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Informatie over het vastleggen van beschikkingen in een "levenstestament" 

Iets regelen voor het geval u iets niet meer kunt
Al geruime tijd leeft de wens bij veel mensen om iets vast te kunnen leggen voor het geval zij 
wilsonbekwaam of handelingsonbekwaam geraken, door een (tijdelijke of langdurige) 
geestelijke of lichamelijke oorzaak.
In het notariaat zijn al vele jaren modellen ontwikkeld, om aan deze wens tegemoet te komen.
Zo werd een "algemene volmacht" of een "euthanasieverklaring" al veelal gemaakt bij 
notariële akte.

Levenstestament
Sinds kort is er tevens een wat uitgebreidere mogelijkheid om al deze specifieke, veelal op 
maat gesneden, wensen vast te leggen in een zogenaamd "levenstestament".

Dit "levenstestament" houdt, zoals het woord al zegt, veelal in een reeks van beschikkingen 
die juist al werking hebben bij leven (terwijl een "normaal" testament pas werking krijgt op 
het moment van overlijden).
Deze beschikkingen uiten zich met name weer in een aantal volmachten die worden verleend.
Aan de volmachten kan een beperking of voorwaarde worden verbonden, bijvoorbeeld dat 
van de volmacht alleen gebruik kan worden gemaakt ingeval u als volmachtgever 
bijvoorbeeld zelf door een geestelijke oorzaak niet meer in staat zou zijn om die 
rechtshandelingen te verrichten en ingeval een arts daartoe een verklaring zou hebben 
uitgebracht.

Dit behoeft overigens in het geheel niet het geval te zijn: een volmacht kan ook worden 
verleend voor een bepaalde periode en kan daarna eindigen.

Hieronder zet ik graag de mogelijkheden uiteen, die in een dergelijk levenstestament kunnen 
worden opgenomen:

Beschikkingen levenstestament
1. Volmacht

Veelal worden eerst, net als bij de klassiekere "algemene volmacht", volmachten verleend 
aan een gevolmachtigde om allerlei rechtshandelingen te verrichten.
Dit kan op allerlei vlakken zijn. Het kan uitgebreid, beperkt of heel algemeen.
Veelal betreft het alle mogelijke en denkbare rechtshandelingen die voorstelbaar zijn.

Ingeval u een onderneming heeft, kan  ook hiertoe volmacht worden gegeven om 
bepaalde zaken te regelen.

Daarbij kan een beperking worden aangebracht in het bedrag waartoe de gevolmachtigde 



kan optreden of een beperking in de tijd dat hij die handelingen mag verrichten.
Verder kan er daarbij een voorwaarde aan worden gekoppeld, bijvoorbeeld de genoemde 
artsenverklaring.

2. Internet
Het internet wordt steeds complexer. Bij veel instanties en op veel sites worden 
wachtwoorden aangemaakt. Het is handig dat een gevolmachtigde hierover zou kunnen 
beschikken zodat hij of zij ook bijvoorbeeld e-mail kan beheren en dergelijke ingeval dat 
nodig mocht blijken te zijn. U kunt deze gegevens in uw levenstestament opnemen.

3. Medisch optreden
Allereerst is het mogelijk dat u een behandelverbod opneemt in uw levenstestament 
ingeval er zich een situatie voordoet, dat u dat niet zelf meer kunt verklaren.

4. Toezichthouder op de gevolmachtigde
Verder kunt u een toezichthouder aanstellen, waaraan de gevolmachtigde rekening en 
verantwoording dient af te leggen.

5. Herroeping
Veelal worden er enige algemene regels vastgelegd omtrent het herroepen van een 
levenstestament.

6. Bewind en mentorschap
Ingeval er toch over uw vermogen een bewind wordt aangevraagd of een mentorschap of 
ingeval u onder curatele wordt gesteld, kunt u laten opnemen in uw levenstestament
welke personen dat in ieder geval niet dienen te zijn.
Ook kunt u aanwijzen wie dan een dergelijke functie wel zou moeten vervullen.

7. Schenkingen, woningen, inboedel en uitvaart
Tenslotte kunt u nog allerlei bepalingen maken ten aanzien van het al dan niet doen van 
schenkingen, het beschikken over woningen en inboedel en ten aanzien van 
uitvaartbepalingen door een gevolmachtigde, een bewindvoerder of een curator.

Registratie
Sinds 2011 is het mogelijk om het bestaan van dergelijke beschikkingen in te laten schrijven 
bij het register dat aangehouden wordt bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, zodat 
het mogelijk is deze te raadplegen als er zich een omstandigheid voordoet dat het 
levenstestament wellicht gebruikt zou moeten gaan worden.

Vragenlijst
Ingeval u voornemens bent om dergelijke wilsbeschikkingen op te laten maken in een 
"levenstestament", dan zouden wij u graag u de navolgende dertig vragen voorleggen.
Aan de hand daarvan kunnen wij een eerste opzet maken van het levenstestament en dat met u 
bespreken.

Vragen omtrent:

Gevolmachtigde:
1. Wie zou u willen benoemen tot gevolmachtigde?
2. Dient aan deze volmachtverlening een beperking te worden gesteld, middels:



a. een maximaal bedrag waartoe de gevolmachtigde kan optreden?
b. een beperking in uw vermogens om dit zelf te doen?

3. Ingeval u meerdere gevolmachtigden gezamenlijk heeft aangewezen: mogen zij ieder 
afzonderlijk ook over eventuele registergoederen beschikken of dienen zij dit 
gezamenlijk te doen?

