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Een van mijn collega-vennoten heeft vorig jaar een ernstig auto-ongeluk gehad, en hij
heeft daardoor langdurig in coma gelegen. Het gaat nu weer wat beter met hem, maar hij
wordt nooit meer wie hij was. Hij is noodgedwongen uit de maatschap getreden. In de
periode dat hij in coma lag, en ook nog maanden daarna, was hij niet in staat om zijn
financiële zaken te behartigen. Dat heeft flink wat problemen gegeven, in zijn privé
situatie – meerdere familieleden dachten dat wel even te kunnen oppakken, met slaande
ruzie tot gevolg – maar ook zakelijk, in onze maatschap. Ik wil graag een regeling treffen
om die ellende te voorkomen. Hoe pak ik dat aan?

Antwoord
Dat kunt u regelen met een levenstestament. 
Een levenstestament is een variant op het bekende testament, de laatste wil van de erflater. In een
laatste wil-testament regelt u allerlei zaken voor ná uw overlijden, voor de situatie dat u er niet
meer bent.
In een levenstestament kunt u zaken regelen voor het geval u in een situatie komt te verkeren dat u
zelf – tijdelijk of langdurig – geen beslissingen kunt nemen. Bijvoorbeeld omdat u een ongeluk heeft
gekregen en in coma raakt – zoals uw collega-vennoot – of omdat u depressief wordt of gaat
dementeren. Wie kan of moet die beslissingen dan voor u nemen? Wie beheert uw vermogen, wie
behartigt uw zakelijke belangen, wie maakt uw wensen op medisch gebied duidelijk aan de arts? In
zo’n levenstestament geeft u één of meerdere personen volmacht om die zaken namens u te regelen.
U kunt in dat testament uitgebreid instructies geven hoe u vindt dat een en ander moet gebeuren.
Met een levenstestament voorkomt u dat de Kantonrechter een bewindvoerder, curator of mentor
moet benoemen om al die zaken te regelen. Naast die volmachten kunt u in een levenstestament
aangeven wat uw wensen zijn voor wat betreft uw medische verzorging. Denk aan een
behandelgebod of -verbod, een euthanasieverklaring of een donorcodicil. Ook kunt u met bijlagen
een overzicht geven van uw bankrekeningen, met digitale codes en wachtwoorden, uw
verzekeringen en ga zo maar door. Wat uw plannen zijn met uw woning en andere onroerende
zaken, met uw financiën en uw onderneming. Of dat u lopende schenkingen wilt voortzetten, of juist
niet.
Kortom, u kunt in een levenstestament al uw wensen en verzoeken naar voren brengen voor het
geval u in een situatie komt te verkeren dat u daartoe niet meer bij machte bent. Daar kunnen de
door u in dat testament aangewezen personen dan rekening me houden. Darmee is het
levenstestament ook voor de mensen ‘om uw heen’ een goede zaak: zij weten dat ze de zaken
regelen zoals u het graag zou willen.
Een levenstestament wordt, net als een gewoon testament, vastgelegd in een notariële akte. Die
akte is nodig omdat voor sommige handelingen waarvoor in het levenstestament volmacht wordt
gegeven, de wet een notariële akte eist. En de notariële akte vormt ook het bewijs dat u op het
moment van ondertekening daarvan wilsbekwaam was.
Bespreekt u een en ander eens met uw notaris. Die kan een op uw wensen toegesneden regeling
treffen.
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