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1. Algemeen 
 

De vrederechters van West-Vlaanderen stellen aan de bewindvoerders een leidraad ter 

beschikking voor de vergoeding van hun ambtsverrichtingen en kosten. Deze aanbeveling is 

opgesteld in overleg met de Balie West-Vlaanderen. 

 

In afwachting van een tarifering bij koninklijk besluit bevat deze nota een update van de 

richtlijnen die in ons arrondissement op 1 januari 2018 werden ingevoerd. Deze richtlijnen 

ondervangen de lacune door het uitblijven van een regeling bij koninklijk besluit. Ze vormen een 

aanvulling op het beginsel van de bezoldiging zoals bepaald in artikel 497/5 van het Oud 

Burgerlijk Wetboek. Met deze richttarieven doen de vrederechters geen afstand van hun vrije 

appreciatiebevoegdheid.  

 

Uitgangspunt is en blijft dat de bewindvoerders een adequate vergoeding moeten ontvangen 

voor de uitoefening van hun taken.  

 

Het gaat om een aanbeveling. De bewindvoerder kan met een bijzondere motivering een andere 

vergoeding voorstellen.  De vrederechter oordeelt hierover geval per geval. Wanneer het een 

behartigenswaardige situatie of (financieel) zwakkere toestand van de beschermde persoon 

betreft, kan de bewindvoerder ook een voorstel tot herleiding van het wettelijk bepaalde 

percentage of van de indicatieve tarieven aan de vrederechter voorleggen.  

 

Deze aanbeveling is van toepassing op de verslagen die de bewindvoerders vanaf 1 januari 2023 

moeten neerleggen.  

 

2. Wettelijk kader 
 

Het beginsel van de bezoldiging is terug te vinden in artikel 497/5 van het Oud Burgerlijk 

Wetboek dat bepaalt: 

 
“Na de goedkeuring van het verslag bedoeld in de artikelen 498/3, 498/4, 499/14 of 499/17, 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. 

 
De vrederechter kan de bewindvoerder, na overlegging 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. 

 
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.” 
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3. Omschrijving van de ambtsverrichtingen 
 

3.1. Gewone ambtsverrichtingen en algemene handelingen/taken 
  

Hieronder volgt een niet-limitatieve opsomming van de gewone ambtsverrichtingen en algemene 

handelingen/taken van de bewindvoerder: 

  

− opstarten en afronden van het dossier; 

− onderzoeken en ordenen van de gegevens van het dossier; 

− contacten onderhouden/leggen met de beschermde persoon, de vertrouwenspersoon, de 

familie, de instelling,...; 

− de lopende rekeningen betalen; 

− de inkomsten ontvangen en kwijting geven; 

− algemeen beheer van bankrekening en kluizen, waaronder het openen en sluiten van 

financiële rekeningen of ze transfereren naar een andere financiële instelling; 

− beleggen en herbeleggen (met kapitaalsgarantie); 

− de onroerende goederen onderhouden en eventuele herstellingen laten uitvoeren;  

− verzekeringscontracten afsluiten en opzeggen; 

− de kosten van behandeling en verzorging betalen; 

− aanvragen van sociale voorzieningen (zoals o.a. thuiszorg, OCMW-maaltijden, 

parkeerkaarten); 

− aanvragen van sociale uitkeringen en subsidies (leefloon, ziekte-uitkeringen, FOD, …); 

− de schulden betalen en afbouwen op een verantwoorde wijze; 

− bijstand bij alle rechtshandelingen (tenzij anders bepaald in de aanstellingsbeschikking); 

− opstellen van het aanvangsverslag, het jaarverslag en het eindverslag; 

− jaarlijks de aangifte personenbelasting invullen en opvolgen; 

− diverse administratieve taken, waaronder adreswijziging en/of overlijden van beschermde 

persoon meedelen;  

− eenvoudige machtigingen; 

− onderhoud met de vrederechter over het dossier van de beschermde persoon, al dan niet in 

aanwezigheid van de beschermde persoon; 

− jaarlijks teamoverleg met andere actoren dan de beschermde persoon. 

