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Brussel, 22 juni 2021 

STEEDS MEER BURGERS DOEN BEROEP OP EEN BESCHERMINGSMECHANISME VOOR HET GEVAL ZE 

HUN VERMOGEN ZELF NIET MEER KUNNEN BEHEREN 

Tijdens de eerste vijf maanden van dit jaar steeg het aantal geregistreerde zorgvolmachten met bijna 

een derde tegenover dezelfde periode in 2020. Dat blijkt uit cijfers van de Federatie van het Notariaat 

(Fednot). Verder was er ook een opvallende stijging van het aantal ‘verklaringen van voorkeur’. 

Daarmee bepaalt de burger zelf wie de vrederechter als bewindvoerder mag aanduiden als dat nodig 

zou zijn.    

Wie beheert je vermogen als je door ziekte of een ongeval niet meer in staat bent om zelf een aantal 

belangrijke beslissingen te nemen? Steeds meer burgers staan stil bij die vraag en doen een beroep op 

een wettelijk voorzien beschermingsmechanisme.  

‘Door de coronacrisis is het besef gegroeid dat je ook op jongere leeftijd in een coma kan belanden, een 

tijdlang aan een beademingstoestel kan liggen en van de ene op de andere dag niet meer in staat bent 

om belangrijke beslissingen te nemen’, zegt notaris Goedele Vandekerckhove, woordvoerder van 

Notaris.be. ‘Het hoeft dan ook niet te verbazen dat steeds meer mensen een zorgvolmacht laten 

opstellen of een verklaring van voorkeur laten opmaken’. 

Aantal zorgvolmachten gestegen  

Tijdens de eerste vijf maanden van 2021 steeg het aantal geregistreerde zorgvolmachten tot 28.051,   

bijna een derde meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Een kanttekening: tijdens de eerste 5 maanden 

van vorig jaar viel het aantal geregistreerde zorgvolmachten wel wat terug door de impact van de quasi-

lockdown.  

 

Aantal geregistreerde zorgvolmachten tijdens de eerste 5 maanden van 2019-2020-2021  

Opvallend is ook dat steeds meer personen jonger dan 65 een zorgvolmacht opstellen.  
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Een zorgvolmacht is een document dat de notaris voor je kan opstellen en waarin je kan bepalen wie in 

jouw plaats schikkingen mag treffen over je vermogen en/of je persoon als je zelf wilsonbekwaam bent 

geworden, bijvoorbeeld na een hersenbloeding, als je in een coma belandt, of als je getroffen wordt 

door dementie of de ziekte van Alzheimer.  

De rechter komt in principe niet tussen bij het opstellen van de volmacht en de uitvoering ervan. Je 

bepaalt ook zelf wie je als lasthebber(s) aanduidt.  

‘Je kan aan de lasthebber weinig of net veel ruimte geven om (een deel van) je vermogen te beheren’, 

zegt notaris Goedele Vandekerckhove. ‘Zo kan je in een zorgvolmacht voorzien dat de lasthebber alleen 

je pensioen mag innen en je huur mag betalen. Maar je kan veel verder gaan en in de zorgvolmacht 

bepalen onder welke voorwaarden de lasthebber je woning kan verkopen, je huwelijkscontract kan 

wijzigen of bepaalde schenkingen kan doen.’ 

‘Verder kan je in de zorgvolmacht ook schikkingen treffen over je persoon. Kan de lasthebber beslissen 

over je verhuis naar een woonzorgcentrum? Mag hij je woning betreden om er onderhouds- en 

herstellingswerken uit te voeren? Krijgt hij inzage in je medisch dossier en mag hij je ondersteunen in de 

communicatie met artsen?’ 

Nadat de notaris je heeft geadviseerd, zal hij een zorgvolmacht opstellen die rekening houdt met jouw 

specifieke situatie en wensen. 

De notaris zorgt er ook voor dat de zorgvolmacht wordt geregistreerd in het Centraal Register van 

Lastgevingsovereenkomsten dat wordt beheerd door Fednot. Zonder deze registratie, kan je 

zorgvolmacht geen uitwerking hebben wanneer je effectief wilsonbekwaam wordt. 

Verklaring van voorkeur 

Heb je geen zorgvolmacht opgesteld en word je, bijvoorbeeld door ouderdomsdementie, 

handelingsonbekwaam, dan zal de vrederechter een bewindvoerder aanstellen. Ook de bewindvoerder 

kan dan, in jouw plaats, bepaalde handelingen stellen die betrekking hebben op je goederen (de huur 

betalen, je pensioen innen,  …) of die betrekking hebben op je persoon (bepalen waar je zal verblijven, 

….). Deze bescherming komt wel tot stand via de rechtbank.  

Als de vrederechter een bewindvoerder moet aanduiden, bepaalt hij meteen ook welke handelingen hij 

kan stellen. De vrederechter kan een familielid als bewindvoerder aanstellen, maar hij kan ook een 

advocaat aanduiden. Wens je dat de  bewindvoerder toch een vertrouweling is, dan kan je een 

verklaring van voorkeur opmaken. Dat kan bij de vrederechter of via een akte bij de notaris. Zo bepaal 

je zelf wie de bewindvoerder mag zijn. Tenzij dit jouw belangen zou schaden, zal de vrederechter je 

wensen eerbiedigen.  

Tijdens de eerste 5 maanden van 2021 werden er 5.137 verklaringen van voorkeur geregistreerd. Dat 

zijn er 28,1 procent meer dan tijdens de eerste vijf maanden van 2020 en 45,5 procent meer dan tijdens 

de eerste 5 maanden van 2019 

 ‘Net zoals bij een zorgvolmacht, kan je in een verklaring van voorkeur meerdere personen in een 

bepaalde volgorde aanduiden. Dat is nuttig voor het geval de aangewezen vertrouwenspersoon mocht 

overlijden’, zegt notaris  Goedele Vandekerckhove. 
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Over het notariaat in België:  

Jaarlijks kloppen 2,5 miljoen burgers op belangrijke momenten in hun leven aan 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 1.128 kantoren telt 1.647 notarissen en 8.141 medewerkers. Samen verwerken zo’n 1 miljoen 

akten per jaar. Fednot ondersteunt de kantoren met juridisch advies, management, ICT-oplossingen, vorming en 

informatie voor het grote publiek.  

www.fednot.be  
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Bart Azare 

Externe Communicatie Fednot, 
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