
VERKLARING VAN DE BESCHERMDE PERSOON  DIE AFZIET VAN DE BIJSTAND 
VAN ZIJN VERTROUWENSPERSOON

Aan de vrederechter van het kanton .........................................

Verzoekende partij, de beschermde persoon, hierna vermeld (1)

licht het volgende toe:

- voor het beheer van mijn goederen werd een bewindvoerder aangesteld bij vonnis van 
de vrederechter van het kanton .......................................................................................... 
in datum van ……./……./…………..(2)

- binnen het kader daarvan heb ikzelf destijds voor mij als vertrouwenspersoon 
aangewezen (3):  

Verzoekende partij ziet hierbij af van de bijstand van voormelde vertrouwenspersoon, en 
vraagt daarvan melding te maken in het dossier.

(niet verplichte) Toelichting bij het verzoek:

Datum: ……./……./…………..   Handtekening van de beschermde persoon

BIJLAGE:

Fotocopie van voor- en keerzijde van uw identiteitskaart.



TOELICHTING:

Dit betreft een voorbeeld van ‘verklaring’. 

Vul dit duidelijk leesbaar in, en verschaf eventueel nadere toelichting op de plaats in het 
verzoekschrift die hiervoor vrij blijft (boven de datum en handtekening): dit is evenwel niet 
verplicht. 

Indien u het verzoek niet persoonlijk op de griffie afgeeft (maar per post toestuurt), is het 
wel mogelijk dat de griffier of de vrederechter met u contact opneemt om de ‘echtheid’ 
van de verklaring na te zien: daarom wordt, in het geval u de verklaring per post opstuurt, 
gevraagd dat u een kopie van voor - en keerzijde van uw identiteitskaart zou toevoegen.

Om praktische redenen wordt in deze zaken niet aanvaard dat u dergelijke verklaring zou 
mailen of faxen: u dient die dus persoonlijk af te geven of per (gewone) post toe te sturen.

Uw verklaring zal dus finaal in het dossier opgenomen worden, en dit betekent meteen 
zonder meer het einde van de opdracht van de vertrouwenspersoon.

De loutere mededeling van uw beslissing volstaat, en de vrederechter zal daarvan gewoon 
akte nemen, zonder zelf enige beslissing te moeten treffen. Een gemotiveerde beslissing 
van de vrederechter is immers enkel nodig wanneer dergelijk verzoek wordt gedaan door 
de voorlopig bewindvoerder, de procureur des konings, of ambtshalve (dus spontaan, door 
de vrederechter zelf). In die laatste gevallen gebeurt dus wél een soort onderzoek, waarbij 
alle betrokkenen, en dus ook de vertrouwenspersoon, gehoord worden.

U kunt na vermelding van het einde van het mandaat van de vertrouwenspersoon, bij 
nieuwe verklaring een andere vertrouwenspersoon aanwijzen. Dit is géén verplichting. 
Voor deze eventuele stap, gebruikt u het daartoe voorziene model.

In te vullen gegevens:
(1) gegevens van de beschermde persoon

- familienaam en voornaam
- volledig adres

Het kan nuttig zijn uw telefoon of gsm nummer te  vermelden, of uw mailadres.

(2) datum van het vonnis van aanstelling: op die basis zoekt de griffie wel alle verdere 
gegevens op.

(3) gegevens van de vertrouwenspersoon:
- familienaam en voornaam
- volledig adres

Er is géén rolrecht  te betalen aan het vredegerecht: alle procedures inzake 
voorlopige bewindvoering zijn vrij van rolrecht. Er zijn ook geen andere kosten.

Indien u de verklaring persoonlijk ter griffie afgeeft, wordt de volledigheid van uw 
gegevens ook geverifieerd, wat voor iedereen tijdverlies kan vermijden.


