I.T. 111 – JURIDISCHE STATUUT VAN DE PERSOON
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Inleiding
De wet van 17 maart 2013 (B.S. van 14 juni 2013) tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke
waardigheid, trad in werking op 1 september 2014.

De belangrijkste nieuwigheden die deze hervorming met zich meebrengt zijn de volgende :
-

een strikte opdeling tussen het statuut van meerderjarigen en het statuut van minderjarigen.
een soepel statuut naar het model van het voorlopig bewind: het belang van de beschermde persoon
speelt een doorslaggevende rol.
er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de bescherming van de persoon en het beheer
van de goederen.
de verouderde terminologie wordt aangepast: de negatief klinkende termen ‘voogd’ en ‘pupil’ worden
vervangen door ‘bewindvoerder’ en ‘beschermde persoon’.
de staat van verlengde minderjarigheid, de staat van onbekwaam verklaarde en de bijstand van een
gerechtelijk raadsman verdwijnen.
de aanstelling van een vertrouwenspersoon wordt aangemoedigd en de figuur van de
vertrouwenspersoon wordt opgewaardeerd.
de beschermde persoon wordt meer betrokken in het besluitvormingsproces.
de invoering van een buitengerechtelijke beschermingsregeling.
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Doel van de informatie
Deze informatie heeft tot doel de volgende gegevens op te nemen:
•

Voor een minderjarig persoon : het feit dat hij ontvoogd werd;

•

Voor een meerderjarig persoon : de informatie met betrekking tot de beslissing(en) waarbij
beschermende maatregelen worden opgelegd.

Samenstelling
De informatie omvat :
a. de informatiedatum: de datum vanaf wanneer de beschermende maatregelen gevolgen krijgen.
Met toepassing van artikel 492/3 B.W. is dit:
•

De datum van de bekendmaking van de beschikking in het Belgisch Staatsblad wat betreft de
handelingen bedoeld in artikel 499/7, §§ 1 en 2 (datum waarop de rechterlijke
beschermingsmaatregel gevolgen krijgt).

•

De datum van de neerlegging van het verzoek tot aanstelling van een bewindvoerder voor de
andere handelingen.

b. Het juridisch statuut van de persoon (ST)
50 : de persoon werd ontvoogd (voor niet-gehuwde minderjarigen);
70 : onder bescherming.
c.

de rechtvaardiging (R)
3:
4:
5:
6:
8:

vonnis
rechterlijke bescherming betreffende de goederen
bevel van de vrederechter
rechterlijke bescherming betreffende de persoon
rechterlijke bescherming betreffende de goederen en de persoon

d. de commentaar (40 tekens) :

voor het opnemen van de referentie en de datum van de
rechterlijke beslissing.

Structuren
1. voor O.C. 10, 11, 17 :
O.C.
N N

1

I.T.
1 1

D.
N D

D

M

COMMENTAAR
X X X
max. 40 alfanumerieke tekens
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R
N
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2. voor O.C. 12 en 13 :
O.C.
N N

1

I.T.
1 1

Toegestane operatiecodes

D.
N D

:

D

M

DATUM
M J
J

J

J

10, 11, 12, 13, 17 en 20.

Controles
•

voor O.C. 10: de datum moet reëel zijn; hij moet recenter zijn dan de geboortedatum, en dan
de meest recente informatie 111 in het dossier.

•

voor O.C. 11:

de datum moet recenter zijn dan de voorlaatste informatie 111 in het dossier.

De historiek blijft zichtbaar op de R-kaart.

Opmerking – “Geen kiezer”
De wet van 21 januari 2013 (B.S. van 14 juni 2013) “tot wijziging van het Kieswetboek en van de wet van
17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan
het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, ingevolge de
instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid” treedt
eveneens in werking op 1 juni 2014.
Met toepassing van deze wet wordt artikel 7, eerste lid, 1°, van het Algemeen Kieswetboek als volgt
gewijzigd:
“Art. 7.In de uitoefening van het kiesrecht worden geschorst en tot de stemming mogen niet worden
toegelaten zolang die onbekwaamheid duurt:
1° de beschermde personen die krachtens artikel 492/1 van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk
onbekwaam werden verklaard om hun politieke rechten uit te oefenen en zij die geïnterneerd zijn met
toepassing van de bepalingen van de hoofdstukken I tot VI van de wet van 9 april 1930 tot bescherming
van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele
strafbare feiten, vervangen bij artikel 1 van de wet van 1 juli 1964.
De kiesonbekwaamheid houdt op tegelijk met de beëindiging van de onbekwaamheid krachtens artikel
492/4 van het Burgerlijk Wetboek of met de definitieve invrijheidstelling van de geïnterneerde.”
In deze gevallen moet bij het invoeren van de desbetreffende informatie in het IT 111 eveneens een code
5 (= geen kiezer) ingevoerd worden bij het IT 130 met betrekking tot de kiesgegevens.
Het omgekeerde geldt eveneens: wanneer bij gerechtelijke beslissing een einde gemaakt wordt aan
dergelijke toestand moet het IT 111 gesupprimeerd worden, evenals de code 5 in het IT 130.
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I.T. 111 – STATUUT VAN DE PERSOON DIE WORDT
VERTEGENWOORDIGD OF BIJGESTAAN (vóór 01.09.2014)
Bijwerkingsstructuren van toepassing met een informatiedatum vóór 1 september 2014.

