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Navorser bij het centrum voor burgerlijk recht 

Het probleem van de geesteszieken in het algemeen ( r) en van de 
zwakzinnigen (2) in het bijzonder is in de rechtswereld aan de orde 
van de dag. Deze bijdrage heeft tot doel een overzicht te geven van 
het huidig wettelijk statuut van geesteszieken en zwakzinnigen, samen 
met een bespreking van de op til zijnde wijzigingen en enkele per
soonlijke beschouwingen. 

JNLEIDING 

De voornaamste en tevens moeilijkste taak van degene die een statuut 
voor de geesteszieken wil uitwerken is het de:finieren van de geestes
zieke. 

1. Uit medisch oogpunt. Ondanks de vooruitgang die de psychiatrie, 
de tak van de medische wetenschap die zich met de ,geestesziekten" 
bezighoudt, de laatste decennia heeft gemaakt, is zij vooralsnog niet 
in staat een welomlijnde definitie te geven. Kunnen aanleiding zijn 
tot geestesziekte : 
r. organische syndromen, zoals hersenletsels (degeneratieve hersen
letsels, vaataandoeningen, tumoren); 
2. oligofrenie, in verschillende graad : idiotie, imbeciliteit, debiliteit 
(de oorzaak is genetisch, prenataal, perinataal of postnataal) ; 

(1) Zie MAssART, Quelques rejlexions sur trois projets de loi relatifs aux malades mentaux, 
Acta hospitalia, 1969, blz. u6-r28; - PosTELN1CU, A., Le statut des incapables majeurs, 
]. T., 1972, biz. 617 e.v.; - VRANCKX, A., De hervorming van de wetgeving op de geestes
zieken, Acta hospitalia, 1972, biz. 137-147;- VRANCKX, A., Geesteszieken, in Administratief 
Lexicon, r september 1972; -diverse bijdragen in een nummer van het tijdschrift Annales 
de droit, 2-3, 1973, volledig gewijd aan de studiedag ,Le statut du malade mental en 
Belgique", georganiseerd te Leuven op r6 maart 1973 door het ,Centre de droit de Ia 
famille U.C.L." en de ,Ligue Nationaie Beige d'Hygiene mentaie". 
(2) Zie K1RSCHEN, G., Vers un etat de minorite prolongee, ]. T., 1967, biz. 3II e.v.; -
KEBERS, A., Anieration mentale et minorite prolongee, ]. T., 1969, biz. 673 e.v.; - MoucE
NOT, R., La minorite prolongee des arrieres mentaux, ]. T., 1973, biz. 476 e.v.; - TRAEST, G., 
De verlengde minderjarigheid, T.P.R., 1973, biz. 581 e.v.;- PAUWELS, J. M., De staat van 
verlengde minderjarigheid, R. W., I973-1974, 673 e.v. 
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3· neurozen, bijvoorbeeld angst- of karakterneurozen; 
4- psychozen, zoals schizofrenie, manisch-depressieve psychose en 
paranota; 
5· psychopathic; 
6. psychosomatische stoornissen. 
De therapeutische behandeling van de geesteszieken is zeer divers 
zij kan fysisch (bv. baden, sport ... ), biologisch (bv. elektroshock, in
sulinekuur, slaapkuur, narco-analyse), chirurgisch (leukotomie b.v.) 
zijn; een behandeling met psychofarmaka kan aangewezen zijn; 
tenslotte is er de psychotherapie (hypnose, psychoanalyse, groeps
therapie). 
De geneeskunde beschquwt de geestesziekte als een ziekte zoals een 
andere. 

2. Uit juridisch oogpunt is de geesteszieke al even moeilijk te definieren 
als uit medisch oogpunt. 
Het burgerlijk wetboek van I 804 gewaagt in weinig wetenschappelijke 
termen van de geesteszieke als de ,meerderjarige die zich in een aan
houdende staat van onnozelheid, krankzinnigheid of razernij bevindt, 
... zelfs wanneer in die staat heldere tussenpozen voorkomen" (art. 
489 B.W.) (I). De term ,razernij" werd geschrapt door artikel 94 
van de bepalingen tot wijziging uit artikel3 van de wet van IO oktober 
I967, houdende het gerechtelijk wetboek. 
De geestesziekten werden in het begin van de 19e eeuw, overeenkom
stig de traditie uit de Oudheid en de Middeleeuwen, meer beschouwd 
als mysterieuze feiten dan als ziekteverschijnselen (2). Daarom kwam 
het er voor alles op aan de geesteszieke uit te schakelen uit het rechts
verkeer. 
In veel recentere wetteksten wordt de geesteszieke omschreven als 
de persoon die zich in staat van krankzinnigheid bevindt, of in een 

(r) Het Corps h~gislatif had deze termen alsvolgt nader gepreciseerd : 
imbecillite = faiblesse d'esprit causee par l'absence ou !'obliteration des idees; 
demence = alienation qui ate a celui qui en est atteint !'usage de !a raison; 
fureur = demence portee au plus haut degre qui pousse le furieux a des actes dan-

gereux pour lui-meme et pour les autres. (zie LocR:E, dl. III, blz. 486). 
(z) , ... dans l'aliene, la societe antique voyait une victime, parfois un eludes dieux, et !a 
societe du Moyen age un possede du diable. La societe moderne, beaucoup moins degagee 
qu'on ne le suppose de ces superstitions, eprouve vis-a-vis de l'aliene un sentiment mixte 
de pitie et de terreur, de consideration et d'effroi qui est comme le legs hereditaire, et en 
tout cas I' equivalent des emotions de l'humanite primitive en face de ce mal etrange de la 
folie, de ce mal si different des autres, qui transforme la personalite et qui ... epargne le 
corps et trouble !'arne ... L'humanite a done au fond, toujours eprouve vis-a-vis de !'aliena
tion mentale le sentiment d'un mal singulier, d'une gravite mysterieuse et d'une nature 
fatale ... " (DUPRE, E., Definition medico-legale de l'aliene, Paris, !904). 
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staat van ernstige geestesstoornis of zwakzinnigheid die hem voor de 
controle van zijn daden ongeschikt mao.kt (I). 

3· Sedert de wet van 29 juni 1973 artikel 487bis B.W. invoerde be
staat er in de Belgische wet een bijzondere categoric geesteszieken, 
met een eigen, specifiek statuut. Voortaan onderscheidt de Belgische 
wet de ,geesteszieke" en de ,geestelijk achterlijke". Onder het 
statuut van de verlengde minderjarigheid kan gesteld worden de 
minderjarige -en de meerderjarige - ,van wie gebleken is dat hij 
wegens ernstige geestelijke achterlijkheid ongeschikt is en schijnt 
te zullen blijven om zichzelf te leiden en zijn goederen te beheren ... 
Onder ernstige geestelijke achterlijkheid moet worden verstaan een 
staat van geestelijke onvolwaardigheid, aangeboren ofbegonnen tijdens 
de vroegere kinderjaren, en gekenmerkt door een uitgebleven ont
wikkeling van de gezamenlijke vermogens van verstand, gevoel en 
wil" (art. 487bis B.W.). Hier heeft men dus een preciese definitie, 
gesteund op medisch-wetenschappelijke grondslagen. Het gaat om 
personen : 
I. aangetast door een aanzienlijke verstandelijke onvolwaardigheid ; 
2. vanaf de geboorte of de eerste levensjaren; 
3· blijvend en onomkeerbaar, i.e. niet te genezen in de huidige stand 
van de medische wetenschap. 
Een geesteszieke daarentegen ,is een persoon wiens intelligentie zich 
normaal heeft ontwikkeld. Storingen in de gedragingen, in het ge
voelsleven, in de betrekkingen met de omgeving treden aan het licht 
wanneer de betrokkene de volwassen leeftijd heeft bereikt, meestal 
na de puberteitsjaren, soms veel later. Zij kunnen een ingrijpende 
invloed hebben op het oordeel en de gedragingen van de zieke, maar 
meestal blijft de intelligentie zelf onaangetast. Die storingen zijn niet 
noodzakelijkerwijs onomkeerbaar of blijvend. Men kan ze verzorgen, 
doen afnemen of zelfs genezen. Bij de zieken kunnen periodes voor
komen waarin zij zich volkomen normaal gedragen. De bepaling van 
de juiste aard van die storingen is soms moeilijk en eist een delicaat 
psychiatrisch onderzoek" (2). Het is onmogelijk een precieze definitie 
van de geesteszieke te geven. 

(r) Art. I386bis B.W. ingevoerd bij art. I wet I6 april I935 en art. I wet I juli I964 tot 
bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers (die de wet 
van 9 april I930 vervangt). 
(2) Aldus dokter Renee Portray (wetsontwerp op de verlengde minderjarigheid, verslag 
namens de Commissie voor Justitie door de heer Collignon, Kamer I972-1973, 4I7 nr. 2, 
biz. 4). Wij zullen ons in deze studie houden aan de termen ,geesteszieke" en ,geestelijk 
achterlijke", wat ook de wetenschappelijke waarde van deze begrippen zij. Inderdaad, 
het begrip ,geest" is zeer vaag en de meeste geesteszieken zijn eigenlijk zenuwzieken, 
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4· In het antwerp van wet betreffende de persoon van de geesteszieke 
dat door minister Vranckx op I2 maart I969 bij de Senaat werd inge
diend wordt de geesteszieke dan ook zeer algemeen omschreven als ,de 
persoon die wegens zijn geestestoestand verzorging en bescherming 
behoeft, zowel in zijn eigen belang als in het belang van de openbare 
rust" (I), omschrijving die de rechter een grate vrijheid laat bij het ne
men van een beslissing, op grand van een geneeskundig ad vies uiteraard. 

5· Naast deze bepaling moet deze gesteld worden uit het antwerp 
van wet betreffende de bescherming van de goederen van personen 
die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk 
onbekwaam zijn die te beheren dd. I I april 1969. Luidens artikel I 
van dit antwerp (2) kan van een voorlopige bewindvoerder worden 
voorzien de meerderjarige die ,niet in staat is zijn goederen te beheren, 
hetzij wegens de vermindering van zijn geestesvermogens, hetzij 
wegens een langdurige vermindering van zijn lichaamstoestand die 
hem belet zijn wil te kennen te geven". 
Deze bepaling is uit burgerrechtelijk oogpunt belangrijker dan deze 
uit het antwerp betreffende de persoon van de geesteszieke, dat eerder 
in het administratief recht thuishoort. De bepaling bevat drie elemen
ten ter omschrijving van het begrip geesteszieke (3) : 
r. het gaat om een persoon wiens geestesvermogens - zelfs tijde
lijk (4) - verminderd zijn; 

terwijl de geestelijke achterlijkheid voornamelijk een verstandelijke onvolwaardigheid is. 
Voor de jurist heeft dit echter minder belang; het interesseert hem oak minder of de oar
sprang van de stoornis genetisch, pathologisch, psycho- of/en socio-affectief is (daarover 
is men het in medische kringen nag oneens). De medische wetenschap rangschikt de 
geestelijk achterlijken - zwakzinnigen of oligofrenen - als idioten (IQ -20; mentale 
leeftijd ± 2 j.), imbecielen (IQ 20-50; mentale leeftijd 2-7 j.), debielen (IQ 50-70) en 
minder-begaafden (IQ 70-80). De rechter kan zich hierdoor Iaten leiden bij de beoordeling 
van de ernst van de geestelijke achterlijkheid, alhoewel zijn appreciatie in principe vrij 
en souverein blijft. 
(I) Ontwerp nr. 253, Senaat, Zitting I968-I969, I2 maart I969, art. I. Deze bepaling 
werd tot tweemaal toe Iicht gewijzigd door verslaggever Hambye. In zijn tekst van 30 maart 
I973 (Senaat, Zitting I972-1973) is er sprake van ,.geesteszieken wier geestestoestand, 
blijkens een geneeskundig advies of een geneeskundige beslissing, bescherming noodzakelijk 
maakt, zowel in hun eigen belang als in het belang van de openbare rust". In zijn tekst 
van 2 oktober I973 (Senaat, zitting I972-I973) gaat het om ,.geesteszieken wier geestes
toestand, blijkens een geneeskundig advies of een geneeskundige beslissing, bescherming 
noodzakelijk maakt in hun eigen belang of in hun belang en dat van de openbare rust. 
(2) Ontwerp nr. 297, Senaat, zitting I968-I969. 
(3) De personen aangetast door een ,langdurige vermindering van hun lichaamstoestand" 
Iaten we hier buiten beschouwing. Het feit dat ze tegelijk met de geesteszieken behandeld 
worden bewijst dat niet aileen de geesteszieke meer en meer als een gewone zieke wordt 
beschouwd, maar dat oak de gewone zieke net als de geesteszieke beschermd moet worden. 
Zie verder. 
(4) Deze termen werden na eerste lezing aan artikel I van het antwerp toegevoegd (Senaat, 
zitting I972-I973. I oktober I973). 



2. zodanig dat hij niet in staat is zijn goederen te beheren; 
3· zodanig dat hij niet in staat is zijn wil te kennen te geven (I). 

6. Het onderscheid tussen zwakzinnigen en krankzinnigen was 
vroeger Iauter theoretisch (2). 
Zwakzinnigen en krankzinnigen worden naast elkaar, samen, vermeld 
in artikel489 en I386bis B.W. en in de wet van I Juli I964 tot bescher
ming van de maatschappij. In de wet van I8 juni I85o betreffende 
het statuut van de krankzinnigen is er enkel sprake van krankzinnigen, 
maar de rechtspraak hee~t de toepassing ervan uitgebreid tot de zwak
zinnigen. Zwakzinnigen worden onbekwaamverklaard net als krank
zinnigen, krankzinnigen worden onder gerechtelijke raadsman gesteld 
net als zwakzinnigen (3). Aan krankzinnigheid en zwakzinnigheid kon 
in ons recht geen enkele juist omschreven betekenis worden ge
geven (4). 
Met de invoering van de wet op de verlengde minderjarigheid en het 
indienen van de ontwerpen betreffende de persoon en de goederen 
van de geesteszieken wordt in dit domein tach wat meer klaarte ge
bracht. Het onderscheid tussen, zoals men ze nu noemt, ,geestelijk 
achterlijken" en ,geesteszieken" heeft voortaan ook praktische ge
volgen. 
Volledige klaarheid zal er slechts zijn wanneer ook artikel489 e.v. B.W. 
aan de nieuwe ontwerpen worden aangepast. 

7. Volledigheidshalve vermelden we nog dat oak in het strafwetboek 
in enkele artikels sprake is van geesteszieken. ,Er is geen misdrijf, 
wanneer de beschuldigde of de beklaagde op het ogenblik van het feit 
in staat van krankzinnigheid was of wanneer hij gedwongen werd door 
een macht die hij niet heeft kunnen weerstaan" (art. 7I Sw.). De 

(r) De woorden ,.die hem belet zijn wil te kennen te geven" slaan in de tekst van het 
antwerp alleen op de persoon aangetast door een vermindering van zijn lichaamstoestand, 
maar zij worden impliciet oak bedoeld voor de persoon aangetast door een vermindering 
van zijn geestesvermogens. Zij werden na eerste lezing ten onrechte weggelaten (Senaat, 
zitting 1972, r oktober 1973), want zij zouden een belangrijke rol kunnen spelen bij het 
uitbouwen van een beschermingsstatuut. 
(2) De zwakzinnigheid werd beschouwd als ,.une infirmite mentale propre, essentiellement 
distincte de Ia folie et qui n'a de commun avec celle-d que le resultat : l'impossibilite 
d'administrer convenablement sa personne et ses biens" (Brussel, 7 maart 1962, Pas., 
1963, II, 20). '" 
(3) DE PAGE, H., II, nr. 301. Vgl. TRAEST, G., De verlengde minderjarigheid, T.P.R., 
1973, biz. 586. 
(4) TRAEST, l.c.; - DEPAGE, l.c. : ..... dans notre Droit, le mot ,.aliene" n'a plus, ni medi
calement ni juridiquement, aucun sens precis, et ... c'est perdre son temps que vouloir 
introduire de Ia clarte dans un domaine ou le langage lui-meme, condition essentielle de 
!a science, est confus et incertain". 
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misdadige geesteszieke kan niet gevangengezet, wel geinterneerd 
worden (W. I juli I964). Bijzonder verouderd, ongelukkig en on
menselijk zijn artikels 556 en 559 Sw. 
Luidens artik.el 556, 2° worden met geldboete van vijf frank tot vijftien 
frank gestraft ,zij die krankzinnigen of razenden die onder hun be
waring staan, of kwaadaardige of woeste dieren laten rondzwerven". 
De geesteszieke wordt er op dezelfde voet gesteld als kwaadaardige 
of woeste dieren (I). Evenzo, worden door artikel 559, 2° met geld
boete van IO tot 20 frank gestraft ,zij die de dood of een zware ver
wonding van dieren of vee, aan een ander toebehorend, veroorzaken 
door het laten rondzwerven van krankzinnigen of razenden of van 
kwaadaardige of woeste dieren". Het hoeft geen betoog dat het wense
lijk is de geesteszieke uit deze artikels te verwijderen. 
Het statuut van de geesteszieke is vooral een kwestie van administra
tief, sociaal en burgerlijk recht. De bepalingen van administratief
rechtelijke, van sociaalrechtelijke en van burgerrechtelijke aard toe
passelijk op de geesteszieken zullen in de volgende hoofdstukken 
onderzocht worden. 

