
Notariskantoor Blankestijn 
breidt haar werkzaamheden op 
het personen- en familierecht uit 

Van oudsher is Notariskantoor Blankestijn in Zelhem een all-
round notariskantoor. Alle notariële diensten kunnen door het 
kantoor worden geleverd. Door de jaren heen is er veel des-
kundigheid opgebouwd in het personen- en familierecht; van 
het maken van een samenlevingscontract, huwelijkse voor-
waarden, testamenten tot het afwikkelen van nalatenschap-
pen.

Scheidingsbemiddeling & Mediation
Om het pakket aan diensten in het personen- en familierecht 
compleet te maken, hebben mr. Jeroen Blankestijn en mr. Mo-
nique Nijland een opleiding gevolgd tot mediator. Inmiddels 
merken zij dat veel cliënten ook gebruik maken van deze des-
kundigheid. Als gehuwden of samenwoners willen scheiden, 
kan het kantoor de gehele scheiding verzorgen; van echtschei-
dingsconvenant, ouderschapsplan, alimentatieberekening tot 
en met de uiteindelijke verdeling. ,,Cliënten vinden het prettig 
dat zij niet meer naar verschillende deskundigen hoeven voor 
hun scheiding, maar dat alles onder één dak geregeld wordt”, 
zegt mr. Jeroen Blankestijn.  
Een mediator kan onder meer ook van dienst zijn bij het ver-
delen van erfenissen. Het komt voor dat erfgenamen niet goed 
met elkaar overweg kunnen. Het verdelen van de erfenis gaat 
dan vaak moeizaam. Het optreden van een notaris/mediator 
kan er dan toe leiden dat wantrouwen wordt weggenomen en 
dat er over en weer begrip ontstaat. Zo kan men uiteindelijk 
toch met een goed gevoel terugkijken op de manier waarop 
met de erfenis is omgegaan.

Notaristip
Tot slot nog een notaristip. De verruimde schenkingsmogelijk-
heid waarmee iedereen €100.000 belastingvrij kan schenken, 
mits de schenking wordt gebruikt voor de aankoop of verbouw 
van de eigen woning of de aflossing van de hypotheek, loopt 
nog tot en met 31 december 2014! Let u bij het vastleggen 
van de schenking wel goed op. Vergeet bijvoorbeeld niet de 
uitsluitingclausule bij scheiding en de herroepelijkheid van de 
schenking in geval van overlijden vast te leggen. Neem voor 
advies contact op met ons kantoor.

notaris mr. Jeroen Blankestijn 
en kandidaat-notaris 
mr. Monique Nijland.

Bedrijfs onroerend goed 
nog steeds geen rustig bezit.

De financiële crisis lijkt zijn dieptepunt te hebben bereikt. De 
economie trekt weer langzaam aan.  De rente is laag maar 
bestedingen en investeringen blijven achter. Het probleem is 
niet alleen een gebrek aan vertrouwen; het lenen bij banken 
blijft een probleem,  zeker voor het MKB. Bedrijfs onroerend 
goed is vaak een belangrijke pion in dit spel. Vrijwel standaard 
is door de eigenaar van een bedrijfspand hiervoor een finan-
ciering afgesloten. Vanwege de waardedaling van het bedrijfs 
onroerend goed door de financiële crisis, is het onderpand van 
de bank, vaak het onroerend goed, ook minder waard gewor-
den. Op grond van de bankvoorwaarden wordt door banken 
de laatste tijd vaak om een hertaxatie van het bedrijfspand 
gevraagd. Niet verrassend is, dat door de waardedaling van 
het bedrijfspand er onvoldoende dekking is voor de uitstaan-
de geldleningen. Bij onvoldoende onderpand kan de bank om 
aanvullende zekerheden vragen. Is dit niet mogelijk dan kan 
een aanpassing van de voorwaarden volgen. Wordt niet mee-
gewerkt of is dit door financiële krapte niet mogelijk dan kan 
de opzegging van de financiering en de opeising van de geld-
lening volgen. 

De verplichting tot hertaxatie en het stellen van aanvullende 
zekerheden is de laatste jaren regelmatig ter beoordeling aan 
een rechter voorgelegd. De bank heeft, op grond van haar 
maatschappelijke functie, een zorgplicht tegenover haar klan-
ten. Dit brengt met zich mee dat de bank niet zonder meer tot 
opzegging van een financiering mag overgaan. In de jurispru-
dentie zijn de laatste jaren criteria ontwikkeld ter beoordeling 
van het antwoord op de vraag of de bank wel rechtsgeldig tot 
opzegging mag overgaan. Van belang hierbij is onder meer de 
duur en de omvang van de relatie die de geldlener heeft met 
de bank. De betrouwbaarheid van de geldlener en de mate 
van tekortschieten speelt een rol, maar ook de kans dat de 
geldlener niet meer in staat zal zijn om zijn verplichtingen na 
te komen. Niet in de laatste plaats is van belang de verwach-
tingen die de bank voorafgaand aan de opzegging of voort-
zetting van de lening heeft opgewekt en de mogelijkheid om 
tijdig bij een andere bank een nieuwe lening af te sluiten. Deze 
opsomming is niet uitputtend; ook andere concrete omstan-
digheden kunnen van belang zijn.

Helaas zullen er, ook de komende tijd, nog financieringen 
worden opgezegd in verband met afgenomen kredietwaardig-

heid. Bij financiële problemen is een goede ver-
standhouding met de bank van groot belang. 

De bank heeft natuurlijk ook zelf financiële 
belangen. De zorgplicht van banken brengt 
wel met zich mee dat zij zeer zorgvuldig 

moeten omgaan met de belangen van de 
betrokken contractspartijen bij het opzeg-

gen van financieringen. Dat gebeurt helaas 
niet altijd. 
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