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  Als ondernemer ben ik getrouwd onder 
huwelijkse voorwaarden. Hoe zit het nu 
met dat verrekenbeding? 

  Met een verrekenbeding spreekt u in 
uw huwelijkse voorwaarden af hoe 
u jaarlijks de onderlinge fi nanciële 
verhouding weer rechttrekt. Die raakt 
immers uit balans door bijvoorbeeld 
de groei van uw ondernemersver-
mogen. Het is van groot belang dat 
u die afspraak nakomt. Wanneer 
uw huwelijk ten einde komt door 
scheiding of overlijden of wanneer 
uw bedrijf ten onder gaat, zal de kassa 
opgemaakt moet worden. Dan kunnen 
er grote meningsverschillen ontstaan 
over wie hoeveel geld bezit. Als dan 
blijkt dat u geen verrekeningen heeft 
uitgevoerd, gaan rechters er vaak 
vanuit dat er afgerekend moet worden 
als ware u getrouwd in gemeenschap 
van goederen.
Een andere reden om te verrekenen is 
dat u hiermee op een prettige manier 
met geld kan schuiven. Zo kunt u de 
bedrijfswinsten erbij betrekken zodat 
het geld veilig buiten het bereik van 
uw crediteuren blijft.

     Voor de afwikkeling van de nalatenschap 
van mijn alleenstaande zus wacht ik al 
tijdje op de uitkomst van het notarieel 
onderzoek naar de erfgenamen van mijn 
al lang overleden ouders. Maar dat 
weten ze toch al uit het trouwboekje? 

Het onderzoek naar degenen die recht 
zouden kunnen hebben op een nalaten-
schap beperkt zich niet tot hetgeen 
bekend is bij de direct betrokkenen 
of het trouwboekje. Het is immers 
altijd mogelijk dat er bijvoorbeeld nog 
voorhuwelijkse kinderen rondlopen. 
We mogen niks uitsluiten. In de prak-
tijk heb ik zelfs met buitenechtelijke 
kinderen te maken gehad. Hoewel 
ik uw ongenoegen over de traagheid 
ervan volledig begrijp, is dit niet de 
schuld van de notaris. Erfrechtelijke 
onderzoeken kunnen zeer tijdrovend 
zijn. De notaris zal afhankelijk van de 
levensloop van de overledene een of 
meer gemeentes moeten aanschrijven, 
en u weet hoe traag de ambtelijke 
molens kunnen draaien. Een extra 
factor in uw situatie is dat er ten tijde 
van het overlijden van uw ouders nog 

geen digitale databases bestonden. 
Bevolkingsregisters waren letterlijk 
bakken van losse kaarten. Ten langen 
leste zal de notaris zich zelfs moeten 
wenden tot het Centraal Bureau voor 
Genealogie.

   Ik heb mijn ex verzorgd in zijn laatste 
dagen. Toen hij kwam te overlijden heb 
ik meteen een uitvaartondernemer inge-
schakeld. Nu krijg ik allerlei aanmanin-
gen! Help, wat moet ik doen? 

  Wanneer iemand is komen te overlij-
den is het voor de direct betrokkenen 
noodzakelijk snel te handelen. Er 
moet een uitvaartverzorger benaderd 
worden die de belangrijke zaken voor 
u regelt bij het uitvaartcentrum en er 
moeten belangrijke keuzes gemaakt 
worden. Dan kunnen er uit hulpbereid-
heid keuzes gemaakt worden die men 
later moet bezuren.

     Betalen en verhalen 
Zo ook in uw situatie. Het enige wat er 
voor u op zit is om in elk geval de uit-
vaartondernemer te betalen. U bent de 
opdrachtgever en in die hoedanigheid 

aansprakelijk voor de door de uitvaart-
verzorger gemaakte kosten. Vervol-
gens kunt u het geld terugvorderen bij 
de erfgenamen of de executeur. Het 
goede nieuws is wel dat u een gerede 
kans maakt uw vordering vereffend te 
krijgen. Vorderingen ten gevolge van 
de uitvaart zijn preferent en krijgen de 
voorkeur boven die van bijvoorbeeld 
het energiebedrijf. Het is wel te hopen 
dat uw ex een begrafenisverzekering 
had afgesloten of dat de nalatenschap 
niet negatief blijkt. Als de erfgena-
men allen besluiten zijn nalatenschap 
benefi ciair te aanvaarden, zal het lastig 
worden wat van uw centjes terug te 
zien. Dan bent u echt de pisang.

   Vorige week is de hartsvriendin van mijn 
moeder overleden. Nu hoor ik net dat 
mijn moeder een bijzonder schilderij 
van haar kan erven. Maar moeder leeft 

niet meer. Mag ik er nu aanspraak op 
maken? 

  Uit uw woorden begrijp ik dat uw 
moeders hartsvriendin een codicil 
of testament had laten opstellen en 
daarin uw moeder had aangewezen 
als begunstigde van een deel van haar 
nalatenschap, te weten een waardevol 
schilderij. Helaas, hoezeer het schilde-
rij een bijzondere aantrekkingskracht 
op u uitoefent, u bent geen erfgenaam 
en dus geen rechthebbende. Het kunst-
werk dient gewoon terug te vallen in 
de nalatenschap.

    Ook een vraag voor de notaris? Stel 
uw vraag en krijg direct antwoord. 
Gratis en vrijblijvend. Mail uw vraag 
naar info@010notaris.nl of bel 010-
7671700.

