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EEN MODEL VAN LASTGEVING VOOR DE BUITENGERECHTELIJKE 

BESCHERMING VAN WILSONBEKWAMEN (1)

De wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake 

onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die 

strookt met de menselijke waardigheid, die op 1 september 2014 in werking 

trad, heeft niet alleen het bewind gemoderniseerd, maar voerde tevens een 

buitengerechtelijke bescherming in (2). Reeds vóór de wet van 2013 werd 

de gemeenrechtelijke lastgeving hiervoor gebruikt. De buitengerechtelijke 

bescherming onttrekt de lastgeving ten dele aan het gemeen recht en geeft 

haar een nieuwe wettelijke basis. Deze specifieke lastgeving bleef echter 
beperkt tot het vermogen van de lastgever, al werd de gemeenrechtelijke 

lastgeving gebruikt om de bescherming van de persoon te regelen. De 

wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende 

justitie breidde de buitengerechtelijke bescherming uit tot daden van 

vertegenwoordiging met betrekking tot de persoon van de lastgever (3).

Onderstaand model van lastgeving, in de praktijk dikwijls zorgvolmacht 

genoemd, bevat zowel een lastgeving met betrekking tot de persoon als 

tot de goederen. De lastgeving kan uiteraard tot één van beide categorieën 

worden beperkt.

Het model van lastgeving is zo ruim mogelijk geformuleerd. Het spreekt 

voor zich dat de opstelling van een lastgeving maatwerk is. Ze moet 

rekening houden met de specifieke mogelijkheden en wensen van de 
lastgever, zowel wat zijn persoon als zijn vermogen betreft. Alle clausules 

betreffende de persoon kunnen vrijwel op elke persoon worden toegepast. 

De clausules betreffende het vermogen verdienen bijzondere aandacht. 

Bij de lectuur zal het duidelijk worden dat deze niet op elk vermogen van 

toepassing zijn. Een aantal clausules zijn op maat van grote, gestructureerde 

vermogens geformuleerd en kunnen bij het beheer van een eerder gering 

1 De auteurs danken advocaat L. Goossens, notaris D. Michiels, erenotaris A. Van den Bossche, 

advocaat G. Vanden Abeele, advocaat J. Vanhove, advocaat M. Janssens de Bisthoven, notaris 

S. van den Hove d’Ertsenryck, advocaat A. Van Geel en Prof. J. Verstraete voor hun nuttige 

opmerkingen en suggesties.

2 Zie E. Beguin en J. Fonteyn, “Le mandat de protection extrajudiciaire”, Rev.not.b. 2014, 463 

e.v. ; A. Demortier en T. Van Halteren, “La loi du 17 mars 2013 réformant le régime des in-

capacités. Principes et innovations en matière de mandat extrajudiciaire et de libéralités”, Rev.

not.b. 2014, 391 e.v. ; C. De WulF, “De nieuwe wettelijke regeling inzake beschermde personen. 

De wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot 

instelling van een nieuwe beschermingsstatus”, T.Not. 2013, 255 e.v.; J. Verstraete, “Krijtlijnen 

voor de zorgvolmacht”, in C. De WulF, M. oP De Beeck en J. Verstraete (eds.), Liber Amicorum 

Aloïs Van den Bossche, Brugge, die Keure, 2019, p. 163 e.v.

3 De wet is wat de belangrijkste wijzigingen betreft in werking getreden op 1 maart 2019. Zie De 

Bie en L. goossens, “Een update inzake de ‘zorgvolmacht’: overzicht van de laatste wijzigingen 

in het internationaal privaatrecht en het Belgische interne recht”, VIP 2019, 31 e.v.; F. Deguel, 

Potpourri pour les personnes majeures protégées, JT 2019, 369 e.v.; T. Wuyts, Bewind en zorg-

volmachten, Mechelen, Kluwer, 2009; T. Wuyts, “Recente ontwikkelingen inzake bewindvoe-

ring en zorgvolmachten”, in I. Boone en C. Declerck (eds.), Personen- en familierecht, Themis, 

Brugge, die Keure, 2019, p. 45 e.v.
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vermogen worden geschrapt. Bij elke clausule dient dus te worden 

overwogen of ze dient te worden aangepast of geschrapt. Bij sommige 

clausules moet een keuze tussen meerdere mogelijkheden worden gemaakt. 

Dit is bijvoorbeeld het geval bij de modaliteiten van eventuele schenkingen.

De lastgeving wordt geregistreerd. Indien de lastgever bepaalde niet-

bindende aanbevelingen wil meegeven aan de aangeduide lasthebber, kan 

worden overwogen om een niet-bindende code of conduct op te stellen, in 

een afzonderlijk document, dat niet zal worden geregistreerd.

LASTGEVING

Op ...... tweeduizendtwintig...,

Verscheen voor mij, Meester ......, notaris te ......:

Artikel 490 BW kwalificeert de zorgvolmacht als een overeenkomst tussen de 
lastgever en de aangestelde lasthebber, die meteen kennisneemt van de toever-

trouwde opdracht en deze ook aanvaardt onder de beschreven voorwaarden 

en modaliteiten. Een dergelijke werkwijze verdient de voorkeur, aangezien de 

onmiddellijke kennisname en aanvaarding door de lasthebber de kans op een 

correcte uitvoering van de lastgeving verhoogt.

De formulering in de wet sluit niet uit dat de lastgeving ook kan worden opge-

vat als een eenzijdig document, uitgaande van de lastgever, waarbij de gekozen 

lasthebber niet mee verschijnt en slechts in een latere fase de opdracht en de 

daaraan verbonden voorwaarden aanvaardt. De overeenkomst komt dan tot 

stand door een latere, uitdrukkelijke aanvaarding of door de uitvoering van de 

lastgeving. Voor deze aanvaarding achteraf gelden in principe geen formali-

teiten, behoudens als er machtiging gegeven wordt voor persoonlijke aangele-

genheden, in bepaalde specifiek geregelde materies binnen het domein van de 
patiëntenrechten, waar de lasthebber de lastgeving wel uitdrukkelijk dient te 

aanvaarden.

Het is mogelijk om de buitengerechtelijk lastgeving van twee echtgenoten in één 

akte op te nemen. Evenwel dient in dat geval een specifieke clausule te worden 
ingevoegd, die bepaalt dat de lastgeving uitgaande van de ene echtgenoot blijft 

verder gelden, indien de andere echtgenoot overleden is, en dat de inwerking-

treding van de buitengerechtelijke lastgeving wegens onbekwaamheid van de 

ene echtgenoot niet tot gevolg heeft dat ook de buitengerechtelijke lastgeving 

uitgaande van de andere echtgenoot, die nog bekwaam is, in werking treedt. 

Bovendien heeft deze formule als nadeel dat bij uitvoering van de lastgeving 

telkens alle bevoegdheden bepaald in de lastgeving voor beide echtgenoten wor-

den voorgelegd. 

1) Mevrouw/De heer ......, geboren te ...... op ......, rijksregisternummer ......, 

echtgeno(o)t(e) van/ weduwnaar/weduwe van de heer ......, wonende te ..........

Hierna ook genoemd “lastgever”.
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2) (4)    a. Mevrouw/De heer ......, geboren te ...... op ......, rijksregisternummer ......, 

wonende te ......,

b. …...

Hierna ook genoemd “lasthebber(s)”

De keuze van de lasthebber is in beginsel vrij. De lasthebber moet in principe 

wel meerderjarig zijn. Ingevolge artikel 1990 BW kan in principe ook een ont-

voogde minderjarige als lasthebber worden aangesteld. De figuur van de ont-
voogde minderjarige is evenwel van gering belang voor de praktijk.

Zijn evenwel uitgesloten van de functie van lasthebber (art. 496/6 BW):

1° personen ten aanzien van wie een rechterlijke of een buitengerechtelijke be-

schermingsmaatregel werd genomen;

2° rechtspersonen, met uitzondering van de private stichting die zich uitsluitend 

inzet voor de beschermde persoon of een stichting van openbaar nut, die voor 

de te beschermen personen over een statutair comité belast met het opnemen 

van bewindvoeringen beschikt;

3° bestuurs- of personeelsleden van de instelling waar de beschermde persoon 

verblijft;

4° wat uitsluitend het bewind over de goederen betreft, personen die niet vrij 

over hun goederen kunnen beschikken;

5° personen die, krachtens artikel 32 van de wet van 8 april 1965 betreffende de 

jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf 

omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte 

schade, volledig ontzet zijn uit het ouderlijk gezag.

Er kunnen ook meerdere lasthebbers worden aangesteld, die al dan niet samen 

moeten optreden. De wijze waarop meerdere lasthebbers moeten optreden in 

uitvoering van de lastgeving wordt nader geregeld onder I.D.

3) Mevrouw/De heer......, geboren te ...... op ......, met rijksregisternummer ......, 

wonende te ......, 

Hierna  genoemd “lasthebber ad hoc”;

De lasthebber kan niet optreden indien hij met betrekking tot een bepaalde 

rechtshandeling een belangenconflict heeft. Teneinde mogelijke situaties van 
belangenconflict te deblokkeren, is de aanduiding van een lasthebber ad hoc 
aangewezen. Hij kan ook op verzoek door de vrederechter worden aangewezen.

