
Terugblik en vooruitblik passeren op afstand  

AMSTERDAM, 14 APRIL 2020 – 

Laten wij beginnen met het uitschrijven van de hoop dat iedereen in goede 

gezondheid verkeert en zowel privé als zakelijk zo gewenst als mogelijk koers 

kan houden. Succes daarmee! 

Het zal u niet ontgaan zijn. De afgelopen weken heeft de EPN vol ingezet op 

een spoedwet die een wettelijke basis creëert voor het passeren van 

testamenten via een videobelverbinding. En met succes, want naar verwachting 

zal komende week een spoedwet worden aangenomen die het tijdelijk – met 

terugwerkende kracht tot en met 16 maart 2020 – mogelijk maakt om 

testamenten en andere notariële akten op afstand te passeren. Op die manier 

kan het risico van verspreiding van het coronavirus worden beperkt. 

Al voordat de “intelligente lockdown” van kracht werd, kreeg het bestuur van de 

EPN signalen dat notarissen en hun cliënten niet bij elkaar konden of wilden 

komen voor het passeren van akten. Als specialistenvereniging van 

erfrechtnotarissen zag de EPN zich voor de vraag gesteld wat dit zou 

betekenen voor het passeren van testamenten. Het maken van een testament is 

immers een hoogstpersoonlijke rechtshandeling en kan dus niet bij volmacht 

plaatsvinden. Het bestuur van de EPN heeft toen aan de Wetenschappelijke 

adviesraad van de EPN (WAR) en aan hoogleraren van vrijwel alle 

rechtenfaculteiten de vraag voorgelegd of er binnen de bestaande wetgeving 

mogelijkheden zijn om zogenaamde “Skypetestamenten” te maken. Al deze 

wetenschappers waren unaniem van mening dat dat – ook met gebruikmaking 

van artikel 43 lid 4 Wet op het notarisambt – niet het geval was. Alleen door 

rechterlijke tussenkomst zouden – onder omstandigheden – mogelijk de 

beoogde rechtsgevolgen aan een dergelijk nietig testament verbonden kunnen 

worden. Daarom heeft de EPN dit acute probleem onder de aandacht gebracht 

van de minister van Rechtsbescherming, verscheidene Kamerleden en hiervoor 

aandacht gevraagd in de media. 

Hierna volgt een korte schets van de ontwikkelingen vanaf dag 1 tot en met nu, 

zodat u helemaal op de hoogte bent van hetgeen EPN heeft gedaan én de van 

belang zijnde stukken in één bericht kunt inzien:  

  

22 maart 



In een persbericht benadrukt EPN dat er een spoedwet moet komen die het 

mogelijk maakt dat notarissen in tijden van crisis op afstand een testament 

kunnen maken. Niet alleen voor mensen in quarantaine, maar óók voor 

diegenen die vanwege de social distancing nabij contact willen vermijden. De 

EPN heeft publieke steun gezocht en gevonden voor deze boodschap bij de 

Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN) en diverse juridische 

hoogleraren. Direct na dit persbericht zijn er door de partijen VVD en 

ChristenUnie vragen aan minister Dekker van Rechtsbescherming gesteld. Ook 

is door EPN aangegeven dat een protocol zal worden geschreven dat door 

notarissen gevolgd kan worden bij het maken van zo’n noodtestament. Diverse 

media maken melding van het persbericht (onder 

meer Advocatie, Mr.Online, Plusonline.nl, FD, Elsevier, Radio 

1, Telegraaf.nl, TaxLive.nl, Omroepflevoland.nl). Ook later in het traject heeft 

onder meer omroep Max het publiek meer in het algemeen bewust gemaakt van 

het belang van het tijdig maken van een testament. 

  

23 maart 

De 1e brief van EPN aan minister Dekker van Rechtsbescherming wordt 

verstuurd. Hierin wordt de ernst benadrukt van het tot stand komen van de 

spoedwet, zowel sociaal-emotioneel als juridisch voor wat betreft de 

(ontbrekende) wettelijke kaders voor een andere oplossing. EPN geeft daarin 

ook aan graag bereid te zijn de regering te helpen bij het voorbereiden van een 

dergelijke spoedwet, zodat op zo kort mogelijke termijn rechtszekerheid kan 

worden geboden. 

