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Hema houdt u een worst voor
tijden veranderen. 
Het beeld bestond 
lange tijd van de 
sigarenrokend no-
taris, die vanuit een 
chique herenhuis 
tegen toptarieven 
bestaande sjablonen 
laat invullen door 
zijn kantoorklerk.

voor zover dit beeld al juist is: die gouden tij-
den voor de notaris liggen al ver achter ons.  

Afgelopen week werd bekend dat de Hol-
landsche Eenheidsprijzen Maatschappij Am-
sterdam, beter bekend als de Hema, notariële 
producten gaat aanbieden voor een vaste 
lage prijs. naast de goedkope appelkruimel-
taart, het HeMA-ontbijtje voor één euro en 
de onvermijdelijke HeMA worst, kunt u bij 
de HeMA binnenkort voor een testament of 
een samenlevingscontract terecht. HeMA 
werkt met een vaste prijs van 125 euro per 
akte. De klant moet zelf het nodige online 
invullen, waarna de akte bij een aangesloten 
“HeMA-notaris”  kan worden gepasseerd. 

Het klinkt allemaal geweldig. voor stan-
daardzaken is inderdaad soms geen uitge-
breid advies nodig. Het probleem is in de 
praktijk: hoe weet je of een standaard juri-
disch stuk toereikend is. Wat je niet weet, 
kun je als leek ook niet over het hoofd zien. 

Uiteraard is dit voor het notariaat een se-
rieuze bedreiging. Andere beroepsgroe-
pen volgen mogelijk. Het wachten is op de 

HeMA-dokter, die 
aan de hand van een 
vragenlijst recepten 
zal uitschrijven. Ik 
houd eerlijk gezegd 
mijn hart vast.

Met deze HeMA-
contracten verwach-
ten wij dat de nodige 
mensen onvoldoen-

de worden voorgelicht over de effecten van 
hun keuzes. Belangrijke taak van een notaris 
is bijvoorbeeld dat deze zich ervan vergewist 
dat de cliënt handelingsbekwaam is of niet 
onder druk is gezet door een derde.

een veel gestelde vraag is of wij binnenkort 
de HeMA-advocaat kunnen verwachten en 
of dit een bedreiging voor de advocatuur zal 
vormen. Integendeel zou ik bijna zeggen.

Allereerst hanteren wij voor standaardzaken 
vaak al vaste, aantrekkelijke (HeMA-) prij-
zen. Daar hebben we Echt HEMA niet voor 
nodig.

op termijn verwachten wij juist de nodige 
HeMA-cliënten. Mensen die gekozen hebben 
voor een HeMA samenlevingscontract zon-
der dat is nagedacht over alimentatie, over 
gemeenschappelijke schulden of wie er in de 
woning mag blijven.

een eenheidsworst van de Hema is toch iets 
anders dan een eenheidscontract.
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