Wat als ik niets meer kan…
Een vraag die mij als notaris vaak wordt gesteld. Als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen, bijvoorbeeld
doordat je geestelijk achteruit gaat of je lichamelijke gebreken hebt (zoals beperkt gehoor of zicht), wie mag dan
jouw zaken regelen? Als je niets hebt vastgelegd, dan moet jouw familie naar de rechter. Dat geldt zelfs voor
jouw partner of kinderen. Deze procedure, om toestemming te krijgen om namens jou te handelen, kan
tijdrovend zijn. Om te voorkomen dat de rechter erbij wordt betrokken, kun je zelf alvast een levenstestament
opstellen.
In jouw levenstestament wijs je een gevolmachtigde aan, zodat hij of zij jouw zaken kan overnemen als jij het
zelf niet meer kunt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de administratie, belastingzaken, bankzaken, de zorg van
jouw huisdieren of de bevoegdheid om de woning te verkopen. De gevolmachtigde is echter niet bevoegd om
zaken te regelen die strikt persoonlijk zijn, zoals bijvoorbeeld het opstellen van jouw testament.
Wanneer de gevolmachtigde bevoegd is om jouw zaken over te nemen, bepaal je zelf. Het is mogelijk om de
vertegenwoordiging door de gevolmachtigde direct na de ondertekening van het levenstestament in te laten
gaan. Een andere mogelijkheid is dat de vertegenwoordiging door de gevolmachtigde pas start, zodra uit een
artsenverklaring blijkt dat je wilsonbekwaam bent.
Stel dat er iets gebeurt met degene die jij als gevolmachtigde hebt aangewezen. Om te voorkomen dat je zonder
gevolmachtigde komt te zitten, is het verstandig om ook een reserve-gevolmachtigde aan te wijzen. De
gevolmachtigde hoeft niet één persoon te zijn. Je kan kiezen om tegelijkertijd meerdere personen als
gevolmachtigde aan te wijzen, zodat de gevolmachtigde personen samen beslissingen moeten nemen. Je dient
jouw gevolmachtigde zelf ervan op de hoogte te brengen dat hij of zij als jouw gevolmachtigde is aangewezen
in jouw levenstestament.
Naast een gevolmachtigde kan je ook iemand als toezichthouder aanwijzen. De gevolmachtigde moet in dat
geval rekening en verantwoording afleggen aan de toezichthouder. De toezichthouder controleert de
gevolmachtigde en kan zelfs de volmacht intrekken.

Notariskantoor Roerdink & Stevelink helpt je graag om jouw wensen op de juiste manier vast te
leggen.
Wij zijn aangesloten bij Netwerk Notarissen, een landelijke organisatie van 150 notariskantoren die
steeds van elkaar leren en altijd aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. Wij maken deel uit van het
expertnetwerk van Netwerk Notarissen dat je helpt jouw juridische zaken makkelijker te maken.
Meer weten? Maak vrijblijvend een afspraak. U bent van harte welkom!
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