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SCHENKING EN DEMENTIE: WIE MOET WAT BEWIJZEN ?

Mr. Ernst Loendersloot
Sr. kandidaat notaris te
Maastricht
Foto: Harry Heuts

Misbruik van ouderen is een moeilijk onderwerp. Zeker als het gaat om financieel
misbruik omdat het meestal niet algemeen bekend is dat de financiën van een ouder
persoon niet in orde zijn.
Dat bleek ook uit een rechtszaak waarin eind september een uitspraak is gedaan.
Simpel gezegd was er een oudere tante en een neef en nicht die haar al enkele jaren
hielpen met diverse klussen en de administratie. Dat bleek ook in te houden het
eigenhandig opstellen van schenkingsakten waarin telkens werd vastgelegd dat de
tante contanten of (gouden) munten had geschonken aan de neef en nicht. Die akten
werden niet bij de notaris ondertekend maar eenvoudig thuis aan de keukentafel.
Na het overlijden van de tante bleek dat de neef en nicht niet haar executeur waren.
Dat was een andere vertrouwenspersoon. Die vond dat de schenkingen niet door de
beugel konden en stelde dat deze vernietigbaar waren omdat de neef en nicht
misbruik hadden gemaakt van de omstandigheden van tante.
Zij zou toen al geleden hebben aan vasculaire dementie. Ook was zij te lang in de
open afdeling van een verzorgingshuis gehouden omdat de neef en nicht
overplaatsing tegenhielden. Daarnaast zouden de neef en nicht hun tante hebben
afgeschermd van anderen waardoor zij een overwicht over haar kregen.
De rechter gaat mee in de argumentatie van de executeur en spreekt als belangrijk
oordeel uit dat het aan de neef en nicht is om te bewijzen dat hun tante ten tijde van
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de schenkingen wist wat zij deed en dat zij ook geen misbruik van hun overwicht op
haar hadden gemaakt.
Een voor mij als kandidaat notaris aardig punt in de uitspraak is dat de omkering van
de bewijslast vooral te wijten is aan het feit dat er geen notaris aan te pas is gekomen
bij de ondertekening van de schenkingsakten. Zou dat wel het geval zijn geweest,
dan hoort de notaris te weigeren de akte te tekenen als hij of zij zou merken dat er
(financieel) misbruik gemaakt wordt van een ouder persoon en de afhankelijke
positie waarin deze zit.
Maar voor erfgenamen is deze uitspraak natuurlijk ook interessant. Als achteraf
blijkt dat er vermogen weg is geschonken, dan kunnen die schenkingen
teruggedraaid worden als er sprake is van misbruik van omstandigheden door de
ontvangende partij.
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