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DRIEDAAGSE LEERGANG LEVENSTESTAMENT 

 

Het levenstestament is niet meer weg te denken als alternatief voor bewind, mentorschap 

en curatele. Als instrument voor de rechtsbescherming van burger en ondernemer staat 

het levenstestament aan het begin van een glansrijke carrière, want uitontwikkeld is het 

nog lang niet. 

Onder leiding van onze hoofddocent mr. Aniel Autar heeft Estate Planning College een 

driedaagse leergang samengesteld met docenten, die in de wetenschap en/of praktijk hun 

sporen op de diverse deelgebieden, waarop een levenstestament betrekking heeft, meer 

dan verdiend hebben. Aan de hand van het Compendium Levenstestament, waaraan de 

meeste docenten een bijdrage hebben geleverd, behandelen zij alle relevante 

deelgebieden. 

Alle dagen starten om 13.00 uur (ontvangst vanaf 12.30 uur) en eindigen om 21.00 uur. 

 

Docenten 

* Mr. Aniel Autar 

Notaris bij Kooijman Autar Notarissen te Rotterdam 

Hoofddocent van deze leergang 

 

* Prof. dr. Anja Machielse 

Hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid en  

Bijzonder hoogleraar Empowerment van Ouderen aan de 

Universiteit voor Humanistiek Utrecht 

 

* Prof. dr. mr. Kees Blankman 

Bijzonder hoogleraar Juridische Bescherming van Ouderen en 

Meerderjarigen met Beperkingen aan de Vrije Universiteit 

Amsterdam 

Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Gelderland 

 
* Mr. Frits van der Kamp 

Zelfstandig fiscaal adviseur familievermogensrecht 

Lector aan de PAOB Post Academisch 

Onderwijs Belastingwetenschappen 

 

 

https://www.estateplanningexpert.nl/p/7/8124/compendium-levenstestament-(1e-druk).html
http://www.kooijmanautar.nl/medewerker/aniel-autar
https://www.uvh.nl/contact/vind-een-medewerker?person=lgymrsEsHowOfbPmcD
https://www.rechten.vu.nl/
https://www.rechten.vu.nl/
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* Prof. mr. drs. Jan Biemans 

Hoogleraar Burgerlijk recht, in het bijzonder 

Goederenrecht/Insolventierecht, en Notarieel recht aan de 

Universiteit Utrecht 

Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem-Leeuwarden 

 

* Prof. mr. Niek Zaman  

Emeritus hoogleraar Notarieel ondernemingsrecht aan de  

Universiteit Leiden 

 

* Mr. Leonie Rammeloo 

Advocaat en partner bij TACT Advocaten te Amsterdam 

Advocaat-lid Hof van Discipline 

Docent en publicist op het gebied van tuchtrecht 

 

* Mr. Danielle Zwartjens 

Advocaat bij Legaltree en onder meer docent Medilex cursus 

Wilsonbekwaamheid 

 

* Prof. dr. mr. Ian Sumner 

Hoogleraar Familierecht en Internationaal privaatrecht aan de 

Tilburg University 

Rechter-plaatsvervanger (unus belasting) Rechtbank Overijssel 

 
 

Onderwerpen 

Algemeen 

• Ouderen: een verkenning van hun sociale omgeving 

o Het belang van sociale relaties voor het persoonlijk en maatschappelijk 

functioneren 

o De sociale omgeving in de moderne samenleving 

o De sociale wereld van ouderen 

o Sociale kwetsbaarheid: verschillende soorten van eenzaamheid 

o Het herkennen van signalen van eenzaamheid en het bespreekbaar maken 

daarvan 

• Ouderenrecht, bekwaamheid en wettelijke beschermingsmaatregelen 

o Onbekwaamheid 

o Beoordeling wilsbekwaamheid 

o Vormen van vertegenwoordiging 

o Curatele, bewind en mentorschap: voordelen ten opzicht van een levenstestament 

o Een goede vertegenwoordiger 

 