(1) Een hond is niet begrepen onder de kwaadaardige of woeste dieren tenzij bewezen is 
dat hij de gewoonte heeft de voorbijgangers aan te vallen (Gent, 7 rnaart 1934, R. W., 
1933-1934, 765). Van een geesteszieke wordt dat verrnoed I 
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HooFDSTUK I 

BEPALINGEN VAN ADMINISTRA TIEF RECHT 

Het hoofdkenmerk van deze bepalingen is - wat men er ook van 
zegt - dat zij de vrijheid van de geesteszieke beperken. 

Afdeling I 

DE GELDENDE WETGEVING 

8. De geldende wettelijke regeling is nog steeds deze waarin de wet 
van 18 juni 1850 betreffende het statuut van de krankzinnigen (1) 
heeft voorzien. Zij heeft een drieledig doel : 
,a. de bescherming van de burgers tegen ongevallen die door in 
vrijheid gelaten zinnelozen kunnen worden veroorzaakt; 
b. de waarborg van de individuele vrijheid door het voorkomen van 
inbewaringstelling op grand van vermeende krankzinnigheid ; 
c. te voorzien in de behandeling en verpleging nodig voor de.genezing 
van de ongelukkigen die lijden aan het droevigste gebrek : datgene 
dat de mens in het gebruik van zijn geestesvermogens treft" (2). 
Op grand van bovenvermelde wetgeving kan een ondercheid gemaakt 
worden tussen : 
a. de in vrijheid gelaten geesteszieken; 
b. de in een krankzinnigengesticht opgesloten geesteszieken (3); 
c. de ten huize afgezonderde geesteszieken. 

§ I. De opsluiting in een krankzinnigengesticht 

9• Als krankzinnigengesticht wordt beschouwd ,elke waning waarin 
de krankzinnige, zelfs aileen, wordt verpleegd door een persoon die 
bloedverwant noch aanverwant van hem is of die de hoedanigheid 
niet heeft van voogd, curator of voorlopige bewindvoerder" (4). 

(1) Deze wet werd herhaaldelijk gewijzigd, meer bepaald door de wetten van 28 december 
I873, 7 april I964 en 7 mei I973; zij werd aangevuld met de koninklijke besluiten van 
I juni I874, I4 februari I893 en 29 juli I933· 
(2) Vertaald uit Th. WouTERs, Regime des Alienes en Belgique (Ie druk I892), Inleiding; 
(2e druk I938 bijgewerkt door F. WouTERS en M. PoLL). 
(3) De krankzinnigenwet kent 3 soorten gestichten : gesloten inrichtingen, kolonies voor 
geesteszieken, gestichten voor voorlopig verblijf en doorgangshuizen. 
Het statuut van de kolonies voor geesteszieken wordt geregeld door een bijzonder reglement, 
goed te keuren bij koninklijk besluit (art. 6 krankzinnigenwet). In Belgie bestaan twee 
kolonies voor geesteszieken : Gee! (K.B. I7 mei I9I2, gewijzigd bij K.B. IO januari I923) 
en Lierneux (K.B. 9 maart I92o). In de gestichten voor voorlopig verblijf worden de 
geesteszieken niet aileen voorlopig geherbergd maar ook verpleegd. De doorgangshuizen 
dienen aileen tot voorlopige opneming, in afwachting dat de zieken naar het krankzinnigen
gesticht worden overgebracht (zie art. I8-I9 krankzinnigenwet en art. 6o K.B. I juni I874). 
(4) Krankzinnigenwet, art. 2. 
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Niemand mag een voor krankzinnigen bestemd gesticht openen of 
besturen zonder machtiging van de regering (1). 
De regering staat de gevraagde toelating slechts toe voor zover voldaan 
is aan de voorwaarden gesteld bij de wet en bepaald door een alge
meen en organiek reglement, bij koninklijk besluit goedgekeurd (2). 
Deze voorwaarden zijn de volgende : 
a. gezonde ligging, en gezonde, goed verluchte, voldoende ruimte 
beslaande en behoorlijk verdeelde lokalen; 
b. indeling van de krankzinnigen naar de geslachten en voor elk ge
slacht naar de vereisten van hun kwaal en de aard van de zorgen die 
zij behoeven; afzondering van de kinderen beneden zestien jaar; 
scheiding van de behoeftige krankzinnigen van de betalende patienten. 
c. inrichting van een geneeskundige en sanitaire dienst en van een 
huisdienst naar de behoeften en de toestand van de zieken; 
d. benoeming van de geneesheren door de regering, op voordracht 
van de hoofden of bestuurders van de gestichten, de bestendige de
puatie gehoord ; 
e. zekerheidstelling door de eigenaars van de gestichten (3). 
Elk krankzinnigengesticht staat onder toezicht van : 
a. de regering, door middel van een Centraal Toezichtcomite en 
arrondissementele toezichtcommissies ; 
b. de burgemeester; 
c. <;le procureur des Konings ; 
d. de provinciegouverneur. 
De gestichten voor voorlopig verblijf en de doorgangshuizen staan 
onder toezicht van de regering, de burgemeester en de vrederechter. 
Zij mogen ook bezocht worden door de procureur des Konings en 
de provinciegouverneur (4). 
Het toezicht wordt vergemakkelijkt door de verplichting registers 
te houden die aan ieder gesticht is opgelegd (5). 

DE OPNAME IN HET GESTICHT 

10. Een geesteszieke kan in een krankzinnigengesticht opgenomen 
worden: 

(I) Krankzinnigenwet, art. I. 
(2) Het K.B. van I juni I874, houdende algemene en inrichtende verordening over het 
beheer der krankzinnigen. 
(3) Krankzinnigenwet, art. 3· 
(4) Krankzinnigenwet, art. 2I. Zie ook, voor het staatstoezicht, K.B. IS november I9I9, 
gewijzigd bij K.B. 30 december I920 en 22 maart I928. 
(5) Krankzinnigenwet, art. 22 en K.B. I juni I874, artikel 2 tot 9· 



a. op verzoek van de voogd van de onbekwaamverklaarde, na beslis
sing van de familieraad (I) ; 
b. op verzoek van het college van burgemeester en schepenen, voor 
de behoeftige geesteszieken die zich op het grondgebied van de ge
meente bevinden (2); 
c. krachtens een besluit tot plaatsing van het college van burge
meester en schepenen, als de geesteszieke de openbare rust en veilig
heid in het gedrang brengt ; in spoedeisende gevallen is een voorlopige 
plaatsing op vordering van de burgemeester aileen mogelijk (3); 
d. krachtens een besluit van de bestendige deputatie of, in spoed
eisende gevallen, van de gouverneur (4); 
e. op verzoek van ieder belanghebbend persoon (5), mits visum van 
de burgemeester. 
Behoudens de aanvragen tot plaatsing van een onbekwaamverklaarde 
na beslissing van de familieraad, moet bij iedere aanvraag of vordering 
een geneeskundig getuigschrift worden overgelegd waaruit de geestes
toestand van de te plaatsen persoon blijkt en dat de bijzondere om
standigheden van de ziekte vermeldt. Dit getuigschrift moet minder 
dan vijftien dagen oud zijn en afgeleverd worden door een niet aan 
het gesticht verbonden geneesheer (6). 
Binnen de 24 uren na de opneming van een geesteszieke, geeft het 
hoofd van de inrichting daarvan schriftelijk bericht aan de gouverneur, 
de procureur des Konings, de vrederechter, de burgemeester en de 
arrondissementele toezichtcommissie ( 7 ). 
Gedurende de eerste vijf dagen na zijn opneming wordt de geesteszieke 
dagelijks door de geneesheer van het gesticht bezocht. In het daartoe 
bestemd register tekent deze zijn bevindingen aan. Nadien geschiedt 
dergelijke aantekening tenminste maandelijks (8). 

(I) Krankzinnigenwet, art. 7, I 0 en B.W. art. SIO. 

(2) Krankzinnigenwet, art. 7, 2° en art. I van de wet van 2 april 1965 (die de wet van 
27 november I89I op de openbare onderstand verving). 
(3) Krankzinnigenwet, art. 7, 3° en Gemeentewet, art. 95· 
(4) Krankzinnigenwet, art. 7, 6°. 
(5) Krarikzinnigenwet, art. 7, 5°. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld bloed- of aanverwan
ten, bewoners van het huis waarin de geesteszieke verblijft, de directeur van een ziekenhuis 
waar de zieke verpleegd wordt, de voogd van de onbekwaamverklaarde (in geval de familie
raad weigert op te treden) de geesteszieke zelf. 
(6) Krankzinnigenwet, art. 8. In spoedeisende gevallen mag het medisch getuigschrift 
worden overgelegd uiterlijk binnen de 24 uur na de opnerning. Het getuigschrift mag niet 
worden opgemaakt door een geneesheer die echtgenoot, bloed- of aanverwant in de rechte 
lijn of vermoedelijk erfgenaam van de geesteszieke is (K.B. I juni I874, art. 36). 
(7) Krankzinnigenwet, art. IO. 

(8) Krankzinnigenwet, art. r I. 



H!<:T ONTSLAG UIT DE INRICHTING 

I I. Aan een geesteszieke kan ontslag op proef uit het gesticht worden 
verleend voor een termijn van drie maanden. Vijf dagen voor het 
verstrijken van de proeftijd beslist de geneesheer van het gesticht 
die toelating heeft verleend tot ontslag op proef, of de proef gedurende 
een nieuw kwartaal client te worden verlengd. Behoudens verlenging 
van de proeftijd, wordt het ontslag op proef een definitief ontslag na 
het verstrijken van de termijn van drie maanden. De proeftijd mag 
niet worden verlengd voor een duur die langer is dan een jaar. Wordt 
de wederopsluiting van de geesteszieke niet gelast voor het verstrijken 
van die termijn, dan is het ontslag definitief ( 1 ). 

Het ontslag op proef kan slechts worden verleend mits de overheid 
die de opneming heeft gevorderd of die persoon die ze heeft aange
vraagd, daartoe schriftelijke toestemming geven (2). 

I2. De geesteszieke kan definitief uit het gesticht worden ontslagen : 
a. wanneer de geneesheer van het gesticht op het register verklaart 
dat de opgenomen persoon genezen is of niet krankzinnig is. Het 
hoofd van het gesticht geeft hiervan onmiddellijk kennis aan degene 
op wiens verzoek de krankzinnige werd opgenomen, aan de voogd 
van de onbekwaamverklaarde en aan de personen en overheden die 
bericht kregen van zijn-opneming. Vijf dagen na het zenden_van die 
berichten wordt de opgenomen persoon in vrijheid gesteld (3), be
houdens verzet waarover de bestendige deputatie binnen de 1 5 dagen 
uitspraak moet doen (4). 
b. wanneer de opgenomen persoon weggehaald wordt door hen die 
hem in het gesticht geplaatst hebben (5). 
c. wanneer de rechtbank van eerste aanleg het ontslag gelast, op 
verzoekschrift van de persoon die in een gesticht werd geplaatst of 
van ieder ander belanghebbende. Hoger beroep kan tegen het vonnis 
ingesteld worden binnen de vijf dagen, zowel door de geplaatste per
soon als de persoon die de plaatsing gevorderd heeft en de voogd van 
de onbekwaamverklaarde (6). 

(1) K.B. 13 mei 1930 en omzendbrief 19 juni 1959. Zie A. VRANCKx, Administratief lexicon, 
Geesteszieken, nr. 6 5. 
(2) K.B. r juni r874, art. 52. 
(3) Krankzinnigenwet, art. 13. 

(4) Krankzinnigenwet, art. r6 en K.B. r juni 1874, art. 49· 
(5) Krankzinnigenwet, art. 15. In geval van minde1jarigheid of onbekwaamverklaring 
hebben alleen de voogd, de curator of de voorlopige bewindvoerder het recht de geplaatste 
weg te halen. 
(6) Krankzinnigenwet, art. 17. Ook degene die het verzoek heeft ingediend kan in beroep 
gaan, alhoewel art. 17 dit niet voorziet. Het recht om als verzoeker op te treden houdt 



§ 2. De afzondering ten huize 

13. Een geesteszieke kan ook ten huize afgezonderd worden (1). 
Daartoe is vereist : 
a. dat de vrederechter - na zich door eigen waarneming te hebben 
overtuigd van de toestand van de zieke -, bij vonnis machtiging tot 
afzondering verleent ; 
b. dat de geestesziekte is vastgesteld door twee geneesheren, van wie 
de ene door de familie of door de belanghebbende personen, de andere 
door de vrederechter van het kanton is aangewezen; 
c. dat de afzondering gebeurt in het huis van de geesteszieke of in dat 
van zijn ouders of van de personen welke deze vervangen. 

§ 3· De internering 

14. Een geesteszieke kan gei:nterneerd worden (2), indien volgende 
voorwaarden vervuld zijn : 
a. ten laste van de betrokkene moet een strafbaar feit vastgesteld zijn 
dat als misdaad of als wanbedrijf is omschreven; 
b. de betrokkene moet in een staat van krankzinnigheid, erge geestes
stoornis of zwakzinnigheid verkeren die hem tot het controleren van 
zijn daden ongeschikt maakt, en dit op het ogenblik van de rechterlijke 
beslissing (3). 
Elke internering wordt voor onbepaalde duur uitgesproken (4). 
Wanneer de geestestoestand van de ge'interneerde voldoende verbeterd 
is en de voorwaarden voor reclassering vervuld zijn, kan de commissie 
tot bescherming van de maatschappij hetzij ambtshalve, hetzij op 
verzoek van de procureur des Konings, van de gei:nterneerde of van 

echter het recht in hager beroep in te stellen (Brussel, 7·5·1952, ]. T., 1952, biz. 333; 
- A. VRANCKX, o.c., nr. 89). 
(1) Krankzinnigenwet, art. 25, gewijzigd bij K.B. 29 juli 1933. 
(2) Wet van 9 april1930 tot bescherming der maatschappij tegen abnormalen en gewoonte
misdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964. 
(3) De betrokkene moet niet geestesziek zijn en op het ogenblik van het strafbaar feit en 
op het ogenblik van de beslissing. Is hij geestesziek op het ogenblik van het strafbaar feit 
maar niet op het ogenblik van de beslissing, dan kan geen internering bevolen worden 
en moet hij buiten vervolging gesteld worden omdat een rechtvaardigingsgrond aanwezig 
is (art. 71 Sw.; Cass., 4 juli 1949, Pas., 1949, I, 502). Is de betrokkene gezond van geest 
op het ogenblik van de beslissing, maar wordt hij geestesziek tijdens zijn gevangenzetting, 
dan kan hij worden gelnterneerd krachtens een beslissing van de Minister van Justitie 
(art. 21 W. 1 juli 1964). 
(4) Sedert de wet van r juli 1964; luidens de wet van 9 april 1930 was de duur van de 
internering afhankelijk van de straf die op het strafbaar feit was gesteld (5, roof 15 jaar). 



zijn advocaat, gelasten dat de geinterneerde voorgoed of op proef 
in vrijheid zal worden gesteld (I). 

§ 4· De geesteszieken opgenomen in een open psychiatrische inrichting 

~5· Naast de in een krankzinnigengesticht opgesloten, de ten huize 
afgezonderde en de geinterneerde geesteszieken, client voortaan oak 
aandacht besteed aan de geesteszieken die zich in open psychiatrische 
inrichtingen bevinden. Deze hebben wettelijk bestaansrecht verworven 
sinds I963 (2). Een open afdeling is een inrichting die alleen zieken 
mag opnemen die niet in verzet komen en die niet gevaarlijk zijn en 
jegens wie geen enkel dwangmiddel mag gebruikt worden, zodanig 
dat in die inrichting de medische behandeling van overwegend belang 
is (3). 
Eind I97o leefden in Belgie : 
I9. 722 geesteszieken in krankzinnigengestichten; 
3. 648 geesteszieken in open afdelingen ; 
6. 723 geesteszieken ten huize afgezonderd; 

960 geesteszieken gei:nterneerd; 
I2. I33 geestes- en karakterieel gestoorde kinderen m speciale ge-

stichten ondergebracht, 
in totaal 43. I 86 geesteszieken die het VOOrwerp waren van een of andere 
maatregel (4). Naar het aantal geesteszieken waaromtrent geen maat
regel werd genomen heeft men het raden (5). 