De lasthebber ad hoc treedt enkel op bij een belangenconflict in hoofde van de 
lasthebber.

Ook de keuze van de lasthebber ad hoc is vrij, mits inachtneming van voormelde 

beperkingen op grond van artikel 496/6 BW.

4 Slechts van toepassing indien de lasthebber mee verschijnt.
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4. Mevrouw/De heer......, geboren te ...... op ......, met rijksregisternummer ......,

Hierna genoemd “opvolgend lasthebber”.

Een opvolgend lasthebber is de persoon die zal optreden in het geval de in 

hoofdorde benoemde lasthebber niet meer in staat is om zijn opdracht uit te 

voeren of de lastgeving in zijnen hoofde werd beëindigd.

Comparanten verklaren bekwaam te zijn en niet het voorwerp uit te maken van 

enige gerechtelijke beschermingsmaatregel.

Comparant(en) sub 2 tot 4 verklaart (verklaren) tevens niet van de functie van last-

hebber te zijn uitgesloten op grond van artikel 496/6 van het Burgerlijk Wetboek.

I. BUITENGERECHTELIJKE BESCHERMING

A. OPTIE Rechtskeuze

In een transnationaal geval wordt de bescherming van de meerderjarige 

onbekwame persoon voor wat zijn persoon en zijn vermogen betreft, beheerst 

door het recht van de staat op wiens grondgebied hij zijn gewone verblijfplaats 

heeft op het tijdstip waarop een beschermingsmaatregel wordt genomen (art. 

35, § 1, eerste lid WIPR). Rechtskeuze is uitgesloten. In geval van wijziging van 

de gewone verblijfplaats, wordt de vermogensrechtelijke bescherming beheerst 

door het recht van de nieuwe gewone verblijfplaats. In dit geval is het niet 

uitgesloten dat een lastgeving opgesteld volgens de bepalingen van het Belgisch 

recht, in het buitenland geen (volledige) uitwerking krijgt.

Slechts wilsverklaringen die de staat van de persoon betreffen zoals deze met 

betrekking tot de uitoefening van de patiëntenrechten vallen onder toepassing 

van artikel 34 WIPR.

De wet van 10 maart 2019 tot tenuitvoerlegging van het Verdrag van 

’s-Gravenhage van 13 januari 2000 inzake de internationale bescherming van 

volwassenen wijzigt de materie. Dit verdrag treedt in werking op een door de 

Koning te bepalen datum en ten laatste op 1 januari 2021 (art. 28 van de wet 

van 10 maart 2019 tot tenuitvoerlegging van het Verdrag van ‘s-Gravenhage 

van 13 januari 2000 inzake de internationale bescherming van volwassenen, BS 

22 maart 2019, zoals gewijzigd door artikel 4 van wet van 11 december 2019 tot 

wijziging van diverse bepalingen inzake overgangsregeling en inwerkingtreding 

betreffende Justitie, BS 20 december 2019) (5).

5 Zie A. BucHer, “La Convention de La Haye sur la protection internationale des adultes”, Rev. 

suisse dr. int. et eur. 2000, 37 e.v. ; E. cliVe, “The New Hague Convention on the Protection of 

Adults”, YPIL 2000, 1 e.v. ; P. lagarDe, “La Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la 

protection internationales des adultes”, RCDIP 2000, 159 e.v. ; V. liPP, “Internationales Privat-

recht der Vormundschaft, Betreuung und Pflegschaft”, in Münchener Kommentar zum Bürgerli-

chen Gesetzbuch, Band 11, Internationales Privatrecht I, Zevende druk, München, Beck, 2018, 

p. 1641 e.v. Zie ook Report of the European Law Institute. The Protection of Adults in Interna-

tional Situations, 2020, www.europeanlawinstitute.eu.
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Bij gebrek aan rechtskeuze wordt de lastgeving beheerst door het recht van de 

staat waar de onbekwame zijn gewone verblijfplaats heeft op het moment van 

het opstellen van de volmacht.

De lastgever kan vanaf de inwerkingtreding van het verdrag opteren voor het 

recht van de staat:

- waarvan hij de nationaliteit bezit;

- waar hij eerder zijn gewone verblijfplaats had;

- waar vermogen is gelegen, met betrekking tot dat vermogen.

In dit laatste geval is de toepassing van het gekozen recht beperkt tot de 

vermogensbestanddelen gelegen in de staat waarvan het recht werd gekozen.

De rechtskeuze en de uitwerking van deze lastgevingsovereenkomst 

overeenkomstig het gekozen recht, wordt echter enkel gewaarborgd in de 

staten waar het verdrag in werking is (zoals onder meer Oostenrijk, Frankrijk, 

Duitsland, Monaco, Portugal en Zwitserland).

De wijze waarop de vertegenwoordigingsbevoegdheden worden uitgeoefend, 

wordt beheerst door het recht van de Staat waarin zij worden uitgeoefend.

In derde staten zal de rechtskeuze slechts aanvaard worden, indien ze in 

overeenstemming is met het internationaal privaatrecht van de desbetreffende 

staat.

Het toepasselijke recht geldt zowel voor de lastgeving betreffende het vermogen, 

als voor de lastgeving betreffende de persoonlijke aangelegenheden, met 

uitzondering van overheidsmaatregelen van algemene aard op het gebied van 

gezondheidszorg.

Vanaf een nader te bepalen datum (zie toelichtend kader boven)

De lastgever verklaart in overeenstemming met artikel 35, § 2 van het Belgisch 

Wetboek Internationaal Privaatrecht juncto artikel 15, § 2 van het Verdrag van 

13 januari 2000 inzake de internationale bescherming van volwassenen, rechts-

keuze te doen voor het …… recht, zijnde het recht van …… (nationaliteit, verblijf-

plaats, ligging van zijn goederen) dat van toepassing zal zijn op de bescherming 

van zijn persoon en zijn gehele vermogen (of een deel van zijn vermogen afhan-

kelijk van de ligging).

B. Doel

Deze lastgeving heeft tot doel, in overeenstemming met de artikelen 489 en vol-

gende van het Burgerlijk Wetboek, een buitengerechtelijke bescherming tot stand 

te brengen voor het geval dat de lastgever niet meer in staat is zijn belangen van 

persoonlijke en/of vermogensrechtelijke aard zelf naar behoren waar te nemen.
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C. Benoeming van de lasthebber, de lasthebber ad hoc en de opvolgende last-

hebber

1. De lastgever verklaart als zijn lasthebber en als beheerder van zijn vermogen en

als vertegenwoordiger inzake zijn persoonsgebonden aangelegenheden aan te

stellen, ......, voornoemd, die verklaart deze opdrachten te aanvaarden en te zul-

len uitvoeren, op de wijze zoals hierna bepaald.

OPTIE (Indien echtgenote is aangeduid als lasthebber) Indien de lastgever bij de 

inwerkingtreding van huidige lastgeving  – zoals hierna bepaald – uit de echt ge-

scheiden is, dan wel feitelijk gescheiden leeft van de lasthebber, om andere redenen 

dan overmacht, gezondheidstoestand, verzorgingsbehoeften, beroepsnoodwen-

digheden of andere redenen die niet wijzen op een duurzame ontwrichting van de 

relatie, alsook indien er op dat ogenblik een procedure tot echtscheiding aanhangig 

is tussen de lastgever en zijn echtgenote, verklaart de lastgever als zijn lasthebber 

aan te stellen: .......

2. OPTIE Indien de lasthebber niet meer in leven of in staat is om zijn opdracht

uit te voeren, of indien zijn mandaat wordt beëindigd, stelt de lastgever als

opvolgend lasthebber aan: ......, voornoemd, die verklaart deze opdrachten te

aanvaarden en te zullen uitvoeren, op de wijze zoals hierna bepaald.

3. OPTIE Indien er tijdens de uitvoering van de lastgeving, tussen de lastgever

en de (opvolgende) lasthebber een belangenconflict bestaat, stelt de lastgever
als lasthebber ad hoc aan: ......, voornoemd, of indien deze niet aanvaardt of bij

gebreke, de opvolgende lasthebber, om de opdracht over te nemen op de wijze

zoals hierna bepaald. De lasthebber ad hoc / opvolgende lasthebber verklaart

deze opdrachten te aanvaarden en te zullen uitvoeren.

4. OPTIE (Indien er meerdere (opvolgende) lasthebbers zijn) In geval van be-

langenconflict in hoofde van een van de (opvolgende) lasthebbers, wordt de
betrokken handeling gesteld door de (opvolgende) lasthebber(s) die zich niet in

een dergelijk belangenconflict bevindt (bevinden).

In de hypothese dat er een belangenconflict bestaat in hoofde van alle (opvol-
gende) lasthebbers en de lastgever geen lasthebber ad hoc heeft aangeduid, 

wordt soms overwogen om de (opvolgende) lasthebbers te machtigen om in dat 

geval een derde als lasthebber ad hoc aan te stellen voor de lastgever. Evenwel 

kan er discussie over bestaan of in dat geval van delegatie van bevoegdheden 

uit deze lastgeving het belangenconflict niet blijft verder bestaan in hoofde van 
de aldus aangeduide lasthebber ad hoc. Om die reden is deze oplossing in dit 

document niet weerhouden. Desgevallend kan de vrederechter worden verzocht 

om een lasthebber ad hoc of een bewindvoerder ad hoc aan te stellen.

