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Mijn partner heeft diagnose Alzheimer. Zijn er
zaken die ik dien te regelen?

Mĳn partner heeft diagnose
Alzheimer.
Moeten we nu een testament maken of
aanpassen?

Mĳn partner heeft diagnose Alzheimer. Kan ik
het huis verkopen als ik kleiner wil gaan
wonen?

Mĳn partner heeft diagnose Alzheimer.
Kan hĳ/zij nog een verzoek tot euthanasie
tekenen?

Op het moment dat bĳ uw partner de diagnose
Alzheimer wordt gesteld is uw partner over het
algemeen nog volledig wilsbekwaam en kunnen
allerlei zaken nog geregeld worden.
Indien uw partner verder in het ziekteverloop zit,
kan het zĳn dat er een aantal zaken meer
geregeld moet worden omdat uw partner dan niet
meer wilsbekwaam is. Als iemand niet meer
wilsbekwaam is - niet in staat tot een redelĳke
afweging van zĳn/haar belangen - kan hĳ/zĳ niet
rechtsgeldig zijn/haar zaken regelen
Op het moment dat bĳ uw partner de diagnose
Alzheimer wordt gesteld is uw partner over het
algemeen nog volledig wilsbekwaam en kan het
testament nog aangepast worden.
In een verder stadium van de ziekte is dat vaak
niet meer mogelĳk. Indien uw partner de diagnose
Alzheimer heeft dient u zich de vraag te stellen of
het nog wel zinvol is of uw partner van ú erft. In
veel gevallen kunt u beter uw eigen testament
aanpassen of een testament maken
Op het moment dat bĳ uw partner de diagnose
Alzheimer wordt gesteld is uw partner over het
algemeen nog volledig wilsbekwaam en kan hĳ/zij
nog van alles rechtsgeldig tekenen.
In een verder stadium van de ziekte is dat vaak
niet meer mogelĳk en heeft u een volmacht
(levenstestament) nodig of zal een
onderbewindstelling van zijn/haar vermogen
plaats moeten vinden. Het is verstandig in een zo
vroeg mogelĳk stadium een levenstestament op te
stellen zodat u, als uw partner niet meer
wilsbekwaam is, (mede) namens hem/haar het
huis kunt verkopen
Op het moment dat bĳ uw partner de diagnose
Alzheimer wordt gesteld is uw partner over het
algemeen nog volledig wilsbekwaam en kan
hĳ/zij nog van alles rechtsgeldig tekenen.
Hoewel de wet een tijdig opgemaakte schriftelĳke
verklaring als volledig rechtsgeldig aanmerkt,
leggen artsen deze nu nog vaak naast zich neer.
Het heeft wel zin om een medisch
gevolmachtigde aan te wĳzen en duidelĳk een
behandelverbod vast te leggen in uw
levenstestament.
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Mĳn partner heeft diagnose Alzheimer.
Moet hĳ/zij nu een levenstestament opstellen?

Mĳn partner heeft diagnose Alzheimer.
Kunnen wij nog schenkingen aan onze
kinderen doen?

Mĳn partner heeft diagnose Alzheimer.
Wie mag de bankzaken regelen?

Het is niet verplicht om een levenstestament op te
stellen, maar vaak wel verstandig. Met een
levenstestament wĳst hij/zij zelf aan zijn/haar
belangen gaat behartigen als hij/zij dat zelf niet
meer kan en wordt voorkomen dat derden als
curator of bewindvoerder verantwoordelijk worden
voor zijn/haar belangenbehartiging. In een
levenstestament kan precies worden aangeven
wat u van wie wordt verwacht en kunnen
instructies worden opgenomen over hoe er
gehandeld moet worden
Op het moment dat bij uw partner de diagnose
Alzheimer wordt gesteld is uw partner over het
algemeen nog volledig wilsbekwaam en kan hij
nog van alles rechtsgeldig tekenen en dus ook
schenkingen doen.
In een verder verloop van de ziekte kan uw
partner niet meer wilsbekwaam zijn en kunnen
geen grote schenkingen aan uw kinderen gedaan
worden als die wens niet in een levenstestament
is vastgelegd. Als er een curator of bewindvoerder
is benoemd zijn grote schenkingen niet meer
mogelijk. Met het oog op estate planning is het
tijdig opmaken van een levenstestament
verstandig
Daarnaast is het ook niet mogelijk dat u alleen
grote schenkingen doet. Daarvoor is immers de
toestemming van uw partner vereist.
In het levenstestament zal daarom ook de
toestemming worden opgenomen.
Op het moment dat bĳ uw partner de diagnose
Alzheimer wordt gesteld is uw partner over het
algemeen nog volledig wilsbekwaam en kan hĳ/zij
zelf nog de bankzaken regelen.
In een verder stadium van de ziekte is dat vaak
niet meer mogelijk en heeft u een volmacht
(levenstestament) nodig of zal een
onderbewindstelling van zijn/haar vermogen
plaats moeten vinden. Het is verstandig in een zo
vroeg mogelĳk stadium een levenstestament op te
stellen en daarin volmacht voor bankzaken op te
nemen.
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Mĳn partner heeft diagnose Alzheimer.
Hoe gaat het nu met ons huis in Frankrĳk?

Mĳn partner heeft diagnose Alzheimer.
Kan hĳ/zij of kunnen wij zelf een volmacht
opstellen?

Mijn partner heeft diagnose Alzheimer
Is een notariële volmacht of levenstestament
echt nodig ?

