
TESTAMENT EN LEVENSTESTAMENT 
Voor:  

 

 

 
 

Door: 
mr Mirèse Vonhögen-van Schaijk 
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De agenda voor vandaag: 

 

1. Het verschil tussen een testament en een levenstestament 

2. Waarvoor is een testament? 

3. Waarvoor is een levenstestament? 

4. Wanneer gaat het levenstestament in? 

5. Wat indien er geen levenstestament is? 

6. Wat regel ik in een levenstestament? 

7. Wie benoemt u als belangenbehartiger? 

8. Het voordeel van het vastleggen van een levenstestament bij 
de notaris 
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Het verschil tussen een testament en een levenstestament 

 

Er zijn twee soorten testamenten 
 

1. Een ‘gewoon‘ testament.  

    Een testament werkt pas bij uw overlijden. 

 

2. Een ‘levenstestament’. 

    Een levenstestament werkt juist tijdens uw leven.  
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Waarvoor is een testament? 
 

Voor regelingen ná het overlijden: 
• Erfgenamen benoemen: wie krijgt de erfenis? 
• Legatarissen benoemen: wie krijgt bepaalde goederen? 
• Kleinkinderen inschakelen bij de vererving 
• Executeur benoemen: wie wikkelt de erfenis af? 
• Uitsluitingsclausule: erfenis privé houden bij echtscheiding 

van een erfgenaam 
• Erfbelasting besparen of uitstellen 
• Regelingen voor (minderjarige) kinderen: voogdij en/of 

bewind 
• Etc. 
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Waarvoor is een levenstestament? 
 

Voor regelingen tijdens leven, met name voor als u zelf (tijdelijk 
of definitief) niet meer uw eigen zaken kunt behartigen.  
In het levenstestament wordt geregeld wie beslissingen kan 
nemen over: 
• Bankrekeningen 
• Het doen van schenkingen en aan wie 
• Inboedel  
• Verkoop van het huis 
• Aanvragen van zorg 
• Medische behandelingen 
• Opname in verzorgings- of verpleegtehuis 
• Etc. 
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Wanneer gaat het levenstestament in? 

 

Een levenstestament is een regeling ‘op maat’, zodat u zelf kunt beslissen 
wanneer het levenstestament in gaat. 

 

Bijvoorbeeld: 

• U bent dementerend 

• U ligt in coma en u bent langdurig niet in staat uw zaken te regelen 

• U bent ernstig ziek 

• U hebt een zwaar ongeluk gehad 

• U bent langere tijd in het buitenland en er moeten spoedeisende zaken 
voor u worden geregeld 

 

Meestal treedt de volmacht in werking nadat een daartoe bevoegde en  
gespecialiseerde arts (VIA) verklaart dat u zelf niet meer wilsbekwaam bent.  
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U geeft de regie uit handen: 

 

Mentorschap 

Bewind 

Curatele 
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Wat indien er geen levenstestament is? 

 

 

 

Wat gebeurt er als u zelf niet meer in staat bent om te handelen 

(lichamelijk en/of geestelijk)? 
 

 

 

U geeft dan de regie uit handen! 
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Bewind 
 
• Verzoek aan kantonrechter 

 
• Op verzoek van familieleden/familieleden worden gehoord 

 
• Jaarlijkse rekening en verantwoording aan de rechter 

(indien in gemeenschap van goederen gehuwd over 
huwelijksvermogen!) 
 

• ‘In het belang van de rechthebbende’ dus geen schenkingen 
tenzij schenkingstraditie aangetoond  
 

• Machtiging kantonrechter vereist voor verkoop 
registergoederen en eventuele andere uitgaven 
 



Wat regel ik in een levenstestament? 

 

 

Te verdelen in drie delen: 

 

 

1. Persoonlijke zaken 

2. Ondernemingszaken 

3. Medische kwesties 
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Persoonlijke zaken 
 

- Basis is volmacht 

- Ondervolmacht 

- Wanneer treedt de volmacht in werking? 

- Wie is/zijn gevolmachtigde(n), 1 of meerdere 
vertrouwenspersonen? 

- ‘In de plaatsstelling’ 

- ‘Selbsteintritt’ 

- Rekening en verantwoording 
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Persoonlijke zaken 
 

- Maximum aan handelingen 

- Beheren bankzaken 

- Verkopen/beheren onroerend goed 

- Vastleggen schenkingsplan 

- Volmacht wijzigen huwelijkse voorwaarden / opheffen 
gemeenschap 

- Verdelen nalatenschap 

- Persoonlijke wensen 
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Ondernemingszaken 
 

- Wie stemt op aandelen en hoe? 

- Wie kan u opvolgen in uw bedrijf? 

- Benoemen/ontslaan directeur 

- Splitsen vennootschap 

- STAK (STichting AdministratieKantoor) 

- Etc  
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Medische zaken 
 

- Behandelverbod / behandelgebod 

- Euthanasie verklaring 

- Medische volmacht 

 

Voordeel van het levenstestament is dat het centraal 
geregistreerd is.  
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Wie benoemt u als belangenbehartiger? 

 

Iemand die u vertrouwt en van wie u zeker denkt te weten dat deze persoon 
niet in tweestrijd komt, bijvoorbeeld bij medische behandelwensen. 

 

Er kunnen meerdere belangenbehartigers worden aangewezen: voor 
vermogen de één (of meerdere), voor medische handelingen een ander.  

 

Als er kinderen zijn, worden vaak alle kinderen samen aangewezen. 

Als het de bedoeling is om een neef/nicht te benoemen, dan wordt er vaak 
voor gekozen om uit twee families iemand aan te wijzen.  

 

Er kan ook in het levenstestament een toezichthouder worden aangewezen 
die bijvoorbeeld belangenverstrengeling controleert.  
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 Het voordeel van het vastleggen van een levenstestament bij 
de notaris 

 
• Er is uitgebreid over wensen gesproken 

 
• Er is gewezen op risico’s 

 
• Notaris heeft de wilsbekwaamheid beoordeeld 

 
• Het levenstestament wordt ingeschreven in het Centraal 

Levenstestamenten Register 
 

• Een notariële akte heeft een sterke bewijskracht (de 
handtekening is ook daadwerkelijk gezet door degene die het 
betreft) 
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Wat kan er mis gaan? 
Financieel misbruik van ouderen 

 

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) 

is november 2012 gestart met het tweejarig actieplan 

‘Ouderen in veilige handen’. Eén van de doelstellingen is 

het voorkomen van financiële uitbuiting van ouderen. 

 

• Naar schatting zijn 30.000 ouderen jaarlijks slachtoffer van financieel 
misbruik 

• Hiervan is 80 % vrouw   

• Het begint vaak klein, bijvoorbeeld boodschappen doen van het 
huishoudgeld van iemand anders 

Persbericht KNB 14 februari 2013 



VRAGEN 

Heeft u nog vragen? U kunt ons bellen of mailen: 
• Tel: 0161-455851 
• Henny Schilder: H.Schilder@dktnotarissen.nl 

 
 
 

• Mirèse Vonhögen: M.Vonhogen@dktnotarissen.nl 
 



GRATIS ADVIES 

U KUNT GEBRUIK MAKEN VAN ONS INLOOPSPREEKUUR 
 
- elke 1ste en 3de donderdag van de maand in de  
Schakel in Gilze 16.00-17.00 
   
- elke 2de en 4de donderdag van de maand op ons 
kantoor in Rijen 16.00-17.00 
 
  Wij staan graag voor u klaar 
 



Bedankt voor uw komst 
Daamen de Kort van Tuijl Notarissen 