In geval van belangenconflict in hoofde van alle (opvolgende) lasthebbers, stelt de 
lastgever ...... aan als lasthebber ad hoc. De aldus aangeduide lasthebber ad hoc is 

gebonden door alle bepalingen opgenomen in deze akte.
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In de hiernavolgende titels wordt met de term “lasthebber” zowel de initieel aan-

gestelde lasthebber(s), de opvolgende lasthebber(s) als de lasthebber(s) ad hoc be-

doeld, tenzij specifiek anders vermeld.

D. Optreden van de lasthebbers

Indien meerdere lasthebbers worden aangesteld, moet worden bepaald of deze 

gezamenlijk of afzonderlijk optreden.

1. OPTIE 1. De lasthebbers kunnen elk afzonderlijk optreden.

OPTIE 2. Elke lasthebber treedt afzonderlijk op, met uitzondering van het stellen 

van de rechtshandelingen waarvoor krachtens artikel 499/7 van het Burgerlijk Wet-

boek in geval van bewind de bijzondere machtiging van de vrederechter vereist is. 

In dat geval is het gezamenlijk optreden voorgeschreven. De lasthebbers kunnen 

elkaar hiervoor mandaat geven.

De handelingen waarvoor overeenkomstig de vorige paragraaf een gezamenlijk 

optreden is voorgeschreven, betreffen: de wijziging van de verblijfplaats van de 

lastgever, de vertegenwoordiging in rechte, de vervreemding van de goederen, 

het aangaan van een lening, het sluiten of hernieuwen van huurovereenkomsten 

van meer dan negen jaar, de verwerping of aanvaarding onder voorrecht van 

boedelbeschrijving van een nalatenschap, de aanvaarding van een schenking of 

een legaat, de aankoop van een onroerend goed, …

OPTIE 3. De lasthebbers treden afzonderlijk op. Zij treden echter gezamenlijk op 

voor de daden van bestuur hierna bepaald onder punt ...... Ze kunnen elkaar hier-

voor mandaat geven.

(Indien OPTIE 2 of 3) Wanneer de lasthebbers het onderling oneens zijn wat betreft 

het stellen van bepaalde handelingen waarvoor zij gezamenlijk dienen op te treden, 

wordt er bij meerderheid beslist. Bij gebreke aan gewone meerderheid, neemt (ne-

men) de lasthebber(s) ad hoc een beslissing in het belang van de lastgever.

2. Indien een van de lasthebbers niet meer in staat is de lastgeving uit te voeren of

deze wordt beëindigd, zal (zullen) de overblijvende lasthebber(s) de lastgeving

uitoefenen zonder dat in vervanging van de ontslagnemende lasthebber wordt

voorzien.

3. De lasthebbers informeren elkaar binnen een redelijke termijn over de gestelde

handelingen.

E. Bevoegdheden betreffende de persoon

De lasthebber heeft de bevoegdheid om daden van vertegenwoordiging te stellen 

met betrekking tot de persoon van de lastgever, zoals:

1. De keuze van verblijfplaats met inbegrip van de keuze voor een verblijf in een

rusthuis, een verzorgingstehuis, of een rust- en verzorgingstehuis, voor zover
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een verblijf met thuishulp of een verblijf in een serviceflat niet mogelijk is, 
alsook de latere wijziging van die keuze. De lasthebber houdt rekening met de 

sociale integratie van de lastgever, alsook met zijn levensstandaard en financi-
ele draagkracht.

2. Het betreden van de woningen van de lastgever en zelf te voorzien of door der-

den te laten voorzien in alle maatregelen betreffende het onderhoud of de bewa-

ring van de woningen, inclusief de aanpassing van de woningen met het oog op 

een passende verzorging van de lastgever.

3. De uitoefening van de rechten op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 

onder meer de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van de onderte-

kening of authentificatie door middel van de elektronische identiteitskaart.

4. De uitoefening van het recht van antwoord bij toepassing van de wet van 

23 juni 1961 betreffende het recht tot antwoord.

5. De uitoefening, als vertegenwoordiger van de lastgever, van diens patiënten-

rechten bij toepassing van artikel 14, § 1 van de wet van 22 augustus 2002 be-

treffende de rechten van de patiënt. Deze bevoegdheid wordt door de lasthebber 

uitdrukkelijk aanvaard.

6. De vertegenwoordiging in rechte, als eiser of verweerder, bij rechtsplegingen 

en handelingen die betrekking hebben op de hogervermelde aangelegenheden.

7. De toegang tot en het gebruik van de e-mailaccounts van de lastgever en andere 

elektronische dienstverlening, indien dit noodzakelijk is voor het stellen van 

daden van vertegenwoordiging die betrekking hebben op de persoon van de 

lastgever.

In geen geval houdt huidige lastgeving enig mandaat in voor de lasthebber om de 

persoonlijke rechtshandelingen ex artikel 497/2 van het Burgerlijk Wetboek te stel-

len.

In het bijzonder voormelde aanduiding van de lasthebber als vertegenwoordiger 

tot uitoefening van de patiëntenrechten van de lastgever, verdient de nodige 

aandacht. Indien geen vertegenwoordiger wordt aangeduid, worden de 

patiëntenrechten voor het geval ze niet meer persoonlijk kunnen worden 

uitgeoefend, door familieleden of door de behandelende geneesheer uitgeoefend 

(art. 14, § 1 Wet Patiëntenrechten). De vertegenwoordiger moet zijn mandaat 

wel expliciet aanvaarden.

Naast deze lastgeving voor persoonlijke aangelegenheden kunnen specifieke 
wilsverklaringen met betrekking tot het levenseinde worden afgelegd. Deze 

moeten persoonlijk worden afgelegd en dienen aan bepaalde vormvereisten te 

voldoen. In het bijzonder wordt hiermee gedoeld op:
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- een positieve wilsverklaring inzake euthanasie: deze kan slechts persoonlijk

worden afgelegd via een bij KB vastgelegd formulier, dat dient te worden

geregistreerd via de gemeente van de woonplaats, en waarvan een kopie best

wordt overhandigd aan de huisarts voor bewaring in het medisch dossier;

- een verklaring inzake medische handelingen;

- een verklaring inzake orgaantransplantatie;

- een wilsverklaring inzake lijkbezorging en uitvaart, die kan worden afgelegd

bij de gemeente.

De lasthebber kan geen van voormelde verklaringen afleggen namens 
de lastgever. Hij kan enkel, als vertegenwoordiger in de zin van de Wet 

patiëntenrechten uitvoering verlenen aan een eerder door de lastgever 

afgelegde verklaring.

De lasthebber kan niet gemandateerd worden tot het uitoefenen van politieke 

rechten.

F. Bevoegdheden betreffende het vermogen

Voor wat het vermogen betreft, kan men een onderscheid maken tussen catego-

rieën van rechtshandelingen. De minder ingrijpende rechtshandelingen (zoals 

hierna bepaald in punt .........) kunnen door de lasthebber worden gesteld, zelfs 

in geval van onbekwaamheid van korte duur. Voor rechtshandelingen die een 

grotere invloed hebben op het vermogen (bepaald in punten .........) kan worden 

bepaald dat ze enkel toegelaten zijn indien ze noodzakelijk of dringend zijn, de 

vastgestelde onbekwaamheid van lange duur is, dan wel voortdurend of onom-

keerbaar. Dit onderscheid kan evenwel leemtes met zich meebrengen, daar ook 

tijdens een onbekwaamheid van korte duur mogelijks rechtshandelingen met een 

grotere invloed op het vermogen zich opdringen.

De lasthebber heeft de bevoegdheid om het vermogen van de lastgever te beheren 

en onder meer de volgende daden van beheer en bestuur te stellen.

De daden van beheer en bestuur hierna vermeld onder ......... kunnen door de last-

hebber evenwel enkel gestelde worden ingeval van een langdurige wilsongeschikt-

heid van minstens ... maanden, en/of in geval van voortdurende of onomkeerbare 

(fysieke en/of psychische) wilsongeschiktheid en/of in geval van dringende nood-

zaak.

1. Bankverrichtingen

Rekeningen in binnen- en buitenland te openen in de ruimste zin (zicht-, spaar-, be-

leggers-, effecten-, termijn-, huurwaarborg-, vennoten- en alle andere rekeningen), 

zowel in binnenlandse als in buitenlandse munten, hierna “rekeningen” genoemd.
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Met betrekking tot reeds geopende en nog te openen rekeningen op naam van de 

lastgever alle daden van beheer en beschikking uit te voeren, ongeacht de wijze 

waarop dit gebeurt (bv. aan het loket, met een bankkaart, via elektronische kanalen, 

enz.) zoals onder meer: te beschikken over de tegoeden op de rekeningen, stortin-

gen te doen, betalingsopdrachten te geven, overschrijvingen en geldopnemingen te 

doen, periodieke opdrachten en domiciliëringen te doen en in te trekken, cheques 

aan te vragen en uit te schrijven, effecten aan te kopen en te verkopen, financiële of 
handelsdocumenten ter incasso te geven en te innen, opdrachten tot beleggingen, 

herbeleggingen, arbitrages en vereffening te geven, vervallen interesten, dividen-

den en andere opbrengsten te innen, vervroegde terugbetalingen te doen, rekenin-

gen te vereffenen, en in het algemeen alle daden van beheer en bestuur met betrek-

king tot alle rekeningen te stellen.

