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Een klare kijk
op de zorgvolmacht



Steeds meer mensen laten een zorgvolmacht op-
stellen. Via de zorgvolmacht kan u al op voorhand 
regelen hoe en door wie uw vermogen zal worden 
bestuurd wanneer u dat in de toekomst zelf niet 
meer kan.

1. Wat is een zorgvolmacht?

De zorgvolmacht (ook bekend als ‘buitengerechte- 
lijke lastgeving’) is een handig instrument waarmee 
u het bestuur van uw vermogen kan regelen voor 
het geval u daar in de toekomst niet meer toe in 
staat bent. U kan bijvoorbeeld in een coma belan- 
den na een verkeersongeval of dementie krijgen. 
Gezien elk van ons geconfronteerd kan worden met 
een periode van onbekwaamheid tijdens zijn leven, 
is de zorgvolmacht zowel interessant voor oudere 
als voor jongere mensen.

De zorgvolmacht is een specifiek type van volmacht 
waarmee u als meerderjarige wils- en handelingsbe- 
kwame persoon aan een andere persoon de macht 
geeft om uw vermogen te beheren wanneer u dat 
zelf niet meer kan. U kiest zelf wie u als gevol-
machtigde wil aanduiden. Die persoon moet de vol-
macht wel aanvaarden. De zorgvolmacht kan enkel 
betrekking hebben op uw goederen en niet op uw 
persoon. Zo kan u bijvoorbeeld in de zorgvolmacht 
laten opnemen dat de gezinswoning niet verkocht 
mag worden vóór uw overlijden of dat uw beleg-
gingsstrategie niet gewijzigd mag worden. Maar, u 
kan niet bepalen dat uw gevolmachtigde voor u een 
euthanasieverklaring mag invullen of een testament 
mag opstellen, gezien die zaken een persoons-
gebonden karakter hebben.

2. Wat zijn de voordelen van een 
zorgvolmacht?

Het grote voordeel van een zorgvolmacht is dat, 
wanneer u onbekwaam wordt, er geen nood is aan 
een gerechtelijke procedure voor de vrederechter. 
Bij dergelijke procedure wordt vaak een onafhanke-
lijke persoon buiten uw familie als bewindvoerder 

aangesteld (bijvoorbeeld een advocaat). Bij een 
zorgvolmacht kiest u zelf wie wordt aangesteld als 
gevolmachtigde. In de praktijk wordt er vaak een 
zorgvolmacht gegeven aan een van de kinderen of 
een familielid.

Het verschil met een gewone volmacht is dat de 
zorgvolmacht specifiek wordt opgesteld met de 
bedoeling te gelden wanneer u onbekwaam wordt. 
Een gewone volmacht komt immers automatisch te 
vervallen van zodra u niet meer bekwaam bent.

Een bijkomend voordeel zijn de flexibele mogelijk-
heden die de zorgvolmacht biedt qua vermogens- 
en successieplanning. Zo kan u in de zorgvolmacht 
de gevolmachtigde toelaten om in uw plaats schen-
kingen te doen aan bijvoorbeeld uw echtgenoot of 
uw kinderen. De voorwaarden en modaliteiten van 
de schenkingen moeten wel duidelijk gespecificeerd 
worden in de zorgvolmacht. U kan bijvoorbeeld 
in de zorgvolmacht bepalen dat er enkel mag ge-
schonken worden met voorbehoud van vruchtge-
bruik en dat alle kinderen gelijk moeten behandeld 
worden. Ook kan u bepalen dat er slechts een wel- 
bepaald maximumbedrag geschonken mag worden.