(r) W I juli 1964, art. r8-2o. De internering wordt beslist door een strafrechtbank (raad
kamer, kamer van inbeschuldigingstelling, correctionele rechtbank, hof van beroep en 
Hof van Assisen, uitz. : Minister van Justitie), de invrijheidstelling door een administratief 
orgaan. Van de beroepen door de procureur des Konings ingesteld tegen de beslissingen 
van invrijheidstelling neemt de Hoge commissie tot bescherming van de maatschappij 
kennis. 
(2) Art. I § 2, 3° van de wet op de ziekenhuizen van 23 december 1963 verklaart de zieken
huiswet toepasselijk op open psychiatrische diensten. Bovendien is in de wet van 9 augustus 
1963 en haar uitvoeringsbesluiten bepaald dat de verplichte verzekering tegen ziekte en 
invaliditeit de kosten op zich neemt van de opneming in een gesticht van een geesteszieke 
zowel in open dienst als in gesloten dienst. Uit deze wetten blijkt genoegzaam dat de 
geesteszieke niet Ianger in een krankzinnigengesticht moet opgesloten worden, maar ook 
als een gewone zieke kan verpleegd worden. Een Koninklijk besluit van 6 september 1972 
verklaart de bepalingen van de ziekenhuiswet nu ook toepasselijk op gesloten psychiatrische 
instellingen, maar de Krankzinnigenwet blijft steeds van kracht. 
(3) Ornzenbrief Ministerie van Justitie 2 augustus 1946 (die de erkenning door de Minister 
van Volksgezondheid en het Gezin voorziet). Arrest R.v.S., C.O.O. Schaarbeek, nr. 12.123 
van 21 december 1966. 
(4) Zie A. VRANCKX, o.c., biz. 13. 
(5) Men schat dat er 2o.ooo zieken zijn met een Iichte geestesaandoening die verzorgd 
worden in de polyklinieken en in de kabinetten van specialisten (Memorie van toelichting 
bij het ontwerp van wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, 
Senaat, Zitting 1968-1969, nr. 253, biz. 5). 
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§ 5. De minderjarige geesteszieken 

16. Bijzondere aandacht verdienen de minderjarige geesteszieken. 
De krankzinnigenwet kan oak op hen toegepast worden (r). Zij kunnen 
geplaatst worden op verzoek van hun ouders, voogd of ieder belang
hebbende en bovendien op verzoek van de jeugdrechtbank. Luidens 
artikel 43 van de wet op de jeugdbescherming kan de jeugdrechtbank 
immers, na een psychiatrische expertise en bij een met redenen om
klede beslissing, de plaatsing bevelen van de minderjarige die wegens 
zijn geestestoestand in een psychiatrische instelling moet verblijven. 
De meeste mentaal of karakterieel gehandicapte kinderen worden 
echter geplaatst in ,gestichten voor abnormale kinderen" waarop 
de krankzinnigenwet geen toepassing vindt (2). De beslissing wordt 
genomen door de ouders, de voogd, de jeugdrechtbank of de commissie 
van openbare onderstand wanlieer het gaat om kinderen die haar zijn 
toevertrouwd, zonder dat enige voorafgaande administratieve maat
regel vereist is. 

17. Van groat belang voor zwakzinnige kinderen is de wet van 6 juli 
1970 op het buitengewoon onderwijs (3). Deze wet onderscheidt 
4 categorieen pedagogisch gehandicapten : mentaal, karakterieel, 
fysisch en zintuiglijk. Voor de mentaal gehandicapten zijn er twee 
types van buitengewoon onderwijs (4). 
Het eerste type is bestemd voor kinderen met lichte mentale stoornis
sen, d.w.z. kinderen met een aanzienlijke geestelijke ontwikkelings
vertraging, die mogelijkheden bezitten elementaire schoolse vaardig
heden te verwerven, zoals het aanvankelijk lezen en rekenen, en een 
beroepsvorming door te maken, wat voor hen een sociale en profes
sionele integratie laat voorzien. Het tweede type is bestemd voor ki~
deren met ernstige mentale stoornissen, d.w.z. kinderen die normaal 
geen schoolse technieken kunnen verwerven doch wel in aanmerking 
komen voor een aangepaste beroepsopleiding die hen moet toelaten 
in een of andere vorm in het economisch verkeer te worden op
genomen. 

1) Dit blijkt ondermeer uit art. 14-15 krankzinnigenwet en uit art. 43 van de wet op de 
eugdbescherming. 
(2) A. VRANCKX, o.c., nrs. 124-125. 

(3) Aangevuld door het K.B. van 22 juli 1972. 

(4) Naast de kinderen die onder een van deze beide types resulteren staan a. de kinderen 
die niet vatbaar zijn voor enige vorm van opvoeding; b. de pedagogische achterblijvers, 
d.i. kinderen die om een of andere reden (bv. afwezigheid) een achterstand hebben t.o.v. 
het verwerkte onderwijsprogramma, zonder dat zij behept zijn met een handicap als be
doeld in de wet B.O. 



Het gezinshoofd kiest vrij de opvoeding van zijn kind, behoudens 
beslissing van de jeugdrechtbank in het hoger belang van het kind (1). 

Afdeling 2 

HET ONTWERP VAN WET BETREFFENDE DE 
BESCHERMING VAN DE PERSOON VAN DE GEESTESZIEKE 

r8. Aan de krankzinnigenwet wordt verweten (2) : 
a. dat haar hoofddoel is de beperking van de bewegingsvrijheid van 
de geesteszieke en niet zijn verzorging; 
b. dat zij een stel van dwangmaatregelen, openbaarmaking en toe
zicht behelst, die een hinder zijn voor de behandeling van een groot 
aantal geesteszieken en nodeloos een sfeer van dwang en verdacht
making oproepen ; 
c. dat zij de sociale ontworteling van de geesteszieke teweegbrengt 
en hem aan het gesticht bindt (3). 
,Stilzwijgend maar daarom niet minder gewenst of aanbevelens
waardig wordt in onderhavig antwerp de vrijheid als algemene regel 
gehuldigd voor de zieke die in zijn gezin, in een pleeggezin oi in een 
psychiatrisch instituut wordt verpleegd. De uitzondering op die al
gemene regel is de stof van deze wet" (4). 

19. Artikel r van het oniwerp definieert, naast de geesteszieke zelf (5), 
de inrichting voor geesteszieken als :;ae 1nr1chting die 'beantwoorat 
aan de voorwaarden die de Koning bepaalt en erkend is door de Minis
ter tot wiens bevoegdheid Volksgezondheid behoort" (6). Het onder
scheid tussen gesloten en open inrichtingen vervalt. 

20. Het antwerp behandelt eerst de verpleging van de geesteszieken 
in hun gezin of bij een particulier (art. 2 tot 4), omdat deze verple
gingsvorm het meest aangewezen 1s. 

(1) Art. 9-10 W. 6 juli 1970, 
(z) Memorie van toelichting bij het antwerp, blz. 4· 
(3) ,In de crisis die ontstaat wanneer een residuaal deviant persoon publiekelijk als zodanig 
geetiketteerd wordt, is deze persoon sterk voor suggestie vatbaar, en kan de aangeboden 
rol van geesteszieke het enige aanvaardbaar alternatlef worden" (ScHEFF, T. J., De psychisch 
gestoorde en zijn milieu (Being Mentally Ill, A Sociological Theory), Aula reeks, 1969, 
blz. 77). 
(4) Memorie van toelichting bij het ontwerp, blz. 6. De maatregelen ter bescherming van 
de persoon van de geesteszieke die de wet inhoudt, blijven hoe dan ook maatregelen ter 
beperking van zijn bewegingsvrijheid. 
(5) Zie hoger. 
(6) In de tekst van verslaggever HAMBYE (Senaat, zitting 1972-1973. 2 oktober 1973, 
commissiestuk nr. 5) is er niet Ianger sprake van ,inrichting voor geesteszieken" maar van 
,psychiatische dienst" : ,Elke psychiatrische dienst moet voldoen aan de normen en 
voorwaarden gesteld ter uitvoering van de wet op de ziekenhuizen en bovendien aan de 
specifieke voorwaarden gesteld door de Koning". 
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Een maatregel ter bescherming van de persoon kan gelast worden door 
de vrederechter op verzoek van de zieke zelf, van diegene aan wie zijn 
bewaring is toevertrouwd, van de burgemeester van de gemeente 
waar de zieke verblijft, van een geneesheer of enige belanghebbende. 
Het verzoek moet gestaafd worden door een geneeskundige verklaring 
die ten hoogste I 5 dagen oud is. 
De vrederechter bepaalt, zo daartoe grond bestaat, de beschermings
maatregelen die de vrijheid van de zieke beperken, en wijst de persoon 
aan, aan wie de bewaring van de zieke wordt toevertrouwd. 
De vrederechter kan opheffing van de beschermingsmaatregel bevelen, 
ambtshalve of op verzoek van hogervermelde personen. Het verzoek 
moet gestaafd door een geneeskundige verklaring dat de opheffing 
raadzaam is ( 1). 

21. Wat betreft de verpleging in een inrichting voor geesteszieken 
(art. 5-17), dienen twee periodes te worden onderscheiden : de in 
observatiestelling en bet verder verblijf in de inrichting. De opneming 
in een inrichting voor geesteszieken wordt gevraagd door de zieke zelf, 
door de burgemeester van de gemeente waar hij verblijft, door de 
procureur des Konings, door een geneesheer of door enig belang
hebbende (2). Het verzoek wordt gericht aan het bestuur van de in
richting. De geneesheer van de inrichting beschikt op het verzoek. 

22. De observatieperiode komt overeen met de eerste I 5 dagen van 
de opneming; zij kan eenmaal met ten hoogste vijftien dagen worden 
verlengd bij een met redenen omklede beslissing van de geneesheer 
van de inrichting. 
,Gedurende de observatietijd mag de zieke tegen zijn wil in de in
richting worden gehouden, zonder dat de geneesheer van de inrichting 
aan de gerechtelijke overheid kennis hoeft te geven van de aanwezig
heid in zijn gesticht van een zieke die met zijn verblijf aldaar niet 
instemt" (3). Gedurende de observatietijd kan de zieke, bij gewone 

(r) De vrederechter moet zich, zowel bij het opleggen als bij het opheffen van de bescher
rningsmaatregel door eigen waarnerning vergewissen van de toestand van de zieke. V66r 
het opleggen van de bescherrningsmaatregel is hij verplicht het schriftelijk advies van een 
door hem aangewezen geneesheer in te winnen; v66r het opheffen kan hij dit advies in
winnen, indien hij het dienstig acht. 
(2) Tenzij het verzoek uitgaat van de zieke zelf, client het gestaafd te worden door twee 
geneeskundige verklaringen, niet meer dan rs dagen oud. In spoedeisende gevallen kunnen 
de burgemeester of de procureur des Konings de onmiddellijke opneming in een inrichting 
bevelen, na het advies van een geneesheer te hebben ingewonnen. Binnen 48 uren na de 
opnerning moet de noodzaak ervan dan bevestigd worden door een verklaring van een 
andere geneesheer. 
(3) Memorie van toelichting bij het antwerp, biz. 6. 



brief, of ieder belanghebbende de procureur des Konings om ontslag 
uit de inrichting verzoeken. Wanneer de procureur des Konings, nadat 
hij alle nodige geneeskundige en sociale inlichtingen heeft ingewonnen, 
het verzoek volkomen ongegrond acht, geeft hij de verzoeker daarvan 
kennis binnen drie dagen na ontvangst van het verzoek. 
Wanneer de procureur des Konings oordeelt dat het verzoek niet 
volkomen ongegrond is, zendt hij het, binnen drie dagen na ontvangst, 
met zijn advies en de ingewonnen inlichtingen aan de vrederechter 
van de plaats van de inrichting (I). 
Binnen drie dagen na ontvangst van de mededeling van de procureur 
des Konings doet de vrederechter uitspraak, de betrokkenen gehoord 
of opgeroepen (art. I I). 
De formule van de observatieperiode wil ,het standpunt van de ge
neesheer, te weten de mogelijkheid tot tijdige en discrete behandeling 
van de geesteszieke, verzoenen met het standpunt van de rechtskundi
ge : de bescherming van de persoon en de maatschappelijke orde
ning" (2). 

23. Op de observatieperiode volgt de periode van verder verblijf 
in de inrichting. 
De geneesheer van de inrichting beslist of de geesteszieke er na het 
verstrijken van de observatietijd zal blijven. 
Binnen 24 uur brengt hij zijn beslissing ter kennis van de procureur 
des Konings en van de burgemeester van de gemeente waar de zieke 
vroeger verbleef. Die kennisgeving vermeldt ook het eventueel verzet 
van de zieke (3). 

(I) De tussenkomst van de procureur des Konings is gedacht om een te herhaald beroep 
op de rechter te kunnen afremmen (Memorie van toelichting, blz. 6). 
(2) Memorie van toelichting, blz. II. ,De bevoegdheid van de geneesheer om de zieke 
tegen zijn wil in behandeling te houden, werd in het ontwerp opgenomen omdat het ge
bleken is dat geesteszieken die het vlugst genezing kunnen vinden, de zieken met hevige 
verschijnselen zijn, die zich we5ens de aard zelf van hun geestesstoornis aan het begin 
van hun aandoening sterk tegen enige behandeling verzetten .... Nochtans zijn die zieken 
na een behandelin5 van I 5 dagen of een maand opnieuw zo helder van geest dat zij het 
nut van de voortzetting van de behandeling inzien ... Hun gezondheidstoestand kan zelfs 
zo zijn verbeterd dat zij in hun gezin kunnen terugkeren. 
Alsdus kunnen aan een groot aantal spoedig geneeslijke zieken de bezwaren worden be
spaard die verbonden zijn aan een officiele interneringsmaatregel en de openbaarheid die 
daarmee samengaat" (memorie van toelichting, biz. 6). 
(3) ,De term ,verzet" kan de verschillende vormen dekken waaronder een in een inrichting 
opgenomen zieke ertegen protesteert dat hij aldaar wordt gehouden, zoals klachten gericht 
aan de procureur des Konings of andere autoriteiten, geweldplegingen tegen personeels
leden, ontvluchtingspogingen, verzoeken om ontslag gericht aan de geneesheer of aan het 
personeel, herhaalde mondelinge protesten" (Memorie van toelichting, biz. Iz). 
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24. De zieke kan op proef uit de inrichting ontslagen worden door 
de geneesheer van de inrichting, op eigen initiatief of op verzoek van 
de geesteszieke of van enige belanghebbende (4). De procureur des 
Konings kan de zieke opnieuw in de inrichting doen opnemen, nadat 
hij het advies van de behandelende geneesheer ingewonnen en de 
geneesheer van de inrichting geraadpleegd heeft. De geneesheer kan 
beslissen dat het ontslag definitief is als hij oordeelt dat de toestand 
van de zieke het mogelijk maakt (art. 14). 

25. De geesteszieke, de procureur des Konings, of enige belangheb
bende kan te allen tijde en bij gewone brief de vrederechter van de 
plaats van de inrichting om ontslag van de zieke uit de inrichting ver
zoeken. De vrederechter beslist, na advies van de geneesheer van de 
inrichting. Hij kan voorwaarden van verblijf en een door hem voor
geschreven geneeskundig toezicht opleggen (art. 15-r6). 

BESLUIT 

26. Luidens het antwerp van wet betreffende de bescherming van 
de persoon van de geesteszieke kan men drie soorten zieken in een 
psychiatrische inrichting aantreffen : 
I. de zieken in observatie voor wie een maatregel van bewaring of 
vrijheidsbeperking geboden is. Voor hen is er - in beginsel - geen 
gerechtelijk toezicht. 
2. de zieken die hun observatietijd achter de rug hebben, maar die 
verder moeten verblijven in de psychiatrische dienst omdat een maat
regel van bewaring of vrijheidsbeperking geboden is; het verzet of 
de instemming van de zieke speelt hier eigenlijk geen rol (s). Voor 
hen is er gerechtelijk toezicht. 
3· de zieken die zich vrijelijk laten opnemen en voor wie geen maat
regel van bewaring of vrijheidsbeperking geboden is (6). Zij worden 
behandeld als om het even welke zieke, zonder gerechtelijk toezicht. 
De rol van de rechterlijke macht is grater dan onder toepassing van 
de krankzinnigenwet. Niet de rechtbank van eerste aanleg maar de 
vrederechter, die dichter bij de mensen staat, is bevoegd. 

