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Dementie & Notaris III
Stappenplan notaris
In een eerdere column heb
ik een uitspraak van het
Gerechtshof in Arnhem
besproken. Een onterfde

zoon kreeg geen inzage in
het medisch dossier van
zijn overleden vader. Eerst
moest er maar op een

andere manier aannemelijk
worden gemaakt dat vader
dement was op het moment
dat hij bij de notaris zijn
nieuwe testament tekende.
Het Gerechtshof was van
mening dat het feit dat de
notaris vader het testament
had laten tekenen, aangaf
dat vader zeer
waarschijnlijk wel
"compos mentis" was.

Ernst Loendersloot
Sinds 1995 geef ik(juridisch) advies als kandidaat notaris.
U kunt me digitaal volgen via:
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Twitter @ErnstLoenderslo
Facebook
Ernst Loendersloot
LinkedIn
Ernst Loendersloot
Kijk ook op:
www.vaknotaris.nl

Let op:
de disclaimer op www.ntrs.nl maakt onderdeel uit van deze
informatie.

In mijn column gaf ik aan
dat een notaris geen
(geriatrisch) arts is, maar
jurist. Naar aanleiding
daarvan wierp ik de vraag
op of de notaris wel de
meest aangewezen
persoon is om te bepalen
of een cliënt geestelijk "in
orde"is.
Dat is een belangrijke
vraag en daarmee hangt
samen de vraag of een
notaris mag weigeren om
een testament te passeren.
Want als degene om wie
het gaat overlijdt, kan er
nooit meer iets aan gedaan
worden. Is er een
testament getekend, dan
kunnen de onterfde
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partijen achteraf nog de
rechter vragen om het
testament nietig te
verklaren omdat de cliënt
dement was.
De Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie (KNB)
heeft daarom in 2006 een
regeling proberen te
ontwerpen: het
Stappenplan bij ouderen.
Probleem bij dat
stappenplan was dat er
stond dat de notaris een
arts moest vragen om diens
mening. Maar artsen gaven
die niet vanwege hun
geheimhoudingsplicht of
omdat ze de betreffende
persoon niet kenden als
patiënt. En een ingrijpende
diagnose als Alzheimer stel
je dan niet op basis van een
papieren dossier en een
kort gesprek met de
"patiënt".
Binnenkort komt er een
nieuw Stappenplan. Daarin
zal worden opgenomen dat
de notaris bij twijfel
contact kan opnemen met
een arts van de Vereniging
van Indicerende en
Adviserende Artsen (VIA).
De aangesloten artsen zijn
wel bereid om hun

medische opinie te geven
als hen daarom gevraagd
wordt door een notaris.
Maar het blijft natuurlijk
vreemd dat het nog steeds
de notaris is die als
poortwachter moet
fungeren. Als de notaris het
idee heeft dat er iets met de
cliënt is, mag de notaris
besluiten een VIA-arts in te
schakelen.
De heer Philip Kooke heeft
op 3 februari 2012 op de
opiniepagina van NRC
Handelsblad een stuk
geschreven met de titel:
Notaris laat zich foppen bij
"klaargestoomde" demente.

plaatsvindt is erg
omslachtig, kostbaar en
denigrerend voor ouderen
die wel "goed bij de
pinken" zijn.
Dus ik denk dat het laatste
woord over het
Stappenplan nog niet is
gezegd.

Bron: Notariaat Magazine
januari 2012

Hij signaleert volgens mij
hetzelfde euvel (en hij
spreekt uit persoonlijke
ervaring) dat het een nietmedicus is die moet
oordelen over de
geestesvermogens van een
cliënt. En dat de notaris dus
eigenlijk niet de ervaring
en kennis heeft om dit goed
te kunnen doen.
Maar wat wel DE
oplossing is weet ik ook
niet. Om nou van iedere
klant boven de 60 jaar te
eisen dat er eerst een
gesprek met een VIA-arts
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