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 9.2.240 Bij twijfel passeren

Instantie en vindplaats
Hof Amsterdam 16 december 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:5353

Trefwoord
Wilsonbekwaamheid, stappenplan KNB, zorgvuldigheid notaris

Inhoud
In gevallen waarin aangenomen moet worden dat het overlijden nabij is en er weinig tijd 
rest voor het passeren van het testament, kan dit de notaris ertoe brengen ook bij een 
zekere twijfel aan de wilsbekwaamheid voorrang te geven aan zijn ministerieplicht en 
daarmee uitvoering aan het verlangen van de erflater om bij uiterste wil te beschikken, 
zonder dat deze keuze de notaris later tuchtrechtelijk mag worden verweten.

Feiten
De notaris heeft op 28 mei 2013 met erflaatster gesproken over het opstellen van een 
testament. Erflaatster was ernstig ziek en zij verbleef op dat moment bij haar broer en 
diens echtgenote in huis. Erflaatster is op 3 juni 2013 in het ziekenhuis opgenomen. Daar 
heeft de notaris haar op 7 juni 2013 opnieuw over het testament gesproken. Op 8 juni 
2013 heeft de notaris het testament van erflaatster in de aanwezigheid van twee getuigen 
verleden. Erflaatster is op 10 juni 2013 overleden.
Bij het testament zijn klaagster (dochter van erflaatster) en haar broer benoemd tot 
erfgenamen voor twee/derde gedeelte van de nalatenschap en is de broer van erflaatster 
benoemd tot erfgenaam voor een/derde gedeelte van de nalatenschap.
De dochter betoogt dat de notaris onvoldoende heeft onderzocht of erflaatster wilsbe-
kwaam was.

Uitspraak
Zoals bij elke akte heeft de notaris de wilsbekwaamheid van de betrokkene te beoor-
delen. Het komt daarbij in eerste instantie aan op de eigen waarneming van de notaris, 
die daarvoor een redelijke beoordelingsvrijheid toekomt. Bij gerede twijfel aan de wils-
bekwaamheid is in het algemeen verder onderzoek aangewezen. Het KNB Stappenplan 
beoordeling wilsbekwaamheid biedt hiervoor een handreiking. De beoordeling van 
de wilsbekwaamheid mag echter niet ertoe leiden dat een notaris, uit vrees voor moge-
lijke toekomstige klachten van belanghebbenden, door onnodig onderzoek zijn minis-
terieplicht verzaakt of dat door fataal tijdsverloop de ministerie niet meer kan worden 
verleend, waarmee het recht van een ieder om bij uiterste wil binnen de grenzen van de 
wet te kunnen beschikken over zijn nalatenschap, wordt gefrustreerd.
In gevallen waarin aangenomen moet worden dat het overlijden nabij is en er weinig tijd 
rest voor het passeren van het testament, kan dit de notaris ertoe brengen ook bij een 
zekere twijfel aan de wilsbekwaamheid voorrang te geven aan zijn ministerieplicht en 
daarmee uitvoering aan het verlangen van de erflater om bij uiterste wil te beschikken, 
zonder dat deze keuze de notaris later tuchtrechtelijk mag worden verweten. De notaris 
mag onder deze omstandigheden mede in aanmerking nemen dat er na het overlijden 
geen mogelijkheid meer is de uiterste wil vast te leggen, terwijl er na het overlijden nog 
wel de mogelijkheid is die uiterste wil bij de rechter aan te vechten. Van betekenis is 
bovendien dat (tijdig en gedegen) medisch onderzoek niet steeds mogelijk zal zijn omdat 
het artsen ingevolge hun beroepsregels niet zonder meer vrij staat zonder toestemming 
van de betrokkene informatie te verschaffen of om een oordeel te geven over de wilsbe-
kwaamheid van de betrokkene, buiten de daarvoor geldende bijzondere regelingen. Wel 
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zal in alle gevallen van de notaris mogen worden verlangd dat hij achteraf kan verant-
woorden dat hij in de gegeven omstandigheden zorgvuldig heeft gehandeld, mede in 
aanmerking genomen dat de erflater wellicht de mogelijkheid zou zijn ontnomen om bij 
uiterste wil te beschikken, indien de notaris anders had gehandeld.

 9.2.241 Eindigen taak executeur

Instantie en vindplaats
KvN Den Bosch 18 april 2016, ECLI:NL:TNORSHE:2016:11

Trefwoord
Wettelijke vereffening, beneficiaire aanvaarding, executele, einde taak executeur, ruim-
schoots toereikend saldo

Inhoud
Niet is gebleken dat de notaris ten tijde van de beneficiaire aanvaarding kon aantonen dat 
de goederen van de nalatenschap ruimschoots toereikend waren om alle schulden van 
de nalatenschap te voldoen. Dit volgt mede uit het feit dat de notaris zelf heeft verklaard 
dat zij de erfgenamen heeft geadviseerd om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden in 
verband met eventuele claims vanwege de slechte staat van de tot de nalatenschap beho-
rende registergoederen.

Feiten
Erflaatster is in oktober 2014 overleden. Zij heeft bij testamenten van 27 september 
2010 en 16 augustus 2011 over haar nalatenschap beschikt. Zij heeft daarbij onder meer 
de notaris tot executeur en afwikkelingsbewindvoerder benoemd. De erfgenamen van 
erflaatster zijn haar vier kinderen.
De notaris heeft haar taak als executeur en afwikkelingsbewindvoerder aanvaard en 
werkzaamheden ter zake van de afwikkeling van de nalatenschap verricht. Op 19 januari 
2015 hebben alle erfgenamen de nalatenschap van erflaatster beneficiair aanvaard. Tot de 
nalatenschap behoorden diverse registergoederen. De notaris heeft middels biedingsfor-
mulieren de erfgenamen in de gelegenheid gesteld om deze registergoederen te kopen.
Bij brief van 6 juli 2015 heeft de notaris de kantonrechter van de rechtbank Zeeland-
West-Brabant medegedeeld dat haar op 2 juli 2015 is gebleken dat het saldo van de nala-
tenschap negatief is en dat de nalatenschap dient te worden vereffend waardoor haar taak 
als executeur eindigt.
Twee van de vier erfgenamen klagen dat de notaris ten onrechte haar taak als executeur 
niet heeft neergelegd op het moment dat de nalatenschap beneficiair is aanvaard. Klagers 
voeren in dit verband aan dat zij de notaris hier op 28 april 2015 op hebben gewezen. 
De overige drie klachten zijn van minder belang (en worden door de KvN ongegrond 
verklaard).

Uitspraak
Klagers verwijten de notaris in het eerste klachtonderdeel dat zij ten onrechte haar taak 
als executeur niet heeft neergelegd op het moment dat de nalatenschap beneficiair is 
aanvaard. Klagers voeren in dit verband aan dat zij de notaris hier op 28 april 2015 op 
hebben gewezen.
De notaris voert hiertegen verweer. Zij betoogt dat haar taak als executeur niet is geëin-
digd op het moment van beneficiaire aanvaarding, maar op 2 juli 2015 toen de belasting-
dienst de notaris telefonisch heeft medegedeeld dat de vorderingen van de kinderen uit 
hoofde van de nalatenschap van hun vader zodanig waren dat de notaris tot de conclusie 