(4) In de tekst van verslaggever HAMBYE dd. ::: oktober 1973 is er niet Ianger sprake van 
,,ontslag op proef" maar van ,nakuur". 
(5) Anders : Mernorie van toelichting, biz. 7· 
(6) Deze kategorie wordt niet expliciet verrneld in het ontwerp van wet dd. r::: rnaart 1969, 
wei in de tekst van verslaggever HAMBYE dd. ::: oktober 1973 (art. 7) : ,De opneming, het 
verblijf en de behandeling van een zieke in een psychiatrische dienst, alsmede zijn ontslag 
uit de dienst zijn niet aan bijzondere voorwaarden of beperkingen onderworpen wanneer 
zij vrijelijk zijn aangevraagd door de zieke, diens echtgenoot, een bloed- of aanverwant 
en wanneer een geneeskundige van deze dienst meent dat voor de zieke geen maatregel 
van bewaring of van vrijheidsbeperking behoeft te worden genomen". 
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HooFDSTUK II 

BEPALINGEN VAN SOCIAAL RECHT 

27. Volgende wetsbepalingen uit het sociaal recht zijn belangrijk voor 
de geesteszieken : 
a. De wet van 27 juni I956 riep het ,Speciaal Onderstandsfonds" in 
het leven. Het fonds komt tussen in de kosten van onderhoud en 
verzorging van behoeftige geesteszieken (naast behoeftige tuberculoze
en kankerlijders) (art. 3 § I, I 0 ). De koning kan de tussenkomst van 
het fonds uitbreiden tot andere categorieen behoeftigen (art. 3 § 2) : 
dit is gebeurd voor zekere behoeftige oligofrenen bij K.B. van I I 
augustus I967. 
b. Het K.B. nr. 8I van Io november I967 heeft een ,Fonds voor 
medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten" inge
steld, dat de kosten draagt van huisvesting, onderhoud, behandeling 
en opvoeding van een ganse reeks gehandicapten waartussen minder
jarigen met men tale of karakteriele stoornissen en zekere meerderjarige 
geesteszieken (art. 3 § I, II0 , I3° en 14°). 
c. De wet van I6 april I963 heeft het ,Rijksfonds voor sociale 
reclassering van de minder-validen" ingericht, dat steun verleent aan 
personen van Belgische nationaliteit voor wie de mogelijkheden van 
tewerkstelling werkelijkbeperkt zijn wegeg§_ £!el1_ ontoereikend of een 
vermindering van hun lichamelijke geschiktheid met t~~~irl.ste- 30 OJo 
of van hun geestelijke geschiktheid met tenminste 20 % (art. I), en 
ondermeer ijvert voor de plaatsing van minder-validen in industrie, 
handel, landbouw, administratie ofbeschermde werkplaatsen (art. 20). 
d. De wet van 27 juni I969 heeft de ,Dienst voor tegemoetkomingen 
aan de minder-validen" opgericht. Men onderscheidt gewone, aan
vullende en bijzondere tegemoetkomingen (art. 2). De gewone tege
moetkoming blijft beperkt tot gebrekkigen, verminkten, blinden, 
cloven en stommen die tenminste 30 % blijvend arbeidsongeschikt 
zijn. De bijzondere tegemoetkoming bestaat ten gunste van de minder
validen die getroffen zijn door een arbeidsongeschiktheid van een 
andere aard dan die welke door de gewone tegemoetkoming worden 
gedekt, voornamelijk de mentaal gehandicapten (naast de personen 
die lijden aan vallende ziekte, hartkwalen of reumatiek). Om aanspraak 
te kunnen maken op de bijzondere tegemoetkoming moet de geestes
zieke a) IOO % blijvend arbeidsongeschikt zijn, b) de leeftijd van 
25 jaar hebben bereikt, en c) de leeftijd van 65 jaar (man) of 6o jaar 
(vrouw) niet hebben overschreden (art. 10). 
De wet van 6 Juli I973 tot verbetering van de wetgeving betreffende 
het toekennen van tegemoetkomingen aan minder-validen voorziet 
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dat voortaan ook de rechthebbenden op de bijzondere tegemoet
koming, onder wie de geesteszieken, aanspraak kunnen maken op de 
aanvullende tegemoetkoming (art. I, 2°), zodra zij de leeftijd van 6o 
of 6s jaar hebben bereikt of vanaf het ogenblik waarop zij -of hun 
echtgenoot- v66r die leeftijd een rust- of overlevingspensioen of het 
gewaarborgd inkomen' voor bejaarden genieten. 
Het K.B. van IO juli I973 voorziet een verhoogd gewaarborgd in
komen voor bejaarden die een invaliditeitspercentage van tenminste 
6S % hebben (art. I). 
Het K.B. van IO juli I973 tot vaststelling van de toekenningsmodali
teiten van een tegemoetkoming voor hulp van derden (dat het K.B. 
van IS juli I972 wijzigt) kent een tegemoetkoming toe aan de recht
hebbenden op de gewone of de bijzondere of de aanvullende tegemoet
koming, ongeacht het percentage van hun blijvende arbeidsonge
schiktheid. 
e. De wet van 9 augustus I963 betreffende de verplichte verzekering 
tegen ziekte en invaliditeit is toepasselijk niet aileen op geesteszieken 
die hoofdens hun beroepsactiviteit binnen het toepassingsveld van 
de wet vallen, maar ook op de mentaal gehandicapten, die wegens hun 
gezondheidstoestand ongeschikt zijn tot het verrichten van arbeid 
(art. 22, S0 W. 9 augustus I963; art. I K.B. 20 juli I97o), echter mits 
naleving van een bijdrageverplichting (art. 8 K.B. 20 juli I970). 
f. De bij K.B. van I9 december I939 gecoordineerde wetten betreffen
de de kinderbijslag voor loonarbeiders voorzien verhoogde kinder
bijslagen voor de gehandicapte kinderen. 
De bedragen van de kinderbijslag worden ten behoeve van ieder 
minder-valide kind van minder dan 2S jaar verhoogd met een bij
komende bijslag (art. 47 K.B. I9 december I939, vervangen door 
art. 4 K.B. nr. 7 van I8 april I967, gewijzigd door art. 4 K.B. I2 
november I97I). Het betrokken kind moet tenminste 66 % lichame
lijk of geestelijk arbeidsongeschikt zijn (art. 2 K.B. IO maart I964; 
een K.B. van 29 juni I967 bepaalt de wijze van vaststelling van de 
ongeschiktheid). 
De kinderbijslag blijft ten goede komen aan het rechtgevend kind : 
I 0 dat de leeftijdsgrens (!4- I6- 2I of 2S jaar) heeft bereikt; indien 
het wegens zijn lichaams- of geestesgesteldheid volledig ongeschikt 
blijkt om enig beroep uit te oefenen. 
2° dat de leeftijd van 2S jaar niet heeft bereikt, indien het ten minste 
66 % arbeidsongeschikt is en geen tegemoetkoming geniet krachtens 
de wetgeving betreffende de gebrekkigen en verminkten. 
3° dat de leeftijd van 2S jaar heeft bereikt, ind;en het ten minste 66 % 
arbeidsongeschikt is en te werk gesteld wordt door een beschutte 
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werkplaats opgericht of erkend door het Rijksfonds voor sociale 
reklassering van de minder-validen (art. 63 K.B. 19 december 1939). 
De kinderbijslag wordt verleend tot 21 jaar- tot 25 jaar als er in het 
gezin een kind is dat recht geeft op kinderbijslag- ten behoeve van 
het jonge meisje, dat, als huishoudster, de overleden moeder vervangt 
en geen andere dan huishoudelijke arbeid verricht; met de overleden 
moeder wordt gelijkgesteld : de moeder. die wegens een blijvende 
geestesziekte in een instelling is geplaatst (art. 62 K.B. 19 december 
1969). 
De minder-valide die geen winstgevende beroepsbezigheid uitoefent 
en krachtens de wetgeving betreffende de gebrekkigen en verminkten 
een tegemoetkoming geniet berekend op grand van een blijvende ar
beidsongeschiktheid van ten minste 6 5 % is gerechtigd op verhoogde 
kinderbijslag voor zijn kinderen (art. 56 quinquies K.B. 19 december 
1939). 

BESLUIT 

28. I. De zwaar minder-valide geesteszieke beschikt heel zijn leven 
over een inkomen : 
- tot 25 jaar ontvangt hij de kinderbijslag verhoogd met het supple
ment van minder-valide; 
- tussen 25 en 6o of 65 jaar ontvangt hij de bijzondere tegemoet
koming; 
- na 6o of 65 jaar kan hij aanspraak maken op het gewaarborgd in
komen voor bejaarden en op de aanvullende tegemoetkoming. 
Verder geniet hij de voordelen van de verzekering tegen ziekte en 
invaliditeit. 
2. Het sociaal recht besteedt evenveel zorg aan de geestelijk als aan 
de lichamelijk gehandicapte. 
3· De bepalingen betreffende de mentaal of fysische minder-validen 
zijn zeer disparaat en behoeven dringend te worden gegroepeerd. 
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HooFDSTuK III 

BEPALINGEN VAN BURGERLIJK RECHT 
29. Deze bepalingen betreffen meer bepaald de bekwaamheid van de 
geesteszieke, het beheer van zijn goederen en de aansprakelijkheid 
voor onrechtmatige daad van de geesteszieke. 
Men vindt ze terug in artikel 487bis, de artikelen 489 tot 5 I 5 van het 
burgerlijk wetboek, I238 tot I253 van het gerechtelijk wetboek, 
hoofdstuk VII (art. 29 tot 34) van de krankzinnigenwet en artikel 
I 382bis van het burgerlijk wetboek. 

Afdeling r 

DE BEKWAAMHEID VAN DE GEESTESZIEKE 
IN HET ALGEMEEN 

§ 1. De geesteszieke die niet het voorwerp was van een gerechtelijke 
of administratieve maatregel ( r) 

30. Hij wordt geacht over een redelijke wil te beschikken en is volledig 
handelingsbekwaam (2). Als bewezen wordt dat hij een handeling 
verricht heeft onder invloed van zijn geestesziekte, dan is deze be
trekkelijk nietig (3). 
Na iemands dood kunnen de door hem verrichte handelingen niet 
worden betwist op grand van krankzinnigheid (art. 504 B.W.), uit
gezonderd: 
- wanneer de krankzinnigheid voortvloeit uit de betwiste handeling 
zelf; 
- wanneer de onbekwaamverklaring uitgesproken of gevorderd werd 
v66r het overlijden (4); 
- wanneer de rechtshandeling een schenking of een testament was (5). 

(I) Waaronder de geesteszieke opgenomen in een open instelling. 
(2) Zie Luik, 28 maart 1939, Pas., 1939, II, 121. 
(3) De geesteszieke - op het ogenblik dat hij over een redelijke wil beschikt - kan zich 
op de nietigheid beroepen, zijn medecontractant niet (wei zijn erfgenamen en schuldeisers). 
De rechtshandeling is vatbaar voor bevestiging, bekrachtiging en uitvoering (art. 1338 B.W.). 
De rechtsvordering tot vernietiging verjaart door verloop van tien jaren (art. 130 B.W.). 
(4) Deze uitzondering geldt hier dus niet. 
(5) Artikel 901 B.W. stelt imrners uitdrukkelijk : ,Om een schenking onder de levenden 
te kunnen doen of een testament te kunnen maken, moet men gezond van geest zijn" ; 
zie Cass., 15 februari 1957, Pas., 1957, I, 713). 
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§ 2. De onbekwaamverklaarde geesteszieke (1) 

31. Hij staat gelijk met een minderjarige, wat betreft zijn persoon en 
zijn goederen (art. 509 B.W.); hij staat onder voogdij. De onbekwaam
verklaring heeft gevolgen vanaf de dag van het vonnis. Alle handelin
gen verricht na het vonnis van onbekwaamverklaring zijn ,rechtens 
nietig" (art. 502 B.W.) (2). Het vonnis schept een vermoeden van 
aanhoudende staat van krankzinnigheid, dat niet vatbaar is voor tegen
bewijs, i.e. dat niet weerlegd wordt door het bewijs dat de handeling 
verricht werd gedurende een heldere tussenpoos. 

32. De handelingen verricht v66r het vonnis van onbekwaamverkla
ring kunnen (3) vernietigd worden, indien de oorzaak van de on-

(r) De procedure van onbekwaamheidverklaring is zeer omslachtig : 
I. Een echtgenoot of bloedverwant stelt een vordering tot onbekwaamverklaring in bij 

verzoekschrift (art. 1238 en 1240 Ger. W.). De procureur des Konings kan vorderen 
dat een persoon die noch echtgenoot, noch bekende bloedverwanten heeft, onbekwaam
verklaard wordt (art. 1239 Ger. W.). 

2. De rechtbank van eerste aanleg beveelt, op conclusie van de Procureur des Konings, 
dat de familieraad zijn advies zal geven over de toestand van de geesteszieke (art. 1242 
Ger. W.). 

3· Wanneer de rechter dit advies ontvangen heeft, wijst hij een of meer geneesheren -
neuro~psychiaters -aan -om -de- ve:t"weerder te onderzoeken en hem over diens toestand 
verslag uit te brengen (art. 1244 Ger. W.). 

4· Nadat het verslag is ingediend, ondervraagt de rechter de geesteszieke in de raadkamer 
of in diens waning, in tegenwoordigheid van de procureur des Konings. 

5· lndien nodig beveelt de rechter een getuigenverhoor (art. 1245). 
6. Na de eerste ondervraging stelt de rechtbank, indien daartoe redenen zijn, een voor

lopige bewindvoerder aan, met de bevoegdheden van een voogd, om voor de persoon 
en de goederen van de geestes:zieke zorg te dragen (art. 1246). 

7· De rechtbank spreekt de onbekwaamverklaring uit, wijst ze af, of voegt een gerechtelijk 
raadsman aan de geesteszieke toe (art. 1247). 

8. Wanneer tegen het v<innis van onbekwaamverklaring geen hager beroep is ingesteld 
of wanneer het in hager beroep is bevestigd, wordt in de benoeming van een voogd en 
aen toeziende voogd voorzien (art. 1251). 

9· De vordering tot opheffing van de onbekwaamverklaring wordt in dezelfde vorm be
handeld (art. 1252). 

ro. Het vonnis of arrest van onbekwaamverklaring, benoeming van een raadsman of op-
heffing wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 

(2) De rechtsvordering tot nietigverklaring verjaart na ro jaren. Ten aanzien van hande
lingen van onbekwaamverklaarden begint de tijd te \open van de dag waarop de onbe
kwaamverklaring is opgeheven (art. 1304 B.W.). De nietigheid van de rechtshandeling 
is betrekkelijk. ,La nullite qui frappe les actes de l'interdit trouve son fondement dans 
une incapacite de protection. Or, tout ce qui se rattache aux incapacites de protection est 
exclusivement d'interet prive, et par consequent sanctionne par la nullite relative ... La 
nullite ,de droit" edictee par \'article 502 n'a d'autre effet que d'etablir une presomption 
de folie continue, de supprimer les intervalles lucides, meme s'il en subsiste en fait, elle 
ne modifie pas le caractere relatif de la nullite qui resulte du droit commun" (DEPAGE,H., 
II, nr. 3II). Vgl. inzake bekwaamheid om contracten aan te gaan : art. II23-II25 B.W. 
(3) Cass., ro februari 1853, Pas., 1853, I, 215; Brussel, 9 januari 1961, Pas., 1962, II, 24; 
Rb. Bergen, r april 1963, Pas., 1963, III, 76; Rb. Hoei, 3 juli 1946, Pas., 1948, III, 25; 
zie oak Cass., 5 september 1968, Pas., 1969, I, 22 en Rb. Brussel, r8 december 1969, 
Pas., 1970, III, 29. 



bekwaamverklaring kennelijk (1) bestond ten tijde dat die handelingen 
zijn verricht (art. 503 B.W.) (2). 
De rechter beslist dus souverein tot al of niet vernietiging van de 
rechtshandeling naargelang de omstandigheden van de zaak : de 
mogelijkheid dat de rechtshandeling verricht werd tijdens een heldere 
tussenpoos, het voor- of nadeel voor de geesteszieke, de goede of 
kwade trouw of zelfs de nalatigheid van de medecontractant, de plaats 
en de aard van de rechtshandeling. 
De oorzaak van de onbekwaamverklaring moet niet noodzakelijk 
op het ogenblik zelf van de rechtshandeling bestaan; het volstaat dat 
zij bestond ten tijde van het verrichten van de rechtshandeling. De 
bewijslast is aldus duidelijk verlicht. De oorzaak van de onbekwaam
verklaring kan kennelijk bestaan, d.i. algemeen gekend zijn, ook al 
kende de medecontractant haar niet persoonlijk. De twee voorwaar
den,I) het kennelijk bestaan van de oorzaak van de onbekwaam
verklaring, 2) ten tijde van het verrichten van de rechtshandeling, 
zijn automatisch vervuld wanneer de krankzinnigheid uit de rechts
handeling zelf blijkt. 

§ 3· De onder gerechtelijk raadsman gestelde geesteszieke (3) 

33· Zijn status kan vergeleken worden met deze van de ontvoogde 
minderjarige. Maar waar voor deze laatste de onbekwaamheid de 
regel blijft en de bekwaamheid de uitzondering, is voor de onder 
gerechtelijke raadsman gestelde geesteszieke de bekwaamheid de 
regel en de onbekwaamheid de uitzondering (4). Bovendien volstaat 
de tussenkomst van de gerechtelijke raadsman steeds, wat niet het 
geval is voor de tussenkomst van de curator (5). 

(1) Zie Cass., 9 juni 1904, Pas., 1904, I, 257; Brussel, 9 januari 1961, gecit., Rb. Bergen, 
I april 1963, gecit.; Brussel, 8 februari 1967, Pas., 1967, II, 2II. 
(2) Zie DEPAGE, H., II, nr. 362-364: ,Les periodes anterieure a !'interdiction et posterieure 
au deces du dement beneficient done d'un regime mixte, qui se trouve a mi-distance entre 
le droit commun et !'interdiction proprement dite" (nr. 362 in fine). Of artikel 503 B.W. 
ook geldt inzake schenkingen en testamenten is een twistpunt. Zie referenties in de noot 
onder Luik 26 januari 1934, Pas., 1934, II, u8; luidens dit arrest heeft art. 503 B.W. 
algemene draagwijdte. Het Hof van Beroep te Luik bevestigde - terecht - dit standpunt 
in een arrest van 19 februari 1957 (J. T., 1958, 129). 
(3) De zwakzinnige kan onbekwaamverklaard of onder gerechtelijke raadsman gesteld 
worden. De krankzinnige kan in principe aileen onbekwaamverklaard worden (voor
bereidende werkzaamheden B.W., LocR:E, Ill, biz. 487; DE PAGE, II, nr. 389), maar in 
praktijk wordt hij door de rechtspraak soms onder gerechtelijke raadsman gesteld, gezien 
de vele varieteiten, moeilijk te onderscheiden, geestesziekten (DE PAGE, II, nr. 301 en 309). 
(4) DE PAGE, H., II, nr. 415; Zie Rb. Kortrijk, 7 maart 1958, Pas., 1959, III, 77 : ,een 
onvolledige en gedeeltelijke bescherrningsonbekwaamheid". 
(5) De PAGE, H., II, nr. 410. 
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De benoeming van een raadsman heeft gevolgen vanaf de dag van het 
vonnis. Alle handelingen die daarna verricht worden zonder de bij
stand van de raadsman zijn rechtens nietig (r), voor zover die bijstand 
vereist was natuurlijk. 

