broer handelt nalatenschap af en houdt
ons aan het lijntje
11 juni 2012

Vraag nummer: 28435
Na het overlijden van onze moeder hebben wij (3 kinderen) onze oudste
broer, samen met mijn jongste broer, gemachtigd om de nalatenschap af te wikkelen. Mijn jongste broer
heeft al snel rekenschap gegeven over de onder zijn beheer staande rekening, maar mijn oudste broer
laat het afweten. Elke keer andere smoezen waarom iets nog niet gedaan is, of erger nog: volstrekte
stilte als wij een verzoek aan hem richten. Ons geduld na anderhalf jaar is op en wij willen beiden onze
volmacht intrekken. Hoe kunnen wij hem dwingen ons de betreffende papieren en roerende goederen
(djokja zilver) te doen toekomen? Hij reageert nergens op en wij willen eigenlijk geen geld uitgeven aan
dure procedures; we vermoeden ook dat hij geld van de rekening van de overledene heeft gebruikt,
maar zolang we niets onder ogen krijgen hebben we geen zekerheid of bewijzen. In de loop van het
leven van mijn moeder heeft hij haar al ontzettend veel geld afhandig gemaakt, met allerlei zielige
verhalen. Kunnen wij hem voor de evt. extra kosten laten opdraaien? Graag advies over te volgen
procedure. Met vriendelijke groet, Ella de Vries

Antwoord:
Geachte mevrouw,
Ik begrijp dat u juist geen extra kosten wil maken, maar soms kom je op een punt dat je toch advies
moet gaan inwinnen bij een specialist, een advocaat of notaris of eventueel het juridisch loket. Wat de
intrekking van de volmacht betreft raad ik u aan overleg te hebben met betreffende notaris die destijds
de volmachten heeft verzorgd (indien er een notaris bij betrokken was).

Stel een vraag:
Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen
tijdelijk niet mogelijk.
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