 

https://www.uu.nl/medewerkers/JWABiemans
https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/niek-zaman#tab-1
https://www.tactadvocaten.nl/leonierammeloo/
https://legaltree.nl/partners/danielle-zwartjens/
https://research.tilburguniversity.edu/en/persons/ian-sumner
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• Zorgwetgeving en financiële/fiscale aspecten daarvan 

o Financiële aspecten van zorg 

o Zorgwetgeving en (de gevaren voor) de levensexecuteur 

o Fiscale wetgeving en (de gevaren voor) de levensexecuteur 

o Wel of geen (fiscale) partner, gevolgen voor pensioen, inkomstenbelasting, 

toeslagen en AOW 

 

Levenstestament nader beschouwd 

• Levenstestament, volmacht en lastgeving 

o Volmacht en/of lastgeving 

o Zorgplicht 

o Overschrijding 

o Ondervolmacht 

o Loon en kosten 

o Tegenstrijdig belang 

o Einde 

o Rekening en verantwoording 

• Toezicht / governance 

o Toezichtsvormen in en buiten levenstestament 

o Mogelijk toepasselijke governance regels op de toezichthouder naar analogie met 

het ondernemingsrecht 

• Onderneming en levenstestament 

o Werkt een levenstestament door in de onderneming, en met name de BV? 

o Is UBO-regelgeving van toepassing t.a.v. zeggenschap van de gevolmachtigde? 

• Alternatieve regelingen in het ondernemingsrecht 

o Ontstentenis- en beletregelingen 

o Raad van commissarissen / Raad van advies 

o Certificering 

o Fonds voor gemene rekening 

o Familiestatuut 

 

Aanverwante kwesties 

• Wilsbekwaamheid en tuchtrecht 

o Tuchtrechtelijke normstelling, in het bijzonder voor het notariaat 

o Opzet van het (notarieel) tuchtrecht 

o Gang van zaken in een tuchtrechtelijke procedure 

o Mogelijke gevolgen van een tuchtrechtelijke procedure 

o Geheimhoudingsplicht (en het gevolg daarvan voor het verweer tegen een klacht) 

o Wilsonbekwaamheid: voorbeelden uit de tuchtrechtspraak en de praktijk 

o Wat te doen bij twijfel over wils(on)bekwaamheid van de cliënt 

• Geneeskundige behandelingsovereenkomst, de wilsverklaring en euthanasie 

o Rechten en verplichtingen in de Wet op de geneeskundige 

behandelingsovereenkomst (o.m. inzage medisch dossier) 

o Vertegenwoordiging van de patiënt 

o Het levenstestament in de zorg 

o Rechten van de medisch gevolmachtigde 

• Aspecten van Internationaal privaatrecht 

o Wanneer met IPR te maken? 

o Internationale juridische kaders 

o Internationale bevoegdheid 

o Toepasselijk recht 

o Erkenning en tenuitvoerlegging 

o Tips & Tricks voor de praktijk 
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Programma 

Dag 1: Algemeen 

Donderdag 16 maart 2023 

13:00 uur – 13:15 uur: Welkomstwoord 

 Mr. Aniel Autar 

13:15 uur – 15:15 uur: Ouderen: een verkenning van hun sociale omgeving 

 Prof. dr. Anja Machielse 

15:15 uur – 15:30 uur: Pauze 

15:30 uur – 18:00 uur: Ouderenrecht, bekwaamheid en wettelijke 

beschermingsmaatregelen  

 Prof. dr. mr. Kees Blankman 

18:00 uur – 18:45 uur: Diner (hoofdgerecht) 

18:45 uur – 21:00 uur:  Zorgwetgeving en financiële/fiscale aspecten daarvan 

 

 

Mr. Frits van der Kamp 

Dag 2: Levenstestament nader beschouwd 

Donderdag 23 maart 2023 

13:00 uur – 13:30 uur:  Terugblik en vooruitblik 

Mr. Aniel Autar 

13:30 uur – 15:30 uur: Levenstestament, volmacht en lastgeving (1) 

 Prof. mr. drs. Jan Biemans  

15:30 uur – 15:45 uur: Pauze 

15:45 uur – 17:15 uur:  Levenstestament, volmacht en lastgeving (2) 

 Prof. mr. drs. Jan Biemans 

17:15 uur – 18:00 uur: Toezicht / governance, onderneming en levenstestament, 

alternatieve regelingen in het ondernemingsrecht (1) 

