
LEVENSTESTAMENT
Wie behartigt uw belangen 
als u dit zelf niet meer kunt?

    samenleven             wonen                           ondernemen          scheiden
  

nalaten

www.ellenslentze.nl



“Leg uw wensen  
vast in een levens- 
testament, zo blijft  
u de baas over uw 

eigen leven.”

levenstestament

Wellicht heeft u wel eens nagedacht 
wat er gebeurt als u een zwaar ongeluk 
krijgt, ernstig ziek wordt of begint te 
dementeren. Of hoe moet dat als u voor 
langere tijd in het buitenland verblijft. 
Het kan ook zijn dat u een dagje ouder 
wordt. Dan neemt de kans toe dat u 
afhankelijk wordt van anderen voor 
huishoudelijk werk, verzorging of  
financiële zaken.   
Hoe en door wie wordt uw vermogen 
dan goed beheerd? Wie kan dan uw 
wensen op medisch gebied overbrengen 
aan de behandelende arts? Wie kan 
voor u een verzorgingstehuis of zorg 
regelen? En ook: hoe wordt uw  
onderneming voortgezet?

Voor deze situaties kunt bij Ellens & Lentze 
Notariaat en Mediation een ‘levenstestament’ 
laten opmaken. In uw levenstestament 
wijst u één of meerdere personen aan in 

wie u vertrouwen heeft. U geeft aan hen 
een volmacht namens u alle administra-
tieve handelingen te verrichten die u zelf 
niet meer kunt doen, maar bijvoorbeeld 
ook om uw wensen op medisch gebied 
kenbaar te maken en om goede zorg te 
organiseren. In het levenstestament kunt 
uitgebreide instructies geven over de  
wijze waarop dit moet gebeuren. 
Als u niets hierover heeft vastgelegd is  
het bijna altijd noodzakelijk dat de kanton 
rechter een mentor, bewindvoerder of 
curator benoemt. Wanneer u uw mening 
niet meer kenbaar kunt maken kan de 
kanonrechter uw mening niet meewegen 
bij het nemen van zijn beslissing. 

Wensen op medisch gebied
Hierbij moet u denken aan het al dan 
niet geven van toestemming voor het 
verrichten van medische behandelingen. 
De bekendste is de euthanasieverklaring. 
Hierin kunt u bepalen, binnen de grenzen 
van de wettelijke mogelijkheden, wanneer 
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levenstestament

u vindt dat er sprake is van uitzichtloos 
lijden. Daarnaast kunt u ook een ‘niet- 
behandelverklaring’ opstellen waarin u 
aangeeft onder welke omstandigheden 
u vindt dat het leven geen zin meer heeft 
of voltooid is. Ook een ‘behandelgebod’, 
waarin u verklaart dat u onder alle  
omstandigheden levensverlengende  
behandelingen wil is een mogelijkheid. 

Wanneer u uw wensen niet vastlegt  
wordt u behandeld volgens de algemeen  
aanvaarde medische inzichten. Het is  
een misverstand te denken dat ouders,  
kinderen of zelfs uw partner in dat geval 
naar eigen inzicht voor u de keuze  
mogen maken waarvan zij menen dat ze 
het beste zijn voor u zijn. Het is aan te 
raden u over deze medische verklaringen 
te informeren. U kunt dit bijvoorbeeld 
bespreken met uw huisarts. Ook zijn er op 
dit gebied diverse belangenorganisaties 
die informatie verstrekken.

Wie geeft u het vertrouwen
Het is zaak dat uw belangen worden  
behartigd door iemand in wie u het  
volste vertrouwen heeft. Wie u benoemt 
als vertrouwenspersoon is afhankelijk  
van uw persoonlijke situatie. Mensen 
die getrouwd zijn of samenwonen,  
wijzen elkaar vaak aan en/of een van  
hun kinderen. Maar dat hoeft niet.  
Dat bepaalt u zelf. Het is ook mogelijk  
iemand anders in wie u vertrouwen  
heeft te benoemen, bijvoorbeeld een  
goede vriend.

Bedenk of het wel verstandig is dat één 
persoon verantwoordelijk wordt voor uw 
financiën. U kunt de taken ook verdelen 
over meerdere personen. Het is ook  
mogelijk dat deze vertrouwenspersoon 
of -personen zijn/hun uitgaven moet(en) 
verantwoorden, bijvoorbeeld aan de  
notaris. Hoe ver het toezicht moet gaan, 
bepaalt u zelf.

