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Voorzorgsvolmacht 
 
 
Ik                  (Volmachtgever) 

Voornamen en achternaam 
 
 

Geboorteplaats en geboortedatum             

 
 
Adres  

 

 

Telefoon, E-Mail  

 

 

verleen hierbij volmacht aan  

 

                  (naam van de 1ste vertrouwenspersoon) 

Voornamen en achternaam 
 
 

Geboorteplaats en geboortedatum              

 

 

Adres  

 

 

Telefoon, E-Mail  

 

en als de hiervoor genoemde vertrouwenspersoon deze volmacht niet (meer) wil uitoefenen of kan 
uitoefenen dan verleen ik volmacht aan: 

 
 

                   (naam van de 2de vertrouwenspersoon) 

Voornamen en achternaam 
 
 

Geboorteplaats en geboortedatum              

 

 

Adres  

 

 

Telefoon, E-Mail  

 



 

Zet op elke bladzijde hier uw handtekening: ___________________ 
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Aanwijzing vertrouwenspersoon 

Deze vertrouwenspersoon is hierbij door mij gemachtigd om mij te vertegenwoordigen in alle zaken die ik 

hieronder heb aangekruist of aangegeven. Met het verlenen van deze volmacht dient een door de rechter 

opgelegde ondercuratelestelling, onderbewindstelling en mentorschap te worden voorkomen.  

 

De volmacht blijft van kracht als ik na het opmaken ervan wilsonbekwaam wordt. De volmacht is alleen geldig 

zolang mijn vertrouwenspersoon deze volmacht in bezit heeft en bij het uitvoeren van een juridische handeling 

het origineel van dit document kan laten zien. 

 

Let op! 

Deze voorzorgsvolmacht is een vorm van bescherming buiten de rechter om. De voorzorgsvolmacht valt dus buiten 

de werkingssfeer van de rechtbank. Dit is tegelijkertijd de sterkte en de zwakte van de voorzorgsvolmacht: de 

vertrouwenspersoon heeft een grote vrijheid bij het gebruik van deze voorzorgsvolmacht. De vertrouwenspersoon 

staat niet onder toezicht. Er is geen rechterlijke instantie die het gebruik van deze voorzorgsvolmacht controleert. 

 

Let op! 

Een notariële volmacht (of levenstestament) verdient de voorkeur. Een notariële volmacht biedt meer waarborgen 

dan deze onderhandse voorzorgsvolmacht. Beseft u goed dat deze voorzorgsvolmacht gaat over een aantal 

persoonlijke medische wensen als ook uw vermogensrechtelijke belangen. Deze voorzorgsvolmacht kan van grote 

invloed zijn op uw vermogen en dit vaak gedurende verschillende jaren. U dient dus met de nodige zorg en 

waakzaamheid een volmacht op te stellen.  

Bij een notariële volmacht (of levenstestament) krijgt u een deskundige, onpartijdige en onafhankelijke begeleiding 

van de notaris. De notaris informeert u dan over de strekking van de volmacht, de verschillende mogelijkheden en de 

juiste formulering, zodat er achteraf geen nodeloze discussies ontstaan. Het risico op vervalsing of betwisting van de 

volmacht wordt daarmee tot een minimum beperkt. Ook kan de notaris vanuit zijn praktijkervaring spreken. De 

notaris zal u wijzen op bepaalde risico’s die er bestaan en begeleidt u in het maken van een gepaste en goed 

doordachte keuze. De notaris is verplicht om te controleren of de persoon bekwaam is om een volmacht op te stellen. 

Los van de bekwaamheid, is de notaris ook de beste persoon om toe te zien dat de volmachtgever goed begrijpt wat 

hij/zij wil regelen en of er voldoende besef is over de gevolgen van zijn/haar beslissingen.  

 

Let op! 

Het is belangrijk dat met zekerheid vaststaat dat u de volmacht of verklaring zelf heeft ondertekend en niet iemand 

anders. Die zekerheid kan worden verkregen als uw handtekening op de voorzorgsvolmacht wordt gelegaliseerd. Dit 

betekent dat u in bijzijn van een notaris of een medewerker van de Burgerlijke stand uw handtekening zet. Op die 

manier kan er achteraf geen discussie ontstaan over de echtheid van uw handtekening. 

 

Wat moet u doen?  

U vult de voorzorgsvolmacht helemaal in en u zet op elke bladzijde onderaan uw handtekening, maar u ondertekent 

de voorzorgsvolmacht nog niet op de laatste bladzijde en wacht daarmee tot u bij het notariskantoor of het gemeente 

loket bent. U neemt daarvoor contact op met uw notaris of uw gemeente voor het maken van een afspraak. U neemt 

de ingevulde voorzorgsvolmacht mee en uw geldige legitimatiebewijs. In het bijzijn van de notaris of een ambtenaar 

van de Burgerlijke Stand van uw gemeente, zet u uw handtekening op de laatste bladzijde. Tevens toont u uw geldige 

legitimatiebewijs. De notaris/gemeente ambtenaar legaliseert uw handtekening door onder uw handtekening 

schriftelijk te verklaren, dat u degene bent die de handtekening heeft gezet. 

