Codicil
Als u regelingen wilt treffen voor bij uw
overlijden dan is meestal een notariële
akte nodig. Voor bepaalde regelingen is het
mogelijk een door uzelf geschreven stuk te
maken. Dit wordt een codicil genoemd.
In deze brochure leest u welke zaken u kunt
regelen in een codicil en aan welke eisen een
codicil moet voldoen.
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Wat is een codicil

Wat is een

codicil

Een codicil is een door uzelf geschreven stuk waarin u bepaalde regelingen treft voor uw
overlijden. In de wet is een beperkt aantal regelingen opgenomen die u door middel van een
codicil kunt vastleggen. Voor alle andere regelingen is door de wet een testament bij de
notaris voorgeschreven.
Wat kan ik regelen in een codicil?
In een codicil kunt u de hieronder genoemde regelingen treffen:
a. Het maken van legaten:
> Wilt u kleren, lijfstoebehoren en bepaalde lijfssieraden nalaten? Dit kan door in het codicil een
legaat op te nemen. Bijvoorbeeld: 'Ik legateer mijn
pareloorstekers aan mijn nichtje Marije Dijkhuizen,
wonende te .....'. Kleren en lijfstoebehoren hoeven
anders dan lijfssieraden niet per stuk te worden
beschreven, maar kunnen ook in zijn geheel worden gelegateerd. Bijvoorbeeld: 'Ik legateer mijn
kleren aan mijn nichtje Marije...'.
> Bepaalde tot de inboedel behorende zaken en bepaalde boeken kunt u via een legaat in uw codicil
nalaten. Onder inboedel wordt in de wet verstaan:
alle zaken die behoren tot de huisraad en stoffering en meubilering van een woning. Onder inboedel wordt niet verstaan: uw huisbibliotheek, (verzamelingen van) kunstvoorwerpen, wetenschapsvoorwerpen of voorwerpen van geschiedkundige
aard. U kunt dus niet uw Romeinse muntenverzameling door middel van een codicil aan iemand
nalaten.
> Bij het maken van de legaten kunt u bepalen dat
hetgeen u nalaat buiten een huwelijksgemeenschap valt. Bij een echtscheiding hoeft het goed
dan niet te worden gedeeld.
b. Andere regelingen:
> Beschikking over de lijkbezorging. In het codicil
kunt u vastleggen wat er met uw stoffelijk overschot moet gebeuren. U kunt daarbij ook uw wensen over een eventuele uitvaart kenbaar maken.
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> Het beschikbaar stellen van uw organen na uw
overlijden of bezwaar maken tegen een dergelijke
beschikbaarstelling. Overigens kunt u hiervoor
ook gebruik maken van een zogenaamd donorformulier. Zie ook www.donorregister.nl.
> Het aanwijzen van een persoon die na het overlijden van een auteur of een uitvoerend kunstenaar
de zogenaamde persoonlijkheidsrechten kan uitoefenen. Het persoonlijkheidsrecht is het recht om
zich te verzetten tegen openbaarmaking van het
werk van de overledene zonder naamsvermelding.
Aan welke eisen moet mijn codicil voldoen?
> Uw codicil moet u zelf met de hand schrijven. Een
getypt codicil of een voor u door een ander geschreven codicil is niet geldig.
> U noteert in het codicil de datum van de dag dat
u het codicil hebt geschreven.
> U plaatst een handtekening onder de tekst van
het codicil.
Aan alle drie de eisen moet worden voldaan.

Tip 1
Omdat de wettelijke regels die gelden voor
het opstellen van een codicil strikt worden
uitgelegd, kunnen wij voor u de tekst van uw
codicil controleren.

Codicil

Voorbeeld codicil
Ik, ondergetekende, Anna Maria Postma, wonende te Utrecht, Bakkerstraat 33,
geboren te Hilversum op 7 mei 1962, legateer aan:
- mijn zus Christine Postma, wonende te ....; mijn gouden schakelarmband;
- mijn vriendin Barbara de Rooij, wonende te ...; mijn tekentafel.
Getekend te Utrecht op 13 november 20...
A.M. Postma
(met handtekening)

Hoe kan ik mijn codicil het beste bewaren?
Aan het bewaren van een codicil stelt de wet
geen eisen. Desgewenst kunt u uw codicil thuis
bewaren. Het is van belang dat uw codicil na
uw overlijden wordt gevonden, vooral als u
daarin aanwijzingen hebt opgenomen over
de beschikking van uw stoffelijk overschot
of wensen voor uw uitvaart. Het kan daarom
verstandig zijn iemand op de hoogte te brengen
van het bestaan van uw codicil en de vindplaats
ervan.

Is het mogelijk mijn codicil te herroepen?
Een codicil kunt u eenvoudig herroepen door de
tekst te (laten) vernietigen. Een eventueel nieuw
codicil kunnen wij voor u na vernietiging van het
oude, bij uw testament bewaren.

Tip 2
Als u een testament hebt gemaakt, dan kunt u
ons vragen het codicil voor u te bewaren bij uw
testament.
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Het recht voor u op maat gesneden
Voor kwalitatief hoogwaardige juridische diensten
bent u bij ons aan het goede adres.
Zekerheid voor nu en later. Zekerheid...
...als u een eigen woning koopt en/of een
hypothecaire geldlening aangaat
...als u gaat samenwonen, trouwen of een
geregistreerd partnerschap aangaat
...als u kinderen hebt
...als u gaat scheiden
...als u een schenking doet
...als u een testament wilt maken
...bij de afwikkeling van een erfenis
...bij het oprichten van een vereniging of stichting
...als u een bedrijf start of overneemt
...als u uw bedrijf verkoopt
Ook op een aantal andere gebieden zijn wij deskundig.
Wij adviseren u graag over de juridische consequenties
van uw wensen en afspraken en zorgen voor een
gedegen afweging en vastlegging van uw belangen.
Wij nemen tijd voor juridische zekerheid voor nu en
in de toekomst.

Ons advies aan u en uw akte altijd gebaseerd op de
laatste wetswijzigingen en andere ontwikkelingen
> Goed leesbare akten
> Uw belangen zorgvuldig en efficiënt behandeld
> Inzicht in de werkzaamheden die wij voor u
verrichten
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Deze brochure geeft u algemene informatie over het genoemde onderwerp. Door
het algemene karakter van de informatie kan de brochure onvolledig zijn. Hoewel
we bij de samenstelling van deze brochure zorgvuldig te werk zijn gegaan, kunt
u geen rechten ontlenen aan de inhoud daarvan. De inhoud van de brochure mag
niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van
ieders persoonlijke situatie.
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Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele schade
ontstaan door onjuiste en/of incomplete informatie
in deze brochure. Om u optimaal te kunnen adviseren
hebben we inzicht nodig in uw persoonlijke situatie. We
nodigen u daarom van harte uit voor een gesprek op ons
kantoor.

