
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

DE BELGIQUE

BELGISCHE KAMER VAN

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

7452

DOC 51 0614/014DOC 51 0614/014

C H A M B R E   5e  S E S S I O N  D E  L A  5 1e  L É G I S L A T U R EK A M E R    5e   Z I T T I N G  VA N  D E  5 1e  Z I T T I N G S P E R I O D E 2006 2007

19 april 200719 avril 2007

Documents précédents :

Doc 51 0614 (2003/2004) :
012 : Projet amendé par le Sénat.
013 : Rapport.

Voorgaande documenten :

Doc 51 0614 (2003/2004) :
012 : Ontwerp geamendeerd door de Senaat.
013 : Verslag.

TEKST VERBETERD DOOR DE COMMISSIE
VOOR DE JUSTITIE

TEXTE CORRIGÉ PAR LA COMMISSION
DE LA JUSTICE

PROJET DE LOI WETSONTWERP

modifiant diverses dispositions relatives
à l’absence et à la déclaration judiciaire

de décès

tot wijziging van diverse bepalingen
betreffende de afwezigheid en de

gerechtelijke verklaring van overlijden



2 0614/014DOC 51

C H A M B R E   5e  S E S S I O N  D E  L A  5 1e  L É G I S L A T U R EK A M E R    5e   Z I T T I N G  V A N  D E  5 1e  Z I T T I N G S P E R I O D E 2006 2007

Abréviations dans la numérotation des publications :

DOC 51 0000/000 : Document parlementaire de la 51e législature, suivi
du n° de base et du n° consécutif

QRVA : Questions et Réponses écrites
CRIV : Version Provisoire du Compte Rendu intégral

(couverture verte)
CRABV : Compte Rendu Analytique (couverture bleue)
CRIV : Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte

rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique
traduit des interventions (avec les annexes)
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture
saumon)

PLEN : Séance plénière
COM : Réunion de commission
MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations

(papier beige)

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants
Commandes :
Place de la Nation 2
1008 Bruxelles
Tél. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.laChambre.be

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers

Bestellingen :
Natieplein 2

1008 Brussel
Tel. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74

www.deKamer.be
e-mail : publicaties@deKamer.be

cdH : Centre démocrate Humaniste
CD&V : Christen-Democratisch en Vlaams
ECOLO : Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes originales
FN : Front National
MR : Mouvement Réformateur
N-VA : Nieuw - Vlaamse Alliantie
PS : Parti socialiste
sp.a - spirit : Socialistische Partij Anders - Sociaal progressief internationaal, regionalistisch integraal democratisch toekomstgericht.
Vlaams Belang : Vlaams Belang
VLD : Vlaamse Liberalen en Democraten

Afkortingen bij de nummering van de publicaties :

DOC 51 0000/000 : Parlementair document van de 51e zittingsperiode +
basisnummer en volgnummer

QRVA : Schriftelijke Vragen en Antwoorden
CRIV : Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft)
CRABV : Beknopt Verslag (blauwe kaft)
CRIV : Integraal Verslag, met links het definitieve integraal

verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de
toespraken (met de bijlagen)
(PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft)

PLEN : Plenum
COM : Commissievergadering
MOT : Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)



30614/014DOC 51

C H A M B R E   5e  S E S S I O N  D E  L A  5 1e  L É G I S L A T U R EK A M E R    5e   Z I T T I N G  VA N  D E  5 1e  Z I T T I N G S P E R I O D E 2006 2007

HOOFDSTUK I

Algemene bepaling

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

HOOFDSTUK II

Wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek

Art. 2

Het opschrift van hoofdstuk I, van boek I, titel IV, van
het Burgerlijk Wetboek, wordt vervangen als volgt:

«Hoofdstuk I. — Afwezigheid».

Art. 3

In boek I, titel IV, hoofdstuk I van hetzelfde Wetboek,
wordt een afdeling I, bestaande uit de artikelen 112 tot
117, ingevoegd, met als opschrift:

«Afdeling I. — Vermoeden van afwezigheid».

Art. 4

Artikel 112 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen
als volgt:

«Art. 112.— § 1. Wanneer een persoon sinds meer
dan drie maanden niet meer verschijnt in zijn woon- of
verblijfplaats en men van hem gedurende ten minste
drie maanden geen nieuws heeft ontvangen en daaruit
onzekerheid voortvloeit over zijn leven of zijn dood, kan
de rechtbank van eerste aanleg, op verzoek van iedere
belanghebbende of van de procureur des Konings, het
vermoeden van afwezigheid vaststellen.

§ 2. Een eensluidend verklaard afschrift van de beslis-
sing houdende vaststelling van het vermoeden van afwe-
zigheid wordt door de griffier ter kennis gebracht van de
vrederechter van de laatste woonplaats in België van de
vermoedelijk afwezige of, indien deze nooit een woon-
plaats in België heeft gehad, van de vrederechter van het
eerste kanton te Brussel. De territoriaal bevoegde vrede-
rechter handelt overeenkomstig artikel 113.

CHAPITRE PREMIER

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l’article 78
de la Constitution.

CHAPITRE II

Modifications du Code civil

Art. 2

L’intitulé du chapitre premier, du livre premier, titre IV,
du Code civil, est remplacé par l’intitulé suivant:

«Chapitre premier. — De l’absence».

Art. 3

Il est inséré dans le livre premier, titre IV, chapitre
premier, du même Code, une section première, com-
prenant les articles 112 à 117, intitulée comme suit:

«Section première. — De la présomption d’absence».

Art. 4

L’article 112 du même Code est remplacé par la dis-
position suivante:

«Art. 112.— § 1er. Lorsqu’une personne a cessé de
paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence de-
puis plus de trois mois sans que l’on ait eu de ses nou-
velles pendant au moins trois mois et qu’il en découle
une incertitude quant à sa vie ou à sa mort, le tribunal
de première instance peut, à la demande de toute per-
sonne intéressée ou du procureur du Roi, constater la
présomption d’absence.

§ 2. Une copie certifiée conforme de la décision cons-
tatant la présomption d’absence est notifiée par le gref-
fier au juge de paix du dernier domicile en Belgique de
la personne présumée absente, ou, si celle-ci n’a ja-
mais eu de domicile en Belgique, au juge de paix du 1er

canton de Bruxelles. Le juge de paix compétent
territorialement procède conformément à l’article 113.
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§ 3. Het openbaar ministerie is ermede belast te wa-
ken over de belangen van de vermoedelijk afwezigen.
Het wordt gehoord over alle rechtsvorderingen die hen
aangaan.»

Art. 5

Artikel 113 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen
als volgt:

«Art. 113.— § 1. Wanneer de rechtbank van eerste
aanleg vaststelt dat er een vermoeden van afwezigheid
is en de vermoedelijk afwezige geen algemeen gevol-
machtigde heeft aangewezen om zijn goederen te be-
heren, wijst de vrederechter bij een met redenen om-
klede beschikking een gerechtelijk bewindvoerder aan
met inachtneming van de aard en de samenstelling van
de te beheren goederen.

Binnen drie dagen na de uitspraak geeft de griffier bij
gerechtsbrief kennis van de beschikking van de vrede-
rechter aan de bewindvoerder. De gerechtelijk bewind-
voerder laat binnen acht dagen na zijn aanwijzing schrif-
telijk weten of hij die aanvaardt.

Wordt de aanwijzing, bedoeld in het vorige lid, niet
aanvaard, dan stelt de vrederechter ambtshalve een
andere gerechtelijk bewindvoerder aan.

Na de aanvaarding door de gerechtelijk bewindvoer-
der wordt een afschrift van de beschikking van zijn aan-
wijzing medegedeeld aan de procureur des Konings.

§ 2. De vrederechter kan te allen tijde, hetzij ambts-
halve, hetzij op verzoek van iedere belanghebbende,
van de procureur des Konings of van de gerechtelijk
bewindvoerder, bij een met redenen omklede beschik-
king, een einde maken aan het mandaat van deze laat-
ste, de bevoegdheden wijzigen die hem werden opge-
dragen of hem vervangen.

 De vrederechter kan daartoe eenieder horen die hij
geschikt acht om hem in te lichten.

§ 3. Elke beslissing tot aanwijzing of tot vervanging
van een gerechtelijk bewindvoerder, tot beëindiging van
zijn mandaat of tot wijziging van zijn bevoegdheden,
wordt, door toedoen van de griffier, bij uittreksel bekend-
gemaakt in het Belgisch Staatsblad en in twee dagbla-
den verspreid in het gerechtelijk arrondissement van de
laatste woonplaats in België van de vermoedelijk afwe-
zige of, indien deze nooit een woonplaats in België heeft
gehad, van het gerechtelijk arrondissement Brussel en
in één nationaal verspreid dagblad in de taal van de
procedure.».

§ 3. Le ministère public est chargé de veiller aux inté-
rêts des personnes présumées absentes. Il est entendu
sur toutes les demandes qui les concernent.»

Art. 5

L’article 113 du même Code est remplacé par la dis-
position suivante:

«Art. 113.— § 1er. Lorsque le tribunal de première ins-
tance constate qu’il y a présomption d’absence et que
la personne présumée absente n’a pas donné procura-
tion à un mandataire général pour gérer ses biens, le
juge de paix désigne par ordonnance motivée, un ad-
ministrateur judiciaire en tenant compte de la nature et
de la composition des biens à gérer.

L’ordonnance du juge de paix est notifiée par le gref-
fier à l’administrateur sous pli judiciaire dans les trois
jours du prononcé. L’administrateur judiciaire fait savoir
par écrit dans les huit jours de sa désignation s’il ac-
cepte celle-ci.

À défaut de l’acceptation prévue à l’alinéa précédent,
le juge de paix désigne d’office un autre administrateur
judiciaire.

Après l’acceptation par l’administrateur judiciaire, une
copie de l’ordonnance le désignant est transmise au
procureur du Roi.

§ 2. Par ordonnance motivée, le juge de paix peut à
tout moment, soit d’office, soit à la demande de toute
personne intéressée, du procureur du Roi ou de l’admi-
nistrateur judiciaire, mettre fin au mandat de ce dernier,
modifier les pouvoirs qui lui ont été confiés, ou le rem-
placer.

 Le juge de paix peut à cette fin entendre toute per-
sonne qu’il estime apte à le renseigner.

§ 3. Toute décision portant désignation d’un adminis-
trateur judiciaire, le remplaçant, mettant fin à son man-
dat ou modifiant ses pouvoirs est, à la diligence du gref-
fier, publiée par extrait au Moniteur belge et dans deux
quotidiens diffusés dans l’arrondissement judiciaire du
dernier domicile en Belgique du présumé absent ou, si
celui-ci n’a jamais eu de domicile en Belgique, de l’ar-
rondissement judiciaire de Bruxelles ainsi que dans un
quotidien à diffusion nationale dans la langue de la pro-
cédure.».
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De bekendmaking moet geschieden binnen vijftien
dagen na de uitspraak; de ambtenaren aan wie het ver-
zuim of de vertraging te wijten zou zijn, zijn aansprake-
lijk jegens de betrokkenen indien bewezen wordt dat de
vertraging of het verzuim het gevolg is van collusie.

