DE NU-VOOR-LATER VOLMACHT
Regel uw zaken nu voor als het later niet meer kan
Wanneer u geestelijk en lichamelijk een goede gezondheid geniet, kunt u uw belangen zelf behartigen.
Wanneer uw lichamelijke of geestelijke toestand minder wordt (bijvoorbeeld door een ziekte of dementie),
is het van groot belang dat uw zaken kunnen worden behartigd door iemand in wie u het volste
vertrouwen heeft.
U kunt daarvoor bij de notaris een 'volmacht' laten opstellen, waarin u één of meer personen aanwijst als
`gevolmachtigde'.
Stelt u zich eens voor wat er gebeurt wanneer u niet meer in staat bent uw eigen belangen te behartigen,
maar vergeten bent een volmacht op te stellen. Als bijvoorbeeld uw woning verkocht moet worden, kan dit
niet zomaar. Dit geldt ook als u (al dan niet in gemeenschap van goederen) getrouwd bent en uw partner
nog wel in staat is om zelf te tekenen! U dient beiden uw handtekening te zetten.
Ook worden uw bankrekeningen in sommige gevallen geblokkeerd. Daarnaast geldt dat veel andere
dingen geen doorgang kunnen vinden. Het gaat dan onder andere om:
•
•
•
•
•
•
•

het aan- of verkopen van ander onroerend goed;
het nemen van beslissingen in een eenmanszaak, vof of B.V.;
het opnemen van een geldlening;
het tekenen van een hypotheekakte;
het aanvaarden en regelen van een erfenis;
het aannemen of doen van een schenking; en
het beslissen in medische kwesties.

Indien u zelf niet meer in staat bent uw eigen belangen te behartigen, dan is het ook te laat om een
volmacht op te stellen. Het opstellen van een volmacht is namelijk alleen mogelijk als u nog in staat bent
zelfstandig beslissingen te nemen.
Bent u te laat, dan zal de familie een onderbewindstelling (met mentorschap) of ondercuratelestelling
moeten aanvragen via de rechtbank. Vaak is dat op het persoonlijke vlak een ingrijpende procedure.
Het gevolg van een onderbewindstelling is onder andere dat er niet zonder toestemming van de rechter
namens u getekend kan worden. Daarnaast zal de bewindvoerder periodiek rekening en verantwoording
moeten afleggen aan de rechtbank van wat hij doet. Hij zal alle uitgaven en ontvangsten en andere
beslissingen aan de rechter moeten verantwoorden. Zeker als u getrouwd bent, kunt u zich voorstellen dat
uw partner hier geen zin in heeft. En meestal zijn de kinderen ook blij als ze weten dat hun ouders de
zaken goed geregeld hebben (en dus niet met deze procedure te maken krijgen)!
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De nu-voor-later-volmacht voorkomt de gang naar de rechter
Wanneer u besluit om een volmacht op te stellen, kunt u zelf bepalen wie u als gevolmachtigde aanwijst.
Vaak zien wij dat een partner en/of de kinderen als gevolmachtigden worden aangewezen. Maar ook een
goede vriend of accountant kunt u als gevolmachtigde benoemen.
U kunt ook meerdere personen volmacht geven. U wijst bijvoorbeeld zowel uw partner als (één of meer
van) de kinderen aan.
Zo'n volmacht kunt u zonder enige beperking afgeven, maar het is ook mogelijk dat u begeleiding door
een deskundige wenst. Veel cliënten hebben behoefte aan bescherming van hun belangen en begeleiding
van de gevolmachtigden. Niet zozeer uit wantrouwen, maar de betrokkenheid van een deskundige
buitenstaander wordt op prijs gesteld. Dat kan de kantonrechter zijn, maar dan komt u weer in een
afstandelijke wettelijke molen terecht.
We merken dat cliënten liever een gemakkelijk toegankelijke deskundige erbij betrekken, bijvoorbeeld de
accountant of de familieadviseur. Niet iedereen heeft zo'n aanspreekpunt. In dat geval ligt het vaak voor
de hand dat de betrokken notaris dit doet. Deze beoordeelt of de volmacht gebruikt kan worden. Bij die
beoordeling kan de notaris voorwaarden stellen, Het voordeel van deze mogelijkheid is dat de notaris in
kan grijpen. Dat laatste hoeft overigens lang niet altijd: wanneer alle gevolmachtigden het met elkaar eens
zijn en de kans op misbruik te verwaarlozen is, geeft de notaris de volmacht gewoon af en moeten de
gevolmachtigden zelf volledig instaan voor wat zij doen.
Er kunnen situaties zijn, dat de notaris te veel problemen verwacht. Hij kan zich dan terugtrekken. Dan
komt de zaak alsnog bij de rechter.
Over de precieze voorwaarden waaronder de gevolmachtigde(n) van de volmacht gebruik kan (kunnen)
maken, kunt u met de notaris overleggen.
Voor de goede orde nog drie opmerkingen over de volmacht:
1.
2.
3.

Kunt u zelf niet meer tekenen, dan is het ook te laat om een volmacht op te stellen. Dit kan alleen als
u nog in staat bent zelfstandig beslissingen te nemen.
Een volmacht eindigt door uw overlijden. Uw erfgenamen hebben samen recht op de erfenis en
moeten onderling afspreken wie wat regelt!
Ook in het kader van de zorgbijdrage (WLZ) kan het voordelen opleveren als u een volmacht heeft
laten opstellen. U kunt de gevolmachtigde namelijk de bevoegdheid geven om schenkingen namens
u te doen als u daartoe niet meer in staat bent. Op deze manier kan de gevolmachtigde uw vermogen
afbouwen, waardoor de zorgbijdrage (wellicht) lager zal worden.

Om er voor te zorgen dat de gevolmachtigde ook de erfenis mag afwikkelen, is het mogelijk een testament
op te maken en daarin de gevolmachtigde tot 'executeur' te benoemen. Op die manier sluit het testament
naadloos aan bij de volmacht.

Voor meer informatie over dit onderwerp of andere onderwerpen kunt u onze website raadplegen:
www.bolschersmitsnetwerknotarissen.nl. Op deze internetsite kunt u zich abonneren op onze gratis
nieuwsbrief.
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