
 
 
 

CM is en blijft eigenaar en houder van de intellectuele eigendomsrechten op presentaties en documenten die ze ter beschikking stelt en kent de ontvangers louter het 
gebruiksrecht ervan toe. 

 

Deze (onderhandse) zorgvolmacht is een model dat CM geheel vrijblijvend ter beschikking stelt. CM kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele 

gevolgen van het gebruik van dit model. Elke zorgvolmacht is specifiek en uniek. U kan indien gewenst terecht bij een advocaat voor deskundig advies of bij een notaris 

indien u een notariële volmacht wil verlenen voor rechtshandelingen die een notariële akte vereisen. 

 

 

 
 
 
  

Tussen de lastgever  

Naam en voornaam: ………………………………………………………………………………….…….  

Adres: ………………………………………………………………………………….…….  

Rijksregisternummer: ………………………………………………………………………………….…….  

die verklaart wilsbekwaam te zijn op de datum van ondertekening van deze zorgvolmacht, 

en de lasthebber(s)  

1/ Naam en voornaam: ………………………………………………………………………………….…….  

Adres: ………………………………………………………………………………….…….  

Rijksregisternummer: ………………………………………………………………………………….…….  

en  

2/ Naam en voornaam: ………………………………………………………………………………….…….  

Adres: ………………………………………………………………………………….…….  

Rijksregisternummer: ………………………………………………………………………………….…….  

die verklaart/verklaren als lasthebber(s) opdrachten te aanvaarden en te zullen uitvoeren, op de wijze zoals hierna bepaald, 

en de vertrouwenspersoon (indien van toepassing)  

Naam en voornaam: ………………………………………………………………………………….…….  

Adres: ………………………………………………………………………………….…….  

Rijksregisternummer: ………………………………………………………………………………….…….  

hierna gezamenlijk ook ‘de partijen’ genoemd. 

 

 

 

 

Deze (onderhandse) zorgvolmacht is een model dat CM geheel vrijblijvend 

ter beschikking stelt. Je kunt aankruisen wat voor jou van toepassing is, op 

basis van je persoonlijke wensen en voorkeuren. We adviseren om vooraf 

de handleiding (hoe begin ik aan het opstellen van een zorgvolmacht) 

zorgvuldig door te nemen. 

0. Tussen de lastgever en lasthebbers (en vertrouwenspersoon) 
 

Voorbeeld van een zorgvolmacht  



 
 
 

CM is en blijft eigenaar en houder van de intellectuele eigendomsrechten op presentaties en documenten die ze ter beschikking stelt en kent de ontvangers louter het 
gebruiksrecht ervan toe. 

 

Deze (onderhandse) zorgvolmacht is een model dat CM geheel vrijblijvend ter beschikking stelt. CM kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele 

gevolgen van het gebruik van dit model. Elke zorgvolmacht is specifiek en uniek. U kan indien gewenst terecht bij een advocaat voor deskundig advies of bij een notaris 

indien u een notariële volmacht wil verlenen voor rechtshandelingen die een notariële akte vereisen. 

 

1.1. Onderhandse zorgvolmacht 
 

De partijen begrijpen dat dit een onderhandse zorgvolmacht is. 

De lastgever benut de kans die de wet hem/haar biedt om in dit document zelf lasthebbers aan te duiden die voor hem/haar 

zullen zorgen door: 

☐ hem/haar te vertegenwoordigen. 

☐ zijn/haar vermogensrechtelijke belangen te behartigen door beslissingen te nemen en handelingen te stellen die 

betrekking hebben op zijn/haar goederen en gelden en zijn/haar vermogen te beheren. 

☐ op te treden als vertrouwenspersoon in het kader van de wetgeving op patiëntenrechten. 

☐ op te treden als zijn/haar vertegenwoordiger in het kader van de wetgeving op patiëntenrechten als hij/zij niet langer 

wilsbekwaam zou zijn. 

☐ in te staan voor het uitvoeren van zijn/haar andere wensen met betrekking tot zijn/haar persoon. 

☐ op het ogenblik dat de lastgever zijn/haar belangen zelf niet meer wil waarnemen en/of niet meer in staat is om zijn/haar 

belangen zelf behoorlijk waar te nemen door zelfstandig beslissingen te nemen, deze mee te delen of te laten uitvoeren. 

De lastgever geeft in dit document ook een aantal algemene richtlijnen/wensen mee waar de lasthebbers zoveel als mogelijk 

en wenselijk voor het belang van de lastgever rekening mee moeten houden bij het uitvoeren van de opdracht.  

Door het ondertekenen van deze overeenkomst verbinden de lasthebbers zich ertoe de opdracht en de wensen van de 

lastgever met de gepaste zorg en zoals afgesproken uit te voeren. 