34· Uit artikel 1247 van het gerechtelijk wetboek zou kunnen afgeleid 
worden dat de rechtbank alleen een gerechtelijk raadsman aan een 
geesteszieke kan toevoegen wanneer zij een vordering tot onbekwaam
verklaring afwijst. 
Algemeen wordt echter aangenomen dat de aanstelling van een 
gerechtelijk raadsman kan aangevraagd worden door een rechtstreekse 
vordering, zonder dat deze door een vordering tot onbekwaamver
klaring is voorafgegaan, of door een vordering gevoegd bij een vor
dering tot opheffing van de onbekwaamverklaring. 

§ 4· De in een krankzinnigengesticht opgesloten geesteszieke (z) 

35. Hij is in principe niet rechtsonbekwaam. 
,De handelingen die iemand heeft verricht gedurende de tijd dat hij 
in een krankzinnigengesticht gehouden werd ... kunnen wegens krank
zinnigheid bestreden worden overeenkomstig artikel r 304 van bet 
burgerlijk wetboek" (3). 
Om enige zin te hebben client deze wettekst alsvolgt gei:nterpreteerd 
te worden (4) : alle handelingen die de opgesloten geesteszieke ver
richt tijdens zijn opsluiting worden vermoed in een staat van krank
zinnigheid te zijn verricht. Dit vermoeden heeft tot gevolg dat de 
bewijslast wordt omgekeerd : de derde die de geldigheid van de 
handelingen wil doen aanvaarden, moet bewijzen dat de geesteszieke 
de handeling tijdens een heldere tussenpoos heeft verricht (5). 

(1) Art. 502 B.W.; Cass., 17 februari 1881, Pas., 1881, I, ug. 
(2) Principieel zou aileen een krankzinnige in een gesticht kunnen worden opgenomen 
(DE PAGE, H., II, nr. 395). De rechtspraak neemt echter aan dat dit ook voor zwakzinnigen 
mogelijk is (Cass., 19 februari 1894, Pas., 1894, I, u8; Gent, 8 augustus 1883, Pas., 1884, 
II, 49). 
(3) Artikel 34 Krankzinnigenwet, vervangen door de wet van 7 april 1964. 
(4) Zie DE PAGE, H., II, nr. 373; - VRANCKX, A., o.c., biz. 58-59; - Gent, 31 oktober 
1947, T.N., 1948, 8 met noot; - Gent, 7 maart 1955, Pas., 1956, II, 29; - Brussel, 
3 december 1957, Pas., 1959, II, 19). 
(5) De rechtstoestand van de in een gesticht opgesloten geesteszieke ligt tussen die van 
de onbekwaamverklaarde en die van de geesteszieke die niet het voorwerp was van enige 
maatregel. Het lot van de handelingen door de opgesloten geesteszieke tijdens zijn op
sluiting verricht is hetzelfde als dit van de handelingen door de onbekwaamverklaarde 
verricht v66r de onbekwaamverklaring, indien de oorzaak van de onbekwaamverklaring 
kennelijk bestond ten tijde dat zij werden verricht. In beide gevallen doet de rechter uit
spraak naar de omstandigheden van de zaak. De vrijlating op proef wijzigt het statuut niet 
(Rb. Brussel, 21 februari 1964, Pas., 1965, III, 68; Rb. Brussel, 22 september 1971, J. T., 
1972, 156). 



De nietigheid van de rechtshandelingen 1s betrekkelijk en faculta
tief (1). 

§ 5. De ten huize afgezonderde geesteszieke 

36. Sedert de wet van 7 april 1964 ondermeer artikel 34 van de 
Krankzinnigenwet wijzigde geldt voor hem hetzelfde regime als voor 
de in een gesticht opgesloten geesteszieke. Voordien bleef hij, zoals 
de geesteszieke die het voorwerp was van geen enkele maatregel, 
onderworpen aan het gemeen recht. 

§ 6. De geesteszieke die werd gelnterneerd op grond van de wet tot 
bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en ge
woontemisdadigers 

37· Hij is niet rechtsonbekwaam. Voor zijn rechtshandelingen geldt 
geen vermoeden van krankzinnigheid. Indien zij n belangen het eisen 
kan hij van een voorlopig bewindvoerder worden voorzien (2). 

§ 7. De geesteszieke die in staat van verlengde minderjarigheid is 
verklaard (3) 

38. Hij wordt ten aanzien van zijn persoon en zijn goederen gelijk
gesteld met een minderjarige beneden de vijftien jaar (art. 487bis 
B.W.). Zolang de ouders in !even zijn blijft degene die in de staat van 
verlengde minderjarigheid verkeert, onderworpen aan hun ouderlijke 

(I) De verjaringstermijn van Io jaren gaat pas in, zowel ten overstaan van de geesteszieke 
als van zijn erfgenamen, na zijn definitief vertrek uit het gesticht, vanaf het tijdstip waarop 
zij van de akte kennis hebben gekregen of vanaf het tijdstip waarop hen betekening ervan 
is gedaan (art. 34 krankzinnigenwet). Deze regeling is voordeliger dan deze voor de on
bekwaamverklaarde. 
(2) Artikel 29 van de wet van I juli I964. Zie oak Rb. Brussel, I3 december I963, Pas., 
I965, III, 67). 
(3) De staat van verlangde minderjarigheid wordt bij de rechtbank van eerste aanleg aan
gevraagd bij verzoekschrift ondertekend: 
a. voor een minderjarige, door de ouders of een van hen, door de voogd of, wanneer dezen 
het initiatief daartoe niet nemen, door de procureur des Konings ; 
b. voor een meerderjarige, door enig bloedverwant, door de voogd van de onbekwaam
verklaarde of door de procureur des Konings. 
Bij het verzoekschrift wordt een geneeskundig attest van niet meer dan vijftien dagen oud 
gevoegd, dat de geestelijke onvolwaardgheid beschrijft (art. 487ter). 
De opheffing van de staat van verlengde minderjarigheid kan te allen tijde worden gevraagd 
door degene ten aanzien van wie de maatregel is genomen, zijn vader of moeder, zijn 
voogd, enige andere bloedverwant of de procureur des Konings (art. 487septies). 
Een bijzondere publiciteitsregime werd uitgedacht (art. 487sexies) 
- de beslissingen worden ter kennis gebracht van de Minister van Justitie en van de 

burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in de bevolkingsregisters is in
geschreven; 

- de beslissingen worden in de bevolkingsregisters aangetekend ; 
- de staat van verlengde minderjarigheid wordt op de identiteitskaart vermeld. 
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macht. Evenwel kan de rechtbank van eerste aanleg in het belang van 
degene die in de staat van verlengde minderjarigheid verkeert, op 
verzoek van de ouders oi een van hen, dan wel op vordering van de 
procureur des Konings, gelasten dat de ouderlijke macht wordt ver
vangen door de voogdij (art. 487 quater B.W.). 

§ 8. Het ontwerp van wet betreffende de bescherming van de goe
deren van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand 
geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren ( 1) 

39· De persoon die in een inrichting wordt gehouden of aan wie een 
bijzondere voorlopige bewindvoerder is toegevoegd, wordt behoudens 
tegenbewijs geacht in de onmogelijkheid te verkeren zijn wil te kennen 
te geven. 
De medecontractant van die persoon kan zich niet beroepen op een 
gebrek in diens toestemming of op het ontbreken ervan (art. 12) (2). 

Afdeling II 

HET BEHEER VAN DE GOEDEREN VAN DE GEESTESZIEKE 

40. De goederen van de onbekwaamverklaarde worden beheerd door 
zijn voogd. De voogd vertegenwoordigt de onbekwaamverklaarde. 
De wetten op de voogdij over minderja_rigen zijn van toepassing op 
de voogdij over onbekwaamverklaarden (art. 509 in fine B.W.). 
Ieder echtgenoot is van rechtswege voogd over de andere echtgenoot, 
wanneer deze onbekwaamverklaard wordt (art. 506 B.W.) (3). 
De inkomsten van de onbekwaamverklaarde moeten in hoofdzaak 
aangewend worden om zijn lot te verzachten en zijn genezing te be
spoedigen (art. 510 B.W.) (4). 

41. In de loop van het geding van onbekwaamverklaring, na de eerste 
ondervaging, kan de rechtbank een voorlopig bewindvoerder aanstel
len, om tijdelijk voor de persoon en de goederen van de verweerder 
zorg te dragen. De voorlopige bewindvoerder heeft de bevoegdheden 

(1) Bij de bespreking van het beheer van de goederen van de geesteszieke komen wij uit
voerig op dit ontwerp terug. Hier vermelden we alleen artikel 12. 

(2) Het ontwerp voorziet dus een gelijkaardig bekwaamheidsregime als de krankzinnigen
wet voor de in een gesticht opgesloten of ten huize afgezonderde geesteszieke. 
(3) Met uitzondering van de echtgenoten, de bloedverwanten in de opgaande en die in 
de nederdalende lijn, is niemand verplicht de voogdij over een onbekwaamverklaarde meer 
dan ro jaar te behouden (art. so8 B.W.). 
(4) Wanneer een kind van een onbekwaamverklaarde een huwelijk wenst aan te gaan, wor
den het verlenen van huwelijksgoed of van een voorschot op zijn erfdeel en de andere huwe
lijksvoorwaarden geregeld door een advies van de familieraad, door de rechtbank te homo
logeren, op de conclusie van de procureur des Konings (art. su). 
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van de voogd (art. 1246 Ger. W.) (1). Na de onbekwaamverklaring 
beeindigt hij zijn werkzaamheid en doet rekening en verantwoording 
aan de voogd, indien hij niet zelf de voogd is (art. 1251 Ger. W.). 
Wordt de vordering tot onbekwaamverklaring afgewezen dan is hij 
rekening en verantwoording verschuldigd aan de vermeende geestes
zieke. 

42. De onder gerechtelijk raadsman gestelde geesteszieke heeft de bij
stand van die raadsman nodig om rechtsgedingen te voeren, dadingen 
te treffen, leningen aan te gaan, roerende kapitalen in ontvangst te 
nemen of daarvan kwijting te geven, zijn goederen om niet of onder 
bezwarende titel te vervreemden of ze met hypotheek te bezwaren 
(art. 1247 Ger. W.). 

43· De in een krankzinnigengesticht geplaatste geesteszieke (2) behoudt 
in principe het beheer van zijn goederen. 
Ter beveiliging van zijn vermogensbelangen heeft de wet echter de 
mogelijkheid geschapen om een voorlopig bewindvoerder te be
noemen (3). 

44· a. Een bijzondere voorlopige bewindvoerder kan door de vrede
rechter worden aangewezen hetzij op verzoek van de bloed- of aan
verwanten, de echtgenoot of de echtgenote, de commissie van beheer 
van het gesticht, de schuldeisers of enige andere belanghebbende per
soon, hetzij op ambtshalve ingestelde vordering van de procureur 
des Konings. De benoeming kan aileen plaats hebben na beraad
slaging van de familieraad (4). 

45· b. Voor de geesteszieken voor dewelke geen bijzondere voorlopige 
bewindvoerder benoemd werd is er een algemene voorlopige bewind
voerder : 

(r) Voordien was de rol van de voorlopige bewindvoerder beperkter: zie Luik, 13 juli 1943, 
Pas., 1944, II, I. 

(2) Het gaat hier steeds om geesteszieken die niet minderjarig of onbekwaamverklaard zijn : 
voor dezen voorziet het burgerlijk wetboek immers een volledig beschermingsregime. Voor 
de ontvoogde minderjarigen en de onder gerechtelijke raadsman gestelde geesteszieken 
dienen de bepalingen van het burgerlijk wetboek en van de krankzinnigenwet gecumuleerd. 
(3) Deze voorlopige bewindvoerder client duidelijk te worden onderscheiden van deze 
benoemd gedurende een geding van onbekwaamverklaring krachtens artikel 1246 Ger. W. 
Zij kunnen niet tegelijk bestaan. De laatste primeert de eerste. 
(4) Artikel 29 Krankzinnigenwet zoals vervangen door artikel 2 W. 7 april 1964. 
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- van rechtswege in de openbare inrichtingen : de speciale toezicht
commissie wijst een van haar leden aan (1); 
- na beslissing van de vrederechter van het kanton waar het gesticht 
gelegen is in de gestichten waar geen commissie van beheer bestaat : 
de hoofden van deze gestichten moeten bij verzoekschrift door de 
vrederechter een algemene voorlopige bewindvoerder laten aan
nemen (2). 
De benoeming van een voorlopige bewindvoerder geldt voor een ter
mijn van drie jaar; zij kan worden vernieuwd (3). 

46. De bevoegdheden van de voorlopige bewindvoerder (4) kunnen 
in drie categorieen ingedeeld : 
a. Handelingen die hij zonder bijzondere machtiging kan verrichten: 
- schuldvorderingen innen ; 
- schulden betalen ; 
- de kosten van onderhoud en beh.andeling die ten laste van de gees-
teszieke zijn regelen en de bedragen die hij nodig acht ter verbetering 
van zijn lot te zijner beschikking stellen, binnen de perken van de 
inkomsten van de geesteszieke ; 
- huurovereenkomsten aangaan van ten hoogste drie jaar; 
- pachten of handelshuurovereenkomsten aangaan, zonder bep~rking; 
- de geesteszieke in . rechte als verweerder vertegenwoordigen. 
b. Handelingen die hij slechts met machtiging van de familieraad kan 
verrichten 
- een nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving aan
vaarden; 
- een lening opnemen en een hypotheek toestaan om schulden te 
voldoen (5). 
- onroerende goederen vervreemden die uitsluitend toebehoren aan 
de krankzinnige (5). 
c. Handelingen waartoe hij door de vrederechter van de woonplaats 
van de geesteszieke moet worden gemachtigd : 

roerende goederen doen verkopen; 
- de geesteszieke in rechte vertegenwoordigen als eiser ; 

(1) Artikel 30 Krankzinnigenwet. 
(2) Artikel 31 Krankzinnigenwet, vervangen door artikel 4 W. 7 april 1964. 
(3) Artikel 33, in fine Krankzinnigenwet. Artikel 30 quater regelt de bezoldiging van de 
bijzondere en algemene voorlopige bewindvoerder. 
(4) Artikel 31 Krankzinnigenwet, vervangen door artikel 7 W. 7 april 1964. 
(5) Hiervoor is bovendien homologatie door de rechtbank van eerste aanleg vereist (art. 
458 B.W.). 
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- de geesteszieke vertegenwoordigen bij boedelbeschrijvingen, reke
ningen, verdelingen en vereffeningen, met inbegrip van de vrijwillige 
openbare verkoop van onverdeelde onroerende goederen. 

47· De betekeningen aan de persoon van iemand die in een krank
zinnigengesticht geplaatst is kunnen gedaan worden aan de voorlopige 
bewindvoerder. De betekeningen aan de woonplaats van de krank
zinnigen kunnen, naar omstandigheden (bv. fraude), nietig verklaard 
worden (art. 31 in fine). 

48. De ten huize afgezonderde geesteszieke kan, net als de in een ge
sticht geplaatste geesteszieke, door de vrederechter van zijn woon
plaats van een bijzondere voorlopige bewindvoerder voorzien worden 
(art. 29 Krankzinnigenwet), met eenzelfde bevoegdheid terzake het 
beheer van zijn goederen. 

49· De gefnterneerde geesteszieke kan van een voorlopige bewindvoer
der worden voorzien indien zijn belangen zulks eisen (1). 
De voorlopige bewindvoerder wordt aangewezen door de Commissie 
tot bescherming van de maatschappij van de inrichting waar de ge
interneerde is geplaatst of door de vrederechter van de woonplaats 
van de gei:nterneerde, na advies van de familieraad. Hij heeft dezelfde 
bevoegdheden als de voorlopige bewindvoerder aangesteld in het kader 
van de krankzinnigenwet (2). 

so. De goederen van de geesteszieke die in staat van verlengde minder
jarigheid is verklaard worden beheerd door zijn ouders of zijn voogd. 
De bepalingen betreffende de voogdij over minderjarigen vinden mede 
toepassing op deze voogdij (art. 487octies B.W.). De voogdij kan niet 
worden opgedragen aan iemand die verbonden is aan de inrichting 
waar de geestelijk achterlijke is opgenomen (art. 487quater in fine). 

51. Het on twerp van wet betreffende de bescherming van de goederen 
van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of 
gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren (3). 

(I) Artikel 30 Wet I juli I964. 
(2) Artikel 30 Wet I juli I964. 
(3) Dit ontwerp zou de opheffing van hoofdstuk VII van de wet van I8 juni I85o op de 
regeling van de krankzinnigen, gewijzigd bij de wet van 7 april I964 tot gevolg hebben. 
Het zou echter niet alleen toepassing vinden op geesteszieken maar ook op bejaarden die 
aan kindsheid lijden en op personen die lijden aan een langdurige en ernstige lichamelijke 
onvolwaardigheid. 



Dit antwerp onderscheid twee soorten voorlopige bewindvoering (r) : 
a. de bijzondere voorlopige bewindvoerder door de vrederechter be
noemd op verzoek van de betrokken persoon, op verzoek van zijn 
echtgenoot of van een van zijn bloedverwanten, aanverwanten of 
schuldeisers, op vordering van de procureur des Konings of ambts
halve (2) (art. 3). 
Bij het verzoek client een geneeskundige verklaring gevoegd die ten 
hoogste rs dagen oud is. 
De vrederechter moet als bijzonder voorlopig bewindvoerder bij 
voorkeur de persoon aan wie de zieke volmacht verleende voor het 
beheer van zijn goederen, de echtgenoot of een van de naaste familie
leden van de zieke kiezen. 
b. De algemene voorlopige bewindvoerder, door de vrederechter be
noemd op verzoek van het hoofd van een inrichting voor geestes
zieken, die van rechtswege de goederen beheert van alle personen die 
in de inrichting worden gehouden (art. 6) (3). 

