
Veel mensen denken hier niet echt over na, 
of gaan er vanuit dat dit vanzelf geregeld is, 
omdat ze bijvoorbeeld getrouwd zijn of kinderen 
hebben. Dit is niet het geval. 

Als u wilsonbekwaam bent, kunnen geen 
rechtshandelingen meer namens u worden 
uitgevoerd (denk aan het verkopen van een 
woning, bankzaken regelen of een schenking 
uitvoeren, of beslissingen worden genomen van 
medische aard), tenzij:
• een bewind is ingesteld over uw vermogen (dit 

gaat via de rechter), en/of een mentor die uw 
lichamelijke belangen behartigd, of

• u een ‘gevolmachtigde’ hebt aangesteld (een 
vertrouwenspersoon), veelal via een akte bij de 
notaris.

Een bewind aanvragen via de rechter duurt vaak 
lang en kan onnodig belastend voor u zijn. 
Daarnaast mag de bewindvoerder niet altijd 
zomaar alle rechtshandelingen meer uitvoeren. 
Soms alleen met toestemming van de rechter. 
Ook moet elke jaar rekening en verantwoording 
worden afgelegd aan de rechter.

Daarom is het verstandig om nu na te denken 
over een vertrouwenspersoon (bijvoorbeeld uw 
partner en/of uw kinderen). Uw wensen kunnen 
dan worden vastgelegd in een ‘levenstestament’. 
Dit is een notariële akte die werkt als u nog 
leeft (een testament werkt alleen als u bent 
overleden). 

U kunt in een levenstestament laten vastleggen 
wat in een specifieke situatie – bij uw 
wilsonbekwaamheid – namens u gedaan of 
geregeld moet worden. Denk dan bijvoorbeeld 
aan uw wensen ten aanzien van:
• uw financiën, uw onderneming, uw woning;
• schenkingen, of u deze wilt blijven doen en 

onder welke voorwaarden;
• medische handelingen;
• allerlei praktische zaken, zoals de verzorging 

van uw huisdieren.
U kunt het levenstestament ook beperken tot 
bijvoorbeeld alleen uw geld en goederen. We 
spreken dan van een ‘notariële volmacht’. 
Ook als u ondernemer bent is het 
levenstestament van groot belang voor de 
continuïteit van uw bedrijf bij uw eventuele 
wilsonbekwaamheid.

Het is niet verstandig uw wensen thuis aan de 
keukentafel vast te leggen. Bij de notaris staat 
uw identiteit en datum van ondertekening vast. 
De notaris controleert of u de inhoud begrijpt 
zodat niemand later kan beweren dat u de kluts 
al kwijt was. Tenslotte: alleen via de notaris kunt 
u beslissingen over uw eigen woning regelen.

Met het levenstestament houden u en uw 
naasten zelf de regie over uw leven.
Op onze website hebben wij een brochure en 
een stappenplan opgenomen: 
www.hjnotariaat.nl/levenstestament

HJ Notariaat B.V. (voorheen Notariskantoor 
Feikema) werkt met korte lijnen, korte 
wachttijden, een lage drempel en altijd een vaste 
concurrerende prijs.

(notarissen: mr. Jakob Heldring en mr. Sandhia 
Jankipersad)

Vanuit onze vestiging in Castricum verzorgt 
ons kantoor, met 22 medewerkers, al meer dan 
105 jaar notariële diensten voor cliënten uit de 
wijde omgeving, van Alkmaar tot Amsterdam, 
van Hoorn tot Zaandam.

Neemt u gerust contact op voor een kosteloos 
oriënterend gesprek met een van onze 
(kandidaat-)notarissen. 
Wij denken graag met u mee! 
Telefoonnummer: (0251) – 65 91 08
Email: post@hjnotariaat.nl
Website: www.hjnotariaat.nl
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NU REGELEN VOOR LATER: HET LEVENSTESTAMENT.

Wilsonbekwaamheid. Een lastig en niet altijd duidelijk begrip. 
In de juridische wereld betekent het dat u niet meer in staat 
bent om uw eigen ‘vermogensrechtelijke- en persoonlijke 
belangen’ waar te nemen.


