Leuven, 1 december 2020
Vrederechters van het gerechtelijk arrondissement Leuven

De bezoldiging en vergoeding van bewindvoerders
1.
Het beginsel van de bezoldiging is terug te vinden in artikel 497/5 Burgerlijk Wetboek.
Na [onderzoek van het verslag bedoeld in de artikelen 498/3, 498/4, 499/14 of 499/17,
overeenkomstig artikel 497/8, en de goedkeuring ervan], kan de vrederechter de bewindvoerder, bij
een met bijzondere redenen omklede beslissing, een bezoldiging toekennen waarvan het bedrag niet
hoger mag zijn dan drie procent van de inkomsten van de beschermde persoon. De vrederechter houdt
bij de begroting van de bezoldiging rekening met de aard, de samenstelling en omvang van het
beheerde vermogen, alsook met de aard, complexiteit en omvang van de door de bewindvoerder
geleverde prestaties. Indien de bewindvoerder over de persoon niet werd aangesteld tot
bewindvoerder over de goederen bepaalt de vrederechter welk aandeel in de bezoldiging elk van
beiden ontvangt. De Koning kan de inkomsten bepalen die als basis dienen voor de begroting van de
bezoldiging.
Ingeval de vrederechter vaststelt dat de bewindvoerder tekortschiet in de uitoefening van zijn
opdracht, kan hij bij een met bijzondere redenen omklede beslissing weigeren een bezoldiging toe te
kennen of een lagere bezoldiging toekennen.
Naast de bezoldiging worden de gemaakte kosten vergoed, na door de vrederechter behoorlijk te
zijn nagezien. De Koning kan bepaalde kosten op forfaitaire wijze begroten [en de wijze bepalen
waarop de vergoeding van deze kosten wordt begroot].
De vrederechter kan de bewindvoerder, na [mededeling] van met redenen omklede staten, een
vergoeding toekennen die in overeenstemming is met de vervulde buitengewone ambtsverrichtingen.
Onder buitengewone ambtsverrichtingen worden de materiële en intellectuele prestaties verstaan die
niet kaderen in het dagelijks beheer van het vermogen van de beschermde persoon. De Koning kan de
wijze bepalen waarop de vergoeding voor buitengewone ambtsverrichtingen wordt begroot [en kan
bepalen welke ambtsverrichtingen als buitengewoon kunnen worden beschouwd].
Behoudens in uitzonderlijke omstandigheden kan de vrederechter geen bezoldiging toekennen aan
de ouder of de ouders van de beschermde persoon die aangewezen zijn als bewindvoerder.
Het is de bewindvoerder verboden, buiten de in het eerste, derde en vierde lid vermelde
bezoldigingen of vergoedingen, enige bezoldiging of voordeel, van welke aard ook of van wie ook, te
ontvangen met betrekking tot de uitoefening van het gerechtelijk mandaat van bewindvoerder.

2.
Dit beginsel wordt verder aangevuld door een aantal bezoldigings- en vergoedingsregels zoals
besproken met de vrederechters van het gerechtelijk arrondissement Leuven. Deze vergoedingsregels
zijn richtinggevend voor de bewindvoerder (hierna afgekort als BV) en laten ook aan de vrederechters
toe de ingediende staten per dossier op een vergelijkbare wijze te beoordelen, evenwel zonder
afstand te doen van hun vrije appreciatiebevoegdheid.
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3.
Eenmaal per jaar kan de vrederechter een bezoldiging en vergoeding toekennen aan de BV. Dit vindt
plaats na onderzoek en goedkeuring van het jaarverslag en/of van het eindverslag.
Er zijn drie soorten verslagen:
-het aanvangsverslag: mee te delen uiterlijk 6 weken na de aanstelling van de BV
-het jaarverslag: mee te delen 1 maand na de verjaardag van de aanstelling van de BV (12 volle
maanden)
-het eindverslag: 1 maand na het overlijden van de BP of na de opheffing van het bewind.
De BV legt n.a.v. het jaar- of eindverslag een afzonderlijk verzoekschrift neer met de begroting van
de bezoldiging van zijn/haar gewone en buitengewone prestaties en van de vergoeding van de
kosten. De bezoldiging en vergoeding kunnen pas geïnd worden nà beslissing van de vrederechter.
De BV mag zichzelf geen voorschotten uitkeren zonder daartoe te zijn gemachtigd door de
vrederechter.
Onder de ‘bezoldigingen’ wordt een opsplitsing gemaakt tussen:
een bezoldiging voor de gewone prestaties (4.1);
- een bezoldiging voor de buitengewone prestaties (4.2).
Bovenop de bezoldigingen moeten de ‘kosten’ gepreciseerd worden zowel voor de gewone als voor
de buitengewone prestaties (5).

