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Hulp bij financieel beheer

In 1999 is ons kantoor gestart met het 
professioneel voeren van bewind, het bieden 
van administratieve en fiscale ondersteuning 
en het afwikkelen van nalatenschappen. Ons 
kantoor verleent deze diverse diensten aan zowel 
particulieren, (kleine) ondernemingen als ook aan 
goededoelenorganisaties.

In de afgelopen jaren heeft onze onderneming 
steeds meer kennis en expertise opgebouwd met 
betrekking tot bovengenoemde diensten.
De laatste jaren zien wij een verschuiving ontstaan 
ten aanzien van het moment waarop klanten 
ons benaderen. In eerste instantie werden wij 
ingeschakeld als zich al problemen (en daarmee 
de behoefte aan passende ondersteuning) hadden 
voorgedaan. In de huidige tijd komen steeds meer 
klanten bij ons met de vraag op welke wijze zij 
dergelijke problemen vóór kunnen zijn. 

Regelmatig adviseert onze onderneming klanten 
om een zogenaamd “levenstestament” op te 
laten stellen. In tegenstelling tot hetgeen u 
hierboven gelezen heeft over de benoeming 
van een bewindvoerder of mentor door de 
kantonrechter, geeft het zelf bepalen wie u tot uw 
levensexecuteur (gevolmachtigde) benoemt u een 
grote mate van vrijheid. U bepaalt zelf welke taken 
de levensexecuteur krijgt, de wijze waarop deze 
moeten worden uitgevoerd én wie deze controleert. 
Daarnaast kan het feit dat u zelf kunt bepalen wie 
u als levensexecuteur aanwijst, een geruststellende 
gedachte voor u zijn. 

U neemt nu zelf alle beslissingen op het gebied 
van uw financiële zaken en medische zorg. 
Daar heeft u in principe geen ondersteuning of 
advies bij nodig.

Er kan echter een situatie ontstaan, waarbij u 
tijdelijk of blijvend niet meer in staat bent uw 
eigen belangen te behartigen. U kunt hierbij 
denken aan lichamelijke en/of geestelijke  
beperkingen, waardoor u mogelijk belemmerd 
wordt uw zaken zelfstandig en op een goede 
manier uit te voeren.

Op zo’n moment kunt u zelf, of een familielid, 
een verzoek indienen bij de kantonrechter 
om een wettelijk vertegenwoordiger 
te laten benoemen. Dat kan zowel op 
vermogensrechtelijk (financieel) gebied (dan 
wordt er een bewindvoerder benoemd) als 
ook op het persoonlijke en medische vlak (dan 
wordt er een mentor benoemd). 

Niet altijd kunt u invloed uitoefenen wie de 
kantonrechter gaat benoemen als uw wettelijk 
vertegenwoordiger. Dat zou dus ook iemand 
kunnen zijn die u nog nooit heeft ontmoet en 
waarvan u niet weet wat zijn of haar zienswijze 
op bepaalde zaken is.

Wel is het zo dat een wettelijk 
vertegenwoordiger eenmaal per jaar 
verantwoording dient af te leggen aan de 
kantonrechter, zodat er enige mate van controle 
is op hetgeen hij/zij voor u doet. 

Vertrouwen is het kernwoord in dergelijke, vaak 
gecompliceerde situaties. U bent afhankelijk van 
degene die uw financiële, persoonlijke en/of 
medische zaken gaat behartigen en een goede 
vertrouwensrelatie is daarbij essentieel.

Dat is de reden dat steeds meer mensen 
de regie liever in eigen hand houden en 
middels een zogenaamd “levenstestament” 
vast laten leggen wie hen bij (tijdelijke) 
wilsonbekwaamheid mag vertegenwoordigen. 
Bovendien kunt u in een levenstestament vast 
laten leggen voor welke taken de benoeming 
geldt en onder welke voorwaarden.



Wat legt u vast in een levenstestament?

Het levenstestament is een door de notaris 
opgesteld document, waarin u laat vastleggen wie u 
benoemt tot uw levensexecuteur die namens u kan 
handelen wanneer een situatie daar in de (nabije) 
toekomst om vraagt.

