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Toelichting Wilsbeschikking – Codicil 
 

Het is een Bijbelse opdracht om de zaken wat ons levenseinde betreft goed te regelen. Dit geldt 

allereerst ons persoonlijk heil. Wie sterft in dit leven, zal leven in het sterven. Het geldt ook de 

materiele zaken (zie het leven van koning Hizkia, Jacob en Jozef e.a.). 

Jacob handelde daarin heel verstandig en betrok daarin zijn kinderen. Zo kan geen misverstand 

ontstaan. Wij zijn het ook verplicht tegenover degene die wij in het bijzonder met deze zaken belasten. 

Hiermee wordt voorkomen dat deze ervan wordt beschuldigd zijn of haar zin te doen. 

Het moet voor iedereen duidelijk zijn, wat onze laatste wil is. Dit geldt zeker als de laatste ouder 

wegvalt en er dus geen echtgenoot of echtgenote meer is, die bij vragen de doorslag kan geven. Niet 

minder geldt dat voor alleenstaanden. Het is een voorrecht als deze dingen klaarliggen en er geen 

hoofdbrekens of discussies nodig zijn. Beslissingen worden dan niet genomen omdat een van de 

kinderen daar pertinent op staat, maar omdat ‘vader of moeder het zo wil, punt uit’. 

Uit: “Dichter bij het einde” van Drs. R. van Kooten – een aanrader om geheel te lezen! 

Mist aan de volgende voorwaarden wordt voldaan heeft het origineel van een Codicil of 

wilsbeschikking heeft dezelfde rechtsgeldigheid als een testament.  

Voorwaarden rechtsgeldig codicil: 

1. Het codicil is handgeschreven ingevuld; 

2. Het is voorzien van een datum; 

3. Het is voorzien van uw / jouw handtekening met paraaf op elke bladzijde. 

Het is van belang de kinderen, familie of directe vrienden weten dat een codicil is opgesteld en waar 

die te vinden is. In het codicil kan alleen de wijze waarop men begraven wil worden en/of de verdeling 

van inboedel worden vastgelegd. Onroerende en financiële zaken worden geregeld in een testament. 

Stichting Winstuitverlies heeft door dankbaar gebruik te maken van voorbeelden een geheel eigen 

versie gemaakt van een Codicil – Wilsbeschikking. Om u en jou van dienst te zijn bij deze toch wel 

emotionele taak. 

Wie vragen heeft of graag hulp ontvangt kan beroep doen op de stichting door te mailen naar: 

info@winstuitverlies.nl. 

 

 

Aan deze versie van het Codicil – Wilsbeschikking kunnen geen rechten worden ontleent of op enigerlei 

wijze Stichting Winstuitverlies aansprakelijk worden gesteld. Gebruik is voor eigen verantwoording. 

mailto:info@winstuitverlies.nl
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Wilsbeschikking – Codicil 
 
Hierbij leg ik mijn laatste wil vast. Het is door mij vastgesteld om als uitgangspunt te dienen bij het 
regelen en het uitvoeren van mijn begrafenis. Begraven worden is voor mij een principiële keus. 

Naam  

Voornamen (doop)  

Geslacht  

Adres  

Huisnummer  

Postcode  

Woonplaats  

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Geboorteland  

 

Belangrijke instanties 
 
Mijn huisarts is: 

Naam 

Telefoon  

 
Ik geef de voorkeur aan begrafenisondernemer: 
 
Naam 

Telefoon  

 
Verder vraag ik bij overlijden direct te waarschuwen: 
 
Predikant 

Telefoon  

 
Naam 

Telefoon  

 
Naam 

Telefoon  

 
Ik heb wel / geen executeur aangesteld. Zo ja,: 

Naam 

Telefoon  
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Mijn trouwboekje kunnen jullie vinden: 

  

 

De adressenlijst kunnen jullie vinden in: 
 

 

Ik heb wel / geen uitvaartverzekering. Zo ja, dan is de polis te vinden: ___________________________ 

Ik ben wel / niet ingeschreven in het donorregister. 

Ik heb mijn lichaam wel / niet beschikbaar gesteld aan de wetenschap. 

Als ik overleden ben is de gewenste kleding: _______________________________________________ 

Ik laat aan mijn nabestaanden wel / niet over of zij helpen bij de laatste verzorging. Indien niet, dan   

stel ik er wel / geen prijs op dat zo mogelijk helpen bij de laatste verzorging: _____________________ 

Ik wil wel / niet begraven worden in een eigen (geen algemeen) graf. 

Ik wil  graag begraven worden op de begraafplaats (zo nauwkeurig mogelijk plaats beschrijving): 
 

 

 

Ik wil, indien mogelijk, bij voorkeur graag opgebaard worden in:  _______________________________ 

Wat de kist betreft, geef ik de voorkeur aan (massief eiken of fineer, licht of donker):_______________ 

Ik stel het wel / niet op prijs dat mijn familieleden voor de begrafenis mijn kist sluiten.  

