
Regel je financiën
bij wilsonbekwaamheid

en voorkom gedoe
over de erfenis!





• Wie wij zijn

• Onze missie

• Hoe we dit doen 

• Wat we willen bereiken

Stichting Levensexecutele Nederland

Vereniging van Levensexecuteurs



• Ouderen

• Alleenstaanden

• Hectische gezinnen

• Samengestelde gezinnen

• Ondernemers

• Iedereen met een koophuis

• Iedereen die het geregeld wil hebben

Voor wie



• Handelingsbekwaam 

=> handelingsonbekwaam 

• Wilsbekwaam            

=> wilsonbekwaam

• Wie stelt vast

WILS(ON)BEKWAAMHEID



• Procedure

• Gevolgen?

• Voorkomen beter dan…

BEWIND



• Wie gaat jouw financiële zaken regelen

• Wie mag de medische beslissingen 
namens jou nemen en welke instructies 
geef je daarbij

• Wie organiseert jouw persoonlijke 
aangelegenheden

Levenstestament
volmacht



• Vertrouwenspersoon of levensexecuteur

• Een gevolmachtigde of meerdere personen

• Ingaan van de volmacht

• Instructie als volmacht nog niet wordt 
uitgeoefend

• Onderwerpen in het levenstestament

• CLTR

Algemene volmacht
Wie en wanneer



• Instructies beheer vermogen

• Schenkingen wel/niet

• Instructies in verband met eigen bijdrage 
verzorgingshuis

• Kosten en loon gevolmachtigde

• Kosten externe partijen

• Geschillenbeslechting

Algemene volmacht
Financieel



• Aanvraag en besteding PGB

• Gewaarborgde hulp

• Wel/niet reanimeren

• Behandelgebod/behandelverbod

• Wel/geen palliatieve sedatie

• Euthanasie of levenswens

Algemene volmacht
Medisch



• Levensexecuteur

• Toezichthouder

• Bewindvoerder, 
mentor en curator

Levenstestament
diverse rollen



DILEMMA’S

• Gedrag

• Emotie

• Financiële druk

• Familie (positie)

Aandachtspunten 
voor de adviseur



vader (71) 

zoon
(38)

samenwonend

moeder stiefmoeder (60) ex

zoon
(36)

zoon
(28)

zoon
(26)

Uit de praktijk



Welke schuld gaat voor?



• Legaten in ruil voor zorg

- Periodieke uitkering

- Woonrecht

- Bedrag ineens

• Relatie met vader

Belangen partijen



• Oplossing

• Had dit anders gekund

> informatie en transparantie

> intenties bij het maken van aktes

> toezichthouder    

> belangen over en weer 

• Eyeopeners

Hoe liep het af 
met vader?

Lering hieruit trekken



Praktische aanpak voor 
de adviseur

• Plan van aanpak

• Advies

• Verdiensten

Adviserende fase



• Plan van aanpak volmacht 
ingegaan/nog niet ingegaan

• Advies 

• Verdiensten

• Van levensexecuteur naar 
executeur

Praktische aanpak voor 
de adviseur

Uitvoerende fase



Wil je lid worden?
Kom dan naar onze stand 
voor informatie of kijk op 

www.velex.nl

Wil je meer weten 
over dit onderwerp? 

Lees dan 
’’Wacht maar tot ik dood ben

(alles over goed nalaten)’’

http://www.velex.nl/


DANK VOOR JE AANDACHT


