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I
s uw bedrijf, al dan niet tijdelijk, stuurloos als u als on-

dernemer onverwacht uitvalt? Wie neemt de beslissing in 

uw onderneming als u door een ongeluk in coma raakt, of 

als u een hersenbloeding krijgt? Weet u zeker dat geen van uw 

medewerkers tijdens uw afwezigheid de mogelijkheid heeft om 

bepaalde correspondentie door de papierversnipperaar te halen 

die daardoor definitief verdwijnt?

Het kan ook zijn dat u geen ondernemer bent. U hebt wel een 

eigen woning en vermogen op de bankrekening. Ook u kunt 

straks niet meer in staat zijn uw eigen wil te bepalen. Dit kan 

tijdelijk zijn door bijvoorbeeld een ziekenhuisopname of een 

verblijf in het buitenland. Maar dit kan ook permanent zijn door 

bijvoorbeeld dementie. Wie mag dan de beslissingen nemen en 

waarover?

Ik besef dat het niet prettig is om na te denken over mogelijke 

wilsonbekwaamheid, maar het is wel noodzakelijk. Gelukkig 

doen veel mensen het wel en hebben een akte van algemene 

volmacht opgesteld. Het zogenoemde levenstestament waar 

een algemene volmacht één onderdeel van is, wordt steeds 

populairder. Een levenstestament is een document dat door 

een notaris kan worden opgesteld voor het geval er iets in uw 

leven gebeurt waardoor u niet meer in staat bent de regie over 

uw leven uit te voeren. Dat kan doordat hierboven benoemde 

gebeurtenissen plaatsvinden. 

Een levenstestament is een testament dat werkt tijdens leven. 

In een levenstestament kunnen verschillende zaken worden 

vastgelegd die in uw specifieke situatie van belang zijn. U kunt 

hierbij denken aan uw financiën, woning en andere onroerende 

zaken, schenkingen, het geven van toestemming voor het al dan 

niet mogen verrichten van medische handelingen of bijvoor-

beeld meer praktische zaken voor na uw overlijden. Onlangs 

was ik betrokken bij gesprekken die gevoerd werden om de 

inhoud van het levenstestament vast te stellen. Mijn cliënt gaf 

daarbij uitdrukkelijk aan dat hij na zijn overlijden begraven 

wilde worden. Hij wilde op grond van zijn levensovertuiging niet 

gecremeerd worden.

Wanneer gaat het levenstestament in? Een niet onbelangrij-

ke vraag. U kunt kiezen voor een direct ingaande volmacht of 

een volmacht die ingaat op het moment nadat een arts heeft 

bepaald dat u niet meer in staat bent om uw vermogen te be-

heren. De gevolmachtigde kan dan pas aan de slag als eerst een 

onafhankelijke arts, dus niet de eigen huisarts, heeft vastgesteld 

dat u niet meer in staat bent om uw vermogen te beheren. Het 

nadeel hiervan is dat hier enige tijd mee gemoeid kan zijn, en 

de extra kosten van de onafhankelijke arts. 

Is het notarieel-levenstestament eenmaal opgemaakt, dan 

wordt dit exemplaar bewaard bij de notaris. U ontvangt een 

origineel gewaarmerkt afschrift van de notariële akte. Meestal 

zal het levenstestament door de notaris worden aangemeld bij 

het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR). Dit register kan 

alleen door notarissen worden ingezien. In dit register staat 

alleen vermeld of er een levenstestament is gemaakt. De inhoud 

van het testament wordt niet opgenomen.

Wanneer eindigt het levenstestament? Een aantal beëindi-

gingsgronden zijn duidelijk. Bijvoorbeeld het overlijden van 

de volmachtgever of gevolmachtigde. Ook hun ondercurate-

lestelling of hun faillissement zijn reden tot eindiging van de 

volmacht. Ook kan de volmacht eindigen door herroeping door 

de volmachtgever of door opzegging door de gevolmachtig-

de. Er bestaan echter meer mogelijkheden om de volmacht te 

beëindigen. Zo kan worden bepaald dat een volmacht aan uw 

partner eindigt op het moment dat het huwelijk of geregistreerd 

partnerschap met uw partner eindigt.

Wanneer u uw notarieel-levenstestament wilt herroepen dan 

moet dit ook weer bij notariële akte plaatsvinden. Hier volstaat 

het niet dat u uw gewaarmerkte exemplaar door de papierver-

snipperaar haalt! ‹
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