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DE BESCHERMING VAN MEERDERJARIGE 

WILSONBEKWAMEN IN HET 

 INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

Sara Berte*

I. INLEIDING

1. De wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot 

instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid1 heet  

geen wijziging van het Wetboek van Internationaal Privaatrecht (WIPR)2 tot gevolg. Deson-

danks is het zeer relevant om in dit themanummer de bescherming van meerderjarige wilson-

bekwamen in het internationaal privaatrecht uiteen te zetten.

In onze huidige samenleving komen steeds meer grensoverschrijdende situaties tot stand als 

gevolg van de toenemende mobiliteit. Grensoverschrijdende situaties waarin ook meerderjarige 

wilsonbekwamen betrokken zijn, zijn legio. Een demente grootvader wenst op een helder 

moment zijn buitenverblijf in Zwitserland te schenken aan zijn kleindochter; een Italiaanse, die 

verstandelijk gehandicapt is ten gevolge van een verkeersongeval, woont in Brussel en wil haar 

appartement verkopen om terug naar Italië te verhuizen; een suikertante heet  als enige erfge-

naam haar meerderjarige Belgische neef, die in Madrid woont en het syndroom van Down 

heet . Al deze gevallen bevatten een verschillend grensoverschrijdend element: een buitenlands 

goed, een vreemde nationaliteit en een woonplaats in het buitenland. Bijgevolg moet het inter-

nationaal privaatrecht gehanteerd worden om een antwoord te bieden op vragen als: is de Belgi-

sche rechter bevoegd om een beschermingsmaatregel uit te vaardigen?; volgens welk recht moet 

de wilsonbekwaamheid beoordeeld worden?; welk recht bepaalt de soort van beschermings-

maatregel die opgelegd moet worden?; hoe wordt een in het buitenland uitgevaardigde bescher-

mingsmaatregel ontvangen in het Belgische rechtsstelsel?

2. In de voorliggende bijdrage staan de meerderjarige wilsonbekwamen centraal, wat ook het 

thema is van dit tijdschrit nummer. Dit heet  tot gevolg dat bepaalde rechtsbronnen en vaak 

voorkomende situaties van internationaal privaatrecht aangaande minderjarigen en ouderlijk 

gezag hier niet aan bod komen.

* Doctoraatsbursaal aan het Instituut voor Internationaal Privaatrecht – KU Leuven.
1 BS 14 juni 2013.
2 Wet 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, BS 27 juli 2004.
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3. Het kader van de wilsonbekwaamheid in het internationaal privaatrecht is een complexe 

materie wegens de verscheidenheid aan toepasselijke rechtsbronnen en de verschillende speci-

i eke casussen waarin vragen van internationaal privaatrecht kunnen rijzen, bijvoorbeeld met 

betrekking tot de veref ening en verdeling van een nalatenschap, de schenking of de verkoop 

van een onroerend goed. Bijgevolg is in de eerste plaats een beknopt overzicht van de toepasse-

lijke instrumenten noodzakelijk. Nadien wordt de bescherming van meerderjarige wilsonbe-

kwamen besproken overeenkomstig het gebruikelijke “stappenplan” van het internationaal pri-

vaatrecht, meer bepaald eerst de vraag naar de internationale bevoegdheid van de Belgische 

rechter, vervolgens het toepasselijke recht, en ten slotte de stap van de erkenning en tenuitvoer-

legging.

II. OVERZICHT VAN DE TOEPASSELIJKE RECHTS-
BRONNEN

4. Het WIPR is het bekendste instrument van het Belgische internationaal privaatrecht. Even-

wel moet men vandaag de dag tevens meer en meer rekening houden met de internationale en 

Europese rechtsbronnen. Tussen deze verschillende bronnen van internationaal privaatrecht 

geldt een specii eke hiërarchie, die uitdrukkelijk doch op overbodige wijze3 is neergeschreven in 

artikel 2 WIPR. Zo moet men steeds in de eerste plaats de internationale en Europese rechts-

bronnen raadplegen. Slechts indien deze instrumenten niet van toepassing zijn, gelden de natio-

nale regels van het internationaal privaatrecht. Het WIPR heet  bijgevolg een subsidiair karak-

ter.

Wat betret  het concrete kader van de wilsonbekwaamheid in het internationaal privaat-

recht, bestaat er een verscheidenheid aan internationale, Europese en nationale rechtsbronnen. 

Hierna volgt een beknopt overzicht van de toepasselijke instrumenten met betrekking tot zowel 

minderjarigen als meerderjarige wilsonbekwamen.

5. In de schoot van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht zijn verschillende 

verdragen tot stand gekomen met als doel de bescherming van de wilsonbekwamen te waarbor-

gen.4

Eén van de oudste nog geldende bronnen van het Belgische internationaal privaatrecht is het 

Verdrag van 12 juni 1902 tot regeling van de voogdij van minderjarigen.5 Dit verdrag huldigt 

het principe dat de voogdij van de minderjarige wordt beheerst door zijn nationale wet. Naast 

België zijn enkel nog Spanje, Italië, Luxemburg, Polen, Portugal en Roemenië verdragsstaten. 

Bijgevolg speelt dit verdrag een zeer beperkte rol in het huidige internationaal privaatrecht.

