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MEERDERJARIGE ZORGENKINDEREN
HOE HUN TOEKOMST OP LANGE TERMIJN VERZEKEREN ?
Een zesde gratis publicatie van het Belgisch notariaat en de Koning Boudewijnstichting
Claire is 24, gedomicilieerd bij haar ouders en is verslaafd aan drugs. Ze heeft zich in de
schulden gewerkt bij weinig scrupuleuze kredietmaatschappijen. Als haar goederen in
beslag worden genomen, neemt de deurwaarder ook bezittingen van haar ouders mee. Het
is één van de situaties die ouders van zorgenkinderen kunnen meemaken.
De Koning Boudewijnstichting (KBS) en de Koninklijke Federatie van het Belgisch
Notariaat (KFBN) publiceren een brochure voor het grote publiek die suggesties doet bij
dergelijke problemen.
‘Hoe de lange termijntoekomst verzekeren van een meerderjarig zorgenkind?’ is de titel van de
brochure. Het is reeds de zesde uitgave van de notarissen en de Stichting die gericht is op het
grote publiek en die gratis te verkrijgen is.
Meer en meer mensen komen bij hun notaris of bij de Koning Boudewijnstichting met hun
bezorgdheid over hun kind. Daarom besloten de Stichting en het notariaat in een brochure
elementen van antwoorden en mogelijke pistes van oplossingen te bundelen. De benadering is
niet enkel juridisch. Er werd op een globale manier over de problematiek nagedacht.
De publicatie behandelt twee cruciale situaties: wat doen als de jongere meerderjarig wordt en
hoe de periode voorbereiden als de ouders er niet meer zijn?
Wat verstaan we onder een meerderjarig zorgenkind ?
Het gaat hier niet om een juridische of medische term. Toch wordt de realiteit van zorgenkinderen
door duizenden gezinnen beleefd. Het kan over verschillende zaken gaan: een mentale handicap,
min of meer ernstige psychische problemen, gedragsproblemen, mensen met een verslaving,
verspilzucht, impulsief aankoopgedrag enz..
Wat als het ‘zorgenkind’ meerderjarig wordt?
Mensen in de nabijheid van een ‘zorgenkind’ stellen zich een resem vragen als zo iemand wettelijk
meerderjarig wordt. Op dat ogenblik is een kind officieel volwassen en verantwoordelijk voor zijn
daden. Hij of zij kan vanaf dan zijn eigen leven leiden, maar is daar dikwijls (nog) niet klaar voor.
Als de ouders er niet meer zijn
Op lange termijn stelt zich de vraag wie er voor het volwassen kind in kwestie zal zorgen.
Ouders weten dat ze er niet eeuwig zullen zijn en denken aan hun opvolging. Wie zal hun taak
overnemen?
Ongeacht de grootte van hun patrimonium stelt die vraag zich zeker als het kind psychologisch
kwetsbaar is of een specifieke behandeling nodig heeft.
De brochure geeft uitleg over de specifieke beschikkingen en de bestaande wettelijke
mogelijkheden.

Hoe ontstaan deze brochures?
De brochure ‘Hoe de lange termijntoekomst verzekeren van een meerderjarig zorgenkind?’ is
de zesde samenwerking tussen de KBS en de notarissen. Telkens is het principe hetzelfde:
kleine, ogenschijnlijk
details in overweging nemen om de situatie van een grote
bevolkingsgroep te verbeteren. Om dat te bereiken moeten die details natuurlijk wel opgemerkt
worden. De KBS stelde daarom voor om binnen het notariaat een ‘luisternetwerk’ te installeren.
Met jaarlijks 2,5 miljoen cliënten per jaar zijn de notarissen immers goed in staat om de polsslag
van de samenleving te nemen. De KBS heeft zo heel wat getuigenissen kunnen verzamelen bij
notarissen van weinig of niet gekende sociale wantoestanden.
Nadat de verschillende getuigenissen werden opgetekend, werden diverse projecten opgestart
met deze brochures (met verder ‘Wat te doen als uw partner overlijdt?’, ‘Dementie, hoe er mee
om te gaan’, ‘Wat te doen bij een scheiding’ en ‘Grootouders en kleinkinderen…ook een
praktische relatie’) als resultaat. Ze kennen heel wat succes en worden nog regelmatig herdrukt.
U kan ze op de onderstaande adressen bijbestellen.
Waar vindt u deze gids?
Deze gids van 77 pagina’s is gratis beschikbaar
- bij uw notaris
- op de websites www.kbs-frb.be en www.notaris.be
- Op Notanews, de iPad-applicatie van de notarissen die u kan downloaden in de App Store
Het is ook mogelijk om hem gratis te bestellen bij de Koning Boudewijnstichting :
via www.kbs-frb.be ;
per e-mail publi@kbs-frb.be ;
per tel. + 32-70-233 728 of
per fax + 32-70-233 727
Over de Koning Boudewijnstichting
Samen werken aan een betere samenleving
De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke en pluralistische stichting die actief is in België en op
Europees en internationaal niveau. We willen de maatschappij ten goede veranderen en investeren
daarom in inspirerende projecten of individuen.
In 2012 steunden we 1.700 organisaties en individuen voor een totaalbedrag van 22 miljoen euro. 1.730
personen in onafhankelijke jury’s, werkgroepen en begeleidingscomités stelden vrijwillig hun expertise ter
beschikking. De Stichting organiseert ook debatten over belangrijke maatschappelijke thema’s, deelt
onderzoeksresultaten via (gratis) publicaties, gaat partnerschappen aan en stimuleert filantropie ‘via’ en
niet ‘voor’ de Koning Boudewijnstichting.

Over het notariaat
Momenteel zijn er in België 1.456 notarissen actief in 1.178 notariskantoren. Daarvan zijn er 256
associaties die samen 555 notarissen tellen. Elk jaar komen 2,5 miljoen mensen bij de notaris langs voor
gepersonaliseerd advies of om een akte te laten verlijden. In 2012 hebben de notarissen 817.515 akten
verleden en inden zij, voor rekening van de Staat, meer dan 3,67 miljard euro aan registratierechten.
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