
Levenstestament

Levenstestament
Het levenstestament is een notariële akte waarin iemand wensen en 
belangen kan laten vastleggen voor het geval er tijdens zijn/haar leven
iets gebeurt waardoor hij/zij niet meer zelfstandig kan handelen. 
Bij ouderdom kan dit vaak het geval zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook
zo zijn dat er sprake is van een ongeval of dat een persoon langdurig
ziek is en daardoor niet meer zelfstandig kan handelen. 

Als u niet meer in staat bent om uw eigen financiën of persoonlijke 
belangen te regelen, dan kunt u, door het opstellen van een levens-
testament  de procedure van onderbewindstelling/curatele voorkomen.
Hierdoor hoeft u uw financiën en persoonlijke belangen niet over te dra-
gen aan een bewindvoerder of een curator, die door de kantonrechter
wordt benoemd, maar kan dit overgedragen worden aan degene die u
zelf heeft gekozen; de vertrouwenspersoon die u in uw levenstestament
heeft benoemd.   

Het levenstestament is een bijzondere vorm van een testament. 
Een testament heeft pas rechtskracht als de testateur/testatrice overleden
is. Een levenstestament heeft daarentegen juist rechtskracht bij leven.
Een ander verschil tussen het testament en het levenstestament is dat 
er in een levenstestament persoonlijke wensen opgenomen kunnen 
worden. Bijvoorbeeld waar u wenst dat uw huisdieren geplaatst worden.

Het levenstestament kan gezien worden als een uitgebreide volmacht.
Een volmacht is altijd een kwestie van vertrouwen. Om misbruik van de
gegeven bevoegdheid te voorkomen, kunnen in het levenstestament 
ook allerlei beperkingen aan de volmacht worden gesteld. 
Tevens kunnen waarborgen worden opgenomen die misbruik kunnen
voorkomen. 
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Levenstestament

In het levenstestament kunnen onder andere de volgende punten wor-
den opgenomen: 

•    Het benoemen van een vertegenwoordiger voor u, bijvoorbeeld uw
partner, uw kinderen of iemand anders die u vertrouwt.

•    Regelingen omtrent financiën en de eigen woning.

•    Waarborgen als 'vier-ogen-principe' of een gelaagde besluitvorming
en controle mechanismen.

•    Medische verklaringen, zoals een euthanasieverklaring of een 
     behandelverbod.

•    Medische beslissingen overlaten aan de gevolmachtigde;

•    Het laten doen van schenkingen namens u, of het kunnen uitvoeren
van andere vormen van vermogensoverdracht, zodat u niet (teveel)
eigen bijdrages of belasting betaalt.

•    Praktische zaken, zoals regelingen omtrent uw huisdieren.   

Om verschillende redenen kan het opstellen van een levenstestament 
dus van belang zijn, wij adviseren dan ook tijdig de juiste regelingen
hiervoor te treffen.

Huis & Hypotheek

Familie & Samenleven

Echtscheiding & Kinderen

Erfrecht & Nalatenschap

Onderneming & Rechtspersonen

Levenstestament & Legalisatie

Met vestigingen in Leeuwarden, 
Sint Nicolaasga,  Groningen, Zwolle 
en Utrecht.

Schrans 48
8932 NG  Leeuwarden
Tel.nr.: 058 - 299 82 00
Faxnr.: 058 - 216 71 55

leeuwarden@hoekstraenpartners.nl
www.hoekstraenpartners.nl

N O T A R I S S E N

Hoekstra & Partners

Leeuwarden

30443 folder LEVENSTESTAMENT Hoekstra & Partners.qxp_1  26-05-16  14:31  Pagina 2