Ook kunt u in het levenstestament laten vastleggen 
welke specifieke wensen en richtlijnen u heeft ten 
aanzien van uw (financieel) administratieve zaken en 
zaken van meer persoonlijke en medische aard. Hoe 
meer er door u omschreven en vastgelegd wordt in 
het levenstestament, hoe makkelijker het voor de 
(door u benoemde) levensexecuteur is om invulling 
te geven aan uw specifieke wensen en ideeën. De 
levensexecuteur kan dan in uw geest en persoonlijke 
levensovertuiging handelen. Belangrijk hierbij is 
ook dat u in het levenstestament op laat nemen wat 
u pertinent niet zou willen waar het gaat om het 
beheer van uw vermogen en/of medische zaken.

Vertrouwen

Het persoonlijke karakter van een levenstestament 
maakt duidelijk dat vertrouwen een essentiële rol 
speelt. De levensexecuteur heeft een belangrijke 
taak uit te voeren. Het is van groot belang dat u 
vertrouwen heeft in de persoon of organisatie die u 
deze rol toevertrouwt.

Wij adviseren onze klanten in hetzelfde 
levenstestament ook een toezichthouder te 
benoemen. De levensexecuteur is dan verplicht om 
periodiek (u legt vast hoe vaak) verantwoording aan 
de toezichthouder af te leggen over hetgeen hij 
(meestal op financieel gebied) heeft uitgevoerd. 

Aan de hand van die verslaglegging kan worden 
vastgesteld of aan uw wensen en richtlijnen is 
voldaan en wat er in die periode met uw vermogen 
is gebeurd. Ook biedt een dergelijke periodieke 
verslaglegging en de controle daarop door 
de toezichthouder een bescherming voor de 
levensexecuteur. Dit om mogelijke discussies te 
voorkomen.

De Die Financieel Beheer en Bewindvoering 
B.V. als levensexecuteur

Vanwege de jarenlange ervaring, kennis en expertise 
die onze medewerkers hebben op het gebied van 

bewindvoering, financieel administratieve en fiscale 
ondersteuning, wordt  “De Die Financieel Beheer 
en Bewindvoering B.V.” steeds vaker benoemd tot 
levensexecuteur.
Het voordeel van het aanstellen van een dergelijke 
organisatie in plaats van een familielid of kennis, is 
de continuïteit die wij kunnen bieden. Het uitvoeren 
van noodzakelijke werkzaamheden lopen altijd door, 
ook bij ziekte of vakantie. 

In een persoonlijk gesprek kunnen wij samen 
met u, uw persoonlijke situatie, wensen en 
ideeën bespreken. U kunt na een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek beslissen of u met ons 
kantoor in zee gaat of dat u liever iemand anders 
aanwijst als uw levensexecuteur.

Lang niet in alle gevallen leidt een benoeming 
tot levensexecuteur feitelijk ook tot uitvoering 
van werkzaamheden. U beschrijft immers zelf 
in het levenstestament op welk moment de 
levensexecuteur zijn taak moet gaan uitvoeren. 

Mocht zich echter toch een situatie voordoen dat 
de levensexecuteur daadwerkelijk aan de slag 
moet, kan deze direct een aanvang nemen met de 
werkzaamheden omdat de bevoegdheid reeds is 
vastgelegd in het levenstestament.

Pas wanneer wij daadwerkelijk werkzaamheden als 
levensexecuteur gaan verrichten, zullen er kosten 
verschuldigd zijn, waarvoor periodiek een declaratie 
wordt opgesteld. Uiteraard wordt deze onderbouwd 
met een specificatie van de aard en de duur van de 
verrichte werkzaamheden. Als loon geldt het alsdan 
geldende dan wel vooraf afgesproken uurloon.

Tot slot

Deze brochure geeft slechts een algemene 
beschrijving van de mogelijkheden en redenen die er 
kunnen zijn om een levenstestament op te stellen en 
een levensexecuteur te benoemen.

Wanneer u nadere informatie wenst te ontvangen 
en/of uw persoonlijke situatie zou willen bespreken 
om te beoordelen of onze diensten aansluiten bij 
uw wensen, bent u vanzelfsprekend welkom om 
een afspraak bij ons te maken voor een persoonlijk 
overleg.
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