In navolging van dit oude verdrag kwam het Verdrag van 5 oktober 1961 tot stand betref-

fende de bevoegdheid van de autoriteiten en de toepasselijke wet inzake de bescherming van 

3 Met name wat betret  de Europese rechtsbronnen, die op basis van het Europese institutionele recht voor-

rang hebben op het Belgische recht.
4 Zie www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=10#family.
5 Goedgekeurd bij wet van 27 juni 1904, BS 10 juli 1904.
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minderjarigen. België is, in tegenstelling tot onze buurlanden Frankrijk, Nederland en Duits-

land, niet toegetreden tot dit verdrag.

Meer recent heet  de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht twee samenhan-

gende verdragen uitgevaardigd. Enerzijds het Verdrag van 19 oktober 1996 inzake de bevoegd-

heid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het 

gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen. 

Anderzijds het Verdrag van 13 januari 2000 inzake de internationale bescherming van volwas-

senen. Ook deze verdragen behoren niet tot het geldende Belgische internationaal privaatrecht, 

wegens een gebrek aan goedkeuring. In deze verdragen wordt de nadruk verplaatst van de nati-

onale wet naar de wet van de gewone verblijfplaats van de wilsonbekwame persoon.

6. België heet  met een groot aantal Europese landen bilaterale verdragen gesloten die van toe-

passing zijn in burgerlijke en handelszaken en dus ook in het kader van de wilsonbekwaamheid. 

Deze verdragen beogen het vrije verkeer van rechterlijke beslissingen te vereenvoudigen en te 

waarborgen en spelen bijgevolg een belangrijke rol op het niveau van de erkenning en tenuit-

voerlegging.6 Bovendien schrijven enkele verdragen ook regels voor met betrekking tot de inter-

nationale rechterlijke bevoegdheid.7

7. Vooraleer de Europese verordeningen toe te passen, moet men telkens grondig nagaan op 

welke vragen van internationaal privaatrecht het instrument een antwoord biedt en dient men 

steeds het precieze materiële toepassingsgebied te controleren.

De Brussel IIbis-Verordening8 regelt de internationale bevoegdheid en de erkenning en ten-

uitvoerlegging zowel in de burgerlijke procedures van huwelijksontbinding als in alle aangele-

genheden in verband met de ouderlijke verantwoordelijkheid. Bijgevolg is de Brussel IIbis-Ver-

ordening de Europese rechtsbron bij uitstek met betrekking tot de minderjarige 

wilsonbekwamen in het internationaal privaatrecht wat betret  de internationale bevoegdheid 

en de erkenning en tenuitvoerlegging. Het begrip “ouderlijke verantwoordelijkheid” wordt zeer 

ruim ingevuld, namelijk alle rechten en plichten die aan een natuurlijke persoon of rechtsper-

soon zijn toegekend met betrekking tot de persoon of het vermogen van het kind.9

Het Europese instrument inzake de internationale bevoegdheid en de erkenning en tenuit-

voerlegging in burgerlijke en handelszaken is de Brussel I-Verordening.10 Artikel 1.2 a van de 

Brussel I-Verordening bepaalt echter uitdrukkelijk dat de staat en bekwaamheid van natuurlijke 

personen niet tot zijn materiële toepassingsgebied behoort.

Ook de belangrijkste Europese verordeningen met betrekking tot het toepasselijke recht 

stellen expliciet dat zij niet van toepassing zijn op de staat en bekwaamheid van natuurlijke per-

6 Onder meer Verdrag België-Verenigd Koninkrijk 2 mei 1934, Verdrag België-Duitsland 30 juni 1958, Ver-

drag België-Zwitserland 29  april 1959, Verdrag België-Oostenrijk 16  juni 1959 en Verdrag België-Italië 

6 april 1962.
7 Verdrag België-Frankrijk 8 juli 1899 en Verdrag België-Nederland 28 maart 1925.
8 Verord.Raad (EG) nr. 2201/2003, 27 november 2003 betref ende de bevoegdheid en de erkenning en ten-

uitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot 

intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000.
9 Art. 2.7 Brussel IIbis-Verordening.
10 Verord.Raad (EG) nr. 44/2001, 22 december 2000 betref ende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en 

de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.
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sonen. Dit is neergelegd in artikel  1.2 a van de Rome I-Verordening11 voor het toepasselijke 

recht op contractuele verbintenissen, in artikel 1.2 a van de Rome III-Verordening12 voor het 

 toepasselijke recht op echtscheidingen en in artikel 1.2 b van de Erfrechtverordening13, die van 

toepassing zal zijn vanaf 17 augustus 2015. Evenwel bevatten de Rome I-Verordening en de Erf-

rechtverordening elk een specii eke en belangrijke uitzondering in verband met de wils-

onbekwaamheid, die later in deze bijdrage toegelicht zullen worden.14

De toenemende Europese harmonisatie van het internationaal privaatrecht heet  dus (tot nu 

toe) het terrein van de wilsonbekwaamheid nauwelijks bereikt.

8. Ten slotte vormt het WIPR de voornaamste toepasselijke rechtsbron voor het internationaal 

privaatrecht met betrekking tot de meerderjarige wilsonbekwamen. Zolang België niet toetreedt 

tot het Haags Verdrag van 13 januari 2000 inzake de internationale bescherming van volwasse-

nen en er geen bilateraal verdrag van toepassing is, gelden de nationale regels van het internati-

onaal privaatrecht. Het WIPR biedt een antwoord op de vragen naar de internationale bevoegd-

heid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging. De artikelen 32 tot en met 35 

WIPR hebben in het bijzonder betrekking op de wilsbekwaamheid. In het vervolg van deze bij-

drage zullen deze artikelen dan ook uitvoerig worden toegelicht.

