‘Een etentje na de
begrafenis op kosten
van de nalatenschap
raad ik nog steeds af’
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‘De Notaristelefoon is niet voor gedetailleerde
adviezen of second opinions’
De Notaristelefoon, de publieksinformatielijn van de Koninklijke
Notariële Beroepsorganisatie (KNB), bestaat dertig jaar. De (kandidaat-)notarissen van Mr. M.J. Meijer c.s., notarissen in Amsterdam horen tot de
medewerkers van het eerste uur. Sinds 2008 is notaris Cora Hagendijk
degene die daar de Notaristelefoon opneemt.
T E K S T Henriette van Wermeskerken | b e e l d Truus van Gog

‘A

ls kantoor zijn wij direct mee
gaan doen toen de Notaris
telefoon werd ingesteld,
vertelde mijn compagnon
Maarten Meijer mij. Hij werkt hier vanaf
1983; ikzelf sinds 2000. Eerst als juridisch
medewerker, later als kandidaat-notaris
en sinds januari 2012 als notaris. Meedoen
aan de Notaristelefoon hoorde er gewoon
bij, dat was iets dat je als kantoor deed.
Meestal deed mijn voorgangster Nollie
van Berge het. Sinds januari 2008 help
ik zes keer per jaar mensen die op vrijdag
ochtend de Notaristelefoon bellen.
Een gesprek duurt gemiddeld zo’n zes
minuten. Dat wordt allemaal door de
KNB bijgehouden.’
Nalatenschappen

‘Mensen bellen uit het hele land. Het is
leuk om zoveel verschillende mensen aan
de telefoon te krijgen. Het leeuwendeel
van de vragen aan de Notaristelefoon gaat
over personen- en familierecht en dan
vooral over nalatenschappen. Ik houd
mij bezig met alle rechtsgebieden met
de nadruk op personen- en familierecht,
dus het ligt mij goed. Incidenteel krijg
ik een vraag over ondernemingsrecht.
Dat is dan meestal de vraag wat de kosten
zijn van het oprichten van een stichting.
Ook bellen er weleens mensen om zich
te beklagen over hun notaris, of omdat
ze willen checken of het klopt wat hun
notaris heeft verteld. Onvrede over de
notaris gaat er vaak over dat hij of zij niet
terugbelt. Ik raad bellers aan contact met
de notaris te blijven zoeken, via telefoon
of e-mail, en eventueel aan te geven
wanneer men uiterlijk van de notaris wil
horen. Heeft dat geen effect, dan kunnen
ze via de KNB bemiddeling vragen en
uiteindelijk zo nodig een klacht indienen.
Die procedures leg ik uit.’

Dun

‘Concrete, eenvoudige vragen kun je
direct beantwoorden. Vaak is er meer
aan de hand en dan raad ik aan naar
een notaris in de buurt te gaan. Als men
vraagt wat iets gaat kosten, adviseer ik
om meerdere offertes te vragen. Veel
notarissen geven een eerste advies
kosteloos of tegen een gereduceerd tarief.
De Notaristelefoon is niet voor gedetail
leerde adviezen of second opinions. Veel
vragen gaan over het aanvaarden van een
nalatenschap. Vaak is het verstandig om
beneficiair te aanvaarden, zeker als niet
helemaal duidelijk is hoe de nalatenschap
eruitziet. Soms bellen mensen pas enige
tijd na het overlijden van de erflater en
hebben ze inmiddels acties ondernomen
die een zuivere aanvaarding impliceren.
Ze hebben bijvoorbeeld spullen verkocht
om deurwaarders te betalen. Nu is de wet
op 1 september veranderd. Kort gezegd
komt het erop neer dat je minder snel
geacht wordt zuiver aanvaard te hebben.
Maar de lijn blijft dun. Uitspraken waar
door de praktijk duidelijk weet waar
die lijn nu ligt, zijn er nog niet. Dus een
etentje na de begrafenis op kosten van de
nalatenschap zou ik nog steeds afraden.’
Duidelijk beroep

‘Ik vind het notariaat een prachtig vak.
Je spreekt mensen op momenten van
grote vreugde en groot verdriet. Toen ik
jong was, wilde ik net zoals mijn vader
dierenarts worden. Hij had praktijk aan
huis en ik hielp vaak mee. Ik heb zelfs
het diploma dierenartsassistente. Omdat
ik destijds de exacte vakken een verschrik
king vond, ben ik Nederlands Recht gaan
studeren in Groningen. Bedrijfsrecht had
ik als afstudeerrichting. Toen ik mijn
studie had afgerond, hoorde ik dat er
bij Meijer Notarissen een vacature was

als juridisch medewerker op de onder
nemingsrechtpraktijk. Het beviel me
uitstekend. Zo goed zelfs, dat ik alsnog
notarieel recht ben gaan studeren in
Amsterdam. Net als dierenarts is notaris
een heel duidelijk beroep. Je hebt er direct
een beeld bij. Ook zijn het allebei dienst
verlenende beroepen. Je wilt het voor
je cliënt of je (dieren)patiënt zo goed
mogelijk doen.’
Marilyn Monroe

‘Mijn – schaarse – vrije tijd besteed ik
vooral aan mijn gezin. Ook heb ik een
aantal nevenfuncties. Ik zit momenteel
in het bestuur van de Stichting Vrienden
van de Nieuwe Kerk. Laatst had ik daar
een leuke vergadering over een nieuwe
tentoonstelling die aan Marilyn Monroe
is gewijd. Deze wordt in oktober in de
Nieuwe Kerk in Amsterdam geopend.
Komt allen! Er zijn veel persoonlijke
bezittingen te zien, onder meer de
beroemde opwaaiende jurk uit de film
“The Seven Year Itch” uit 1955. Om de
tentoonstelling heen worden interessante
projecten georganiseerd. Zo schrijft
Hanneke Groenteman een kinderboek.
Behalve in het bestuur van deze stichting
zit ik sinds kort in het bestuur van de
Stichting Kanker in Beeld. Dat is de
stichting die creatieve projecten opzet
om kankerpatiënten te helpen met de
emotionele verwerking van hun ziekte.
Dat kan door middel van schilderen,
tekenen of filmen, maar ook zingen of
schrijven. Ja, ik heb een druk leven, maar
het zit vol met leuke dingen! Gelukkig
maar, want van niks doen, word ik een
beetje onrustig.’
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