
De NOVEX-levensexecuteur die
u in uw levenstestament heeft benoemd

Wie regelt uw zaken als u het zelf 
niet meer kunt?

De toezichthouder kan ook betrokken 
worden bij de uitvoering van uw 
wensen. Denk hierbij aan de verkoop 
van uw auto of huis en het doen van 
schenkingen. Ook kunt u vastleggen 
dat de toezichthouder toestemming 
moet geven bij grote beslissingen, 
zoals een verhuizing naar een 
zorginstelling.

NOVEX heeft onder haar leden 
professionals die u als toezichthouder 
kunt benoemen. De professional 
zal de benoemde levensexecuteur 
controleren en begeleiden.
Besluit u dat de levensexecuteur 
geen rekening en verantwoording 
hoeft af te leggen op basis van het 
levenstestament? Dan betekent dit 
niet dat de levensexecuteur geen 
zorgvuldige uitvoering van zijn taken 
moet leveren. De levensexecuteur is 

verplicht zijn taken goed uit te voeren. 
Kunt u de rekening en verantwoording 
zelf niet meer afnemen? Dan kunnen 
uw erfgenamen de levensexecuteur 
vragen dit te doen aan hen.

Loon en kosten
U bepaalt bij de benoeming wat de 
levensexecuteur in rekening mag 
brengen als loon en/of (on)kosten. 
Kiest u voor een professionele 
levensexecuteur of toezichthouder? 
Dan is het gebruikelijk om een 
uurtarief af te spreken. De beloning 
legt u vast in het levenstestament.

Informatie over de
levensexecuteur

www.novex-executeur.nl

Over Novex

De Nederlandse Organisatie Voor Executeurs (NOVEX) is een vereniging van en voor 

executeurs, vereffenaars en levensexecuteurs. Zij is opgericht op 16 december 2008. 

Leden van NOVEX zijn werkzaam als executeur, vereffenaar, levensexecuteur en 

toezichthouder.

 

NOVEX stelt zich ten doel de kennis bij particulieren te verbreden over executele, 

vereffening en levensexecutele. Dit doet zij door informatie hierover beschikbaar te stellen. 

NOVEX spant zich in de vakbekwaamheid van de leden op peil te houden, zodat de 

particulier kan vertrouwen op een professionele dienstverlening van een NOVEX-lid.



Wat is een levensexecuteur?
Wie regelt uw bankzaken als u 
onverhoopt gaat dementeren? Wie 
mag uw huis verkopen als u dat zelf 
niet meer kunt? En wie kan medische 
beslissingen nemen? Misschien 
denkt u er nog helemaal niet over 
na, maar het is mogelijk dat er een 
moment komt waarop u niet meer 
zelfstandig kan beslissen. U bent dan 
wilsonbekwaam. Een levensexecuteur 
kan op dat moment uitkomst bieden. 
Een levensexecuteur heeft de 
juridische bevoegdheid om volledig 
of gedeeltelijk namens u te mogen 
handelen op basis van een volmacht. 
Deze volmacht wordt opgenomen in 
uw levenstestament.
Heeft u geen levensexecuteur 
benoemd? Dan kan het zijn dat op 
verzoek bij de kantonrechter een 
bewindvoerder of een curator voor u 
wordt benoemd. Dit kan iemand zijn 
die u niet goed kent, of iemand die u 
zelf niet gekozen zou hebben. Door 
zelf een levensexecuteur te benoemen 
houdt u de regie in handen.

Een levensexecuteur kiezen
Het is belangrijk dat u iemand kiest 
die u vertrouwt én die de juiste 
expertise in huis heeft. Ook moet deze 
persoon voldoende tijd hebben om uw 
belangen te behartigen. Bij voorkeur 
heeft de levensexecuteur ervaring. 
U kunt bijvoorbeeld een familielid of 
kennis benoemen of een professional 
inschakelen. Zo heeft NOVEX onder 
haar leden professionals die u als 
levensexecuteur kunt benoemen.

Hoe benoem ik een 
levensexecuteur? 
Een levensexecuteur benoemt u in een 
levenstestament dat u laat opmaken 
bij een notaris. Wie u benoemt is 
uw eigen keuze. Voordat u een 
levensexecuteur in uw levenstestament 
opneemt, raden wij u aan goed met 
deze persoon te overleggen. Bespreek 
wat uw wensen zijn en welke taken, 
bevoegdheden en risico’s er bij het 
levensexecuteurschap horen.
U benoemt de levensexecuteur 
niet alleen voor het geval u door 
ouderdom of dementie uw eigen 
belangen niet meer kunt behartigen. 
Ook wanneer u een ongeval met 
ernstig letsel overkomt of wanneer u 

tijdelijk niet bij bewustzijn bent, kan 
een levensexecuteur van waarde zijn.

Bevoegdheden vastleggen 
In een levenstestament legt u 
vast welke bevoegdheden de 
levensexecuteur krijgt. U bepaalt 
wanneer de levensexecuteur aan de 
slag gaat, wie zijn werkzaamheden 
controleert en voor welke 
handelingen de levensexecuteur 
toestemming moet vragen. De wet 
verbiedt de levensexecuteur ook 
bepaalde handelingen. Zo mag een 
levensexecuteur uw testament niet 
aanpassen en geen codicil namens u 
opmaken. 

Het levenstestament bevat 
volmachten, wensen, verzoeken, 
geboden en verboden op familiair, 
financieel en medisch gebied. 
Daarnaast kan het levenstestament een 
overzicht bevatten van bijvoorbeeld 
uw vermogen, verzekeringen en 
abonnementen.
Heeft u in het levenstestament geen 
beperkingen vastgelegd? Dan mag 
de levensexecuteur u in bijna alle 
gevallen vertegenwoordigen. Enkele 
voorbeelden van taken:

  Uw administratie geheel of 
gedeeltelijk overnemen;

 Uw vermogen beheren;
  Zorgen voor goede 

zorgvoorzieningen;
  Het onderhoud en/of staat van uw 

huis en inboedel beheren;
 Uw huis verkopen.

Meerdere levensexecuteurs  
benoemen
Als u de taken rond de behartiging van 
uw belangen wilt verdelen, kunt u ook 
meerdere levensexecuteurs benoemen. 
U kunt iemand benoemen die uw 
privévermogen beheert en iemand die 
uw ondernemingszaken behartigt of 
de zorg regelt. In het levenstestament 
bakent u de taken af en geeft u een 
beperkte volmacht af aan een ieder die 
u benoemt voor bepaalde taken.

Rekening en verantwoording
De levensexecuteur kan, wanneer 
u dit wenst, jaarlijks rekening en 
verantwoording afleggen aan een 
toezichthouder. U bepaalt zelf wie 
de toezichthouder is. Dat kan een 
professional zijn of iemand die u 
persoonlijk kent. 
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