III. DE INTERNATIONALE BEVOEGDHEID VAN DE 
BELGISCHE RECHTER

9. De artikelen 32 en 33 WIPR bepalen de internationale bevoegdheid van de Belgische rechter 

in grensoverschrijdende situaties met meerderjarige wilsonbekwamen. Deze bevoegdheidsre-

gels vormen een aanvulling op de algemene bevoegdheidsgronden van de artikelen 5-14 WIPR.

10. Vooraleer deze artikelen te bespreken, geldt een belangrijke opmerking. In de grensover-

schrijdende situaties tussen België en Frankrijk of Nederland moet men steeds eerst de hoger-

vermelde bilaterale verdragen raadplegen.15 Het Belgisch-Franse Verdrag stelt in artikel 6 dat 

“de rechter van de plaats waar de voogdij is ontstaan bevoegd is voor alle geschillen in verband 

met de voogdij of van onder curatele staande personen”. Volgens N. Watté moet deze bevoegd-

heidsregel ruim geïnterpreteerd worden en bijgevolg van toepassing zijn ongeacht de aard van 

het beschermingsstatuut.16 Het Belgisch-Nederlandse Verdrag voorziet geen bijzondere 

bevoegdheidsregel met betrekking tot de wilsbekwaamheid.

11 Verord. (EG) Europees Parlement en Raad nr. 593/2008, 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is 

op verbintenissen uit overeenkomst.
12 Verord.Raad (EU) nr. 1259/2010, 20 december 2010 tot nauwere samenwerking op het gebied van het toe-

passelijk recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed.
13 Verord. (EU) Europees Parlement en Raad nr. 650/2012, 4 juli 2012 betref ende de bevoegdheid, het toe-

passelijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuit-

voerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betref ende de instelling van 

een Europese erfrechtverklaring.
14 Zie randnummers 24 en 25.
15 Zie randnummer 6 en voetnoot 8.
16 N. Watté, “Convention franco-belge du 8 juillet 1899”, Juris-classeur droit international, 1990, 17, nr. 70.
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A. BEOORDELEN VAN DE WILSONBEKWAAMHEID

11. In de eerste plaats rijst de vraag of de Belgische rechter internationaal bevoegd is om de 

wilsonbekwaamheid van een persoon te beoordelen.

Artikel  32 WIPR bepaalt dat de Belgische rechter bevoegd is voor vorderingen inzake de 

wilsbekwaamheid van een persoon, op voorwaarde dat deze persoon op het ogenblik van de 

instelling van de vordering Belg is of zijn gewone verblijfplaats in België gevestigd heet .

12. Dit artikel geldt slechts voor de bevoegdheidsvragen die niet behoren tot een bijzondere 

categorie, zoals de naam17 of de huwelijksaangelegenheden.18

13. Deze bevoegdheidsregel komt tegemoet aan twee belangen. Enerzijds is het voor Belgen, 

zelfs ingeval zij in het buitenland wonen, steeds mogelijk om zich tot hun nationale rechter te 

wenden om een uitspraak te doen over hun wilsbekwaamheid. Indien de persoon, naast de Bel-

gische nationaliteit, nog andere nationaliteiten bezit, primeert de Belgische nationaliteit.19 

Anderzijds kunnen buitenlanders die in België gewoonlijk verblijven, een beroep doen op de 

rechter waarmee zij een nauwe band hebben. Bovendien is de duur van het verblijf in België van 

geen belang.20 De gewone verblijfplaats is de plaats waar de persoon zich hoofdzakelijk geves-

tigd heet , zelfs bij gebrek aan registratie en onah ankelijk van een verblijfs- of vestigingsver-

gunning.21

B. UITVAARDIGEN VAN EEN BESCHERMINGSMAATREGEL

14. Het volstaat uiteraard niet om louter vast te stellen dat een persoon wilsonbekwaam is. 

Vervolgens moet een passende beschermingsmaatregel uitgevaardigd worden. Ook hier rijst de 

vraag naar de internationale bevoegdheid van de Belgische rechter.

Artikel  33 WIPR bevat de specii eke bevoegdheidsregels met betrekking tot het ouderlijk 

gezag, de voogdij en de bescherming van wilsonbekwamen. Het verwijst hiervoor zowel naar de 

algemene bevoegdheidsregels, de artikelen  5-14 WIPR, als naar de bevoegdheidsgronden van 

artikel 32 WIPR, namelijk de Belgische nationaliteit of de gewone verblijfplaats in België. Zo 

kan de vrederechter een voorlopig bewindvoerder aanstellen voor een meerderjarige wilsonbe-

kwame Roemeen die illegaal in België verblijt .22

15. Evenwel bevat artikel 33 WIPR een bijkomende bevoegdheidsgrond met betrekking tot het 

beheer van de goederen van de wilsonbekwame persoon. De Belgische rechter is in dat geval 

17 Art. 36 WIPR.
18 Art. 42 WIPR.
19 Art. 3, § 2, 1° WIPR.
20 In tegenstelling tot in art. 42 WIPR.
21 Art. 4, § 2, 1° WIPR.
22 Vred. Charleroi (II) 27  juni 2007, T.Vred. 2009, 60, noot M. TRAEST. Er was sprake van een duurzame 

band met België, aangezien de Roemeen familie was van de verzoekers tot aanstelling van een voorlopig 

bewindvoerder en hij bij hen verbleef. Bijgevolg had de illegaal in België verblijvende Roemeen zijn gewone 

verblijfplaats in België in de zin van art. 4, § 2, 1° WIPR.
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bevoegd op voorwaarde dat het roerend of onroerend goed in België gelegen is. Het “beheer” 

van de goederen moet ruim geïnterpreteerd worden en omvat dus ook daden van beschikking.23 

De Belgische rechter is bijvoorbeeld bevoegd voor de vorderingen in het kader van de verkoop 

van een appartement in Knokke dat eigendom is van een Fransman die in Londen woont en 

wilsonbekwaam is geworden ten gevolge van een hersenbloeding.

