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STEEDS MEER MENSEN LIGGEN WAKKER VAN HUN OUDE DAG:
AANTAL ZORGVOLMACHTEN STIJGT FEL, TESTAMENT BLIJFT POPULAIR
Familiale zaken worden steeds ingewikkelder. Notarissen krijgen dan ook steeds meer
vragen over het regelen van relaties, afspraken i.v.m. bezittingen en het voorbereiden
van nalatenschappen. Vaak gevoelige zaken waarvoor je best de tijd neemt alvorens je
knopen doorhakt. Het onafhankelijk advies van de notaris is daarbij geen overbodige
luxe, zeker gezien de toenemende complexiteit van de regelgeving én de gezinssituaties
zelf.
De Notarisbarometer is al een tijdje een vaste waarde om de vastgoedactualiteit te volgen. Om nu ook een beter zicht te krijgen op familiale zaken lanceert www.notaris.be de
eerste editie van de Familiebarometer.
+3,6% meer huwelijksovereenkomsten in het 1ste semester 2017
Begin 2017 was behoorlijk romantisch in ons land: in vergelijking met het 4de trimester 2016
werden er in het 1ste trimester 2017 zo’n +10% meer huwelijksovereenkomsten afgesloten. In
het 2de trimester 2017 was er een stijging van +7,2% in vergelijking met het 1ste trimester 2017.
In de eerste 6 maanden van 2017 werden, in vergelijking met dezelfde periode van 2016,
+3,6% meer huwelijksovereenkomsten geregistreerd.
Het gaat zowel om huwelijkscontracten die werden afgesloten bij de aanvang van het huwelijk,
als wijzigingen in de loop van het huwelijk zelf.
In het 1ste semester 2017 ging het om 40,6% nieuwe huwelijkscontracten en 59,4% wijzigingen
van contracten.
Hoe regelen mensen hun huwelijk?
4 op 10 gehuwden kiezen ervoor om te huwen met een huwelijkscontract. Wanneer mensen
een huwelijkscontract laten opmaken, kiest het merendeel (68,9%) voor het stelsel van
scheiding van goederen als kader om hun vermogen te regelen.
De ‘algehele gemeenschap’, het stelsel waarbij alles gemeenschappelijk is en dus het
vermogen aan beide partners toebehoort, vertegenwoordigt amper 1%.
In 10% van de huwelijksovereenkomsten wordt gekozen voor het wettelijk stelstel waarbij men
binnen de huwelijksovereenkomst bijkomende specifieke regelingen treft, bijvoorbeeld i.v.m.
extra bescherming bij overlijden.
Testament blijft populair
De testamentenindex omvat zowel de notariële testamenten als de door burgers eigenhandig
geschreven testamenten.
In de eerste zes maanden van 2017 bleef het aantal geregistreerde testamenten zo goed als
stabiel: -0,6% in vergelijking met de eerste zes maanden van 2016.

Opvallend: het aantal geregistreerde eigenhandig geschreven testamenten lag nog nooit zo
hoog. In vergelijking met het 1ste semester van 2012 lieten bijna +40% meer mensen hun eigenhandig geschreven testament registreren bij hun notaris.
Het notarieel testament blijft erg populair. De begeleiding en het advies van de notaris zorgen
ervoor dat mensen zeker zijn dat de regelingen die ze troffen i.v.m. hun nalatenschap volledig
en correct worden uitgevoerd na hun overlijden. Op deze manier worden latere betwistingen
vermeden.
Zorgvolmachten zitten in de lift
Mensen liggen steeds meer wakker van hun oude dag en nemen ook concrete maatregelen.
Steeds meer burgers willen hun zaken geregeld zien. Ze willen voorbereidingen treffen wanneer
ze later het beheer ervan niet meer zelfstandig kunnen of willen afhandelen.
Dit kan via een zorgvolmacht. Hierbij geef je aan een vertrouwenspersoon volmacht om
bepaalde handelingen te stellen in de plaats van de volmachtgever.
De zorgvolmacht werd in september 2014 in het leven geroepen en wordt jaar na jaar
populairder. Zo werden er in 2016 +60% meer zorgvolmachten afgesloten dan in 2015. In het
1ste semester 2017 bedroeg de stijging net geen +40% in vergelijking met dezelfde periode in
2016, met gemiddeld zo’n 2.200 zorgvolmachten per maand.
Mensen stellen vaker bewindvoerders en vertrouwenspersonen aan
Notaris.be houdt ook cijfers bij i.v.m. de verklaringen betreffende de aanwijzing van een
bewindvoerder of vertrouwenspersoon. Met deze verklaring kan een persoon zijn voorkeur laten
gelden voor wie kan optreden als bewindvoerder indien hijzelf niet meer in staat zou zijn om zelf
zijn goederen te beheren. Indien een rechterlijke bescherming wordt opgelegd (bijvoorbeeld omwille van de gezondheidstoestand) dan zal het vredegerecht in principe deze wilsverklaring volgen. Bestaat een dergelijke verklaring niet, dan kiest de rechter zelf welke bewindvoerder het
meest geschikt is om die persoon bij te staan.
In vergelijking met dezelfde periode als vorig jaar werden er in de eerste 6 maanden van het
jaar +18,9% meer verklaringen geregistreerd. In vergelijking met het eerste semester van 2015
werden zelfs bijna 2 keer zoveel verklaringen geregistreerd.
Gemiddeld lieten in het eerste semester van 2017 meer dan 10 personen per dag een dergelijke verklaring registeren.

Meer details in bijgaand document
Over het notariaat in België
Jaarlijks komen er ruim 2,5 miljoen cliënten op belangrijke momenten in hun leven over de vloer bij de
notariskantoren. Ze krijgen er onafhankelijk advies op maat om in alle vertrouwen te gaan samenleven,
een woning te kopen, een eigen zaak te starten of een erfenis voor te bereiden.
Meer info zoals FAQ’s, rekenmodules en video’s over de sleutelmomenten in uw leven vindt u op
www.notaris.be
Over Fednot
Het netwerk van 1.150 kantoren telt 1.550 notarissen en 8.000 medewerkers. Samen verwerken ze ruim
900.000 akten per jaar. Fednot ondersteunt de kantoren met juridisch advies, management, ICT-oplossingen, vorming en informatie voor het grote publiek.

