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Het levenstestament 

Heeft u wel eens nagedacht wie uw zaken (tijdelijk) voor u regelt als u dat 

zelf niet meer kunt? Bijvoorbeeld als u een ongeluk krijgt of plotseling ziek 

wordt en op de IC-afdeling terechtkomt? Een ziekte zou ook langdurig 

kunnen zijn; denk aan dementie. 

 

Misschien heeft u wel eens gehoord van het levenstestament. Dat is iets 

anders dan een testament. Met een testament regelt u aan wie u uw 

vermogen nalaat na overlijden. Een levenstestament is een document op 

grond waarvan één of meer personen namens u mogen handelen tijdens 

uw leven. Maar waarom zou u dat opstellen? 

 

Reden 1: zelf de regie houden 

Met een levenstestament wijst u één of meer personen aan die uw zaken 

voor u mogen regelen als u dat zelf niet meer kunt vanwege een geestelijke 

of lichamelijke oorzaak. Deze situatie heet ‘wilsonbekwaamheid’. Met een 

levenstestament kunt u zelf bepalen wie u vertrouwt en wie dus uw zaken 

in die situatie voor u waarneemt. Deze vertrouwenspersoon wordt dan uw 

‘gevolmachtigde’ genoemd. 

 

Het levenstestament bepaalt precies wat de taken van de gevolmachtigde 

zijn en hoe de gevolmachtigde verantwoording moet afleggen voor zijn of 

haar handelingen. Daarnaast worden uw wensen opgenomen voor de 

toekomstige (onvoorziene) situatie waarin u niet meer in staat bent om uw 

eigen zaken te regelen. 

 

Zonder levenstestament bepaalt de rechter wie uw zaken mag regelen als 

u dat zelf niet meer kunt. De rechter kan dan een bewindvoerder (voor 

financiële zaken), een mentor (voor persoonlijke zaken) of een curator 

(voor financiële én persoonlijke zaken) aanstellen. Daar kan best wat tijd 

overheen gaan. Bovendien heeft u geen invloed op deze benoeming. Het is 

bijvoorbeeld niet zo dat de rechter altijd uw partner of een ander familielid 

benoemt. Een benoeming door de rechter zal minder snel aan de orde zijn 

als u daar zelf al in heeft voorzien met een levenstestament. 

 

Reden 2: bankzaken regelen 

Als u voor korte of langere tijd niet in staat bent om uw eigen zaken te 

regelen, dan is het van belang dat de binnenkomende rekeningen wel 

gewoon betaald blijven worden. Daarom kan de gevolmachtigde met het 

levenstestament ook uw bankzaken afhandelen. Bij wilsonbekwaamheid 

accepteren veel banken een gewone machtiging niet meer, maar een 

levenstestament doorgaans wel.  

 

Naast het betalen van de rekeningen kan de gevolmachtigde bijvoorbeeld 

automatische betalingen stopzetten, uw belastingaangifte doen of namens 

u geld doneren aan goede doelen als u in het levenstestament heeft 

aangegeven dat u dat wilt (of juist niet!). Om eventueel financieel misbruik 

van uw vermogen te voorkomen, kunt u iemand aanwijzen die toezicht 

houdt op de gevolmachtigde. Maar dat is niet verplicht. 

 

Reden 3: medische wensen vastleggen 

Met het levenstestament kunt u ook een medische volmacht afgeven, 

zodat uw gevolmachtigde namens en voor u medische beslissingen kan 

nemen. De gevolmachtigde wordt daarmee het aanspreekpunt voor artsen 
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en zorginstellingen. U kunt daarbij vastleggen met wie de gevolmachtigde 

eerst moet overleggen en aan wie hij of zij advies moet vragen.  