Binnen dezelfde termijn wordt de beslissing door de
griffier betekend aan de burgemeester van de woon-
plaats van de beschermde persoon teneinde te worden
aangetekend in het bevolkingsregister.»

Art. 6

Artikel 114 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen
als volgt:

«Art. 114.— § 1. Uiterlijk één maand na de aanvaar-
ding van zijn aanwijzing stelt de gerechtelijk bewindvoer-
der een verslag op met betrekking tot de vermogens-
toestand van de vermoedelijk afwezige en zendt dit over
aan de vrederechter.

De gerechtelijk bewindvoerder geeft jaarlijks reken-
schap van zijn beheer aan de vrederechter door voorleg-
ging van een schriftelijk verslag dat minstens de vol-
gende gegevens vermeldt:

1º de naam, de voornaam en de woon- of verblijf-
plaats van de gerechtelijk bewindvoerder;

2º de naam, de voornaam en de laatste bekende
woonplaats van de vermoedelijk afwezige;

3º een overzicht van de inkomsten en uitgaven tij-
dens de voorbije periode en een overzicht van de stand
van het beheerde vermogen bij de aanvang en op het
einde van deze periode.

Indien hij zulks nodig acht, kan de vrederechter van
de gerechtelijk bewindvoerder waarborgen eisen, hetzij
bij zijn aanwijzing, hetzij gedurende de uitoefening van
zijn mandaat.

§ 2. De schriftelijke verslagen opgemaakt met toe-
passing van § 1, worden op de griffie van het vrede-
gerecht bewaard in een dossier op naam van de ver-
moedelijk afwezige.

Het dossier omvat eveneens:

1º een afschrift van het vonnis van de rechtbank van
eerste aanleg tot vaststelling van het vermoeden van
afwezigheid;

La publication doit être faite dans les quinze jours du
prononcé; les fonctionnaires auxquels l’omission ou le
retard serait imputable pourront être tenus pour respon-
sables envers les intéressés s’il est prouvé que le re-
tard ou l’omission résulte d’une collusion.

Dans le même délai, la décision est notifiée par les
soins du greffier au bourgmestre du dernier domicile de
l’absent afin d’être consignée dans le registre de la po-
pulation.»

Art. 6

L’article 114 du même Code est remplacé par la dis-
position suivante:

«Art. 114.— § 1er. Un mois au plus après avoir ac-
cepté sa désignation, l’administrateur judiciaire rédige
un rapport concernant la situation patrimoniale du pré-
sumé absent et le transmet au juge de paix.

L’administrateur judiciaire rend compte chaque an-
née de sa gestion au juge de paix en présentant un
rapport écrit comprenant au moins les éléments suivants:

1º les nom, prénom et domicile ou résidence de l’ad-
ministrateur judiciaire;

2º les nom, prénom et dernier domicile connu du pré-
sumé absent;

3º un récapitulatif des recettes et des dépenses pour
la période écoulée et un résumé de l’état du patrimoine
géré au début et à la fin de cette période.

S’il l’estime nécessaire, le juge de paix peut exiger
de l’administrateur judiciaire des garanties, soit au mo-
ment de sa désignation, soit en cours d’exercice de son
mandat.

§ 2. Les rapports écrits rédigés en application du §
1er, sont conservés au greffe de la justice de paix, dans
un dossier établi au nom de la personne présumée ab-
sente.

Le dossier contient également:

1º une copie du jugement du tribunal de première
instance constatant la présomption d’absence;
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2º een afschrift van de beschikking tot aanstelling van
een gerechtelijk bewindvoerder;

3º een afschrift van alle beschikkingen getroffen met
toepassing van dit hoofdstuk;

4º de door de vrederechter gevoerde briefwisseling
met betrekking tot het gerechtelijk bewind.

Aan het dossier wordt een inventaris van de stukken
met vermelding van de datum van hun neerlegging toe-
gevoegd.

§ 3. De vrederechter kan aan de gerechtelijk bewind-
voerder, bij een met redenen omklede beslissing, na de
overlegging door deze van het verslag bedoeld in § 1,
een bezoldiging toekennen waarvan het bedrag niet
hoger mag zijn dan drie procent van de inkomsten van
de goederen van de vermoedelijk afwezige. Naast de
bezoldiging worden de gemaakte kosten vergoed, na
door de vrederechter behoorlijk te zijn nagezien. Hij kan
hem nochtans, na overlegging van met redenen om-
klede staten, een bezoldiging toekennen in verhouding
tot de vervulde buitengewone ambtsverrichtingen.

Het is de gerechtelijk bewindvoerder verboden, bui-
ten de in het eerste lid vermelde bezoldigingen, enige
bezoldiging of voordeel, van welke aard ook of van wie
ook, te ontvangen met betrekking tot het uitoefenen van
het mandaat van gerechtelijk bewindvoerder.»

Art. 7

In hetzelfde Wetboek vervalt het opschrift «Hoofd-
stuk II — Verklaring van afwezigheid».

Art. 8

Artikel 115 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen
als volgt:

«Art. 115.— § 1. De gerechtelijk bewindvoerder heeft
tot taak de goederen van de vermoedelijk afwezige als
een goede huisvader te beheren. Hij kan zich in zijn
beheer laten bijstaan door een of meer personen die
onder zijn verantwoordelijkheid optreden.

§ 2. Wanneer de belangen van de gerechtelijk be-
windvoerder in strijd zijn met die van de vermoedelijk
afwezige, kan hij slechts optreden krachtens een bij-
zondere machtiging van de vrederechter. Deze machti-
ging wordt verleend bij een met redenen omklede be-
schikking op verzoek van de gerechtelijk bewindvoerder.
De artikelen 1026 tot 1034 van het Gerechtelijk Wet-
boek zijn van toepassing.

2º une copie de l’ordonnance portant désignation d’un
administrateur judiciaire;

3º une copie de toutes les ordonnances prises en
application du présent chapitre;

4º la correspondance du juge de paix concernant l’ad-
ministration judiciaire.

Un inventaire des pièces reprenant la date de leur
dépôt est joint au dossier.

§ 3. Par décision motivée, le juge de paix peut al-
louer à l’administrateur judiciaire, après la remise par
celui-ci du rapport visé au § 1er, une rémunération dont
le montant ne peut dépasser trois pour cent des reve-
nus des biens du présumé absent, majorée du montant
des frais exposés, dûment contrôlés par le juge de paix.
Il peut néanmoins, sur présentation d’états motivés, lui
allouer une rémunération en fonction des devoirs ex-
ceptionnels accomplis.

L’administrateur judiciaire ne peut recevoir, en dehors
des rémunérations visées à l’alinéa 1er, aucune rétribu-
tion ni aucun avantage, de quelque nature ou de qui
que ce soit, en rapport avec l’exercice du mandat d’ad-
ministrateur judiciaire.»

Art. 7

Dans le même Code, l’intitulé «Chapitre II — De la
déclaration d’absence» est supprimé.

Art. 8

L’article 115 du même Code est remplacé par la dis-
position suivante:

«Art. 115.— § 1er. L’administrateur judiciaire a pour
mission de gérer les biens du présumé absent en bon
père de famille. Il peut se faire assister dans sa gestion
par une ou plusieurs personnes agissant sous sa res-
ponsabilité.

§ 2. L’administrateur judiciaire ne peut agir que
moyennant une autorisation spéciale du juge de paix
lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux du
présumé absent. Cette autorisation est accordée par
ordonnance motivée, sur requête de l’administrateur
judiciaire. Les articles 1026 à 1034 du Code judiciaire
sont applicables.
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§ 3. Bij gebreke van aanwijzingen in de in artikel 113
bedoelde beschikking, vertegenwoordigt de gerechte-
lijk bewindvoerder de vermoedelijk afwezige in alle
rechtshandelingen en procedures als eiser of als ver-
weerder, behalve wanneer de echtgenoot van de ver-
moedelijk afwezige gemachtigd is om alleen te hande-
len overeenkomstig artikel 220, § 2, of artikel 1420.

De gerechtelijk bewindvoerder kan slechts krachtens
een bijzondere machtiging van de vrederechter:

1º de vermoedelijke afwezige in rechte vertegenwoor-
digen als eiser bij de andere rechtsplegingen en hande-
lingen dan die:

— met betrekking tot huurcontracten;

— met betrekking tot bewoning zonder akte of be-
wijs;

— met betrekking tot sociale wetgeving ten gunste
van de vermoedelijke afwezige;

— met betrekking tot de burgerlijke partijstelling;

— bedoeld in de artikelen 1187, tweede lid, 1193bis
en 1225 van het Gerechtelijk Wetboek;

2º de roerende en onroerende goederen van de ver-
moedelijk afwezige vervreemden;

3º leningen aangaan en hypotheken toestaan alsook
toestemming geven tot het doorhalen van een hypothe-
caire inschrijving, met of zonder kwijting, en tot de
overschrijving van een bevel tot uitvoerend beslag zon-
der betaling;

4º berusten in een vordering betreffende onroerende
rechten;

5º een nalatenschap, een algemeen legaat of een
legaat onder algemene titel verwerpen of aanvaarden,
wat slechts onder voorrecht van boedelbeschrijving kan
geschieden;

6º een schenking of een legaat onder bijzondere titel
aanvaarden;

7º een pachtovereenkomst of een handelshuur-
overeenkomst sluiten alsook een handelshuur-
overeenkomst hernieuwen en een huurovereenkomst
voor een duur van meer dan negen jaar sluiten;

8º een dading aangaan of een arbitrageovereenkomst
sluiten;

§ 3. En l’absence d’indication dans l’ordonnance vi-
sée à l’article 113, l’administrateur judiciaire représente
la personne présumée absente dans tous les actes juri-
diques et toutes les procédures, comme demandeur ou
comme défendeur, sauf si le conjoint du présumé ab-
sent est autorisé à agir seul conformément à l’article
220, § 2, ou à l’article 1420.

