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Geef de regie niet uit handen!  

Voorkom dat uw echtgeno(o)t(e)/partner naar de rechter moet 

wanneer u zelf uw zaken niet meer kunt regelen  

Maak een levenstestament ! 
 

Ouderdom komt met gebreken. Dementie, het krijgen van een beroerte, of het op een andere manier 

hulpbehoevend worden, het zijn zaken waar u liever niet aan denkt. Toch is het verstandig om op tijd stil 

te staan bij de financiële en juridische gevolgen die dit voor u en uw partner kan hebben. 

 

Stelt u zich eens voor wat er gebeurt als u zelf documenten niet meer kunt tekenen, terwijl er niets 

geregeld is. Als bijvoorbeeld de woning waar u mede eigenaar van bent, verkocht moet worden, dan kan 

dit niet zomaar. Uw handtekening is daarvoor nodig. Hetzelfde geldt als uw partner een hypotheek wil 

nemen. Of stel dat u een erfenis krijgt, maar zelf niet kunt tekenen. De afwikkeling van de erfenis ligt dan 

stil.  

 

Veel mensen die getrouwd of samenwonend zijn denken dat als ze zelf niet meer kunnen tekenen, hun 

echtgeno(o)t(e)/partner dan bevoegd is om namens hen stukken te tekenen. Niets is echter minder waar. 

Of u nu getrouwd bent of samenwoont, de bevoegdheid om te mogen tekenen gaat niet zomaar op uw 

partner over!  

 

U dient zelf de regie in handen te houden. Wanneer u namelijk niets regelt, dan zal de rechter er aan te 

pas moeten komen. Dit gebeurt dan via een zogenaamde procedure tot onderbewindstelling van het 

vermogen. Dit kan een langdurige en kostbare zaak zijn. Een ander – in de praktijk sterk gevoeld – nadeel 

is dat na onderbewindstelling de bewindvoerder/partner voor het door hem of haar gevoerde financiële 

beheer jaarlijks ! schriftelijk verantwoording moet afleggen aan de rechter. En bij het doen van 'grote 

uitgaven' is toestemming nodig. 

  

Stelt u zich de volgende situatie eens voor.  

Man en vrouw zijn gehuwd en de man gaat dementeren. Op een gegeven moment moet hij een officieel 

stuk tekenen, maar daar is hij wegens zijn dementie niet meer toe in staat. De Wet biedt een oplossing via 

de onderbewindstelling, waarbij de vrouw tot bewindvoerster wordt benoemd. Enige jaren later besluit de 

vrouw om een nieuwe auto te kopen en opeens blijkt dat zij daar de toestemming van de Kantonrechter 

voor nodig heeft.  

Hoezo denkt de vrouw en zij stapt naar de Kantonrechter die het haar uitlegt.  

Mevrouw, zo begint de Kantonrechter zijn uitleg, uw man kan niet meer voor zichzelf zorgen en als 

Kantonrechter heb ik de taak om uw man te beschermen tegen de boze buitenwereld.  

Prima denkt de vrouw, waarna de Kantonrechter vervolgt met de opmerking dat de vrouw ook tot de boze 

buitenwereld behoort. Dat is even schrikken, maar begrijpen doet de vrouw dat wel. 

U bent nog steeds getrouwd ? vraagt de Kantonrechter aan de vrouw. Dat kan zij moeilijk ontkennen. 
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Dat betekent, zo vervolgt de Kantonrechter zijn verhaal, dat iedere euro die u uitgeeft, voor 50 cent van u 

is maar ook voor 50 cent van uw man en bij grote uitgaven wil ik graag weten wat u met het geld van uw 

man van plan bent, zo eindigt de Kantonrechter zijn betoog. 

 

En waar denkt u nu dat de Kantonrechter de grens voor 'grote uitgaven' legt? 

Schrik niet, dat bedrag ligt rond de 1300 euro. Bij uitgaven boven de 1300 euro dient de vrouw zich dus 

tot de Kantonrechter te wenden om toestemming te krijgen.  

 

Al deze problemen kunt u voorkomen door elkaar over en weer een algehele notariële volmacht te 

verlenen. U kunt dat regelen in een levenstestament. De ene echtgeno(o)t(e)/partner kan dan de zaken van 

de ander regelen als de nood aan de man (of vrouw) komt. Let wel, u moet die volmacht in dat 

levenstestament wel tijdig verlenen, dat wil zeggen wanneer u nog wilsbekwaam bent. 

 

Het geven van een volmacht is uiteraard een zaak van vertrouwen. Als u over en weer volmacht aan 

elkaar geeft, dan moet u er 100% op kunnen vertrouwen dat de volmacht goed wordt gebruikt. De 

verleende volmacht kan overigens – zo lang iemand tenminste nog geestelijk voldoende bij machte is om 

dat te doen –ook weer eenvoudig ongedaan gemaakt worden door middel van een herroeping.  

Juist omdat een volmacht steunt op een vertrouwensbasis is het vaak niet verstandig om deze aan een 

ander dan een direct betrokken partner en/of eigen kinderen te geven. Iemand die een volmacht geeft blijft 

overigens ook zelf bevoegd te handelen.  

 

Om u een indruk te geven van wat er in onze levenstestamenten wordt geregeld, volgt nu een korte 

beschrijving. 