 

3.2. Buitengewone ambtsverrichtingen 
 

Hieronder volgt een niet-limitatieve opsomming van de buitengewone ambtsverrichtingen van 

de bewindvoerder: 

 
− verkoop/aankoop van onroerende goederen en de daarmee gepaard gaande activiteiten 

(contacten met kandidaat-(ver)kopers, bezoek aan de notaris, aanwezigheid op de openbare 

verkoop, …); 

− verkoop van roerende goederen en meubilair van de beschermde persoon; 

− te huur stellen van een eigendom van de beschermde persoon (organiseren van 

bezoekdagen, opstellen van een huurcontract, plaatsen van een waarborg, …); 

− voorbereiding van een complexe machtiging m.b.t. een buitengewone ambtsverrichting; 

− voeren van een gerechtelijke procedure (wanneer de beschermde persoon een advocaat nodig 

heeft, kan de bewindvoerder deze taak op zich nemen als buitengewone ambtsverrichting. Indien dit 
niet mogelijk is of de beschermde persoon heeft beperkte financiële mogelijkheden, probeer steeds 

eerst een pro-deo advocaat te bekomen);  

− voeren van een procedure voor de arbeidsrechtbank in verband met sociale uitkeringen; 

− voeren van een administratieve procedure; 

− afhandeling van een nalatenschap waarin de beschermde persoon gerechtigd is; 

− huisvesting van een beschermde persoon in een RVT (zoeken van een geschikt rusthuis, 

verhuizing, …); 

− bemiddeling inzake betwiste zaken (schulden of schuldvorderingen); 

− vertegenwoordiging / bijstand van de beschermde persoon bij ondertekening van akten; 
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− aanvragen of toestaan van een lening; 

− deelname aan algemene vergaderingen in het kader van appartementsmede-eigendom en 

van vennootschappen. 

4. Vergoeding 
 

4.1. Vergoeding voor gewone ambtsverrichtingen 
 

4.1.1. Principe: 3 % 

 
De vergoeding - het equivalent van 3 % van de inkomsten van de beschermde persoon - waarop 

de bewindvoerder maximaal recht heeft, dient om de gewone ambtsverrichtingen en algemene 

taken te vergoeden die de bewindvoerder verricht. 

 

Dit bedrag is eventueel te verminderen bij financieel zwakkere personen, indien het beheer zeer 

beperkt is of indien gelijktijdig met het bewind een collectieve schuldenregeling of budgetbeheer 

van het OCMW/Sociaal Huis doorgang vindt. 

 

4.1.2. Op welke inkomsten van toepassing? 
 

− Inkomsten uit arbeid; 

− persoonlijke onderhoudsuitkeringen; 

− schadevergoeding wegens inkomstenverlies (incl. periodieke rente als materiële 

schadevergoeding voor verlies aan inkomsten);   

− inkomsten uit intellectuele rechten zoals auteursrechten,  patenten en octrooien; 

− teruggave van  inkomstenbelastingen; 

− inkomsten uit lijfrente; 

− vervangingsinkomsten zoals werkloosheids-, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, 

aanvullende uitkeringen wegens ziekte, invaliditeit, beroepsziekte of arbeidsongeval; 

− vrij besteedbaar deel van een geheel of gedeeltelijk in cash ingezet persoonsvolgend 

budget (decreet 25 april 2014); 

− zorgbudget (1) zwaar zorgbehoevenden, (2) ouderen met zorgnood, (3) gehandicapte; 

− inkomensvervangende tegemoetkoming gehandicapte en integratietegemoetkoming 

gehandicapte; 

− leefloon zoals voorzien in de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie; 

− pensioenen; 

− aanvullende wettelijke pensioenen (niet aanvullend pensioen afkomstig uit een 

verzekeringsproduct); 

− kinder- of wezenbijslag wat betreft de beschermde persoon zelf, en niet deze voor 

zijn/haar kinderen; 

− inkomsten uit verhuren/verpachten van onroerende goederen 

− intresten op kapitaal / dividenden op aandelen / coupons op obligaties / de vruchten van 

andere beleggingen (incl. herbelegging). 