Dit document wordt opgesteld zonder tussenkomst van de notaris. Dit betekent dat het niet gebruikt kan worden om 

opdrachten te geven of afspraken uit te voeren die de tussenkomst van een notaris vereisen. De lastgever kan in deze 

overeenkomst m.a.w. geen opdracht geven om vastgoed aan te kopen of te verkopen, zijn/haar huwelijkscontract te 

wijzigen of schenkingen uit te voeren. 

 

1.2. Registratie 
 

De zorgvolmacht moet geregistreerd worden in het Centraal Register voor Lastgevingen opdat de lastgever wil dat de 

volmacht geldig blijft nadat hij/zij wilsonbekwaam is geworden. 

☐ De lastgever zal hier zelf voor instaan. 

☐ De lastgever geeft hierbij volmacht aan de lasthebber (naam, voornaam, rijksregisternummer) om de huidige 

overeenkomst ter registratie aan te bieden. 

☐ De lastgever geeft hierbij volmacht aan alle lasthebbers afzonderlijk om de huidige overeenkomst ter registratie aan te 

bieden. De lasthebber die de registratie realiseert, brengt schriftelijk de andere lasthebbers hiervan op de hoogte. 

Partijen verklaren uitdrukkelijk dat zij er samen voor zullen zorgen dat elke wijziging van de zorgvolmacht geregistreerd zal 

worden. 

 

1.3. Optreden van de lasthebber(s) tegenover derden 
 

Het optreden van de lasthebber(s) op grond van onderhavige volmacht die geregistreerd werd in het Centraal Register voor 

Lastgevingen volstaat op zich als bewijs dat alle verplichtingen werden nageleefd.  

1. Algemeen  
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1 De lastgever bepaalt zelf dit ogenblik: bijvoorbeeld vanaf het ogenblik dat hij wilsonbekwaam is (bij voorkeur vastgesteld door een onafhankelijke arts), vanaf het 

ogenblik dat hij niet meer mobiel is, … 

Derden hebben recht op een kopie van de zorgvolmacht en een kopie van het bewijs van registratie indien van hen bepaalde 

handelingen verwacht worden.  

Derden mogen van de lasthebber(s) geen enkel bewijs eisen van de medische gegevens onderliggend aan de vervulling 

der voorwaarden van inwerkingtreding van deze zorgvolmacht. 

 

1.4. Rekening houden met wensen bij bewindvoering 
 

De lastgever vraagt de vrederechter rekening te houden met zijn/haar wensen/richtlijnen indien een bewindvoerder bij 

rechterlijke maatregel zou worden aangeduid en verzoekt de lasthebbers deze boodschap mee te delen indien nodig. 

 

 

Vanaf wanneer mogen (mag) de lasthebber(s) voor de lastgever optreden?1 
 

☐ Onmiddellijke inwerkingtreding 

De partijen komen overeen dat de lasthebber(s) vanaf de datum van registratie van dit document namens de lastgever 

kunnen optreden en de opdrachten/handelingen die verder worden omschreven kunnen uitvoeren.  

De lastgever bevestigt dat hij/zij wil dat de lastgeving/vertegenwoordigingsopdracht verder loopt wanneer de lastgever niet 

meer in staat is zijn belangen zelf behoorlijk waar te nemen door zelfstandig beslissingen te nemen, deze mee te delen of 

te laten uitvoeren. 

Deze toestand wordt vastgesteld (keuzeveld): 

☐ door de lasthebber zelf, die naar eigen inzichten beoordeelt zonder hiervoor enige verantwoording te moeten afleggen. 

☐ door de huisarts van de lastgever, op basis van een geneeskundige verslag, door de huisarts bewaard in het 

patiëntendossier van de lastgever. 

☐ door 2 onafhankelijke artsen, op basis van een geneeskundig verslag, te bewaren door de lasthebber en toe te voegen 

aan het patiëntendossier van de lastgever bij zijn huisarts. 

 

☐ Inwerkingtreding bij wilsonbekwaamheid  

De uitvoering van de opdracht van de lasthebber(s) zal aanvangen wanneer de lastgever geheel of gedeeltelijk, zij het 

tijdelijk of permanent, niet meer in staat is zijn vermogensrechtelijke belangen en persoonsrechtelijke aangelegenheden 

behoorlijk waar te nemen zonder bijstand of andere beschermingsmaatregel.  

Deze voormelde toestand van wilsonbekwaamheid zal vastgesteld worden (keuzeveld): 

☐ door de lasthebber zelf, die naar eigen inzichten beoordeelt zonder hiervoor enige verantwoording te moeten afleggen. 

☐ door de huisarts van de lastgever, op basis van een geneeskundige verslag, door de huisarts bewaard in het 

patiëntendossier van de lastgever. 

☐ door 2 onafhankelijke artsen, op basis van een geneeskundig verslag, te bewaren door de lasthebber en toe te voegen 

aan het patiëntendossier van de lastgever bij zijn huisarts. 