L’administrateur judiciaire ne peut agir que moyen-
nant une autorisation spéciale du juge de paix pour:

1º représenter la personne présumée absente en jus-
tice comme demandeur dans les procédures et actes
autres que ceux:

— relatifs aux contrats locatifs;

— relatifs à l’occupation sans titre ni droit;

— relatifs à la législation sociale en faveur de la per-
sonne présumée absente;

— relatifs à la constitution de partie civile;

— prévus aux articles 1187, alinéa 2, 1193bis, et 1225
du Code judiciaire;

2º aliéner les biens meubles et immeubles du pré-
sumé absent;

3º emprunter et consentir hypothèque ainsi que per-
mettre la radiation d’une inscription hypothécaire, avec
ou sans quittance, et la transcription d’une ordonnance
de saisie-exécution sans paiement;

4º acquiescer à une demande relative à des droits
immobiliers;

5º renoncer à une succession ou à un legs universel
ou à titre universel ou l’accepter, ce qui ne pourra se
faire que sous bénéfice d’inventaire;

6º accepter une donation ou un legs à titre particu-
lier;

7º conclure un bail à ferme ou un bail commercial,
ainsi que renouveler un bail commercial et conclure un
bail d’une durée de plus de neuf ans;

8º transiger ou conclure une convention d’arbitrage;
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9º een onroerend goed aankopen.

De vrederechter wordt geadieerd bij eenzijdig ver-
zoekschrift. Hij wint alle dienstige inlichtingen in; hij kan
de mening vragen van eenieder die hij geschikt acht om
hem in te lichten, onverminderd de artikelen 1186 en
1193bis van het Gerechtelijk Wetboek, inzake verkopin-
gen van onroerende goederen.

De artikelen 1026 tot 1034 van het Gerechtelijk Wet-
boek zijn van toepassing.

Indien de vrederechter dat nuttig acht, wordt de
handelszaak van de vermoedelijk afwezige voortgezet
door zijn gerechtelijk bewindvoerder onder de door de
vrederechter vastgestelde voorwaarden. Het bestuur
ervan kan worden opgedragen aan een bijzondere be-
windvoerder onder het toezicht van de gerechtelijk be-
windvoerder. De bijzondere bewindvoerder wordt aan-
gewezen door de rechtbank van koophandel op verzoek
van de vrederechter.

§ 4. Onverminderd het eventueel bestaande
huwelijksvermogensstelsel tussen de vermoedelijk af-
wezige en de gerechtelijk bewindvoerder, worden de
gelden en de goederen van de vermoedelijk afwezige
volledig en duidelijk afgescheiden van het persoonlijk
vermogen van de bewindvoerder. De banktegoeden van
de vermoedelijk afwezige worden op zijn naam inge-
schreven.»

Art. 9

Artikel 116 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen
als volgt:

«Art. 116.— Is de vermoedelijk afwezige betrokken
bij een verdeling of een erfenis, dan wordt hij vertegen-
woordigd door de gerechtelijk bewindvoerder aangewe-
zen overeenkomstig artikel 113.

Is er geen bewindvoerder aangewezen en heeft de
vermoedelijk afwezige geen algemeen gevolmachtigde
aangewezen om zijn goederen te beheren, dan kan de
vrederechter, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van
iedere belanghebbende of van de procureur des
Konings, een notaris aanwijzen om hem te vertegen-
woordigen.

Iedere verdeling waarbij de vermoedelijk afwezige
betrokken is, geschiedt overeenkomstig artikel 1225 van
het Gerechtelijk Wetboek.»

9º acheter un bien immeuble.

Le juge de paix est saisi par requête unilatérale. Il
s’entoure de tous les renseignements utiles; il peut re-
cueillir l’avis de toute personne qu’il estime apte à le
renseigner, sans préjudice des articles 1186 et 1193bis
du Code judiciaire, en matière de vente d’immeubles.

Les articles 1026 à 1034 du Code judiciaire sont ap-
plicables.

Le commerce de la personne présumée absente est
continué par son administrateur judiciaire, si le juge de
paix l’estime utile et aux conditions qu’il détermine. La
direction peut en être confiée à un administrateur spé-
cial sous la surveillance de l’administrateur judiciaire.
L’administrateur spécial est désigné par le tribunal de
commerce à la demande du juge de paix.

§ 4. Sans préjudice du régime matrimonial existant,
le cas échéant, entre la personne présumée absente et
l’administrateur judiciaire, les fonds et les biens du pré-
sumé absent sont entièrement et nettement séparés du
patrimoine personnel de l’administrateur. Les avoirs
bancaires du présumé absent sont inscrits à son nom
propre.»

Art. 9

L’article 116 du même Code est remplacé par la dis-
position suivante:

«Art. 116.— Si le présumé absent est appelé à un
partage ou à une succession, il est représenté par l’ad-
ministrateur judiciaire désigné conformément à l’article
113.

S’il n’y a pas d’administrateur désigné et si le pré-
sumé absent n’a pas donné procuration à un manda-
taire général pour gérer ses biens, le juge de paix peut,
soit d’office, soit à la demande de toute personne inté-
ressée ou du procureur du Roi, désigner un notaire pour
le représenter.

Tout partage dans lequel est intéressé un présumé
absent est fait conformément à l’article 1225 du Code
judiciaire.»
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Art. 10

Artikel 117 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen
als volgt:

«Art. 117.— § 1. Indien de vermoedelijk afwezige te-
rugkeert, kan hij derdenverzet instellen tegen het von-
nis waarbij de rechtbank van eerste aanleg het vermoe-
den van afwezigheid heeft vastgesteld.

Indien de vermoedelijk afwezige terugkeert of indien
men van hem nieuws ontvangt tijdens de periode van
de vermoedelijke afwezigheid, maakt de vrederechter
bij een met redenen omklede beschikking een einde aan
het mandaat van de gerechtelijk bewindvoerder, hetzij
ambtshalve, hetzij op verzoek van de vermoedelijk af-
wezige, van de procureur des Konings of van iedere
belanghebbende.

De vermoedelijk afwezige krijgt de goederen terug
die tijdens de periode van de vermoedelijke afwezig-
heid voor zijn rekening werden beheerd of verworven.
De handelingen die de gerechtelijk bewindvoerder of
de notaris bedoeld in artikel 116, tweede lid, op regel-
matige wijze heeft verricht, kunnen hem worden tegen-
geworpen, behalve wanneer daarbij bedrog is gepleegd.

§ 2. Indien de vermoedelijk afwezige afwezig wordt
verklaard, indien hij overleden is of indien hij gerechte-
lijk overleden wordt verklaard, maakt de vrederechter
bij een met redenen omklede beschikking een einde aan
het mandaat van de gerechtelijk bewindvoerder, hetzij
ambtshalve, hetzij op verzoek van de procureur des
Konings of van iedere belanghebbende.

§ 3. Onverminderd de toepassing van de artikelen
1358 tot 1369 van het Gerechtelijk Wetboek, dient de
gerechtelijk bewindvoerder binnen dertig dagen na de
beschikking waarmee een eind wordt gemaakt aan zijn
mandaat, zijn eindverslag in ter griffie van het vrede-
gerecht.

Indien de vermoedelijk afwezige gehuwd was op de
dag van zijn verdwijnen en indien hij afwezig of gerech-
telijk overleden wordt verklaard, maakt de gerechtelijk
bewindvoerder een inventaris op van alle roerende en
onroerende goederen die deel uitmaken van het ge-
meenschappelijk vermogen dat toebehoort aan de ver-
moedelijk afwezige en aan zijn echtgenoot, en dient hij
de inventaris binnen de in § 1 bedoelde termijn in ter
griffie van het vredegerecht.

Indien de vermoedelijk afwezige wettelijk samen-
woonde op de dag van zijn verdwijning en indien hij af-
wezig of gerechtelijk overleden wordt verklaard, maakt

Art. 10

L’article 117 du même Code est remplacé par la dis-
position suivante:

«Art. 117.— § 1er. Si le présumé absent reparaît, il
peut former tierce opposition contre le jugement par le-
quel le tribunal de première instance a constaté la pré-
somption d’absence.

Si le présumé absent reparaît ou donne de ses nou-
velles durant la période de présomption d’absence, le
juge de paix met fin par ordonnance motivée, soit d’of-
fice, soit à la demande du présumé absent, du procu-
reur du Roi ou de toute personne intéressée, au man-
dat de l’administrateur judiciaire.

Le présumé absent recouvre les biens gérés ou ac-
quis pour son compte durant la période de présomption
d’absence. Les actes régulièrement accomplis par l’ad-
ministrateur judiciaire ou par le notaire visé à l’article
116, alinéa 2, lui sont opposables, sauf dans le cas où
ils auraient été accomplis en fraude.

§ 2. Si le présumé absent est déclaré absent, s’il est
décédé ou si son décès est déclaré judiciairement, le
juge de paix met fin par ordonnance motivée, soit d’of-
fice, soit à la demande du procureur du Roi ou de toute
personne intéressée, au mandat de l’administrateur ju-
diciaire.

§ 3. Sans préjudice de l’application des articles 1358
à 1369 du Code judiciaire, l’administrateur judiciaire
dépose dans les trente jours de l’ordonnance mettant
fin à son mandat, son rapport final au greffe de la jus-
tice de paix.

Si le présumé absent était marié le jour de sa dispa-
rition et s’il est déclaré absent ou si son décès est dé-
claré judiciairement, l’administrateur judiciaire dresse un
inventaire de tous les biens meubles et immeubles fai-
sant partie du patrimoine commun appartenant au pré-
sumé absent et à son conjoint, et le dépose dans le
délai visé à l’alinéa 1er, au greffe de la justice de paix.

Si le présumé absent était cohabitant légal le jour de
sa disparition et s’il est déclaré absent ou si son décès
est déclaré judiciairement, l’administrateur judiciaire
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de gerechtelijk bewindvoerder een inventaris op van alle
roerende en onroerende goederen die geacht worden
in onverdeeldheid te zijn op grond van artikel 1478 en
dient hij die inventaris binnen de in het eerste lid be-
doelde termijn in ter griffie van het vredegerecht. Hij
handelt op dezelfde wijze ingeval de wettelijk samen-
wonende van de vermoedelijk afwezige na de vaststel-
ling van het vermoeden van afwezigheid de wettelijke
samenwoning overeenkomstig artikel 1476, § 2, tweede
lid, beëindigt. De ambtenaar van de burgerlijke stand
stelt de gerechtelijk bewindvoerder in kennis van de
beslissing om de wettelijke samenwoning te beëindigen.

Het eindverslag en, in voorkomend geval, de inven-
taris worden bij het dossier bedoeld in artikel 114, § 2,
gevoegd.»

Art. 11

In boek I, titel IV, hoofdstuk I, van hetzelfde Wetboek,
wordt, na artikel 117, een afdeling II ingevoegd, be-
staande uit de artikelen 118 tot 124, met als opschrift:

«Afdeling II. — Verklaring van afwezigheid»

Art. 12

Artikel 118 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de
wet van 15 december 1949, wordt vervangen als volgt:

«Art. 118.— § 1. Wanneer er vijf jaar verlopen zijn
sinds het vonnis waarbij het vermoeden van afwezig-
heid werd vastgesteld, of zeven jaar sinds men voor het
laatst nieuws ontvangen heeft van de afwezige, kan de
verklaring van afwezigheid worden uitgesproken door
de rechtbank van eerste aanleg op verzoek van iedere
belanghebbende of van de procureur des Konings.

