
aan bijvoorbeeld de kinderen.
In de loop van de tijd hebben de estate-
planners de algemene volmacht laten 
uitgroeien tot een levenstestament. 
Een testament dat werkt bij leven.
Een testament maakt men alleen en om 
die reden worden ze niet meer door 
meerdere mensen tegelijkertijd gemaakt. 
Dat is veel passender, zo bleek, want de 
ene “levenstestateur” kan hele andere 
wensen hebben dan een andere levens-
testateur. Dan moet je ook eenzijdig 
dingen kunnen aanpassen.
De afgelopen jaren is dat levenstestament 
door de maatschappij omarmd en meer 
aanvaard. Banken laten volmachten 
doorlopen nadat ze kennis hebben 
genomen van het niet meer wilsbekwaam 
zijn van iemand, mits in een levens-
testament verankerd. Er komt nergens 
gerechtelijke machtiging aan te pas en of 
er aan iemand rekening en verantwoording 
moet worden afgelegd is aan degene die 
het levenstestament heeft gemaakt.

Vorige keer schreef ik over vermogen. 
Hoe meer vermogen, hoe meer zorgen 
zou u kunnen zeggen, want hoe meer 
belasting en dergelijke. 
Zou u schenken aan kinderen of neefjes 
en nichtjes en zou u daarmee willen 
doorgaan ook als u het niet meer kunt?  
Tja, dan kunnen we dat opnemen in dat 
levenstestament. Hoe meer u kwijt bent als 
u naar dat verzorgingshuis moet of als u 
overlijdt.... hoe minder eigen bijdragen en 
hoe minder belasting!
In zo’n levenstestament staat ook  
vaak iets over behandelverboden en 
euthanasiebepalingen.
U heeft de uitspraak van september 
misschien gehoord: een arts had 
euthanasie toegepast bij een diep 
dementerende vrouw. Die gaf wisselende 
berichten in die staat over wel of geen 
euthanasie. Deze arts die euthanasie had 
toegepast werd toch ontslagen van alle 
rechtsvervolging (hij had het dus goed 
gedaan), omdat er een goede 
wilsverklaring was gemaakt in de tijd dat 
die zwaar dementerende vrouw dat nog 
goed kon overzien. In die diep 
dementerende staat was er geen overleg 
meer met haar mogelijk, zo zei de rechter 
en dus was die euthanasie juist toegepast 
op dat moment conform haar wens.
Een goede reden om toch die 
euthanasiebepaling in uw 
levenstestament op te nemen.
Heeft u geen levenstestament of volmacht 
en kunt u iets niet meer op enig moment?
Dan zijn we te laat en is de enige weg om 
zaken geregeld te krijgen de gang naar de 
rechter om te vragen om een bewind met 
eventueel mentorschap.
Maar: dan moet die bewindvoerder wel 
jaarlijks rekening en verantwoording 
afleggen en moet er machtiging worden 
gevraagd aan de rechter, bijvoorbeeld bij 
verkoop van een woning.
Vorige week was er een ‘stakeholders-
diner’ van onze beroepsorganisatie, de 
KNB, waar minister Sander Dekker bij 
aanwezig was. Bij de opening roemde hij 
het levenstestament als teken van sociale 
betrokkenheid en voorbeeld van het 
innovatief vermogen van het notariaat.
Mooie woorden, want zo is het in de 
praktijk uitgegroeid tot hetgeen het nu is!
Komt u rustig eens langs voor een 
vrijblijvend adviesgesprek van ongeveer 
een half uur! Ik vertel u graag meer over 
de mogelijkheden.
Nu u weet wat het is, 
is het tijd om er één te maken!

Lange leve de levenstestamenten
Weet u al wat een levenstestament is? 
Veel mensen blijken dat nog niet - of niet precies - te weten!
Deze editie neem ik u graag mee naar de levenstestamentenpraktijk.
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“Bij de aankoop van 
uw nieuwe woning 
zijn wij u graag van dienst!
Wij hanteren scherpe  
all-inclusive tarieven.
Vraagt u naar de voorwaarden!” mr. A. J. W. Kuiper

De basis van elk levenstestament is 
eigenlijk dat er door iemand een volmacht 
wordt gegeven aan iemand anders. En wat 
is dan eigenlijk precies een volmacht?
Een volmacht is op grond van de 
bepalingen van de wet (voor de 
liefhebbers: artikel 60 van boek 3 van het 
Burgerlijk Wetboek): een bevoegdheid die 
iemand verleent aan iemand anders om in 
zijn naam rechtshandelingen te verrichten. 
Degene die volmacht verleent mag, als dat 
nog kan, naast de gevolmachtigde ook zelf 
rechtshandelingen verrichten.
Toen ik in het notariaat begon, zo rond 
2001, maakten we al akten van algemene 
volmachten. Dat was best omstreden toen, 
want kon dat zo maar wel?
Sommige notarissen vonden van wel en ze 
werden daarom gemaakt. Meestal waren 
ze dan meerzijdig en door meerdere 
mensen tegelijkertijd getekend. 
Een man en vrouw hadden dan samen 
één algehele volmacht, waarbij ze dan 
volmacht aan elkaar gaven en daarna  

De juiste notaris ontzorgt!


