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Wat is een levenstestament?
Wat moet er gebeuren als u door een psychische of
lichamelijke aandoening, een ongeluk of andere
omstandigheden afhankelijk wordt van anderen? Wie
wilt u dan uw zaken laten regelen? En hoe? Dat kunt
u vastleggen in een levenstestament. Zo regelt u nú
dat uw belangen stráks - als u het zelf niet meer kunt
- precies worden behartigd zoals u wilt.
Deze brochure zet op een rijtje wat u allemaal in een
levenstestament kunt opnemen.

Aan de inhoud van deze brochure kunt u geen rechten ontlenen.
Met vragen en opmerkingen kunt u te allen tijde terecht bij ons kantoor.
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Zakelijke belangen

U kunt een vertegenwoordiger benoemen die namens u uw administratie
regelt. In de volmacht voor deze persoon geeft u aan waartoe u iemand
machtigt. Denk aan bankrekeningen beheren, bezittingen kopen en
verkopen, leningen verstrekken en belastingaangiften doen. Daarbij kunt u
ook grenzen aangeven.
Doet u stelselmatig giften aan personen of instellingen? Dan kunt u
vastleggen welke bedragen deze mogen ontvangen en op welk tijdstip
of met welke frequentie.

Persoonlijke belangen

In een levenstestament kunt u vastleggen naar welk verpleeg- of
verzorgingstehuis u wilt verhuizen als het zover komt en wie u dit wilt
laten regelen. Ook kunt u aangeven wat er dan moet gebeuren met uw
woning, inboedel, huisdieren, uw collecties of verzamelingen en andere
eigendommen. De persoon die u hiervoor aanwijst neemt deze taken
dan op zich. Met uw volmacht kan uw vertegenwoordiger ook een
persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen en WMO-zorg regelen.

Medische behandelingen

Een onderwerp om goed over na te denken is uw gezondheid. Wat wilt
u dat er gebeurt als u door lichamelijke gebreken of door het afnemen
van geestelijke vermogens uw eigen wil niet meer kunt uiten? Hoe ver
wilt u dat medische behandelingen gaan? Wat wilt u als het gaat om
levensverlenging of juist levensbeëindiging?

‘Het geeft rust als je
omgeving straks weet
wat ze moet doen.’

In vertrouwelijk gesprek met de notaris
Een levenstestament is een persoonlijke notariële akte die u altijd kunt
herroepen of wijzigen. Omdat de notaris moet vaststellen dat u uit vrije wil
handelt (zonder beïnvloeding door anderen), voert u het gesprek alleen. Er
is niemand anders bij, ook niet degene die uw vertegenwoordiger wordt.
Levenspartners moeten ieder een eigen levenstestament opmaken. Met het
benoemen van een vertegenwoordiger behoudt u al uw bevoegdheden; er komt
alleen iemand bij die u kan vertegenwoordigen als dat nodig of gewenst is.
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Uw wensen op het gebied van uw gezondheid kunt u vastleggen in een
medische verklaring:
• Niet-behandelverklaring
	Hierin kunt u aangeven welke behandelingen u niet wilt ondergaan.
De arts zal samen met uw vertegenwoordiger uw wensen zo goed
mogelijk proberen uit te voeren. Zonder verklaring zult u naar de
algemene opvattingen in de gezondheidszorg worden behandeld.
• Euthanasieverklaring
	Hierin geeft u aan wat voor u persoonlijk onder ‘een uitzichtloos leven’
en ‘ondraaglijk lijden’ valt. En dat u op het moment dat daar volgens
uw verklaring sprake van is, medicijnen wilt laten toedienen die tot
uw levenseinde leiden.
• Dementieverklaring
	Wat wilt u dat er gebeurt als u uw naasten niet meer herkent?
Dat kunt u vastleggen in een dementieverklaring. Hierin kunt u ook
aangeven in welk stadium van de ziekte u niet meer verder wilt leven.
• Behandelgebodsverklaring
	U kunt ook vastleggen dat u juist wél wilt worden behandeld.
In een behandelgebodsverklaring legt u vast dat u levensverlengende
behandelingen wilt ondergaan om zo lang mogelijk in leven te blijven.

In gesprek met elkaar
Degene die u in uw levenstestament benoemt als uitvoerder van uw zakelijke,
persoonlijke en medische wensen moet uw volledige vertrouwen hebben. Hij
of zij moet die verantwoordelijkheid ook kunnen en willen dragen. Door er
samen over te praten kunnen verwachtingen op elkaar worden afgestemd.
Dat geeft aan beide kanten duidelijkheid en rust.
Overigens kunt u ook verschillende personen aanwijzen voor specifieke taken.
En zolang u in staat bent uw eigen wil te bepalen, kunt u uw levenstestament
op elk moment wijzigen.
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‘Tot het einde de
regie over mijn leven
houden, dat wil ik.’
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Medische verklaringen hoeft u niet in het levenstestament op te
nemen. Voldoende is dat in het levenstestament staat dát u medische
verklaringen heeft opgesteld. Zo is uw vertegenwoordiger hiervan op
de hoogte. Als het zover is, kan deze dan de behandelende artsen op
het bestaan van de verklaringen wijzen. Is er geen vertegenwoordiger
aangewezen, dan zal een arts overleggen met de erfopvolgers volgens
de wettelijk bepaalde volgorde.
Wilt u medische verklaringen opstellen? Bespreek ze dan eerst met uw
arts en zorg ervoor dat ze worden opgenomen in uw medische dossier!
In de jaren daarna zult u met uw arts uw wensen moeten blijven
bespreken en telkens opnieuw bevestigen. Deze zal dit ook in uw
medische dossier moeten aantekenen. Dit voorkomt dat uw verklaringen
verouderen. Ook toont uw dossier dan aan dat uw verklaringen nog
steeds actueel zijn en is het voor artsen duidelijk dat uw wensen
weloverwogen tot stand zijn gekomen.