 

4.1.3. Op welke inkomsten niet van toepassing? 
 

− andere onderhoudsgelden dan vermeld onder 4.1.2.; 

− leefloon voor studenten / andere studietoelagen; 

− terugbetalingen / tussenkomsten mutualiteit; 

− gelden uit de verkoop van eigendom van de beschermde persoon; 

− terugbetalingen van voordien gemaakte kosten (hospitalisatie, apotheek, dokter, ...) 

− gelden afkomstig van vervallen kasbons of obligaties of verkoop van effectenportefeuille; 

− opbrengsten uit schenkingen, legaten en nalatenschap; 

− aanvullend pensioen afkomstig uit een verzekeringsproduct; 

− schadevergoedingen die geen betrekking hebben op inkomstenverlies;  

− de omzetting van het vruchtgebruik in een geldsom; 

− persoonsopvolgende financiering met uitzondering van het vrij beschikbaar budget. 
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4.2. Vergoeding voor buitengewone ambtsverrichtingen 

 

4.2.1. Algemeen 
 

De bewindvoerder kan zijn buitengewone ambtsverrichtingen ofwel op forfaitaire basis ofwel via 

de aanrekening van een uurloon laten begroten. Dit keuzerecht komt aan de bewindvoerder toe.  

 

De voorgestelde bedragen zijn indicatief. In bijzondere omstandigheden en mits motivering is 

een afwijking van de richtbedragen mogelijk.  
 

4.2.2. Forfait 

 
De begroting op forfaitaire basis vergt geen gedetailleerde opgave van de ondernomen 

handelingen.  

 

Hierna vindt u een overzicht van de forfaits: 
 

Handelingen met betrekking tot onroerende goederen 

 

− Onderhandse verkoop onroerend goed 

▪ indien beroep op derden*      300,00 euro 

▪ indien geen beroep op derden*      720,00 euro 

 
* ‘Derden’ zijn alle andere (rechts)personen dan de notaris 

 

− Openbare verkoop onroerend goed 

▪ fysiek         480,00 euro 

▪ Biddit         300,00 euro 

▪ Bijkomende zitdag na hoger bod     120,00 euro 

 

− Te huur stellen van de eigendom van een beschermde persoon    

▪ indien beroep op derden        120,00 euro 

▪  indien geen beroep op derden        420,00 euro 

 
Huisvesting van de beschermde persoon 

 
− Bewoning organiseren van beschermde persoon in huurwoning, RVT of andere zorginstelling 

indien bewindvoerder sturende taak heeft     360,00 euro 

 

− Handelingen in verband met aanvang/einde van de huur   180,00 euro 

 
 

Handelingen met betrekking tot roerende goederen 

 

− Verkoop auto          180,00 euro 

(niet van toepassing bij overname, na aankoop nieuwe auto) 

 

− Verkoop inboedel en volledige opkuis organiseren     240,00 euro 

 

 
Opstellen verzoekschrift complexe machtiging     175,00 euro 

 
Samenstellen dossier successierechten voor notaris    100,00 euro 
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4.2.3. Uurloon 

  
De begroting op basis van het uurloon vergt een gedetailleerde opgave van de ondernomen 

handelingen. In het verzoekschrift moet de bewindvoerder de prestaties, werkzaamheden of 

verrichtingen specifiëren  waarvoor een vergoeding wordt gevraagd met opgave van de data en 

van de duurtijd.   

 
Het maximumbedrag van het uurloon wordt vastgesteld op 120 euro. 

 

Dit uurloon geldt voor alle daarbij verstrekte prestaties, ongeacht deze van meer of mindere 

materiële, praktische, intellectuele of juridisch-technische aard, voorwerp en draagwijdte zijn. 

