
Ingeschreven
op :....../....../20.....
onder nummer : ....../B/......

    De                griffier 

Aan de vrederechter van 
 

Geachte vrederechter

Betreft : 
Verzoek tot het bekomen van een bijzondere machtiging
artikel 378 (ouders), 410 (voogd), 488bis f § 3 (voorlopige bewindvoerder), 499/7 (bewindvoerder over de persoon en/of over de goederen) van het Burgerlijk 
Wetboek – artikel 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek

Ondergetekende verzoeker : 

Naam

Voornaam

Geboortedatum

Beroep /
       hoedanigheid
Straat

Huisnummer_bus                   Postnummer  

Gemeente

vraagt, in hoedanigheid van   

van de hiernagenoemde beschermde persoon:
Naam (zo mogelijk geboorteplaats en -datum: )

Voornaam

wonende te :   *doch verblijvende te :
Straat

Huisnr_bus          Postnr                    
Gemeente

  * evt. naam van verblijfscentrum :   

gemachtigd te worden om voor en in naam van voormelde beschermde persoon:

* Doorhalen, aankruisen of aanvullen waar nodig. 
De grijs gekleurde vakken moeten steeds volledig ingevuld zijn. www.vghspl.be



Dit verzoek wordt gedaan om volgende redenen:

Volgende bijlagen zijn aan dit verzoekschrift toegevoegd: (bijlagen nummeren)

Datum : Handtekening 
verzoekende 
partij :
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Toelichting bij het gebruik van dit formulier :

Dit model wordt louter als voorbeeld en onder alle voorbehoud ter beschikking gesteld van particulieren. 

U kan er onder uw uitsluitende veranwoordelijkheid gebruik van maken, zonder ten aanzien van wie dan ook enige 

aanspraak te kunnen maken op juistheid of volledigheid van dit formulier.

Wanneer u dit model met computer opvraagt, is het mogelijk dit formulier rechtstreeks op het scherm in te vullen en af 

te drukken. (Een systeemmelding kan aangeven dat het ingevulde formulier niet kan opgeslagen worden; behalve op 

papier kan u het ingevulde formulier eventueel ook als pdf-bestand afdrukken en opslaan, voor het overige mag u die 

melding negeren). U kan het ook zonder meer afdrukken en vervolgens in handschrift aanvullen.

Wanneer u dit model gebruikt, moet u er in ieder geval eigenhandig de datum en uw handtekening in origineel op 

aanbrengen.

Het behoorlijk ingevulde en ondertekende document, samen met de eventuele bijlagen, moet u (rechtstreeks of met de 

post) bezorgen aan de griffie van het bevoegde vredegerecht.

Indien nodig, bepaalt de rechter een datum waarop hij u en/of andere personen over dit verzoek zal horen.

In dat geval roept de griffie daartoe met een gerechtsbrief op om door de vrederechter te worden gehoord in 

raadkamer. 

Voor een correcte verwerking van uw gegevens is het wenselijk een afdruk of kopie (recto/verso) van uw identiteitskaart bij het 

verzoekschrift te voegen; dit wordt niet aan derden meegedeeld. 

Voor een vlotte behandeling van uw zaak kan het tevens nuttig zijn uw telefoonnummer en/of mail-adres op te geven.

Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet op de privacy van 8 december 1992 behandeld en geven recht op 

inzage en verbetering.
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