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ZORGVOLMACHT

◼ wat?

— geven in volle bekwaamheid

— behouden van die bekwaamheid voor lastgever

◼ (buitengerechtelijke) bescherming?

— lastgever blijft volledig bekwaam

— gaat over heel veel handelingen

— ook over persoon

— geen controle over de lasthebbers

◼ verkoopt goed: ong. 110.000 lastgevingen

— successieplanning: neem het erbij

— blijf van de vrederechter weg
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ALLES IN HET LEVEN IS PERCEPTIE

◼ brochure Notariaat:

— minder indringender dan bewind

◼ website minister van Justitie:

— de vrederechter die de familie niet kent wijst dan een 

bevriende jurist aan die 3 % van de inkomsten in eigen zak 

mag steken

— bewindvoerders zijn gekend om hun slechte communicatie en 

weinig betrokkenheid

◼ website LegalNews.be:

— eigenlijk verschilt de werking van een zorgvolmacht niet 

zodanig van dat van het bewind
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VARIATIES OP EENZELFDE THEMA

◼ hoe ‘groot’ is de volmacht?

— bijzonder voor bepaalde zaken (bankrekening)

— algemeen voor alles

— goederen en persoon

◼ TE KLEIN

— onwerkbaar

— voorbode van een bewind

◼ TE GROOT

— gevaar voor de lastgever

◼ wanneer gaat de volmacht in?

— onmiddellijk

— bij vaststelling onbekwaamheid
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VARIATIES OP EENZELFDE THEMA

◼ aan wie te geven als lasthebber(s)?

— echtgenoot

— kinderen

— wild vreemden
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VARIATIES OP EENZELFDE THEMA

◼ wat met meerdere lasthebbers?

— allemaal volledige bevoegdheden

— samen handelen

◼ voor sommige handelingen

— vanaf een bepaald bedrag? 

— alleen voor onroerende goederen

◼ voor alle handelingen

— controlesystemen?

◼ zelf samenstellen

◼ zoals een bewind

◼ praktische haalbaarheid

— oorlog en vrede
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OVER NAAR VREDERECHTER

◼ alarmbelprocedure

— art. 490/2, §2 BW

— door iedere belanghebbende (belang van de lastgever) of 

vrederechter ambtshalve

◼ oneigenlijk bewind

— uitvoeringsmodaliteiten aan lastgeving verbinden

— overleg, verslaggevingsplicht, machtigingen vragen, …

— volledig oneigenlijk bewind (zin??)

◼ weg ermee

— beëindigen van de lastgeving (registreren) 
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FEEST OF GEVAAR?
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