PATR IMO N IA LE AC TUA LIT E I T

Buitengerechtelijke
bescherming: ideaal instrument
in een vermogensplanning.

Op 1 september 2014 startte het
hervormde wettelijk kader van de
beschermingsstatuten1. De nieuwe
wet biedt ruimere mogelijkheden
om zelf te anticiperen op een eventuele toekomstige onbekwaamheid:

Marina De Jonghe, estate planner

• u kunt vooraf de persoon aanduiden die als bewindvoerder of
vertrouwenspersoon zal optreden,
• u kunt een volmacht geven die
kan dienen als ideaal instrument in
een globale familiale vermogensplanning.

1. Wat verandert dankzij de nieuwe wet?
De nieuwe wet stroomlijnt de vier bestaande statuten2 tot één
eenvormig statuut. Dat geldt voor alle meerderjarige onbekwamen

en het organiseert het bewind op basis van het vroegere voorlopig
bewind. De vrederechter kan op de vraag naar een rechterlijke
bescherming over een persoon of zijn goederen, gemakkelijker een
beschermingsstatuut uitwerken op maat van de kwetsbare persoon.
Dat geldt dan zowel voor de persoon zelf als voor zijn vermogen.
Het basisprincipe luidt voortaan: de beschermde persoon blijft
bekwaam voor alle handelingen waarvoor de vrederechter geen
bijstands- of vertegenwoordigingsregime heeft bevolen. Voortaan is
het bijstandsregime dus de regel: de beschermde persoon treedt op
samen met zijn bewindvoerder. De zgn. vertegenwoordiging wordt dus
de uitzondering. De bewindvoerder treedt bijgevolg niet langer op in
naam van en voor rekening van de beschermde. Dat resulteert in een
opwaardering van de rol van de vertrouwenspersoon.
De wetgever wil dus duidelijk de autonomie van de beschermde
persoon versterken. Iedere wilsbekwame kan sinds 1 september 2014
volgende zaken doen:

Wet 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid
(BS 14 juni 2013, ed.2)
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•

zijn voorkeur akteren voor een bewindvoerder en/of
vertrouwenspersoon. Die verklaring dient afgelegd voor de
notaris of de vrederechter;
maatregelen voorzien voor als hij niet meer in staat zou zijn
om zijn vermogen zelf te beheren. U kunt dus voortaan een
initiatief nemen waardoor u buiten de toepassing van de
rechterlijke bescherming blijft als ziekte, ongeval, leeftijd u niet
meer toelaten om uw vermogen zelfstandig te beheren. Die
vermogensrechtelijke bescherming buiten elke tussenkomst van
de rechter om kunt u organiseren voor zowel voor een tijdelijke
als een blijvende onbekwaamheid.

Elke vrederechter die een vraag krijgt tot bescherming van een
persoon, moet nagaan of deze persoon al niet zelf een bescherming
uitgewerkt heeft. Enkel als de beschermingsmaatregelen die die
persoon uitwerkte, onvoldoende blijken, kan de Vrederechter alsnog
een bewind instellen. De buitengerechtelijke bescherming krijgt
dus voorrang op een eventuele gerechtelijke bescherming. Net die
voorrang maakt van deze techniek een ideaal instrument in een
globale familiale vermogensplanning.

2. De buitengerechtelijke bescherming
De buitengerechtelijke bescherming – ook soms zorgvolmacht
genoemd - is gebaseerd op de figuur van de klassieke volmacht.
Daarmee geeft u, op het ogenblik dat u wilsbekwaam bent, aan één of
meer mensen volmacht om bepaalde handelingen te stellen voor uw
vermogen. Deze lasthebbers kunnen binnen het door u vastgelegde
kader handelingen stellen voor uw vermogen, ook als u dat zelf niet
meer kan.

2.1. Aan welke voorwaarden moet zo een volmacht
voldoen?
Deze zorgvolmacht verschilt van een klassieke volmacht op twee
formele voorwaarden:
•

•

de bijzondere of algemene lastgeving moet uitdrukkelijk
vermelden dat zij een buitengerechtelijke bescherming wil
regelen; en
de volmacht moet de lastgever, vóór hij wilsonbekwaam
wordt, laten registreren in het Centraal Register voor
Lastgevingsovereenkomsten (CRL). De Koninklijke Federatie van
Belgische Notarissen houdt dit register bij.