2. Start van de opdracht  
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Deze verslagen, indien van toepassing, zullen de gezondheidstoestand van de lastgever beschrijven hetzij aan de hand 

van actuele medische gegevens zoals het patiëntendossier bedoeld bij artikel 9 van de Wet op de Patiëntenrechten, hetzij 

op basis van een recent en daadwerkelijk medisch onderzoek van de lastgever door een arts.  

 

 

☐ De lastgever wenst 1 lasthebber aan te duiden 
De lastgever duidt …………………………………………………………………………………. (naam, woonplaats en 

rijksregisternummer (X)) aan als lasthebber die de opdracht aanvaardt en deze overeenkomst mee ondertekent als teken 

van aanvaarding. 

Voor het geval …………………………………………………………………………………… (naam, woonplaats en 

rijksregisternummer (X)) deze opdracht niet meer kan of wil uitvoeren, duidt de lastgever 

……………………………………………….... (Naam, woonplaats en rijksregisternummer (Y)) als opvolgend lasthebber aan. 

Ook Y ondertekent deze overeenkomst als teken van aanvaarding. 

☐ ………………………………………………………………. (naam, woonplaats en rijksregisternummer (Y)) zal als 

lasthebber ad hoc optreden wanneer lasthebber …………………………………………………………………… (naam, 

woonplaats en rijksregisternummer (X)) een persoonlijk belang heeft bij een bepaalde verrichting of bij tegenstrijdigheid 

van belangen tussen de lastgever en de lasthebber. 

☐ ……………………………………………………………… (naam, woonplaats en rijksregisternummer (Z)) zal als lasthebber 

ad hoc optreden wanneer lasthebber X of Y een persoonlijk belang heeft bij een bepaalde verrichting of bij tegenstrijdigheid 

van belangen tussen de lastgever en de lasthebber 

De lasthebber(s) mag (mogen) steeds raad en advies inwinnen bij deskundigen naar keuze.  

 

☐ De lastgever duidt verschillende lasthebbers aan die samen en/of afzonderlijk optreden 
De lastgever duidt de volgende personen aan als lasthebber (naam, woonplaats en rijksregisternummer): 

Naam, woonplaats, rijksregisternummer verantwoordelijk voor het behartigen van…  

  
  

  
  

 

Naam, woonplaats, rijksregisternummer verantwoordelijk voor het behartigen van…  

  
  

  
  

 

De lasthebbers aanvaarden deze opdracht en tekenen deze overeenkomst als aanvaarding van hun opdracht. 

 

 

 

3. Aanduiding van lasthebbers en samenwerking 
king    
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☐ De lastgever duidt opvolgende lasthebbers aan 
 
Als één van deze lasthebbers zijn/haar opdracht niet meer kan/wil vervullen: 

☐ duidt de lastgever de volgende personen aan als opvolgende lasthebbers: 

Naam, woonplaats, rijksregisternummer Als vervanger van…  

  
  

  
  

 

☐ mogen de overgebleven lasthebbers zelf een opvolger aanduiden die onderlegd is voor het uitvoeren van de opdracht. 

☐ neemt één van de overgebleven lasthebbers de opdracht over. 

De personen aangeduid als opvolgend lasthebber aanvaarden deze opdracht en tekenen deze overeenkomst als 

aanvaarding van hun opdracht ten laatste op het ogenblik van hun aanduiding. 

De lasthebbers vervullen samen de opdracht(en) die de lastgever de lasthebber(s) verleent en die hierna beschreven staat 

(staan). ‘Samen’ betekent dat ze bij het nemen en het uitvoeren van beslissingen vooraf overleg plegen, gezamenlijk en 

eenduidig beslissen en daarna optreden. 

Wat de uitvoering van de genomen beslissingen betreft komen partijen overeen dat de lasthebbers: 

☐ in principe gezamenlijk optreden en elkaar voor specifieke handelingen schriftelijke volmachten verlenen, en dit 

onderhands voor zover de wet dit toelaat. 

☐ het recht hebben om elk afzonderlijk op te treden, behoudens in de hierna bepaalde uitzonderingen: 

 ☐ ....... 

In beide gevallen houden de lasthebbers elkaar op de hoogte van de verrichtingen die ze uitvoerden in het kader van deze 

lastgeving (zorgvolmacht). 

Wanneer één van de aangeduide lasthebbers een persoonlijk belang heeft bij een bepaalde verrichting of wanneer er een 

tegenstrijdigheid van belangen is tussen de lastgever en één van de aangeduide lasthebbers, zal een andere aangeduide 

lasthebber (die geen persoonlijk of tegenstrijdig belang heeft) optreden als lasthebber ad hoc. 

De lasthebbers mogen steeds raad en advies inwinnen bij deskundigen naar keuze. 

 

 

De lastgever duidt naast de lasthebbers ook een vertrouwenspersoon aan 

…………………………………………………………………………………………………………… (naam, woonplaats en 

rijksregisternummer). 

Deze vertrouwenspersoon: 

• bemiddelt indien nodig tussen lastgever en de lasthebbers. 

• zorgt voor een goede communicatie tussen lastgever en de lasthebbers. 

