Een goede vraag voor accountenz, breda

Wat is een levenstestament?
Veel mensen vinden het maar lastige materie en schuiven deze zaken het liefst
voor zich uit. Hoe belangrijk vindt u het dat uw zaken tijdens en na uw leven
goed geregeld zijn? Tip: wacht niet tot het te laat is, zeker als u een
onderneming of minderjarige kinderen heeft!
Stel u moet voor enige tijd naar het ziekenhuis, en u weet niet hoe u er na de
operatie aan toe bent. Of u verblijft voor langere tijd in het buitenland. Het kan
ook zijn dat u een dagje ouder wordt. Dan neemt de kans toe dat u afhankelijk
wordt van anderen voor huishoudelijk werk, verzorging of financiële zaken.
Het levenstestament: wat is het?
Het levenstestament is een combinatie
van twee zaken. U wijst één of twee
personen of instanties aan die bij
volmacht uw zaken mogen behartigen.
Daarbij geeft u aan wat uw wensen zijn.
Het levenstestament: wanneer?
Als u niet meer in staat bent om
beslissingen te nemen. U bepaalt zelf
wanneer het levenstestament precies in
werking wordt gezet.
Het levenstestament: waarom?
Als u onverhoopt iets gebeurt kan het
levenstestament meteen uit de kast
worden getrokken. Uw zaken kunnen
meteen waargenomen worden door uw
vertrouwenspersoon.
Denk aan de beschikking over uw
bankrekeningen, het waarborgen van de
continuïteit van uw onderneming,
beslissingen met betrekking tot lopende
contracten, en bijvoorbeeld het
uitbetalen van uw personeel.

Dit in tegenstelling tot wanneer er niks is
geregeld: dan moeten uw naasten een
aanvraag indienen bij de rechtbank. Dan
kan het zo drie maanden duren voor een
familielid in uw plaats mag handelen.

Wie mag namens u
beslissingen nemen?
-

-

Volmacht – u geeft een ander de
bevoegdheid namens u te handelen
als u hier niet meer toe in staat bent
Levenstestament – een vastlegging
van uw persoonlijke wensen
Testament – u legt vast wat er na
uw overlijden met uw bezittingen
en schulden moet gebeuren

Het reguliere testament: waarom?
Als er geen testament is opgemaakt,
bepaalt het wettelijke erfrecht wat er
met het nagelaten vermogen gebeurt.

Meestal gaat het volledige vermogen
naar de echtgeno(o)t(e), terwijl de
kinderen hun erfdeel krijgen in de vorm
van een vordering op de langstlevende
ouder. Het wettelijke erfrecht is geschikt
voor standaardsituaties en niet al te
grote vermogens. Fiscaal is het meestal
niet optimaal.
 Benoem bij testament wie de
verantwoordelijkheid voor de verzorging
en opvoeding van uw kinderen krijgt.
Vragen?
Omdat accountenz, breda u als cliënt
goed kent, kunnen we u efficiënt
begeleiden in het verwezenlijken van uw
wensen.
U kunt contact opnemen met uw
relatiebeheerder of onze financieel
planner Marcel de Bree.
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