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Levenstestament 

Een levenstestament is een akte met een of meer volmachten en wensen. Het is bedoeld om zelf de 

regie te houden over je leven als je zelf niet meer in staat bent te beslissen of niet wilsbekwaam 

meer bent bijvoorbeeld als gevolg van dementie. In zo’n document leg je voor bepaalde situaties vast 

wat er moet gebeuren en wie waarover, hoe en wanneer kan beslissen. Een levenstestament kan je 

alleen opstellen zo lang je wilsbekwaam bent. Een levenstestament is dus wat anders dan een 

‘gewoon’ testament dat pas in werking treedt na iemands overlijden: zie nalatenschap. Ook is het 

iets anders dan een zorgtestament, een document waarin je in overleg met begeleiding en kind 

beschrijft welke zorg en begeleiding voor jouw kind gezien zijn/haar achtergrond het beste is. 

Voor ouders met (een) kind(eren) met een beperking is een levenstestament extra van belang. Voor 

hun is ook de vraag wie de belangen van hun kind(eren) met een beperking gaat behartigen heel erg 

belangrijk naast al die andere vragen. Deze notitie is met name vanuit en voor deze doelgroep 

opgesteld met als doel wegwijs te worden in deze materie en als voorbereiding op een gesprek met 

de notaris. De tekst is niet uitputtend, omdat er veel aspecten een rol spelen. In dit stuk gaan we 

alleen in op de hoofdpunten. Belangrijke onderwerpen voor het levenstestament zijn: 

• Wat kan je regelen? Daarbij gaat niet alleen over geld en bezittingen, maar ook over 

medische en persoonlijke zaken. 

• Wie wordt de persoon of de personen aan wie je deze belangen toevertrouwt? Waaraan 

moet een vertrouwenspersoon voldoen? 

• Op welke manier moet er rekening en verantwoording worden afgelegd, en hoe regel je het 

toezicht? 

• Wie stelt het levenstestament op, wie stel je van het levenstestament op de hoogte, wat is 

de duur van een volmacht, het drieluik mentorschap-bewind-curatele, digitale aspecten enz. 

• Waar vind ik nog meer informatie? 

 

Wat kan je regelen? 

Het levenstestament is net als het ‘gewone’ testament persoonlijk. Dat betekent dat je een heleboel 

zaken op je eigen manier kunt regelen. Je maakt dus zelf de keus welke onderwerpen je wilt 

uitwerken. In hoofdlijnen kan het gaan om: 

• Behartiging van de belangen van kind met een beperking op zowel zakelijk als op medisch 

gebied. Daarvoor is belangrijk dat het mentorschap, de bewindvoering of curatorschap al is 

geregeld. In het levenstestament kan je vervolgens aangeven wie je als opvolger voordraagt 

(of juist niet) en waarom, zodat de kantonrechter die dit beslist, zich daarvan een beeld kan 

vormen; 

• Wensen voor eigen verzorging, behandeling en het nemen van beslissingen, b.v. welke arts, 

welke behandeling, beheer van het eventuele PGB budget, beslissingen op medisch gebied 

met financiële gevolgen enz.; 

• Uitvoering van medische verklaringen als euthanasie verklaring, levenswensverklaring, niet-

behandelverklaring en donorcodicil; 

• Diverse zakelijke en persoonlijke belangen zoals administratie en belastingaangifte, beheer 

van het vermogen, beheer en/of verkoop van het huis en de inboedel, het doen van 

schenkingen (zo ja aan wie, met welk doel, hoeveel en hoe lang?), geld uitlenen of voor jou 

lenen, zorg voor huisdieren e.d. Het feit doet zich voor, dat als een van de partners 
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wilsonbekwaam wordt, de ander niet zomaar kan beslissen over de gezamenlijke 

eigendommen. Zonder volmacht moet die partner de rechter om toestemming vragen. 

• Wie benoem je als vertrouwenspersoon/gevolmachtigde en wie draag je als opvolgend 

gevolmachtigde voor als de benoemde gevolmachtigde die taak niet langer kan of wil 

uitvoeren; 

• Ook wensen rond overlijden zoals crematie of begrafenis, welke genodigden, muziek, vorm 

van de bijeenkomst, advertentie, begrafenisondernemer enz. kunnen worden opgenomen. 

 

Wie wordt de gevolmachtigde/vertrouwenspersoon aan wie je deze belangen toevertrouwt? 

De persoon die je machtigt om jouw levenstestament uit te voeren tijdens jouw laatste levensfase, 

geef je het vertrouwen, dat hij je zaken goed behartigt. Belangrijk is dus dat de gevolmachtigde je 

volste vertrouwen heeft. Verder is het belangrijk dat hij/zij voldoende deskundig is, en op de hoogte 

is van je wensen. Natuurlijk (wettelijke eis) moet de gevolmachtigde handelings- en wilsbekwaam 

zijn. Meestal worden naaste bekenden als gevolmachtigde gevraagd en benoemd. Ook kunnen 

rechtspersonen zoals een stichting tot gevolmachtigde worden benoemd. 

Afhankelijk van wat je allemaal wilt regelen en wie je wat toevertrouwt (zakelijke belangen zijn wat 

anders dan medische zaken), kan je één of meerdere gevolmachtigden benoemen. Wanneer een 

partner nog in leven is, zal die de zaken meestal behartigen. Maar als die (of een andere 

gemachtigde) zijn/haar taak niet langer wil of kan uitvoeren, is het belangrijk een opvolgend 

gemachtigde te hebben benoemd. De gevolmachtigde kan je ook de taak geven een opvolger te 

benoemen. Het komt er op neer, dat je de gevolmachtigde – en zeker bij meerdere gevolmachtigden 

- zo duidelijk mogelijk weten wat je wilt of wat je juist niet wilt.  