• houdt toezicht (eventueel als klokkenluider bij de vrederechter, als de belangen van de lastgever niet naar behoren 

worden uitgeoefend). 

4. Aanduiden van een vertrouwenspersoon  
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Overleg 
 
De lasthebbers betrekken de lastgever, rekening houdend met zijn/haar begripsvermogen, zoveel mogelijk bij de 

uitoefening van hun opdracht. 

Zolang de lastgever wilsbekwaam is, verbinden de lasthebbers zich ertoe de lastgever vooraf in te lichten en te raadplegen 

over alle handelingen die zij willen stellen en die geen handelingen zijn van gewoon of dagelijks beheer. 

Op het ogenblik dat de lastgever wilsonbekwaam is, vervalt de afspraak om hem/haar vooraf in te lichten en te raadplegen 

over alle handelingen die de lasthebbers willen stellen. Vanaf dat ogenblik wordt er … maal per jaar overleg gepleegd met 

de lastgever en/of de door hem/haar aangeduide vertrouwenspersoon. Handelingen die een belangrijke impact hebben op 

het vermogen/de persoon van de lastgever worden altijd vooraf afgetoetst. 

De lastgever is zich ervan bewust dat hij/zij in geval van wilsonbekwaamheid niet meer in staat zal zijn om volledig toezicht 

te houden op hetgeen de lasthebbers beslissen of doen. Hij/zij ziet hierin geen bezwaar. Hij/zij koos de 

lasthebbers/vertrouwenspersoon en heeft het volste vertrouwen dat zij hun opdracht goed uitvoeren. 

 

Wensen/Richtlijnen 
 
De lasthebbers zullen steeds te goeder trouw handelen en het belang van de lastgever vooropstellen.  

De lasthebbers houden, bij het uitvoeren van hun opdracht, zoveel als mogelijk en wenselijk voor het belang van de 

lastgever rekening met de algemene richtlijnen en de wensen die de lastgever omschrijft in deze overeenkomst. De 

lastgever beseft dat deze richtlijnen misschien niet altijd letterlijk kunnen worden uitgevoerd en dat de lasthebbers hier dan 

van zullen afwijken. Hij/zij vertrouwt erop dat de geest van wat hij/zij bedoelde dan terug te vinden is in het resultaat van de 

beslissing/daad. 

 

Afspraken over het zorgen voor het vermogen en de goederen van de lastgever 
 
Vermogensafscheiding 
 
Om latere discussies te vermijden komen partijen overeen dat het vermogen van de lastgever duidelijk afgebakend en 

gescheiden wordt van het vermogen van de lasthebbers. 

De banktegoeden en effectenrekeningen zijn/blijven op naam van de lastgever ingeschreven bij door de overheid 

geaggregeerde financiële instellingen. 

Bij de start van de opdracht maakt de lasthebber een duidelijk overzicht van de vermogenstoestand en de 

inkomstenbronnen van de lastgever en bespreekt dit met de lastgever en de vertrouwenspersoon. 

Dit (evolutief) overzicht zal meteen de basis vormen tijdens de verdere overlegmomenten. 

Daarnaast spreken de lastgever en de lasthebber af dat de lasthebber ieder jaar in de loop van de maand december een 

geschreven overzicht van de inkomsten en uitgaven van het verlopen jaar aan de lastgever en de door hem/haar 

aangeduide vertrouwenspersoon bezorgt. 

 
 
 
 
 
 

5. Opdrachten/bevoegdheden en verplichtingen van de lasthebber(s) 
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2 art 489 e.v. Burgerlijk Wetboek 

Behartigen van financiële en vermogensrechtelijke belangen 
 
Voor het behartigen van zijn/haar financiële en vermogensrechtelijke belangen geeft de lastgever een algemene/beperkte 

en bijzondere bevoegdheid aan de lasthebber(s) (keuze). Verder specifieert de lastgever de bevoegdheden van zijn/haar 

echtgenoot als lasthebber.  

☐Algemene bevoegdheid  

De lastgever geeft2 de lasthebber de toelating om alle daden van bewaring, beheer en beschikking te stellen over 

al zijn/haar goederen, gelden en zakelijke rechten. 

Lastgever en lasthebber erkennen dat dit een onderhandse zorgvolmacht betreft en dat voor een 

aankoop/verkoop van een onroerend goed, de wijziging van een huwelijkscontract, een schenking en 

andere handelingen waarvoor de tussenkomst van een notaris noodzakelijk is, een notariële 

zorgvolmacht nodig is. Deze handelingen kunnen niet verricht worden op basis van deze overeenkomst. 

 

☐Bijzondere bevoegdheid 

De lasthebber verbindt zich naar best vermogen het beheer waar te nemen van de goederen, gelden en zakelijke 
rechten van de lastgever. In het kader van de hem toevertrouwde opdracht mag de lasthebber volgende 
handelingen stellen: 
 

Het innen en uitvoeren van betalingen 

☐ Het innen, ontvangen en kwijting geven van alle betalingen van pensioenen, ziekte-uitkeringen, 

mutualiteitsvergoedingen, verzekeringsmaatschappijen, overheidsdiensten. Het overeenkomen van de plaats, 
termijn en wijze waarop deze betalingen gebeuren. 

