
 

 

 

Checklist Levenstestament (ZAKELIJK).  

Misschien ten overvloede, het gaat hier alleen om je wilsverklaring als je nog in leven bent. Een 

levenstestament mag ook onderhands worden opgemaakt (dus niet door een notaris). 

Bij/Na overlijden is er een (gewoon) testament nodig en deze moet wel via een notaris worden 

opgesteld en geregistreerd. 

 

Doel van het levenstestament 

Wanneer je enkel het zakelijke deel beschrijft, start dan met het DOEL van het levenstestament. 

(dat mag best persoonlijk en autobiografisch zijn). 

Zakelijk gevolmachtigde(n) 

Wie wijs je aan als zakelijk gevolmachtigde(n)? 

Je bepaalt zelf wie je aanwijst als zakelijk gevolmachtigde, daar zijn geen regels voor.  

Heel belangrijk is wel, dat je de gevolmachtigde(n) volledig vertrouwt.  

De zakelijk gevolmachtigde kan bijvoorbeeld in eerste instantie gewoon jouw partner zijn.  

Je  kunt dan kinderen (als die er zijn) of andere vertrouwenspersonen als opvolgend gevolmachtigden 

aanwijzen. 

Zijn gevolmachtigde(n) samen bevoegd of zelfstandig?  

Moeten alle keuzes gezamenlijk worden gemaakt of kunnen gevolmachtigden los van elkaar 

handelen (en hoeven zij het niet eens te zijn)?  

(Je kunt een toezichthouder benoemen….zie verderop in de checklist). 

Volmacht doorgeven 

Mag een volmacht worden doorgegeven?  

Mag de volmacht kan worden doorgegeven? En zo ja, aan wie? Of mag de gevolmachtigde zelf 

bepalen aan wie de volmacht wordt doorgegeven (kan ook iemand zijn die u niet kent)?  

Doorgeven moet altijd via de notaris.(werkt dus vertragend) 

 

Of kies je voor ondervolmacht? 

Een ondervolmacht houdt in dat de gevolmachtigde bepaalde handelingen mag uitbesteden.  

De vraag is aan wie. Mag de ondervolmacht alleen aan de andere gevolmachtigden worden gegeven 

of zelfs aan derden?  

Het verlenen van een ondervolmacht kan buiten de notaris om mits deze wordt gegeven aan reeds 

gevolmachtigde personen. 

Handelingen 

Welke handelingen mogen worden gedaan door de zakelijk gevolmachtigde? 

(Alle) Bankzaken? 

Verkoop woning? 

Eindigen bedrijf 



Belastingzaken? 

(andere) administratieve handelingen? 

Zijn er bepaalde handelingen die niet mogen worden verricht of alleen door bepaalde 

personen? 

Aanwijzingen 

Zijn er aanwijzingen die u wilt geven aan de gevolmachtigde(n)? 

Mogen er wel of geen leningen of schenkingen worden gedaan, en zo ja, aan wie? Schenken (al dan 

niet op papier) kan belastingvoordeel opleveren. 

Wanneer mag tot verkoop van de woning over worden gegaan?  

Controle 

Worden de handelingen van de zakelijk gevolmachtigde(n) gecontroleerd? 

Wil je controle? En zo ja, door wie? 

Hoe worden de handelingen van de gevolmachtigde(n) gecontroleerd.  

Wilt je controle vooraf of achteraf.  

Per welke tijdseenheid mag controle plaatsvinden? Jaarlijks, per kwartaal of anders? 

Hoe vindt de controle (en verslaglegging) plaats? 

Ingangsdatum 

Gaat het levenstestament in op het moment dat je het ondertekent of pas als een arts je werkelijk 

handelingsonbekwaam verklaard heeft? 

TIP 

Deel het levenstestament in elk geval met je nabestaanden (ook als je hen niet als gevolmachtigde 

aanwijst), dat scheelt erg veel ellende achteraf. 

Ben je bang dat het toch niet allemaal heel gladjes gaat verlopen? Investeer dan in een formeel 

geregisterd levenstestament via de notaris. 

 


