
 

Richtlijnen en voorbeeld codicil 

Er zijn drie vereisten aan een rechtsgeldig codicil, te weten: 

 het codicil dient geheel door u zelf met de hand geschreven te worden; 

 u dient uw codicil te ondertekenen; 

 u dient de datum op het codicil te zetten. 

Men kan slechts een beperkt aantal zaken in een codicil regelen: 

 

 uw uitvaartwensen c.q. de uitvoering van de begrafenis of crematie  

 het legateren van kleding, sieraden, meubelen enz. Daarbij moeten deze goederen 

met name omschreven worden bijvoorbeeld: “de staande antieke klok” en niet “alle 

meubelen”  

 

Geldbedragen kunnen NIET via een codicil aan iemand worden toegewezen. 

 

U kunt uw codicil bewaren waar u wilt echter indien u het codicil in een enveloppe stopt en 

daarop schrijft "Dit is het codicil van......, te openen na overlijden" dan is de kans dat het codicil na 

uw overlijden wordt uitgevoerd groter; ook kunt u uw codicil aanhechten aan het testament en in 

bewaring geven bij de notaris. Indien u een executeur benoemd heeft is het raadzaam deze een 

kopie van uw codicil te geven. 

U kunt uw codicil herroepen door het maken van een nieuw codicil waarin u het oude herroept 

of door het oude codicil simpelweg te verscheuren. 

  



 

 

Voorbeeld codicil: 
 

CODICIL 

Ik, <......> 

Hier dient u de volgende gegevens te vermelden: uw 

voornamen voluit, achternaam, geboortedatum en 

geboorteplaats, volledig adres, gehuwd met ......(of 

geregistreerd als partner van ......) 

 

verklaar, voor het geval ik tegelijk 

met, of na <......> kom te overlijden, als 

volgt: 

of 

verklaar het navolgende: 

Hier kunt u de keuze maken tussen een codicil dat 

alleen werkt indien u na een door u te kiezen 

persoon overlijdt of een codicil dat van toepassing is 

onafhankelijk van het overlijden van een ander 

Ik legateer: 

1.      aan <......>, wonende 

te <......>: mijn <......>; 

2.      aan <......>, wonende 

te <......> : mijn <......>; 

3.     <......> 

Hier kunt u invullen aan wie u welke goederen wilt 

legateren (legateren betekent dat degene die u 

benoemt zijn/haar legaat kan opeisen bij uw 

erfgenamen) 

Wat kunt u legateren met een codicil: 

1. kleding 

2. meubelen 

3. lijfssieraden 

4. boeken etc. 

(Duidelijk omschrijven om welke goederen het gaat 

en ieder goed afzonderlijk vermelden) 

Ik bepaal dat het gelegateerde en 

hetgeen door zaaksvervanging 

daarvoor in de plaats komt, alsmede 

de vruchten daarvan, niet zal vallen 

in enige gemeenschap van goederen 

en niet in aanmerking zal mogen 

worden genomen bij enig 

verrekenbeding. 

Eventueel toevoegen dat de gelegateerde goederen 

buiten een gemeenschap van goederen vallen; 

degene die het uit uw nalatenschap  krijgt hoeft het 

dan bij een latere echtscheiding niet met de dan ex-

partner te delen; 

 

Mijn uitvaart wil ik als volgt geregeld 

zien:Ik wil …. (begraven/gecremeerd) 

worden in het bijzijn van 

mijn….. te…. 

Hier kunt eventueel u uw wensen met betrekking tot 

de uitvaart vastleggen 

Geheel eigenhandig geschreven, 

gedagtekend en ondertekend 

te <........> op <.........>  

Hier dient u uw handtekening en de datum te 

vermelden 

 

 


