
LEVENSTESTAMENT 
 
Ontstaan levenstestament 
Het levenstestament is een jaar of vijf geleden ontstaan. 
Er bleek een behoefte om zaken vast te leggen als je daar zelf niet meer toe in staat 
bent, bijvoorbeeld door dementie. 
Daarvoor werden wel eens volmachten gemaakt, maar er bleek een behoefte te 
bestaan om meer te regelen. 
 
CURATELE, BEWIND, MENTORSCHAP 
Bij het ontbreken van een levenstestament is het nodig dat bij wilsonbekwaamheid 
door de kantonrechter een curator, bewindvoerder en/of mentor wordt benoemd. 
Niet in staat om eigen wil te bepalen wegens geestelijke of  
lichamelijke gebreken 
OPLOSSING 
Curatele, bewind en mentorschap 
Curator en bewindvoerder zijn gebonden aan regels, o.a.: 

- toestemming rechter voor bepaalde handelingen 
- jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de rechter 

 
VERSCHIL TESTAMENT EN LEVENSTESTAMENT 

 Testament:  
je regelt wat je wil dat er gebeurt ná je overlijden 
 

 Levenstestament:  
je regelt wat je wil dat er gebeurt tijdens je leven als je wilsonbekwaam bent 
en zelf niet meer in staat om beslissingen te nemen 

Voorbeelden van wilsonbekwaamheid 

- Er kan sprake zijn van tijdelijke wilsonbekwaamheid of langdurige 
wilsonbekwaamheid. 

- Tijdelijke wilsonbekwaamheid: tijdelijk opgenomen in een revalidatiecentrum 
om te herstellen van een operatie 

- Langdurige wilsonbekwaamheid: door dementie is er geen vooruitzicht op 
herstel 

 
  



Belangrijk onderdeel levenstestament 
Een belangrijk onderdeel van het levenstestament is de volmacht. 
Je geeft in het levenstestament de volmacht aan degene die je vertrouwt en die 
namens jou beslissingen mag nemen als je daar zelf niet toe in staat bent. b.v. 
- geneeskundige behandeling, type zorg, behandelverbod,  
euthanasieverklaring,  reanimatieverbod, schenken, eigen huis, administratie, 
bankzaken, een of meer gevolmachtigden, ingangsdatum, wilsonbekwaamheid, 
selbsteintrit, einde volmacht, rekening en verantwoording, toezichthouder 
 
Een notariele akte ? Geeft wel vertrouwen 
 
Volmacht 
Meestal is de volmacht een algemene volmacht: 
een volmacht waarmee de gevolmachtigde alle zaken en alle rechtshandelingen mag 
verrichten namens de volmachtgever 
Heel soms wordt gekozen voor een bijzondere volmacht: 
een volmacht waarmee de gevolmachtigde alleen bepaalde, met name genoemde 
zaken of rechtshandelingen mag verrichten. 
 
Taken van de gevolmachtigde 

1) Vermogensrechtelijke zaken 
 Voorbeelden:  
 a) Het regelen van bankzaken 
 b) Het beleggen van vermogen 
 c) De aan- en verkoop van  onroerend goed 
 d) Het doen van schenkingen 
        2)    Niet-vermogensrechtelijke zaken 
 Voorbeelden:  
 a) Overleggen met zorgverleners zoals de huisarts 
 b) Optreden als 1e contactpersoon  
 c)  Inzien medische gegevens 
 d) Verzorging van huisdieren 
 e) Beheren van sociale netwerken 
 
Hoe gaan derden er mee om ? 
Er is in overleg met de banken een clausule opgenomen dat derden geen controle 
hoeven uit te oefenen over wat de gevolmachtigden doen met het geld/de goederen 
waarover ze beschikken op basis van het levenstestament. 
Derden kunnen niet worden aangesproken op handelingen die de gevolmachtigde 
verricht namens de volmachtgever. 
De enige die dat kan, is de volmachtgever zelf of later diens erfgenamen. 
  



Kenbaarheid levenstestament 
Centraal Levenstestamenten Register  bij de KNB. 
Als iemand een levenstestament maakt, kan deze worden ingeschreven in het CLTR. 
Het is niet verplicht. 
Iedere belanghebbende mag een uittreksel opvragen uit het CLTR. 
In ieder geval behoren tot de belanghebbenden de volmachtgever zelf en de 
gevolmachtigden. Ook banken zijn belanghebbenden als een gevolmachtigde een 
levenstestament toont en over bankrekeningen van de volmachtgever wil 
beschikken. 
 
Verschillende gevolmachtigden 
Je kunt er voor kiezen één persoon tot gevolmachtigde te benoemen. 
Je kunt er voor kiezen meerdere personen samen te benoemen. 
Je kunt er voor kiezen verschillende personen te benoemen als gevolmachtigden en 
bijvoorbeeld één voor de vermogensrechtelijke zaken en een ander voor de zaken 
van niet-vermogensrechtelijke aard, zoals medische zaken. 
 
Euthanasieverklaring of niet-behandelverklaring 
Voor het maken van een euthanasie- verklaring of een niet-behandel-verklaring: 
een gesprek aanvragen bij de huisarts en met de huisarts te bespreken wat hij of zij 
het prettigst vindt hoe dat soort zaken worden vastgelegd. 
 
Herroepen van een levenstestament 
Gebruikelijk: Mogelijkheid tot herroeping door de volmachtgever op elk gewenst 
moment 
De wijze van herroeping:  Aantekening op de originele notariële akte  
 
 
HEEFT U NOG VRAGEN ? 

 