 Prof. mr. Niek Zaman 

18:00 uur – 18:45 uur: Diner (hoofdgerecht) 

18:45 uur – 21:00 uur: Toezicht / governance, onderneming en levenstestament, 

alternatieve regelingen in het ondernemingsrecht (2) 

Prof. mr. Niek Zaman 

 

Dag 3: Aanverwante kwesties 

Donderdag 30 maart 2023 

13:00 uur – 13:15 uur:  Terugblik en evaluatie 

Mr. Aniel Autar 

13:15 uur – 15:30 uur: Wilsbekwaamheid en notarieel tuchtrecht 

 Mr. Leonie Rammeloo 

15:30 uur – 15:45 uur: Pauze 

15:45 uur – 18:00 uur: Medische behandelovereenkomst, behandelverbod en 

euthanasie 

 Mr. Danielle Zwartjens 

18:00 uur – 18:45 uur: Diner (hoofdgerecht) 

18:45 uur – 21:00 uur: Aspecten van Internationaal privaatrecht 

 Prof. dr. mr. Ian Sumner 
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Locatie 

Hotel Van der Valk Tiel 

Laan van Westroyen 10 

4003 AZ Tiel 

Tel: 0344-622020 

Website: https://www.hoteltiel.nl/contact#route 

 

PE-punten 

KNB: 21 

EPN: 21 

RB: 21 

NOB: 21 

(na het volgen van de cursus kan door Estate Planning College op verzoek een verklaring worden opgemaakt ten aanzien van de 

deelname aan en de specificaties van de cursus, zie Reglement Permanente Educatie) 

NOvA: 21 

(na het volgen van de cursus kan door Estate Planning College op verzoek een verklaring worden opgemaakt ten aanzien van de 

deelname aan en de specificaties van de cursus, zie art. 4 van de Verordening Vakbekwaamheid) 

vFAS: 21 

(na het volgen van de cursus kan door Estate Planning College op verzoek een verklaring worden opgemaakt ten aanzien van de 

deelname aan en de specificaties van de cursus, zie Reglement Opleidingen) 

NOVEX: 12 

(op verzoek; in overleg met de cursist zal worden afgestemd hoe wordt omgegaan met de kosten voor het aanvragen van PE-

punten bij NOVEX. Wanneer minder dan 5 deelnemers lid zijn van NOVEX, zullen deze kosten door Estate Planning College, naar 

rato van het aantal deelnemende NOVEX-leden, aan de cursist worden doorberekend) 

Als bewijs ontvangt u van ons een certificaat waarop het aantal uren is vermeld. 

 

Prijs 

De prijs voor deelname aan de Driedaagse Leergang Levenstestament bedraagt  

€ 3.150,00 excl. btw per persoon. De laatste uitgave van het Compendium 

Levenstestament is bij de prijs inbegrepen. 

 

Als u zich aanmeldt voor de Driedaagse Leergang Levenstestament bieden wij u voorts, 

afhankelijk van het privilegeniveau van het kantoor waar u werkt, een korting die kan 

oplopen tot 25%. Als uw kantoor bijvoorbeeld Classic Member is, dan betaalt u voor de 

leergang slechts € 3.150,00 excl. btw minus 15% = € 2.677,50 excl. btw. 

 

Informatie 

Voor meer informatie over de Driedaagse Leergang Levenstestament kunt u contact 

opnemen met mr. drs. Jessica Cantineau: 

Tel: 026-3708699 

E-mail: cantineau@estateplanningexpert.nl 

Aanmelden kan via onze website. 

https://www.hoteltiel.nl/contact#route
https://www.estateplanningexpert.nl/p/7/8124/compendium-levenstestament-(1e-druk).html
https://www.estateplanningexpert.nl/p/7/8124/compendium-levenstestament-(1e-druk).html
http://www.estateplanningexpert.nl/p/152/5906/privileges.html
https://www.estateplanningexpert.nl/p/152/5682/classic-member.html
mailto:mailtocantineau@estateplanningexpert.nl?subject=Driedaagse%20Leergang%20Levenstestament
https://www.estateplanningexpert.nl/p/6/12236/driedaagse-leergang-levenstestament.html

