Verslag themamiddag over het TESTAMENT en het LEVENSTESTAMENT
Uitgenodigd Hélène Faasen, notaris te Amsterdam
Woensdagmiddag 28 juni in de Wijkcentrum d’Oude Stadt
Georganiseerd door de Feminismegroep, m.n. Marjan Nieuwenhuis
Voorzitter Madelien Krips, notulist Marjan Nieuwenhuis
Het was mogelijk van te voren vragen per mail in te leveren.
Uit de uitnodiging:
Velen van ons weten niet wat een levenstestament is en het belang ervan bij het ouder
worden.
Een testament en/of codicil maak je voor anderen. Hierin wordt geregeld wat er moet
gebeuren ná je overlijden. In grote lijnen regel je hierin wat je wensen zijn t.a.v. je
begrafenis/crematie en hoe je erfenis wordt afgewikkeld.
Een levenstestament maak je voor jezelf. Dan wordt het makkelijker voor anderen om zaken
te regelen als je niet meer wilsbekwaam bent. Dit betreft je financiële zaken en welzijn en
zorg. Wie wijs je aan om wat te regelen.
In het levenstestament kun je ook zaken regelen over je levenseinde, euthanasie, een prolife
verklaring en pallitatieve zorg.
Schriftelijke Informatie
Op Internet is veel te lezen over beide testamenten. De Consumentenbond heeft een boekje
uitgegeven over het levenstestament, kost 16,30 euro, de eerste 18 pagina’s zijn al te lezen.
https://www.consumentenbond.nl/webwinkel/geld/het-levenstestament-editie-2016
Hélène had drie handzame artikelen meegenomen.
Twee van de drie artikelen zijn als pdf meegestuurd, het derde artikel, ‘Nu regelen voor later’,
met achtergrondinformatie en handige links, is helaas niet als pdf-bestand beschikbaar, wel
op te halen bij postvakje van de Wouw en het notariskantoor van Hélène Faasen

Informatie van Hélène Faasen
Codicil – Testament – géén testament
Wanneer je géén testament hebt opgesteld, wordt alles afgewikkeld volgens de wet. Tot in
de zesde graad zijn er wettelijke erfgenamen mogelijk. Is er niemand te achterhalen, dan
vervalt de erfenis na 20 jaar aan de staat.
Wil je zaken anders regelen dan wettelijk bepaald, dan is dit mogelijk via een codicil, een
handgeschreven stuk, ondertekent met de datum en handtekening. Een getypt stuk voldoet
niet. Hierin staan je wensen rondom je uitvaart, aan wie je spullen nalaat, géén geld, etc.
Of je maakt een testament bij een notaris, kost tussen de 400 en 700 euro, tenzij het
ingewikkeld is, dan kost het meer. In een testament regel je alles wat anders is dan
gebruikelijk.

Je kunt je partner en kinderen onterven. Kinderen kunnen dit aanvechten en hun legitieme
deel opeisen.
Schenken aan goede doelen
Een goed doel met een ANBI-status hoeft geen erfbelasting te betalen.
Mogelijk zijn:
- een legaat vastleggen, is een bepaald bedrag of een breukdeel (percentage) van de erfenis
voor een persoon, goede vriendinnen, organisatie en/of instelling
- een fonds op naam opstellen, dit is geoormerkt geld. Een fonds koppel je aan een goed
doel met een specifieke doelstelling om het geld aan te besteden. Wel overleggen met het
goede doel, nagaan of ze de doelstelling kunnen waarmaken.
- opmerking: komt het geld op de grote hoop bij een goed doel die toch al veel giften
ontvangt, of maakt het bij een kleine organisatie een groot verschil voor hun activiteiten.
Uitvoering van een testament
Als er niemand is aangewezen om het testament uit te voeren, of deze persoon is zelf ziek of
al overleden, dan zijn er kantoortjes die zich aanbieden. Dit is erg duur en vaak
onbetrouwbaar.
Een andere mogelijkheid is om een goed doel aan te wijzen. Daarvoor contact opnemen met
de fondswerver. Zonder nalatenschap kan dat tussen de 20 en 30 duizend euro kosten. Met
een nalatenschap is het veel goedkoper.
Als er niemand is stelt de rechter een bewindvoerder aan.
Levenstestament
Voor het opstellen van een levenstestament moet je wilsbekwaam zijn. Wanneer hier twijfel
over is kun je een arts inschakelen. Dit is wel wat duurder, maar dan heb je zekerheid en
kunnen anderen/belanghebbenden dat niet in twijfel trekken.
Het levenstestament wordt van kracht als je zelf niet meer in staat bent om beslissingen te
nemen of om zaken te regelen. Wanneer dit aan de orde is lever je vrijheid in (!)
Heb je niets geregeld dan stelt de rechtbank een bewindvoerder in.
Regelen van financiën, aangeklede volmacht.
Hiervoor zijn vaste structuren via formulieren. Dit komt doordat banken duidelijkheid willen.
Er wordt in bepaald wie wat regelt t.a.v. van bankzaken, beleggen, schenkingen, etc.
Volmacht zorg en welzijn bij ziekte. Hier is meer vrijheid om persoonlijke wensen op te
geven. Bv. door welke arts wil je behandeld worden, naar welk tehuis, in Amsterdam blijven.
Het beste is om iemand aan te wijzen die je vertrouwt. Is soms een probleem.
Het levenstestament geeft ook de mogelijkheid om wensen t.a.v. euthanasie en palliatieve
zorg te regelen. Hierover komt nog een themamiddag.
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