 

Afleggen van rekening en verantwoording 

De gevolmachtigde heeft geen vrijbrief: over zijn/haar doen en laten zal verantwoording moeten 

worden afgelegd. Dat kan aan de volmachtgever (zolang deze nog wilsbekwaam is) of aan de in het 

levenstestament benoemde toezichthouder. Zo is na te gaan of de uitvoering plaatsvindt volgens het 

levenstestament. Ook kan kwijting worden verleend aan de gevolmachtigde, waardoor anderen geen 

grond hebben voor eventuele bezwaren. Meestal wordt periodiek rekening en verantwoording 

afgelegd. In het geval van een echtpaar wordt er vaak geen verantwoording afgelegd, maar zeker als 

een ander dan de partner gevolmachtigde is, is het verstandig altijd een toezichthouder aan te 

wijzen. Vragen daarbij: 

• Hoe vaak moet er verantwoording worden afgelegd, alleen aan het einde of ook tussentijds? 

• Waarover precies wordt verantwoording afgelegd? 

• Aan wie moet dat gebeuren?  

• Wie betaalt de eventuele kosten van deskundigen? 

Bij belangrijke beslissingen zoals de verkoop van een huis, grote uitgaven of schenkingen, maar ook 

ingrijpende medische beslissingen is toetsing of toestemming door de toezichthouder tijdens de 

handelingen zelf aan te bevelen. Overleg met de toezichthouder en/of het raadplegen van andere 

deskundigen leidt dan doorgaans tot beter afgewogen beslissingen en betere oplossingen. 
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Vastlegging wensen in actueel levenstestament met volmacht(en), registratie en kennisgeving 

Ieder kan zelf beschrijven wat er in het levenstestament komt te staan. Maar omdat er meestal 

zakelijke kanten aan vast zitten, is het in veel gevallen verstandiger e.e.a. notarieel vast te leggen. 

Een akte die door een notaris deskundig is opgesteld geeft veel minder discussie, omdat de identiteit 

van de volmachtgever en diens wilsbekwaamheid ten tijde van opmaken objectief is gecontroleerd. 

Ook moeten sommige volmachten volgens de wet in notariële vorm worden opgesteld. Verder kan 

een notarieel levenstestament geregistreerd worden in het Centraal Levenstestamenten Register, 

waardoor het makkelijk te vinden is. Actualisatie van een levenstestament is aan te bevelen als de 

persoonlijke omstandigheden veranderen. 

Daarnaast is het belangrijk vast te leggen welke partijen je levenstestament kunnen bekijken of een 

afschrift krijgen. Dit kunnen zijn de huisarts, bank, gevolmachtigde(n), de eventuele toezichthouder 

en directe familieleden.  

 

Duur van de volmacht  

Een volmacht kan direct na ondertekening ingaan of op een later moment wanneer je als 

volmachtgever zelf niet meer kan handelen. Je kunt aangeven onder welke omstandigheden het zo 

ver is. Dat kan b.v. het moment zijn dat een (bevoegde) arts verklaart dat de volmachtgever niet 

meer wilsbekwaam is. 

De volmacht eindigt op het moment dat de volmachtgever overlijdt. Soms wordt deze termijn 

verlengd, omdat het altijd enige tijd duurt, voordat er een verklaring van executele of erfrecht door 

een notaris wordt afgegeven. Ook eindigt de volmacht als het levenstestament herroepen wordt of 

als de gevolmachtigde b.v. failliet gaat. 

 

Digitale zaken 

Veel mensen zijn actief op sociale media, en doen online hun bankzaken. Het is verstandig daarvan 

een lijst inclusief wachtwoorden in een gesloten enveloppe bij een notaris of elders in beheer te 

geven, zodat bekend is waar je op internet actief bent. Zonder deze gegevens of een duidelijke 

volmacht is het voor de gevolmachtigde nauwelijks mogelijk een account te wijzigen of op te heffen, 

omdat bedrijven volmachten eisen van de gebruiker als de gebruiker zelf niet langer zijn zaken kan 

aanpassen. 

 

Onvoorziene omstandigheden 

Als er geen levenstestament met (een) volmacht(en) is en je zelf je belangen niet meer kunt 

behartigen, dan kunnen derden de kantonrechter vragen een mentor, bewindvoerder of een curator 

te benoemen. Het gaat om wettelijke regelingen waarbij de (kanton)rechter een rol speelt zowel bij 

de benoeming van een bewindvoerder voor zakelijke belangen, een mentor voor medische en 

persoonlijke belangen of een curator voor alle belangen, als bij de controle achteraf.  Met een 

levenstestament bepaal je zelf wie jouw belangen behartigt en welke wensen je hebt. Zonder 

levenstestament zijn jouw persoonlijke wensen niet bekend. 

Het levenstestament kan alleen worden aangepast zolang je nog wilsbekwaam bent. Als daarna blijkt 

dat de gevolmachtigde er een potje van maakt of zijn taken niet langer kan of wil uitvoeren kan een 
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andere betrokkene de kantonrechter verzoeken een bewindvoerder, mentor of curator te 

benoemen. Deze kan na benoeming de volmachten van de vertrouwenspersoon van het 

levenstestament intrekken. In het levenstestament kun je voor deze situatie ook zelf al een voorstel 

doen. Hiermee zal de kantonrechter doorgaans rekening houden. 

 

Achtergrondinformatie 

Achtergrondinformatie en praktische vragen kunnen o.m. gevonden worden in: 

• ‘Checklist levenstestament’ van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie 

• ‘Het levenstestament editie 2018 van de Consumentenbond 

• https://www.notaris.nl/levenstestament 

 

 


