
 
 
 
Wie behartigt uw belangen als u dit zelf niet meer kunt ? 
 
Levenstestament/volmachten 
 
Het goede bericht is dat we gemiddeld steeds ouder worden. Het slechte is dat de ouderdom nog steeds 
met gebreken komt. Soms zelfs zo erg dat we geestelijk aftakelen of lichamelijk niet meer in staat zijn 
voor onze financiën te zorgen en beslissingen te nemen over bijvoorbeeld zorg of medische 
behandelingen. Wie regelt dit dan voor u ? 
 
De wet kent daarvoor oplossingen: curatele, bewind en mentoraat. Dit zijn oplossingen die 
aangevraagd moeten worden bij de rechter. Maar eigenlijk is het dan te laat, kortgezegd: de 
verpleeghuissituatie is al ingetreden. Dit betekent dat er over u een beslissing wordt genomen die u 
veel liever zelf had genomen. En niet alleen het aanvragen is formeel: De bewindvoerder moet 
handelen in het belang van degene van wie het vermogen onder bewind is gesteld. Begrijpelijk, maar 
als het huis verkocht wordt, mag er dan niet vast een schenking aan de kinderen worden gedaan? In het 
belang van vader of moeder in het verpleeghuis is het niet. De bewindvoerder moet ook jaarlijks 
verantwoording aan de kantonrechter afleggen, allemaal niet zo vreemd, maar vaak niet passend bij de 
situatie, bijvoorbeeld wanneer de partner bewindvoerder is. 
 
één voorwaarde 
Kan het niet veel eenvoudiger en persoonlijker is dan ook een veel gehoorde vraag. Dat kan inderdaad: 
op één voorwaarde: degene om wie het gaat moet zelf helder genoeg zijn om een volmacht af te geven 
en na te denken over de situatie dat je het zelf niet meer kunt. De oplossing is het geven van 
volmachten aan een persoon (personen) die u zeer vertrouwt en het kenbaar maken van wensen. De 
combinatie van volmachten en wensen wordt een levenstestament genoemd. Een gewoon testament 
werkt pas na overlijden; een levenstestament tijdens het leven als u zelf niet meer kunt handelen.  
  
Waar bestaat een levenstestament uit? 
Een levenstestament bestaat uit: 
* één of meer volmachten; 
* wensen ten aanzien van (medische) verzorging (behandelgebod, behandelverbod, 

euthanasieverklaringen, donorcodicil); 
* eventueel wensen met betrekking tot toezicht; 
* wensen met betrekking tot huisdieren en persoonlijke bezittingen; 
* bijlagen (overzicht van bankrekeningen, (digitale) codes en wachtwoorden, verzekeringen en 

alles wat voor degenen die namens u moeten gaan optreden van belang kan zijn. 
 
notariële akte 
Een levenstestament wordt zoals een gewoon testament vastgelegd bij notariële akte. Dan hoeft er niet 
getwijfeld te worden aan de echtheid en is er een onafhankelijke en onpartijdige persoon, de notaris, 
aan te pas gekomen die erop let of degene die de verklaringen aflegt wilsbekwaam is en de strekking 
van zijn verklaring overziet.  
 



 
 
 
 
 
 
Sinds 1 mei 2011 kunnen deze levenstestamenten ook centraal worden geregistreerd zoals dat ook met 
gewone testamenten gebeurt. Artsen, medische hulpverleners, rechters en andere betrokkenen kunnen 
hier nagaan of u een levenstestament heeft. Bij de notaris kunnen zij de inhoud opvragen. 
 
Deze ontwikkeling wordt door alle betrokkenen zeer toegejuicht.  
Het levenstestament en/of volmachten hoort bij het leven en verdient aandacht van alle mensen die 
overwegen oud te worden. Dus ook van u.  
 
Wij zien u graag op kantoor, dan kijken we meteen even naar uw gewone testament. En als u niet kunt 
komen, dan komen wij bij u thuis. 
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