§ 2. De griffier moet, in voorkomend geval, een eens-
luidend verklaard afschrift van het vonnis houdende
verklaring van afwezigheid ter kennis brengen van de
in artikel 112, § 2, bedoelde vrederechter.»

Art. 13

Artikel 119 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen
als volgt:

dresse un inventaire de tous les biens meubles et im-
meubles réputés en indivision en vertu de l’article 1478,
et le dépose dans le délai visé à l’alinéa 1er, au greffe de
la justice de paix. Il procède de même lorsqu’après la
constatation de présomption d’absence, le cohabitant
légal du présumé absent met fin à la cohabitation légale
conformément à l’article 1476, § 2, alinéa 2. L’officier de
l’état civil informe l’administrateur judiciaire de la déci-
sion de mettre fin à la cohabitation légale.

Le rapport final et, le cas échéant, l’inventaire sont
joints au dossier visé à l’article 114, § 2.»

Art. 11

Il est inséré dans le Livre premier, Titre IV, Chapitre
premier, du même Code, après l’article 117, une sec-
tion II, comprenant les articles 118 à 124, intitulée comme
suit:

«Section II. — De la déclaration d’absence»

Art. 12

L’article 118 du même Code, modifié par la loi du 15
décembre 1949, est remplacé par la disposition suivante:

«Art. 118.— § 1er. Lorsqu’il s’est écoulé cinq ans de-
puis le jugement qui a constaté la présomption d’ab-
sence, ou sept ans depuis les dernières nouvelles re-
çues de l’absent, l’absence peut être déclarée par le
tribunal de première instance à la demande de toute
personne intéressée ou du procureur du Roi.

§ 2. Une copie certifiée conforme du jugement décla-
rant l’absence est, le cas échéant, notifiée par le gref-
fier au juge de paix visé à l’article 112, § 2.»

Art. 13

L’article 119 du même Code est remplacé par la dis-
position suivante:
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«Art. 119.— Het in artikel 118 bedoelde verzoek wordt,
door toedoen van de griffier, bij uittreksel bekendgemaakt
in het Belgisch Staatsblad, in twee dagbladen verspreid
in het gerechtelijk arrondissement van de laatste woon-
plaats in België van de afwezige of, indien deze nooit
een woonplaats in België heeft gehad, in het gerechte-
lijk arrondissement Brussel en in één nationaal verspreid
dagblad in de taal van de procedure.

De rechtbank kan alle andere maatregelen bevelen
die zij nodig acht om dit verzoek bekend te maken.»

Art. 14

In hetzelfde Wetboek vervallen de opschriften «Hoofd-
stuk III — Gevolgen van afwezigheid» en «Afdeling I —
Gevolgen van afwezigheid ten aanzien van de goederen
die de afwezige bezat op de dag van zijn verdwijning».

Art. 15

Artikel 120 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen
als volgt:

«Art. 120.— De rechtbank van eerste aanleg mag
een vonnis houdende verklaring van afwezigheid eerst
wijzen een jaar na de laatste bekendmaking bepaald in
artikel 119, eerste lid.

Het vonnis houdende verklaring van afwezigheid
wordt bij uittreksel bekendgemaakt op de wijze bepaald
in artikel 119, binnen de termijn bepaald door de recht-
bank.»

Art. 16

Artikel 121 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen
als volgt:

«Art. 121.— § 1. Het beschikkend gedeelte van de
beslissing houdende verklaring van afwezigheid ver-
meldt de gegevens opgesomd in artikel 79; het stelt, in
voorkomend geval, de onmogelijkheid vast om sommige
van die gegevens te vermelden.

Op verzoek van de procureur des Konings wordt het
beschikkend gedeelte van de beslissing houdende ver-
klaring van afwezigheid die in kracht van gewijsde is ge-
gaan, overgeschreven in de lopende registers van de
burgerlijke stand van de laatste woonplaats in België van
de afwezige. Heeft deze nooit een woonplaats in België
gehad, dan geschiedt de overschrijving te Brussel.

«Art. 119.— La demande prévue à l’article 118 est, à
la diligence du greffier, publiée par extrait au Moniteur
belge, dans deux quotidiens diffusés dans l’arrondisse-
ment judiciaire du dernier domicile en Belgique de l’ab-
sent ou, si celui-ci n’a jamais eu de domicile en Belgi-
que, dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles ainsi
que dans un quotidien à diffusion nationale dans la lan-
gue de la procédure.

Le tribunal peut ordonner toutes les mesures qu’il
estime utiles pour assurer la publicité de cette requête.»

Art. 14

Dans le même Code, les intitulés «Chapitre III — Des
effets de l’absence» et «Section 1 — Des effets de l’ab-
sence relativement aux biens que l’absent possédait au
jour de sa disparition» sont supprimés.

Art. 15

L’article 120 du même Code est remplacé par la dis-
position suivante:

«Art. 120.— Le tribunal de première instance ne ren-
dra un jugement de déclaration d’absence qu’un an
après la dernière publication prévue à l’article 119, ali-
néa 1er .

Le jugement de déclaration d’absence est publié par
extrait selon les modalités prévues à l’article 119, dans
le délai fixé par le tribunal.»

Art. 16

L’article 121 du même Code est remplacé par la dis-
position suivante:

«Art. 121.— § 1er. Le dispositif de la décision déclara-
tive d’absence contient les énonciations prévues à l’ar-
ticle 79; il constate le cas échéant l’impossibilité de faire
mention de certaines d’entre elles.

Sur requête du procureur du Roi, le dispositif de la
décision déclarative d’absence coulée en force de chose
jugée est transcrit sur les registres courants de l’état
civil du lieu du dernier domicile en Belgique de l’absent.
Si celui-ci n’en a jamais eu, la transcription se fait à
Bruxelles.
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§ 2. De beslissing houdende verklaring van afwezig-
heid die in kracht van gewijsde is gegaan, geldt als een
akte van de burgerlijke stand.

Zij heeft alle gevolgen van het overlijden vanaf de
datum van de overschrijving.

Deze akte kan worden verbeterd overeenkomstig
artikel 101 van dit Wetboek en de artikelen 1383 tot 1385
van het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid wanneer
het bewijs wordt geleverd dat de afwezig verklaarde
persoon nog in leven is.»

Art. 17

Artikel 122 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen
als volgt:

«Art. 122.— Indien de afwezige terugkeert, kan hij
derdenverzet instellen tegen het vonnis van verklaring
van afwezigheid uitgesproken door de rechtbank van
eerste aanleg, waarna artikel 121, § 2, derde lid wordt
toegepast.

Indien het bewijs van het bestaan van de afwezige
geleverd wordt na de dag waarop de beslissing hou-
dende verklaring van afwezigheid in kracht van gewijsde
is gegaan, wordt artikel 121, § 2, derde lid, toegepast.».

Art. 18

Artikel 123 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen
als volgt:

«Art. 123.— Het op grond van artikel 122 gewezen
vonnis houdende verbetering wordt bij uittreksel bekend-
gemaakt op de bij artikel 119 bepaalde wijze en binnen
de door de rechtbank bepaalde termijn.»

Art. 19

Artikel 124 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de
wet van 14 juli 1976, wordt vervangen als volgt:

«Art. 124.— Indien de afwezige terugkeert of indien
het bewijs van zijn bestaan geleverd wordt, krijgt de af-
wezige door het vonnis houdende verbetering zijn goe-
deren en de goederen die hij tijdens zijn afwezigheid
had moeten verkrijgen, terug in de staat waarin zij zich
bevinden, alsook de prijs van de goederen die mochten
zijn vervreemd, en de goederen die door wederbelegging
mochten zijn verkregen.

§ 2. La décision déclarative d’absence coulée en force
de chose jugée tient lieu d’acte de l’état civil.

Elle produit tous les effets du décès à la date de sa
transcription.

Cet acte peut être rectifié conformément à l’article
101 du présent Code et aux articles 1383 à 1385 du
Code judiciaire, notamment en cas de preuve que la
personne déclarée absente est en vie.»

Art. 17

L’article 122 du même Code est remplacé par la dis-
position suivante:

«Art. 122. — Si l’absent reparaît, il peut faire tierce
opposition au jugement déclaratif d’absence prononcé
par le tribunal de première instance; il sera ensuite fait
application de l’article 121, § 2, alinéa 3.

Si l’existence de l’absent est prouvée après le jour
où la décision déclarative d’absence est coulée en force
de chose jugée, il est fait application de l’article 121, §
2, alinéa 3.».

Art. 18

L’article 123 du même Code est remplacé par la dis-
position suivante:

«Art. 123. — Le jugement de rectification prononcé
sur la base de l’article 122 est publié par extrait, selon
les modalités prévues à l’article 119 et dans le délai fixé
par le tribunal.»

Art. 19

L’article 124 du même Code, remplacé par la loi du
14 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante:

«Art. 124. — En cas de réapparition de l’absent ou
de preuve de son existence, le jugement de rectifica-
tion permet à l’absent de retrouver ses biens et ceux
qu’il aurait dû recueillir pendant son absence dans l’état
où ils se trouvent et le prix de ceux qui auraient été
aliénés de même que les biens éventuellement acquis
en remploi.
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Zijn huwelijk en zijn huwelijksvermogensstelsel blij-
ven ontbonden. Onverminderd de toepassing van de
artikelen 1205 tot 1224 van het Gerechtelijk Wetboek,
krijgt de afwezige zijn deel van de goederen van het
gemeenschappelijk vermogen in de staat waarin zij zich
bevinden, alsook de prijs van de goederen die mochten
zijn vervreemd, op grond van de inventaris opgemaakt
overeenkomstig artikel 117, § 3, tweede lid.

Ingeval de afwezige wettelijk samenwoonde, krijgt hij
zijn deel van de goederen die geacht worden in
onverdeeldheid te zijn terug in de staat waarij zij zich
bevinden, alsmede het deel van de prijs van de goede-
ren die mochten zijn vervreemd op grond van de inven-
taris die werd opgesteld overeenkomstig artikel 117, §
3, derde lid.

Er wordt een einde gemaakt aan de maatregelen ten
aanzien van de minderjarige kinderen.».

Art. 20

In boek I, titel IV, hoofdstuk I, van hetzelfde Wetboek
wordt, na artikel 124, een afdeling III ingevoegd, be-
staande uit het artikel 125, met als opschrift:

«Afdeling III. — Gevolgen van de afwezigheid of van
het vermoeden van afwezigheid voor de minderjarige
kinderen».

Art. 21

Artikel 125 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen
als volgt:

«Art. 125.— Indien er minderjarige kinderen zijn, moet
de griffier een eensluidend verklaard afschrift van elke
beslissing gewezen op grond van de artikelen 112, 113,
117, 118 en 122 ter kennis brengen van de territoriaal
bevoegde vrederechter. Deze laatste handelt overeen-
komstig de regels voor de voogdij.»