Buitenlands vermogen: volmacht

Bezit u vermogen in het buitenland? Dan is het raadzaam een
buitenlandvolmacht op te nemen. Op het levenstestament en eventuele
volmachten daarin is het Nederlandse recht van toepassing. Maar
buitenlands vermogen zal doorgaans onder het desbetreffende
buitenlandse recht vallen. Voor een goede aansluiting op uw situatie is
het belangrijk dat u een volmacht op maat laat maken.

Bewind, mentorschap en curatele

Een levenstestament is bedoeld om te voorkomen dat de rechter
moet worden ingeschakeld. Toch kan het gebeuren dat er een
bewind, mentorschap of curatele voor u wordt aangevraagd. In uw
levenstestament kunt u aangeven wie op dat moment uw belangen
zal behartigen. De rechter kan hier dan rekening mee houden.

‘Door het nu te regelen
hoeven we niet te vrezen
dat de tijd ons inhaalt.’

Bewindvoerder Bij onderbewindstelling behartigt een bewindvoerder uw
financiële belangen als u daar zelf (tijdelijk) niet toe in staat bent. Zolang
dat mogelijk is, zal deze beslissingen samen met u nemen. Komt u er
samen niet uit, dan beslist de rechter.

8

Van Buttingha Wichers

Familierecht • Ondernemingsrecht • Onroerend goed

9

Mentor Voor het behartigen van uw persoonlijke belangen is er de mentor.
Deze kan besluiten nemen over uw verzorging, verpleging en (medische)
behandelingen.
Curator Bij ondercuratelestelling worden u en uw vermogen beschermd.
Als u onder curatele wordt gesteld, bent u niet meer handelingsbekwaam.
De curator moet dan overal toestemming voor geven.

Levenstestament gemaakt, hoe nu verder?

Na ondertekening wordt uw levenstestament als akte bij het Centraal
Levenstestamentenregister (CLTR) geregistreerd. Belanghebbenden
kunnen hier te weten komen of er een levenstestament is en wat de
status is (geldig of herroepen). Alleen notarissen hebben toegang tot de
gegevens van het CLTR. U kunt laten opnemen wie uw levenstestament
kan inzien en in welke situatie. Ook kunt u aangeven wie een afschrift of
uittreksel van het levenstestament of de volmachten mogen ontvangen.
Een arts of rechter zal voor informatie uit het levenstestament de notaris
benaderen, die vervolgens bepaalt of hij de informatie geeft.

En dan nog dit...
•	Uw vertegenwoordiger moet jaarlijks verantwoording afleggen
over alles wat hij in uw naam doet. Dat doet hij aan u, maar bent u
wilsonbekwaam geworden, dan kan dat niet meer. Voor die situatie
kunt u een toezichthouder aanwijzen. Dit kan een familielid of andere
bekende zijn, maar ook een professional.
•	Een levenstestament regelt zaken tijdens uw leven. Het eindigt bij uw
overlijden. Voor alles wat u daarna wilt regelen heeft u een gewoon
testament nodig. Toch staan beide niet altijd geheel los van elkaar. Kijk
daarom samen met de notaris hoe u uw levenstestament en gewone
testament goed op elkaar afstemt.
•	Met de tijd kunnen uw wensen veranderen. Daarom is het verstandig
om uw gewone testament en uw levenstestament elke 4 á 5 jaar met
de notaris door te nemen. Zo voorkomt u dat uw wilsverklaringen
verouderd raken!
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Van Buttingha Wichers Notarissen
is gespecialiseerd in:
(Internationaal) Familierecht
(Levens)Testamenten, samenlevingsovereenkomsten,
huwelijkse voorwaarden, boedelafwikkelingen, aangiften
erf- en schenkbelasting, estate planning.
Notaris: dhr. mr. F.J.M.I. van Rijckevorsel van Kessel.
Emailadres: fvr@vbwnotarissen.nl
Ondernemingsrecht
Oprichting van vennootschappen en rechtspersonen,
statutenwijzigingen, herstructureringen, joint-ventures,
fusies, overnames en participaties (venture capital).
Notaris: dhr. mr. E.D. Smit.
Emailadres: e.smit@vbwnotarissen.nl
Onroerendgoedrecht
Leverings- en hypotheekakten voor particulieren
(ook expats en professionals), erfpachtkwesties, splitsing
in appartementsrechten en verjaring.
Notaris: mw. mr. C.E.C. de Nerée tot Babberich.
Emailadres: cdn@vbwnotarissen.nl
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BEZOEKADRES:

TELEFOON:

Koninginnegracht 23
2514 AB ‘s-Gravenhage

+ 31 (0)70 - 356 6800

POSTADRES:

info@vbwnotarissen.nl

E-MAIL

Postbus 85736
2508 CK ‘s-Gravenhage

WEBSITE

www.vbwnotarissen.nl
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