  

27 maart 

De WAR is samen met een bestuurslid van de EPN begonnen aan een 

wetenschappelijk artikel onder de titel “Coronacrisis: nood eist wet” waarin de 

(on)mogelijkheden van het passeren van een testament op afstand in kaart 

werden gebracht en waarin de conclusie werd getrokken dat een spoedwet 

noodzakelijk was. Dit artikel is inmiddels verschenen in Fiscaal Tijdschrift 

Vermogen, 2020-2. Dit artikel is binnen een week gereed gekomen en is 

gebruikt in de lobby naar de politiek. 

  

https://epn-notaris.nl/skype-testament/
https://www.advocatie.nl/nieuws/groen-licht-voor-digitale-rechtspraak-notariele-akten-videoverbinding/
https://www.mr-online.nl/sta-skype-testament-in-crisistijd-toe/
https://www.plusonline.nl/testament-en-erfenis/notarissen-maak-skype-testament-mogelijk
https://fd.nl/ondernemen/1339105/notarissen-opstellen-testament-problematisch-door-corona
https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2020/03/wetten-lopen-achter-op-digitaal-tijdperk-747120/
https://www.nporadio1.nl/gemist/2020-03-23
https://www.nporadio1.nl/gemist/2020-03-23
https://www.telegraaf.nl/financieel/546506612/testament-opstellen-moet-nu-ook-via-skype-kunnen
https://www.taxlive.nl/nl/documenten/nieuws/notarissen-vragen-om-noodwet-die-skype-testament-mogelijk-maakt/
https://www.omroepflevoland.nl/gemist/radio/179573/coronavirus-zorgt-ook-bij-notarissen-voor-problemen
https://epn-notaris.nl/overzicht-documenten-en-berichtgeving-omtrent-passeren-op-afstand/
https://epn-notaris.nl/overzicht-documenten-en-berichtgeving-omtrent-passeren-op-afstand/


30 maart 

De 2e brief van EPN aan minister Dekker van Rechtsbescherming wordt 

verstuurd. De EPN vreest namelijk dat de zogenaamde ‘Skypetestamenten’ 

zonder wettelijke basis in de toekomst zullen leiden tot problemen bij de afgifte 

van een verklaring van erfrecht. Dat kan voor nabestaanden onder meer leiden 

tot een lange periode van onzekerheid, vertraging in de boedelafwikkeling, 

aanzienlijke extra kosten, discussies tussen nabestaanden en juridische 

procedures. Met een spoedwet zijn deze problemen eenvoudig te voorkomen 

en wordt bovendien voorkomen dat de rechtspraak in de toekomst nog verder 

overbelast raakt. 

  

3 april 

Na afloop van de ministerraad maakt het kabinet bekend dat er een spoedwet 

komt die het tijdelijk mogelijk maakt dat mensen via een videobelverbinding met 

de notaris een testament opstellen. Zie ook de bijdrage in het Financieel 

Dagblad van 3 april (online) en 4 april (papieren krant). Met de spoedwet geeft 

het kabinet gehoor aan de oproep van de EPN. Er komt bovendien een 

oplossing voor andere rechtshandelingen waarvoor de wet normaal gesproken 

voorschrijft dat mensen persoonlijk bij elkaar moeten komen. Daardoor wordt 

verspreiding van het coronavirus beperkt. De EPN is verheugd dat de spoedwet 

er komt en we straks rechtszekerheid kunnen bieden aan mensen die via een 

videobelverbinding een testament willen maken. Bovendien voorkomen we dat 

dat nabestaanden straks allerlei juridische procedures moeten gaan voeren 

over de geldigheid van zo’n testament. 

  

8 april 

De wettekst tijdelijke wet COVID-19 (35434) verschijnt en zal in beginsel tot 

1 september 2020 gaan gelden. Kamervragen met betrekking tot de wettekst 

moeten donderdag 9 april zijn ingediend. De EPN doet aan een aantal 

Kamerleden suggesties voor kamervragen, zodat een aantal onduidelijkheden 

voor de notariële praktijk worden weggenomen. 