Door deze verplichte registratie komen enkel schriftelijke volmachten
in aanmerking voor de organisatie van een buitengerechtelijke

bescherming. De wetgever laat weliswaar een onderhandse volmacht
toe maar in veel gevallen heeft een authentieke volmacht de voorkeur.
Voor een aantal handelingen, zoals de verkoop van een onroerend
goed of andere handelingen die een notariële akte vereisen, moet er
immers een authentieke volmacht zijn.
Volmachten verleend vóór 1 september 2014 voldoen niet aan die
voorwaarden. Daarom moet u een nieuwe volmacht verlenen als
u wil dat uw lasthebber ongehinderd kan blijven handelen als u
onbekwaam wordt.

2.2. Wie kunt u aanstellen als lasthebber?
Behoudens enkele beperkte uitzonderingen3 kiest u volledig vrij wie
uw vermogen mag (mogen) beheren als u dat zelf niet meer kunt.
U kunt als lasthebber bij een buitengerechtelijke bescherming ook
een private stichting aanduiden die zich uitsluitend inzet voor de
beschermde persoon of een stichting van openbaar nut.
Het lijkt logisch dat echtgenoten of partners elkaar wederzijds
aanduiden als lasthebber. Maar dat is niet noodzakelijk ideaal. Voor
bepaalde handelingen, zoals een wijziging van het huwelijkscontract,
kan er een belangenconflict optreden. Daarom is het misschien
verkieslijker om verschillende lasthebbers en/of opvolgers aan te
duiden. Het kan daarbij gaan om de kinderen, andere familieleden of
vertrouwenspersonen. Op die manier kunt u een cascade uitwerken
en een onderscheid maken naargelang het soort handelingen dat
bepaalde lasthebbers wel of niet mogen uitvoeren.

2.3. Welke bevoegdheden heeft de lasthebber en vanaf
wanneer?
Als lastgever legt u zelf volledig vrij vast: de inhoud en de omvang van
de volmacht plus het tijdstip waarop deze uitwerking heeft. U kunt
bijvoorbeeld vastleggen dat de lasthebber:
•
•
•

•

enkel daden van beheer kan stellen;
ook kan beschikken over de goederen van de lastgever;
mag optreden voor het volledige vermogen of enkel voor het
roerend of onroerend vermogen of enkel voor ondubbelzinnig
omschreven onderdelen van het vermogen;
bepaalde
richtlijnen
moet
volgen
inzake
zijn
beleggingsinstructies: welk profiel moet hij respecteren, welke
bepaalde beleggingsinstrumenten mag de lasthebber wél en
welke niet gebruiken, mag een beroep gedaan worden op een
vermogensbeheerder, …

Volgende personen mogen niet optreden als lasthebber in het kader van de buitengerechtelijke bescherming: personen die zelf onder een rechterlijke of buitengerechtelijke
beschermingsmaatregel werden geplaatst, bestuurs- of personeelsleden van de instelling waar de beschermde persoon verblijft, personen die volledig ontzet zijn uit het
ouderlijk gezag, personen die niet vrij over hun goederen kunnen beschikken.

3

2

V.U.: Ann Moenaert, BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 - 1000 Brussel - XXXX • Photo header : © Ross Woodhall/Cultura/GraphicObsession

•

PATRIMONIALE ACTUALITEIT . 17 MAART 2015

U kunt de lasthebber ook machtigen tot handelingen met betrekking
tot uw vermogensstructurering en – planning. Denk in dit verband
bijvoorbeeld aan:
•
•
•

het huwelijkscontract wijzigen;
een keuze formuleren in antwoord op een keuzebeding in een
huwelijkscontract;
een schenking doen aan bepaalde mensen, mét respect voor de
voorwaarden en clausules die u formuleerde in uw volmacht.

Aan de lasthebber kunt u evenwel geen strikt persoonlijke handelingen
toevertrouwen, zoals bijvoorbeeld een testament maken.

Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod
komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker
en zijn medewerkers op het vlak van Estate planning zijn u
graag van dienst.
Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale
wijzigingen? Schrijf u nu gratis in op onze Private Banking
Alerts via www.bnpparibasfortis.be/alerts

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen
of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie.
Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze brief.
Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV (kredietinstelling met maatschappelijke zetel
gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000
Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en
ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA nr. 25879 A, hierna “de Bank”) en haar klanten.
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