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Beste Lezer,
Af en toe beantwoord ik ook algemene vragen via internet. Daar zijn sites, zoals
www.gratisadviseurs.nl of www.notaris-info.nl waar iedereen vragen kan stellen, die
dan zonder kosten beantwoord worden.
Een tijdje terug vroeg een neef of zijn tante nog een volmacht kon tekenen zodat hij
allerlei zaken kon regelen. Probleem was alleen dat zijn tante dement was. Een
andere notaris had al geantwoord dat het voor een volmacht te laat was en dat een
bewind of curatele aangevraagd moest worden via de rechtbank. Helaas is dat een
procedure die lang(er) kan duren en daarnaast is de bewindvoerder of curator ook
nog aan allerlei regels gebonden, bijvoorbeeld als er nog een huis verkocht moet
worden.
Was de neef met zijn tante in een eerder stadium van haar ziekte bij de notaris
gekomen, dan had de notaris misschien nog wel een volmacht kunnen opstellen.
Voor de notaris is het wel zaak om dan alles goed met haar te bespreken. Het mag
niet zo zijn dat zij onder druk is gezet door de regel-neef of dat zij zich niet (meer)
realiseert wat het allemaal inhoudt. Voorkomen moet worden dat de neef misbruik
kan maken van de volmacht en zelf gaat genieten van het vermogen van zijn tante.
Zo'n gesprek is lastig als de tante dementerend is, maar heldere momenten heeft als
zij met de notaris praat en ook als zij de akte tekent. Als ik twijfel in zo'n situatie,
dan heb ik een meerdere gesprekken met de tante en zonder de neef, waarbij ik dan
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ook iedere keer verschillende collega's aan tafel laat zitten. Als wij dan samen
concluderen dat tante weet wat ze wil, dan pas laat ik haar de akte tekenen.
Hiervoor had ik het over een tante en een neef, maar ik heb ook wel meegemaakt dat
ouders bang waren voor dementie. Dan wilden ze alvast een volmacht tekenen zodat
de kinderen de zaken kunnen regelen. Ik kies er dan voor om de ouders extra te
beschermen doordat ze eerst elkaar machtigen en dan pas de kinderen. Maar dan wel
alle kinderen samen, om te voorkomen dat één kind alles kan regelen ten gunste van
zichzelf en ten nadele van de andere kinderen of de ouders.
Met vriendelijke groet,
Mr Ernst Loendersloot
kandidaat notaris te Maastricht
Wilt u meer weten, kijk dan op www.ntrs.nl of bel 043-3509950.
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