Levenstestament
mensen die schenkingen doen
Je kunt de vertrouwenspersoon opdracht geven
de schenkingen die je nu al doet voort te zetten
als je dat zelf niet meer kunt. Een bewindvoerder
moet voor het doen van schenkingen steeds
de toestemming van de rechter vragen. Een
vertrouwenspersoon die je zelf in een algemene
volmacht of een levenstestament hebt aangesteld,
hoeft geen toestemming van de rechter te hebben.

als er spoed is
Als je geen levenstestament hebt laten vastleggen
en er moeten snel namens jou beslissingen worden
genomen, dan kunnen er problemen ontstaan. In
zo’n situatie moet er namelijk via de rechter een
bewindvoerder worden benoemd. Daar kan wat tijd
overheen gaan. In de praktijk lopen we daar wel
eens tegenaan. Bijvoorbeeld als het huis verkocht
wordt, omdat de eigenaresse in een verpleeghuis is
opgenomen. De koper van het huis wil snel eigenaar
van het huis worden. De rechter heeft er echter vaak
ruim één maand voor nodig om een bewindvoerder
te benoemen. De koper haakt af en koopt een
andere te koop staande woning in de straat.
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voordelen
jongere mensen
Een levenstestament is ook heel geschikt voor jongere mensen. Ook op jongere leeftijd kan men bijvoorbeeld met een ernstig verkeersongeluk of ziekte
worden geconfronteerd. Een partner kan dan niet in
alle gevallen jou zaken regelen. Misschien heb je al
in een testament een voogd aangewezen die voor de
kinderen zorgt als jij (en je partner) zijn overleden;
dit geldt pas bij overlijden. In een levenstestament
kun je regelen wie de zorg voor je kinderen
overneemt als je dat (tijdelijk) niet meer zelf kunt.

duidelijkheid voor naasten
Naasten handelen het liefst ‘in de geest’ van hun
geliefde. Maar dan moet wel duidelijk zijn wat
iemand onder bepaalde omstandigheden had
gewild. Thuis verplegen of naar een verpleeghuis?
En als iemand blijvend in het verpleeghuis wordt
opgenomen, mag dan het huis worden verkocht?
Laat je naasten niet met vragen achter als je die zelf
door ziekte niet meer kunt beantwoorden. In een
levenstestament geef je de antwoorden!

ondernemers
Het is verstandig vast te leggen wie de taken van
de ondernemer in het bedrijf overneemt en wie
beslissingen neemt als de ondernemer zelf tijdelijk
of langdurig uitvalt. Als de ondernemer onverwacht
uitvalt, is de kans groot dat het bedrijf tijdelijk
stuurloos is. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor
de continuïteit van de onderneming.