  Deze personen, die vaak een toege-
wijd aanhanger van de leer van de 
onbeperkte marktwerking zijn, menen 
dat de huidige economie een fl exibele 
arbeidsmarkt nodig heeft en dat ons 
huidige pensioenstelsel dan niet de 
juiste keuze is. Een goede discus-
sie met deze aanhangers is vaak niet 
mogelijk, althans niet voor de NBP. 
Wat is volgens de NBP wel van belang 
voor ons pensioenstelsel in deze 
tijden?

    Mensen willen een product of een 
dienst hebben. Daardoor ontstaat een 
vraag naar deze producten of diensten. 
De maatschappelijke keuze is hoe de 
samenleving zorgt dat die mensen hun 
product of dienst krijgen.
Een nadere uitleg: mensen wil-
len veiligheid. Natuurlijk kan elke 
inwoner zelf zorgen voor zijn eigen 
veiligheid. Beter is dat de samenleving 
als geheel zorgt voor de veiligheid van 
alle inwoners. Een goed voorbeeld is 

dat de strijdkrachten, bij voorkeur in 
internationaal verband, zorgen voor 
de beveiliging van ons grondgebied. 
De samenleving als geheel wenst dat 
de politie bepaalde taken uitvoert: 
zoals toezicht op de straat, bewaren 
van de openbare orde, het voorkomen 
van- en onderzoeken van misdrijven. 
De samenleving moet kiezen voor een 
bepaalde vorm van economie om te 
zorgen voor een doelmatige leverin-
gen van deze producten of diensten.

    De toegewijde aanhangers van de 
leer van de onbeperkte marktwerking 
willen het verstrekken van producten 
en diensten volledig uitbesteden aan 
ondernemingen in de marktsector. 
Deze ondernemingen willen bij 
voorkeur zo weinig mogelijk personen 
in vaste dienst. Arbeidskrachten, 
die geen vast contract hebben en op 
afroep beschikbaar zijn, hebben vaak 
lage arbeidskosten. Hoe meer arbeids-
krachten geen vast dienstverband 

hebben, hoe hoger de winsten van 
deze ondernemingen zullen zijn. Deze 
losse arbeidskrachten worden thans 
ZZP-ers genoemd. Deze toegewijde 
aanhangers zeggen nu dat ons pensi-
oenstelsel niet meer geschikt is voor 
de huidige economie, omdat zoveel 
ZZP-ers niet meer deelnemen in ons 
stelsel. Daarom moet, volgens deze 
aanhangers het gehele stelsel worden 
herzien.
De huidige wetgeving biedt vol-
doende mogelijkheden om ook in deze 
huidige situatie goed om te gaan met 
arbeidskrachten zonder vast contract. 
Een werknemer, die ZZP-er wordt, 
heeft thans 10 jaar het recht om in het 
huidige pensioenstelsel te blijven. Een 
aspect, waaraan te weinig aandacht 
wordt gegeven is dat 75% van de 
werknemers deelneemt in een ver-
plicht gestelde pensioenregeling bin-
nen een bedrijfstak, uitgevoerd door 
een BPF, bedrijfstakpensioenfonds. 
Nog eens 10% van de werknemers 

neemt deel in een regeling, die gelijk-
waardig moet zijn aan de pensioenre-
geling van dat BPF.

    Samengevat blijkt dat ongeveer 85% 
van de werknemers deelneemt in een 
pensioenregeling, die het ministerie 
van SZW, sociale zaken en werkgele-
genheid, verplicht heeft gesteld voor 
een bepaalde bedrijfstak. Hoe kan dit 
ministerie nu het probleem oplossen 
dat wegens die fl exibele arbeidsmarkt 
zoveel ZPP-ers niet meer deelnemen 
in een pensioenregeling? De eerste 
stap zou kunnen zijn dat het BPF aan 
een ZPP-er de mogelijkheid biedt om 
nog 10 jaar deel te nemen in zijn pen-
sioenregeling. Stel dat een werknemer 
in de bouw, bijvoorbeeld een schilder, 
voor zichzelf begint. BPF Bouw biedt 
deze persoon aan dat hij nog 10 jaar 
mag deelnemen in de pensioenrege-
ling van BPF Bouw. De belangrijke 
vraag is nu, hoe zorgen wij als samen-
leving dat BPF Bouw dit aanbiedt?

De oplossing is niet moeilijk. Zodra 
sociale partners het ministerie van 
SZW verzoeken om een pensioen-
regeling voor de gehele bedrijfstak 
verplicht te stellen, moet dit ministerie 
als volgt reageren. Ja, het ministerie 
neemt uw verzoek in behandeling, al-
leen uw BPF toestaat dat ZPP-ers nog 
10 jaar mogen deelnemen in uw pensi-
oenregeling, uiteraard in overeenstem-
ming met de eisen van de huidige wet. 
Indien de overheid in 2007 de wet als 
hiervoor beschreven had aangepast, 
dan hadden wij als samenleving veel 
meer ervaring gehad met de wens 
van ZZP-ers om deel te nemen in hun 
oude pensioenregelingen. Helaas heeft 
de overheid geen interesse gehad om 
een belangrijk probleem in pensi-
oenland op te lossen. Ook hier blijkt 
dat met onwillige honden moeilijk is 
hazen te vangen.

    Contact NBP: info@pensioenbelan-
gen.nl of www.pensioenbelangen.nl   
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  In deze bijdrage van de NBP, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen is het onderwerp ZZP-ers in 
ons pensioenstelsel. In de actuele discussie over aanpassing van ons pensioenstelsel is een argu-
ment dat de huidige economie en ons pensioenstelsel niet meer bij elkaar passen.  