Wat de rouwkaart betreft wil ik graag een kaart met een zwarte / grijze rand. 

Bovenaan mijn rouwkaart wil ik wel / niet een tekst uit de Bijbel of een psalmvers. Indien wel, dan   
 

 

 

Verder geef ik de volgende tekst van aankondiging te willen (invullen van de aankondigingstekst of 

voorbeeld bijvoegen): 

 

  

  

  

 

Ik wil de namen van onze overleden kind(eren)/-kleinkind(eren) wel / niet op onze rouwkaart. Zo ja, ik 

wil dit wel / niet met een kruisje achter hun naam. Zo niet, ik wil graag de volgende zin: In deze dagen 

voelen wij weer extra het gemis van: invullen na(a)m(en). 

Op de kaart wil ik wel / niet de aanduiding ‘Geen bloemen’ 

Op de kaart wil ik wel / niet de aanduiding ‘Geen bezoek aan huis’. 

Op de kaart wil ik wel / niet de aanduiding ‘Gepaste kleding’. 
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Ik wil wel / niet dat er een advertentie met de tekst van de rouwkaart wordt geplaatst. Zo ja in elk 

geval in de volgende bladen: 

_____________________________________________________________________ 

Ik wil wel / niet dat er gelegenheid wordt gegeven om te condoleren en afscheid te nemen. 
Zo ja dan wil ik graag dat dit gebeurt op een speciale avond / voorafgaande aan de rouwdienst / beiden 
(doorgehaald wat ik niet wil).  
Indien op een speciale avond dan wil ik graag dat dit gebeurt aan huis / anders namelijk:____________ 

  
  

 

Ik wil wel / niet dat een condoléanceregister wordt getekend. 

Ik wens wel / niet begraven te worden in besloten kring. 

Voorafgaande aan mijn begrafenis wil ik dat er wel / niet een rouwdienst gehouden wordt. 

Zo ja, dan wil ik graag dat deze gehouden wordt in:__________________________________________ 

Ik wil graag dat in de rouwdienst de volgende psalmen gespeeld / gezongen worden: 
  

 
De dienst zal geleid worden door onze eigen predikant of consulent. Indien deze verhinderd is, wil ik 

graag dat indien mogelijk de dienst geleid wordt door predikant  _______________________________ 

Aan de voorganger heb ik nog een speciaal verzoek: _________________________________________ 

omdat  _____________________________________________________________________________ 

Ik wil wel / geen volgauto’s voor het vervoer naar en van de begraafplaats. Zo ja voor de volgende 

personen: ___________________________________________________________________________ 

Ik stel het op prijs als op de begraafplaats mijn kist gereden / schouder gedragen wordt door het 

personeel van de begrafenisondernemer / door mijn kinderen en kleinkinderen of _________________ 

Ik wil dat de opzichter van de begraafplaats mijn kist wel / niet laat dalen.1 

Ik wil dat een dankwoord tot de aanwezigen gesproken wordt door: ____________________________ 

Ik wil dat dit gebeurt voorafgaande aan de rouwdienst / op de begrafenis.1 

Ik stel het wel / niet op prijs dat na afloop van de begrafenisplechtigheid er wel / niet gelegenheid is 

tot condoleren. 

Ik stel het wel / niet op prijs dat de mensen na afloop nog koffie-thee met een koek / bolletje krijgen 

 

Ik stel het wel / niet op prijs dat de naaste familie nog terugkeert naar mijn huis. 

Ik heb wel / geen testament. Zo ja dan is het testament opgemaakt bij notaris: ___________________ 

Jullie kunnen het vinden in: ____________________________________________________________ 

Ik stel het op prijs dat jullie dit testament samen lezen na mijn begrafenis / anders:  _______________ 
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Ik stel wel / niet prijs op dat jullie a.s. zondag de rouw in de kerk brengen.1 

Ik wil wel / geen gedenksteen op mijn graf. Zo ja dan heb ik daarvoor de volgende wens(en) – tekst, 
vorm e.d.:  
  

  

 

Ik wil jullie nog het volgende verzoek doen (bijv. m.b.t. sieraden, goederen) en/of de volgende 
boodschap achterlaten: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Aldus opgemaakt te (plaatsnaam) _____________________ 

op (datum) ____ - ____ - __________ 

 

Handtekening: 

 

 

 

 

 

1 De kerkelijke gemeente, waartoe u behoort, kan richtlijnen voor hun medewerking hebben opgesteld. 

Note
    Waar ‘Ik stel het op prijs’ in het codicil staat is heeft het de voorkeur, maar is het geen harde eis en wordt in 

de uitvoering aan de nabestaanden de ruimte gelaten in belang van hun rouwen daarvan af te wijken. 