52. De bevoegdheden van de voorlopige bewindvoerder blijven de
zelfde als deze opgesomd in artikel 31 van de krankzinnigenwet 
(artikel 9). Aan de rechter wordt echter de mogelijkheid geboden de 
bevoegdheden te schakeren volgens de staat van onbekwaamheid 
van de zieke ·: de bevGE:gdheid -van_iedere voorlopige bewindvoerder 
kan, op diens verzoek, bij beschikking van de vrederechter worden 
uitgebreid tot andere - uitdrukkelijk te vermelden - daden van 
beheer of van beschikking (art. 9 in fine); de bevoegdheid van de bij
zondere voorlopige bewindvoerder kan door de vrederechter beperkt 
tot sommige van de opgesomde handelingen (art. ro) (4). 
Ten aanzien van personen aan wie een voorlopige bewindvoerder is 
toegevoegd, wordt iedere betekening gedaan aan de persoon of de 
woonplaats van de voorlopige bewindvoerder (art. 14) (5). 

(r) Het antwerp stelt de mogelijkheid een voorlopig bewindvoerder aan te duiden niet 
meer afhankelijk van een of andere maatregel van vrijheidsbeperking. 
(2) Als een verzoek tot afzondering ten huize bij de vrederechter aanhangig is dat niet 
uitgaat van de geesteszieke zelf. 
(3) Het antwerp maakt een einde aan het onderscheid tussen de ambtshalve bewind
voering door een lid van de bestuurscommissie en de bewindvoering door een door de 
vrederechter aangestelde persoon. Voortaan zal elke algemene bewindvoerder door de 
vrederechter worden aangewezen. 
(4) Het is niet wenselijk gebleken de mogelijkheid te scheppen om de bevoegdheden van 
de algemene voorlopige bewindvoerder te verminderen. Hij beheert immers de goederen 
van een persoon die in een inrichting wordt gehouden, en zich dus noodzakelijk in de on
mogelijkheid moet bevinden zelf te handelen. 
(5) Betekening aan de woonplaats van de geesteszieke is niet meer mogelijk. 



Afdeling III 

DE RECHTSBEKWAAMHEID VAN DE GEESTESZIEKE 
IN HET BIJZONDER: RECHTSHANDELINGEN VAN 

PERSOONLIJKE AARD ZOALS HUWELIJK, ECHTSCHEIDING, 
UITOEFENING VAN DE OUDERLIJKE MACHT, ERKENNING 

VAN EEN NATUURLIJK KIND, BESCHIKKINGEN BIJ TESTAMENT 

§ r. Huwelijk 

53· Luidens artikel 502 B.W. zijn alle rechtshandelingen door de 
onbekwaamverklaarde gesteld, zonder onderscheid, nietig (r). Het 
huwelijk aangegaan door een onbekwaamverklaarde is van rechts
wege nietig (2). De nietigheid van het huwelijk- in tegenstelling tot 
die van de andere rechtshandelingen - wordt door het hof van 
cassatie beschouwd als absoluut en kan ingeroepen worden door beide 
echtgenoten, een belanghebbende derde of het openbaar ministerie (3). 
Aldus heeft de voogd van de onbekwaamverklaarde het recht om, zelfs 
na diens dood, de nietigheid te vorderen van het huwelijk van de on
bekwaamverklaarde ; maar hij moet daarvoor. de toestemming van de 
familieraad hebben (4). 

(1) DE PAGE, II, nr. 360 : ,On s'est pourtant demande en doctrine si l'incapacite civile de 
l'interdit, absolue pour tout ce qui concerne les droits et obligations afferents au patrimoine, 
n' etait pas limitee par le regime meme de Ia representation qui caracterise la tutelle, et si les 
actes qui ne sont pas susceptible d'etre accomplis par representation (mariage, testament) 
ou dont !'initiative ne peut etre prise par un representant (reconnaissance d'enfant nature!, 
adoption) ne pouvaient pas etre faits par l'interdit dans une intervalle lucide. La question, 
controversee en doctrine, doit etre resolue par Ia negative. L'article 502 est, dans ses termes, 
absolu". 
(2) Cass., 21 februari 1895, Pas., 1895, I, 109 met eensluidende conclusies van Procureur
Generaal Mesdach de ter Kiele : , ... !'absence de tout consentement legal entrame une 
nullite essentielle par application de !'article 146 du code civil". 
Anders : LAURENT, II, nr. 286 e.v.; - RrGAUX, Les personnes, nr. 1032 : ,L'article 502 
du Code civil ne frappe de Ia nullite de droit que les actes patrimoniaux. En etendre l'effet 
aux actes personnels, conduit a transformer une incapacite d'exercice en incapacite de 
jouissance, alors que le legislateur n'a pas prevu d'habilation speciale pour le mariage de 
l' interdit". 
In Frankrijk kan, sinds de wet van 3 januari 1968, de onder voogdij gestelde geesteszieke 
huwen na toestemming van de familieraad of de ouders en na advies van een geneesheer, 
de onder curatele geplaatste geesteszieke mits toestemming van de curator of de voogdij
rechter (art. 506 en 514 C.Civ.). 
(3) Cass., 28 mei 1958, Pas., 1958, I, ro69). Het hof van cassatie onderscheidt de afwezig
heid van toestemming (juridische basis : art. 146 B.W.), die oorzaak is van een absolute 
nietigheid, van het gebrek in de toestemming (art. r8o B.W.), oorzaak van een betrekkelijke 
nietigheid. Deze theorie van de ,onbestaande huwelijken" wordt door de meeste auteurs 
verworpen (zie DE PAGE, H., I. nr. 583, II, nr. 360; - RmAux, F., Les personnes, nr. r I42 
en I428 e.v.). lnderdaad: I, artikel 502 B.W. voorziet weliswaar een nietigheid van rechts
wege, maar niettemin betrekkelijke nietigheid; 2. artikel 146 B.W., waarop het hof van 
cassatie steunt, wordt door artikel I84 B.W. niet opgenomen in de Iimitatieve opsomming 
van artikelen die aanleiding geven tot een absolute nietigheid; artikel 146 B.W. vormt een 
geheel met artikel r8o, al. I B.W. 
(4) Brussel, 20 december I893, Pas., I894, II, I89; verwerping van de voorziening door 
Cass., 2I februari I895. 
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54· De niet onbekwaam verklaarde geesteszieke kan een huwelijk 
aangaan gedurende een heldere tussenpoos (I). 
Degene die de nietigheid van het huwelijk vraagt moet bewijzen dat 
de geesteszieke die het ja-woord uitsprak ,n'a prononce qu'un son 
vide pour lui de tciute signification que ce mot comporte et qui n'a 
pu rejoindre le oui de l'interessee" (2). De nietigheid wordt ten on
rechte als absoluut bestempeld (3). 

55· De verlengd minderjarige kan niet in het huwelijk treden, vermits 
hij gelijkgesteld is met een minderjarige van minder dan I 5 jaar, 
v66r welke leeftijd geen geldige rechtshandelingen kunnen verricht 
worden. 
De staat van verlengde minderjarigheid is voorbehouden voor ernstig 
geestelijk achterlijken, wier geestelijk peil niet hager ligt dan dat van 
een kind van enkele jaren oud en die de voor het huwelijk vereiste 
toestemming (art. q6 B.W.) niet kunnen geven. Artikel 145 B.W., 
volgens hetwelk de Koning ter zake van het huwelijk ontheffing van 
het leeftijdsvereiste kan verlenen, is op deze personen niet toepasse
lijk : de Koning kan wel ontheffing verlenen van het leeftijdsvereiste, 
maar geen ontheffing van toestemming (4). 

(1) ... ,toute personne restee integri status doit etre, jusqu'a preuve du contraire, tenue 
pour jouir de l'intl~grite de ses facultes intellectuelles et ... celui qui allegue Ia demence en 
vue de prouver l'impossibilite absolue d'un consentement libre et spontane, devrait prouver 
qu'au moment precis oil Ia declaration de consentement a ete donnee a l'officier de l'etat 
civil, son auteur etait dans un etat de demence qui ne presentait pas d'intervalle lucide" 
(Gent, 2 juni 1902, Pas., 1903, II, 8). 
(2) Brussel, 16 februari 1940, R.P.N., 1942, 205. 
(3) Zie voetnoot (3) nr. 53· Cass., 28 mei I958, Pas., I958, I, Io69: op conclusie van advo
caat-generaal Duman, R. W., I957-I958, 2IOS; R.C.J.B., I959, 5 met noot M. Gevers: -
Brussel, 30 juni I966, Pas., I967, II, 126; - Rb. Brussel, 3 I maart I970, J. T., I970, 5I3, 
Voor een betrekkelijke nietigheid spraken zich vroeger uit: Gent, 2 juni 1902, Pas., I903. 
II, 8; Luik, 9 juni I949, Pas., I949, II, Ioo; Cass. fr., 9 november I887, D.P., I888, I, 
I6r. Striktjuridisch verdient de betrekkelijke nietigheid, gesteund op art. 146 en I8o B.W. 
de voorkeur. De lege ferenda is het wenselijk beide echtgenoten, maar aileen zij, de moge
lijkheid te bieden de nietigheid in te roepen. 
(4) Verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door de H. HAMBYE, biz. s-6. 
De commissie laat nog opmerken : ,Indien, per hypothese, iemand die in staat van ver
lengde minderjarigheid verkeert, toestemming tot zijn huwelijk kan geven, zou het oak 
mogelijk zijn de rechtbank te verzoeken aan die staat een einde te maken, waardoor hij in 
al de rechten van een meerderjarige wordt hersteld en derhalve in het huwelijk kan treden". 
TRAEST, G., De verlengde minderjarigheid, T.P.R., I973, 595-596 en MouGENOT, R., La 
minorite prolongee des arrieres mentawc, J. T., I973, 477 delen het standpunt van de Senaats
commissie. PAUWELS, J., De staat van verlengde minderjarigheid, R. W., I973-I974• 700-70I 
daarentegen is van oordeel dat de verlengd minderjarige, zoals iedere man of vrouw beneden 
de vijftien jaar, kan huwen op voorwaarde dat hij vrijstelling van de leeftijdsvereiste krijgt 
vanwege de Koning en de toestemming bekomt van zijn ouders (of andere personen, 
art. 148-I6obis B.W.). 
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§ 2. Echtscheiding 

56. De onbekwaamverklaarde geesteszieke kan niet uit de echt of 
van tafel en bed scheiden. Hij kan noch als eiser noch als verweerder 
vertegenwoordigd worden door zijn voogd (r), gezien het essentieel 
persoonlijk karakter van iedere echtscheidingsvordering. 

57· De in een krankzinnigengesticht opgesloten geesteszieke kan even
min uit de echt of van tafel en bed scheiden. Hij kan niet vertegen
woordigd worden door zijn voorlopige bewindvoerder (2). 

58. De onder gerechtelijk raadsman gestelde geesteszieke kan scheiden 
als hij het nodige onderscheidingsvermogen bezit (3) : het verbod te 
pleiten zonder de bijstand van een raadsman betreft alleen de patri
moniale rechten. 

59· De gei:nterneerde geesteszieke kan eveneens scheiden als hij vol
doende helder van gees't is (4). Uiteraard geldt dit ook voor geestes
zieken die het voorwerp waren van geen enkele maatregel (s). 

6o. Het huwelijk van een verlengd minderjarige kan niet door echt
scheiding of scheiding van tafel en bed ontbonden worden, omdat 
hij onbekwaam is om in rechte te verschijnen als eiser of als ver
weerder. Zijn ouders of zijn voogd kunnen hem niet vertegenwoordi
gen inzake echtscheiding, aangezien de procedure hoogst persoonlijk 
is (6). 

61. Wat de gronden tot echtscheiding betreft apprecieert de feiten
rechter souverein of de geesteszieke verantwoordelijk is voor de hem 
ten laste gelegde feiten. Het feit dat de ,schuldige" echtgenoot op 

(I) Cass., II november r869, Pas., I870, I, 3 met conclusies van advocaat-generaal Faider; 
- RIGAUX, F., Les Personnes, nr. 2034; -DE PAGE H., I, nr. 882. 
(2) Cass., 7 maart 1907, Pas., 1907, I, 154 met conclusies van advocaat-generaal Terlinden; 
- RmAux, F., Les Personnes, nr. 2039. Anders : Gent, 21 mei 1904, Pas., 1905, II, 180. 
(3) RmAux, F., nr. 2037;- DE PAGE, H., I, nr. 882. 
(4) RIGAUX, F., nr. 2040; - DEPAGE, H., I, nr. 882; - Rb. Brussel, 2I november 1953, 
]. T., 1955, 166; - Brussel, 25 mei 1965, R. W., 1965-1966, 102. Anders : Gent, 29 juni 
1955, R. W. I955-1956, 844 en Rb. Luik, 21 maart 1956, ]. Liege, I955-1956, 244) die het 
arrest van het hof van cassatie van 1907 ook op ge'fntemeerde geesteszieken toepassen. 
Vgl. Rb. Nijvel, 24 december I951, Pas., 1952, III, 82. 
(5) Rb. Dendermonde, 8 juni 1956, R. W., I956-1957, r566;- Rb. Dinant, 4 maart 1964, 
]. Liege, 1963-1964, 261. 
(6) PAUWELS, J., o.c., 701. 



het ogenblik van de feiten in een krankzinnigengesticht was opge
sloten of gei:nterneerd was belet zijn toerekenbaarheid niet (1). 

62. Luidens het nieuwe artikel 232 § 2 B.W. (2) kan echtscheiding ' 
door een der echtgenoten gevorderd worden indien de feitelijke schei
ding van meer dan tien jaar het gevolg is van de toestand van krank
zinnigheid of van diepe geestesgestoordheid waarin de andere echt
genoot zich bevindt en uit deze toestand een duurzame ontwrichting 
van het huwelijk blijkt, en het toekennen van de echtscheiding de 
materiele toestand van de minderjarige kinderen niet gevoelig ver
slecht. 

§ 3. Ouderlijke macht 

63. Men moet niet bekwaam zijn om de ouderlijke macht over zijn 
eigen kinderen uit te oefenen (3). Alle geesteszieken, oak de onbe
kwaamverklaarden en de verlengd minderjarigen (4) bezitten de ouder
lijke macht over hun kinderen, voor zover de afstamming vaststaat. 

§ 4· Erkenning 

64. De onbekwaamverklaarde, de verlengd minderjarige, en de andere 
geesteszieken uiteraard, kunnen een onwettig kind erkennen, voor 
zover zij over het nodige onderscheidingsvermogen beschikken (5). 

§ 5. Testament 

65. De onbekwaamverklaarde kan geen schenking doen of een testa
ment maken, daar alle handelingen na de onbekwaamverklaring ge
steld rechtens nietig zijn op grand van een onweerlegbaar vermoeden 
van krankzinnigheid (art. 502 B.W.). 

66. De verlengd minderjarige kan niet bij schenking of testament 
beschikken over zijn goederen, omdat hij gelijkgesteld wordt met een 
minderjarige beneden de vijftien jaar en een minderjarige die de leef
tijd van zestien jaar niet heeft bereikt geenszins kan beschikken 
(art. 903 B.W.). 

(I) DE PAGE, H., I, nr. 853, Z0
;- RIGAUX, F., Les personnes, nr. I955-I956. Zie Brussel, 

z6 februari I955, ]. T., I955. 33I;- Brussel, Z5 mei I965, Pas., I966, II, I34;- Brussel, 
Z7 oktober I956, Pas., I958, II, 39 en Rb. Brussel, z8 juni I967, Rev.dr.fam., I970, 46. 
(z) Ingevoegd door de wet van I juli I974 (Staatsbl. I7 augustus I974). Deze wet treedt 
echter pas in voege op de datum door de Koning bepaald en uiterlijk op I7 augustus I975 
(art. IZ). 
(3) DEKKERS, H., Handboek van burgerlijk recht, I, nr. 476.- DE PAGE, H., I, nr. 774bis, 
II, nr. 3, B, b : anders voor de onbekwaamverklaarde. 
(4) PAUWELS, J., o.c., nr. 35· In het ongepubliceerde voorontwerp bepaalde artikel 487bis 
§ 3 dat de verlengd minderjarige niet de ouderlijke macht over zijn kinderen uitoefent 
(advies Raad van State, blz. 8, punt II, b). Deze bepaling werd in ontwerp nr. 303 geschrapt. 
(5) RIGAUX, F., Les personnes, nr. Z779-Z78I. Anders, voor de onbekwaamverklaarde, 
DE PAGE, H., I, nr. IIZ7. 
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67. Voor de andere geesteszieken geldt artikel 901 B.W. : ,Om een 
schenking onder de levenden te kunnen doen of een testament te 
kunnen maken moet men gezond van geest zijn". 
Het bewijs dat de testateur niet gezond was van geest op het ogenblik 
dat hij het testament maakte kan geleverd worden door alle bewijs
middelen, en ondermeer door vermoedens. Dit bewijs kan derhalve 
voortvloeien hetzij uit de aanhoudende staat van krankzinnigheid 
van de testateur, hetzij uit de gewone staat van zinsverbijstering zowel 
in de periode onmiddellijk v66r als in de periode onmiddellijk na het 
testament, behoudens het recht van de begunstigde om aan te tonen 
dat de beschikker in een uitzonderlijke heldere tussenpoos verkeerde; 
doch de omstandigheid dat de testateur op ongeregelde wijze ge
durende bedoelde periode tekenen van geestesgestoordheid vertoonde, 
is op zichzelf niet voldoende (1). 