4.
4.1 Prestaties
4.1.1 Gewone prestaties (niet limitatief):
- Opstarten en afronden van een dossier
- Onderzoeken en ordenen van de gegevens uit het dossier
- Lopende contacten onderhouden/leggen met de beschermde persoon (hierna afgekort
als BP), de vertrouwenspersoon, de familie en/of de instelling
- Contacten onderhouden met de vrederechter, al dan niet in aanwezigheid van de BP
- Opzoeken en samenstellen van het vermogen zoveel als redelijk mogelijk is
- De boekhouding bijhouden van inkomsten en uitgaven
- Inkomsten ontvangen
- Aanvragen van sociale uitkeringen en subsidies (leefloon, ziekte- of
werkloosheidsuitkeringen, FOD-sociale zekerheid, persoonsvolgende financiering,
huursubsidies enz…)
- Aanvragen van sociale voorzieningen (thuiszorg, ocmw-maaltijden, parkeerkaarten)
- De lopende rekeningen betalen
- De kosten van behandeling en verzorging betalen
- De schulden afbetalen en afbouwen
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-

-

Het algemeen beheer van bankrekening en kluizen, waaronder het openen en sluiten
van financiële rekeningen of transfereren naar een andere bankinstelling, beleggen en
herbeleggen
De onroerende goederen onderhouden en/of herstellen,
Verzekeringscontracten afsluiten en/of opzeggen
De BP vertegenwoordigen bij rechtshandelingen, tenzij anders is bepaald in de
aanwijzingsbeschikking van de vrederechter
Jaarlijks de aangifte van de personenbelasting invullen en verzenden (indien de BP
hiervoor onbekwaam verklaard werd)
Opstellen van het aanvangsverslag, jaarverslagen en eindverslag met inventaris
Administratieve taken, waaronder adreswijziging en/of overlijden van de BP meedelen
aan alle personen aangewezen in de aanwijzingsbeslissing
Aanvragen van een pro-Deoadvocaat indien de financiële toestand van de BP dit vereist.

4.1.2 Buitengewone prestaties (niet limitatief)
De buitengewone prestaties moeten gepreciseerd en gemotiveerd worden; het zijn prestaties die
het dagelijks beheer van het vermogen van de BP overstijgen:
- Het voeren van een machtigingsprocedure zoals bedoeld in artikel 499/7, §§1 en 2, en
499/9 van het Burgerlijk Wetboek;
- De verkoop van onroerende goederen en de daarmee gepaard gaande activiteiten
(contacten met kandidaat-kopers, notaris, bank…)
- De verkoop of de kosteloze vervreemding van de roerende goederen en het huisraad
van de BP en de daarmee gepaard gaande activiteiten (n.a.v. de ontruiming van een
pand met machtiging: de contacten met veilinghouder, opkoper, schatter, verhuisfirma,
kringloopwinkel, …)
- Te huur stellen van een onroerend goed en de daarmee gepaard gaande activiteiten
(organiseren van bezoekdagen, opstellen huurovereenkomst, plaatsing waarborg,…)
- De huisvesting van een BP in een voorziening (zoeken naar een geschikt voorziening,
verhuizing en installatie,…)
- Zorgoverleg in geval van bepaalde situaties
- Vertegenwoordiging van de BP bij onderhandeling, opstellen en ondertekening van
contracten die een bijzondere werklast met zich meebrengen
- Aanvragen of toestaan van een lening
- Opvolging van legaten en schenkingen w.o. nazicht ontwerpaktes, afgifte vorderen
- Opvolging van en meewerken aan de vereffening en verdeling van onverdeeldheden,
waaronder de afhandeling van een nalatenschap waarin de BP is gerechtigd
- Opvolging van een aanbesteding en van bouwwerken en renovaties
- Opvolging van (verkavelings-)vergunningen
- Deelname aan de algemene vergaderingen in het kader van appartementsmedeeigendom en van vennootschappen;
- Bemiddeling in betwiste zaken
- In voorkomend geval de toevoeging van bijkomende stukken na een belastingcontrole
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Het voeren van een gerechtelijke en/of administratieve procedure als
vertegenwoordiger van de te BP. In de regel moeten de functies van BV en advocaat
gescheiden blijven, tenzij uitzonderlijk na overleg met de betrokken vrederechter. In dat
geval kan de BV als advocaat werken aan een door de vrederechter vast te stellen
uurtarief. Indien de BP beperkte financiële middelen heeft, zal de BV trachten een proDeoadvocaat te bekomen.