16. Tevens zijn de Belgische rechters bevoegd om in dringende gevallen alle maatregelen te 

nemen die de situatie vereist tot bescherming van de wilsonbekwame persoon en zijn goederen, 

op voorwaarde dat hij zich in België bevindt. Dit is een ruimere bevoegdheid dan deze voorzien 

in artikel  10 WIPR, die slechts betrekking heet  op voorlopige en bewarende maatregelen en 

uitvoeringsmaatregelen.24

17. Zodra de internationale bevoegdheid van de Belgische rechter is vastgesteld, moet de 

interne territoriale bevoegdheid bepaald worden overeenkomstig de regels van het Gerechtelijk 

Wetboek.

IV. HET TOEPASSELIJKE RECHT

18. Nadat de Belgische rechter internationaal bevoegd is verklaard, rijzen de vragen naar het 

toe te passen recht. Ten eerste moet nagegaan worden of de persoon minderjarig of meerderja-

rig is. Een minderjarige is in principe wilsonbekwaam. Bij een meerderjarige persoon daarente-

gen vormt de wilsonbekwaamheid de uitzondering.25 Volgens welk recht moet de meerderjarig-

heidsleet ijd beoordeeld worden? Artikel 34 WIPR formuleert het antwoord.

Indien vaststaat dat de betrokkene meerderjarig is, dient vervolgens te worden nagegaan of 

hij al dan niet wilsbekwaam is. Wanneer het oordeel luidt dat hij wilsonbekwaam is, moet een 

passende beschermingsmaatregel uitgevaardigd worden. Artikel  35 WIPR wijst het toepasse-

lijke recht aan zowel inzake de vaststelling van de wilsonbekwaamheid van een meerderjarige 

als met betrekking tot de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de persoon en de goederen 

van de wilsonbekwame.

23 P. Wautelet, “Le patrimoine de l’incapable en droit internationale privé” in P. Lecocq en C. Engels 

(ed.), Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2010, Brugge, die Keure, 2010, (1) 21-22; P. Wautelet, 

“La gestion du patrimoine de l’incapable délocalisé – quelques leçons à l’attention de la pratique”, Chroni-

ques notariales 2011, vol. 53, (151) 174.
24 S. Saroléa, “Article 33 Compétence internationale en matière d’autorité parentale, de tutelle et de protec-

tion de l’incapable” in J. Erauw, M. Fallon, E. Guldix, J. Meeusen, M. Pertegás Sender, H. Van 

Houte, N. Watté en P. Wautelet (ed.), Het Wetboek Internationaal Privaatrecht becommentarieerd, 

Antwerpen, Intersentia, 2006, (176) 178.
25 P. Wautelet, “Le patrimoine de l’incapable en droit internationale privé” in P. Lecocq en C. Engels 

(ed.), Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2010, Brugge, die Keure, 2010, (1) 22; P. Wautelet, “La 

gestion du patrimoine de l’incapable délocalisé – quelques leçons à l’attention de la pratique”, Chroniques 

notariales 2011, vol. 53, (151) 155.
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A. DE MEERDERJARIGHEIDSLEEFTIJD

19. Artikel 34 WIPR wijst het recht aan dat van toepassing is op de staat en bekwaamheid. Dit 

begrip “bekwaamheid” krijgt een beperkte invulling en duidt op de vaststelling van de oorza-

ken van onbekwaamheid, zoals de leet ijd of de geestestoestand. De “bekwaamheid” heet  

slechts betrekking op de algemene handelingsbekwaamheid. Artikel 34 WIPR bepaalt dan ook 

het recht dat toepasselijk is op de meerderjarigheidsleet ijd.26

20. Artikel 34 WIPR stelt dat de wilsbekwaamheid van een persoon beheerst wordt door zijn 

nationale wet. Dit artikel bevestigt de oplossing die gold vóór de inwerkingtreding van het 

WIPR, namelijk het vroegere artikel 3, alinea 3 BW.

Zo zal de Belgische rechter die de wilsbekwaamheid van een h ai moet beoordelen zijn toe-

vlucht moeten nemen tot het h aise recht. Volgens het h aise recht is een persoon meerderjarig 

vanaf zijn 20 jaar.

21. Voor de invulling van het begrip nationaliteit verwijs ik naar artikel 3 WIPR. Zoals reeds 

hierboven vermeld, primeert de Belgische nationaliteit ingeval een persoon meerdere nationali-

teiten bezit. Indien de betrokkene meerdere buitenlandse nationaliteiten bezit, geldt de nationa-

liteit van het land waarmee hij de nauwste band heet , bijvoorbeeld waar hij zijn gewone ver-

blijfplaats heet . Voor staatlozen en vluchtelingen wordt de verwijzing naar de nationaliteit 

vervangen door de gewone verblijfplaats.