Afdeling IV 

DE GEESTESZIEKE EN DE AQUILIAANSE AANSPRAKELIJKHEID 

68. Om aansprakelijk te kunnen zijn moet men toerekenbaar zijn. 
Een persoon die ten tijde van het plegen van het strafbaar feit geestes
ziek (2) was kan niet strafrechterlijk veroordeeld worden, wei ge!nter
neerd (3). Een persoon die geestesziek is wanneer hij aan een ander 
schade veroorzaakt, is daarvoor niet verantwoordelijk, maar hij kan 
wei tot schadevergoeding veroordeeld worden. 

69. Artikel 1386bis van het burgerlijk wetboek stipuleert : 
,Wanneer aan een ander schade wordt veroorzaakt door een persoon 
die zich in staat van krankzinnigheid bevindt of in een staat van 
ernstige geestesstoornis of zwakzinnigheid die hem voor de controle 
van zijn daden ongeschikt maakt, kan de rechter hem veroordelen tot 
de gehele vergoeding, of tot een gedeelte van de vergoeding waartoe 
hij zou zijn gehouden, indien hij de controle van zijn daden had. 
De rechter doet uitspraak naar billijkheid, rekening houdende met 
de omstandigheden en met de toestand van de partijen" (4). 

(I) Cass., IS februari 1957, Pas., I957, I, 7I3; R. W., I957-1958, I963. 
(2) Zodanig dat hij over geen vrije wil, geen bewust onderscheidingsverrnogen meer be
schikt. 
(3) Indien hij nog geestesziek is op het ogenblik van de gerechtelijk beslissing. 
(4) Vgl. artikel 489-2 C. Civ. zoals gewijzigd door de Franse wet van 3 januari I968 : 
,.Celui qui a cause un dommage a autrui alors qu'il etait sous !'empire d'un trouble mental, 
n' en est pas moins oblige a reparation". 
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70. De geesteszieke is principieel onverantwoordelijk (1). 
Het feit dat hij kan verplicht worden het geheel of een gedeelte van de 
verwekte schade te herstellen vindt zijn grondslag dan ook niet in 
het recht maar in de billijkheid (2). 
De rechter oordeelt souverein. Hij kan rekening houden met de betaal
kracht van de geesteszieke enerzijds en met de vermogenstoestand van 
de benadeelde anderzijds. Hij kan ook een verschillende vergoeding 
toekennen naargelang de schade veroorzaakt werd door een half 
bewuste of een totaal onbewuste geesteszieke. 
Artikel 1386bis is toepasselijk op alle geesteszieken, ook op de verlengd 
minderjarigen (3). 

71. Bovendien zijn de ouders aansprakelijk voor de schade veroor
zaakt door de minderjarige geesteszieken en de verlengd minder
jarigen, ongeacht hun leeftijd, die bij hen inwonen (art. 1384, lid 2 
B.W.). De onderwiJzers en ambachtslieden zijn aansprakelijk voor de 
schade veroorzaakt door hun geesteszieke leerlingen en leerjongens 
gedurende de tijd dat deze onder hun toezicht staan (art. 1384, lid 4 
B.W.). Of de meesters en zij die anderen aanstellen instaan voor de 
schade veroorzaakt door hun geesteszieke dienstboden en aangestelden 
in de bediening waartoe zij hen gebezigd hebben is betwist (4). 
Degenen die een geesteszieke onder hun hoede hebben kunnen ten
slotte aansprakelijk gesteld worden op grond van artikel 1382 B.W., 
wegens fout in de hoede. 

(1) Zie DE PAGE, H., II, nr. 914-916 en 361bis. Uitgezonderd in geval hij zelf schuld heeft 
aan zijn geestesziekte (bijvoorbeeld : als deze het gevolg is van een overmatig gebruik van 
alkohol of van stimulerende middelen). 
(2) Zie Cass., 5 juni 1953, Pas., 1953, I, 772. 
(3) Zie PAUWELS,]., o.c., biz. 602-604. MouGENOT, R., is blijkbaar van oordeel dat artikel 
1386bis alleen geldt voor de onder voogdij staande minderjarige en artikel 1384 voor de 
verlengd minderjarige wiens ouders nog in Ieven zijn (]. T., 1973, biz. 477). Ten onrechte. 
Waar artikel 1382 B.W. niet kan toegepast worden op een minderjarige met een volledig 
gemis aan onderscheidingsvermogen, kan op de verlengd minderjarige, die gerust mag 
gelijkgesteld worden met een minderjarige met volledig gemis aan onderscheidingsvermogen 
artikel 1386bis toegepast worden, zoals op alle geesteszieken. 
(4) Volgens DE PAGE, H., II, nr. 918 A, niet, omdat het onweerlegbare vermoeden van aan
sprakelijkheid hier steunt op de slechte keuze en men de meester niet kan verwijten een 
ondergeschikte slecht te hebben gekozen omdat deze later geestesziek wordt. Indien de 
geestesziekte duidelijk bestond op het ogenblik van de keuze van de ondergeschikte of 
indien zij nadien zichtbaar werd en de meester de ondergeschikte toch in dienst hield, zou 
de aansprakelijkheid we! gelden. 
Het systeem door DE PAGE ontwikkeld is vrij complex. Beter ware het vermoeden van aan
sprakelijkheid van de meesters ook voor geesteszieke ondergeschikten te behouden; de 
meester kan dan nog steeds bewijzen dat de schadeverwekkende daad, veroorzaakt door een 
onvoorzien geestesziek worden de ondergeschikte, aan overmacht - in hoofde van de mees
ter en van de geesteszieke - te wijten is (Zie DE PAGE, II, nr. 991, B in fine), 
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72. Een geesteszieke is niet verantwoordeiijk voor de schade veroor
zaakt door andermans daad; hij kan wei tot schadevergoeding veroor
deeid worden, door geiijktijdige toepassing van artikei I384 en I386bis 
B.W. (I). 

BESLUIT 

73. Met betrekking tot het juridisch statuut van de geesteszieken zijn 
drie opvattingen mogelijk : 
I. de geesteszieke heeft een bijzonder statuut nodig; 
2. de zieke in het algemeen heeft een statuut nodig; 
3· noch de zieke in het aigemeen noch de geesteszieke in het bijzonder 
hebben een statuut nodig. 

74· Het vigerend Beigisch recht huidigt de eerste opvatting : de 
geesteszieke, en aileen hij, heeft een juridisch statuut. De andere 
zieken worden door ons burgerlijk recht ge1gnoreerd. In het burgerlijk 
wetboek is er wei op twee piaatsen sprake van de ,ziekte" in het 
aigemeen (2), maar dan de ziekte die door de dood gevoigd wordt. 
Het burgerlijk wetboek kent maar een soort mens, de ,homo juri
dicus". De ziekte - indien zij geen ,ziekte van de geest'' is - tast 
de vrije wil niet aan, zij is een feitelijk gegeven zonder juridische 
draagwijdte (3). 

75. Een andere houding tegenover de ziekte. vinden we in het hoger 
besproken antwerp van wet betreffende de bescherming van de 
goederen dat niet aileen geidt voor geesteszieken, maar ook voor per
sonen aangetast door een Iangdurige vermindering van hun Iichaams
toestand (4). 

76. In de recente Franse rechtsieer vindt de opvatting dat de zieke 
een juridisch statuut nodig heeft en dat de ziekte een bestanddeei 
van de staat van de personen is grote weerkiank (5)· 

(1) Vgl. DE PAGE, H., II, nr. 918 B. 
(2) Artikel 909 B.W. (schenking of testament door een zieke, die nadien overlijdt, aan een 
geneesheer of apotheker : nietig); artikel 1975 B.W. (lijfrente, gevestigd op het Ieven van 
iemand die reeds was aangetast door de ziekte waaraan hij binnen 20 dagen na de dagteke
ning van het contract is overleden : nietig). Beide bepalingen steunen op een vermoeden 
van bedrog. 
(3) Vgl. LAMBOis, J. C., De !'influence de Ia sante sur I' existence des droits civils (Biblio
theque de droit prive, Par.is, 1963,) biz. 329-33r. 
(4) Zie oak de artikelen 354-360 Sw. over het verlaten van kinderen en onbekwamen, niet 
in staat zichzelf te beschermen uit hoofde van hun Iichaams- of geestestoestand. 
(5) Zie SAVATIER, R. : I. La sante, element de I' etat des personnes (D. 1958, Chr. biz. 95 e.v.; 
D. 1959, Chr., biz. 48 e.v.); z. La condition juridique du malade (Presences 1958, nr. 65, 
biz. 27 e.v.); 3.Les metamorphoses economiques et sociales du droit prive d'aujourd'hui(3"serie, 
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Het onderscheid tussen geestesziekten en andere ziekten heeft geen 
zin (1). Een geestesziekte kan voornamelijk lichamelijke oorzaken 
hebben, een lichamelijke ziekte kan voornamelijk psychische oorzaken 
hebben. Het enig onderscheid dat juridisch zin heeft is dit tussen de 
ziekten die de wil aantasten en deze die dit niet doen (2). 
,Le droit moderne n' est plus le droit de la volonte abstraite et de 
l'homo juridicus; il est devenu le droit des situations concretes et des 
desherites de la vie" besluit J. Pradel (3). 

77· De Franse wetgever heeft zich door deze opvattingen laten in
spireren bij het invoeren van de wet van 3 januari 1968 tot wijziging 
van de artikelen 488 tot 5 14 van het burgerlijk wetboek, getiteld , Over 
de meerderjarigheid en de meerderjarigen beschermd door de wet" (4). 
De Franse wet kent drie beschermingsregimes, de gerechtsbewaking, 
de voogdij en de curatele (5), die kunnen toegepast worden op geestes
zieken en op andere zieken, voor zover de ziekte de uitdrukking van 
de wil belet (6). 

78. De opvatting dat de geesteszieke geen behoefte heeft aan een 
juridisch statuut wordt vurig verdedigd door psychiater P. Sivadon : 
,La notion d'aliene mental a perdu aujourd'hui tout sens precis et 
doit done etre abandonnee. 

Approfondissement d'un droit renouvele, 1959, nr. 382 e.v.): PRADEL, J., La condition 
civile du malade (Biliotheque de droit prive, Paris, 1963, 278 biz.). PRADEL J, geeft zelfs 
een juridische definitie van de ziekte, die hij omschrijft als : .,1° un trouble pathologique 
entrainant ou non une alteration mentale, mais diminuant dans tous les cas les capacites 
de resistance du sujet; 2° un trouble interne; 3° un trouble progressif". Vgl. De definities 
van de beroepsziekten in ons sociaal recht. 
(1) ... .,dans toute maladie, !'aspect corpore! existe et dans chaque, la cure de !'esprit va 
de pair avec celle du corps" (PRADEL, J., o.c., biz. 17). 
(2) Zie PRADEL, J., o.c., biz. 37; SAVATIER, R., Metamorphoses, o.c., nr. 391. Vgl. Cass. fr! 
17 oktober 1955. J.C.P., 1956, II, 9226 + noot J. c. LAURENT : .,les parties doivent etre 
physiquement capables d'avoir et d'exprimer Ia volonte de s'obliger", 
(3) O.c., biz. 260, 
(4) Commentaren door SAVATIER, R., Le risque pour l'homme de perdre l'esprit et ses conse
quences en droit civil, Rec. Dalloz Sire_v, 1968, chron. XIX, biz. 109 e.v. en MASS1P, J., La 
reforme du droit des incapables majeurs, R. Not. Defrenois, 1969, biz. 1093 e.v. 
(5) De gerechtsbewaking (sauvegarde de justice) laat toe de rechtshandelingen van een 
principieel rechtsbekwame meerderjarige te vernietigen ingeval van benadeling of te ver
minderen in geval van overdaad, rekening houdende met het fortuin van de beschermde 
persoon, het nut van de rechtshandeling en de goede of kwade trouw van de medecontractant 
(art. 491 C. Civ.). De voogdij geldt voor meerderjarigen die op een voortdurende marrier in 
de handelingen van het burgerlijk Ieven moeten beschermd worden (art. 492 C. Civ.). De 
curatele is bedoeld voor meerderjarigen die er behoefte aan hebben in de handelingen van 
het burgerlijk Ieven raad te krijgen en gecontroleerd te worden (art. 508 C.Civ.). 
(6) Artikel 490 C.Civ. 
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Les maladies mentales posent uncertain nombre de problemes juridi
ques, mais aucun de ces problemes ne leur est specifique. 
Certains sujets doivent etre traites et eventuellement isoles contre leur 
gre (parmi eux des cas chirurgicaux, des maladies infectieuses, epide
miques et quelques rares cas psychiatriques). 
Certains sujets, hospitalises ou non, empeches par la maladie ou par 
toute autre cause d' exercer leurs droits civils ou de gerer leurs biens 
(absence prolongee, maladie physique grave, senilite ou retard mental 
et aussi quelques cas psychiatriques) doivent pouvoir etre assistes ou 
supplees ... Il n'y aura plus a l'avenir de statut du malade mental, 
mais la legislation generale se sera enrichie de dispositions permettant 
de repondre a des situations et des circonstances qui, des aujourd'hui, 
ne sont pas !'apanage exclusif d'une categorie de citoyens" (1). 

79· Het is zonder twijfel opportuun een statuut uit te werken voor de 
geestelijk achterlijke personen, die een welomlijnde kategorie, onge
neeslijk zieke, personen vormen (2). De wet op de verlengde minder
jarigheid is overal goed onthaald en is tot nu toe niet het voorwerp van 
fundamentele kritiek geweest. 

So. Voor de geesteszieken en de andere zieken is bet vraagstuk veel 
delikater. 
De meeste ziekten zijn moeilijk vatbaar en kennen vele gradaties (3). 

(I) SIVADON, P., Refiexions d'un psychiatre, Annales de droit, I973• biz. 233-234. 
(2) Wat de zwakzinnigenzorg betreft zijn verscheidene combinaties mogelijk. Het komt 
erop aan voor elke gehandicapte die te verwezenlijken die voor hem het meest aangewezen is 
I. eigen gezin, eigen werk, eigen vijetijdsbesteding; 
2. eigen gezin, eigen werk, beschuttende vrijetijdsbesteding; 
3· eigen gezin, beschuttende werkplaats, beschuttende vrijetijdsbesteding; 
4· eigen gezin, beschuttende werkplaats, eigen vrijetijdsbesteding; 
s. pleegtehuis, eigen werk, eigen vrijetijdsbesteding; 
6. pleegtehuis, eigen werk, beschuttende vrijetijdsbesteding; 
7· pleegtehuis, beschuttende werkplaats, beschuttende vrijetijdsbesteding; 
9· pleegtehuis, beschuttende werkplaats, eigen vrijetijdsbesteding. 
(Uit. : VAN GELDEREN, H., SPEIJER, N., STAAL, A., Zwakzinnige kinderen, Stafleu Leiden, 
I969, biz, I87). 
(3) , ... Ia maladie est plutot insaisissable. Dans sa notion d'abord : sans repeter a que! 
point elle rendrait le Droit esclave de Ia medecine, considerons seulement queUes nuances 
insensibles separent Ia sante parfaite, de Ia sante quelconque, de Ia sante precaire, de l'etat 
maladif, de Ia maladie chronique, de Ia maladie aigue, de Ia maladie martelle. Ou arreter 
Ia protection? Difficulte d'autant plu& grande que cette differenciation ne se faut pas seule
ment dans l'espace, mais dans le temps :on passe de l'un a !'autre de ces etats, et on guerit 
quelquefois avant de s' en etre rendu compte". (LoMBOIS, J. C., o.c., biz. 330; deze auteur 
zegt dit aileen voor de lichaamsziekten, maar het geldt eveneens voor de geestesziekten). 
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Een welomlijnd statuut 1s, zeker uit therapeutisch oogpunt, niet 
gewenst (r). 

8r. Alleszins is het wenselijk 
1° In het burgerlijk wetboek zelf beschermende bepalingen te voor
zien voor alle personen die om een of andere reden niet of niet vol
doende in staat zijn hun wil te uiten en/of hun goederen te beheren. 
tDe beste oplossing bestaat erin de artikelen 489-5 15 van het burger
Iijk wetboek te vervangen, naar Franse voorbeeld, door nieuwe bepa-
ingen die een flexibel beschermingssysteem, met diverse opties, in

richten· : gerechtsbewaking, curatele en voogdij, naargelang de min 
of meer grate behoefte aan bescherming van de betrokkene ( 2). 

82. Het antwerp betreffende de bescherming van de goederen van 
personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel on
bekwaam zijn die te beheren voldoet minder omdat het de artikelen 
489 e.v. van het burgerlijk wetboek onaangeroerd laat en naast de 
onbekwaamverklaring en de bijstand van de gerechtelijke raadsman 
de algemene of bijzondere voorlopige bewindvoering voorziet (3). 
In plaats van de bepalingen inzake bekwaamheid en beheer van de 
goederen van de geesteszieke te verspreiden over het burgerlijk wet
hoek enerzijds en bijzondere wetten anderzijds verdient het aanbe
veling gans deze materie op te nemen in het burgerlijk wetboek. 

