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Geachte heer, mevrouw,  

 

Op 6 juli vergadert de Commissie VWS over het onderwerp Dementiezorg. In dat kader 

brengt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) graag haar betrokkenheid bij dit 

onderwerp onder de aandacht.  

 

Aansluitend op het programma ‘Samen dementievriendelijk’ is het notariaat een 

samenwerking aangegaan met Alzheimer Nederland. Die samenwerking start met het online 

gaan van het nieuwe platform www.dementie.nl, waar mantelzorgers concrete tips, 

antwoorden en ervaringen vinden. Deze informatie kunnen zij gebruiken in alle fases van 

dementie: vanaf de diagnose tot en met de nazorg.  

De KNB vindt goede én tijdige voorlichting aan mantelzorgers en mensen met beginnende 

dementie essentieel. Alleen bij wilsbekwaamheid is het nog mogelijk wensen t.a.v. financiën, 

medische en/of persoonlijke zaken kenbaar te maken. Het is dan ook belangrijk om hier op 

tijd over na te denken.  

Daarnaast is het notariaat al vanaf 2012 betrokken bij de financiële bescherming van 

ouderen, als partner in het Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ (nu: ‘Veilig financieel ouder 

worden’) van VWS. De notaris heeft een sleutelpositie in het terugdringen en voorkomen van 

financieel misbruik van ouderen.  

 

De KNB ontwikkelde twee stappenplannen die de notaris dagelijks kan gebruiken: een die de 

notaris handvatten biedt bij een vermoeden van financieel misbruik (niet-pluis gevoel) en 

een stappenplan beoordeling wilsbekwaamheid, waarmee een notaris kan vaststellen of een 

cliënt in staat is om zelfstandig beslissingen te nemen en de gevolgen hiervan te overzien.  

 

http://www.dementie.nl/
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Mocht u vragen hebben over de samenwerking met Alzheimer Nederland of onze 

betrokkenheid bij de aanpak van financiële bescherming van ouderen, dan horen we dat 

graag.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Mr. J.H. Oomen 

voorzitter KNB 


