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In mijn vorige artikel heb ik een situatie besproken waarbij de executeur aan een 
onterfd kind opening van zaken moest geven. Die openheid betrof niet hetgeen de 
executeur had gedaan sinds het overlijden, maar juist al hetgeen gedaan was vóór het 
overlijden door de overledene zelf. Dit was nodig om te kunnen bepalen of er 
schenkingen waren gedaan die van invloed waren op de (fictieve) omvang van de 
erfenis en het percentage daarvan dat aan het kind toekwam. 
 
In een zaak die bij de Rechtbank Rotterdam speelde ging het over de vraag of het 
kind, dat van moeder een algehele volmacht had gekregen, rekening en 
verantwoording moest afleggen aan de (andere) erfgenamen. Moeder had haar kind 
aangewezen als gevolmachtigde voor het geval zij zelf niet meer kon optreden 
(vanwege een geestelijk of lichamelijk gebrek). In 2003 bleek die situatie zich voor 
te doen en vanaf dat moment heeft het kind de belangen van moeder behartigd. 
 
De vraag die beantwoord moest worden door de rechters was of na het overlijden de 
erfgenamen dit kind konden dwingen om rekening en verantwoording af te leggen 
(en openheid van zaken te geven).  
 
De rechters bekeken daartoe de volmacht en concludeerden dat op grond daarvan de 
gevolmachtigde aan moeder rekening en verantwoording moest afleggen. Het recht 
van moeder om dit van haar kind te verlangen is door en bij haar overlijden, volgens 
de rechtbank, overgegaan op haar erfgenamen. Oftewel: de (andere) kinderen 
kunnen van de gevolmachtigde eisen dat deze openheid van zaken geeft vanaf 2004.  

http://www.linkedin.com/pub/ernst-loendersloot/10/ab9/aaa
http://www.linkedin.com/pub/harry-heuts/2b/497/613
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2013:10602
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Zijn er schenkingen gedaan door het gevolmachtigde kind (aan zichzelf en anderen) 
dan zal dat dus naar voren komen uit de rekening en verantwoording. Dat dit tot 
discussies kan leiden als niet alle kinderen hetzelfde bedrag geschonken hebben 
gekregen, zal duidelijk zijn. En die ongelijkheid zal er dan aanleiding toe zijn dat de 
afwikkeling van de erfenis lastiger wordt. 
 
Advies 
In het notariaat wordt over dit soort zaken ook nagedacht. De conclusie is dat het 
verstandig is om in de volmacht aan te geven of er rekening en verantwoording moet 
worden afgelegd, aan wie en over welke periode dat maximaal gedaan moet worden 
bij overlijden van de volmachtgever. 
 
Als u een algehele volmacht heeft afgegeven aan iemand, dan raad ik u aan om die 
akte er nog eens bij te pakken. Kijk na of er een regeling is opgenomen over de 
rekening en verantwoording. Is dat niet het geval, of is die naar uw zin te ruim, 
overleg dan met uw notaris over aanpassingen. Daarmee voorkomt u straks 
problemen. 
 
Mr. Ernst Loendersloot 
kandidaat notaris te Maastricht 
Telefoon 043-3509950. 
 
Kijk ook eens op www.ntrs.nl of scan de QR code hieronder. 
 
Of schrijf je in voor mijn gratis nieuwsbrief. 
 
U kunt ook op de hoogte blijven via: 
LinkedIn Twitter Facebook 
 
Brochures kunt u hier downloaden. 
 

http://www.ntrs.nl/
http://eepurl.com/vQ2rn
http://www.linkedin.com/pub/ernst-loendersloot/10/ab9/aaa
https://twitter.com/ernstloenderslo
https://www.facebook.com/ernst.loendersloot
http://www.ntrs.nl/links/
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