Wat staat er in een levenstestament?
U kunt helemaal zelf bepalen welke wensen in het  
levenstestament komen te staan. Bekende voorbeelden zijn:

-  het regelen van uw dagelijkse financiën en belastingzaken;
-  schenkingen die u wilt (blijven) doen en onder welke voorwaarden 

(bijvoorbeeld aan uw (klein)kinderen, ten besparing van de  
erfbelasting te zijner tijd);

-  toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van  
medische handelingen;

-  instructies voor de verkoop van uw woning als u niet meer zelfstandig 
kunt wonen; de meubelstukken die u wilt meenemen en wat er met 
de rest van de inboedel moet gebeuren (verdelen, verkopen etc.);

-  praktische informatie voor de gevolmachtigde(n) zoals een overzicht 
van bankrekeningen, verzekeringspolissen; de benodigde inlogcodes 
en wachtwoorden om deze zaken te kunnen regelen;

-  specifieke wensen rondom het regelen van de uitvaart en het al  
dan niet doneren van organen;

-  de bewindvoerder, curator of mentor, mocht het nodig zijn dat  
deze benoemd wordt;

-  praktische zaken zoals uw persoonlijke verzorging of de  
verzorging van uw huisdier;

-  het wijzigen of laten verwijderen van profielen op sociale netwerken. 
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Mentorschap / bewind / curatele
Als het toch nodig is dat er een mentor, 
bewindvoerder of curator wordt benoemd 
dan bevat uw levenstestament belangrijke 
informatie voor de kantonrechter. U kunt 
namelijk aangegeven wie u graag in deze rol 
ziet en wie juist niet. Daarnaast is het ook 
mogelijk  dat u instructies voor deze persoon 
opneemt zodat u zeker weet dat in uw geest 
wordt gehandeld. De kantonrechter houdt 
hiermee rekening bij zijn beslissing.

Registratie en toezicht
Ellens & Lentze Notariaat en Mediation 
zorgt voor de registratie van uw levens- 
testament bij het landelijk levenstesta-
mentenregister. Artsen, rechters, andere 
betrokkenen en iedere notaris kunnen 
hier nagaan of u een levenstestament 
heeft. Bij de notaris kunnen zij de inhoud 
opvragen. Uw privacy is gewaarborgd  
en uw levenstestament is altijd terug te  
vinden. Doordat u uw levenstestament 
opmaakt in de vorm van een notariële 

akte staat onomstotelijk vast dat wat u 
hebt vastgelegd in uw levenstestament 
door u is gewild en begrepen. 
In het geval u een toezichthouder wilt 
aanwijzen kan de Stichting Executele  
en Bewind Den Haag (welke stichting is  
verbonden aan ons notariskantoor) voor u 
optreden als onafhankelijk toezichthouder.  
De gevolmachtigde moet dan aan de 
Stichting Bewind en Executele Den Haag 
rekening en verantwoording afleggen  
als u dat zelf niet meer kan afnemen. 

Ellens & Lentze neemt de tijd voor u!
Voor vragen en advies over het opstellen  
van een volmacht of levenstestament kunt u 
contact met ons opnemen: 070 - 364 48 30.  
Mailen kan natuurlijk ook: notaris@ellens-
lentze.nl
Ellens & Lentze, notariaat en mediation 
beschikt over uitgebreide kennis omtrent de 
mogelijkheden. Laat u door ons informeren 
over uw persoonlijke situatie en blijf de  
baas over uw eigen leven!

levenstestament

Enkele cijfers 
(bron: website Hersenstichting en Alzheimerstichting) 

Hoe vaak komt een beroerte voor?
Elk jaar krijgen naar schatting 41.000 Nederlanders voor het  
eerst een beroerte. Dat zijn meer dan 100 personen per dag.  
Jaarlijks krijgen ook nog eens 7000 mensen voor de tweede keer  
een beroerte. Beroerte is in Nederland de belangrijkste oorzaak  
van de invaliditeit. Het aantal mensen dat een beroerte heeft  
gehad is 216.500. Het percentage personen dat één (of meerdere)  
beroertes heeft doorgemaakt neemt sterk toe met de leeftijd.  
Ruim 112 mensen per dag 75% hiervan overleeft de beroerte.  
Meer dan 50% heeft blijvende beperkingen.

Dementie
Er zijn ruim 235.000 mensen in Nederland dement. Ieder uur  
krijgen 4 mensen in Nederland de diagnose dementie. De kans  
is zelfs 20% dat iemand dementie krijgt! Als gevolg van de  
vergrijzing is de voorspeling dat er in 2050 meer dan 500.000  
mensen dement zijn.
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www.ellenslentze.nl

ellens & lentze 
notariaat en mediation
Parkstraat 93
2514 JH  Den Haag
t    31 (0) 70 364 48 30
f    31 (0) 70 364 48 33 
@  notaris@ellenslentze.nl
i    www.ellenslentze.nl

openingstijden
Maandag 09:00  -  17:00 uur
Dinsdag 09:00  -  20:00 uur
Woensdag 09:00  -  17:00 uur
Donderdag 09:00  -  17:00 uur
Vrijdag 09:00  -  17:00 uur

parkeergelegenheid
Wanneer u met de auto komt kunt 
u gratis parkeren in onze garage,  
bereikbaar via de inrit naast het  
kantoor. Bij de receptie krijgt u een 
parkeerkaart om de garage in te rijden.

U merkt het verschil!


