
Prins Friso en autocoureur Schumacher overkwam iets waardoor ze wilsonbekwaam werden. Dat 
kan ook U overkomen. En wat hebt U dan financieel, medisch en persoonlijk geregeld? 

Deze indringende Socra.sche vragen stelde Mr. Egbert Willems aan een welgevulde bovenzaal van de 
bibliotheek in Almelo op 17 november 2018. Bestuurslid van het Humanis.sch Verbond Jan Wever 
had de zaak al ingeleid met: ik heb het leven gekregen, maar mag ik het ook terug geven? Dat is een 
morele  vraagstelling. Maar wat als ik het terug MOET geven?  Dat is een formele vraagstelling, 
waarop Egbert Willems antwoorden gaf in zijn lezing over het levenstestament. 

We zullen in dit schrijven geen samenvaOng geven, maar verwijzen naar drie glasheldere publica.es 
van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisa.e). Daarbij plaatsen we de aantekeningen die Dhr. 
Willems heeU uitgesproken. 

A: hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven, Uw testament en erfrecht op een rijtje. Versie 
april 2018. Wat gebeurt er met Uw geld, huis, beziOngen en schulden als U overlijdt? Zonder 
testament wordt Uw nalatenschap volgens vaste regels verdeeld, maar hebt U andere wensen voor 
Uw nabestaanden? Leg dat dan vast in een testament. 

Dhr. Willems wees er op dat een levenstestament iets anders is dan het bekende testament op de 
langst levende. Het is een juridisch gedekte volmacht die U afgeeU aan iemand anders, wanneer U 
zelf niet meer wilsbekwaam bent door welke oorzaak dan ook. U kunt dit het beste nu al laten 
vastleggen. Met het levenstestament houdt U, ondanks dat U het niet meer kunt, toch de regie in 
eigen handen. Bij terugkeer van Uw wilsbekwaamheid krijgt U de volmachten terug. U geeU een 
volmacht aan b.v. de kinderen. Zij krijgen dan ook de pincode en andere private gegevens. Dhr. 
Willems wil de persoon twee keer zien om te kunnen bepalen of deze al dan niet bewust handelt. Er 
is een bonafide centraal register voor volmachten. Pas dus op voor opdringerige “ bureautjes”. 

B:  wie geeU U het vertrouwen? Over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke 
situa.es dat van belang is. Versie april 2015.  

In een volmacht bepaalt U wie er namens U  beslissingen mag nemen als U daar zelf niet meer toe in 
staat bent. Dat is de gevolmach.gde en het spreekt vanzelf dat U een groot vertrouwen in deze 
persoon moet hebben. Wie zorgt voor de medische beslissingen als U het zelf niet meer kunt ? Wat 
als een arts een opera.e wel gewenst vindt en de kinderen niet? Kinderen zijn niet per defini.e 
bevoegd, maar U kunt wel in een levenstestament aangeven wat U wel of niet wenst in het kader van 
zel_eschikking. In de jij-vorm: jij gaat immers over jouw lichaam. Jij bepaalt hierin of en in welke 
gevallen wel/niet medisch doorbehandeld mag worden. Jij bepaalt wat uitzichtloos lijden en 
onomkeerbare ontluistering inhoudt.  

C: waar zeg ik JA tegen? Taken en verantwoordelijkheden van de gevolmach.gde bij een 
levenstestament. Versie maart 2016. 

Hierin staat wat er van de vertrouwenspersoon in deze kwes.e wordt verwacht. Wat is de 
rolverdeling bij meerdere gevolmach.gden? En aan wie en hoe moet deze persoon verantwoording 
afleggen?  Dhr. Willems geeU aan dat het percentage misbruik van ouderen gelukkig zeer klein is. 
Verdere informa.e kunt U vinden bij de KNB Den Haag en info@terbraakwillems.nl   

Bram Theo Steynis, secr.                                           
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