
Alles over het levenstestament
Wie beslist als u zelf geen

beslissingen meer kunt nemen?



Alles over het levenstestament
Wellicht denkt u er nog helemaal niet over na, maar het is mogelijk dat er een moment 

in uw leven komt waarop u niet meer zelfstandig kunt beslissen. Of de gevolgen van 

uw beslissingen niet meer kunt overzien.

Het is daarom verstandig om in een levenstestament het één en ander vast te leggen. 

In deze folder leest u meer over het levenstestament.  

En heeft u 
nog vragen? 

Neem dan gerust contact 

met ons op via  

info@heuvelrugnotarissen.nl  

of 0343-528080.
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Wat is een levenstestament?
Een levenstestament is een officieel document waarin u vastlegt wat er gebeurt op het moment dat 

u zelf geen beslissingen meer kunt nemen. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer u dement wordt of een 

ongeluk krijgt en daardoor in coma raakt. In een levenstestament legt u al uw wensen vast en wijst u 

iemand aan die uw belangen gaat behartigen. Met een levenstestament houdt u zelf de regie en wordt 

alles precies geregeld zoals u zelf wilt. 

Wat is het verschil met een testament?

Een levenstestament is iets anders dan een testament. In een testament legt u vast wat er na uw 

overlijden moet gebeuren. Een levenstestament geldt op het moment dat u nog leeft, maar wilsonbe-

kwaam bent.

Wat is wilsonbekwaamheid?
U bent wilsonbekwaam op het moment dat u niet in staat bent om verantwoorde beslissingen te ne-

men. Dit betekent dat u wilsonbekwaam bent op het moment dat u informatie niet meer zelfstandig 

kunt begrijpen. 

Wilsonbekwaamheid kan kort- en langdurig zijn.

Stel dat u een auto-ongeluk krijgt en daardoor voor een korte periode in coma ligt. Op dat moment 

bent u wilsonbekwaam. U kunt dan zelfstandig geen beslissingen meer nemen. Maar ook iemand die in 

een vergevorderd stadium van dementie is, is wilsonbekwaam. Dan is er sprake van langdurige wilson-

bekwaamheid. Echter, wanneer dementie zich nog in het beginstadium bevindt, hoeft u nog niet wil-

sonbekwaam te zijn.
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Wat staat er in een levenstestament?
In een levenstestament staat altijd een volmacht. Dit kunt u aanvullen met bijvoorbeeld wensen over 

uw (medische) verzorging en informatie die belangrijk kan zijn voor uw nabestaanden. 

Wat is een volmacht?

Met een volmacht geeft u iemand anders het recht 

om handelingen in uw naam te verrichten. 

Naast een volmacht, kunt u 

aanvullende zaken vastleggen. 

Bijvoorbeeld over uw financiële, 

medische of persoonlijke 

voorkeuren. 

In sommige situaties is het  

mogelijk om Heuvelrug 

Notarissen aan te wijzen als 

gevolmachtigde. Wilt u hier meer 

over weten? Neem dan contact op 

met ons kantoor. 
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Medische voorkeuren, 

zoals de keuze voor wel of 

geen behandelverbod.

Financiële voorkeuren, 

zoals wie uw bankzaken 

regelt en wie uw inboedel en 

huis gaat verkopen. 

Persoonlijke voorkeuren, 

zoals wensen rondom uw 

verzorging en wie er voor 

uw huisdier gaat zorgen.



Waarom is een levenstestament belangrijk? 
Een levenstestament is een persoonlijk document met uw eigen wensen en eisen. Laat u geen leven-

stestament opmaken, dan heeft u geen invloed op wat er gebeurt als u zelf niet meer kunt beslissen. 

Als blijkt dat u geen levenstestament heeft opgesteld, dan geeft de wet drie mogelijkheden. 

Een rechter benoemt een bewindvoerder, een curator of een mentor voor u. Een mentor wordt aange-

steld om uw persoonlijke belangen te behartigen. Een bewindvoerder wordt aangesteld op het moment 

dat u niet meer voor uw financiële zaken kunt zorgen. En op het moment dat u echt niets meer zelf kunt 

beslissen, kan een curator worden aangesteld.

Als er een bewindvoerder, mentor of curator wordt aangesteld, houdt de rechter toezicht op de gang 

van zaken. Als een curator of bewindvoerder wordt benoemd, moet jaarlijks aan de rechter verantwoor-

ding worden afgelegd en moet de rechter worden betrokken bij beslissingen. Zo moet er bijvoorbeeld 

goedkeuring aan de rechter worden gevraagd voor de verkoop van uw woning of voor het doen van 

schenkingen aan uw kinderen. Dit alles kan in veel situaties worden voorkomen als u een  

levenstestament opstelt. 
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Ondernemer? Juist dan een levenstestament!
Bent u ondernemer en heeft u een eigen bedrijf? Juist dan is een levenstestament voor u erg van 

belang! In een levenstestament kunt u onderscheid maken tussen privé en zakelijk. Want wat 

gebeurt er met uw bedrijf op het moment dat u het bedrijf zelf niet meer kunt leiden? Regelt u niets, 

dan kan het gebeuren dat uw bedrijf tijdelijk stuurloos raakt. En dat kan vervelende gevolgen hebben 

voor de continuïteit. Zorg er daarom voor dat dit soort zaken opgenomen zijn in uw levenstestament!

Hoe stelt u een levenstestament op?
U stelt een levenstestament op bij de notaris. De notaris controleert op dat moment of u wilsbekwaam 

en in staat bent om de notariële akte te ondertekenen. Heuvelrug Notarissen kan u daarnaast advies 

geven over alle mogelijkheden en kijkt altijd naar uw persoonlijke situatie. Wij bewaren het levenstes-

tament voor u en geven u een afschrift daarvan mee. Ook bepaalt u zelf wie deze afschriften nog meer 

krijgt, bijvoorbeeld de gevolmachtigde die u heeft aangesteld. Ook kunt u paragrafen van uw levenstes-

tament delen, zoals het medische deel met uw behandeld arts. Het is verstandig om regelmatig na te 

gaan of alles wat u er in heeft gezet nog naar wens is. Zo niet, dan kunt u uw levenstestament op ieder 

moment wijzigen bij de notaris.

Alles over het Levenstestament 7



Meer informatie?
Wilt u meer informatie over het opstellen van een levenstestament?

Neem dan contact met ons op.

www.heuvelrugnotarissen.nl

Driebergen-Rijsenburg 

Hogesteeg 1

3972 JS Driebergen  

T 0343 528 080

Leersum 

Maarsbergseweg 20a

3953 MG  Leersum 

T 0343 840 152

Wijk bij Duurstede 

Oeverstraat 6  

3961 AN  Wijk bij Duurstede

T 0343 522 634


