Zorgen voor later
Nederlanders worden steeds ouder en steeds gezonder oud. Dankzij thuiszorg,
mantelzorgers en vrijwilligers van bijvoorbeeld Tafeltje Dekje kunnen ouderen steeds langer
zelfstandig wonen. De keerzijde is dat steeds meer mensen te maken krijgen met een vorm
van dementie: op dit wordt maar liefst 1 op de 5 Nederlanders dement. Dat deze
afschuwelijke ziekte een enorme impact heeft op zowel de patiënt als zijn omgeving spreekt
voor zich. Helaas staat lang niet iedereen stil bij de praktische problemen die dementie met
zich meebrengt.
Zo tref ik regelmatig mensen in mijn spreekkamer die proberen een huis te verkopen
namens hun demente vader of moeder, of die willen tekenen voor de ontvangst van een
erfenis namens een echtgenoot die het zelf allemaal niet meer zo best begrijpt. Helaas mag
dit niet volgens de wet, die ervan uitgaat dat een handtekening altijd wordt gezet door
iemand die precies beseft waar die handtekening voor staat. Wanneer iemand dit besef
langzaam kwijtraakt zijn er gelukkig mogelijkheden om dit soort problemen op te lossen:
Oplossing 1: bewind
De wet geeft de mogelijkheid van het instellen van een ‘bewind’ over het vermogen van
iemand die zijn zaken zelf niet meer kan regelen. De bewindvoerder kan dan namens die
persoon de rekeningen betalen, belastingaangiftes doen of bijvoorbeeld een huis verkopen.
Voor handelingen waarmee meer dan €1000,- gemoeid is, wordt toestemming gevraagd aan
de kantonrechter, die jaarlijks controleert of er geen misbruik van de situatie wordt
gemaakt.
Oplossing 2: volmacht
Ouderen kunnen ook zelf iemand aanwijzen die hun zaken zal behartigen als ze dat zelf niet
meer kunnen. Dit kan met een volmacht. Soms is een volmacht bij de bank voldoende, maar
voor ouderen die een eigen woning bezitten of een erfenis verwachten is het praktischer om
te kiezen voor een notariële volmacht, waarin wordt vastgelegd wie er mag optreden en wat
die persoon precies mag doen. Het voordeel hiervan is dat ook toestemmingen voor grotere
transacties in één keer worden vastgelegd en het niet nodig is om verantwoording af te
leggen aan de kantonrechter.
Welke oplossing de beste is verschilt per situatie. Eén advies kan ik u alvast meegeven:
bespreek het onderwerp met uw ouders, partner en kinderen, zodat iedereen precies weet
welke wensen er zijn. Zo voorkomt u veel zorgen voor later!
Wilt u meer informatie over dit onderwerp of wilt u een volmacht laten opstellen? Maak dan
nu een afspraak onder vermelding van dit artikel. Het eerste halfuur van uw consult rekenen
wij niets.
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