
VERZOEK TOT OVERZENDING VAN EEN DOSSIER INZAKE VOORLOPIGE 
BEWINDVOERING AAN DE VREDERECHTER VAN DE NIEUWE HOOFD - 

VERBLIJFPLAATS VAN DE BESCHERMDE PERSOON (art. 628, 3°, in fine Ger.W.) 

Aan de vrederechter van het kanton ……………………………………….,(4)

Verzoekende partij,

 -  hetzij de beschermde persoon, hierna vermeld (1)

  - hetzij de terzake belanghebbende persoon, hierna vermeld  (2)

licht het volgende toe:

- voor het beheer van de goederen van (3) ……………………………………………
werd bij vonnis van de vrederechter van het kanton (4) …………………………………
in datum van ……./……./…………..(5)
als  voorlopige bewindvoerder aangesteld (6):

- sinds ……/……/………. heeft de beschermde persoon zijn/haar hoofdverblijfplaats 
duurzaam gevestigd op volgend adres (7):

 
(eventueel aanvullende) toelichting bij het verzoek:

Verzoekende partij vraagt bijgevolg dat in het belang van de beschermde persoon  de 
opvolging van het dossier zou geschieden door de nabijheidsrechter, en aldus het dossier 
zou overgezonden worden aan deze vrederechter, territoriaal bevoegd voor 
laatstvoormeld adres (8).

Datum: ……./……./…………..   Handtekening van de verzoekende partij.

BIJLAGE:
Fotocopie van voor- en keerzijde van identiteitskaart van verzoekende partij.



TOELICHTING:

Dit betreft een voorbeeld van verzoek.
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 dergelijk verzoek zou 
mailen of faxen: u dient die dus persoonlijk af te geven of per (gewone) post toe te sturen.

U dient vervolgens de ‘gemotiveerde beslissing’ van de vrederechter aan wie u het 
verzoek richtte, af te wachten, vooraleer de vrederechter van het kanton van de nieuwe 
hoofdverblijfplaats bevoegd wordt.

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

- familienaam en voornaam
- volledig adres

Het is  nuttig uw telefoon of gsm nummer te  vermelden, of uw mailadres.
(2) indien de beschermde persoon het verzoek niet zelf indient of niet zelf kan 

indienen, kan een ‘belanghebbende’ dit in zijn/haar plaats: meestal betreft het dan 
een familielid of vertrouwenspersoon. Vul dus in dat geval van deze persoon in:
- familienaam en voornaam
- volledig adres

Het is nuttig uw telefoon of gsm nummer te  vermelden, of uw mailadres.
(3) indien het verzoek gebeurt door de beschermde persoon zelf, vult u in “mezelf”
Indien het verzoek gebeurt door een andere belanghebbende, dient deze naam en 
adres van de beschermde persoon in te vullen.
(4) kantonhoofdplaats van het vredegerecht waar de oorspronkelijke aanstelling 

gebeurde.
(5) datum van het vonnis van de aanstelling van de voorlopige bewindvoerder
(6) naam, adres, telefoon (ev. ook gsm en mailadres) van de aangestelde voorlopige 

bewindvoerder.
(7) nieuw adres van de beschermde persoon: het moet wel gaan om een “duurzame” 

adreswijziging, dus bvb geen tijdelijk opname of hospitalisatie.
(8) u kunt de bevoegde vrederechter opzoeken via het programma van FOD justitie, 

beschikbaar op de website www.JustWatch.be onder ‘Veel gestelde vragen – 
Voorlopige bewindvoering’

Er is géén rolrecht  te betalen aan het vredegerecht: alle procedures inzake 
voorlopige bewindvoering zijn vrij van rolrecht. Er zijn in dit preciese geval ook 
geen andere kosten (bvb verplaatsingskosten: de wet voorziet geen plaatsbezoek 
van de vrederechter).

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