 

In de medische volmacht kunt u ook uw eventuele wensen over medische 

zaken vastleggen. Misschien heeft u een voorkeur voor een bepaald 

verpleeg- of verzorgingstehuis of heeft u gedachten over de zorg die u wilt 

ontvangen. Door dit vast te leggen weet de gevolmachtigde waarmee hij of 

zij rekening moet houden. Ook voor de behandelend arts kunt u uw wensen 

opschrijven, bijvoorbeeld over een behandelverbod of een 

euthanasieverzoek. Overigens blijft het uiteindelijk aan de behandelend 

arts of deze uw wensen in een specifiek geval zal opvolgen. 

 

Reden 4: continuïteit van uw onderneming waarborgen 

Heeft u een eigen onderneming of bent u aandeelhouder of vennoot? Dan 

kan het extra verstandig zijn om een levenstestament te maken. Als u als 

ondernemer voor korte of langere tijd niet beschikbaar bent, kan de 

onderneming stuurloos raken. Dit zou de continuïteit van de onderneming 

ongewenst in gevaar kunnen brengen. Door een gevolmachtigde aan te 

wijzen kunnen er beslissingen worden genomen en kan de onderneming 

worden voortgezet tijdens uw afwezigheid.  

 

Met de ondernemersvolmacht in het levenstestament beschermt u ook de 

belangen van uw zakenpartner(s) en personeel. Zij kunnen dan tijdens uw 

afwezigheid bij de gevolmachtigde terecht. Daarbij kunt u vastleggen op 

welke manier de gevolmachtigde in een bepaalde situatie moet handelen. 

Uw wensen voor de onderneming zouden bij korte afwezigheid namelijk 

anders kunnen zijn dan bij langere afwezigheid.  

 

Reden 5: praktische zaken afhandelen 

Tot slot biedt het levenstestament bij uitstek uitkomst bij het regelen van 

praktische zaken. Wat moet er bijvoorbeeld gebeuren met uw inboedel of 

persoonlijke spullen als u wordt opgenomen in een verpleeg- of 

verzorgingstehuis? Wie zorgt er dan voor uw huisdieren en wie betaalt de 

kosten daarvoor? Wat moet er gebeuren met uw online accounts? En is het 

de bedoeling dat lopende abonnementen worden voortgezet? 

 

Verder kunt u denken aan praktische zaken rondom uw uitvaart. In het 

levenstestament kunt u bijvoorbeeld vastleggen of u een begrafenis of 

crematie wenst. Of hoe de dienst eruit moet zien. Dit kunt u ook regelen in 

een testament, maar de erfgenamen krijgen het testament vaak pas ná de 

uitvaart onder ogen. Dan is het handig als u uw wensen ook al kenbaar 

heeft gemaakt aan de gevolmachtigde. 
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Tot slot 

Het is verstandig om na te denken over een levenstestament voordat u in 

de (onverwachte) situatie terechtkomt waarin u uw eigen zaken niet meer 

kunt regelen. Wij kunnen u daarbij helpen. 

 

Heeft u vragen over het levenstestament of wilt u daar meer informatie 

over ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn en blijven 

bereikbaar voor uw vragen.  

 

Met vriendelijke groet, 

Schaap Advocaten Notarissen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze tekst is vooral algemeen en informerend bedoeld. Deze tekst bevat dus geen 

juridisch advies dat op een (specifieke) praktijksituatie kan worden toegepast. 

Neem daarvoor contact met ons op. Schaap Advocaten Notarissen is niet 

aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuistheid of onvolledigheid van deze 

tekst. Op deze tekst rust auteursrecht. 

Neem contact op met: 

 
Marianne van der Laak 
+31 (0)10 277 03 97 
vanderlaak@schaap.eu 
notaris / estate planner 
 
 
 
Dieuwertje Rip 
+31 (0)10 277 03 30 
rip@schaap.eu 
kandidaat-notaris 
 
 
 
Eefje Kruijs Voorberge 
+31 (0)10 277 03 30 
kruijsvoorberge@schaap.eu 
kandidaat-notaris 
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