Art. 22

In boek I, titel IV, van hetzelfde Wetboek, wordt een
hoofdstuk II ingevoegd, bestaande uit de artikelen 126
tot 135, met als opschrift:

«Hoofdstuk II. — Gerechtelijke verklaring van overlij-
den».

Son mariage et son régime matrimonial restent dis-
sous. Sans préjudice de l’application des articles 1205
à 1224 du Code judiciaire, l’absent retrouve sa part des
biens du patrimoine commun dans l’état où ils se trou-
vent, et celle du prix de ceux qui auraient été aliénés,
sur la base de l’inventaire établi conformément à l’arti-
cle 117, § 3, alinéa 2.

S’il était cohabitant légal, l’absent retrouve sa part
des biens réputés en indivision dans l’état où ils se trou-
vent, et celle du prix de ceux qui auraient été aliénés,
sur la base de l’inventaire établi conformément à l’arti-
cle 117, § 3, alinéa 3.

Il est mis fin aux mesures prises à l’égard des en-
fants mineurs.».

Art. 20

Il est inséré dans le livre premier, titre IV, chapitre
premier du même Code, après l’article 124, une section
III, comprenant l’article 125, intitulée comme suit:

«Section III. — Des effets de l’absence ou de la pré-
somption d’absence sur les enfants mineurs».

Art. 21

L’article 125 du même Code est remplacé par la dis-
position suivante:

«Art. 125.— S’il existe des enfants mineurs, une co-
pie certifiée conforme de toute décision rendue en ap-
plication des articles 112, 113, 117, 118 et 122 est noti-
fiée par le greffier au juge de paix compétent
territorialement. Celui-ci procède conformément aux
règles de la tutelle.»

Art. 22

Il est inséré dans le Livre premier, Titre IV, du même
Code, un Chapitre II, comprenant les articles 126 à 135,
intitulé comme suit:

«Chapitre II. — De la déclaration judiciaire de déces».
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Art. 23

Artikel 126 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de
wet van 14 juli 1976, wordt vervangen als volgt:

«Art. 126.— Bij ontstentenis van een akte van overlij-
den, kan de rechtbank van eerste aanleg, op verzoek
van iedere belanghebbende of van de procureur des
Konings, die ambtshalve optreedt of op verzoek van de
minister van Justitie, het overlijden verklaren van iedere
persoon die in levensbedreigende omstandigheden ver-
dween, indien zijn lichaam niet kon worden teruggevon-
den of niet kon worden geïndentificeerd, en zijn overlij-
den, gelet op de omstandigheden, als zeker kan worden
beschouwd.»

Art. 24

Artikel 127 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen
als volgt:

«Art. 127.— Onverminderd de toepassing van artikel
1226 van het Gerechtelijk Wetboek, kan de procureur
des Konings het verzoek tot verklaring van overlijden
van diverse personen instellen bij een enkel verzoek-
schrift en kan de rechtbank in dat geval uitspraak doen
bij een enkel vonnis.».

Art. 25

Artikel 128 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen
als volgt:

«Art. 128.— Is de verdwenen persoon betrokken bij
een verdeling of een erfenis, dan gaat de rechtbank,
overeenkomstig artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek,
over tot het aanwijzen van de notaris die zijn belangen
moet vertegenwoordigen tot het tijdstip waarop het von-
nis houdende verklaring van overlijden wordt uitgespro-
ken.»

Art. 26

Artikel 129 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen
als volgt:

«Art. 129.— De rechtbank kan bepalen dat het ver-
zoek in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
In dat geval bepaalt de rechtbank de termijn tijdens welke
hij, na deze bekendmaking, zijn uitspraak over het ver-
zoek zal opschorten».

Art. 23

L’article 126 du même Code, modifié par la loi du 14
juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante:

«Art. 126.— En l’absence d’acte de décès, le tribunal
de première instance peut, à la demande de toute per-
sonne intéressée ou du procureur du Roi, agissant d’of-
fice ou sur invitation du ministre de la Justice, déclarer
le décès de toute personne disparue dans des circons-
tances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son
corps n’a pu être retrouvé ou n’a pu être identifié, et que
son décès peut être considéré comme certain eu égard
aux circonstances.»

Art. 24

L’article 127 du même Code est remplacé par la dis-
position suivante:

«Art. 127.— Sans préjudice de l’application de l’arti-
cle 1226 du Code judiciaire, le procureur du Roi peut
former la demande de déclaration de décès de plusieurs
personnes par une seule requête et le tribunal peut dans
ce cas statuer par un seul jugement.».

Art. 25

L’article 128 du même Code est remplacé par la dis-
position suivante:

«Art. 128.— Si la personne disparue est appelée à
un partage ou à une succession, le tribunal procède,
conformément à l’article 19 du Code judiciaire, à la dé-
signation du notaire chargé de représenter ses intérêts,
jusqu’au prononcé du jugement déclaratif de décès.»

Art. 26

L’article 129 du même Code est remplacé par la dis-
position suivante:

«Art. 129.— Le tribunal peut prescrire que la demande
fera l’objet d’une mention au Moniteur belge. Dans ce
cas, le tribunal fixe le délai pendant lequel il surseoira à
statuer sur la demande après cette publication».
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Art. 27

Artikel 130 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen
als volgt:

«Art. 130.— Binnen vijftien dagen na de uitspraak
brengt de griffier het beschikkend gedeelte van het von-
nis bij gerechtsbrief ter kennis van de partijen. De ter-
mijn van hoger beroep bedraagt twee maanden te re-
kenen van deze kennisgeving. Het hoger beroep wordt
bij verzoekschrift bij het hof van beroep ingesteld. Op
straffe van nietigheid moet het binnen acht dagen na de
datum waarop het verzoekschrift is ontvangen bij deur-
waar- dersexploot of bij een ter post aangetekende brief
ter kennis worden gebracht van de griffie van de recht-
bank die de bestreden beslissing heeft gewezen. De
griffier maakt van het beroep melding op de kant van de
bestreden beslissing. De regels die gelden in eerste
aanleg zijn van toepassing voor hoger beroep.

De griffier van het hof van beroep geeft kennis van
het arrest overeenkomstig de bepalingen die gelden in
eerste aanleg. De termijn voor voorziening in cassatie
bedraagt één maand vanaf deze kennisgeving.

De termijn voor voorziening in cassatie en de voor-
ziening tegen het arrest waarbij het overlijden wordt
vastgesteld hebben schorsende kracht.»

Art. 28

Artikel 131 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen
als volgt:

«Art. 131. — De gerechtelijke beslissing tot verkla-
ring van overlijden stelt de datum van het overlijden vast,
rekening houdend met de vermoedens voortvloeiend uit
de omstandigheden van de zaak; zo niet stelt ze die
datum vast op de dag van de verdwijning. Deze datum
mag niet onbepaald zijn.

Het beschikkend gedeelte van de gerechtelijke be-
slissing tot verklaring van overlijden bevat de in artikel
79 omschreven vermeldingen; het stelt in voorkomend
geval de onmogelijkheid vast melding te maken van
sommige ervan.»

Art. 27

L’article 130 du même Code est remplacé par la dis-
position suivante:

«Art. 130.— Dans les quinze jours du prononcé, le
greffier notifie le dispositif du jugement aux parties par
pli judiciaire. Le délai d’appel est de deux mois à dater
de cette notification. L’appel est formé par requête à la
cour d’appel. Il doit, à peine de nullité, être dénoncé par
exploit d’huissier ou par lettre recommandée dans les
huit jours à dater de la réception de la requête, au greffe
du tribunal qui a rendu la décision attaquée. Le greffier
fait mention du recours en marge de la décision atta-
quée. Les règles prévues pour la première instance s’ap-
pliquent au degré d’appel.

L’arrêt est notifié par le greffier de la cour d’appel
conformément à ce qui est prévu pour la première ins-
tance. Le délai pour se pourvoir en cassation est d’un
mois à dater de cette notification.

Le délai pour se pourvoir en cassation et le pourvoi
contre l’arrêt constatant le décès sont suspensifs.»

Art. 28

L’article 131 du même Code est remplacé par la dis-
position suivante:

«Art. 131. — La décision judiciaire déclarative de
décès fixe la date du décès en tenant compte des pré-
somptions tirées des circonstances de la cause et, à
défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit ja-
mais être indéterminée.

Le dispositif de la décision judiciaire déclarative de
décès contient les énonciations prévues à l’article 79; il
constate le cas échéant l’impossibilité de faire mention
de certaines d’entre elles.»
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Art. 29

Artikel 132 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen
als volgt:

«Art. 132.— Op verzoek van de procureur des
Konings wordt het beschikkend gedeelte van de in kracht
van gewijsde gegane gerechtelijke beslissing tot ver-
klaring van overlijden overgeschreven in de lopende
registers van de burgerlijke stand van de laatste woon-
plaats van de overledene in België. Ingeval deze per-
soon nooit zijn woonplaats in België heeft gehad, ge-
schiedt de overschrijving te Brussel.

In geval van een collectief vonnis geschiedt de
overschrijving overeenkomstig het eerste lid, bij uittrek-
sels in de registers.

Van de overschrijving wordt melding gemaakt in de
tabellen van de registers van het jaar van overlijden.»

Art. 30

Artikel 133 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen
als volgt:

«Art. 133.— De in kracht van gewijsde gegane ge-
rechtelijke beslissing tot verklaring van overlijden geldt
als akte van de burgerlijke stand.

Zij heeft uitwerking op de datum van het overlijden
dat erin wordt verklaard.

De akte die deze beslissing vormt, kan worden ver-
beterd overeenkomstig de bepalingen van artikel 101
van dit Wetboek en de artikelen 1383 tot 1385 van het
Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid wanneer het bewijs
wordt geleverd dat de overleden verklaarde persoon nog
in leven is.

De vonnissen en arresten waarbij een verzoek tot ver-
klaring van overlijden wordt afgewezen, beletten niet dat
een soortgelijk verzoek later ontvankelijk zou zijn, inge-
val het gegrond is op nieuw bewijsmateriaal.»

Art. 31

Artikel 134 van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij
deze wet, wordt hersteld in de volgende lezing:

«Art. 134.— Indien de persoon die gerechtelijk over-
leden is verklaard terugkeert, worden de artikelen 123
en 124 toegepast.»

Art. 29

L’article 132 du même Code est remplacé par la dis-
position suivante:

«Art. 132.— À la requête du procureur du Roi, le dis-
positif de la décision judiciaire déclarative de décès et
coulée en force de chose jugée est transcrit sur les re-
gistres courants de l’état civil du lieu du dernier domicile
en Belgique du défunt. Si celui-ci n’en a jamais eu, la
transcription se fait à Bruxelles.