Bankkluizen op naam van de lastgever te huren en op te zeggen, ze te (laten) ope-

nen, en in het algemeen alle daden van bestuur met betrekking tot deze kluizen te 

stellen.

Het beleggers- of risicoprofiel te bepalen, rekening houdend met de vermogenssitu-

atie en de beleggingsdoelstellingen van de lastgever en de kennis en ervaring van 

de lasthebber.

Overeenkomsten van adviserend of uitvoerend vermogensbeheer af te sluiten, te 

wijzigen of op te zeggen.

Gelden te beleggen of te herbeleggen;

Assignaties, cheques, wissels en dergelijke stukken uit te schrijven, te ontvangen, 

te endosseren, voor voldaan te tekenen.

De lastgever gaat ermee akkoord dat de briefwisseling uitsluitend wordt gevoerd 

met de lasthebber.

2. Overdrachten en omzettingen

Obligaties, uitgegeven door de overheid of door privé-instellingen, kasbonnen, 

aandelen, waarden en titels te kopen of te verkopen, in de vorm, aan de prijs en 

onder de lasten en voorwaarden die de lasthebber bepaalt, wisselagenten en andere 

makelaars aan te stellen. De omzetting, de in- of uitschrijving te vorderen en te ver-

richten van aandelen, obligaties en andere waarden.

3. Verzekeringscontracten

Alle verzekeringscontracten tegen om het even welk risico af te sluiten, te vernieu-

wen of aan te passen, op te zeggen of af te kopen, zowel verzekeringen met betrek-

king tot het leven van de lastgever, als verzekeringen met betrekking tot de bezit-

tingen van de lastgever, met inbegrip van beleggingsverzekeringen, met inbegrip 

van Tak 21- en Tak 23-verzekeringen.

Elke begunstigingsclausule te aanvaarden of te wijzigen, doch met de beperking 

dat als begunstigde van de levensverzekering enkel de lastgever of de nalatenschap 
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van de lastgever kan worden aangeduid (6), tenzij de begunstigde niet kan worden 

gewijzigd in zoverre die door de lastgever persoonlijk werd aangewezen.

Alle kapitalen te ontvangen en daarvoor kwijting te geven.

4. Inning van inkomsten en kapitalen

Alle huurgelden, pachtsommen, renten, interesten, dividenden en andere inkomsten 

te ontvangen, lijfrentes op te eisen evenals kapitalen, te welken titel ook, en daar-

over kwijting te verlenen, alsook volledig of gedeeltelijk afstand te doen van de 

betaling, de waarborgen in te roepen.

5. Betalingen, afgiften en vergoedingen

Alle geldsommen of stukken die de lastgever schuldig is te betalen of af te geven, 

alle facturen en rekeningen te betalen.

Vergoedingen van om het even welke schade te regelen; alle wetten, besluiten en 

reglementen ter zake in te roepen.

6. Zekerheden

Voorrechten en waarborgen toe te staan, alsook te aanvaarden, roerende goederen 

te verpanden, onroerende goederen met hypotheek te bezwaren, wijziging van 

waarborg toe te staan onder meer door pandwisseling, hypotheekoverdracht, aan-

vullende hypotheekstelling of inpandgeving.

7. Onderhoud, herstelling en renovaties van het patrimonium

Alle nodige handelingen te stellen en overeenkomsten aan te gaan met het oog op 

het onderhoud, de herstelling en renovatie van het patrimonium.

8. Mede-eigendom

Deel te nemen aan de algemene vergadering van mede-eigenaars van welke aard 

ook, en er deel te nemen aan de beraadslagingen en de stemmingen.

9. Verhuringen en aangaan van huurovereenkomsten

Huurcontracten, zelfs voor meer dan negen jaar, te hernieuwen, te verlengen, op te 

zeggen en te verbreken, tegen de huurprijs, lasten, bedingen en voorwaarden die 

de lasthebber bepaalt en de opzeggingen ervan te aanvaarden; van het verhuurde of 

gehuurde goed de plaatsbeschrijving op te maken en de staat vast te stellen; alle – 

zelfs grove – herstellingen en renovaties te doen, daarvoor alle bestekken en aanbe-

stedingen te laten maken; de huurders en pachters te verplichten alle herstellingen 

6 De wijziging of aanvaarding van de begunstigingsclausule voor een andere persoon kan een 

onrechtstreekse schenking uitmaken. Dit behoort enkel tot de bevoegdheden van de lasthebber, 

op voorwaarde dat deze in het bijzonder en uitdrukkelijk gemachtigd werd om dit soort schen-

kingen te doen. 
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uit te voeren die te hunnen laste zijn; alle opzeggingen te doen of te aanvaarden; 

alle voordelen en mogelijkheden bepaald door alle, zelfs mondelinge, overeenkom-

sten, door de wet of de gebruiken in te roepen.

10. Verkopen van roerende en onroerende goederen

Alle roerende en onroerende goederen die aan de lastgever toebehoren, met of zon-

der opleg te ruilen of te verkopen en dit in der minne of gerechtelijk, uit de hand, 

bij openbare toewijzing of veiling, met inbegrip van de elektronische openbare 

verkoop, in de vormen, voor de prijzen, onder de lasten, bedingen en voorwaarden 

en aan de persoon of personen die de lasthebber aanvaardt.

De oorsprong van eigendom vast te stellen, alle verklaringen te doen, alle bepa-

lingen betreffende erfdienstbaarheden te bedingen, de lastgever te verplichten 

tot vrijwaring, het verlenen van opheffing van inschrijvingen; het tijdstip en de 
wijze van ingenottreding te bepalen, de plaats, wijze en termijn voor betaling van 

verkoopprijzen, kosten en bijhorigheden vast te stellen, overwijzing van de prijs 

en aanwijzing van betaling te doen, koopprijzen, kosten en bijhorigheden te ont-

vangen, kwijting en decharge te geven met of zonder indeplaatsstelling; geheel of 

gedeeltelijk de goederen te verkavelen, te splitsen, te brengen onder het beheer van 

mede-eigendom; daartoe alle vergunningen en attesten aan te vragen, alle verkave-

lings-, splitsings- of verdelingsakten, alle statuten van mede-eigendom, basisakten, 

reglementen en soortgelijke akten op te stellen; de verkoopsvoorwaarden te laten 

opmaken; loten te vormen; het ambtshalve nemen van inschrijving te vorderen 

of de hypotheekbewaarder daarvan te ontslaan om welke reden ook, opheffing te 
verlenen van verzet, inbeslagnemingen en andere beletselen; toe te stemmen in de 

doorhaling of overdracht van alle inschrijvingen (inclusief ambtshalve inschrijvin-

gen), kantmeldingen en inpandgevingen hoegenaamd, met of zonder betaling en 

met of zonder verzaking aan voorrechten, hypotheek, ontbindende rechtsvordering 

en alle zakelijke rechten; af te zien van vervolging en middelen tot tenuitvoerleg-

ging; van de koper alle waarborgen en hypotheken te aanvaarden tot zekerheid van 

betaling of uitvoering van verbintenissen; alle aanbestedingen uit te schrijven, alle 

sommendelegaties en instructies met betrekking tot betalingen te geven.

11. Aankopen van roerende en onroerende goederen

Roerende of onroerende goederen met al hun aanhorigheden geheel of gedeeltelijk, 

in volle eigendom, in vruchtgebruik of in blote eigendom, onder bezwarende titel 

rechtstreeks of met commandverklaring te verwerven in naam en voor rekening 

van de lastgever, voor het gemeenschappelijk vermogen of voor de onverdeeldheid 

tussen de lastgever en zijn partner, en dit in der minne of gerechtelijk, uit de hand, 

bij openbare toewijzing of veiling, met inbegrip van de elektronische openbare 

verkoop, in de vormen, voor de prijzen, onder de lasten, bedingen en voorwaarden 

die de lasthebber aanvaardt. De onderhandse overeenkomst en de notariële akte 

van aankoop te ondertekenen, alle verklaringen te doen en daarin alle bepalingen te 

laten opnemen; een mondeling of schriftelijk bod te doen en een aankoopbelofte te 

ondertekenen; rechtstreeks of met commandverklaring te verkrijgen; overeenkom-

sten te ontbinden; alle voorrechten, hypotheken en waarborgen te verlenen.
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De verkoopsvoorwaarden vast te stellen en te aanvaarden; de oorsprong van eigen-

dom vast te stellen; erfdienstbaarheden te bedingen.

Alle zakelijke rechten te vestigen, over te dragen of te verwerven.