22. Zeer opmerkelijk is dat artikel 34, § 1, tweede lid WIPR renvoi aanvaardt. Dit is één van de 

drie uitzonderingen op artikel 16 WIPR, dat het principe van de uitsluiting van renvoi huldigt.27 

Renvoi betekent dat de verwijzing naar het toepasselijke recht niet enkel het materiële recht 

omvat, maar tevens de regels van internationaal privaatrecht, waardoor een terugverwijzing 

(renvoi in de eerste graad) of een verderverwijzing (renvoi in de tweede graad) tot stand komt. 

Bij de toepassing van het buitenlandse recht moet men dus ook rekening houden met het bui-

tenlandse internationaal privaatrecht. In het kader van de wilsbekwaamheid wordt renvoi 

slechts in een beperkte mate toegestaan, namelijk enkel ingeval het Belgische recht wordt aange-

wezen door het internationaal privaatrecht van de nationale wet van de betrokken persoon 

(terugverwijzing).28 Wanneer het buitenlandse internationaal privaatrecht daarentegen verwijst 

naar het recht van een ander land (verderverwijzing), wordt renvoi niet aanvaard. Bijvoorbeeld, 

bij het bepalen van de wilsbekwaamheid van een Deense onderdaan die in België woont, moet 

aangeknoopt worden bij zijn nationale wet, dus het Deense recht. Het Deense internationaal 

privaatrecht voorziet voor het domein van het toepasselijke recht inzake de wilsbekwaamheid 

in een verwijzing naar het recht van de woonplaats van de betrokkene, in dit geval het Belgische 

26 V. De Backer en H. Jacobs, “Capita selecta personen- en familierecht in het Wetboek van internationaal 

privaatrecht, Not.Fisc.M. 2005, al . 6, (157) 162-163; J.-L. Van Boxstael, “Code DIP – Premiers commen-

taires”, Rép.not. 2010, 89.
27 De andere twee uitzonderingen op het principe van de uitsluiting van renvoi zijn art. 78, § 2 WIPR inzake 

onroerende nalatenschappen en art. 110 WIPR inzake rechtspersonen.
28 G. Van Calster, European Private International Law, Oxford, Hart Publishing, 2013, 7-8.
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recht. Renvoi wordt bijgevolg aanvaard en het Belgische recht beheerst de wilsbekwaamheid.29 

In het specii eke kader van de wilsbekwaamheid wordt renvoi toegestaan om de toepassing van 

het Belgische recht te bevorderen en zo de taak van de Belgische rechters te vereenvoudigen.30

23. Ook voorziet artikel 34, § 1, derde lid WIPR in een oplossing voor het conl it mobile dat 

ontstaat als gevolg van een wijziging van de aanknopingsfactor. Ondanks dat de nationaliteit 

rechtszekerheid en stabiliteit inhoudt, moet toch ook rekening gehouden worden met de uitzon-

derlijke omstandigheid dat een persoon zijn nationaliteit wijzigt. Artikel 34 WIPR stelt dat de 

verworven wilsbekwaamheid niet verloren gaat ten gevolge van een nationaliteitswijziging. Zo 

zal een persoon die volgens zijn nationale recht wilsbekwaam is vanaf 16 jaar, deze wilsbe-

kwaamheid behouden, zelfs indien hij vóór zijn 18 jaar de Belgische nationaliteit heet  verkre-

gen. Ook het omgekeerde geldt: een persoon die volgens zijn nationale wet slechts wilsbekwaam 

is vanaf 21 jaar en op 18-jarige leet ijd de Belgische nationaliteit aanneemt, wordt wilsbekwaam. 

Deze oplossing van het conl it mobile is gebaseerd op de theorie van de verworven rechten.31

24. Het begrip “bekwaamheid” van artikel 34 WIPR heet  slechts betrekking op de algemene 

handelingsbekwaamheid. De tweede paragraaf formuleert dan ook dat onbekwaamheden 

inzake een bepaalde rechtsverhouding niet worden beheerst door de nationale wet, maar door 

het recht toepasselijk op die rechtsverhouding. Bijvoorbeeld worden de bijzondere onbekwaam-

heden in het kader van het erfrecht beheerst door de lex successionis, zoals de onbekwaamheid 

van de arts om te erven van de patiënt die hij verzorgd heet . Dit wordt bevestigd in artikel 80, 

§  1, 9° WIPR en in de artikelen  23.2, c en 26 van de Erfrechtverordening, die de algemene 

bekwaamheid van natuurlijke personen uitsluit van zijn toepassingsgebied.32 De algemene 

bekwaamheid om te testeren, de gezondheid van geest, is daarentegen wel onderworpen aan 

artikel 34 WIPR.33 Nog een voorbeeld van een bijzondere onbekwaamheid is het verbod van de 

verkoop of enige andere contractuele overeenkomst tussen echtgenoten. Deze onbekwaamheid 

wordt beheerst door het recht dat van toepassing is op de gevolgen van het huwelijk. Dit wordt 

voorgeschreven door artikel 48, § 2, 4° WIPR.34

29 Voorbeeld uit de Omzendbrief van 23 september 2004 betref ende de aspecten van de wet van 16 juli 2004 

houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht die betrekking hebben op het personeelstatuut.
30 P. Wautelet, “Le patrimoine de l’incapable en droit internationale privé” in P. Lecocq en C. Engels 