En cas de jugement collectif, la transcription est faite
conformément à l’alinéa 1er, par extraits sur les regis-
tres.

Mention de la transcription est faite aux tables des
registres de l’année du décès.»

Art. 30

L’article 133 du même Code est remplacé par la dis-
position suivante:

«Art. 133.— La décision judiciaire déclarative de dé-
cès coulée en force de chose jugée tient lieu d’acte de
l’état civil.

Elle produit ses effets au jour du décès qu’elle dé-
clare.

L’acte que constitue cette décision peut être rectifié
conformément à l’article 101 du présent Code et aux
articles 1383 à 1385 du Code judiciaire, notamment en
cas de preuve que la personne déclarée décédée est
en vie.

Les jugements et arrêts rejetant une demande de
déclaration de décès ne font pas obstacle à la receva-
bilité ultérieure d’une demande semblable, fondée sur
la découverte de nouveaux éléments de preuve.»

Art. 31

L’article 134 du même Code est remplacé par la dis-
position suivante:

«Art. 134.— Si la personne dont le décès a été judi-
ciairement déclaré reparaît, il est fait application des
articles 123 et 124.»
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Art. 32

In hetzelfde Wetboek vervalt het opschrift «Afdeling
II. — Gevolgen van afwezigheid ten aanzien van de rech-
ten die aan de afwezige mochten opkomen.»

Art. 33

Artikel 135 van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij
deze wet, wordt hersteld in de volgende lezing:

«Art. 135.— De hoofdgriffiers van de hoven en recht-
banken stellen de minister van Buitenlandse Zaken on-
middellijk in kennis van enige krachtens dit hoofdstuk
gevoerde rechtspleging.»

Art. 34

De artikelen 136 tot 139 van hetzelfde Wetboek, even-
als het artikel 142, gewijzigd bij de wet van 29 april 2001,
worden opgeheven.

Art. 35

In hoofdstuk III van hetzelfde Wetboek — «Gevolgen
van afwezigheid» worden de volgende wijzigingen aan-
gebracht:

A. Het opschrift «Afdeling III. Gevolgen van afwezig-
heid ten aanzien van het huwelijk» vervalt;

B. Het opschrift «Afdeling IV. Gevolgen van afwezig-
heid ten aanzien van de kinderen» vervalt.

Art. 36

1º In artikel 214, tweede lid, van hetzelfde Wetboek,
vervangen bij de wet van 14 juli 1976, wordt het woord
«afwezig» vervangen door de woorden «vermoedelijk
afwezig».

2º In artikel 220, § 1, van hetzelfde Wetboek, vervan-
gen bij de wet van 14 juli 1976, wordt het woord «afwe-
zig» vervangen door de woorden «vermoedelijk afwe-
zig»

3º In artikel 316 van hetzelfde Wetboek, vervangen
bij de wet van 31 maart 1987, worden de woorden «uit
een vonnis van afwezigheidsverklaring» vervangen door
de woorden «uit een beslissing houdende vaststelling
van het vermoeden van afwezigheid».

Art. 32

Dans le même Code, l’intitulé «Section 2 — Des ef-
fets de l’absence relativement aux droits éventuels qui
peuvent compéter à l’absent» est supprimé.

Art. 33

L’article 135 du même Code est remplacé par la dis-
position suivante:

«Art. 135.— Les greffiers en chef des cours et tribu-
naux informent immédiatement le ministre des Affaires
étrangères de toute procédure judiciaire poursuivie en
vertu du présent chapitre.»

Art. 34

Les articles 136 à 139 du même Code, ainsi que l’ar-
ticle 142, modifié par la loi du 29 avril 2001, sont abro-
gés.

Art. 35

Dans le chapitre III du même Code — «Des effets de
l’absence», sont apportées les modifications suivantes:

A. L’intitulé «Section 3 — Des effets de l’absence re-
lativement au mariage» est supprimé;

B. L’intitulé «Section 4 — Des effets de l’absence re-
lativement aux enfants» est supprimé.

Art. 36

1º Dans l’article 214, alinéa 2, du même Code, rem-
placé par la loi du 14 juillet 1976, le mot «absent» est
remplacé par les mots «présumé absent».

2º Dans l’article 220, § 1er, du même Code, remplacé
par la loi du 14 juillet 1976, le mot «absent» est rem-
placé par les mots «présumé absent».

3º Dans l’article 316 du même Code, remplacé par la
loi du 31 mars 1987, les mots «d’un jugement déclaratif
d’absence» sont remplacés par les mots «d’une déci-
sion constatant la présomption d’absence».
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4º In artikel 348-2 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd
bij de wet van 24 april 2003, worden de woorden «af-
wezig is verklaard» vervangen door de woorden «ver-
moedelijk afwezig is».

5º In artikel 348-3, eerste lid, van hetzelfde Wetboek,
ingevoegd bij de wet van 24 april 2003, worden de woor-
den «afwezig is verklaard» vervangen door de woorden
«vermoedelijk afwezig is».

6º In artikel 348-5, eerste lid, van hetzelfde Wetboek,
ingevoegd bij de wet van 24 april 2003, worden de woor-
den «afwezig zijn verklaard» vervangen door de woor-
den «vermoedelijk afwezig zijn».

7º In artikel 348-6, tweede lid, van hetzelfde Wetboek,
ingevoegd bij de wet van 24 april 2003, worden de woor-
den «afwezig is verklaard» vervangen door de woorden
«vermoedelijk afwezig is».

8º In artikel 348-7 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd
bij de wet van 24 april 2003, worden de woorden «af-
wezig zijn verklaard» vervangen door de woorden «ver-
moedelijk afwezig zijn».

9º In artikel 375, eerste lid, van hetzelfde Wetboek,
vervangen bij de wet van 31 maart 1987, wordt het woord
«afwezig» vervangen door de woorden «vermoedelijk
afwezig».

10º Artikel 817, tweede lid, van hetzelfde Wetboek,
wordt opgeheven.

11º In artikel 1031, eerste lid, van hetzelfde Wetboek,
wordt het woord «afwezigen» vervangen door de woor-
den «vermoedelijk afwezigen».

12º In artikel 1676, tweede lid, van hetzelfde Wet-
boek, gewijzigd bij de wet van 13 februari 2003, wordt
het woord «afwezigen» vervangen door de woorden
«vermoedelijk afwezigen».

13º In artikel 16, III, van boek III, titel VIII, hoofdstuk
II, afdeling IIbis, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij
de wet van 30 april 1951 en gewijzigd bij de wet van 13
februari 2003, worden de woorden «de afwezige» ver-
vangen door de woorden «de vermoedelijk afwezige».

14º Artikel 75, tweede lid, van boek III, titel XVIII, van
hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 16 de-
cember 1851, wordt opgeheven.

15º In artikel 840 van hetzelfde Wetboek wordt het
woord «afwezig» vervangen door de woorden «vermoe-
delijk afwezig».

4º Dans l’article 348-2 du même Code, inséré par la
loi du 24 avril 2003, les mots «déclaré absent» sont rem-
placés par les mots «présumé absent».

5º Dans l’article 348-3, alinéa 1er, du même Code,
inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots «déclaré ab-
sent» sont remplacés par les mots «présumé absent».

6º Dans l’article 348-5, alinéa 1er, du même Code,
inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots «déclarés
absents» sont remplacés par les mots «présumés ab-
sents».

7º Dans l’article 348-6, alinéa 2, du même Code, in-
séré par la loi du 24 avril 2003, les mots «déclarée ab-
sente» sont remplacés par les mots «présumée ab-
sente».

8º Dans l’article 348-7 du même Code, inséré par la
loi du 24 avril 2003, les mots «déclarés absents» sont
remplacés par les mots «présumés absents».

9º Dans l’article 375, alinéa 1er, du même Code, rem-
placé par la loi du 31 mars 1987, le mot «absent» est
remplacé par les mots «présumé absent».

10º L’article 817, alinéa 2, du même Code est abrogé.

11º Dans l’article 1031, alinéa 1er, du même Code, le
mot «absents» est remplacé par les mots «présumés
absents».

12º Dans l’article 1676, alinéa 2, du même Code,
modifié par la loi du 13 février 2003, le mot «absents»
est remplacé par les mots «présumés absents».

13º Dans l’article 16, III, du livre III, titre VIII, chapitre
II, section IIbis, du même Code, remplacé par la loi du
30 avril 1951 et modifié par la loi du 13 février 2003, les
mots «l’absent» sont remplacés par les mots «le pré-
sumé absent».

14º L’article 75, alinéa 2, du livre III, Titre XVIII, du
même Code, remplacé par la loi du 16 décembre 1851,
est abrogé.

15º Dans l’article 840 du même Code, le mot «ab-
sents» est remplacé par les mots «présumés absents».
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HOOFDSTUK III

Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek

Art. 37

In artikel 598, eerste lid, 1º, van het Gerechtelijk
Wetboek, vervangen bij de wet van 18 juli 1991, wordt
het woord «afwezigen» vervangen door de woorden
«vermoedelijk afwezigen».

Art. 38

In artikel 764, eerste lid, 2º, van hetzelfde Wetboek,
vervangen bij de wet van 3 augustus 1992, worden de
woorden «betreffende de inbezitstelling van de goede-
ren van een afwezige» vervangen door de woorden
«betreffende het vermoeden of de verklaring van afwe-
zigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden».

Art. 39

In artikel 1151, 2º, van hetzelfde Wetboek wordt het
woord «afwezig» vervangen door de woorden «vermoe-
delijk afwezig».

Art. 40

In artikel 1186, eerste lid, van hetzelfde Wetboek,
vervangen door de wet van 29 april 2001 en gewijzigd
bij de wet van 3 mei 2003, worden de woorden «aan
vermoedelijk afwezigen,» ingevoegd tussen de woor-
den «aan minderjarigen,» en de woorden «aan
onbekwaamverklaarden».

Art. 41

In artikel 1187, eerste lid, van hetzelfde Wetboek,
vervangen bij de wet van 29 april 2001, worden de woor-
den «vermoedelijk afwezigen,» ingevoegd tussen de
woorden «aan minderjarigen,» en het woord
«onbekwaamverklaarden».

Art. 42

In artikel 1187, tweede lid, van hetzelfde Wetboek,
vervangen bij de wet van 29 april 2001, worden de woor-
den «vermoedelijk afwezigen,» ingevoegd tussen het
woord «minderjarigen,» en het woord «onbekwaam-
verklaarden».

CHAPITRE III

Modifications du Code judiciaire

Art. 37

Dans l’article 598, alinéa 1er, 1º, du Code judiciaire,
remplacé par la loi du 18 juillet 1991, le mot «absents»
est remplacé par les mots «présumés absents».