Het tijdstip en de wijze van ingenottreding te bepalen; de plaats, wijze en termijn 

voor betaling van de verkoopprijs, kosten en bijhorigheden vast te stellen en te 

betalen, kwijting daarvan te ontvangen.

Alle verklaringen van roerende wederbelegging, onroerende wederbelegging of 

vervroegde onroerende wederbelegging af te leggen, desgevallend met toepassing 

van de artikelen 1402 tot 1404 van het Burgerlijk Wetboek;

Alle aanvragen en verzoekschriften in verband met de registratierechten te onder-

tekenen, in te dienen en bedragen terug te vorderen en te ontvangen, en er kwijting 

van te verlenen.

12. Aangaan en verstrekken van leningen

Een lening aan te gaan of te verstrekken onder de vorm van een gewone lening of 

een kredietopening, onder de voorwaarden dewelke de lasthebber gepast zal ach-

ten, in zoverre deze kunnen worden gedragen door het vermogen van de lastgever, 

alsook alle hypothecaire of andere waarborgen te geven, met inbegrip van het ver-

lenen van een volmacht tot hypothekeren op huidige of toekomstige goederen van 

de lastgever en hoofdelijkheid, ondeelbaarheid en onroerend beslag te bedingen.

Een schuldsaldoverzekering af te sluiten onder de lasten, bedingen en voorwaarden 

die de lasthebber zal goedvinden; een levensverzekering af te sluiten tot recon-

stitutie van het kapitaal van de lening of het krediet onder de lasten, bedingen en 

voorwaarden die de lasthebber zal goedvinden. Alle andere verzekeringen aan te 

gaan betreffende onroerende goederen of betreffende de leningen en kredieten aan-

gegaan betreffende roerende en onroerende goederen.

13. Aanwas- en tontinebedingen

Alle overeenkomsten van aanwas en tontine te sluiten, al dan niet met optie, zowel 

betreffende onroerende goederen als betreffende roerende goederen, in volle eigen-

dom, blote eigendom of vruchtgebruik, daarbij alle voorwaarden vast te leggen en 

verklaringen te doen.

14. Verdelingen

Over te gaan tot minnelijke of gerechtelijke vereffening en verdeling van alle goe-

deren waarin de lastgever medegerechtigd is, de massa’s te vormen, alle inbrengen 

of inkortingen te doen of te eisen, alle voorafnemingen te doen of ermee in te stem-

men, verrekening van de vergoedingen uit te voeren, de kavels samen te stellen, 

deze in der minne toe te bedelen of bij verloting toe te wijzen, alle afleveringen te 
doen en te aanvaarden, alle opleggen te bepalen en deze te ontvangen of te betalen; 

met alle deelgenoten en derden overeenkomsten en dadingen te sluiten.
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15. Handelszaak

De handelszaak van de lastgever voort te zetten, overeenkomsten te sluiten, bank-

cheques, wissels, orderbrieven en dergelijke stukken te trekken, te endosseren, 

voor aval te tekenen, te accepteren, te protesteren.

16. Verzenden en ontvangen van zendingen

Bij een postbedrijf, bij overheids- en particuliere maatschappijen, koerierdiensten, 

e-commercediensten en instellingen van goederenvervoer te land, te water en in de 

lucht en bij privépersonen brieven, pakketten en goederen in ontvangst te nemen, 

te lichten of op te vorderen, alsook af te geven of te verzenden, al of niet aangete-

kend.

17. Accounts – elektronische dienstverlening

Zich toegang tot de e-mailaccounts van de lastgever, en tot andere elektronische 

dienstverlening en sociale media waartoe deze gerechtigd is, te verlenen.

18. Pensioenen en sociale uitkeringen

Alle zaken in verband met pensioenen en sociale uitkeringen van welke aard ook te 

regelen en alle uitkeringen in dat verband te ontvangen; vermindering, ontheffing, 
kwijtschelding en terugbetaling van bijdragen te vorderen, omzetting van kapitalen 

in renten of omgekeerd aan te vragen; alle tegemoetkomingen, sociale voordelen 

en tarieven en vrijstellingen van welke aard dan ook aan te vragen.

19. Belastingen

Alle belastingzaken van welke aard ook te regelen, daarvoor de vereiste stukken 

in te dienen en alle pleegvormen te vervullen, de belastingen te betalen, verminde-

ring, ontheffing of kwijtschelding te vorderen, bezwaarschriften in te dienen, alle 
rechtsmiddelen aan te wenden en een dading te treffen.

20. Vennootschappen, verenigingen, stichtingen en maatschappen

Vennootschappen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, verenigingen, stichtingen 

en maatschappen op te richten, daarin inbrengen te doen van welke aard ook, de 

statuten hiervan aan te nemen;

Algemene vergaderingen van welke aard ook bij te wonen, en deel te nemen aan 

beraadslagingen en stemmingen;

Alle lidmaatschapsrechten, zonder enig onderscheid of zonder enige beperking, uit 

te oefenen met betrekking tot aandelen die de lasthebber bezit in vennootschappen, 

al dan niet met rechtspersoonlijkheid, of in verenigingen of maatschappijen, onder 

meer alle rechten van de lastgever uit te oefenen en dit ongeacht de aard van de 

algemene vergadering (jaarvergadering, bijzondere algemene vergadering of bui-

tengewone algemene vergadering) en ongeacht de onderwerpen van de agenda.
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In bovenstaande clausule wordt in een regeling voorzien voor de uitoefening 

van de lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen. De lastgeving kan 

niet altijd worden gebruikt omdat in sommige vennootschappen de wet of de 

rechtspraak vereisen dat de lastgeving in de tijd beperkt is (7). Daarenboven 

moet ze in sommige gevallen bijzonder zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval voor 

een statutenwijziging.

Daarenboven zijn de statuten telkens bepalend. De hier opgenomen regeling 

geldt slechts in zoverre er ter zake geen bijzondere regelingen zijn opgenomen 

in de statuten van de betrokken vennootschappen of maatschappen, welke statu-

ten dus, samen met de toepasselijke wetgeving, primeren op de bepalingen van 

deze lastgeving.

Het is aangewezen om de statuten ter zake na te lezen op hun bepalingen inzake 

onbekwaamheid van aandeelhouders.

Indien de statutaire bepalingen niet volledig in de lijn liggen van wat de last-

gever wenst in geval van onbekwaamheid, is de aanpassing ervan, indien mo-

gelijk, te overwegen. Zo kan bijvoorbeeld uitdrukkelijk in de statuten worden 

bepaald dat een tijdelij ke onbekwaamheid er niet toe kan leiden dat de aandelen 

van de lastgever kunnen worden overgedragen en dat de lastgever in geval van 

tijdelijke onbekwaamheid vertegenwoordigd mag worden door niet-vennoten, 

bijvoorbeeld door de lasthebber, die de lastgever in deze lastgeving aanduidt.

21. Afstand en omzetting van vruchtgebruik

Afstand te doen of de omzetting te vorderen van een vruchtgebruik.

22. Huwelijksvermogensstelsels (8)

De lastgever te vertegenwoordigen bij het aangaan van een huwelijkscontract.

De lastgever te vertegenwoordigen in de uitoefening van de bevoegdheden die zijn 

huwelijksvermogensstelsel toekent.

Alle handelingen vermeld in artikel 215 van het Burgerlijk Wetboek te stellen.

Het in het huwelijkscontract bepaalde optierecht met betrekking tot de terugname 

van ingebrachte goederen, de toebedeling van het gemeenschappelijk vermogen of 

de onverdeeldheid uit te oefenen.

7 Zie bv. Art. 7:142 WVV. Zie ook E. callens, “Aanwending van de zorgvolmacht in de context 

van (patrimonium)vennootschappen: meer zorgen dan macht”, TEP 2018, 224 e.v.

8 In uitzonderlijke gevallen zal de lastgever die niet meer bekwaam is om zijn vermogen te behe-

ren, toch de bekwaamheid hebben om te huwen. Voor die situatie is het aangewezen de lastheb-

ber te machtigen om een huwelijkscontract te sluiten namens de lastgever.
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23. Wijzigen van het huwelijkscontract

Het is mogelijk dat de echtgenoot van de lastgever, nadat deze laatste wil-

songeschikt is geworden, tot wijziging van het huwelijksvermogensstelsel wenst 

over te gaan.

De lastgever kan de lasthebber de bevoegdheid verlenen om het huwelijksver-

mogensstelsel van de lastgever onder bepaalde voorwaarden te wijzigen.

Indien de echtgenote van de lastgever als lasthebber werd aangesteld, zal enkel 

de lasthebber ad hoc hiertoe kunnen optreden, gelet op het belangenconflict in 
hoofde van lasthebber.

De lasthebber heeft de bevoegdheid om in naam en voor rekening van de lastgever 

met diens echtgenote de volgende wijzigingen overeen te komen in verband met 

het huwelijksvermogensstelsel:

OPTIE een keuze- of verblijvingsbeding betreffende het gemeenschappelijk ver-

mogen of de onverdeeldheid die tussen de echtgenoten bestaat toe te voegen of te 

schrappen;

OPTIE een gift tussen echtgenoten toe te voegen of te herroepen;

OPTIE de inbreng in of uitbreng van eigen goederen uit het gemeenschappelijk 

vermogen of de tussen de echtgenoten bestaande onverdeeldheid overeen te ko-

men;

OPTIE de wijziging van het stelsel van ...... naar het stelsel van ...... overeen te 

komen.