Ik heb diagnose Alzheimer en geen kinderen.
Hoe voorkom ik dat men misbruik maakt van
mijn situatie?

Op het moment dat bĳ uw partner de diagnose
Alzheimer wordt gesteld is uw partner over het
algemeen nog volledig wilsbekwaam en kan hĳ/zij
nog van alles rechtsgeldig tekenen.
In een verder stadium van de ziekte is dat vaak
niet meer mogelijk en heeft u een volmacht
(levenstestament) nodig of zal een
onderbewindstelling van zijn/haar vermogen
plaats moeten vinden. Het is verstandig in een zo
vroeg mogelijk stadium een levenstestament op te
stellen waarin ook voor het huis in Frankrijk een
voorziening wordt opgenomen. In veel Europese
landen is het levenstestament meer ingeburgerd
dan in Nederland.
In de wet is niet het vereiste gesteld dat de
volmacht notarieel is vastgelegd. Het oordeel van
de notariële volmacht is dat er zekerheid bestaat
omtrent de wilsbekwaamheid ten tijde van het
opstellen en ook dat de volmacht in alle vrijheid is
afgegeven. Daarom zal een notariële volmacht
ook door iedereen geaccepteerd worden. De zelf
opgemaakte volmacht biedt minder zekerheid en
wordt ook niet landelijk geregistreerd.
Het is niet noodzakelijk om een notariële volmacht
of levenstestament op te stellen. Voor het geval u
geen levenstestament heeft gemaakt heeft de
overheid een vangnet bestaande uit bewind,
curatele en/of mentorschap. Indien u geen eigen
huis en weinig spaargeld heeft kan een
onderhandse volmacht in veel gevallen voldoende
zijn, eventueel met legalisatie door de notaris van
uw handtekening
Door in een levenstestament vast te leggen wie
uw belangen behartigt en desgewenst iemand
aan te wijzen die daadwerkelijk controleert of de
gevolmachtigde zich houdt aan uw instructies
("toezichthouder") kunt u voorkomen dat iemand
financieel misbruik van u maakt. Mocht u niemand
hebben die uw belangen zou kunnen behartigen,
dan kan uw vermogen onder bewind worden
gesteld, danwel u onder curatele worden gesteld
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Er is geen sprake van Alzheimer of dementie,
is het dan niet toch verstandig om een
levenstestament of notariële volmacht op te
stellen

Wat is het verschil tussen
handelingsonbekwaam en wilsonbekwaam

Wie bepaalt dat ik wilsonbekwaam ben?

Mag ik de pinpas van mijn vader/moeder
gebruiken

Als ik alles goed wil vastleggen heeft u dan
een lijst met zaken die ik zou moeten laten
nakijken
Heeft u een checklist met hoe ik mij goed kan
voorbereiden

Ook indien u of uw partner geen Alzheimer heeft
is het verstandig om tijdig een levenstestament of
notariële volmacht op te stellen, immers uw
gezondheid van vandaag geeft geen garanties
voor de toekomst. Door zelf de regie te nemen
kunt u zich beter beschermen tegen misbruik en
heeft u meer invloed op uw eigen zorg.
Handelingsonbekwaam: Iemand die door de wet
op de rechter is beoordeeld op het niet
zelfstandig, of met enige hulp, beslissingen
kunnen nemen die grote invloed hebben op het
eigen leven, zoals bij curatele en minderjareigen
(je kan niet)
Handelingsonbevoegd: je kunt wel
rechtshandelingen verrichten , maar je wordt
beschermd door de bewindvoerder;
Wilsonbekwaam: glijdende schaal, waar je zelf je
wil niet meer kunt verklaren maar dat de
bevoegdheden (nog) niet zijn afgenomen.
Iedereen is wilsbekwaam totdat het tegendeel
wordt vastgesteld. Als het overduidelijk is tekent
de notaris de akte niet, bij twijfel heeft de notaris
een stappenplan en zal dan een VIA arts
inschakelen (€350-500 extra kosten)
Kunnen ja, maar is het verstandig: nee
Ook de bankvoorwaarden staan dat overigens
niet toe.
Ook naar anderen (broers en zussen) toe kun je
het beter niet doen. Het is verstandig een eigen
pas aan te vragen. Dan is voor iedereen
inzichtelijk wat er is gebeurd en leidt tot minder
fraude en misbruik.
 Levenstestament
 Testament
 Huwelijksvoorwaarden
 Calamiteitenmap / Paniekdossier
Op www.levenstestamentmaken.nl
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Wat kost een levenstestament

Alle werkzaamheden gaan op basis van uren x
tarief'.
u moet rekening houden met een uur bespreken,
een drie kwartier akte maken en een uur tekenen,
totaal ongeveer €500,- (ex BTW).
Dat lijkt veel, maar de eenmalige kosten van een
levenstestament vallen weg tegen de periodieke
kosten die een bewind met zich meebrengt.

Deze memo is gemaakt om u te wijzen op de juridische implicaties die een diagnose Alzheimer
met zich mee brengen.
Het samen met u opstellen van een levenstestament is maatwerk waarbij deskundige begeleiding
is vereist. Wenst u een levenstestament op te stellen, bel dan met Erwin Kienhuis, notaris bij
Demenint Kienhuis. 023-5289192 of mail kienhuis@demenintkienhuis.nl .
Demenint Kienhuis notariaat
Fonteinlaan 5
2012 JG Haarlem
023-5289192