83. Een louter jurisprudentiele uitbreiding van het bestaande begrip 
,onmogelijkheid van zijn wil te kennen te geven" zou evenmin vol
doening schenken. 

84. De rechter moet een zeer grate vrijheid genieten bij het kiezen 
van het geschikte beschermingsregime. lndien het een zieke betreft 

(r) ,.Tout statut sclerose, fixe une situation. N'est-ce pas un obstacle au traitement que 
d'enfermer ainsi le malade dans sa maladie. A l'epoque qui a invente les cures ambulatoires 
et )'hospitalisation a domicile, n'est-ce pas un devoir que de considerer, en tous points, 
le malade comme un homme normal. Et puisqu'on parle tant des rapports du mental et 
du physique ... n'est-ce pas le permier element d'un traitement de persuader au ma!ade que 
Ia maladie n'existe pas?" (LoMBOIS, J. C., o.c., biz. 331). 
(2) Naargelang de min of meer grate behoefte aan bescherming van een persoon onder 
curatele zou de bijstand van de raadsman bovendien kunnen beperkt worden tot sommige 
van de in de wet opgesomde rechtshandelingen of uitgebreid tot niet in de wet opgesomde 
rechtshandelingen. Vgl. de bevoegdheden van de voorlopige bewindvoerder in het antwerp 
betreffende de bescherming van de goederen. 
(3) In de plaats van ware beter. Men maakt echter het recht nodeloos ingewikkeld door 
beroep te doen op een nieuw instituut, de voorlopige bewindvoering, waar de bestaande 
instituten, zoals voogdij en curatele, voldoening kunnen schenken. De ,gerechtsbewaking", 
gesteund op de benadeling, biedt verder vele mogelijkheden. 
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is een geneeskundig advies noodzakelijk, maar dit advies is niet op 
zichzelf bindend; het moet getoetst worden aan de persoonlijke 
waarneming van de rechter die in laatste instantie beslist (r). 

85. In aile geval mag de keuze van het beschermingsregime niet 
afhangen van het al of niet opnemen van de zieke in een hospitaal 
of psychiatrische inrichting. Het kan uit therapeutisch oogpunt 
wenselijk zijn iemand in een inrichting op te nemen die in staat is 
zelf zijn goederen te beheren. Omgekeerd is het niet ondenkbaar dat 
een persoon beschermd client te worden in het beheer van zijn goe
deren terwijl opname in een inrichting niet de geschikte therapie voor 
hem is. 

86. Tenslotte is het wenselijk 

2° Wettelijke bepalingen uit te werken ter waarborging van de 
persoonlijke vrijheid bij de opneming en de behandeling van een pa
tient in een ziekenhuis of in een- voortaan open- psychiatrische 
inrichting (2). Tegen zijn wil mag een persoon slechts in geval van 
absolute - therapeutische of sociale - noodzaak opgenomen worden. 

87. Het staat nu wei vast dat de opsluiting in een inrichting voor de 
geesteszieke een slechte therapie is en moet beperkt blijven tot de 
ergste gevallen (razernij). 
Een geestesziek.e vooral mag niet van de maatschappij vervreemd wor
den (3). Iemand die maatschappelijk ziek is geneest men niet door hem 
van de maatschappij af te zonderen. 

(1) Het terrein van bet recht is niet hetzelfde als dit van de geneeskunde: , ... il importe 
de prendre conscience de ce que le psychiatre oriente sa recherche vers Ia mise en evidence 
des determinismes individuels, tandis que le juge doit etablir Ia responsabilite du sujet a 
l'egard de Ia societe" (SIVADON, P., Ann. dr., 1973, biz. 231). , ... comment Ia medecine 
Ia psychiatrie, Ia psychologie, sciences de Ia nature, permettent-elles de decider si un acte 
est, au regard de Ia loi (juridique)imputable" (RIGAUX, F., L'irrationalite et le droit, Ann. dr., 
1973, biz. 177). Zowel wat de keuze van bet beschermingsregime als wat de toerekenbaar
heid betreft beslist de rechter. 
(2) Het antwerp betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke is een stap 
in de goede richting. Het opnemen van algemene beschermingsmaatregelen (toestemming 
van de patient of van zijn naaste verwanten, therapeutische of sociale noodzaak, of hoog
dringendheid) in bet kader van een vernieuwde ziekenhuiswet, verdient misschien meer 
aanbeveling. 
(3) ,Pourquoi les troubles mentaux, qui sont des modifications jugees derivantes (par Ia 
famille, puis le medecin, puis la societe, etc ... ) de la relation du sujet a ses proches, pourquoi 
ces troubles de Ia communication devraient-ils preferentiellement etre ,traites" dans des 
lieux ou de tres nombreux facteurs de structure institutionnelle s'opposent d'habitude au 
retablissement de cette communication?" (BAunouR, J., Le ,malade mentale" et ses droits, 
Ann. dr., 1973, biz. 220). 
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SOMMAIRE 

LE 8TATUT DES MALADES MENTAUX 

Les problemes des malades mentaux en general et des arrieres mentaux en parti
culier sont a l'ordre du jour. 
L'arrieration mentale est definie de fa<;on precise dans notre droit par la loi 
du 29 juin I973 (487 C. civ.). La maladie mentale est, du point de vue juridique 
aussi bien que du point de vue medical,. tres difficile a definir. Largement vu le 
malade mental est une personne qui, en raison de son etat mental, requiert des 
soins et une protection, tant dans son propre interet que dans !'interet de la 
tranquillite publique. 
Plus specifiquement sur le terrain du droit civil est-il une personne, qui est, en 
raison de !'alteration de ses facultes mentales, hors d'etat d'assumer la gestion de 
ses biens (et d'exprimer sa volonte). 
La legislation de base est envore toujours la loi du I8 juin I8So sur le regime des 
alienes. Le trait principal de cette legislation est qu'elle reduit la liberte du malade 
mental, sans faire la distinction quand il s'agit d'un malade mental colloque dans 
un etablissement psychiatrique, sequestre a domicile ou interne par application 
de la loi du I juillet I964. Plus libre est le malade mental dans des services psy
chiatriques ouverts qui ont acquis le droit d'existence depuis l'an I963. 
Le projet de loi relatif a la protection de !a personne des malades mentaux veut 
concilier Ia preoccupation des medecins de soigner precocement et discretement 
les troubles mentaux et celle des juristes de veiller a la protection de l'individu 
et de l'ordre social. 
Pour le droit civil sont importantes les stipulations qui concernent la capacite 
civile, la gestion des biens et la responsabilite aquilienne du malade mental : on 
les trouve dans les articles 487bis, 489 au SIS et I382bis du C. civ., dans les 
articles I238 au I2S3 du Code Judiciaire et dans le chapitre VII (art. 29 au 34) de 
la loi sur le regime des alienes. 
En ce qui concerne la capacite civile, suivantes categories de malades mentaux 
peuvent etre distinguees ; 
a. le malade mental qui n'a pas ete assujetti a une mesure judiciaire ou adminis-

trative; 
b. le malade mental interdit; 
c. le malade mental place sous conseil judiciaire; 
d. le malade mental colloque ou sequestre, auquel il a ete adjoint un administra

teur provisoire ; 
e. le malade mental interne, avec possibilite d'adjonction d'un administrateur 

provisoire ; 
f. le malade mental place sous statut de minorite prolongee, represent€: par ses 

parents ou par un tuteur. 
Le projet de loi relatif a la protection des biens des personnes totalement ou 
partiellement incapable d' en assumer la gestion en raison de leur etat physique ou 
mental, datant du I I avril 1969, discerne deux sortes d'administration provisoire, 
!'administration provisoire speciale et generale, independamment de toute mesure 
de limitation de la liberte. Au lieu de disperser les dispositions concernant la capa
cite civile et !'administration des biens du malade mental dans le C. civ. d'une 
part, et dans les lois speciales d'autre part, il est a recommander d'inserer toute la 
matiere dans le code civile. 
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Theoriquement on peut avoir trois conceptions par rapport au statut juridique 
des malades mentaux : 
a. le malade mental a besoin d'un statut specifique; 
b. le malade en general a besoin d'un statut; 
c. ni le malade en general, ni le malade mental en special, n'ont besoin d'un 

statut. 
Pratiquement il nous parait souhaitable : 
a. de prevoir dans le c. civ. meme, des dispositions protegeantes pour toutes les 

personnes qui, pour une raison quelconque, ne sont pas capables, ou le sont 
insuffisamment, d'exprimer leur volonte et/ou d'administrer leurs biens; 

b. d'elaborer des dispositions legales garantissant la liberte personnelle a !'occa
sion de !'admission d'un patient dans un hopital ou dans un etablissement 
psychiatrique. On ne peut admettre une personne contre son gre que dans 
le cas d'une necessite therapeutique ou sociale absolue. 

ZUSAMMENFASSUNG 

DIE RECHTLICHE STELLUNG GEISTIG BEHINDERTER. 

Das Problem des Geisteskranken im allgemeinen und der Irren insbesondere ist 
in der Juristenwelt aktuell. 
Die Geistesschwachheit wird seit dem Gesetz vom 29. Juni 1973 in unserem 
Recht genau definiert (Paragraph 487bis des bi.irgerlichen Gesetzbuches). Die 
Geisteskrankheit ist vom juristischen Standpunkt her eben so schwierig definier
bar als vom medizinischen Standpunkt her. lm breiten Sinne kann man sagen class 
der Geisteskranke eine Person ist die wegen seines Geisteszustandes Versorgung 
und Schutz braucht, sowohl in seinem eignen Interesse als im Interesse der offen
lichen Ruhe. 
Mehr bestimmt auf dem Gebiet des bi.irgerlichen Rechts ist er eine Person deren 
Geistesvermogen derartig vermindert sind class er nicht imstande ist seine Gtiter 
zu verwalten (und seinen Willen erkennenzugeben). 
Die Grundgesetzgebung ist noch immer das Gesetz vom 18. Juni 1850 betreffend 
die rechtliche Stellung der Irren. Hauptmerkmal dieser Gesetzgebung ist class 
sie die Freiheit des Geisteskranken beschrankt, ob es sich nun handelt urn einen in 
einem Irrenhaus eingeschoi3enen, einen zu Hause sequestrierten oder einen auf 
Grund des Gesetzes vom 1. Juli 1964 internierten Geisteskranken. Freier ist der 
Geisteskranke in den offenen psychiatrischen Einrichtungen die seit 1963 
Existenzberechtigung haben. 
Der Gesetzenwurf vom 12. Marz 1969, betreffend den Schutz der Person eines 
Geisteskranken will die Versohnung des Standpunktes des Arztes, namlich die 
Moglichkeit von rechtzeitiger und diskreter Behandlung des Geisteskranken, 
mit dem Standpunkt des Juristen : der Schutz der Person und der sozialen Ord
nung. 
Fi.ir das btirgerliche Recht sind die Bestimmungen die die Rechtsfahigkeit, die 
Verwaltung der Gi.iter und die Haftung aus unerlaubter Handlung des Geistes
kranken anbelangen, wichtig : man findet diese zurtick in den Paragraphen 
487bis, 489his, 5 r 5 und 1 3 82his des btirgerlichen Gesetzbuches, in den Paragraphen 
1238 his 1253 des Gesetzbuches ftir Prozesrecht und in Kapitel VII (Paragra
phen 29 his 35) des Gesetzes betreffend die rechtliche Stellung der Irren. 



Mit Bezug auf die Rechtsfahigkeit konnen folgende Kategorien Geisteskranken 
unterschieden werden : 
a. der Geisteskranke der nicht den Gegenstand bildete einer gerichtlichen oder 

VerwaltungsmaBnahrne; 
b. der entmiindigte Geisteskranke, von seinem Vormund vertreten; 
c. der Geisteskranke der unter einem Rechtsbeistand gestellt wurde ; 
d. der in einem Irrenhaus eingeschoBene Geisteskranke, und der zu Hauset 

sequestrierte Geisteskranke, an dem ein provisorischer Verwalter zugeftig 
wurde; 

e. der internierte Geisteskranke der auch einen provisorischen Verwalter be
kommen kann; 

f. der Geisteskranke der im Staat verlangerter Minderjahrigkeit erklart wurde, 
und der von seinen Eltern oder einem Vormund vertreten wird. 

Der Gesetzesentwurf vom 11. April 1969 betreffend den Schutz der Guter von 
Personen die wegen ihres Leibes- order Korperzustandes total oder partiell 
rechtsunfahig sind diese zu verwalten, macht den Unterscheid zwischen der 
allgemeinen und der besonderen Verwaltung, unabhangig von jeder MaBnahrne 
zur Beschrankung der Freiheit. Statt der Verstreuung der Bestimmungen hin
sichtlich der Rechtsfahigkeit und der Verwaltung der Guter des Geisteskranken 
im biirgerlichen Gesetzbuch einerseits, und in den besonderen Gesetzen ander
seits, ist es angewiesen die ganze Materie im biirgerlich Gesetzbuch aufzunehmen. 
Hinsichtlich der rechtlichen Stellung geistig Behinderter sind theoretisch drei 
Einsichten moglich : 
a. der Geisteskranke braucht ein besonderes Statut; 
b. der Kranke im allgemeinen bracht ein Statut; 
c. weder der Kranke im allgemeinen, noch der Geisteskranke insbesondere 
brauchen ein Statut. 
Praktisch scheint es uns erwiinscht : 
a. im biirgerlichen Gesetzbuch selbst Schutzbestimmungen vorzusehen fur alle 
Personen die aus irgendeinem Grund nicht oder nicht geniigend imstande sind 
ihren Willen zu auBern und/oder ihre Giiter zu verwalten; 
b. Gesetzbestimmungen auszuarbeiten zur Garantie der personlichen Freiheit 
bei der Aufnahme eines Patienten im Krankenhaus oder in einer psychiatrischen 
Einrichtung. Nur im Falle absoluter therapeutischer oder sozialer Notwendigkeit 
darf eine Person gegen seinen Willen aufgenommen werden. 

SUMMARY 

THE MENTALLY ILL AND THE LAW 

The problem of the mentally ill in general and of the mentally defectives m 
particular is in the legal world an actual one. 
Since the Law of June, 29 1973 (art. 487bis of the Civil Code) the mental de
ficiency is defined in our law. The mental illness is, from the legal point of view 
as difficult to define as from the medical one. Roughly spoken one can say that 
the mentally ill person is a person who, because of the state of his mind, deserves 
care and protection, in his own interest as well as in the interest of the public 
tranquillity. 
More precise in the field of the civil law, he is a person whose mental capacities 



are diminished in such a way that he isn't able to manage his estate (and to ex
press his will). 
The basiclegislation is still the Law of June, r8 r85o, concerning the status of the 
lunatics. The principal characteristic of this legislation is that it restrains the 
freedom of the mentally ill person, whether the mentally ill person is detained in a 
mental hospital, detained at home or confined on the base of the Law of July, r, 
1964. More free is the mentally disabled person in the open mental homes which 
have acquired their right of existence since 1963. 
The bill of March, 12, 1969 concerning the protection ofthe person of the men
tally disabled wants to reconcile the physician's standpoint, i.e. the possibility of a 
timely and discrete treatment of the mentally ill, with the lawyer's standpoint : 
the protection of the person and of the social order. 
The stipulations which concern the mentally ill person's legal capacity, the mana
gement of his estate and his liability with respect to wrongful damage done to pro
perty, are important with respect to the civil law : one finds them dispersed in 
articles 487bis, 489 till 515 and r382bis of the Civil Code, art. 1238 till 1253 of 
the judicial Code and in Chapter VII (art. 29 till 34) af the Law concerning the 
status of the lunatics. 
With regard to the legal capacity, following categories of mentally ill persons can 
be distinguished : 
a. the mentally disabled not being object of a judicial or administrative measure; 
b. the mentally ill declared incapable of managing his own affairs, and represented 

by a tutor; 
c. the mentally ill who is placed under a guardian ; 
d. the mentally ill, who is confined in a mental hospital, and the one who is 

detained at home, to whom an interim curator has been joined ; 
e. the confined mentally ill who also can be provided with an interim curator; 
f. the mentally ill, declared in a status of continued minority, and who is repre-

sented by his parents or by a tutor. 

The bill of April, rr, 1969 concerning the protection of the estate of those per
sons, who, because of their corporal or mental state are totally or partially un
capable to manage it, distinguishes two sorts of interim curacy, the general and 
the special one, independently of every measure to restrain the freedom. Instead 
of spreading the stipulations concerning the mentally ill's legal capacity and the 
management of his estate over the Civil Code on the one hand, and over special 
laws on the other hand, is it desirable to include the whole matter in the Civil 
Code. 
In relation to the juridical status of the mentally disabled persons, three con
ceptions are possible : 

a. mentally disabled person needs a special status; 
b. the ill person in general needs a status ; 
c. nor the ill person in general, neither the mentally ill person in particular need 

a status. 
Practically spoken it seems desirable to us : 
a. to provide the Civil Code itself with protecting measures for all the persons 

who are, for any reason, unable to express their wills and/or to manage their 
estates; 

b. to elaborate legal rules in order to garantee the personal freedom when a 
patient goes into a hospital or in a psychiatric institution. Only in cases of abso
lute therapeutic or social necessity may a person be forced to go in. 