24. Samenlevingscontracten

De lastgever te vertegenwoordigen bij het aangaan of wijzigen van een samenle-

vingscontract bij wettelijke samenwoning of feitelijke samenleving.

25. Aanvaarding van schenkingen

Alle schenkingen van roerende en onroerende goederen te aanvaarden, zich te ver-

binden tot de naleving en uitvoering van alle erin vervatte lasten en voorwaarden.

26. Uitoefening van rechten verbonden aan gedane schenkingen

Modaliteiten uit te oefenen die verbonden zijn aan door de lastgever reeds gedane 

schenkingen, zoals het opvragen van een last, de uitoefening van een (optioneel) 

conventioneel beding van terugkeer of een ontbindende voorwaarde, of de herroe-

ping van de schenking wegens niet-naleving van de voorwaarden, alsook het zuiver 

en eenvoudig verzaken aan zodanige rechten.
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27. Erfenissen

Alle nalatenschappen te aanvaarden, zuiver en eenvoudig, of onder voorrecht van 

boedelbeschrijving of te verwerpen; te doen overgaan tot het leggen of lichten van 

zegels, evenals tot het opmaken van een boedelbeschrijving en daarvan vrij te stel-

len; daartoe alle vereiste verklaringen af te leggen, kennis te nemen van alle testa-

menten en bijvoegsels van testamenten, met hun uitvoering in te stemmen of hun 

uitvoering te betwisten; legaten af te geven, te aanvaarden of te verwerpen; voor of 

na verdeling de rechten die aan de lastgever toebehoren geheel of gedeeltelijk over 

te dragen aan een of meerdere medegerechtigden of aan derden, alle aangiften van 

nalatenschap in te dienen, erfovereenkomsten af te sluiten, desgevallend met verza-

king aan alle rechten binnen de grenzen die door de wet zijn vastgesteld.

28. Rechtsgedingen en buitengerechtelijke geschillen

Alle verzoekschriften in rechte in te dienen en er zich tegen te verweren, te dag-

vaarden; voor het gerecht te verschijnen als eiser of als verweerder, verzet te doen 

en hoger beroep aan te tekenen, zich te voorzien in cassatie; zelfs buitengewone 

middelen van uitvoering aan te wenden, zoals bewarend en uitvoerend beslag, 

vernietiging der verkoping, herveiling ten laste van de in gebreke gebleven koper, 

rangregeling; dadingen af te sluiten, een buitengerechtelijke of gerechtelijke be-

middelingsopdracht aan te gaan en een bemiddelingsakkoord te sluiten; notarissen, 

advocaten, scheidsrechters, deskundigen aan te stellen of te laten aanstellen.

29. Bijzondere en uitdrukkelijke machtiging tot schenking

De lastgeving tot schenking moet bijzonder en uitdrukkelijk zijn. Dit wil zeggen 

dat de identiteit van de begiftigde(n), alsook het voorwerp en de modaliteiten 

van de schenking in deze lastgeving duidelijk dienen te worden omschreven.

Het is af te raden om aan de lasthebber de vrijheid toe te kennen om te beslissen 

wat er geschonken wordt en onder welke voorwaarden, daar dit een zeer groot 

vertrouwen in de aangeduide lasthebber vereist. Bij gebreke van duidelijke om-

schrijving van het voorwerp, de voorwaarden en de begiftigde van de schenking 

riskeert de lastgeving tot schenken geen uitwerking te kunnen krijgen wegens 

gebrek aan uitdrukkelijk en bijzonder karakter.

Hoe specifieker de lastgeving tot schenken wordt geformuleerd, hoe kleiner het 
risico op discussie of interpretatieproblemen bij de uitvoering van dit mandaat 

door de lasthebber.

In sommige gevallen kan het wenselijk zijn in deze bevoegdheid tot schenken 

uitsluitend te voorzien voor het geval van langdurige onbekwaamheid.

OPTIE In geval van een langdurige onbekwaamheid, van ... maanden, en/of in 

geval van voortdurende en onomkeerbare (fysieke en/of psychische) onbekwaam-

heid, wordt de lasthebber uitdrukkelijk en bijzonder gemachtigd om de volgende 

schenkingen te doen aan de hierna genoemde begiftigden, onder de hierna vermel-

de voorwaarden en modaliteiten:
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Begiftigden:

......, geboren te ...... op ......;

......, geboren te ...... op ......;

OPTIE de kinderen van de lastgever, alsook bij vooroverlijden van een of meerdere 

begiftigden, diens afstammelingen, staaksgewijs en volgens de wettelijke devolutie 

en bij gebrek aan afstammelingen wordt het hen toegewezen deel proportioneel 

verdeeld over de overige begiftigden of diens afstammelingen, aan ieder van hen 

voor een gelijk deel.

Voorwerp:

 ......;

OPTIE: bank- en verzekeringstegoeden van de lastgever met een maximumwaarde 

van ...... euro, en mits er een minimumwaarde van ...... euro blijft behouden op 

naam van de lastgever.

Voorwaarden:

OPTIE De schenkingen kunnen OF moeten worden gedaan onder de volgende 

voorwaarden, lasten en modaliteiten:

- als voorschot op erfdeel OF buiten erfdeel (9);

- met voorbehoud van vruchtgebruik of onder andere voorwaarden, lasten of 
modaliteiten teneinde behoud van inkomsten en controle in hoofde van de 
lastgever-schenker te garanderen;

- in volle eigendom, tenzij wanneer en voor zover de lastgever dit vermogen 
nodig heeft om in zijn levensonderhoud te voorzien.

De nood aan levensonderhoud van de lastgever wordt door de lasthebber 

beoordeeld, rekening houdend met de levensstandaard die de lastgever heeft 

aangehouden;

- onder last van een lijfrente van ...... % per jaar, facultatief op te vragen na het 
einde van ieder kalenderjaar;

- onder last van een fideïcommis de residuo;

- onder last bij een schenking in volle eigendom tot verzorging van de schenker

indien deze of zijn lasthebber erom verzoekt om kosten van medische verzor-

ging, rust- en verzorgingstehuis, serviceflat, te dragen in zoverre deze kosten
niet worden terugbetaald door een ziekenfonds of enige verzekering en zij de

som van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500) per jaar overtreffen. Deze last

9 In principe maakt de lastgever een keuze. Indien geen keuze wordt gemaakt, beslist de lastheb-

ber. 
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is niet meer opeisbaar indien het totaal van de ten laste genomen kosten sinds 

de schenking een bedrag gelijk aan vijfenzeventig procent (75 %) van de waar-

de van de geschonken goederen bedraagt;

- onder (optioneel) beding van conventionele terugkeer bij vooroverlijden van:

a) een begiftigde;

b) een begiftigde en zijn afstammelingen;

- met vervreemdingsverbod (10) (tenzij in geval van een schenking bezwaard

met een fideïcommis) (11);

- onder uitsluiting uit enige gemeenschap, onverdeeldheid, verrekening of beding

van aanwas behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de schenker

of zijn lasthebber;

- onder beding dat de modaliteiten, voorwaarden en lasten (hierin begrepen ie-

dere eventuele herroeping of ontbinding) vervat in deze schenkingsakte niet

enkel betrekking zullen hebben op de geschonken goederen die het voorwerp

uitmaken van deze schenkingsakte, maar tevens betrekking zullen hebben op

alles wat in de plaats treedt van de geschonken goederen, hetzij door wettelijke

of contractuele zaakvervanging, hetzij ingevolge belegging, wederbelegging,

verkoop, inbreng of op enige andere wijze;

- met uitsluiting van het ouderlijk vruchtgenot.

Voormelde voorwaarden zijn limitatief. OF De lasthebber kan vrij bijkomende 

lasten, voorwaarden en modaliteiten opnemen.

De kosten van de schenkingen kunnen/kunnen niet ten laste worden gelegd van de 

lastgever.

De lasthebber heeft geen enkele verplichting om tot schenking over te gaan en be-

slist soeverein, met in acht name van alle omstandigheden eigen aan de zaak of en 

wanneer er zal worden overgegaan tot schenking.

10 Een vervreemdingsverbod moet beperkt zijn in de tijd en verbonden met een legitiem doel.

11 Een vervreemdingsverbod is uitgesloten bij het fideïcommis dat in dat geval als een verboden 

erfstelling over de hand zal worden gekwalificeerd. De eerste begunstigde moet dus steeds 
kunnen beschikken onder bezwarende titel. Hij kan slechts schenken indien die uitdrukkelijk is 

toegelaten. Eventueel kan de mogelijkheid tot schenking worden beperkt tot schenkingen aan de 

tweede begunstigde. 
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Indien voorzien wordt in de mogelijkheid tot schenking aan de echtgenote van 

de lastgever, is het aangewezen daarbij uitdrukkelijk te bepalen dat deze schen-

kingen niet mogen worden gedaan indien de lastgever en diens echtgenote op 

het ogenblik van de schenking gescheiden zijn, dan wel feitelijk gescheiden 

leven om andere redenen dan overmacht, gezondheidstoestand, verzorgings-

behoeften, beroepsnoodwendigheden of andere redenen die niet wijzen op een 

duurzame ontwrichting van de relatie, alsook niet indien er op het ogenblik van 

de schenking een procedure tot echtscheiding aanhangig is. 