4.2
Bezoldigingen
4.2.1 Voor de gewone prestaties: een wettelijk forfait van maximaal 3% van de inkomsten van de
BP
4.2.1.1. De volgende inkomsten komen in aanmerking voor de berekening van het wettelijk forfait
van maximaal 3%:
- Inkomsten uit arbeid
- Vervangingsinkomsten: werkloosheid, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, uitkeringen
voor beroepsziekte of arbeidsongeval
- Persoonlijke onderhoudsuitkeringen
- Inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming voor
gehandicapten
- Leefloon (recht op maatschappelijke integratie)
- Pensioenen (gewoon en brugpensioen)
- Uitkeringen van een zorgkas
- Kinderbijslag of wezengeld voor de BP (niet deze voor zijn/haar kinderen)
- Netto teruggave van belastinginkomsten
- Schadevergoeding wegens inkomstenverlies; bij kapitalisatie wordt de vergoeding
omgerekend op jaarbasis in functie van de levensverwachting
- Opbrengst uit kapitalen, zoals intresten (op bankrekeningen of op toegestane leningen),
dividenden (bij aandelen), coupons (bij obligaties)
- Inkomsten uit intellectuele rechten zoals auteursrechten, patenten en octrooien
- Inkomsten uit huur en pacht
- Inkomstenvervangende gelden ontvangen van een schuldbemiddelaar
Bij beëindiging van het bewind binnen het jaar wordt de 3% berekend op de werkelijke
inkomsten tot aan de beëindiging van de opdracht en kan de 3% geenszins berekend worden
op de hypothetische inkomsten op jaarbasis met toepassing van een breukdeel.
4.2.1.2. Op de volgende inkomsten mag geen forfait van 3% berekend worden:
- Opbrengsten van verkopen van roerende en onroerende zaken, inclusief verkoop van
een effectenportefeuille
- Huursubsidies
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Kapitaalterugbetalingen uit beleggingen en kapitaalaflossingen uit leningen;
Virtuele, nog niet gerealiseerde meerwaarden uit effecten (zelfs in geval van
kapitalisatie)
Opbrengsten uit schenkingen, erfenissen en legaten van BP
Aanvullend pensioen afkomstig uit een verzekeringsproduct en/of een
groepsverzekering
Studietoelagen
Vergoedingen wegens materiële, morele of esthetische schade die geen betrekking
hebben op inkomstenverlies
Terugbetalingen van onverschuldigde betalingen
Terugbetalingen van ziekenfonds van voordien gemaakte kosten van artsen,
hospitalisatie,… inclusief van maximumfacturen
Persoonsvolgende financiering: zowel het basisondersteuningsbudget als het
persoonsvolgend budget (cash of vouchers)

4.2.2 Voor de buitengewone prestaties: een uurloon
Artikel 497/5 van het Burgerlijk Wetboek maakt een onderscheid tussen materiële en intellectuele
prestaties. Naargelang het soort buitengewone prestaties kan een bezoldiging van 75,00 tot 100,00
euro per uur worden gevraagd.

5.
Kosten
Bovenop de bezoldiging voor gewone en buitengewone prestaties, kunnen de BV’s een vergoeding
vragen van de door hen gemaakte kosten. Men heeft de keuze tussen:
een forfait (punt 5.1)
- dan wel een combinatie van een forfait en getarifeerde kosten (punt 5.2)
5.1 Een forfait volgens het jaarinkomen:
- tot 12.499 euro
- tussen 12.500 en 24.999 euro
- vanaf 25.000 euro

250,00 euro
350,00 euro
600,00 euro

5.2 Combinatie een forfait en getarifeerde kosten
- Voor het openen en sluiten van het dossier, kopies en scans, telefoon en internet samen: een
forfait van 75,00 euro per jaar;
- Brieven, relevant afgeprinte e-mails, aantal blz. verslag: 10,00 euro per volledige bladzijde
- Aangetekende brief: de portkosten van de aantekende zending, bovenop 10,00 euro per volledige
bladzijde
- Verplaatsingskosten: 0,50 euro/km
- BA-verzekering, ingeval van uitzonderlijke omstandigheden
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Aandachtspunten
Als richtlijn wordt ernaar gestreefd dat het totaal van de bezoldiging voor de gewone de prestaties
én de vergoeding van de kosten (zonder de bezoldiging van de buitengewone prestaties) niet meer
bedraagt dan het equivalent van 1 maand van het gemiddeld jaar inkomen van de BP. Desgevallend
moet de BV erover waken dat een financiële tussenkomst kan worden bekomen bij derden, zoals het
OCMW.
Indien de inkomsten die als berekeningsbasis dienen voor de bezoldiging niet evenredig zijn met de
berekende prestaties, kunnen deze prestaties als buitengewone ambtsverrichting worden
aangerekend, ingeval van:
- een bewind van slechts enkele maanden;
- overwaardering van het vast kapitaal in verhouding tot de inkomsten

6.
Inwerkingtreding
Deze nieuwe bezoldigings-en vergoedingsregels zijn van toepassing op alle jaarstaten die moeten
worden neergelegd vanaf 1.1.2021.
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