Art. 38

Dans l’article 764, alinéa 1er, 2º, du même Code, rem-
placé par la loi du 3 août 1992, les mots «à l’envoi en
possession des biens d’un absent» sont remplacés par
les mots «à la présomption ou la déclaration d’absence
et à la déclaration judiciaire de décès».

Art. 39

Dans l’article 1151, 2º, du même Code, le mot «ab-
sent» est remplacé par les mots «présumé absent».

Art. 40

Dans l’article 1186, alinéa 1er, du même Code, rem-
placé par la loi du 29 avril 2001 et modifié par la loi du 3
mai 2003, les mots «à des présumés absents,» sont
insérés entre les mots «à des mineurs,» et les mots «à
des interdits».

Art. 41

Dans l’article 1187, alinéa 1er, du même Code, rem-
placé par la loi du 29 avril 2001, les mots «des présu-
més absents,» sont insérés entre les mots «à des mi-
neurs,» et les mots «des interdits».

Art. 42

Dans l’article 1187, alinéa 2, du même Code, rem-
placé par la loi du 29 avril 2001, les mots «présumés
absents,» sont insérés entre le mot «mineurs,» et le mot
«interdits».
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Art. 43

Artikel 1188 van hetzelfde Wetboek wordt opgehe-
ven.

Art. 44

In artikel 1225 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij
de wet van 18 juli 1991, worden de woorden «en van
afwezigen» vervangen door de woorden «en van ver-
dwenen personen, als bedoeld in artikel 128 van het
Burgerlijk Wetboek, en van vermoedelijk afwezigen».

Art. 45

Het opschrift van hoofdstuk VII van het vierde deel,
boek IV, van hetzelfde Wetboek, wordt vervangen als
volgt:

«Hoofdstuk VII. — Vermoeden en verklaring van af-
wezigheid en gerechtelijke verklaring van overlijden».

Art. 46

Artikel 1226 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen
als volgt:

«Art. 1226.— § 1. Verzoeken op grond van de artike-
len 112, 118, 126 en 127 van het Burgerlijk Wetboek
worden bij verzoekschrift ingesteld, vergezeld van de
stukken tot staving.

De artikelen 1026 tot 1034 zijn van toepassing, on-
verminderd de bepalingen die volgen, artikel 112 van
het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 118 tot 135 van
hetzelfde Wetboek.

§ 2. Het verzoekschrift vermeldt, op straffe van nie-
tigheid:

1º de dag, de maand en het jaar;

2º de naam, de voornaam, het beroep en de woon-
plaats van de verzoeker evenals de graad van verwant-
schap of de aard van de betrekkingen die bestaan tus-
sen de verzoeker en de verdwenen of vermoedelijk
afwezige persoon;

3º het onderwerp en in het kort de gronden van het
verzoek;

Art. 43

L’article 1188 du même Code est abrogé.

Art. 44

Dans l’article 1225 du même Code, remplacé par la
loi du 18 juillet 1991, les mots «et des absents» sont
remplacés par les mots «et des personnes disparues,
visées à l’article 128 du Code civil, et des présumés
absents».

Art. 45

L’intitulé du Chapitre VII, de la Quatrième Partie, Li-
vre IV, du même Code, est remplacé par l’intitulé sui-
vant:

«Chapitre VII. — De la présomption et de la déclara-
tion d’absence et de la déclaration judiciaire de décès».

Art. 46

L’article 1226 du même Code est remplacé par la dis-
position suivante:

«Art. 1226.— § 1er. Les demandes fondées sur les
articles 112, 118, 126 et 127 du Code civil sont introdui-
tes par requête, pièces à l’appui.

Les articles 1026 à 1034 sont applicables, sous ré-
serve des dispositions qui suivent, de l’article 112 du
Code civil, et des articles 118 à 135 du même Code.

§ 2. La requête contient à peine de nullité:

1º l’indication des jour, mois et an;

2º les nom, prénom, profession et domicile du requé-
rant ainsi que le degré de parenté ou la nature des rela-
tions qui existent entre le requérant et la personne dis-
parue ou présumée absente;

3º l’objet et l’indication sommaire des motifs de la
demande;
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4º de naam, de voornaam, de verblijfplaats of de
woonplaats van de verdwenen of vermoedelijk afwezige
persoon en, in voorkomend geval, van de echtgenoot,
de samenwonende en de bloed- en aanverwanten in
de erfelijke graad van de verdwenen of vermoedelijk
afwezige persoon;

5º de aanwijzing van de rechter die ervan kennis moet
nemen.

Wanneer de aanvraag gegrond is op artikel 126 van
het Burgerlijk Wetboek, bevat het verzoekschrift, op
straffe van nietigheid, de naam, voornaam en woon-
plaats van de notaris die de belangen van de verdwe-
nen persoon moet vertegenwoordigen bij iedere verde-
ling of erfenis die hem kan aanbelangen, tot het tijdstip
waarop het vonnis wordt uitgesproken.

Het verzoekschrift moet worden ondertekend door de
verzoeker, door zijn notaris of zijn advocaat. Indien de
verdwenen of vermoedelijk afwezige persoon een woon-
plaats in België heeft gehad, moet het verzoekschrift
vergezeld zijn van een attest van woonplaats van deze
persoon dat ten hoogste vijftien dagen oud is.

Het verzoekschrift vermeldt bovendien, voor zover
mogelijk, de plaats en datum van geboorte van de ver-
dwenen of vermoedelijk afwezige persoon, alsmede de
aard en de samenstelling van de te beheren goederen.

Als het verzoekschrift onvolledig is, vraagt de rechter
de verzoeker om het binnen de door hem vooropge-
stelde termijn aan te vullen.

§ 3. De procureur des Konings wint alle dienstige in-
lichtingen in, in voorkomend geval bij de echtgenoot, de
samenwonende en de bloed- en aanverwanten tot de
vierde graad van de verdwenen of vermoedelijk afwe-
zige persoon

Ingeval de verdwijning in het buitenland is gebeurd,
kan hij bovendien de medewerking vorderen van de fe-
derale overheidsdienst Buitenlandse Zaken en van de
Belgische diplomatieke en consulaire ambtenaren in het
buitenland. Deze verstrekken hem alle inlichtingen en
afschriften van documenten die hij nuttig acht voor het
voortzetten van het onderzoek.

De rechtbank doet uitspraak na het advies van het
openbaar ministerie te hebben gehoord.

§ 4. Daarenboven verwittigt de griffier bij gerechts-
brief de in het verzoekschrift vermelde familieleden dat
er een verzoekschrift werd ingediend.

4º les nom, prénom, résidence ou domicile de la per-
sonne disparue ou présumée absente et, le cas échéant,
du conjoint, du cohabitant, et des parents et alliés au
degré successible de la personne disparue ou présu-
mée absente;

5º la désignation du juge qui doit en connaître.

Lorsque la demande est fondée sur l’article 126 du
Code civil, la requête contient, à peine de nullité, les
nom, prénom et domicile du notaire chargé de repré-
senter les intérêts de la personne disparue dans toute
opération de partage ou de succession qui pourrait la
concerner et ce, jusqu’au prononcé du jugement.

La requête est signée par le requérant, par son no-
taire ou son avocat. Si la personne disparue ou présu-
mée absente a eu un domicile en Belgique, la requête
est accompagnée d’une attestation de domicile de celle-
ci ne datant pas de plus de quinze jours.

La requête mentionne en outre, dans la mesure du
possible, le lieu et la date de naissance de la personne
disparue ou présumée absente, ainsi que la nature et la
composition des biens à gérer.

Si la requête est incomplète, le juge invite le requé-
rant à la compléter dans un délai qu’il fixe.

§ 3. Le procureur du Roi recueille tous renseigne-
ments utiles, le cas échéant auprès du conjoint, du co-
habitant, et des parents et alliés jusqu’au quatrième
degré de la personne disparue ou présumée absente.

Lorsque la disparition est survenue à l’étranger, il peut
requérir en outre le concours du service public fédéral
Affaires étrangères et des agents diplomatiques et con-
sulaires belges à l’étranger. Ceux-ci lui communiquent
tous les renseignements et copies de documents qu’il
juge utiles à la poursuite de l’instruction.

Le tribunal statue, le ministère public préalablement
entendu en son avis.

§ 4. Le greffier informe en outre, par pli judiciaire, les
membres de la famille mentionnés dans la requête de
l’introduction de celle-ci.
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De personen die bij gerechtsbrief worden opgeroe-
pen, worden aldus partij in het geding, tenzij zij zich er
ter zitting tegen verzetten. De griffier geeft de partijen
kennis ervan in de gerechtsbrief.

Deze kunnen persoonlijk op de zitting verschijnen en
vragen om gehoord te worden. Zij kunnen ook hun op-
merkingen schriftelijk vóór de dag van de zitting aan de
rechter meedelen.»

Art. 47

Artikel 1227 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen
als volgt:

«Art. 1227.— § 1. Onverminderd de bepalingen van
het Burgerlijk Wetboek waarbij het aanhangig maken
bij de rechter ambtshalve wordt toegestaan, worden de
verzoeken op grond van de artikelen 113 tot 117 van
het Burgerlijk Wetboek bij verzoekschrift ingesteld, ver-
gezeld van de stukken tot staving.

De artikelen 1026 tot 1034 zijn van toepassing, on-
verminderd de bepalingen die volgen.

§ 2. Het verzoekschrift vermeldt, op straffe van nie-
tigheid, de gegevens bedoeld in artikel 1226, § 2, eer-
ste lid. Het bevat daarenboven, op straffe van nietig-
heid, de naam, de voornaam en de woonplaats van de
gerechtelijk bewindvoerder.

Het verzoekschrift moet worden ondertekend door de
verzoeker, door zijn notaris of zijn advocaat.

Het verzoekschrift vermeldt bovendien, voor zover
mogelijk, de plaats en datum van geboorte van de ver-
moedelijk afwezige persoon, alsmede de aard en de
samenstelling van de te beheren goederen.

Als het verzoekschrift onvolledig is, vraagt de rechter
de verzoeker om het binnen acht dagen aan te vullen.

§ 3. De procureur des Konings wint alle dienstige in-
lichtingen in bij de gerechtelijk bewindvoerder en, in
voorkomend geval, bij de echtgenoot, de samenwo-
nende en de bloed- en aanverwanten tot de vierde graad
van de verdwenen of vermoedelijk afwezige persoon.

De rechtbank doet uitspraak na het advies van het
openbaar ministerie te hebben gehoord.

§ 4. Daarenboven verwittigt de griffier bij gerechts-
brief de in het verzoekschrift vermelde gerechtelijk be-
windvoerder en familieleden dat er een verzoekschrift
werd ingediend.

Les personnes convoquées par pli judiciaire devien-
nent par cette convocation parties à la cause, sauf si
elles s’y opposent à l’audience. Le greffier en avise les
parties dans le pli judiciaire.