(ed.), Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2010, Brugge, die Keure, 2010, (1) 23-24; P. Wautelet, 

“La gestion du patrimoine de l’incapable délocalisé – quelques leçons à l’attention de la pratique”, Chroni-

ques notariales 2011, vol. 53, (151) 157.
31 S. Saroléa, “Article 34 Droit applicable en matière d’état et de capacité” in J. Erauw, M. Fallon, E. Gul-

dix, J. Meeusen, M. Pertegás Sender, H. Van Houte, N. Watté en P. Wautelet (ed.), Het Wetboek 

Internationaal Privaatrecht becommentarieerd, Antwerpen, Intersentia, 2006, (181) 184; P. Wautelet, “Le 

patrimoine de l’incapable en droit internationale privé” in P. Lecocq en C. Engels (ed.), Rechtskroniek 

voor de vrede- en politierechters 2010, Brugge, die Keure, 2010, (1) 24.
32 Art. 1.2, b Erfrechtverordening.
33 C. Henricot, “Imbroglio successoral à l’italienne: compétence internationale et loi applicable à la capacité 

de tester” (noot onder Brussel 21 juni 2012), Rev.trim.dr.fam. 2012, al . 4, (1144) 1146-1148; P. Wautelet, 

“Le patrimoine de l’incapable en droit internationale privé” in P. Lecocq en C. Engels (ed.), Rechtskro-

niek voor de vrede- en politierechters 2010, Brugge, die Keure, 2010, (1) 27-28; J.-L. Van Boxstael, “Code 

DIP – Premiers commentaires”, Rép.not. 2010, 90.
34 P. Wautelet, “Le patrimoine de l’incapable en droit internationale privé” in P. Lecocq en C. Engels 

(ed.), Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2010, Brugge, die Keure, 2010, (1) 27-28; J.-L. Van 

Boxstael, “Code DIP – Premiers commentaires”, Rép.not. 2010, 90.
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25. Ten slotte moet nog een laatste specii eke uitzondering op het principe van de nationale 

wet worden vermeld, meer bepaald artikel 13 Rome I-Verordening. De Rome I-Verordening is 

van toepassing op contractuele verbintenissen. Evenwel zijn onder meer, naast de staat en 

bekwaamheid van natuurlijke personen35, de verbintenissen die voortvloeien uit het familie-

recht of uit het huwelijksvermogensrecht, uitgesloten van het toepassingsgebied.36 Artikel  13 

Rome I-Verordening stelt dat in het geval dat alle contractpartijen zich in één land bevinden, de 

persoon die handelingsbekwaam en handelingsbevoegd is volgens het recht van dat land, maar 

volgens het recht van een ander land handelingsonbekwaam en handelingsonbevoegd is, zich 

enkel en alleen hierop kan beroepen indien de tegenpartij op het ogenblik van de sluiting van 

het contract deze onbekwaamheid of onbevoegdheid kende of door nalatigheid niet kende. Bij-

gevolg kan slechts de contractpartij die wil steunen op zijn handelingsonbekwaamheid, dit arti-

kel inroepen en hij draagt bijgevolg de bewijslast.

B. VASTSTELLEN VAN DE WILSONBEKWAAMHEID VAN DE 
MEERDERJARIGE EN HET UITVAARDIGEN VAN EEN 
BESCHERMINGSMAATREGEL

26. Artikel 35 WIPR heet  een tweeledig toepassingsgebied. Dit artikel bepaalt het toepasse-

lijke recht enerzijds op de vaststelling van de onbekwaamheid van een meerderjarige, anderzijds 

op het geheel van beschermingsmaatregelen ten aanzien van de persoon en de goederen van de 

wilsonbekwame. Deze beschermingsmaatregelen omvatten zowel de maatregelen ten aanzien 

van minderjarigen, onder meer het ouderlijk gezag en de voogdij, die uitdrukkelijk geregeld 

worden in artikel 35 WIPR, als deze ten aanzien van meerderjarige wilsonbekwamen.

27. Artikel 35 WIPR knoopt aan bij de gewone verblijfplaats om het toepasselijke recht aan te 

wijzen. Zo zal de wilsbekwaamheid van een meerderjarige Belg wonend in Spanje beoordeeld 

worden volgens het Spaanse recht, en niet volgens zijn nationale wet, het Belgische recht. In dit 

geval heet  het Belgische recht wel de meerderjarigheidsleet ijd bepaald.37

28. Voor de invulling van het begrip gewone verblijfplaats verwijs ik naar artikel 4, § 2 WIPR. 

De gewone verblijfplaats is de plaats waar de persoon zich hoofdzakelijk heet  gevestigd, zelfs bij 

gebrek aan registratie en onah ankelijk van een verblijfs- of vestigingsvergunning. Om de 

gewone verblijfplaats te bepalen, wordt rekening gehouden met omstandigheden van persoon-

lijke of professionele aard die duurzame banden met die plaats aantonen of wijzen op de wil om 

die banden te scheppen.

