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Laga Newsflash
Zorgvolmacht en patiëntenrechten :
nuttig met betrekking tot uw vermogen
én uw persoon

In De Standaard van 17 april ’18 wordt voormalige first lady
Barbara Bush een voorbeeld genoemd van goede omgang met
voorafgaande zorgplanning bij levenseinde. Voor de Belgische
context wordt een wetswijziging vooropgesteld. Is een goede
voorafgaande zorgplanning in België vandaag dan niet
mogelijk?
De wet bevat vandaag heel wat mogelijkheden. Helaas zijn die
her en der over de wetgeving verspreid voor wat betreft
persoonlijke aangelegenheden. Levenseindezorg, met inbegrip
van euthanasie of palliatieve sedatie zijn in drie verschillende
instrumenten geregeld. Nog andere instrumenten regelen de
bestemming van organen en van het lichaam en de
uitvaartmogelijkheden. Over de schenking van het lichaam
aan de wetenschap bestaat helemaal geen wettelijk kader.
Voor vermogensrechtelijke aangelegenheden – het
goederenbeheer – heeft de wetgever in 2013 wel een
belangrijke stap voorwaarts gezet. Sindsdien is het mogelijk
om een lastgeving te laten registeren waarin de betrokkene
kiest wie op welke manier zijn vermogen mag beheren indien
en zolang hij daartoe zelf niet meer in staat is. De lastgeving
kan ook beginselen omvatten die de aangeduide persoon in
acht zal moeten nemen. Zo’n volmacht laat toe de
tussenkomst van rechter en bewindvoerder grotendeels te
vermijden, maar toch te genieten van enige controle op de
lasthebber.
Greenille by Laga heeft een werkbaar instrument ontwikkeld
dat al het voorgaande integreert. In een zogenaamde
voorzorgsvolmacht maakt de cliënt gebruik van alle wettelijke
mogelijkheden samen, die tot één mooi geheel worden
geïntegreerd. Met andere woorden wordt niet enkel het
goederenbeheer georganiseerd, maar wordt dit ook afgestemd

met de persoonlijke zorgplanning. De cliënt kan vervolgens
écht op beide oren slapen.
Het uittekenen van zorgvolmachten is één van de
werkterreinen bij uitstek van prof. dr. Frederik Swennen, of
counsel bij Greenille by Laga. Hij verzorgt – en voorzorgt –
samen met prof. dr. Alain Laurent Verbeke en mr. Patrizia
Macaluso conflict handling in het personen- en familierecht.
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