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NADENKEN OVER DE TOEKOMST VAN MIJN VERMOGEN EN
DE ZORG OVER MIJN PERSOON: WAT KAN IK OP VOORHAND REGELEN?
Ik wil….

Instrument?

Waar moet ik zijn?

Tussenkomst
van de rechter?

Registratie?

Niet vergeten!

Een regeling uitwerken waarbij ik op
voorhand bepaalde lasthebbers kan
aanduiden die, volgens welbepaalde
richtlijnen, beslissingen gaan nemen over
mijn vermogen en de zorg van mijn
persoon, vandaag of voor het moment dat
ik het zelf niet meer kan.

De zorgvolmacht

Aangewezen om hiervoor
naar de notaris te gaan,
verplicht indien u bepaalde
verrichtingen zoals schenkingen, de verkoop van een
woning… wil organiseren.

Nee, enkel indien er
problemen of vragen
zouden rijzen met de
uitvoering van de
zorgvolmacht.

Ja,
via de notaris

Sinds 1 maart 2019 kan u via een zorgvolmacht ook bepaalde
aspecten over uw zorg regelen (bv. rusthuiskeuze, zorgcentrum, vertegenwoordiging van uw patiëntenrechten, vertrouwenspersoon aanduiden).

Nadenken over mijn levenseinde
(euthanasie, orgaandonatie, keuze rond de
uitvaart, het weigeren van behandelingen,
schenking van organen aan de
wetenschap).

De wilsverklaringen, al
dan niet samen met een
zorgvolmacht

Raadpleeg www.leif.be
zodat u de juiste documenten kan invullen.

Nee

Dat zorgverleners en andere derden snel
en efficiënt op de hoogte worden
gebracht van het feit dat ik wilsverklaringen heb opgesteld.

De LEIFkaart

Te bestellen via www.leif.be

Nee

Nee

Hou de LEIFkaart in uw portefeuille.
Dit helpt om publiciteit te verlenen aan uw wilsverklaringen
(artsen zijn niet verplicht om zelf na te gaan of u wilsverklaringen
hebt opgesteld).

Beslissen wie mijn bewindvoerder zal zijn,
indien ik geen zorgvolmacht heb
opgesteld of mijn zorgvolmacht mij niet
voldoende bescherming biedt.

De verklaring van
voorkeur tot aanwijzing
van een bewindvoerder

Bij de notaris

Ja,
maar met eerbied van
uw gemaakte keuze,
tenzij dit uw belangen
zwaar zou schaden.

Ja,
via de notaris

U kan ook in deze verklaring bepaalde richtlijnen geven aan uw
bewindvoerder, zowel over uw vermogen als over uw persoon.

Een vertrouwenspersoon aanduiden die
de lasthebbers in mijn zorgvolmacht of
mijn bewindvoerder(s) of beiden zullen
bijstaan bij het volbrengen van hun taak.

Aangewezen om in de
zorgvolmacht of/en
verklaring van voorkeur
of apart document de
vertrouwenspersoon te
laten tussenkomen

Bij de notaris
(zie zorgvolmacht)

Nee

Ja,
indien via
zorgvolmacht of
akte van voorkeur

De vertrouwenspersoon:
Adviseert de lasthebber of bewindvoerder;
Verwoordt de wil van de te beschermen persoon;
Bemiddelt;
Houdt toezicht op de uitvoering van de zorgvolmacht of het
bewind.

Vergeet niet om kopies te nemen van uw beslissingen en deze
aan uw naasten en aan uw behandelende arts te geven, zodat
dit in uw medisch dossier gevoegd wordt.

Nee

Vul uw documenten in en laat ze registreren bij de gemeente
indien mogelijk.
Vergeet niet om kopies te nemen van uw wilsverklaringen
en deze aan uw naasten te geven en aan uw behandelende
arts, zodat dit in uw medisch dossier gevoegd wordt.

Vraag advies aan uw notariskantoor! Meer infoﬁches op www.notaris.be en www.leif.be

