertrouwenspersoon
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VERSCHILLEN IN VERTROUWENSPERSOON

• Woord “vertrouwenspersoon” wordt vaak verkeerdelijk 
gebruikt.

• Waar wordt gebruikt?

– Bij bewindvoering - is fout  = bewindvoerder

– Bij medische bijstand  is juist

– Bij negatieve wilsverklaring  is fout  =  wettelijk 
vertegenwoordiger maar vertrouwenspersoon kan rol 
spelen

– Bij wilsverklaring euthanasie  is juist maar andere 
opdracht
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NEGATIEVE WILSVERKLARING VERSUS DNR-CODE

• NEGATIEVE WILSVERKLARING
• Is onbeperkt geldig

• Met de negatieve wilsverklaring kan je eisen dat alle of bepaalde 
onderzoeken –behandelingen niet meer gebeuren wanneer je het zelf 
niet meer kan vragen. Bijv. bij coma, dementie, verwardheid, 
hersentumor,….. En als deze toestand onomkeerbaar is

• Dit document is juridisch afdwingbaar

• Op dit document kan je ook je vertrouwenspersoon of 
vertegenwoordiger aanduiden

• Vul het document best in samen met je arts 

–  voorkomt discussie over wilsbekwaamheid op moment van 
opstellen

–  zo weet je dat medisch juist is ingevuld

–  voorkomt verkeerde interpretatie op moment dat je nodig hebt

• www.leif.be

http://www.leif.be/
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NEGATIEVE WILSVERKLARING VERSUS DNR-CODE

• DNR-CODE
• Wordt opgesteld door arts  samenspraak met team en bij voorkeur in 

samenspraak met familie/vertegenwoordiger/vertrouwenspersoon

• Bepaald dat:

– Onderzoeken –behandelingen niet meer worden opgestart

– Bepaalde behandelingen worden stop gezet

– Voeding en vochttoediening wordt stop gezet

– Geen hospitalisatie  tot geen reanimatie

• Niet wettelijke afdwingbaar  therapeutische vrijheid van de arts

• Let op:

– DNR-code opgesteld in ziekenhuis vervalt bij ontslag ziekenhuis

– DNR-code opgesteld thuis telt niet in ziekenhuis  toch belangrijk 
om bij opname deze mee te nemen en te melden aan ziekenhuis
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•DANK VOOR UW 
AANDACHT