4. Geldt voor de volmacht een beperking in de tijd?
5. Dient de gevolmachtigde rekening en verantwoording af te leggen en zo ja: hoe vaak?
6. Dient de volmacht gedurende een bepaalde periode onherroepelijk te zijn?
7. Dient de volmacht te eindigen bij uw overlijden of bij uw ondercuratelestelling?
8. Mag de gevolmachtigde zelf iemand anders aanwijzen, zodat de volmacht aan iemand 

anders kan worden "overgedragen?". En zo ja: wilt u dan bij voorbaat al aanwijzen wie 
dat dan is?

9. Mag een gevolmachtigde ook op grond van de door u gegeven volmacht als wederpartij 
van zichzelf optreden?

10. Dient een gevolmachtigde loon ontvangen voor de werkzaamheden? Zo ja, 
a. hoe hoog mag dit (uur)loon zijn;
b. hoe vaak mag hij dat in rekening brengen?
c. Dient dit uurloon te worden geïndexeerd?
d. wilt u dat een toezichthouder de hoogte bepaalt?

Verklaringen van een arts
11. Dient de volmacht direct te werken of dient een arts te verklaren dat u het zelf niet meer

kunt?

Onderneming
12. Heeft u een onderneming, waarvoor u tevens één en ander zou willen bepalen en 

waarvoor u een gevolmachtigde zou willen aanwijzen?
Zo ja: graag naam, adres, rechtsvorm en kamer van koophandel nummer van deze 
onderneming

13. Ingeval er dient te worden geïnvesteerd in uw bedrijf: mag een gevolmachtigde dit doen 
en zo ja: tot welk bedrag?

14. Wenst u overigens beperkingen aan een gevolmachtigde op te leggen qua bedragen en 
dergelijke?

Het buitenland
15. Heeft u buitenlandse bezittingen en wenst u een gevolmachtigde ook machtiging te geven 

om ter zake van die goederen iets te regelen? Dan vernemen wij dat graag van u;

Digitale zaken en internet
16. Ingeval u de gevolmachtigde wilt machtigen om ook zaken via internet te regelen en 

dergelijke vernemen wij dat graag. Daarbij kunt u daarin de inlogaccountants en 
wachtwoorden laten opnemen. Denkt u daarbij aan e-mailaccounts, inloggegevens van 
"social media" en dergelijke.

Medische wensen
17. Wenst u een behandelverbod op te nemen ingeval u op een bepaald moment niet meer in 

staat bent om aan te geven dat u wenst dat u niet verder wordt behandeld?
18. Wenst u een euthanasieverzoek op te nemen?
19. Zijn er personen waarvan u wenst dat er geen contact mee wordt opgenomen ingeval er 

dergelijke medische beslissingen dienen te worden genomen? Zo ja: wat is daar de reden 



van?

Toezichthouders
20. Wenst u een toezichthouder aan te stellen, die toezicht houdt op de gevolmachtigde? Zo 

ja: wie wenst u daartoe aan te stellen?
21. Ontvangt een toezichthouder daarvoor salaris?

Onderbewindstellingen, mentorschappen en curatelen
22. Ingeval toch een bewind of mentorschap of curator aangesteld wordt: wie zou u hiertoe 

willen benoemen? Wilt u deze persoon weer een loon toekennen?
23. Wilt u verder nog verdergaande bevoegdheden toekennen ingeval er een curator komt of 

een bewindvoerder over uw vermogen, bijvoorbeeld 
a. dat zij een kopie mogen inzien van het laatstelijk door u gemaakte testament of 
b. dat zij schenkingen mogen doen aan bijvoorbeeld goede doelen of aan uw 

toekomstige erfgenamen;
c. dat mijn woning wordt verkocht aan bepaalde personen of dat bepaalde personen 

rechten van eerste koop verkrijgen ten aanzien van die woning?
24. Of iets ten aanzien van eventueel ondernemingsvermogen?

Voogdij
25. Stel dat u nog minderjarige kinderen heeft en u kunt uw wil niet meer uiten en het gezag 

wordt u ontnomen, omdat u feitelijk niet meer in staat bent om ter zake iets te bepalen, 
wilt u dan een voogd aanstellen?

Woning en inboedel
26. Ingeval u zelf niet meer kunt beschikken, wenst u dan dat de gevolmachtigde als daartoe 

aanleiding bestaat al iets kan regelen ten aanzien van de verkoop van de woning en het 
afvoeren of weggeven van inboedelgoederen?

Huisdieren
27. Wie dienen voor uw huisdieren te zorgen ingeval in de zorg voor deze dieren dient te 

worden voorzien?

Informatie
28. Wenst u dat er een verwijzing is naar de vindplaats van uiterste wilsbeschikkingen bij 

bijvoorbeeld een andere notaris?

Codicillen
29. Wilt u verwijzen naar codicillen?

Uitvaart
30. Wilt u uitvaartwensen in uw levenstestament opnemen of bijvoegen in een aparte bijlage?

Tot slot
Zoals uit het bovenstaande wel blijkt: het levenstestament kan heel uitvoerig worden 
vormgegeven. Dit hoeft uiteraard niet, u kunt ook met een kortere volmachtregeling volstaan.
In ieder geval is het goed dat u weet wat u kunt regelen in een notarieel levenstestament.
Uiteraard zijn u bij het opstellen daarvan graag van dienst!

Mr A.J.W. Kuiper, notaris