Het betreft prestaties of verrichtingen die niet tot de categorie van de gewone 

ambtsverrichtingen en de gebruikelijke beheerstaken vallen. Het betreft geen anders of op een 

andere wijze in rekening gebrachte werkzaamheden (bijv. als kostenvergoeding in rekening 

gebracht). 

 

Het gaat om een maximumbedrag. De bewindvoerder dient op grond van ofwel de (financieel) 

precaire toestand ofwel de behartigenswaardige situatie van de beschermde persoon te oordelen 

of een herleiding van dit uurloonbedrag zich opdringt. Uiteindelijk oordeelt de vrederechter bij 

gemotiveerde beschikking of het aangerekend (al of niet herleid) uurloon passend is in functie 

van alle aan de zaak eigen, feitelijke gegevens en bijzondere omstandigheden.  

 
4.3. Kosten 

 

De ‘kosten’ zijn de algemene en specifieke uitgaven die de bewindvoerder moet verrichten om 

het bewind te kunnen waarnemen.  

 

Voor de begroting van de kosten geldt de volgende aanbeveling: 

 

− voor de moeilijk aantoonbare of tijdrovend te achterhalen kantoor- en beheerskosten: een 

algemeen forfaitaire benadering. 

 

− voor de verifieerbare kosten: een bijzonder tarief per eenheid.  

 

De overige (te begroten) kosten moeten gedetailleerd worden opgesomd en aan de hand van 

de voorlegging van daarmee overeenstemmende stavingstukken worden bewezen. 

 

Overzicht 

 
Opening dossier - forfaitaire (éénmalige) vergoeding              120,00 euro 

 

Afsluiten dossier - forfaitaire (éénmalige) vergoeding                 120,00 euro 

 
Telefoon, kopie, e-mail, bankverrichtingen (o.m. overschrijving)   

- forfaitaire vergoeding op jaarbasis                    180,00 euro 

 
Kilometervergoeding (m.i.v. verplaatsingsduur)                           0,55 euro/km 

 
Briefwisseling: forfaitaire vergoeding voor inhoudelijke brief of email (incl. dactyl.)     12,00 euro 

 
Opstellen jaarverslag of eindverslag (volgens CRBP)          100,00 euro 

 
Portkosten (gewone brief - aangetekende brief – pakket)   werkelijke kosten 
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4.4. Controle 
 

De vrederechter en de griffie controleren de juistheid en waarachtigheid van alle gedeclareerde 

en aangerekende prestaties en eenheden.  

 

Daartoe kan de vrederechter alle met de periode van het goed te keuren jaarverslag 

overeenstemmende stukken en documenten (incl. rekeninguittreksels, brieven, 

emailberichten,…) opvragen.  Bij onduidelijkheden, vastgestelde of vermoede anomalieën kan 

de vrederechter, voorafgaand aan de begroting van de staat van kosten en bezoldiging, de 

bewindvoerder ook horen.  

 

Om een goed nazicht mogelijk te maken en efficiëntiewinst te bekomen, is het proactief van 

belang dat er in het verzoekschrift tot begroting van de vergoeding aandacht is voor: 

 

− m.b.t. de inkomstenposten: voeging van een spreadsheet waarin uitsluitend de inkomsten 

zijn opgenomen die in aanmerking komen voor de berekening van het ereloon; dergelijk 

document ontslaat de griffie van heel wat tel- en rekenwerk; 

 

− m.b.t. de buitengewone vergoedingen: vermelding van de specificiteit die aanleiding geeft 

tot de afwijking en gedetailleerde opgave van de prestaties, werkzaamheden of 

verrichtingen waarvoor een bijkomende vergoeding wordt gevraagd; indien toepassing van 

de uurloonvergoeding ook opgave van de data en van de duurtijd; 

 

− m.b.t. de kosten: bij de kilometervergoeding specifiëren welke verplaatsing in rekening 

wordt gebracht, met opgave van datum, afstand heen en terug en voorwerp. 

  

 
 
 
Brugge, 1 december 2022 

 

Leo Vulsteke 

Voorzitter vrederechters en rechters in de politierechtbank West-Vlaanderen 
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