Steeds meer mensen maken een
zorgvolmacht op: “Beter om je
voorzorgen te nemen, en de
registratiekost is beperkt”
In de eerste helft van dit jaar werden opvallend meer zorgvolmachten geregistreerd.
In totaal hebben nu meer dan 260.000 Belgen zo’n document waarmee je iemand
een volmacht geeft om je zaken te regelen wanneer je dat zelf niet meer kan.
Onze geldexpert Pascal Paepen legt uit wat een zorgvolmacht precies inhoudt en
somt de voor- en nadelen op. “Je kan een volmacht altijd nog herzien, dus het is
nooit te vroeg om die op te stellen.”
Pascal Paepen 03-09-22, 09:00

Terwijl vorig jaar 34.136 mensen in de
eerste jaarhelft een zorgvolmacht
registreerden, zijn dat er dit jaar liefst
41.405. Naast de vergrijzing ligt de
coronapandemie wellicht mee aan de
oorzaak. Die maakt ons immers meer
bewust van onze kwetsbaarheid,
waardoor veel mensen zich afvragen wie
hun (financiële) zaken gaat regelen als
ze niet meer in staat zijn om dat zelf te
doen.
Lees ook
“Tijd om het heilige huisje
van de minimumrente op de
spaarrekening te slopen”:…

Wie heeft recht op
overlevingspensioen na het
overlijden van een partner…

Zelfs al overkomt het jou misschien
nooit, toch is het niet onverstandig om er
vooraf iets over op papier te zetten.
Daarvoor werd in september 2014 de
zorgvolmacht in het leven geroepen.
Met een zorgvolmacht kan je, op een
moment dat het nog goed met je gaat,
iemand een volmacht geven om je zaken
te regelen wanneer je dat zelf niet meer
kan. Zo kan je nu al bepalen hoe je
vermogen dan beheerd moet worden,
hoe je erfenis geregeld wordt en zelfs of
en wanneer je in een woonzorgcentrum
zal terechtkomen.
Hoe werkt een zorgvolmacht?
Een zorgvolmacht is een
lastgevingsovereenkomst. De persoon
die de volmacht geeft is de lastgever, de
ontvanger is de lasthebber. Meestal kiest
men daarvoor de partner of een van de
kinderen, maar het mag ook iemand
anders zijn. Soms worden meerdere
lasthebbers gekozen, al beschrijf je in
dat geval wel best wie welke taak zal
vervullen zodat daar geen
onduidelijkheid over is. Idealiter zorg je
ook voor opvolging van de lasthebber,
want het is mogelijk dat die de opdracht
na een tijd zelf niet meer kan of wil
uitvoeren.
De lastgever spreekt best op voorhand
af met de lasthebber om de
zorgvolmacht voor te bereiden. Pas als
de lasthebber zijn toekomstige opdracht
uitdrukkelijk aanvaardt, ben je als
volmachtgever echt gerust dat die
persoon je zaakjes zal regelen.

Wat kan je opdragen bij een
zorgvolmacht?
Je kan zowel financiële als nietfinanciële zaken opnemen in de
zorgvolmacht. Enerzijds gaat het om
‘daden van beheer’ en ‘daden van
beschikking’ met betrekking tot
goederen. Daartoe behoren het beheer
van je vermogen, zoals de verhuur van
een woning die je hebt, de betaling van
facturen, het regelen van je beleggingen
en het ontvangen van je pensioen. Maar
ook de eventuele verkoop van je woning
of de aankoop van een nieuwe, een
schenking en zo meer.

