Wat kunnen we
voor u doen?
Wie krijgt inzage in uw levenstestament?

Naar de notaris

Wie wat en wanneer, in uw levenstestament kan zien
is maatwerk. U kunt in de akte vastleggen wie een
afschrift of een uittreksel van (de volmacht(en) uit
uw levenstestament mag hebben. Als een arts of een
kantonrechter informatie uit een levenstestament nodig
heeft, dan raadpleegt hij uw notaris. Deze is telkens uw
poortwachter, die bepaalt wie kennis mag nemen van de
inhoud van uw levenstestament.
Na uw overlijden mag uw levenstestament ingezien
worden door bijvoorbeeld uw erfgenamen en een executeur.

Zoveel mensen zoveel wensen. Alles is afhankelijk
van uw persoonlijke omstandigheden, leeftijd, de
verstandhouding met uw familie, uw levensinstelling
etc. Tijdens de eerste bespreking met uw notaris wordt
in grote lijnen duidelijk wat er in uw levenstestament
komt te staan. U ontvangt daarna een eerste ontwerp.
Daarin kunt u zaken aanvullen of wijzigen.
Vaak moet u ook nog extra gegevens verstrekken
om alles compleet te maken. Wat financiële en
belastingtechnische informatie betreft, helpt A.C. Koijen
u uiteraard graag. Is alles naar uw zin, dan maakt u een
afspraak bij de notaris voor de ondertekening. Rest het
geruststellende gevoel dat u de regie in handen houdt,
wat er ook gebeurt.

Kunt u uw levenstestament herroepen?
U kunt het levenstestament op ieder moment herroepen
of wijzigen door het maken van een nieuwe notariële
akte, zolang u op het moment van het herroepen van uw
levenstestament maar ‘wilsbekwaam’ bent. Dus naar
het oordeel van de notaris in staat bent om uw eigen wil
te bepalen.

Persoonlijke aandacht betaalt zich uit

Het levenstestament

Dan houdt u zelf de regie in handen
Meer weten of vragen? We helpen u graag.
Loopt u gerust eens binnen in één van onze vestigingen, neem contact op via e-mail of
bel 076 - 514 74 44 (Breda) of 0161 - 49 25 08 (Chaam).
Onze adviseurs staan u graag te woord en nemen de tijd voor u.
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Medische behandelingsvolmacht

Wat is een levenstestament?

Stel u krijgt een zwaar ongeluk, wordt ernstig ziek of gaat dementeren. Of u bereikt een hoge leeftijd waarop u niet
meer alles kunt behappen. Wie regelt dan alles en beslist namens u? Wie maakt uw medische wensen kenbaar
bij artsen? Wie regelt voor u het beste verpleeghuis of andere zorg? En door wie laat u uw financiën regelen en
vermogen beheren? Kortom, wie geeft u het vertrouwen? Met een levenstestament kunt u dat allemaal vastleggen.
Bij de notaris. Deze folder is daarvoor een goede voorbereiding.

Hiermee geeft u een volmacht om uw medische
belangen te behartigen en wie uw medische
gegevens mogen inzien. Daarnaast kunt u een aantal
verklaringen vastleggen met uw wensen rondom uw
levenseinde, zoals:
• niet-behandelverklaring, waarin staat welke
medische evensverlengende handelingen u niet
meer wilt;
• behandelgebodsverklaring waarin u verklaart u dat
u juist wél levensverlengende maatregelen wilt,
waardoor u zo lang mogelijk in leven blijft. Ook als
anderen twijfelen of het leven voor u nog wel zinvol
is;
• euthanasieverzoek;
• dementieverklaring, waarin u aangeeft wat er moet
gebeuren als u uw familie of andere dierbaren niet
meer herkent;
• donorcodicil.

Bezit in het buitenland
Bezit u vermogen in het buitenland? Een vakantiewoning, spaarrekening of aandelen in een buitenlandse vennootschap? Dan kunt u een zogenaamde
buitenlandvolmacht opnemen in uw levenstestament. Echter, eigendommen in het buitenland vallen
veelal onder het recht van het land waar u het vermogen bezit. Ieder land heeft haar eigen (internationaal)
recht. Vaak moet zijn aangegeven voor welke specifieke handeling de volmacht is gegeven. Verder geldt
vaak de eis dat er twee gevolmachtigden moeten
zijn. Eén handtekening volstaat niet. Kortom, een op
maat gemaakte buitenlandvolmacht is in uw levens
testament essentieel.

