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• Jaap Boon

• Notaris in Lisse:
– Heereweg 266 Lisse

• Woonadres:
– Cobetstraat 59 Leiden



Inleiding

1. Wat is een levenstestament

2. Verschil testament en levenstestament 

3. Hoe is levenstestament ontstaan?

4. Waarom maakt u een levenstestament?

5. Wat wordt erin geregeld?



Inleiding

6. Wanneer gaat het in werking?

7. Toezicht op gebruik 

8. Mag gevolmachtigde handelen met zichzelf?

9. Wanneer eindigt een levenstestament?



Inleiding

10. Wilsonbekwaamheid vóór het tekenen

11. Wanneer eindigt taak gevolmachtigde? 

12. Opzegging en herroeping

13. Gang van zaken bij het opstellen

14. Vragen



Levenstestament

Wat is een levenstestament?

– Levenstestament is géén testament;

– Levenstestament is wèl (uitgebreide) volmacht;

– Financiele zaken en medische zaken;



Levenstestament

Verschil tussen testament en levenstestament?

• Testament: regeling ná overlijden
– Aanwijziging erfgenamen

– Aanwijziging executeur die zaken gaat regelen

• Levenstestament: regeling tot overlijden
– Aanwijzing gevolmachtigde(n)

– Aanwijzing eventuele toezichthouder



Levenstestament

Verschil tussen testament en levenstestament?

• Levenstestament eindigt bij overlijden

• Dezelfde persoon die u zaken vóór en ná het 
overlijden uw zaken regelt?

• Persoon tot gevolmachtigde (in levenstestament) 
én execteur (in testament) benoemen

• Anders regelen de erfgenamen de afwikkeling



Hoe is levenstestament ontstaan?
• Vroeger noemde men het Algemene volmacht

• Tegenwoordig naast financiele zaken ook medische 
zaken

• Overleg EPN (Estate Planners Notariaat), Banken en 
Artsenorganisaties.

Levenstestament



Waarom maakt u een levenstestament?

• Iemand te machtigen uw zaken te regelen 
(voor wanneer u het zelf niet meer kunt doen)

• 2 belangrijkste situaties:

– Langdurig vertrek naar het buitenland:

– Machtiging bij fysieke en mentale achteruitgang 

(alzheimer / dementie / fysieke beperkingen)

Levenstestament



Levenstestament

Wat wordt er geregeld in een levenstestament?

Financieel:

– Bankzaken, verzekeringen, belastingzaken, 

– Aankoop/verkoop woning

– Afsluiten/verlengen/opzeggen hypotheek

– Schenkingen doen

– Accepteren erfenissen



Levenstestament

Wat wordt er geregeld in een levenstestament?

Medisch:

– Aanwijziging medisch gevolmachtigde 

– Overplaatsing verzorg/verpleeginstelling

– Regeling zolang mogelijk thuis blijven wonen

– Inzage patiëntendossier

– Overleg met arts over medische ingrepen



Levenstestament

Wat wordt er niet geregeld in levenstestament?

Medisch:

– Niet-behandelverklaring

– Euthanasie-verklaring

– Levenswens-verklaring

Vastleggen bij uw huisarts (1x per jaar herhalen)



Levenstestament

Wanneer gaat levenstestament in werking?

• Direct ingaand bij het tekenen bij notaris.

• Pas ingaand na artsenverklaring

• Voor- en nadelen

• Langzame verslechtering situatie



Toezicht op gebruik:
• Gezamenlijke bevoegdheid (2 handtekeningen)

(zelfstandige bevoegdheid (1 handtekening))
• Verantwoording afleggen aan andere familieleden
• Toezichthouder benoemen 

(verantwoording en toestemming)

Levenstestament



Mag gevolmachtigde handelen met zichzelf?
Kan hij bijv. schenkingen aan zichzelf doen?

• Ja, normaal gesproken wel geldig
• Beperken: alleen schenkingen aan alle kinderen
• Gezamenlijke bevoegdheid (2 handtekeningen)
• Toestemming andere familieleden
• Toezichthouder  

Levenstestament



Wanneer eindigt het levenstestament? 

• Eindigt bij uw overlijden

• Eindigt niet bij wilsonbekwaamheid:

– Reeds opgemaakt levenstestament loopt door.

– Voorkomt onder curatele / onder bewind stelling

Levenstestament



Wilsonbekwaamheid vóór het tekenen? 

• Levenstestament kan niet worden getekend

• Notaris moet dienst weigeren

• Artsenonderzoek wilsbekwaamheid.

• Onderzoek uitgevoerd door VIA / GGZ artsen

Levenstestament



Levenstestament

Wanneer eindigt de taak van gevolmachtigde?

– Overlijden gevolmachtigde;

– Faillissement, curatele, bewind gevolmachtigde

– Opzegging door gevolmachtigde

– Herroeping door de volmachtgever

– Melding aan notaris / banken

– Centraal levenstestamenten register



Levenstestament

Opzegging / Herroeping:

– Melding aan notaris

– Aantekening op de akte

– Doorgeven aan banken

– Controle geldigheid

– Centraal levenstestamenten register



Levenstestament

Gang van zaken bij het opstellen:

• Uw wensen vastleggen

• Familieleden kunnen daarbij helpen

• Aangewezen gevolmachtigden en/of anderen 
mogen niet bij het uiteindelijke tekenen aanwezig 
zijn. 



Einde

• Diversen

• Vragen?


