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Indienen van een verzoekschrift tot aanstelling van een bewindvoerder 

via het Centraal Register van de Bescherming van Personen. 
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A. Voorbereiding van het verzoek. 

Vooraleer van start te gaan met het indienen van een verzoekschrift tot aanstelling van een bewindvoerder 

dienen enkele gegevens verzameld te worden. Bij het verzoekschrift moet een omstandige geneeskundige 

verklaring gevoegd worden van maximum 15 dagen oud. Om het verzoekschrift te laten behandelen dient 

ook een bijdrage betaald te worden.  

1. Welke gegevens dient u te verzamelen?  

1.1. Gegevens van de te beschermen persoon 

− naam en voornaam 

− het rijksregisternummer 

− geboortedatum 

− domicilieadres en verblijfadres 

 

1.2. De gegevens van de (andere) meerderjarige familieleden (in de dichtste graad= ouders en kinderen, 

maar niet verder dan de tweede graad= grootouders, kleinkinderen, broer en zus) en/of personen die 

nuttige info over de te beschermen kunnen geven: 

− naam en voornaam 

− rijksregisternummer, indien mogelijk 

− geboortedatum, indien mogelijk 

− domicilieadres en/of verblijfsadres 

 

1.3. Eventueel de gegevens van een medische of sociale dienst (met contactpersoon) indien de te   

beschermen persoon wordt opgevolgd door deze dienst. 
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1.4. Als u op de hoogte bent van het bestaan van een buitengerechtelijke bescherming (zorgvolmacht) 

kan u de naam van de lasthebber meedelen en motiveren waarom u de zorgvolmacht door een 

bewind wil laten vervangen.  

 

1.5. Indien u dit wenst kan u een voorstel doen van een bewindvoerder en/of een vertrouwenspersoon. 

 
1.6. In het verzoek zal gevraagd worden de precieze handelingen met betrekking tot de persoon en/of de 

goederen aan te duiden waarvan jij vindt dat de te beschermen persoon ze niet zelf kan stellen. U 

kan enkele specifieke handelingen aanvinken of de hele lijst selecteren. U kunt de rechter later altijd 

vragen om nog andere handelingen toe te voegen als dat nodig zou zijn. 

 

2. Welke documenten hebt u nodig om het verzoek tot rechterlijke bescherming in te dienen? 

2.1. Een omstandige geneeskundige verklaring van ten hoogste 15 dagen oud, afgeleverd door een arts. 

Deze geneeskundige verklaring mag niet worden opgesteld door een arts die een bloed- of 

aanverwant is van de beschermde of te beschermen persoon of van de verzoeker of die op enigerlei 

wijze verbonden is aan de instelling waar de te beschermen persoon zich bevindt. U vindt een model 

van dit formulier terug op website van de FOD Justitie (Klik hier) of bij de formulieren van de  

vredegerechten Oost-Vlaanderen (Klik hier). Indien u er niet in slaagt een dergelijke verklaring voor 

te leggen, kan u het verzoek toch indienen. U moet in het verzoekschrift wel motiveren waarom u 

geen geneeskundige verklaring hebt kunnen laten opstellen.  

 

2.2. Extra bijkomende stukken die van belang kunnen zijn om uw verzoek te staven.                                                                  

 
2.3. Het bewijs van juridische tweedelijnsbijstand of rechtsbijstand, indien uzelf en alle andere 

verzoekende partijen hiervan genieten. 

 

3. Hoeveel kost het? 

Wanneer u een verzoek tot rechterlijke bescherming indient, moet u een bijdrage van 24 euro aan 

het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand betalen. U hebt de keuze tussen 

overschrijving of contante betaling. Indien een overschrijving niet lukt kan er contant betaald worden 

op de griffie. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/personen_en_gezinnen/bescherming_van_meerderjarigen/gerechtelijke_bescherming/een_gerechtelijke_beschermingsmaatregel_aanvragen
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/vredegerechten-oost-vlaanderen/documents
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B. Indienen van het verzoek  

 

1. Inloggen: 

Om het verzoekschrift in te dienen via het CRBP zal u moeten inloggen via www.rechterlijkebescherming.be 

met uw elektronische identiteitskaart (e-ID) met pincode of elektronische vreemdelingenkaart met pincode 

of u maakt gebruik van de “Itsme-app” (advocaten loggen in met hun advocatenkaart). 

Als u geen Belgische identiteitskaart of geen elektronische vreemdelingenkaart hebt moet u zich op de griffie 

aanmelden met een officieel buitenlands identiteitsbewijs, waarbij u ter plaatse op de daarvoor voorziene 

Kiosk-PC het verzoekschrift zal kunnen indienen. 