29. Artikel 35 WIPR preciseert dat het gaat om de gewone verblijfplaats “op het tijdstip van de 

feiten die aanleiding geven tot de goedkeuring van de beschermingsmaatregelen”. Door middel 

35 Art. 1.2, a Rome I-Verordening.
36 Art. 1.2, b en c Rome I-Verordening.
37 Op grond van art. 34 WIPR.

this jurisquare copy is licenced to KU Leuven - Faculteit Leuven - Bibliotheek



d0c101a5244b71ea01244d3101c30692

De bescherming van meerderjarige wilsonbekwamen in het  internationaal privaatrecht

TEP 2014/1 71

van het vastleggen van de aanknopingsfactor in de tijd biedt dit artikel een oplossing voor een 

eventueel conl it mobile.38

30. In de meeste gevallen worden de internationaal bevoegde Belgische rechters geconfron-

teerd met een betrokkene die in België verblijt . Bijgevolg kunnen zij het Belgische recht toepas-

sen, wat hun taak enorm vereenvoudigt.39 Indien de Belgische nationaliteit of de ligging van het 

goed in België de enige bevoegdheidsgrond vormt en de wilsonbekwame dus in het buitenland 

woont, moet de Belgische rechter echter buitenlands recht toepassen.

Evenwel heet  de wetgever voorzien in mogelijkheden tot het afwijken van het toepasselijke 

buitenlandse recht. Zo gelden in het algemeen de uitzonderingsclausule40, de voorrangsregels41 

en de openbare-orde-exceptie.42 Specii ek in het kader van de wilsbekwaamheid schrijt  arti-

kel 35, § 2 WIPR tevens twee uitzonderingsregels voor. In de eerste plaats moet de nationale wet 

worden toegepast indien het toepasselijke buitenlandse recht, dus de wet van de gewone ver-

blijfplaats van de wilsonbekwame, niet de mogelijkheid biedt om de vereiste bescherming te 

waarborgen. Deze uitzondering moet strikt worden geïnterpreteerd. Het komt erop neer na te 

gaan of het buitenlandse recht al dan niet een bescherming organiseert. Indien dit niet het geval 

is, wordt de nationale wet van de wilsonbekwame toegepast. Indien wel in een bescherming is 

voorzien, moet deze worden toegepast, zelfs al is deze minder streng georganiseerd dan het Bel-

gische recht. Dit vormt een onvoldoende reden om van het toepasselijke recht af te wijken. Zo 

moet het buitenlandse recht dat aan de vertegenwoordiger van de wilsonbekwame uitgebreide 

bevoegdheden toekent die niet aan enige voorafgaande rechterlijke controle onderworpen zijn, 

toch worden uitgeoefend. Ten tweede is het Belgische recht van toepassing indien het materieel 

of juridisch onmogelijk blijkt om de maatregelen te nemen waarin het toepasselijke recht voor-

ziet. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het buitenlandse recht een akte voorschrijt  of naar 

een instantie verwijst die het Belgische recht niet kent.43

31. Ook de formae habilitantes vallen binnen het toepassingsgebied van artikel 35 WIPR en 

worden bijgevolg beheerst door de wet van de gewone verblijfplaats van de wilsonbekwame. De 

formae habilitantes zijn de regels die de werking en de organisatie van een bepaald bescher-

mingsstatuut voorschrijven, voornamelijk in het kader van de verkoop van een onroerend goed. 

In het Belgische recht zijn de belangrijkste de artikelen 1186 en 1187 Ger.W. Indien een meer-

derjarige wilsonbekwame Belg in het buitenland woont en zijn buitenverblijf aan de Belgische 

38 K. Jansegers, “Artikel 35 Recht toepasselijk inzake ouderlijk gezag, voogdij en bescherming van onbe-

kwamen” in J. Erauw, M. Fallon, E. Guldix, J. Meeusen, M. Pertegás Sender, H. Van Houte, N. 

Watté en P. Wautelet (ed.), Het Wetboek Internationaal Privaatrecht becommentarieerd, Antwerpen, 

Intersentia, 2006, (186) 187-188.
39 P. Wautelet, “Le patrimoine de l’incapable en droit internationale privé” in P. Lecocq en C. Engels 

(ed.), Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2010, Brugge, die Keure, 2010, (1) 26; P. Wautelet, 

“La gestion du patrimoine de l’incapable délocalisé – quelques leçons à l’attention de la pratique”, Chro-

niques notariales 2011, vol. 53, (151) 175.
40 Art. 19 WIPR.
41 Art. 20 WIPR.
42 Art. 21 WIPR.
43 P. Wautelet, “Le patrimoine de l’incapable en droit internationale privé” in P. Lecocq en C. Engels 

(ed.), Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2010, Brugge, die Keure, 2010, (1) 37-38; J.-L. Van 

Boxstael, “Code DIP – Premiers commentaires”, Rép.not. 2010, 98-100.
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kust wil verkopen, dan moeten de formae habilitantes van het buitenlandse recht nageleefd wor-

den, ongeacht hun soepelheid of gestrengheid. Indien een meerderjarige wilsonbekwame Belg 

in België woont en zijn buitenverblijf aan de Franse Côte d’Azur wil verkopen, worden de for-

mae habilitantes in principe beheerst door het Belgische recht. Evenwel is het voor een verkoop 

van een buitenlands onroerend goed steeds aangeraden een beroep te doen op een buitenlandse 

expert of minstens rekening te houden met de specii eke buitenlandse voorschrit en en formali-

teiten.44

V. ERKENNING EN TENUITVOERLEGGING

32. Het is evenwel mogelijk dat een buitenlandse rechterlijke instantie zich reeds heet  uitge-

sproken over de wilsonbekwaamheid van een meerderjarige persoon en/of een vereiste 

beschermingsmaatregel heet  getrof en. In dit geval rijst de vraag naar de wijze waarop deze 

rechterlijke beslissingen ontvangen zullen worden in het Belgische rechtsstelsel. Zo belanden 

we op het derde niveau van het internationaal privaatrecht, de erkenning en tenuitvoerleg-

ging.