☐ Het innen van inkomsten uit verhuur van woningen, pachtsommen, achterstallen van renten, interesten van 

kapitalen, dividenden en andere vervallen of te vervallen inkomsten, te ontvangen kapitalen of terugbetalingen van 
renten, van alle kapitalen uit te betalen door verzekeringsmaatschappijen, en alle sommen die aan de lastgever 
toebehoren of hem later zouden toebehoren en daarvoor kwijting geven 

☐ Betalen van schulden (facturen, afrekeningen, …)  

☐ Uitvoeren van betalingen, overschrijvingen, betalingsorders op alle rekeningen van de lastgever (in het binnen- 

en buitenland). 
 
Het beheren en onderhouden van woningen/appartementen/vastgoed 

☐ Het beheer en onderhouden van de woning van de lastgever. 

☐ Afsluiten van huurcontracten, vernieuwen, verbreken ervan, en aanpassen van huurprijs. De staat van het 

verhuurde opmaken en nakijken, alle reparaties en renovaties laten doen, daarvoor alle bestekken laten maken en 
aanbestedingen doen, de huurders en pachters verplichten alle reparaties te laten uitvoeren die zij moeten doen, 
alle opzeggingen doen en aanvaarden. 

 
Het beheren van rekeningen en vermogen 

☐ Rekeningen op mijn naam beheren, openen en sluiten. 

☐ Verkoop en wederbeleggingen van effecten, waardepapieren, beleggingsportefeuilles, … Het afsluiten van 

overeenkomsten van vermogensbeheer, de omvang van de portefeuille doen toenemen of/en verminderen, de 
vrijgekomen gelden op een andere wijze of in andere goederen beleggen, het bepalen van het beleggersprofiel. 

☐ Nieuwe geldbeleggingen verrichten en levensverzekeringen afsluiten en aankopen. 

☐ Bankkoffers huren, bestaande en toekomstige koffers openen, opzeggen en over de volledige inhoud ervan 

beschikken. 
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3 Opgesomd in de artikelen 1418 en 1419 van het Burgerlijk Wetboek. 

Optreden als vertegenwoordiger en in naam en voor rekening van  

☐ Alle belastingzaken regelen, daarvoor de vereiste stukken inleveren, alle verrichtingen en bevestigingen doen 

voor het betalen van inkomstenbelastingen, registratierechten, erfenisrechten, btw of andere belastingen of welke 
taksen ook, deze betalen of er een ontheffing of kwijting van vorderen, bezwaarschriften indienen, alle 
rechtsmiddelen aanwenden en daarvoor dading treffen. 

☐ De lastgever bij openbare instellingen, zorginstellingen (openbaar en privé) en financiële organismen 

vertegenwoordigen (ook bij post- en koerierdiensten). Al of niet aangetekende brieven, stukken en pakketten met 
en zonder geldwaarde, zakenpapieren of andere aan de Lastgever gezonden stukken ontvangen, opvorderen, 
doen overschrijven, … Alle verrichtingen doen met deze organismen als vertegenwoordiger van de lastgever. 

☐ Alle opengevallen nalatenschappen die geheel of gedeeltelijk aan de lastgever zouden toevallen aanvaarden of 

verwerpen. Alle schenkingen of giften aanvaarden. Daartoe alle vereiste verklaringen afleggen en alle daden 
verrichten die hiermee verband houden. 

☐ In geval van betwisting de lastgever waar het kan vertegenwoordigen voor het gerecht, als eiser of verweerder, 

alle nodige advocaten en deskundigen aanstellen. 
 

Andere specifieke opdrachten 
(bijvoorbeeld: zorgen voor betaling van verjaardagscadeau, bij huwelijk van kleinkinderen of een andere 
gelegenheid een bepaald bedrag overschrijven, een roerend goed geven met emotionele waarde, zorg dragen voor 
een huisdier, …) 
(Raad: duidelijk aangeven wat – voor wie – onder welke voorwaarde(n)/modaliteiten) 

☐…. 

☐…. 

 
De lastgever geeft de volgende richtlijnen voor de lasthebbers mee als zij zijn financiële en vermogensrechtelijke belangen 
waarnemen: 

☐ Het belang van de lastgever staat steeds voorop 

☐ Evalueer regelmatig of de goederen/het vermogen/de contacten nog op de beste manier beheerd worden en 

pas aan waar het beter kan 

☐ Bij beleggingen wens ik: ……………………………………………………………………………………………………. 

☐ Bij het toekennen van geschenken en andere voordelen wens ik:……………………………………………………. 

☐ Bij het onderhouden/beheer van mijn vastgoed wens ik:………………………………………………………………. 

