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Zorgvolmachten in internationaal
perspectief
Sinds kort is er een rechtskeuze mogelijk in een zorgvolmacht, dankzij de
inwerkingtreding in België per 1 januari 2021 van het Verdrag van ’s
Gravenhage inzake de internationale bescherming van volwassenen (hierna:
‘Verdrag’). Hierna wijzen we kort op het nut en belang van de zorgvolmacht om
vervolgens enkele wijzigingen n.a.v. het Verdrag aan te stippen en te eindigen
met enkele aandachtspunten.

Waarom een zorgvolmacht?
In een zorgvolmacht – ook ‘levenstestament’ genoemd –bepaalt u nu reeds wie
(volmachtdrager of lasthebber) uw vermogensrechtelijke en persoonlijke zaken
zal waarnemen indien u dit niet (meer) kan (‘buitengerechtelijke
bescherming’). In die zorgvolmacht kan u ook bepaalde richtlijnen opnemen
hoe dit dient te gebeuren. Op die manier regelt u dus zelf uw eventueel
(toekomstige) bescherming en vermijdt u dat uw familieleden zich tot de
vrederechter moeten wenden om een bewindvoerder te laten aanduiden die
uw zaken zal waarnemen, omdat u dit niet meer kan (‘rechterlijke
bescherming’). Dergelijke rechterlijke bescherming impliceert dus ook
inmenging van de vrederechter: de bewindvoerder zal jaarlijks verslag moeten
uitbrengen bij de vrederechter (die dus inzage heeft in uw gehele vermogen)
en zal voor bepaalde handelingen machtiging moeten bekomen van de
vrederechter. Een zorgvolmacht vermijdt dit dus.

Vernieuwingen anno 2021
Het Verdrag regelt in internationale situaties o.a. welk land bevoegd is om - in
het kader van de bescherming van meerderjarige personen die niet in staat zijn
hun belangen te behartigen (‘beschermde persoon’ genoemd) –
beschermingsmaatregelen te nemen en welk recht in dergelijke situaties moet

worden toegepast. De territoriale werking is evenwel beperkt gezien slechts
een beperkt aantal landen het Verdrag hebben geratificeerd/omgezet in intern
recht (naast België o.a. Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Monaco).
Vóór 2021 werd vanuit Belgisch recht de bescherming van een meerderjarige
persoon (zowel rechterlijk als buitengerechtelijk) enkel (en dwingend) beheerst
door het recht van de gewone verblijfplaats van die persoon, op het moment
dat die de bescherming nodig had.
Het Verdrag voorziet nu evenwel in een mogelijkheid om in het kader van de
buitengerechtelijke bescherming – dus in de zorgvolmacht – zelf een bepaald
recht aan te duiden. Dit recht bepaalt dan het bestaan, de omvang, de
wijzigingen aan en het tenietgaan van de bevoegdheden van de
volmachtdrager. De keuze voor een bepaald recht is evenwel niet geheel vrij.
Er moet wel een band bestaan tussen de volmachtgever en het aangewezen
recht: het recht van zijn nationaliteit, eerdere gewone verblijfplaats of van de
plaats waar zijn vermogen is gelegen, maar dit laatste geldt dan enkel met
betrekking tot dat vermogen.
Het Verdrag is nuttig in drie situaties. Allereerst kan men nu in België een
zorgvolmacht opmaken, en in het buitenland laten uitvoeren (zie verder).
Daarnaast kunnen nu ook buitenlandse volmachten worden gebruikt in België.
Tot slot kan een persoon die niet in België woont ook in België een
zorgvolmacht maken voor Belgische goederen.
We maken dit even concreet aan de hand van een voorbeeld. We hebben een
persoon die in België woont en de Nederlandse nationaliteit heeft en ook (nog)
goederen in Nederland bezit. Hij zou graag een zorgvolmacht hebben die door
het Nederlands recht beheerst wordt (en het Nederlands recht dus de
bevoegdheden van de volmachtdrager bepaalt). Een dergelijke vóór 1 januari
2021 opgemaakte zorgvolmacht was in België niet mogelijk (en miste hier dus
ook uitwerking, ook indien in Nederland opgemaakt), gelet op het feit dat de
bescherming zoals gezegd dwingend beheerst werd door het recht van de
gewone verblijfplaats van de ‘te beschermen’ persoon (zijnde België). Nu kan
dit dus wel. Rechtskeuzes van vóór 1 januari 2021 zijn evenwel niet geldig,
maar dit kan eenvoudig opgelost worden door opnieuw een rechtskeuze te
doen.
Stel dat in ons voorbeeld, onze Nederbelg ook nog vermogen in Monaco en
Zwitserland heeft. In zijn zorgvolmacht kan hij bovendien (naast de algemene
rechtskeuze voor Nederlands recht) met betrekking tot het aldaar gelegen
vermogen keuze doen voor het plaatselijk geldende recht.

Aandachtige internationale bril
Waar de mogelijkheden onder het Verdrag zeer ruim zijn, dient men zich te
hoeden voor praktisch onwerkbare constructies. Het betreft immers een
regeling opgenomen in een Verdrag dat niet door alle landen ondertekend
werd en bovendien ook (nog) niet door alle ondertekende landen werd
geratificeerd/in intern recht werd omgezet (België heeft dit dus nu pas gedaan
– het Verdrag dateert van 2000).
Er dient uiteraard eerst nagegaan te worden of het recht waarvoor gekozen
wordt de buitengerechtelijke bescherming via een (zorg)volmacht wel kent.
Verder dient nagegaan te worden of de staten waar de zorgvolmacht zal
moeten worden gebruikt, de zorgvolmacht met de gemaakte rechtskeuze en
de gevolgen daarvan erkennen en aanvaarden. Het Verdrag voorziet ook dat de
‘wijze waarop de vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt uitgeoefend’
beheerst wordt door het recht van de staat waarin zij wordt uitgeoefend. Ook
dit kan dus best eerst even afgestemd worden, om zeker te zijn dat de
zorgvolmacht in het buitenland de gewenste gevolgen teweeg kan brengen.
Bijvoorbeeld: in Nederland kan een volmacht om te schenken tamelijk ruim
geformuleerd worden. In België dient een dergelijke volmacht tot schenken,

die overigens notarieel moet zijn voor notariële schenkingen, te vermelden aan
wie er geschonken kan worden, wat het voorwerp van de schenking is, en er
wordt ook voorzien onder welke voorwaarden er geschonken wordt. Gaat een
Belgische notaris, voor wie de volmachtdrager met zo’n ‘ruime’ (algemene)
volmacht naar Nederlands recht verschijnt, de Belgische schenkingsakte gerust
verlijden?
In deze materie wordt u dan ook best bijgestaan door een gespecialiseerde
adviseur die kan begeleiden bij de opmaak van een zorgvolmacht die aangepast
is aan uw noden en wensen en bruikbaar is in internationale context.
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