30. Schenkingen na uitwerking of uitoefening van een beding van terugkeer

De lasthebber wordt uitdrukkelijk en bijzonder gemachtigd om na uitwerking van 

een wettelijke of conventionele terugkeer de hiernavolgende schenkingen te doen:

Begiftigde(n): indien de vooroverleden begiftigde afstammelingen heeft nagelaten, 

diens afstammelingen overeenkomstig de wettelijke regels van de erfrechtelijke 

plaatsvervulling; indien de vooroverleden begiftigde geen afstammelingen heeft 

nagelaten, de andere begiftigden, ieder voor een gelijk deel, en ingeval van voor-

overlijden van deze, hun afstammelingen, aan iedere staak overeenkomstig de re-

gels van de erfrechtelijke plaatsvervulling.

Voorwerp: de goederen die ingevolge de terugkeer naar het vermogen van de last-

gever zijn teruggekeerd of de vordering die in hoofde van de lastgever is ontstaan.

Voorwaarden: onder dezelfde voorwaarden en lasten als vermeld in nr. 29. OF on-

der dezelfde voorwaarden en lasten als deze bedongen in de ontbonden schenking.

31. Algemene bevoegdheden

Om alle rechtshandelingen te verrichten, alle akten en stukken te tekenen, alle 

pleegvormen te vervullen, een of meerdere personen in de plaats te stellen voor 

specifieke handelingen tot uitvoering van de beslissingen van de lasthebber, de in 
de plaats gestelde(n) te ontslaan en te vervangen, woonplaats te kiezen en, in het 

algemeen, alle daden van beheer, genot en beschikking te stellen met betrekking tot 

alle zaken en goederen van de lastgever, zo tegenwoordige als toekomstige, voor 

zover deze binnen het kader van onderhavige lastgeving vallen; notarissen, advo-

caten, scheidsrechters, deskundigen aan te stellen of te laten aanstellen; rechtshan-

delingen verricht bij sterkmaking goed te keuren en te bekrachtigen; kortom alles 

te doen wat noodzakelijk of nuttig zal zijn, zelfs indien niet uitdrukkelijk in deze 

lastgeving vermeld. De noodzakelijkheid of nuttigheid wordt door de lasthebber 

naar eigen inzichten beoordeeld, zonder dat deze in dit verband tot enige verant-

woording tegenover om het even wie gehouden is.

G. Algemene voorwaarden

1. De lasthebber handelt te goeder trouw en in het belang van de lastgever. Hij

verbindt zich ertoe onderhavige lastgeving uit te voeren en te handelen volgens

de aanwijzingen vervat in deze lastgeving.
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2. De lasthebber is ertoe gehouden de lastgever zoveel mogelijk en in verhouding

tot diens begripsvermogen te betrekken bij de uitoefening van zijn opdracht.

De lasthebber pleegt regelmatig, en ten minste éénmaal per jaar, overleg met de

lastgever (12).

3. De gelden en waarden van de lastgever worden afgescheiden van het vermogen

van de lasthebber, tenzij wat het gemeenschappelijk vermogen betreft in het ge-

val dat de echtgenote van de lastgever als lasthebber werd aangeduid. De bank-

tegoeden en effectenrekeningen worden op naam van de lastgever ingeschreven

bij door de overheid erkende financiële instellingen.

4. De lasthebber heeft de bevoegdheid iemand in zijn plaats aan te stellen voor

specifieke handelingen. Hij mag raad inwinnen bij deskundigen van zijn keuze.

De lasthebber blijft evenwel verantwoordelijk en aansprakelijk voor de hande-

lingen van de persoon die hij in zijn plaats stelde.

5. De lasthebber zal vergoed worden voor de voorschotten en kosten die hij ge-

maakt heeft bij de uitvoering van zijn opdrachten. Hij mag deze bedragen recht-

streeks innen van de rekeningen van de lastgever.

6. Ten behoeve van de lasthebber wordt in onderhavige overeenkomst een/geen

bezoldiging overeengekomen van … euro per maand/jaar. Hij mag deze bedra-

gen rechtstreeks innen van de rekeningen van de lastgever.

7. Behoudens waar onderhavige lastgevingsovereenkomst er uitdrukkelijk van

afwijkt, worden de rechten en plichten van de lastgever en lasthebber bepaald

door de artikelen 1984 tot 2010 van het Burgerlijk Wetboek.

Een lasthebber die de voorschriften uit deze lastgeving niet naleeft, kan hiervoor 

aansprakelijk gesteld worden, in de eerste plaats door de lastgever, doch ook 

door zijn rechtsopvolgers.

H. Inwerkingtreding

OPTIE 1 Uitgestelde inwerkingtreding

Deze lastgeving treedt in werking nadat is vastgesteld dat de lastgever omwille van 

zijn gezondheidstoestand fysiek en/of psychisch, tijdelijk dan wel voortdurend, 

niet meer in staat is zijn persoonlijke belangen te behartigen en/of zijn vermogen te 

beheren.

De toestand van tijdelijke of voortdurende fysieke en/of psychische onbekwaam-

heid zal worden vastgesteld op grond van twee afzonderlijke geneeskundige ver-

slagen opgesteld door twee artsen, door de lasthebber aangeduid en die beiden tot 

12 Desgevallend kan de lasthebber een vertrouwenspersoon aanduiden aan wie de lasthebber moet 

rapporteren.
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hetzelfde besluit komen, namelijk dat de lastgever wilsonbekwaam is. Deze artsen 

mogen geen verwanten van de lasthebber tot en met de derde graad zijn.

OPTIE Een van deze artsen dient de behandelend huisarts van de lastgever te zijn, 

te weten .......

De lasthebber deelt de lastgever en desgevallend zijn vertrouwenspersoon schrifte-

lijk mee dat hij zijn opdracht heeft aangevat.

De lasthebber licht de lastgever in overeenstemming met zijn begripsvermogen, ten 

minste jaarlijks in over de uitvoering van de lastgeving. De lasthebber beoordeelt 

zelf de wilsbekwaamheid van de lastgever en dient hierover geen verantwoording 

af te leggen.

De lastgeving heeft ten aanzien van derden uitwerking op voorlegging van een 

afschrift van deze akte. De lasthebber kan niet worden verplicht enig medisch attest 

voor te leggen.

De lasthebber kan optreden van zodra er werd vastgesteld dat de lastgever 

onbekwaam is om zijn persoonlijke belangen te behartigen of zijn vermogen te 

beheren. De aangeduide lasthebber beoordeelt zelf of volgens hem de voorwaar-

den vervuld zijn waaronder hij zijn opdracht als lasthebber moet beginnen uit-

voeren, zonder dat er enige rechterlijke controle of goedkeuring vereist is.

De lasthebber is verantwoordelijk voor zijn handelingen. Indien de lasthebber 

optreedt zonder dat aan voormelde voorwaarden is voldaan, kan de lasthebber 

door de lastgever of zijn rechtsopvolgers aansprakelijk worden gesteld. 

Ten aanzien van derden is de voorlegging van deze lastgeving voldoende.

Er bestaan zowel vormen van tijdelijke onbekwaamheid, zoals bijvoorbeeld een 

tijdelijke coma na een ongeval, en vormen van onomkeerbare onbekwaamheid, 

bijvoorbeeld in geval van dementie. De lastgever is vrij om te bepalen in welke 

situaties de lasthebber zijn belangen mag behartigen.

OPTIE 2 Onmiddellijke inwerkingtreding

Hoewel de lastgeving tot doel heeft een buitengerechtelijke beschermingsmaatregel 

bij toepassing van artikel 489 en volgende van het Burgerlijk Wetboek te organi-

seren, treedt deze lastgeving vanaf heden in werking. Deze lastgeving sluit niet uit 

dat de lastgever zelf rechtshandelingen stelt.

Is de lastgever nog wilsbekwaam, dan licht de lasthebber hem in over de rechtshan-

delingen die hij wenst te stellen. Deze informatieplicht geldt niet voor daden van 

bewaring of gewoon beheer. Is de lastgever niet meer wilsbekwaam, dan licht de 

lasthebber hem in overeenstemming met zijn begripsvermogen, ten minste jaarlijks 

in over de uitvoering van de lastgeving.
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De lasthebber beoordeelt zelf de wilsbekwaamheid van de lastgever en dient hier-

over geen verantwoording af te leggen.

De lastgeving heeft ten aanzien van derden uitwerking op voorlegging van een 

afschrift van deze akte. Dit geldt ook bij wilsbekwaamheid van de lastgever. De 

lasthebber kan niet worden verplicht enig medisch attest voor te leggen.