3. Welke handelingen mag de gevolmachtigde 
stellen?

U kan in de zorgvolmacht zelf bepalen welke han-
delingen uw gevolmachtigde mag stellen. U kiest 
zelf hoe ruim u dat formuleert. U kan ervoor kiezen 
de gevolmachtigde enkel eenvoudige ‘daden van 
beheer’ te laten stellen. Dat zijn daden die erop 
gericht zijn uw vermogen in stand te houden: de 
betaling van rekeningen en facturen, het beheer 
van rekeningen, de verhuur van onroerend goed en 
dergelijke meer. Maar u kan ook (veel) verder gaan, 
en de gevolmachtigde ‘daden van beschikking’ laten 
stellen: een schenking van (een deel van) uw vermo-
gen, de verkoop van uw woning, een fiscaal nadelige 
clausule laten schrappen uit uw huwelijkscontract 
enzovoort. De formulering van de zorgvolmacht 
kan met andere woorden afgestemd worden op uw 
specifieke wensen en noden.
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4. Hoe moet de zorgvolmacht opgesteld 
worden?

Een zorgvolmacht moet schriftelijk worden opge-
maakt en moet geregistreerd worden bij het Centraal 
Register voor Lastgevingsovereenkomsten (CLR). 
Mondelinge zorgvolmachten worden niet erkend. 
In principe kan u zelf een zorgvolmacht opstellen in 
een onderhandse akte.

Het is echter ten zeerste aan te raden om uw zorg-
volmacht te laten opstellen door een notaris. U bent 
dan immers zeker dat uw wensen op correcte wijze 
juridisch ‘vertaald’ worden. In sommige gevallen is 
het verplicht om beroep te doen op de notaris. Als 
u handelingen opneemt in uw zorgvolmacht die de 
tussenkomst van een notaris vereisen (bijvoor-
beeld verkoop van een woning, notariële schenking, 
wijzigen huwelijkscontract), dan kan u niet anders 
dan uw zorgvolmacht notarieel te laten opstellen. 
Wanneer de notaris uw zorgvolmacht opstelt, zal hij 
ook zorgen voor de opname in het CLR.

5. Vanaf wanneer is de zorgvolmacht 
van toepassing?

U kan zelf bepalen vanaf wanneer de zorgvolmacht 
in werking treedt. Meestal wordt er voorzien dat 
de zorgvolmacht in werking treedt wanneer u 
onbekwaam wordt. U kan echter ook voorzien dat 
de zorgvolmacht onmiddellijk in werking treedt en 
blijft doorlopen bij onbekwaamheid. Ook wanneer 
de zorgvolmacht onmiddellijk in werking treedt, 
blijft u bevoegd om zelf uw vermogen te beheren 
tot u wilsonbekwaam wordt. De gevolmachtigde kan 
eventueel wel al bepaalde taken overnemen. Zolang 
u nog wilsbekwaam bent, kan u de zorgvolmacht 
bovendien te allen tijde herroepen of wijzigen.

Conclusie

Een op maat gemaakte zorgvolmacht is een 
bijzonder nuttig en doeltreffend instrument voor 
mensen die alvast een regeling willen treffen voor 
het bestuur van hun vermogen voor wanneer ze dat 
zelf niet meer kunnen. U kan zelf kiezen wie u aan-
duidt als gevolmachtigde. Door de hoge flexibiliteit 
kan u makkelijk de zorgvolmacht modelleren naar 
uw wensen en uw concreet vermogen.
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Wenst u meer te weten over hoe u uw 
financiële zaken veilig kan stellen voor 
later via een zorgvolmacht?

Neem contact om met onze medewerkers 
of kom langs op kantoor.
Antwerpen +32 3 241 09 99
Mortsel +32 3 443 93 50
Gent +32 9 240 00 40

Blijf op de hoogte en volg ons via

 linkedin.com/company/dierickx-leys-private-bank
 facebook.com/dierickxleys
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den als een professioneel, fiscaal of juridisch advies. Dierickx Leys Private Bank 
streeft ernaar deze informatie zo juist en volledig mogelijk weer te geven, zonder 
hiervoor evenwel een garantie te kunnen bieden. Gezien de complexiteit van be-
paalde operaties en hun implicaties op burgerlijk en fiscaal vlak, raden wij u aan uw 
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