Het verschil met een gewoon testament

Laat vastleggen wat uw wensen zijn

De naam zegt het al: een levenstestament werkt al
tijdens uw leven, terwijl in een gewoon testament juist
is vastgelegd wat er ná uw overlijden moet gebeuren
met uw nalatenschap. Bij een gewoon testament gaat
de executeur of bewindvoerder pas na uw overlijden
aan het werk. Veel mensen voelen echter de behoefte
om ook iemand aan te stellen, die al tijdens hun leven
allerlei zaken kan regelen. Zowel privé als zakelijk

Vaak weet uw naaste omgeving niet precies wat uw
wensen zijn of ontstaat daar verschil van mening over.
Met een levenstestament voorkomt u dat probleem en
schept u duidelijkheid. Ook als uw naaste omgeving,
partner of (klein)kinderen al op de hoogte zijn van uw
wensen, is het nog steeds nuttig om die vast te leggen
in het levenstestament. Voor veel handelingen moet
een bewindvoerder bijvoorbeeld toestemming krijgen
van een kantonrechter. Die wordt in de regel niet gegeven. Maar wel als in uw levenstestament zaken bewust zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld dat u aan bepaalde
personen wilt schenken.

Wat kunt u regelen in
een levenstestament?
• Financiën en bezit
• Schenkingen
• Medisch handelen, behandelingsvolmacht
• Praktische zaken rondom uw overlijden
• Ondernemersvolmacht
• Mentorschap
• Bewindvoerder
• Ondercuratelestelling
• Buitenlandvolmacht

Beperkte volmacht, één of meerdere
gevolmachtigden
U kunt de volmacht ook beperken door deze alleen af te
geven voor specifieke handelingen of voor een bepaald
doel. Ook kunt u meer dan één gevolmachtigde benoemen. U kunt vastleggen dat de gevolmachtigden ieder afzonderlijk alle handelingen mogen doen, met uitzondering
van bepaalde handelingen die de gevolmachtigden altijd
gezamenlijk moeten verrichten. Zoals het beëindigen van
(een deel) van uw onderneming, samenwerking met andere ondernemingen (fusie, joint-venture),
investeringen boven een bepaald bedrag of het ontslaan
van medewerkers.

Mentorschap, bewindvoerder en onder curatele
In uw levenstestament kunt u uw wensen vastleggen voor
het geval er een mentor, bewindvoerder of curator moet
worden benoemd. De kantonrechter houdt hier normaal
gesproken rekening mee.
Bij mentorschap beschermt een mentor u op het persoonlijke vlak. En neemt beslissingen voor u over uw verzorging, verpleging of (medische) behandeling. Mentorschap
gaat dus niet over uw geld of goederen.

U bent ondernemer
Voorkomen moet worden dat uw onderneming stil
komt te liggen als u (tijdelijk) uit de roulatie bent en
geen of onvoldoende leiding kunt geven. Dat kan door
in uw levenstestament iemand een ondernemersvolmacht te geven. U kunt al uw zaken als ondernemer,
vennoot, bestuurder of aandeelhouder regelen, dat
wil zeggen alle handelingen zonder enige uitzondering op elk rechtsgebied. Denk aan investeringen
doen, het oprichten van rechtspersonen, statuten
van een vennootschap wijzigen of stemrecht in een
aandeelhoudersvergadering.

Onderbewindstelling van uw goederen is bedoeld om uw
financiële belangen te behartigen wanneer u dat (tijdelijk)
niet zelf kunt. Het is niet altijd zo dat al uw goederen onder
bewind worden gesteld. De bewindvoerder moet, zolang
dat gaat, samen met u de beslissingen nemen. Als u het
niet met elkaar eens bent hakt de rechter de knoop door.
Ondercuratelestelling is de meest ingrijpende beschermingsmaatregel. Bedoeld om u als persoon en uw vermogen te beschermen. Als iemand onder curatele wordt
gesteld, is deze niet langer handelingsbekwaam. Dit betekent dat er geen handelingen meer mogen worden verricht zonder toestemming van de curator.
Bron:EPN, Vereniging van Estate Planners in het Notariaat.
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