Celles-ci peuvent comparaître en personne à
l’audience et demander à être entendues. Elles peu-
vent également communiquer leurs observations au
juge, par écrit, avant le jour de l’audience.»

Art. 47

L’article 1227 du même Code est remplacé par la dis-
position suivante:

«Art. 1227.— § 1er. Sans préjudice des dispositions
du Code civil autorisant la saisine d’office du juge, les
demandes fondées sur les articles 113 à 117 du Code
civil sont introduites par requête, pièces à l’appui.

Les articles 1026 à 1034 sont applicables, sous ré-
serve des dispositions qui suivent.

§ 2. La requête contient à peine de nullité les indica-
tions prévues à l’article 1226, § 2, alinéa 1er. Elle con-
tient en outre, à peine de nullité, les nom, prénom, et
domicile de l’administrateur judiciaire.

La requête est signée par le requérant, par son no-
taire ou son avocat.

La requête mentionne en outre, dans la mesure du
possible, le lieu et la date de naissance de la personne
présumée absente, ainsi que la nature et la composi-
tion des biens à gérer.

Si la requête est incomplète, le juge invite le requé-
rant à la compléter dans les huit jours.

§ 3. Le procureur du Roi recueille tous renseigne-
ments utiles auprès de l’administrateur judiciaire et, le
cas échéant, auprès du conjoint, du cohabitant, et des
parents et alliés jusqu’au quatrième degré de la per-
sonne disparue ou présumée absente.

Le tribunal statue, le ministère public préalablement
entendu en son avis.

§ 4. Le greffier informe en outre, par pli judiciaire,
l’administrateur judiciaire et les membres de la famille
mentionnés dans la requête, de l’introduction de celle-
ci
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De personen die bij gerechtsbrief worden opgeroe-
pen, worden aldus partij in het geding, tenzij zij zich er
ter zitting tegen verzetten. De griffier geeft de partijen
kennis ervan in de gerechtsbrief

Deze personen kunnen persoonlijk op de zitting ver-
schijnen en vragen om gehoord te worden. Zij kunnen
ook hun opmerkingen schriftelijk vóór de dag van de
zitting aan de rechter meedelen.»

HOOFDSTUK IV

Wijzigingen van het Strafwetboek

Art. 48

In artikel 31, 5º, van het Strafwetboek, vervangen bij
de wet van 29 april 2001, worden de woorden «, ge-
rechtelijk bewindvoerder over de goederen van een ver-
moedelijk afwezige «ingevoegd tussen de woorden «ge-
rechtelijk raadsman» en de woorden «of voorlopig
bewindvoerder».

HOOFDSTUK V

Wijzigingen van het Wetboek der
Successierechten

Art. 49

Artikel 3 van het Wetboek der Successierechten wordt
opgeheven.

Art. 50

Artikel 40, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, wordt
vervangen als volgt:

«In geval van gerechtelijke verklaring van overlijden,
begint de termijn te lopen, zodra het vonnis in kracht
van gewijsde is gegaan.»

HOOFDSTUK VI

Wijzigingen van het Wetboek van internationaal
privaatrecht

Art. 51

In artikel 41, eerste lid, van de wet houdende het
Wetboek van internationaal privaatrecht van 16 juli 2004
worden de woorden «door het recht van de Staat waar-
van de persoon bij zijn verdwijning de nationaliteit had.»

Les personnes convoquées par pli judiciaire devien-
nent par cette convocation parties à la cause, sauf si
elles s’y opposent à l’audience. Le greffier en avise les
parties dans le pli judiciaire.

Celles-ci peuvent comparaître en personne à
l’audience et demander à être entendues. Elles peu-
vent aussi communiquer leurs observations au juge, par
écrit, avant le jour de l’audience.»

CHAPITRE IV

Modifications du Code pénal

Art. 48

Dans l’article 31, 5º, du Code pénal, remplacé par la
loi du 29 avril 2001, les mots «, d’administrateur judi-
ciaire des biens d’un présumé absent» sont insérés entre
les mots «conseil judiciaire» et les mots «ou d’adminis-
trateur provisoire».

CHAPITRE V

Modifications du Code des droits de succession

Art. 49

L’article 3 du Code des droits de succession est
abrogé.

Art. 50

L’article 40, alinéa 2, du même Code est remplacé
par la disposition suivante:

«En cas de déclaration judiciaire de décès, le délai
commence à courir dès que le jugement est coulé en
force de chose jugée.»

CHAPITRE VI

Modifications du Code de droit international privé

Art. 51

Dans l’article 41, alinéa 1er, de la loi portant le Code
de droit international privé du 16 juillet 2004, les mots
«par le droit de l’État dont la personne avait la nationa-
lité lors de sa disparition» sont remplacés par les mots
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vervangen door de woorden «door het recht van de Staat
waarvan de persoon bij zijn verdwijning de nationaliteit
had, of als het recht een dergelijk instituut niet kent, door
het recht van de Staat op wiens grondgebied de per-
soon bij zijn verdwijning zijn gewone verblijfplaats had.»

HOOFDSTUK VII

Wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot
regeling van een Rijksregister van de natuurlijke

personen

Art. 52

In artikel 3, eerste lid, 6º, van de wet van 8 augustus
1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuur-
lijke personen, worden de woorden «de plaats en da-
tum van overlijden;» vervangen door de woorden «de
plaats en datum van het overlijden, of, in het geval van
een verklaring van afwezigheid, de datum van de
overschrijving van de beslissing houdende verklaring van
afwezigheid;»

HOOFDSTUK VIII

Opheffingsbepaling

Art. 53

De wet van 28 juli 1921 op de geldigverklaring van
de akten van de burgerlijke stand, de verbetering van
de tijdens de oorlog opgemaakte akten van overlijden
en de rechterlijke bevestiging van het overlijden alsook
de wet van 20 augustus 1948 betreffende de verklarin-
gen van overlijden en van vermoedelijk overlijden, als-
mede betreffende de overschrijving en de administra-
tieve verbetering van sommige akten van overlijden,
worden opgeheven.

HOOFDSTUK IX

Overgangsbepalingen

Art. 54

Deze wet is van toepassing op personen die, vóór
haar inwerkingtreding, verdwenen zijn of niet meer ver-
schenen zijn in hun woon- of verblijfplaats en van wie
men geen tijding heeft ontvangen.

«par le droit de l’État dont la personne avait la nationa-
lité lors de sa disparition ou, lorsque ce droit ne connaît
pas une telle institution, par le droit de l’État sur le terri-
toire duquel la personne résidait habituellement lors de
sa disparition.»

CHAPITRE VII

Modification de la loi du 8 août 1983 organisant un
registre national des personnes physiques

Art. 52

À l’article 3, alinéa 1er, 6º, de la loi du 8 août 1983
organisant un registre national des personnes physi-
ques, remplacer les mots «le lieu et la date du décès;»
par les mots «le lieu et la date du décès ou, en cas de
déclaration d’absence, la date de la transcription de la
décision déclarative d’absence;».

CHAPITRE VIII

Disposition abrogatoire

Art. 53

La loi du 28 juillet 1921 sur la validation des actes de
l’état civil, la rectification des actes de décès dressés
pendant la guerre et la déclaration judiciaire du décès,
et la loi du 20 août 1948 relative aux déclarations de
décès et de présomption de décès et à la transcription
et la rectification administrative de certains actes de
décès, sont abrogées.

CHAPITRE IX

Dispositions transitoires

Art. 54

La présente loi est applicable à l’égard des person-
nes qui, avant son entrée en vigueur, ont disparu ou ont
cessé de paraître au lieu de leur domicile ou de leur
résidence sans que l’on ait eu de leurs nouvelles.



250614/014DOC 51

C H A M B R E   5e  S E S S I O N  D E  L A  5 1e  L É G I S L A T U R EK A M E R    5e   Z I T T I N G  VA N  D E  5 1e  Z I T T I N G S P E R I O D E 2006 2007

Art. 55

Wanneer uitspraak is gedaan volgens de oude arti-
kelen 112 en 113 van het Burgerlijk Wetboek, kunnen
de voorgeschreven maatregelen indien nodig worden
gewijzigd in de vorm en onder de voorwaarden bepaald
in de nieuwe artikelen 112 tot 117 van dat Wetboek.

Art. 56

Wanneer het verzoekschrift tot verklaring van afwe-
zigheid is ingediend vóór de inwerkingtreding van deze
wet, wordt het verzoek behandeld en berecht volgens
de oude wet; het vonnis houdende verklaring van afwe-
zigheid zal de gevolgen hebben die aan die wet verbon-
den zijn.

Art. 57

Elk vonnis houdende verklaring van afwezigheid ge-
wezen vóór de inwerkingtreding van deze wet of na de
inwerkingtreding ervan, met toepassing van artikel 49
zal na verloop van vijf jaar te rekenen van de
bekendmaking ervan, de gevolgen hebben die deze wet
eraan verbindt.

Art. 58

De bepalingen van deze wet betreffende de gerech-
telijke verklaring van overlijden zijn van overeenkom-
stige toepassing op de aan gang zijnde procedures, in-
clusief die welke worden gevolgd overeenkomstig de
wet van 28 juli 1921 op de geldigverklaring van de ak-
ten van de burgerlijke stand, de verbetering van de tij-
dens de oorlog opgemaakte akten van overlijden en de
rechterlijke bevestiging van het overlijden en de wet van
20 augustus 1948 betreffende de verklaringen van over-
lijden en van vermoedelijk overlijden, alsmede betref-
fende de overschrijving en de administratieve verbete-
ring van sommige akten van overlijden.

Art. 55

Lorsqu’il aura été statué selon les anciens articles
112 et 113 du Code civil, les mesures prescrites pour-
ront être modifiées, s’il y a lieu, dans les formes et con-
ditions prévues par les articles 112 à 117 nouveaux de
ce Code.

Art. 56

Lorsque la requête aux fins de déclaration d’absence
aura été présentée avant l’entrée en vigueur de la pré-
sente loi, la demande sera instruite et jugée selon la loi
ancienne; le jugement de déclaration d’absence produira
les effets attachés à cette loi.

Art. 57

Tout jugement de déclaration d’absence rendu avant
l’entrée en vigueur de la présente loi ou après l’entrée
en vigueur de celle-ci, en application de l’article 49 pro-
duira, à l’expiration d’un délai de cinq ans à dater de sa
publication, les effets que la présente loi y attache.

Art. 58

Les dispositions de la présente loi relatives à la dé-
claration judiciaire de décès sont applicables aux pro-
cédures en cours, en ce compris celles poursuivies con-
formément à la loi du 28 juillet 1921 sur la validation
des actes de l’état civil, la rectification des actes de dé-
cès dressés pendant la guerre et la déclaration judiciaire
du décès, et à la loi du 20 août 1948 relative aux décla-
rations de décès et de présomption de décès et à la
transcription et la rectification administrative de certains
actes de décès.
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