 

Algemeen 

Met het levenstestament wilt u mede voorzien in de situatie dat u om wat voor reden dan ook niet meer 

zelf kunt handelen. Degene die de volmacht verleent wordt aangeduid als volmachtgever. Degene die de 

volmacht verkrijgt wordt gevolmachtigde genoemd. Met de volmacht wordt de gevolmachtigde bevoegd 

om de volmachtgever in ieder opzicht te vertegenwoordigen, bijvoorbeeld om 

-  een woning of bedrijfspand te koper/in eigendom te verkrijgen, te verkopen/in eigendom over te 

dragen en te bezwaren met hypotheek; 

-  schenkingen te doen (ook aan de gevolmachtigde zelf); 

-  rechtbankprocedures te starten 

-  bankzaken te regelen en over het banktegoed van de volmachtgever te beschikken; 

-  belastingzaken te regelen door het doen van aangiften; 

-  nalatenschappen te aanvaarden of te verwerpen; 

etc. etc. 

 

Indien u meerdere gevolmachtigden aanwijst, dan is het mogelijk om in het levenstestament te bepalen 

dat sommige gevolmachtigden niet alleen, maar uitsluitend gezamenlijk namens u kunnen handelen.  

 

Bezint eer ge begint 

De volmacht omvat alle zaken van u als volmachtgever en is geschikt voor alle soorten van 

rechtshandelingen, uitgezonderd rechtshandelingen waarvan de wetgever heeft bepaald dat die 

persoonlijk moeten geschieden zoals bijvoorbeeld het maken van een testament. Van de volmacht kan 

ook misbruik worden gemaakt. Het is dan ook van groot belang dat u de gevolmachtigde(n) volledig 

vertrouwt. Mocht blijken dat dit vertrouwen wordt geschonden, dan kunt u de volmacht op ieder gewenst 

moment herroepen mits u daar op dat moment geestelijk nog toe in staat bent. Maar het risico bestaat dat 

het kwaad dan al is geschied. Kortom, bezint eer ge begint. 

 

Mede (!) voor het geval er sprake is van wilsonbekwaamheid 
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Belangrijk om te constateren is het feit dat de volmacht mede (!) wordt verleend voor het geval er sprake 

is van wilsonbekwaamheid van de volmachtgever. De volmacht blijft bij het intreden van 

wilsonbekwaamheid van de volmachtgever dus doorlopen, maar werkt direct vanaf het moment van 

ondertekening. De gevolmachtigde is direct na het ondertekenen van de volmacht bevoegd om u te 

vertegenwoordigen. Dus ook als u zelf nog kunt handelen !  

 

De volmacht wordt verleend in iedere hoedanigheid die de volmachtgever heeft of zal verkrijgen, dus 

zowel voor de volmachtgever in privé, maar bijvoorbeeld ook in hoedanigheid van directeur van een B.V. 

 

Medische paragraaf 

De volmacht kent ook een medische paragraaf. De gevolmachtigde kan daarmee datgene laten doen wat 

nodig is om de volmachtgever medische behandelingen te laten krijgen. Een medisch hulpverlener is 

gebonden aan de voor diens beroepsgroep geldende professionele standaard. Dat brengt mee dat een 

hulpverlener voorbij kan gaan aan de wil van een gevolmachtigde, bijvoorbeeld wanneer het optreden van 

een gevolmachtigde indruist tegen de belangen van de patiënt.  

 

Ondervolmacht 

In bepaalde gevallen kan de gevolmachtigde iemand anders in de plaats stellen. De gevolmachtigde geeft 

iemand anders dan een ondervolmacht. In het levenstestament wordt omschreven wanneer aan wie 

ondervolmacht kan worden verleend. 

 

De gevolmachtigde kan zaken doen met zichzelf als wederpartij  

Hiermee wordt bedoeld dat de gevolmachtigde bevoegd is om zelf als wederpartij van de volmachtgever 

op te treden. Zo kan de gevolmachtigde bijvoorbeeld namens u aan zichzelf een schenking doen. 

 

Herroeping 

U kunt de volmacht op ieder gewenst moment herroepen via een notariële akte. U kunt dit doen zonder 

instemming en/of medewerking van de gevolmachtigde. Er is gekozen voor herroeping via de notaris om 

misverstanden en/of discussies over het bestaan van de volmacht zo veel mogelijk te voorkomen. 

 

Einde volmacht 

Naast de in de Wet genoemde situaties (o.a. de dood, onder curatelestelling, faillissement, schuldsanering 

natuurlijke personen van de volmachtgever, herroeping door de volmachtgever en opzegging door de 

gevolmachtigde), eindigt de volmacht tevens op het moment dat er een bewind wordt ingesteld over één 

of meer van uw goederen. Daarmee wordt de situatie voorkomen dat naast de bewindvoerder ook nog de 

gevolmachtigde over uw vermogen zou kunnen beschikken. 

 

Tot zover de informatie over een levenstestament. Deze informatie dient om een levenstestament zeer 

globaal en in voor u begrijpelijke taal weer te geven. De inhoud van een levenstestament wordt daardoor 

een stuk simpeler weergegeven dan zij in werkelijkheid is. Aan de inhoud van deze toelichting kan dan 

ook geen enkel recht worden ontleend. Beslissend is slechts het levenstestament zelf!  Als u meer wilt 

weten, dan nodigen wij u graag uit voor een bespreking. Zo’n eerste bespreking is volledig kosteloos en 

geheel vrijblijvend. Maak er gebruik van en laat u goed voorlichten. 

 
Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de inhoud van dit stuk aanvaardt Van Dijk De Jongh Notarissen en Estate Planners geen aansprakelijkheid voor 

onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan.  


