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Vredegerecht Torhout, vonnis van 27 januari 2021 

 

Internationale bevoegdheid – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening 
2201/2003 (Brussel IIbis) – Machtiging voor minderjarig kind voor de verkoop 
van een onroerend goed – Artikel 1, lid 2, e) – Maatregelen ter bescherming van 
het kind – Artikel 8 

 

Compétence internationale – Responsabilité parentale – Règlement 2201/2003 
(Bruxelles IIbis) – Autorisation donnée à un enfant mineur de mettre en vente un 
bien immeuble – Article 1, al. 2, e) – Mesures de protection de l'enfant –        
Article 8 

 
 
De vrederechter beslist het volgende in de zaak van: 
 
I.V., met rijksregisternummer [...], die woont te [...] Zedelgem, [...], 
 
in de hoedanigheid van drager van het ouderlijk gezag over: 
 
F.V., met rijksregisternummer [...], die woont te [...] Zedelgem, [...] 
 
verzoekende partij 
 
 
Procedure 
 
Gelet op het vorenstaand verzoekschrift van 11 januari 2021, ontvangen ter griffie op 13 januari 2021 
en de redenen erin vermeld. 
 
De vrederechter heeft rekening gehouden met de procedurestukken en de neergelegde 
bewijsstukken. 
 
De wet op het gebruik der talen in gerechtszaken werd nageleefd. 
 
Motivering 
 
De bevoegdheid van de Belgische rechter 
 
De verzoekster vraagt om als vertegenwoordiger van haar minderjarige dochter de machtiging te 
bekomen om in te stemmen met de verkoop van het onroerend goed, gelegen te [...] Sluis, [...] 
(Nederland). 
 
De bepalingen van de verordening (EG) nr. 2201/2003 van 27 november 2003 betreffende de 
bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de 
ouderlijke verantwoordelijkheid zijn van toepassing. 
 
Artikel 1, lid 1.b van de voornoemde verordening voorziet dat de verordening van toepassing is, 
ongeacht de aard van het gerecht, op burgerlijke zaken betreffende “de toekenning, de uitoefening, 
de overdracht, de beperking of de beëindiging van de ouderlijke verantwoordelijkheid”. 
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Artikel 1, lid 2 verduidelijkt verder wat daar onder moet worden verstaan. Onder lid 2, e) wordt 
aangehaald: 
“e) de maatregelen ter bescherming van het kind die verband houden met het beheer of de 
instandhouding van, dan wel de beschikking over, het vermogen van het kind.” 
 
In concreto kadert het verzoek van de verzoekster-ouder in het beheer van het vermogen van de 
minderjarige, zodanig dat de voornoemde verordening van toepassing is. 
 
Artikel 8.1 voorziet dat, ter zake van de ouderlijke verantwoordelijkheid de gerechten bevoegd zijn van 
de lidstaat op het grondgebied waarvan het kind zijn gewone verblijfplaats heeft op het tijdstip dat de 
zaak bij het gerecht aanhangig wordt gemaakt. 
 
De minderjarige heeft haar gewone verblijfplaats in België; de Belgische rechtbanken zijn derhalve 
bevoegd. 
 
Wat betreft de territoriale bevoegdheid van het Vredegerecht van het kanton Torhout kan worden 
verwezen naar artikel 629quater van het Gerechtelijk Wetboek. De minderjarige heeft haar 
woonplaats in het Kanton Torhout. 
 
Ten gronde 
 
Uit de gevoegde stukken blijkt dat de voorgenomen onderhandse verkoop van het onroerend goed 
gelegen te [...] Sluis, [...] (Nederland) en exclusieve eigendom van de minderjarige ingevolge 
aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving van de nalatenschap van haar vader S.D., 
geboren te Blankenberge op [...] 1980, laatst wonende te [...] Sluis, [...] en overleden te Sluis op [...] 
2020, in haar belang is. 
 
De behaalde koopprijs spoort met het gevoegde schattingsverslag. Het is niet zeker dat een andere 
wijze van verkoop dezelfde opbrengst zou genereren. 
 
De machtiging kan worden toegestaan. 
 
 
Beslissing 
 
Na kennis te hebben genomen van de stukken. 
 
Verleent bijzondere machtiging aan I.V., met rijksregisternummer [...], die woont te [...] Zedelgem, [...] 
om, in haar hoedanigheid van drager van het ouderlijk gezag over F.V., met rijksregisternummer [...], 
die woont te [...] Zedelgem, [...], over te gaan tot de ondertekening van de overdrachtsakte 
betreffende de verkoop van de woning met berging, tuin, ondergrond en verder aan- en toebehoren, 
gelegen te [...] Sluis, [...], kadastraal bekend gemeente Sluis, [...], ter grootte van [...] voor de prijs van 
[...]. 
 
Veroordeelt de verzoekende partij tot betaling van het rolrecht van 50,00 euro aan de FOD Financiën, 
die verder zal instaan voor de invordering van dit bedrag. 
 
Deze beslissing is genomen op de zitting in raadkamer van woensdag zevenentwintig januari 
tweeduizend eenentwintig van het vredegerecht van het kanton Torhout, door Jorn Dangreau, 
vrederechter, bijgestaan door Greta Lambrecht, hoofdgriffier.  


