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DE ZORGVOLMACHT

Bang dat je na verloop van tijd je vermogen
zelf niet meer zal kunnen beheren?
De zorgvolmacht biedt een oplossing!
Geheugenverlies
door ouderdom,
een ongeval,
een ziekte, ...
Wie zal mijn vermogen
beheren wanneer ik
wilsonbekwaam word?

De notaris helpt je
bij het opstellen
van een
ZORGVOLMACHT
en hij zorgt voor
de registratie in
het

CRL

Centraal Register van
Lastgevingsovereenkomsten

U kiest zelf waarvoor u een volmacht geeft!
Wordt u op een dag
wilsonbekwaam?
n
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Uw vermogen wordt
beheerd zoals u dat heeft
beslist!

K
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Vraag advies aan uw notariskantoor!
Meer infofiches op www.notaris.be

De zorgvolmacht in 6 vragen
Wat is een zorgvolmacht?
Een zorgvolmacht is een document waarin je de toestemming (de “volmacht”) geeft aan bepaalde personen om (een
deel van) je vermogen te beheren voor de dag dat jij daar zelf niet meer toe in staat bent.

Voor wie?

Voor wat?

Voor mensen die willen anticiperen op de dag dat ze
hun eigen vermogensrechtelijke belangen niet
meer kunnen waarnemen. Geheugenverlies
door ouderdom, een ziekte, een
ongeval… het kan ons allemaal
overkomen. Weet dat je
vandaag al kan bepalen
wie later wat zal beheren. Kortom, beslis
vandaag wat er morgen
moet gebeuren met je
goederen.

Het beheren van rekeningen, het maken van een
schenking, het betalen van alle of bepaalde
facturen… Je kiest
zelf hoe ver je gaat
en je kiest zelf
wanneer de zorgvolmacht in werking
treedt. Dit kan zelfs
vóór je wilsonbekwaamheid zijn.
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Belangrijk!
Om een volmacht op te stellen moet je natuurlijk bewust zijn van wat het beheer van je vermogen inhoudt. Je moet
met andere woorden gezond van geest zijn en besef hebben over de omvang van je beslissingen en de gevolgen
ervan. Wacht niet tot het te laat is…

Wat kan de notaris doen?
De notaris kan je als neutrale raadgever begeleiden bij het
opstellen van de zorgvolmacht. Bovendien moet de notaris de
volmacht registreren in een centraal register (het CRL)
zodat de zorgvolmacht kan doorwerken nadat je wilsonbekwaam bent geworden. Hij zal erover waken dat alles tot in
de puntjes duidelijk opgesteld is zodat er later geen discussies kunnen ontstaan.

De notaris helpt je bij het
opstellen van een
ZORGVOLMACHT
en hij zorgt voor de
registratie in het

CRL

En de rechtbank?
De rechtbank komt in principe niet tussen bij het opstellen en het uitvoeren van een zorgvolmacht. Jij staat aan
het roer. De rechtbank komt enkel tussen indien er problemen zouden zijn bij de uitvoering van je beslissingen.

Vraag advies aan uw notariskantoor!
Meer infofiches op www.notaris.be