  

9 april 

https://epn-notaris.nl/overzicht-documenten-en-berichtgeving-omtrent-passeren-op-afstand/
https://epn-notaris.nl/overzicht-documenten-en-berichtgeving-omtrent-passeren-op-afstand/


EPN ontvangt een brief van minister Dekker waarin hij EPN dankt voor de 

actieve inbreng met betrekking tot de totstandkoming van de spoedwetgeving. 

Ook is hij ”verheugd dat uw beroepsgroep in aanvulling op deze praktische 

oplossing van plan is een protocol op te stellen om de notariële kernwaarden bij 

het opstellen van een testament langs audiovisuele middelen, te waarborgen. 

Bij testamenten die langs deze wijze worden opgesteld, mag aan notariële 

waarborgen, zoals de zorgplicht en Belehrungspflicht van de notaris, geen 

afbreuk worden gedaan.” 

  

10 april 

De Nota naar aanleiding van het verslag verschijnt. In de punten 42 tot en met 

45 staan de voor het notariaat van belang zijnde onderdelen aangaande 

de Tijdelijke voorziening inzake het verlijden van akten met behulp van 

audiovisuele hulpmiddelen. Veel vragen die EPN had over het wetsvoorstel en 

had aangedragen zijn beantwoord met dank aan onder meer Kamerleden van 

D66, VVD en SGP. Ook is de wijziging voorgesteld de terugwerkende kracht uit 

te breiden tot en met 16 maart 2020. Naar verwachting zal de Tweede Kamer 

de spoedwet op 16 april aanstaande aannemen. 

  

Tot zover de gang en stand van zaken met betrekking tot de totstandkoming 

van de spoedwetgeving en de rol en bijdrage die EPN heeft gespeeld 

respectievelijk heeft geleverd.  

  

Samenwerkingen 

De samenwerking daarbij met de WAR en nagenoeg alle op dit punt 

gerenommeerde hoogleraren en andere wetenschappers wil de EPN niet 

onderbelicht laten. Ook is het contact tussen EPN en diverse Kamerleden weer 

nieuw leven ingeblazen en is het contact met de verantwoordelijke 

wetgevingsjurist uitstekend geweest. Al deze contacten zijn van groot belang 

geweest in dit dossier en vanzelfsprekend ook van belang in de toekomst. 

  

Webinars 

https://epn-notaris.nl/overzicht-documenten-en-berichtgeving-omtrent-passeren-op-afstand/


 

In het kader van deze ontwikkelingen zal EPN op korte termijn een of meer 

webinars organiseren over de uitvoering van de spoedwet in de praktijk. In de 

webinar zal onder andere het protocol worden behandeld en de vragen die 

daarbij aan de orde komen. Dit protocol wordt voorbereid door het bestuur van 

de EPN en de WAR. Tevens zal een model van de comparitie en het slot 

worden aangereikt. U zult op korte termijn hierover nader worden geïnformeerd. 

  

Toekomst 

Het is steeds de bedoeling geweest van de EPN dat de spoedwet voor 

Skypetestamenten een tijdelijk karakter zou hebben. Het bestuur van de EPN is 

er op dit moment geen voorstander van om deze mogelijkheid blijvend in de wet 

op te nemen. Tegelijk signaleren we dat het – onder druk van de Europese Unie 

– met ingang van 01-08-2021 mogelijk zal zijn om online een BV op te richten. 

In de toekomst zal wellicht ook een discussie worden gevoerd over het online 

passeren van akten op het gebied van familie- en erfrecht. Hoe naar de 

aanleiding ook is, de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid biedt ons als 

notarissen een unieke kans om ervaringen op te doen met het passeren op 

afstand. Het bestuur van de EPN roept haar leden op om die ervaringen, maar 

ook suggesties voor verbetering van wet- en regelgeving op dit punt toe te 

sturen, zodat we ook bij toekomstige wetgevingstrajecten het verschil kunnen 

maken. 

 

  

  

 

 