I. Beëindiging

1. Deze lastgeving wordt afgesloten voor een onbepaalde duur.

2. De lastgever kan op ieder ogenblik eenzijdig beslissen een einde te stellen

aan deze lastgeving voor zover hij op het ogenblik van de beëindiging wilsbe-

kwaam is en te zijnen opzichte geen beschermingsmaatregel werd getroffen als

bedoeld in artikel 492/1 van het Burgerlijk Wetboek of enige andere gelijkaar-

dige beschermingsmaatregel naar buitenlands recht. De lasthebber kan even-

eens te allen tijde eenzijdig beslissen de lastgeving te beëindigen

3. Wanneer de lastgever eenzijdig beslist de lastgeving of bepaalde hierin voor-

ziene volmachten te herroepen, of de lasthebber eenzijdig beslist onderhavige

lastgeving of bepaalde hierin voorziene volmachten op te zeggen, deelt de last-

gever, respectievelijk de lasthebber, deze beslissing schriftelijk mee aan onder-

getekende notaris die deze beëindiging op de oorspronkelijke akte vermeldt en

hiervan melding laat maken in het Centraal register van lastgevingsovereen-

komsten.

De buitengerechtelijke beschermingsmaatregel neemt een einde door de regis-

tratie van voormelde beslissing.

Wanneer de lasthebber eenzijdig beslist deze lastgeving te beëindigen, is hij

eveneens verplicht de beslissing mee te delen aan de in artikel 490, vijfde lid

van het Burgerlijk Wetboek aangewezen vrederechter.

Ten einde de wederpartijen op de hoogte te houden van de herroeping of opzeg-

ging, zal de lastgever hen, binnen een termijn van 15 dagen, een afschrift van

het verzoek aan de notaris overmaken.

De hierboven vermelde verplichtingen in hoofde van de opzeggende lasthebber

gelden niet indien een opvolgend lasthebber de taken van de opzeggende last-

hebber verderzet.

4. Wanneer de partijen in onderlinge overeenstemming beslissen onderhavige last-

geving of bepaalde hierin voorziene volmachten te herroepen of op te zeggen,

delen zij deze gezamenlijke beslissing schriftelijk mee aan de ondergetekende

notaris die deze beëindiging op de oorspronkelijke akte vermeldt en hiervan

melding laat maken in het Centraal register van lastgevingsovereenkomsten.

De buitengerechtelijke beschermingsmaatregel neemt een einde door de regis-

tratie van de beslissing tot beëindiging.
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5. OPTIE De lastgeving ten aanzien van de echtgenote (OF wettelijk/feitelijk sa-

menwonende partner) eindigt van rechtswege op het ogenblik dat de lastgever 
en de lasthebber uit de echt gescheiden zijn, dan wel feitelijk gescheiden leven, 
om andere redenen dan overmacht, gezondheidstoestand, verzorgingsbehoeften, 
beroepsnoodwendigheden of andere redenen die niet wijzen op een duurzame 
ontwrichting van de relatie, alsook vanaf het ogenblik dat er een procedure tot 
echtscheiding aanhangig wordt gemaakt. Behalve indien in dergelijk geval de 
opdracht van de echtgenote-lasthebber voortgezet wordt door een opvolgend 
lasthebber, dienen partijen of ten minste de wilsbekwame onder hen ten opzich-

te van wie geen beschermingsmaatregel werd getroffen als bedoeld bij artikel 
492/1 van het Burgerlijk Wetboek de onder 4. bepaalde beëindigingsverplich-

tingen na te leven.

J. Wijziging

1. De lastgever kan op ieder ogenblik de beginselen wijzigen die de lasthebber bij

de uitoefening van zijn opdracht in acht moet nemen.

2. Wanneer de lastgever eenzijdig beslist de beginselen, die de lasthebber bij de

uitvoering van onderhavige lastgeving dient na te leven, te wijzigen, deelt hij

deze beslissing schriftelijk mee aan de ondergetekende notaris die deze beëindi-

ging op de oorspronkelijke akte vermeldt en hiervan melding laat maken in het

Centraal register van lastgevingsovereenkomsten

Ten einde de wederpartijen op de hoogte te houden van de doorgevoerde wijzi-

ging zal de lastgever hen, binnen dezelfde termijn van 15 dagen, een afschrift

van dit verzoek tot wijziging, gericht aan de griffier of aan de notaris, overma-

ken.

II. GERECHTELIJKE BESCHERMING

De buitengerechtelijke bescherming sluit niet uit dat de vrederechter vaststelt 

dat de lastgeving niet meer beantwoord aan het belang van de lastgever en een 

bewind organiseert. Voor die hypothese kan de lastgever een verklaring van 

voorkeur voor de te benoemen bewindvoerder en vertrouwenspersoon afleggen. 
Bij toepassing van artikel 496/2 BW homologeert de vrederechter de aanwijzing 

van de bewindvoerder, tenzij ernstige redenen met betrekking tot het belang van 

de beschermde persoon uitsluiten dat deze keuze wordt gevolgd. De vrederech-

ter kan de keuze ook weigeren op grond van het uittreksel uit het strafregister 

van de aangewezen persoon.

De verklaring van voorkeur wordt niet in het Centraal register van lastgevings-

overeenkomsten maar wel in het Centraal register van verklaringen geregis-

treerd.

Ondergetekende notaris heeft de lastgever gewezen op de mogelijkheid om bij 

afzonderlijke akte een verklaring af te leggen waarin hij zijn voorkeur te kennen 

geeft omtrent de aan te wijzen bewindvoerder of vertrouwenspersoon.
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OPTIE 1. De lastgever verklaart van deze mogelijkheid thans geen gebruik te ma-

ken.

OPTIE 2. Voor het geval de vrederechter een beschermingsmaatregel beveelt, ver-

klaart de lastgever in toepassing van artikel 496, eerste lid van het Burgerlijk Wet-

boek zijn voorkeur voor de aanstelling van een bewindvoerder:

• … OF

• .....

OPTIE De lastgever verzoekt de lasthebber in toepassing van artikel 496, tweede 

lid van het Burgerlijk Wetboek om volgende beginselen in acht te nemen: …

• …

Overeenkomstig artikel 499/7, § 4 van het Burgerlijk Wetboek verklaart de last-

gever uitdrukkelijk dat hij de wil heeft de in de buitengerechtelijke bescherming 

onder I.F., nr. 29 bepaalde schenkingen te doen.

De lastgever duidt als vertrouwenspersoon aan:

• …

III. REGISTRATIE

Deze lastgeving zal door ondergetekende notaris binnen vijftien dagen worden 

geregistreerd in het Centraal register van lastgevingsovereenkomsten.

De in deze akte opgenomen verklaring van voorkeur zal door de notaris worden 

geregistreerd in het Centraal register van verklaringen.

De wet vereist de registratie van de lastgeving alsook van de beëindiging 

daarvan in een daartoe bestemd register. Indien deze registratie niet gebeurt, 

zal de lastgeving zijn uitwerking niet kunnen hebben, respectievelijk niet worden 

beëindigd. 

IV. SLOTBEPALINGEN

Toelichting

De partijen erkennen door ondergetekende notaris te zijn ingelicht over de inhoud 

en de rechtsgevolgen van deze akte.

Ondergetekende notaris heeft er de lastgever op gewezen dat de vrederechter hetzij 

ambtshalve, hetzij op verzoek van de lastgever, de lasthebber, iedere belangheb-

bende en de Procureur des Konings, een beslissing kan nemen betreffende de uit-

voering van deze lastgeving. 
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Indien de vrederechter vaststelt dat de lastgever zich bevindt in de toestand als 

bedoeld in artikel 488/1 van het Burgerlijk Wetboek, dat de lastgeving beantwoordt 

aan het belang van de lastgever en dat de lasthebber zijn opdracht heeft aanvaard, 

kan hij bevelen dat de lastgeving geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd. 

Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, kan de vrederechter bij een met 

bijzondere redenen omklede beschikking een rechterlijke beschermingsmaatregel 

bevelen die de lastgeving geheel of gedeeltelijk beëindigt of die aan deze lastge-

ving wordt toegevoegd.

Recht op geschriften

Een recht van vijftig euro (€ 50,00) wordt gestort op aangifte door ondergetekende 

notaris.

Identiteiten

Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de partijen, hem bekend, aan de 

hand van de door de Wet voorgeschreven stukken, hem vertoond.

Notariaat

Ondergetekende notaris... is vennoot in de notarisvennootschap ... bv, met zetel te 

.... (13)

 WAARVAN AKTE

Werd opgemaakt en verleden te ..., op datum als voor schreven.

Na integrale voorlezing (14) van deze akte en toelichting door de notaris, hebben 

partijen, samen met mij, notaris, getekend.

Prof. dr. Walter Pintens Dominique De Bie

Em. gewoon hoogleraar Advocaat

KU Leuven Tiberghien

13 Voor notarissen die handelen bij middel van een notarisvennootschap, dient melding gemaakt 

van deze vennootschap en van de zetel ervan.

14 Eventueel: gedeeltelijke voorlezing met vermelding van de voorafgaande verzending van het 

ontwerp van de akte aan de partijen, minstens vijf vrije werkdagen dagen op voorhand (art. 11 

Notariswet).
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