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Notariële akten in coronatijden;
wat moet u nu weten als estate planner?
Het zijn bijzondere tijden, zeker ook voor het ondertekenen van akten. Bijvoorbeeld op LinkedIn en de regionale televisie waren 
hier al beelden van te zien. Veel akten kunnen bij volmacht worden getekend. Zelfs via Skype is dat mogelijk. Dat geldt echter  
niet voor testamenten en levenstestamenten. Dankzij een noodwet wordt dat probleem opgelost. Hoe wordt dat geregeld?  
Wat is goed om te weten als register estate planner?

Afspraak maken is lastig
Sommige zaken kunnen om welke reden dan ook geen uitstel dulden. Dat geldt niet alleen voor een ondernemer maar ook voor 
een particulier. Te denken valt aan het oprichten van een B.V., de overdracht van B.V.-aandelen, de overdracht van een woonhuis, 
bedrijfspand of landbouwgrond, het vastleggen van een hypotheekrecht of het opmaken van een testament. Bij al deze acties is 
de tussenkomst van een notaris wettelijk verplicht. Maar in deze onzekere tijden is dat niet vanzelfsprekend. Velen proberen het 
directe contact met andere personen te vermijden en daarom wordt het steeds lastiger om een afspraak te maken.

Volmacht
Gelukkig kunnen veel notariële akten voor en namens de cliënt bij volmacht worden getekend door een van de medewerkers van 
de notaris. De volmacht wordt opgesteld door het notariskantoor. Daarvoor is een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de 
cliënt (de volmachtgever) vereist (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart). Na afgifte daarvan en na ondertekening van de volmacht, 
kan de akte op het notariskantoor worden getekend zonder dat de cliënt daarbij in persoon aanwezig hoeft te zijn.

Legaliseren
Een probleem met volmachten is echter dat de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) als richtlijn hanteert om volmachten 
te legaliseren. Dat betekent dat de volmacht ten overstaan van een notaris moet worden getekend, waarna de notaris schriftelijk 
verklaart dat de volmacht inderdaad door de in de volmacht genoemde persoon is getekend. Daarbij wordt de volmacht voorzien 
van een stempel en een handtekening van de notaris. Dat betekent dat de cliënt toch in persoon op een notariskantoor zou  
moeten verschijnen.  
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Op afstand
In deze tijden van corona kan de volmacht ook op afstand worden getekend. Met hulpmiddelen als Skype of FaceTime is het voor 
een notaris mogelijk om visueel contact te hebben met de cliënt, zonder dat ze met elkaar in dezelfde ruimte zitten.

Procedure
Voor een volmacht op afstand wordt de door het notariskantoor opgestelde volmacht toegezonden naar de volmachtgever. Nadat 
er een Skype- of FaceTimeverbinding is gemaakt, toont de cliënt de door hem te tekenen volmacht aan de notaris. Vervolgens 
toont hij hem een geldig legitimatiebewijs. Daarna wordt de volmacht door de volmachtgever getekend. Tenslotte worden, nog 
steeds in het zicht van de notaris, de getekende volmacht en het legitimatiebewijs door de volmachtgever ingescand en per e-mail 
naar het notariskantoor toegezonden. Na bevestiging van ontvangst, is er sprake van een rechtsgeldige volmacht.

Persoonlijk aanwezig
Voor sommige akten is het echter wettelijk niet toegestaan dat deze bij volmacht worden getekend. Dat geldt met name voor de 
ondertekening van een testament of een levenstestament. De notaris dient te beoordelen of de testateur wilsbekwaam is. Daarvoor 
dient de cliënt in persoon voor de notaris te verschijnen. Wordt aan die eis niet voldaan, dan is het testament niet rechtsgeldig.

Probleem bij testament
In deze onzekere tijd zit deze wettelijke eis behoorlijk in de weg. Een coronapatiënt die in allerijl in het ziekenhuis is opgenomen, zal  
op het laatste moment misschien nog een testament willen maken. In verband met besmettingsgevaar is het echter niemand toe- 
gestaan om hem nog te bezoeken. Hij zou dan geen mogelijkheid meer hebben om zijn laatste wil in een notariële akte vast te leggen.

Noodwet
Om dit probleem op te lossen, heeft de ministerraad inmiddels ingestemd met een voorstel van de minister van Rechtsbescherming 
voor een noodwet waardoor het mogelijk wordt om (levens)testamenten op afstand te tekenen. Door de Raad van State zal de 
tijdelijke regeling worden uitgewerkt. Wanneer de noodwet in werking treedt, is thans nog niet bekend. Maar het is de bedoeling 
dat de regeling met terugwerkende kracht gaat gelden zodat testamenten die al op afstand zijn getekend ook onder de nieuwe  
wet vallen. Als de coronacrisis achter de rug is, zal deze tijdelijke regeling weer worden ingetrokken. We houden u op de hoogte!

Veel notariële akten kunnen bij volmacht worden getekend. De cliënt hoeft daar dan niet bij te zijn. Ondertekening van de volmacht 
is mogelijk via Skype of FaceTime. Dat geldt echter niet voor het tekenen van een testament of levenstestament. Daarom is er een 
noodwet aangenomen die dit probleem moet oplossen. Wanneer de wet in werking treedt, is thans nog niet bekend. Het is echter 
de bedoeling dat de regeling met terugwerkende kracht gaat gelden.
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