
Draag ZORG voor uw ouders. 
We worden allemaal een jaartje ouder en grijzer. Naast het opdoen van een pak levenswijsheid, 
mochten we vaak ook een mooi spaarpotje vergaren onder de vorm van een eigen woning,  een 2de 
verblijf, een appartementje aan zee, enz... 
 
Hoe zorgen we er nu voor dat ons levenswerk in optimale omstandigheden wordt beheerd als we 
daartoe zelf niet meer in staat zijn door ouderdom, ziekte, ongeval, handicap, dementie of een 
andere oorzaak? Wie zal instaan voor zorg over onze goederen als we dat zelf niet meer kunnen ? 
 
De VOLMACHT. 
 
We kennen allemaal de 
volmacht waarbij we een 
iemand (meestal een familielid 
of partner) machtigen om voor 
onze rekening en in onze naam  
op te treden om welbepaalde 
handelingen te stellen.  De 
meest gekende voorbeelden 
zijn de bankvolmacht, volmacht 
tot verkoop, de volmacht om 
ons te vertegenwoordigen bij 
een algemene vergadering, … 
 
Dit houdt dus in dat iedereen 
die wilsbekwaam* is, iemand 
volmacht kan geven om zijn vermogen te beheren alsof hij de beslissing zelf had genomen omdat je 
dit om één of andere reden zelf niet wil of kan (je verblijft in het buitenland, moeilijke werkuren, je 
bent niet meer zo mobiel, ziekte, je wil gewoon dat iemand anders je daarin bijstaat, ..). 
 
Maar:  al deze klassieke volmachten hebben het grote nadeel dat ze vervallen op het moment dat de 
gevolmachtigde zelf niet meer bij machte is om zelf te handelen, m.a.w. hij wordt wilsonbekwaam. 
 
Eens je wilsonbekwaam bent, vervalt dit alles en geniet je een gerechtelijke bescherming. Er geldt 
dan het systeem van de bewindvoering onder toezicht en bescherming van de vrederechter. Bij elke 
daad van beheer (verhuur) of beschikking (verkoop), dient machtiging te worden gevraagd aan de 
vrederechter via de daartoe voorziene procedure. 
 
De ZORGVOLMACHT. 
 
Sinds 1 september 2014 heeft de wetgever geoordeeld dat er ook een buitengerechtelijke  
bescherming kan worden georganiseerd, dus zonder extra tussenkomst van een rechtbank. Dit houdt 
in dat je tijdens je wilsbekwaamheid kan voorzien dat zelfs bij een toekomstige onbekwaamheid je 
iemand  (of meerdere personen) “volmacht” kan geven om volledig autonoom en zonder extra 
procedure of gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot het stellen van bepaalde rechtshandelingen, 
nl. door middel van de zorgvolmacht. 
 
Uitgangspunt: wanneer iemand wilsbekwaam is, dient hij de vrije keuze te hebben om zijn zaken zelf 
te laten regelen door een persoon en op een tijdstip naar zijn keuze. De vorm ervan is VRIJ, maar 



belangrijk is dat in beginsel je een notariële volmacht nodig hebt voor het stellen van 
rechtshandelingen, die via een notaris moeten worden verleden zoals een verkoopakte. 
 
Wel zijn er enkele belangrijke geldigheidsvoorwaarden : 
 

1) de doelomschrijving, nl. de buitengerechtelijke 
bescherming moet expliciet worden vermeld; 
2) er is een bijzondere registratie voorzien in het 
“Centraal Register”. 

 
 
 
 
Deze volmacht neemt een einde :  
 

- Ofwel door opzegging, herroeping of wijziging door de volmachtgever/drager zelf; 
- Ofwel door beëindiging wilsonbekwaamheid; overlijden van volmachtdrager/gever; 

onbekwaamheid volmachtdrager; tussenkomst vrederechter. 
 
Belangrijk is dat de volmacht zelf nauwkeurig de modaliteiten bepaalt binnen dewelke kan of mag 
worden gehandeld: wie mag handelen; alleen of samen; is er een volgorde voorzien; op welke wijze; 
is er een controle voorzien (bv. instemming van de (andere) kinderen); vanaf wanneer geldt de 
volmacht; is er een bezoldiging voorzien;  .. 
 
Sinds kort werd de zorgvolmacht, naast het kunnen regelen van uw geldelijke zaken, ook uitgebreid 
naar beslissingen omtrent uw persoon. Kortom, naast het zorgvuldig beheer van uw goederen, kan er 
ook worden voorzien dat u zelf alle noodzakelijke zorgen krijgt bij ziekte of ongeval, dat er wordt 
voorzien in de juiste opvang in een rust- en verzorgingsinstelling; dat alle facturen verder worden 
betaald; dat er voor u op passende wijze gezorgd wordt. 
 
Gezien de complexiteit is de bijstand van iemand met kennis van zaken aangewezen die u ten volle 
kan informeren omtrent de vele mogelijkheden die er zijn. 
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* Wilsbekwaamheid is een term uit de ethiek die het individuele vermogen om zelfstandig beslissingen te nemen 
beoordeelt. Bij volledige wilsbekwaamheid beschikt de persoon over alle relevante kennis en is hij in staat op een 
bepaald moment de gevolgen van een bepaalde handeling, situatie of besluitvorming te overzien. 
 

Wilsbekwaamheid is, in tegenstelling tot wat soms wordt gedacht,  geen juridische term; handelingsbekwaam is 
dat wel. 
 
Wilsbekwaamheid is een praktische term die met name wordt gebruikt in relatie tot medische beslissingen. 
Een arts dient de wilsbekwaamheid van de patiënt te toetsen alvorens deze de patiënt vraagt een beslissing te 
nemen aangaande een behandeling. 