 

 

Bij de eerste maal inloggen op het CRBP is het noodzakelijk dat u zich vergewist of de gegevens van uw 

persoonlijk profiel nog actueel zijn. U vult eventueel aan met een e-mailadres en telefoon -of gsm-nummer. 

Ook zal u uw inschrijving in het CRBP (=register) kunnen bevestigen. 

Deze gegevens die dan automatisch gekoppeld worden aan jouw e-ID zullen worden opgenomen als 

gegevens van de verzoekende partij.  

 

2. Wat als er meerdere verzoekende partijen zijn: 

U hebt de naam, voornaam, rijksregisternummer en domicilieadres en/of verblijfadres van de andere 

verzoekende partijen nodig. 

Iedere verzoekende partij moet met zijn/haar/X elektronische Identiteitskaart (e-ID) met pincode of 

elektronische vreemdelingenkaart met pincode of via de applicatie “Itsme” het verzoek bevestigen op de 

eigen pc of op de kiosk-pc van een vredegerecht. 

 

 

http://www.rechterlijkebescherming.be/
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3. Verzoek invullen en indienen: 

 

→ Eens ingelogd krijgt u een scherm te zien waarop u de lopende dossiers en verzoekschriften kan 

terugvinden (indien u deze heeft). Daar klikt u rechtsboven op “+Verzoek” om een verzoek tot aanstelling 

van een bewindvoerder in te dienen. 

 

 
 

→ Het volgende keuzemenu verschijnt waarbij u “Aanvraag bescherming: aanstelling bewindvoerder” 

aanduidt en vervolgens op “Nieuw” klikt. 
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→ Dan krijgt u een webformulier waarbij verschillende tabbladen (van 1 tot en met 8) dienen overlopen en 

ingevuld te worden. Daarnaast dient ook minstens het geneeskundig attest opgeladen te worden. Deze 

ingevulde elementen samen zullen dan het verzoekschrift vormen.  

Opgelet: tussentijds bewaren via de knop “Bewaren” (rechtsboven) is aan te raden, minstens per tabblad. 

 

Opgelet: in sommige tabbladen zijn er meerdere secties in te vullen. Voorbeeld in tabblad 4 “Partijen” 

dienen er 5 secties ingevuld te worden. 
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→ In tabblad 5 “Documenten” moet onder sectie 1 de geneeskundige verklaring opgeladen worden. Indien 

u nog documenten wil toevoegen bij het verzoekschrift zullen deze onder sectie 2 “Bijkomende stukken” 

kunnen opgeladen worden. Hier kan bijvoorbeeld het betaalbewijs van de bijdrage aan het Fonds, de 

zorgvolmacht, … opgeladen worden. 

 
 

→ Wanneer alles ingevuld is en de documenten zijn opgeladen kan u het verzoekschrift nalezen via 

‘Afdrukvoorbeeld’. 

 
Na het nalezen van het document (naar onderaan de tekst scrollen) verschijnen er twee knoppen: 

‘Aanpassen’ en ‘Indienen’. Wanneer er bij het nalezen gezien wordt dat er iets niet correct of onvolledig is 

kan er teruggekeerd worden naar het webformulier via de knop ‘Aanpassen’. Wanneer er bij het nalezen 

geen opmerkingen zijn moet er ingediend worden via de knop ‘Indienen’.  
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→ Indien het verzoekschrift werd bewaard, maar nog niet ingediend zal u het kunnen zien op de homepagina 

onder “verzoekschriften in opmaak”. 

 

→ Eens het verzoekschrift werd ingediend zal u het kunnen zien op de homepagina onder “verzoekschriften 

in afwachting”. 

 

→ Na de inschrijving van het dossier door de griffie zal het verzoekschrift teruggevonden kunnen worden 

door bij “te beschermen persoon/beschermde persoon” op het rolnummer te klikken. 

 

 
 

→ Het verzoekschrift is dan terug te vinden onder het tabblad ‘Dossier’ van de beschermde persoon. 

 

C. Beschikking raadplegen. 

→ Na de behandeling van het dossier door de griffie zal de beschikking geraadpleegd kunnen worden door 

bij “te beschermen persoon/beschermde persoon” op het rolnummer te klikken.   

 

 

→ De beschikking is dan terug te vinden onder het tabblad ‘Dossier’ van de beschermde persoon. 
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Om over een getekende beschikking te kunnen beschikken zal de beschikking dienen gedownload te 

worden: 
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