33. In de eerste plaats moet men nagaan of de rechterlijke beslissing ak omstig is van een land 

waarmee België een bilateraal verdrag heet  gesloten. Deze verdragen waarborgen immers het 

vrije verkeer van rechterlijke beslissingen in burgerlijke en handelszaken en bevatten bijgevolg 

bepalingen met betrekking tot de erkenning en tenuitvoerlegging.45

34. Bij gebrek aan toepasselijkheid van een bilateraal verdrag moet het WIPR gehanteerd 

worden. Het WIPR heet  als doelstelling om in het Belgische rechtsstelsel zo veel mogelijk vol-

ledige uitwerking te verlenen aan buitenlandse rechterlijke beslissingen. Artikel  22 WIPR 

huldigt dan ook het principe van de erkenning van rechtswege. Dit betekent dat een buiten-

landse rechterlijke beslissing in België dezelfde bindende kracht heet  als in het land van her-

komst, zonder dat enige voorafgaande procedure voor de Belgische rechter moet worden 

doorlopen. De procedure van tenuitvoerlegging is geregeld in artikel 23 WIPR, dat een ver-

eenvoudigde uitvoerbaarverklaring voorziet. De uitvoerbaarverklaring is slechts vereist 

indien op basis van de buitenlandse rechterlijke beslissing daden van gedwongen tenuitvoer-

legging ten aanzien van de persoon of de goederen van de wilsonbekwame moeten worden 

gesteld. Evenwel bestaat de mogelijkheid om de erkenning of tenuitvoerlegging te weigeren op 

basis van één van de weigeringsgronden opgesomd in artikel  25 WIPR, zoals de open-

bare-orde-exceptie en de rechten van verdediging. Zo kan de erkenning van een buitenlandse 

rechterlijke beslissing geweigerd worden als het gevolg van de erkenning kennelijk onverenig-

baar is met de openbare orde. De openbare-orde-exceptie moet bijgevolg met veel omzichtig-

heid gehanteerd worden.

44 P. Wautelet, “Le patrimoine de l’incapable en droit internationale privé” in P. Lecocq en C. Engels 

(ed.), Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2010, Brugge, die Keure, 2010, (1) 39-41.
45 Zie randnummer 6 en voetnoten 7 en 8.
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VI. SAMENGEVAT

35. Vandaag de dag is het WIPR de voornaamste rechtsbron met betrekking tot de bescher-

ming van meerderjarige wilsonbekwamen in het internationaal privaatrecht. Zolang België niet 

toetreedt tot het Haags Verdrag van 13 januari 2000 inzake de internationale bescherming van 

volwassenen en er geen bilateraal verdrag van toepassing is, gelden de nationale regels van het 

internationaal privaatrecht.

36. Wanneer de Belgische rechter geconfronteerd wordt met een vordering inzake een grens-

overschrijdende situatie waarin een wilsonbekwame betrokken is, moet hij steeds in de eerste 

plaats zijn internationale bevoegdheid nagaan. De Belgische rechter is bevoegd voor het beoor-

delen van de wilsonbekwaamheid van een persoon, op voorwaarde dat deze persoon op het 

ogenblik van de instelling van de vordering Belg is of zijn gewone verblijfplaats in België heet .

Ingeval de Belgische rechter bevoegd is, moet hij de nationale wet van de betrokkene toepas-

sen om te bepalen of deze persoon al dan niet meerderjarig is. De rechter moet hierbij rekening 

houden met de beperkte mogelijkheid van renvoi. Blijkt de betrokkene meerderjarig te zijn, dan 

vormt de wilsonbekwaamheid de uitzondering. Vervolgens moet de vaststelling van de wilson-

bekwaamheid van een meerderjarige gebeuren volgens het recht van zijn gewone verblijfplaats.

37. Vooraleer de Belgische rechter een maatregel tot bescherming van de meerderjarige wils-

onbekwame kan uitvaardigen, moet hij (nogmaals) zijn internationale bevoegdheid nagaan. De 

relevante bevoegdheidsgronden zijn de Belgische nationaliteit, de gewone verblijfplaats in Bel-

gië of, in het kader van het beheer van de goederen van de wilsonbekwame, de ligging van het 

goed in België. In dringende gevallen zijn de Belgische rechters bevoegd om alle maatregelen te 

nemen die de situatie vereist tot bescherming van de wilsonbekwame persoon en zijn goederen, 

op voorwaarde dat hij zich in België bevindt.

De beschermingsmaatregelen worden beheerst door het recht van de gewone verblijfplaats 

van de wilsonbekwame op het tijdstip van de feiten die aanleiding geven tot de goedkeuring van 

deze beschermingsmaatregelen. Evenwel zal het nationale recht van toepassing zijn indien het 

buitenlandse recht niet de mogelijkheid biedt om de vereiste bescherming te waarborgen. Inge-

val het materieel of juridisch onmogelijk blijkt om de maatregelen te nemen waarin het buiten-

landse recht voorziet, moet de Belgische rechter het Belgische recht toepassen.