  



 

Zet op elke bladzijde hier uw handtekening: ___________________ 
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1. Begin van de volmacht 

 Mijn vertrouwenspersoon mag direct na mijn ondertekening van deze volmacht  
gebruik maken.                0 JA    O NEE 
 

 Mijn vertrouwenspersoon mag pas van deze volmacht gebruik maken als  

een onafhankelijk arts een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat ik niet meer  

in staat ben mijn belangen op een juiste wijze te behartigen en mijn wil te verklaren.  

Ik ben dan wilsonbekwaam. Deze arts moet deskundigheid en hebben op het gebied  

van deze vraagstelling en is bij voorkeur aangesloten bij de  

Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV).           0 JA    O NEE 

 

 

2. Gezondheid / Zorgbehoefte 

 Mijn vertrouwenspersoon mag alle beslissingen nemen die gaan over mijn  

gezondheid en zorgbehoefte. Dit geldt ook voor alle details over thuiszorg  

en opname in een ziekenhuis of zorginstelling.           0 JA    O NEE 

 

 Mijn vertrouwenspersoon is gemachtigd om mijn wil en wensen af te dwingen,  

zoals ik deze heb beschreven in een levenstestament of een ander persoonlijke  

verklaring over behandelverbond en/of levensbeëindiging.       0 JA    O NEE 

 

 In het bijzonder mag mijn vertrouwenspersoon in alle gevallen toestemming  

geven om mijn gezondheidstoestand te onderzoeken en medische behandelingen  

uit te laten voeren, deze te weigeren of de eerder verleende toestemming voor  

deze handelingen te herroepen, zelfs als door het nemen, achterwege laten of  

stopzetten van deze maatregelen er een risico is dat ik zal overlijden of een  

ernstig of langdurige gezondheidsschade zal oplopen.        0 JA    O NEE  

 

 Mijn vertrouwenspersoon mag medische dossiers inzien en toestemming  

geven voor afgifte aan derden. Alle dokters en ander medisch personeel  

die mij behandelen, onthef ik van hun geheimhoudingsplicht tegenover  

mijn vertrouwenspersoon.                0 JA    O NEE 

 

 Zolang het noodzakelijk is mag mijn vertrouwenspersoon beslissingen nemen over: 

 

 mijn verblijf met vrijheidsbeperkingen.           0 JA    O NEE 

 vrijheid beperkende maatregelen (bijvoorbeeld bedhekken, medicijnen enzovoort)  

 in mijn woning of in een andere instelling.          0 JA    O NEE 

 medische dwangmaatregelen.             0 JA    O NEE 

 mijn overplaatsing voor een langdurig of permanente opname in een ziekenhuis  

  of andere zorginstelling als een medische dwangmaatregel wordt overwogen.  0 JA    O NEE 

                     

 Overige wensen: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________________________ 

 



 

Zet op elke bladzijde hier uw handtekening: ___________________ 
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3. Verblijf en wonen 

 Mijn vertrouwenspersoon mag bepalen waar mijn verblijf is .       0 JA    O NEE 

 

 Mijn vertrouwenspersoon mag een nieuwe huurovereenkomst aangaan en  

bestaande huurovereenkomst(en) eindigen.           0 JA    O NEE 

 

 Mijn vertrouwenspersoon mag mijn huis verkopen en leveren als ik om gezondheidsredenen  

mijn huis duurzaam heb verlaten heb en niet meer terugkeer.       0 JA    O NEE 

 

 Overige wensen: 

 

_________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 

 

 

4.  Autoriteiten 

Mijn vertrouwenspersoon mag mij vertegenwoordigen bij overheden, verzekeringsmaatschappijen, 

pensioeninstanties en sociale dienstverleners. 

Hiermee geef ik ook toestemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming.  0 JA    O NEE

            
 
5.  Zorg over mijn bezittingen 

 Mijn vertrouwenspersoon mag mijn vermogen beheren en hierbij alle rechtshandelingen  

en juridische transacties in binnen- en buitenland uitvoeren, verklaringen afgeven  

en intrekken en het doen, wijzigen, intrekken van aanvragen.        0 JA    O NEE 

 

 Mijn vertrouwenspersoon mag volledig beschikken over al mijn bezittingen.    0 JA    O NEE 

 

 Mijn vertrouwenspersoon mag betalingen en kostbaarheden voor mij aannemen.    0 JA    O NEE 

 

 Mijn vertrouwenspersoon mag schulden aangaan.           0 JA    O NEE 

 