 

Bevoegdheden van de echtgenoot/echtgenote als lasthebber 

☐ De lasthebber zal bij het beheer van het vermogen van de lastgever rekening houden met de volgende specifieke 

richtlijnen ..……………………………………………………………………………………………………………………... 

☐ De lasthebber mag de roerende en onroerende goederen die deel uitmaken van het eigen vermogen van de 

lastgever beheren. 

☐ Over de goederen die afhangen van de huwelijksgemeenschap tussen de lastgever en de lasthebber, kan de 

lasthebber in zijn hoedanigheid van bestuurder van de gemeenschap alle bevoegdheden waarnemen van beheer, 

genot en beschikking. De echtgenoot/echtgenote lasthebber bekomt hierbij de uitdrukkelijke toestemming van 

zijn/haar echtgeno(o)te-lastgever om alle daden te stellen3. 

☐ De lasthebber mag, zoals het hem belieft, zijn eigen aandeel in het kapitaal en de opbrengsten van de 

huwelijksgemeenschap besteden voor zijn eigen doeleinden. Hij mag hetzelfde doen met de kapitalen en de 

opbrengsten van het aandeel in de huwelijksgemeenschap toebehorend aan de lastgever. Daarbij gelden alle 

bestedingen door de lasthebber voor eigen doeleinden als de bijdrage van de lastgever in de lasten van het 

huwelijk.  
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Afspraken over het zorgen voor de persoon van de lastgever  
 
Verblijfplaats 

☐ De lastgever verklaart uitdrukkelijk zo lang mogelijk thuis te willen verblijven. Zolang dit mogelijk is en rekening houdend 

met de aard en de intensiteit van de verzorging die hij/zij nodig heeft, wil hij/zij thuis verzorgd worden. Indien nodig wordt 

hiervoor voltijdse bijstand van een hiertoe bevoegde derde verstrekt. 

☐ Als een verblijf thuis niet langer mogelijk is wil de lastgever verblijven in (naam + adres woonzorgcentrum): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Volgende elementen zijn daarbij belangrijk: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

De volgende personen dienen zeker op de hoogte gebracht worden van een verhuis (naam en adres): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Verzorging 

Algemeen 

De lastgever vindt het heel belangrijk om:  

…………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

De volgende diensten dienen dus zeker standaard en zolang het kan voorzien te worden: 

☐ 

☐ 

☐ 

Keuze arts en verpleegdienst 

…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………... 
 

Ziekenhuisopname 

 

Wanneer een ziekenhuisopname of een opname in een verzorgingsinstelling nodig is, gaat mijn voorkeur uit naar 

……………………………………………………………………….……………………………………………………………... 

De volgende personen dienen zeker op de hoogte gebracht worden van een tijdelijke ziekenhuisopname en mogen mij 

bezoeken (naam en adres): 

…………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

 
Ondersteuning bij contacten met arts en (ver)zorgpersoneel 

 

Zolang de lastgever wilsbekwaam is, zal de lasthebber in persoonlijke aangelegenheden de rol van vertrouwenspersoon 

van de lastgever op zich nemen die binnen het kader van de Wet op de Patiëntenrechten mag: 

• Informeren naar de gezondheidstoestand van de lastgever en de vermoedelijke evolutie ervan. 

• Inzage en afschrift mag vragen van het patiëntendossier van de lastgever. 

Dit alles voor onbepaalde duur. 
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4 Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt 
5 (artikel 10 Wet Verwerking Persoonsgegevens) 
6 (artikel 12 Wet Verwerking Persoonsgegevens 
7 Wilsverklaring aangepast document - versie april 2020_Inclusief toelichting (palliatievezorgvlaanderen.be) 
8 wet betreffende het wegnemen en transplanteren van organen 13-06-1986 BS 14/02/1987 
9 wet van 7 mei 2004 inzake de experimenten op de menselijke persoon  

Als de lastgever dit zelf niet meer kan omdat hij wilsonbekwaam is, zal de lasthebber in persoonlijke aangelegenheden 

daarnaast optreden als de vertegenwoordiger van de lastgever die binnen het kader (keuzeveld):  

☐ van de Wet op de Patiëntenrechten4:  

Beslissingen kan nemen over de aan de lastgever te verstrekken gezondheidszorgen. 

De patiëntenrechten van de lastgever kan uitoefenen. 

☐ van de Wet op de Verwerking van Persoonsgegevens:  

o het recht kan uitoefenen om kennis te verkrijgen van de verwerking van persoonsgegevens5.  

o onjuiste persoonsgegevens die op de lastgever betrekking hebben kan doen verbeteren6. 

o alle overige rechten die deze wet de lastgever verleent kan uitoefenen. 

Deze afspraken worden tijdig met de arts van de lastgever besproken, vastgelegd en opgenomen in het patiëntendossier 

van de lastgever. De lasthebber en lastgever zorgen hier samen voor.  

