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“Wat als papa de factuur van het
rusthuis niet meer kan betalen?”
‘Financiële zorgvragen’ biedt
leidraad voor ouders en
kinderen in 32 ‘Wat als’-vragen
HASSELT - “Wie zal er na mijn dood voor mijn gehandicapt kind

zorgen?” “Ben ik verplicht om de rusthuisfactuur van mijn ouders te
betalen?” Het is maar een greep uit de vragen die Ingrid Stevens,
zaakvoerder van de Antwerpse beursvennootschap Leo Stevens & Cie,
de voorbije jaren van wanhopige klanten kreeg voorgeschoteld. “Haast
elke familie moet vroeg of laat op zoek naar antwoorden op financiële
zorgvragen”, zegt Ingrid, die de meest prangende thema’s met de hulp
van experts in een nieuw boek goot en met getuigenissen doorspekte.
Wij haalden er vier pertinente vragen en antwoorden uit.
Ruben STEEGEN

1. Wat als je als ouder
eerder overlijdt dan je
zorgenkind?
“Onze zoon heeft een zware fysieke
beperking. Vandaag gaat alles
goed, maar wie zal voor hem zorgen
als wij er niet meer zijn?”

Haast elke familie moet
vroeg of laat op zoek naar
antwoorden op financiële
zorgvragen
Ingrid STEVENS

- Ouders van een kind met een beperking moeten bijna altijd een
beroep doen op private verzorging .
- Stel jezelf de vraag welke begeleiding je kind nodig heeft: volstaat
begeleid wonen of moet je zoon of
dochter in een zorginstelling worden opgenomen? Wanneer het takenpakket vastligt, kan je op zoek
naar een verzorger.
- Als ouder kan je ook een bewindvoerder of vertrouwenspersoon
aanduiden. Leg deze vast via een
notaris of vrederechter.

2. Wat als je vader of
moeder de opname in
een zorginstelling niet
zelf kan betalen?
“Marie verblijft noodgedwongen in
een rusthuis, maar kan haar facturen niet betalen. Haar drie kinderen vragen zich af of zij wettelijk
verplicht zijn om hun moeder te onderhouden?”
- Een ouder kan zijn of haar kind

van de onderhoudsplicht.
- Indien de ouder in aanmerking
komt voor een tussenkomst van
het OCMW, is de instelling verplicht de bejaarde op te nemen.
Het OCMW heeft wel het recht
om de kosten later op de onderhoudsplichtigen te verhalen .

3. Wat als je vreest dat je
meerderjarig kind zijn
erfenis erdoor zal jagen?
“Arne, de jongste zoon van Marnix
en Betty, is spilziek maar wel handelingsbekwaam. Zijn ouders vrezen dat hij nooit verstandig met
geld - en hun erfenis - zal kunnen
omgaan.”
- Ouders met een spilziek kind willen in de eerste plaats vermijden
dat hun zoon of dochter zijn erfenis in enkele maanden verbrast.
- Ouders kunnen in hun testament
weliswaar de wens uitdrukken
om hun nalatenschap in stukjes
vrij te geven, maar dat kan niet
worden afgedwongen. Een erfgenaam heeft het recht om vrij
en onbelast over zijn erfdeel te
beschikken.
- Via een schenking kunnen ouders een bewindsclausule toevoegen waarbij een derde partij
de goederen beheert. Als het
kind dit betwist, zal een rechter
hierover moeten oordelen.

4. Wat als je zorgenkind 18
wordt?
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wel degelijk dwingen om bij te
dragen in het onderhoud. Er bestaat een wettelijke onderhoudsplicht tussen verwanten in de
rechte lijn.
- De rechter houdt altijd rekening
met individuele omstandigheden. Het is niet de bedoeling dat
zoon- of dochterlief zelf in financiële problemen komt omwille

“De 17-jarige Victor heeft een verstandelijke beperking. Zijn ouders
liggen wakker van wat er zal gebeuren wanneer Victor 18 wordt en ze
geen ouderlijk gezag meer kunnen
uitoefenen.”
- De wet voorziet verschillende
statuten van handelingsonbekwaamheid. Dat betekent dat
personen geen of slechts beperkte rechtshandelingen kunnen
stellen (zoals het ondertekenen
van een contract).

Een ouder kan zijn of haar kind wel degelijk dwingen om bij te dragen in
het onderhoud. FOTO POL DE WILDE - CORELIO
- Zodra het kind 17 is, kunnen
ouders een verzoek tot ‘plaatsing
onder bewind’ aanvragen. Een
vrederechter kan de jongere vervolgens onbekwaam laten verklaren om zonder bijstand of
vertegenwoordiger
bepaalde
handelingen uit te voeren.
- Ouders hebben de keuze om zelf
bewindvoerder te worden, of een
externe partij aan te stellen.

X Financiële zorgvragen: in goede en kwade
dagen’, uitgeverij Mijnwetboek.be, nu in
de rekken.

Eenzaam kerstconcert voor koningspaar
BRUSSEL - Het jaarlijkse kerstconcert op het koninklijk paleis zal

vandaag glans missen. Buiten koning Filip en koningin Mathilde
hebben de andere leden van de koninklijke familie geen zin in de
uitvoering van de Messiah van Händel.
Astrid en Lorenz, Laurent en
Claire, Albert en Paola: ze zijn
allemaal uitgenodigd, volgens
het paleis, maar ze komen niet.
Net zoals op het herfstconcert
in oktober. Een officiële reden
voor de vele afwezigheden is
niet bekend. Astrid lijkt de verjaardag van haar echtgenoot
Lorenz voorrang te geven – hij
wordt vandaag 60. Laurent ligt
al maandenlang overhoop met
zijn broer, zeker na het schandaal rond zijn onkostennota’s.
Albert en Paola op hun beurt
weigeren sowieso de meeste uit-

nodigingen voor publieke familiebijeenkomsten. Naar verwachting zijn de vier kinderen van Filip
en Mathilde wel aanwezig.

Zelden voltallig

Met het kerstconcert bedanken de
koning en de koningin iedereen
die hen het aflopende jaar heeft
geholpen bij hun werk. Het gebeurt zelden dat de koninklijke familie voltallig opdaagt. Maar het
is ongezien dat alleen de koning en
de koningin er zijn. Vorig jaar bijvoorbeeld waren ze nog vergezeld
door Claire en Astrid.(dhs)

Koningin Mathilde en koning
Filip. FOTO PHOTO NEWS
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