Doel van de informatie
Deze informatie heeft tot doel voor een persoon die wordt vertegenwoordigd of bijgestaan zijn
toestand op te nemen, alsook de rechtvaardiging van zijn toestand en de rechtsmacht die de
beslissing heeft genomen.
De verschillende mogelijke toestanden worden opgenomen met de volgende codes :
50 61 62 63 65 67 68 69 -

de persoon is ontvoogd (voor niet gehuwde minderjarigen)
de persoon is geplaatst onder statuut van verlengde minderjarigheid
de persoon is hersteld in zijn rechten
de persoon is onbekwaam verklaard
de persoon is ten huize afgezonderd
de persoon is geplaatst in een instelling
onder voorlopige bewindvoering
bijstand gerechtelijk raadsman.

Overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad mag ter vrijwaring van het privé-leven de ontzetting
uit de ouderlijke macht niet meer in het Rijksregister opgenomen worden. Ook in de zone
“commentaar’ mag hierover niets vermeld worden.

De verschillende mogelijke rechtvaardigingen zijn opgenomen met volgende codes :
2
3
5
7

-

familieraad
vonnis
bevel van de vrederechter
nader te bepalen autoriteit

Opmerking
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 van het Algemeen Kieswetboek mogen gerechtelijk
onbekwaam verklaarden, personen onder het statuut van verlengde minderjarigheid en
geïnterneerden niet tot de stemming toegelaten worden. De kiesonbekwaamheid duurt zolang er geen
einde komt aan één van voornoemde situaties.
De informatie aangaande het statuut van de persoon die wordt vertegenwoordigd of bijgestaan, wordt
in het Rijksregister ingevoerd in het informatietype 111, met de codes 61 (verlengde minderjarigheid),
63 (onbekwaam verklaard) of 65 (ten huize afgezonderd).
In deze drie gevallen moet bij het invoeren van de desbetreffende informatie in het IT 111 eveneens
een code 5 (= geen kiezer) ingevoerd worden bij het IT 130 met betrekking tot de kiesgegevens.
Het omgekeerde geldt eveneens: wanneer bij gerechtelijke beslissing een einde gemaakt wordt
aan dergelijke toestand moet het IT 111 gesupprimeerd worden, evenals de code 5 in het IT 130.
Volledigheidshalve wil ik er op wijzen dat de codes 67 (geplaatst in een instelling), 68 (onder
voorlopige bewindvoering) en 69 (bijstand gerechtelijk raadsman) geen automatische schorsing
van het kiesrecht tot gevolg hebben.
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Samenstelling
De informatie omvat :
a.
b.
c.
d.

de datum (8 cijfers)
de toestand van de persoon – 2 cijfers (TS)
de rechtvaardiging ( R )
de commentaar : 40 tekens

Structuur
1. voor O.C. 10, 11, 17 :
O.C.
N N

I.T.
1 1

1

D. DATUM
N D D M

COMMENTAAR
X X X
max. 40 alfanumerieke tekens

M

J

J

X

X

X

M

J

J

J

J

J

J

TS
N N

R
N

2. voor O.C. 12 en 13 :
O.C.
N N

I.T.
1 1

Toegestane operatiecodes

1

D. DATUM
N D D M

:

10, 11, 12, 13, 17 en 20.

Controles
•

voor O.C. 10 : de datum moet reëel zijn; hij moet recenter zijn dan de geboortedatum, en dan
de meest recente informatie 111 in het dossier.

•

voor O.C. 11 :
dossier.

de datum moet recenter zijn dan de voorlaatste informatie 111 in het

Opmerking
Deze informatie 111 komt voor in het dossier van het kind, en mag niet opgenomen worden in het
dossier van de ouders.
De historiek blijft zichtbaar op de R-kaart.
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