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Vergeet niet dit formulier goed op te bergen of af te geven aan een vertrouwenspersoon, 
notaris, uw uitvaartverzekeraar of uw uitvaartverzorg(st)er naar keuze. 

Nadere info:  U heeft voor het opstellen van deze codicil geen notaris nodig. Het codicil geeft 
een redelijke mate van zekerheid dat de aanwijzingen van de overledene worden opgevolgd; 
volgens de Wet op de lijkbezorging dienen de wensen van de overledene namelijk te worden 
uitgevoerd. 

Het codicil mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet, dan wordt het ongeldig. De 
eisen die de wet aan het codicil stelt, zijn dat een codicil met de hand geschreven, gedateerd en 
ondertekend moet zijn. Die eisen zijn heel strikt: als men zich daar niet aan houdt is het codicil 
ongeldig. U kunt in uw codicil beschrijven welke uitvaartwensen u heeft. U kunt geen geld nalaten op 
deze manier. En ook geen eigen huis, geen auto, geen waardevol antiek, serviesgoed, dure 
schilderijen of andere duurdere spullen of voorwerpen (dat kan alleen bij testament).  

Vertel een of meer mensen dat u een codicil hebt, en waar uw codicil ligt of deponeer het bij een 
notaris. Het kan ook praktisch zijn om een aantal mensen een kopie van het codicil in een gesloten 
enveloppe te geven. Het verspreiden van meer exemplaren zorgt er voor dat na het overlijden het 
codicil snel geraadpleegd kan worden om uw wensen te lezen. Het voorkomt dat bij het regelen van 
de uitvaart met wensen geen rekening kan worden gehouden omdat de notaris in het weekeinde 
niet bereikbaar is of omdat de ene persoon die van het bestaan van uw codicil afweet, net met 
vakantie is. Uw uitvaartverzorger is tevens 24 uur per dag bereikbaar en is eventueel  bereid om uw 
codicil te bewaren. 
Vanwege de onbereikbaarheid van notarissen in het weekeinde of met feestdagen, kan een codicil 
met uitvaartwensen een zinvolle aanvulling zijn op een testament.  

Het is verstandig om periodiek te controleren of uw codicil nog wel klopt. Bij uw 
uitvaartverzorger kunt u altijd een nieuw blanco exemplaar aanvragen. 
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