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Levenstestament, 
goed geregeld!

Is het voor u vanzelfsprekend wie uw (finan-

ciële) belangen, of die van uw onderneming, 

behartigt voor het geval u dat zelf niet meer 

kunt?  Vaak wordt de situatie na overlijden 

overdacht en vervolgens geregeld bij testa-

ment of in de statuten van de vennootschap. 

Maar wie zorgt voor u en uw onderneming 

als u dat zelf niet meer kunt, maar nog wel in 

leven bent?

Ondernemingsvermogen

Ondernemers houden bij het opstellen van 

de statuten of het vennootschapscontract 

rekening met de continuïteit van de onderne-

ming; zo zijn blokkeringsregelingen en aan-

biedingsverplichtingen meestal opgenomen 

in geval van overlijden. Maar wat gebeurt 

er met de onderneming, of het bestuur van 

een vennootschap, als de ondernemer of 

bestuurder door ziekte tijdelijk of blijvend 

afwezig is?

Kantonrechter

Wanneer niet officieel is vastgelegd wie uw 

vertegenwoordiger is in de situatie dat u 

nog wel in leven bent, maar niet meer uw 

belangen kunt behartigen, kan bijvoorbeeld 

een instantie uw naasten geen andere keuze 

laten dan de rechter te verzoeken om uw 

vermogen onder bewind te stellen en/of een 

mentor of curator over u te benoemen.

Dit kan het geval zijn wanneer onroerende 

zaken of aandelen in een vennootschap 

moeten worden verkocht, of het beheer moet 

worden gevoerd over uw banktegoeden.

De benoemde bewindvoerder of curator 

moet vervolgens jaarlijks verantwoording 

afleggen aan de rechter over het gevoerde 

beheer. Voor bepaalde handelingen heeft hij 

de goedkeuring van de rechter nodig.

Levenstestament

Om de gang naar de rechter en het toezicht 

te voorkomen kunt u een vertrouwens- 

persoon als gevolmachtigde aanwijzen in 

een levenstestament. Een levenstestament 

wordt opgesteld met als doel om de situatie 

te regelen ingeval u tijdelijk of blijvend niet 

meer in staat bent uw eigen belangen te 

behartigen. De gevolmachtigde neemt de 

zaken voor u waar en mag namens u 

(rechts) handelingen verrichten. Denk aan 

een situatie waarin u in het buitenland 

verblijft of bij tijdelijke opname in een 

ziekenhuis, maar ook bij (langdurige) ziekte 

zoals dementie.

Bij het levenstestament kan een volmacht 

worden afgegeven aan één of meerdere 

personen om op financieel en/of medisch 

gebied bepaalde beslissingen namens u te 

kunnen nemen.  Daarbij kan worden voorzien 

in een regeling over (het bestuur van) de 

onderneming.

Aan de gevolmachtigde kunnen beperkingen 

worden opgelegd, zoals de bevoegdheid om 

slechts tot verkoop van een onroerende zaak 

over te gaan met toestemming van een door 

u aangewezen toezichthouder. Vastgelegd 

moet worden wanneer de gevolmachtigde 

gebruik kan maken van zijn bevoegdheden.

De volmacht kan per direct, na ondertekening 

van de verklaring ingaan, of pas nadat een 

arts (deskundig op dat gebied) verklaart dat u 

zelf uw belangen niet meer kunt behartigen.

Medisch

Ook kunnen medische verklaringen, zoals 

een behandelverbod of een euthanasiever-

klaring worden opgenomen in een levenstes-

tament. Het heeft de voorkeur dit met een 

huisarts of behandelend arts te bespreken.

Notariële akte

Het opstellen van een levenstestament is 

wettelijk niet aan enige vorm gebonden.

Het verdient aanbeveling een levenstesta-

ment in een notariële akte vast te leggen, 

zodat vast staat dat u uw handtekening 

onder de verklaring heeft geplaatst en dat u 

ten tijde van de ondertekening in staat was 

uw wil te bepalen; hiervan moet een notaris 

overtuigd zijn. Ook derden, zoals een bank 

ingeval van beschikking over tegoeden en 

effecten of een notaris bij overdracht van 

aandelen of onroerende zaken, kunnen ver-

plicht stellen dat de volmacht in een notariële 

akte moet zijn gegoten.

Heeft u dit al geregeld?
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