Naast zaken die
betrekking hebben
op goederen kan je
ook zaken regelen
die betrekking
hebben op je
persoon. In welke
omstandigheden je
naar een woonzorgcentrum wil
verhuizen, bijvoorbeeld.
Pascal Paepen

Naast zaken die betrekking hebben op
goederen, kan je ook zaken regelen die
betrekking hebben op je persoon. In
welke omstandigheden je naar een
woonzorgcentrum wil verhuizen,
bijvoorbeeld. Wat voor plek moet dat dan
zijn? En welke andere hulp wens je later
te krijgen?
Wat als je geen zorgvolmacht hebt?
Een zorgvolmacht biedt
‘buitengerechtelijke’ bescherming. Heb je
er geen, dan kan je gerechtelijke
bescherming krijgen als je onbekwaam
zou worden om zelf te handelen. In dat
geval duidt de vrederechter een
bewindvoerder aan. Dat kan een van de
kinderen zijn, maar evengoed een
advocaat. Dat kan probleemloos
verlopen, maar velen verkiezen toch om
op voorhand zelf een volmacht te
regelen.
Met een zorgvolmacht vermijd je ook dat
er later telkens een akkoord moet zijn
met de vrederechter voor er grote kosten
kunnen worden gemaakt aan je huis, of
voor de verkoop van je woning of
aandelen. Het is dan ook lang niet zeker
dat de vrederechter altijd zijn akkoord zal
geven.
Hou er rekening mee dat de
gerechtelijke bescherming het alsnog zal
overnemen als je lasthebber de taak niet
meer wil of kan verderzetten en jij geen
opvolgers hebt aangeduid in je
zorgvolmacht.

Wanneer kan je een zorgvolmacht
opstellen?
Wie een zorgvolmacht wil geven, maakt
daar maar beter werk van. De
belangrijkste voorwaarde is dat je
volledig bekwaam bent (‘bij volle
verstand’) op het moment dat je de
volmacht geeft. Anders is het te laat. Te
vroeg ben je nooit, want je kan een
volmacht later altijd nog herzien. Je
bepaalt zelf wanneer de volmacht
uitwerking heeft. Dat kan ook al zijn op
een moment dat je nog wilsbekwaam
bent, maar minder mobiel bent geworden
om zelf naar de bank te gaan.

Je bent niet verplicht
om bij een notaris
langs te gaan om
een zorgvolmacht
op te stellen. Je kan
dat ook zelf doen.
Registratie van de
volmacht is wel
verplicht.
Pascal Paepen

Blijven uitstellen is dus geen goed idee.
Praat er eventueel al eens over met
diegene die je de volmacht zou willen
geven en zet ook iets op papier. Op die

manier ben je niet alleen zelf gerust over
wat er dient te gebeuren, maar help je
ook je kinderen. Dankzij duidelijke
afspraken vermijd je latere familieruzies.
Stel je zelf een document op, of
schakel je een notaris in?
Je bent niet verplicht om bij een notaris
langs te gaan om een zorgvolmacht op
te stellen. Je kan dat ook zelf doen.
Registratie van de volmacht is wel
verplicht. Alleen dan ben je er zeker van
dat je instructies worden gevolgd. Bij het
Centraal Register van
Lastgevingsovereenkomsten betaal je
daar amper 18,15 euro voor, btw
inbegrepen.
Wil je voor de zekerheid toch de hulp
van een notaris, dan kan die volledig
volgens jouw wensen een zorgvolmacht
opstellen. Reken daarvoor op een totale
kostprijs van 350 à 400 euro, btw en
registratie inbegrepen.
Conclusie
Meestal weten we niet op voorhand of
we wilsonbekwaam worden of niet. Toch
kan je maar beter je voorzorgen nemen.
Want zelfs al doet een bewindvoerder
zijn best, dan nog lijkt het me een
bijzonder onprettige gedachte dat een
wildvreemde je zaakjes gaat regelen en
je vermogen beheert zodra jij dat zelf
niet meer kan. De financiële en
emotionele gevolgen kunnen ook
aanzienlijk zijn. Wat als die
bewindvoerder je huis verkoopt aan de
hoogstbiedende, terwijl je zelf liever hebt

dat het ‘in de familie’ blijft? Wat als je
een fan bent van een
aandelenportefeuille, terwijl die persoon
voorstander is van cash op de
spaarrekening?
Als je je ook maar een beetje zorgen
maakt over wat er met jezelf en je
goederen zal gebeuren indien je
onbekwaam wordt, dan zou ik niet
twijfelen. Doen! Een zorgvolmacht geeft
gemoedsrust en dat is veel waard. Voor
de beperkte registratiekost hoef je het
niet te laten.

