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Codicil
Voorschriften en mogelijkheden
Enkele regelingen voor na uw overlijden kunt u ook zonder notariële akte treffen. Een
dergelijke regeling - codicil genaamd - moet om geldig te zijn aan een drietal eisen
voldoen. Uw codicil moet:
• door u zelf geschreven zijn (een getypte of door een ander geschreven tekst maakt het
codicil ongeldig)
• voorzien zijn van de datum waarop u het stuk schreef
• door u zijn ondertekend

Notaris
mr. H.G.H. Suk
KandidaatKandidaat-notaris

U kunt slechts een beperkt aantal zaken in een codicil regelen:
• de begrafenis of crematie
• het legateren (is schenken na het overlijden) van kleren, sieraden of inboedelzaken.
Daarbij moeten de bedoelde goederen met zoveel woorden omschreven worden. Dus
niet: 'alle meubelen', maar bijvoorbeeld: 'de staande antieke klok, de eettafel met 6
stoelen'
• het beschikbaar stellen van organen voor transplantatiedoeleinden (een zogenaamd
donorcodicil). Dit donorcodicil moet u bij u dragen

mw. mr. M.F.C.M. Benus
mw. mr. L.H.A. Pomstra

Notarieel
medewerker
mw. H.P. ten HaveSchuit
M. Koncalovic

N.B.:
1. Sinds 1 januari 2003 is het niet meer mogelijk een executeur bij codicil te benoemen.
2. Geldbedragen kunnen niet bij codicil vermaakt worden.
Waar bewaren?
Een bezwaar van het vastleggen van regelingen in een codicil is, dat het niet tijdig
gevonden zou kunnen worden. Met name voor de regeling van begrafenis of crematie is
het verstandig een naaste op de hoogte te brengen van uw codicil en van de plek waar
het te vinden is. Ook is het mogelijk het codicil op het notariskantoor bij het laatste
testament te laten opbergen. U kunt dan een kopie vragen. Het herroepen van het codicil
kan eenvoudigweg door het te - laten -vernietigen. Doe dat dan ook met de kopie.
N.B.:
De wettelijke regels van een codicil worden heel strikt uitgelegd. Daarom is het
verstandig met het door u gemaakte codicil even langs een notaris te gaan om de tekst
te laten controleren.
Nota Bene:

Tenslotte een voorbeeld van een eenvoudig codicil:
Ik, ondergetekende, Anneke de Vries, wonende te Amsterdam, Hoofdstraat 1, geboren
op 1 januari 1950, legateer aan:
1. mijn dochter Nicole: mijn gouden hanger met briljant;
2. mijn dochter Suzanne: mijn gouden ring met bloedkoraal.
Ondertekend te Amsterdam op 1 februari 2014
A. de Vries
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