 

Wensen in verband met vroegtijdige zorgplanning/Levenseindebeslissingen 

 

De lastgever bevestigt een aantal documenten in het kader van de vroegtijdige zorgplanning opgesteld te hebben 

en overhandigd te hebben aan de bevoegde personen. Deze documenten kunnen enkel door de lastgever zelf worden 

opgesteld. De lasthebbers ontvangen een kopij van deze documenten. Zij zorgen voor het uitvoeren van de wensen die de 

lastgever in dit verband formuleerde. 

☐ Voor beslissingen omtrent het levenseinde die niet onder de Euthanasiewet vallen, wordt rekening gehouden 

met de voorkeur van de lastgever zoals opgenomen het document ‘Negatieve wilsverklaring’‘7. 

☐ De uitvaart en wijze van begraven: er wordt rekening gehouden met de voorkeur van de lastgever zoals 

opgenomen het document ‘Wilsverklaring inzake mijn gezondheidszorg en levenseinde’  

☐ Orgaantransplantatie8: er wordt rekening gehouden met de voorkeur van de lastgever zoals opgenomen het 

document ‘verklaring voor orgaandonatie’ (www.beldonor.be).  

☐ Lichaam schenken aan de wetenschap: er wordt rekening gehouden met de voorkeur van de lastgever zoals 

opgenomen het document van …………………………………………………………………..(Naam Universiteit - te 

postnummer en gemeente).  

☐ Experimenten op menselijke persoon: de lastgever wijst de lasthebber aan als zijn vertegenwoordiger om 

namens hem al of niet toe te stemmen tot deelname aan experimenten in de zin van de Experimentenwet. 9  

 

 

 

 

https://palliatievezorgvlaanderen.be/wp-content/uploads/2021/06/wilsverklaring_nederlands.pdf
https://palliatievezorgvlaanderen.be/wp-content/uploads/2021/06/wilsverklaring_nederlands.pdf
https://palliatievezorgvlaanderen.be/wp-content/uploads/2021/06/wilsverklaring_nederlands.pdf
http://www.beldonor.be/
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☐ De opdracht van de lasthebber(s) is onbezoldigd.  

☐ De lasthebber krijgt de voorschotten en kosten die hij maakt bij de uitvoering van zijn opdracht terugbetaald. Hij mag de 

verschuldigde bedragen rechtstreeks innen van de rekeningen van de lastgever, indien deze op basis van nodige 

bewijsstukken kan aangetoond worden.  

 

☐ De opdracht van de vertrouwenspersoon is onbezoldigd.  

☐ De vertrouwenspersoon krijgt de voorschotten en kosten die hij maakt in de uitvoering van zijn opdracht terugbetaald. 

Hij mag de verschuldigde bedragen overmaken aan de lasthebber, indien deze op basis van nodige bewijsstukken kan 

aangetoond worden. De lasthebber zorg voor de betaling van deze onkosten op de rekening van de vertrouwenspersoon. 

 

 

De lastgeving kan zowel door de lastgever (voor zover hij op het ogenblik van de beëindiging wilsbekwaam is) als door de 

lasthebber(s) eenzijdig opgezegd worden zonder motivering. 

De lastgeving eindigt 

• Bij registratie van de herroeping door de lastgever. 

• Bij registratie van de opzegging door de lasthebber. 

• Door het overlijden van de lastgever. 

• Door overlijden van de laatst opvolgende lasthebber of wanneer deze niet meer in staat is om zijn taak nog verder 

uit te voeren. 

• Door de beslissing van de vrederechter. 

De lasthebber zal bij het einde van de lastgeving alle nuttige informatie en documenten overdragen aan wie dit, wettelijk 

gezien, kan vragen. Daarnaast zal hij/zij op verzoek een overzicht van het vermogen, de rekeningen, inkomsten en uitgaven 

geven aan wie hem/haar dit wettelijk kan vragen. 

 

 

 

Alle lasthebbers vernoemd in deze overeenkomst verklaren uitdrukkelijk hun opdracht te aanvaarden met de uitwerking die 

de wet daaraan geeft. 

Opgesteld op ………………………………. te ………………………………………………. 

 

De lastgever (naam, voornaam, handtekening) 

 

 

De lasthebber(s) (naam, voornaam, handtekening)  

6. Vergoedingen van de lasthebber(s)/vertrouwenspersoon 

7. Einde van de zorgvolmacht 
 

8. Uitdrukkelijke aanvaarding en uitwerking van de lastgevingsopdracht 
door de lasthebbers 
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De lasthebber(s) (naam, voornaam, handtekening) 

 

 

De lasthebber(s) (naam, voornaam, handtekening) 

 

 

De Lasthebber ad hoc (indien van toepassing) 

(naam, voornaam, handtekening) 

 

 

De vertrouwenspersoon (indien van toepassing) 

(naam, voornaam, handtekening) 
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Bijlage: Verklarende woordenlijst en toepasselijke wetgeving  
 

