
 

Het codicil 

Het is mogelijk om bepaalde spullen aan iemand of een goed doel na te laten zonder het 
opstellen van een testament. Voor het verdelen van lijfstoebehoren zoals sieraden, huisraad 
en kleding kunt u namelijk een codicil maken. Om een rechtsgeldig codicil te maken is het 
nodig dat u dit met de hand schrijft, ondertekent en dateert. De spullen die u wilt nalaten 
moeten nauwkeurig omschreven zijn. Als u op deze manier opschrijft wat u wilt dat er met 
uw spullen gebeurt, dan heeft u dit op een rechtsgeldige manier geregeld. Een codicil is ook 
geschikt voor instructies voor uw begrafenis of crematie. Het is uiteraard wel van belang dat 
uw nabestaanden het codicil na uw overlijden vinden. Het is daarom verstandig om een 
codicil te bewaren bij uw andere belangrijke documenten.  

Het voordeel van een codicil is natuurlijk dat u snel een nieuwe kunt schrijven als u bepaalde 
zaken wilt wijzigen. Bovendien kost een codicil u niets.  

Maar er zijn ook nadelen. Een codicil biedt beperkte mogelijkheden voor het vastleggen van 
uw wensen. U kunt het codicil bijvoorbeeld niet gebruiken om geldbedragen, onroerend 
goed of waardevolle verzamelingen na te laten. Als u dit soort zaken wilt regelen, dan heeft 
u een testament nodig. Een testament kunt u op laten maken door de notaris. Als u een 
testament wilt opmaken, dan kunt u contact opnemen met een notaris voor een afspraak. 
Een overzicht van alle notarissen vindt u op www.notaris.nl. Als u wilt kunnen wij u ook 
advies geven over een notaris bij u in de buurt waar wij goede ervaringen mee hebben. U 
kunt ons om advies vragen via hannekelion@kwf.nl of door te bellen naar 020 570 00 460.  

Voorbeeld van een codicil:  

Ik, ondergetekende, Maria de Bruin, wonende te Heerhugowaard, P.C. 

Hooftlaan 3, geboren op 4 augustus 1939, legateer aan:  

1. Mijn buurvrouw Anna Groot, wonende te Heerhugowaard, P.C. 

Hooftlaan 5, geboren te Emmen op 22 maart 1946: mijn zilveren 

armband. 

2. Mijn goede vriend Peter de Lange, wonende te Alkmaar, Bergerweg 2, 

geboren te Almere op 12 november 1940: mijn grote, bruine, antieke 

kast die in de hal staat.  

Ondertekend te Heerhugowaard, 25 augustus 2014 

 

M. de Bruin 
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