
Recensie “Financiële Zorgvragen” 
door erenotaris Luc Weyts 

 

Dit in zeer verstaanbare mensentaal geschreven boek – 

weergaloos leesbaar voor niet-juristen – biedt een ‘tour 

d’horizon’ van alle vragen waarmee een ouder met een 

zorgenkind of te beschermen familielid wordt gecon-

fronteerd, of andersom wanneer een kind staat voor zijn 

dementerende ouder. 

Vele zorgvragen worden ‘in entente’ wat zoal als vragen 

leeft bij de mensen, één na één opgelijst. Zij bieden een 

zonneklaar antwoord op de zovele praktische vragen, 

waarmee een familie verveeld zit bij 

het helpen beheren of beschikken 

over het vermogen van het zorgen-

kind of persoon onder bescherming. 

Je vindt er een antwoord in op alle 

vragen die in alle domeinen van het 

recht aan bod komen, wanneer hij 

met deze problematiek in aanraking 

komt.  

Gelukkig komt de bescherming voor 

een kind met moeilijkheden niet 

voor in elk gezin, al is het aantal 

gevallen gestegen als gevolg van 

een groeiende complexe maat-

schappij met een veel hogere pres-

teerdruk dan vroeger. Maar elke 

familie wordt wel vroeg of laat 

genoopt een regeling te vinden voor zijn wellicht de-

menterende ouder of ander familielid. Het boek richt 

zich daardoor werkelijk tot iedereen.  

Ook voor de jurist bevat het een schitterende opfrissing 

van de zovele mogelijkheden tot het vinden van een 

adequate regeling. Begrippen als voorzorgvolmacht, 

restschenking of legaat, duo-legaat, erfbejaging, aan-

vaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving of 

anderszins, bewindsclausule, recht van bewoning en 

gebruik, private stichting en burgerlijke maatschap ko-

men alle netjes op een rij aan bod, soms meerdere ma-

len, maar storen doet dat niet. 

Het geheel wordt daarbij opgeluisterd met een reeks 

beklijvende getuigenissen van merkwaardige personen, 

die in de frontlinie staan of stonden bij de vele aspecten 

van het zorgen voor diegenen die het moeilijk hebben in 

de maatschappij. We denken aan de getuigenis van ere-

rector Dillemens, psychiater Dirk Dewachter, Ria Cup-

pens als vertegenwoordiger van Similes, vereniging van 

familieleden die met deze problematiek bezig zijn, Jan 

Seresia als afgevaardigd bestuurder van Emmaüs, enz.  

De auteurs zelf waren uit hoofde van hun onderscheiden 

invalshoeken het best geplaatst om over al deze zorg-

vragen te schrijven. Zij hebben dat op een schitterende 

manier gedaan, in een stijl die zij zelf wellicht niet zo 

gewoon zijn, maar die de lezing voor eenieder open-

trekt. Telkenmale vangt het aan met een kort verhaal 

met de woorden ‘Wat als…’, waarna een concrete vraag 

volgt, opgefrist met een concrete 

situatie van een te beschermen per-

soon in een gezinssituatie, alle ge-

noemd naar hun voornamen. Het 

maakt het antwoord op de vele vra-

gen en antwoorden zoveel levendi-

ger.  

Zo staan in het boek een reeks fre-

quent voorkomende vragen, zoals: 

- Wat als je eerder overlijdt 

dan je zorgenkind? 

- Wat als je zorgenkind meer-

derjarig wordt? Wat ga je precies 

doen, als je kind zijn vermogen niet 

zelfstandig kan beheren? Zeker een 

probleem wanneer je er als ouder zelf 

niet meer bent. 

- Wat als je bewindvoerder van een familielid met 

een verstandelijke beperking vreest dat de erfbelas-

ting hoog zal oplopen? (En als je wenst aan een suc-

cessieplanning te doen: ga je kunnen schenken? En 

wellicht wens je aan de instelling die voor jouw kind 

zorgt, ook wat na te laten, en groeit de gedachte 

om een duo-legaat te doen, of je wenst na het over-

lijden van het zorgenkind, wat overblijft naar je ge-

zonde kinderen te laten gaan op een fiscaal zo gun-

stig mogelijke manier, je krijgt daarbij te horen dat 

er zoiets bestaat als de restschenking.) 

- Wat als een van je kinderen de zorg van je zorgen-

kind op zich neemt en jij het zorgdragende kind 

daar financieel voor wilt steunen? 

- Wat als je vreest dat je meerderjarig zorgenkind 

later zijn erfdeel erdoor zal jagen? (Hij ageert steeds 

als een verkwistende iemand).  



Ook voor de jurist bevat 

het boek een schitterende 

opfrissing van de zovele 

mogelijkheden tot het 

vinden van een adequate 

regeling. 

- En wat te denken van de oprichting van een private 

stichting of een burgerlijke maatschap of zelfs van 

een fonds op naam voor de beschermde persoon?  

Zovele vragen die voor zorgkinderen of familieleden met 

beperking aan bod komen bij het begin of tijdens het 

leven van een persoon met moeilijkheden. 

Dezelfde vragen worden gesteld bij dementerende ou-

derlingen. Het gaat om de zorgen bij het levenseinde. De 

vergrijzing neemt toe en meer en meer mensen krijgen 

een bepaalde vorm van dementie, 

zoals de ziekte van Alzheimer, en 

heeft nood aan een zogenaamde 

mantelzorger of structuur ter zijner 

bescherming. Vragen als: 

- Wat als je ouder de opname in 

een zorginstelling niet zelf kan 

betalen? (In hoeverre moeten 

de kinderen of andere familie-

leden daarvoor opdraaien? 

Wat kan het OCMW eventueel 

doen?) 

- Wat als je je zorgbehoevende ouder bij jou in huis 

neemt en financiële steun vraagt aan je broers of 

zussen? 

- Wat als je ouder begint te dementeren, maar wei-

gert om een successieplanning te regelen? 

- Wat als je ouder onder bewind is geplaatst en toch 

nog iets wil schenken? 

In een tweede deel in het boek vindt men een wegwij-

zer, waarbij de auteurs verwijzen naar wetgeving inzake 

gedwongen opname, tegemoetkomingen en uitkeringen 

of andere inkomstenstromen, wilsverklaringen voor het 

einde van je leven (waaronder euthanasie), de tarieven 

successie-en schenkingsrechten, 

en ten slotte een verwijzing naar 

veel literatuur, gevolgd door een 

handig zaakregister. 

Meer zou er in die zin door juris-

ten moeten worden geschreven. 

De vele verhalen zijn in het boek 

geschilderd met de beste pen, en 

de antwoorden op de zorgvragen 

worden zo vloeiend naar voren 

gebracht. Wie nood heeft om zich 

te laten ‘ontzorgen’, moet het 

zeker lezen. Ook zij die deze mensen bijstaan met raad, 

zoals de notaris

► Ingrid Stevens e.a., Financiële zorgvragen, in goede en kwade dagen, 2015, 304 p. 
Prijs: € 30,50 + € 9 verzendkosten 
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