Levenstestamenten: opstellen en activeren!
U heeft allemaal al wel eens gehoord van
In principe gaat de volmacht direct in bij
een testament. Daarin staat wat er moet
het tekenen van de volmacht als de
gebeuren bij uw overlijden. Maar heeft u al
partner de volmacht krijgt. Daar is meestal
wel eens gehoord van een algehele
geen bezwaar tegen, temeer ook omdat
volmacht of van een levenstestament?
veel mensen in gemeenschap van
goederen zijn gehuwd.
Een algehele volmacht of een levenstestament werkt niet bij overlijden, maar
Maar u kunt ook direct (daarbij) regelen
gaat over uw wensen bij leven!
dat als de partner het ook niet meer kan
Daar staan uw wensen in voor het geval u
regelen voor u, dat dan de kinderen een
uw belangen op enig moment niet meer
volmacht krijgen. Dat een dergelijke
kunt behartigen, bijvoorbeeld door
dementie.
U weet nooit wat de toekomst brengt.
Een hoofdonderdeel van
een levenstestament is
Regelt u de zaken nu goed voor later?
een volmacht.
Vandaar ook de naam:
volmacht aan de kinderen direct ingaat, is
'algehele volmacht', die je in de praktijk
meestal niet gewenst. Deze dient dus op
veel hoort. In dit stuk gebruik ik de termen
een later tijdstip in te gaan.
door elkaar heen, al zijn er verschillen.
Als oplossing voor een later ingaande
Met een geldige volmacht kan iemand
volmacht is de mogelijkheid om een
rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.
artsenverklaring op te nemen in het
Een volmacht kan alleen afgegeven
levenstestament. De arts kan verklaren dat
worden als u zelf in het bezit bent van uw
iemand niet meer in staat is om zijn eigen
volle verstandelijke vermogen. Anders kan
belangen op enig moment te behartigen,
een dergelijk levenstestament/volmacht
waarna van de volmacht door bijvoorbeeld
niet (meer) gemaakt worden.
de kinderen, gebruik kan worden gemaakt.
De notaris toetst dit.
Echter: artsen geven lang niet altijd een
Als iemand geen levenstestament maakt
dergelijke verklaring af. En als dat wel
en vervolgens later zijn belangen niet meer
wordt gedaan: hoe weet een instantie dat
kan behartigen door een geestelijke
de volmacht na het afgeven van een
stoornis of door welke oorzaak ook, dan is
dergelijke artsenverklaring rechtsgeldig is?
er een juridisch probleem. Een partner,
Wij adviseren daarom om in het levenskinderen of andere familieleden moeten
testament op te nemen dat, indien het
dan aan de rechter vragen of zij zaken
nodig is, de kinderen de volmacht samen
mogen regelen voor degene die dat niet
met de notaris kunnen activeren, maar pas
meer kan. Dat heet een bewind (en wordt
als beide ouders hun belangen niet meer
vaak gecombineerd met een mentorschap).
kunnen behartigen / of graag willen dat de
Via een levenstestament / volmacht
kinderen het al gaan regelen / of als aan
kun je een en ander regelen voordat het
een andere door u vastgestelde
zover komt.
voorwaarde is voldaan.

Het activeren van de volmacht in het
levenstestament gaat dan via een
afzonderlijke notariële akte, die door de
kinderen en de notaris wordt getekend en
afgegeven.
De kinderen kunnen met de notaris samen
bespreken wie van de gevolmachtigden
(vaak alle kinderen samen) welke
werkzaamheden zal gaan uitvoeren en of
de notaris daarbij een rol zal vervullen,
zoals als toezichthouder, adviseur of
iemand die toestemming dient te geven
voor bepaalde rechtshandelingen.
Natuurlijk kunt u ook uw eigen wensen
daarvoor al vastleggen in het levenstestament. Met deze akte kunnen de
kinderen aan instanties bewijzen dat ze
gevolmachtigd zijn.
Daarnaast kunnen ook veel andere zaken
in een dergelijk levenstestament worden
geregeld. Denk bijvoorbeeld aan
euthanasiebepalingen en dergelijke.
Wij informeren u graag.
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U kunt bij ons terecht voor alle notariële werkzaamheden en advies!
Vraagt u zich af of uw oude testamenten en huwelijkse voorwaarden nog goed zijn?
Heeft u advies nodig over een samenlevingscontract?
Door even te bellen kunt u een vrijblijvende afspraak maken voor een half uur gratis advies.

Op woensdag 2 april is er geen inloopspreekuur op kantoor,
maar kunt u bij de notaris wel ’inlopen’ op de startersavond bij Meesters Makelaardij
aan de Donkere Gaard 25 te Oudewater vanaf 17.00 tot 20.00 uur.

