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Geachte heer Dekker, 

 

In mijn brief van 23 maart 2020 riep ik u namens de EPN op om een noodwet te 

maken die, voor crisissituaties als die waarin ons land thans verkeert, een wettelijke 

basis geeft aan het Skypetestament.  

 

Naar aanleiding hiervan verschenen op 25 maart 2020 drie artikelen, te weten van 

prof. mr. dr. F.W.J.M. Schols1 en prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols2 en van mr. M.C.W.H. 

van Valburch.3 Deze artikelen sterken de EPN in haar verwachting dat de rechter, 

onder omstandigheden, ook aan een nietig Skypetestament de beoogde 

rechtsgevolgen zal verbinden. Het is van belang om daarbij voor ogen te houden wat 

 
1 F.W.J.M. Schols, “De erfrechtelijke vorm ontbreekt: toch rechtsgevolgen? ‘De meest 

haalbare vorm van zekerheid en de redelijkheid en billijkheid’” in: EstateTip 2020-10. 
2 B.M.E.M. Schols, “Besmettelijke ziekten, heldenberoepen en noodtestamenten”, in: 

AdvoTip 2020-05. 
3 M.C.W.H. van Valburch, Een Nijmeegse steun in de rug voor Skypende notarissen, op 

25 maart 2020 gepubliceerd op LinkedIn, https://www.linkedin.com/pulse/een-

nijmeegse-steun-de-rug-voor-skypende-notarissen-van-valburch/; elementen hieruit 

zullen terugkomen in een artikel in het volgende nummer van fiscaal Tijdschrift 

Vermogen. 
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dit in de praktijk zal betekenen voor de boedelafwikkeling als sprake is van een nietig 

Skypetestament. In deze brief wil ik die gevolgen kort schetsen. 

 

Geen verklaring van erfrecht 

Indien de testateur een nietig (Skype)testament heeft gemaakt, mag de notaris niet 

zonder meer een verklaring van erfrecht afgeven. Voordat hij daartoe overgaat, zal de 

rechtbank eerst een verklaring voor recht4 moeten uitspreken die aan het nietige 

Skypetestament de beoogde gevolgen meegeeft. Mogelijk is het sluiten van 

vaststellingsovereenkomst daarvoor in bepaalde gevallen een bruikbaar alternatief.5  

 

Zowel bij de verklaring voor recht-procedure als bij de vaststellingsovereenkomst zijn 

de partijen enerzijds (1.) degenen die als erfgenaam of anderszins tot de nalatenschap 

gerechtigd zijn indien het Skypetestament geldig zou zijn en anderzijds (2.) degenen 

die zonder het Skypetestament als erfgenaam of anderszins tot de nalatenschap van 

erflater gerechtigd zouden zijn. Al die personen zullen door de notaris in beeld 

gebracht moeten worden en moeten worden voorgelicht over hun positie. 

 

Vaststellingsovereenkomst 

Het is uiteraard maar de vraag of de onder (2.) bedoelde personen (vlot en zonder 

daarvoor een tegenprestatie te verlangen) bereid zullen zijn om mee te werken aan 

het sluiten van een dergelijke vaststellingsovereenkomst. Daar komt bij dat een 

vaststellingsovereenkomst pas (onaantastbaar) kan worden gesloten, als – in elk geval 

globaal – de omvang en samenstelling van de nalatenschap bekend is. Zijn er onder 

de partijen bij de vaststellingsovereenkomst minderjarigen of personen die anderszins 

niet het vrije beheer over hun vermogen hebben, dan zal bovendien de machtiging 

van de kantonrechter vereist zijn.  

 

Verklaring voor recht 

Komen de betrokkenen niet tot een vaststellingsovereenkomst, dan zullen partijen 

zich tot de rechtbank moeten wenden. Daarbij geldt verplichte 

procesvertegenwoordiging met de bijbehorende kosten – voor beide partijen – van 

dien. De kans is reëel dat in zo’n procedure ook de wilsbekwaamheid en vrije 

wilsvorming van de testateur ter discussie gesteld zullen worden.  

 

 
4 Artikel 3:302 BW; niet te verwarren met een verklaring van erfrecht. 
5 Artikel 7:900 BW.; Overigens is niet zeker of een vaststellingsovereenkomst zich 

leent om de nietigheid van een testament te helen. 
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Gevolgen voor nabestaanden 

De EPN vreest dat beide routes in veel gevallen zullen leiden tot een lange periode 

van onzekerheid voor nabestaanden, aanzienlijke vertraging in de boedelafwikkeling 

(waaronder het verkopen van de woning, het innen van vorderingen en het betalen 

van schulden van de nalatenschap), hoge extra kosten voor de erfgenamen (onder 

andere de kosten van notaris en advocaat), discussies tussen nabestaanden of zelfs 

slepende juridische procedures.  

 

Wij menen dat het zeer onwenselijk is dat het stuwmeer aan rechtszaken dat nu aan 

het ontstaan is als gevolg van de coronacrisis nóg verder volloopt met erfrechtzaken 

die eenvoudig voorkomen kunnen worden met een noodwet dit een wettelijke basis 

biedt aan Skypetestamenten. Het is om die reden dat wij u juist nu daartoe oproepen. 

 

Hulpaanbod 

Omdat de EPN oog heeft voor de grote uitdagingen waarvoor uw regering zich in de 

coronacrisis gesteld ziet, heb ik in mijn vorige brief namens de EPN de bereidheid 

uitgesproken om de regering te helpen bij het voorbereiden van een dergelijke 

noodwet. Daarbij kunt u onder meer denken aan het aanleveren van een voorstel 

voor een wettekst. 

 

Onze vrijwilligers, specialisten in het erfrecht die met beide benen in de praktijk 

staan, zullen bovendien een protocol opstellen om de notariële normen en waarden – 

zoals rechtszekerheid, zorgvuldigheid, controle van de wilsbekwaamheid, voorkoming 

van financieel misbruik van ouderen en toezicht op de vrije wilsvorming – ook bij een 

(hopelijk spoedig rechtsgeldig) Skypetestament zoveel mogelijk te waarborgen. Wij 

zijn hierover reeds in overleg met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).  

 

Indien u naar aanleiding van onze oproep of de brief behoefte hebt aan een nadere 

toelichting, neemt u dan gerust contact met mij op.  

 

In het vertrouwen u van dienst te zijn geweest verblijf ik, 

 

met hoogachting en vriendelijke groet, 

 

mr. C.H. (Niels) Baas 

voorzitter 