 Mijn vertrouwenspersoon mag elke vorm van verklaringen afgeven met betrekking tot  

mijn bankrekeningen, depots en kluizen en mag al mijn bankrekeningen gebruiken en 

alle bankzaken regelen en mij vertegenwoordigen in alle transacties met banken.    0 JA    O NEE 

(Let ook op de opmerking hierna) 

 

 Mijn vertrouwenspersoon mag de volgenden handeling(en) niet verrichten: 
 

__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 

 



 

Zet op elke bladzijde hier uw handtekening: ___________________ 
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Opmerking: 

In eerste instantie gebruikt u voor bankzaken een bankvolmacht of bankmachtiging die u bij uw eigen bank kunt 

regelen. Daarnaast geeft deze voorzorgsvolmacht de vertrouwenspersoon het recht om alle transacties uit te voeren 

die direct verband houden met het beheer van bankrekeningen/effectenrekeningen en het gebruik op alle mogelijke 

manieren van alle bankrekeningen. Met gebruik wordt bedoeld: alle bankzaken die u ook met uw rekeningen mag 

doen, zoals geld opnemen, betalingen doen aan derden en het gebruik van een eventueel krediet op de rekening. 

Onder gebruik valt ook het online gebruik, bijvoorbeeld via de mobiele telefoon of tablet. De vertrouwenspersoon is 

bevoegd de daarvoor benodigde overeenkomsten aan te gaan en op te heffen.  

 
 
6. Schenkingen 

• Mijn vertrouwenspersoon mag de door mij (nu) gebruikelijke schenkingen aan  

goede doelen blijven doen.               0 JA    O NEE 

 

 Mijn vertrouwenspersoon mag schenkingen doen aan: 
 

_________________________________________________________________________ 
 

 Mijn vertrouwenspersoon mag de door mij (nu) gebruikelijke schenkingen aan  

mijn (klein)kinderen /andere personen blijven doen.          0 JA    O NEE 

 

 Mijn vertrouwenspersoon mag in het kader van belastingbesparing  

schenkingen doen aan mijn toekomstige erfgenamen.          0 JA    O NEE 

 

 Mijn vertrouwenspersoon mag elke vorm van schenkingen doen.        0 JA    O NEE 

 

 Mijn vertrouwenspersoon mag nooit schenkingen doen aan:  
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 

 

7. Post / Internet / Social media 

 Mijn vertrouwenspersoon mag de voor mij bestemde post ontvangen, openen en lezen.  

Dit geldt ook voor digitale post.              0 JA    O NEE 

 

 Mijn vertrouwenspersoon mag toegang hebben tot mijn e-mailaccounts en deze gebruiken,  

beheren, wijzigen en/of het gebruik beëindigen.           0 JA    O NEE 

 

 Mijn vertrouwenspersoon heeft toegang tot alle andere digitale dienstverlening waartoe  

ik gerechtigd ben, waaronder begrepen social media accounts (bijvoorbeeld Facebook, Twitter,  

LinkedIn), en om deze te gebruiken, te beheren, profielen te wijzigen en/of het gebruik 

te beëindigen.                  0 JA    O NEE 

 

 



 

Zet op elke bladzijde hier uw handtekening: ___________________ 
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8. Vertegenwoordiging bij de rechtbank  

Mijn vertrouwenspersoon mag mij vertegenwoordigen in de rechtbank en in alle  

mogelijke gerechtelijke procedures.              0 JA    O NEE 

 

 

9. Ondervolmacht 

Mijn vertrouwenspersoon mag zelf bepalen of bepaalde handelingen door iemand  

anders uitgevoerd worden (ondervolmacht).             0 JA    O NEE

  

 

10. Bewind / Curatele / Mentorschap 

Als ondanks deze volmacht de rechter een bewindvoerder of een curator over mij en  

mijn vermogen benoemd, dan is het mijn wens dat mijn vertrouwenspersoon tot  

bewindvoerder, curator of mentor wordt benoemd.          0 JA    O NEE 

 

 

11.  Geldigheid van deze volmacht na mijn overlijden 

Deze volmacht blijft na mijn overlijden nog drie maanden geldig.         0 JA    O NEE 

 

 

Ondertekening door de volmachtgever 

 

_____________________________________________________________________________ 

(plaats en datum)         (handtekening van de volmachtgever) 

 

Ruimte voor legalisatietekst: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertekening en instemming van de vertrouwenspersoon 

(voor de geldigheid van deze volmacht is de vertrouwenspersoon niet verplicht om deze  

voorzorgsvolmacht ook te ondertekenen) 

 

_____________________________________________________________________________ 

(plaats en datum)        (handtekening van de 1ste vertrouwenspersoon) 

 

_____________________________________________________________________________ 

(plaats en datum)         (handtekening van de 2de vertrouwenspersoon) 


