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Art. 2

Art. 2

De volgende wijzigingen aanbrengen:

Apporter les modifications suivantes:

A/ het voorgestelde punt 7° weglaten;

A/ supprimer le 7° proposé;

B/ in het voorgestelde punt 16°, dat punt 15° wordt,
het cijfer “15°” vervangen door het cijfer “12°”.

B/ dans le 16° proposé, devenant le 15°, remplacer
le mot “15°” par le mot “12°”.

VERANTWOORDING

JUSTIFICATION

A/ Het punt 7° bepaalt dat de nieuwe regeling inzake het
sluiten der deuren van toepassing is op de gerechtelijke procedure in verband met het voorlopig bewind als bedoeld in
Boek I, Titel XI, Hoofdstuk Ibis van het Burgerlijk Wetboek.
Toch lijkt het niet aangewezen af te wijken van de regel dat
een dergelijke aangelegenheid in openbare terechtzitting moet
verlopen, en wel om twee redenen:

A/ Le 7° prévoit que la procédure relative à l’administration
provisoire prévue par le chapitre 1er du Livre 1er, titre XI du
Code civil est soumise à la nouvelle règle du huis clos. Cependant, il ne s’indique pas de déroger à la règle de l’audience
publique dans une telle matière notamment pour deux raisons:
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— het gaat hier om een procedure aangaande het beheer
van de goederen van een onbekwaamverklaarde; de procedure heeft dus geen betrekking op diens status;

— il s’agit d’une matière organisant la gestion des biens
d’une personne incapable et non son statut personnel;

— mocht worden opgelegd dat de zaak van de beschermde
persoon met gesloten deuren moet worden behandeld, dan
betekent zulks dat die persoon alleen met zijn raadsman zal
mogen verschijnen. De beschermde persoon kan er evenwel
belang bij hebben dat ook mensen uit zijn omgeving in wie hij
vertrouwen heeft, op die terechtzitting aanwezig zijn, teneinde
hem bij te staan en te helpen uiting te geven aan wat hij zelf wil;
we denken hierbij in het bijzonder aan de vertrouwenspersoon.

— imposer le huis clos implique que la personne protégée
comparaitra uniquement accompagnée de son conseil. Or,
cette personne peut avoir intérêt à ce que des proches en qui
elle a confiance soient présents à l’audience pour la soutenir
et l’aider à exprimer sa volonté. On pense en particulier à la
personne de confiance.

B/ Het betreft een wetgevingstechnische verbetering die
voortvloeit uit de bij A) in uitzicht gestelde wijziging.

B/ Correction légistique suite à la modification sous A).

Eric LIBERT (MR)
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