Verklarende woordenlijst  
Zorgvolmacht: door middel van een overeenkomst georganiseerde buitengerechtelijke bescherming die wordt 
gesloten tussen een lastgever en lasthebber, waarbij de lastgever de toelating/opdracht geeft aan de 
lasthebber om bepaalde handelingen in zijn/haar plaats te stellen voor het geval deze eerste wilsonbekwaam 
wordt; 
 
Lasthebber: persoon die de zorgvolmacht aanvaardt,  
 
Lastgever: persoon die de zorgvolmacht verleent; 
 
Wilsonbekwaamheid: wanneer een persoon door zijn/haar mentale toestand geen vrije en bewuste wil meer 
heeft en hierdoor niet meer in staat is om de (rechts)gevolgen van zijn/haar handelingen te overzien. Dit kan 
het gevolg zijn van een ziekte, een ongeval of ouderdom; 
 
Vertrouwenspersoon: door de lastgever aangeduide persoon die toeziet op de uitvoering van de zorgvolmacht 
en hierbij over de belangen van de lastgever waakt; 
 
Buitengerechtelijke bescherming: bescherming van wilsonbekwame personen buiten een gerechtelijke 
procedure om/zonder tussenkomst van de vrederechter; 
 
Gerechtelijke bescherming: bescherming van wilsonbekwame personen via een procedure bij de vrederechter 
door aanstelling van een bewindvoerder; 
 
Handelingsonbekwaamheid: juridische onmogelijkheid voor een persoon om de rechten die hij/zij heeft 
zelf(standig) uit te oefenen zonder te moeten worden vertegenwoordigd; 
 
Notariële zorgvolmacht: zorgvolmacht die opgesteld wordt door de notaris wanneer in de volmacht 
vermogensrechtelijke rechtshandelingen die de tussenkomst van een notaris vereisen opneemt, moet een 
notaris betrokken worden; 
 
Onderhandse zorgvolmacht: zorgvolmacht opgesteld tussen lastgever en lasthebber, waarbij geen 
tussenkomst van een notaris gebeurt; 
 
Zorgcontract: overeenkomst waarin de omvang van mantelzorghulp en de financiële vergoeding van de 
(toekomstige) mantelzorger(s) tussen de zorgbehoevende persoon en de mantelzorger(s) vastgelegd wordt; 
 
Daden van (dagelijks) beheer: handelingen die gericht zijn op het instandhouden van het vermogen (bv. 
ontvangen van het pensioen); 
 
Daden van beschikking: handelingen die de omvang van het vermogen kunnen aantasten (bv. schenking van 
een huis). 
 
Vertrouwenspersoon (Wet Patiëntenrechten) : lasthebber kan aangewezen worden om de lastgever bij te 
staan bij het verkrijgen van informatie over zijn gezondheidstoestand, inzage in zijn patiëntendossier en het 
verkrijgen van een afschrift ervan en kan hem bijstaan bij het neerleggen van een klacht 
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Vertegenwoordiger (Wet Patiëntenrechten): lasthebber kan aangeduid om de lastgever te 
vertegenwoordigen om zijn rechten uit te oefenen indien de lastgever hier niet meer toe in staat 
(wilsonbekwaam) is (bv ingevolge coma, of persoon met dementie). 
 

Nuttige formulieren  
Brochure: Samen kiezen voor een waardig levenseinde 

• Negatieve wilsverklaring (Formulier 1 p.11) 

• Verklaring orgaandonatie (Formulier 4 p.19) 

• Verklaring inzake de wijze van teraardebestelling (Formulier 5 p.21) 

 
Toepasselijke wetgeving  
Burgerlijk Wetboek: 
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=180403213
3: 

- Artikel 489; 

- Artikel 490, derde lid; 

- Artikel 1418; 

- Artikel 1419; 

- Artikel 1984-2010. 

Wet Patiëntenrechten 

Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënten 
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?cn=2002082245&la=N&language=nl&table_name=w
et: 

- Artikel 7; 

- Artikel 8; 

- Artikel 9; 

- Artikel 14; 

- Artikel 15, eerste lid. 

Wet Verwerking Persoonsgegevens 

Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking 
van persoonsgegevens: https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2018/07/30/2018040581/staatsblad: 

- Artikel 10; 

- Artikel 12. 

Wet Experimenten Menselijke Persoon 

Wet van 7 mei 2004 inzake de experimenten op de menselijke persoon: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2004/05/07/2004022376/staatsblad 

Wet Menselijk Lichaamsmateriaal 
Wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog 
op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2008/12/19/2008018385/staatsblad  

Orgaantransplantatiewet  
Wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen: 
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=198606133
7 
 
 

https://www.cm.be/media/Brochure-levenseinde_tcm47-49662.PDF
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1804032133
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1804032133
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?cn=2002082245&la=N&language=nl&table_name=wet
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?cn=2002082245&la=N&language=nl&table_name=wet
https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2018/07/30/2018040581/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2004/05/07/2004022376/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2008/12/19/2008018385/staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1986061337
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1986061337

