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  Wij zijn niet getrouwd, maar wonen al 
flink wat jaartjes samen. Hoe zit dat nu 
met de erfrechten van onze kinderen? 

  Misschien wel minder goed dan u zou 
willen. Bent u de vader en hebt u de 
kinderen erkend? Zo nee, dan erven 
de kinderen nooit van u en gaat uw 
nalatenschap eerst naar uw broers/
zussen en, indien niet beschikbaar, 
naar hun erfgenamen. Samenwonende 
moeders zijn er in elk geval zeker van 
dat de kinderen recht hebben op hun 
nalatenschappen.

     Testament 
Had u overigens ook al aan elkaar 
gedacht? Zonder een testament bent 
u geen erfgenaam en laat u elkaar na 
jaren lief en leed gewoon in de kou 
achter. De woning bijvoorbeeld, die 
u samen had gekocht, komt voor de 
helft in handen van de kids. Als er 
geen samenlevingscontract is met een 
verblijvensbeding, mag hij/zij verhui-
zen als kinderen hun erfenis willen 
verzilveren. Sommigen staan uit goed-
willendheid toe dat de langstlevende 
partner in het huis mag blijven wonen. 

Maar de fi scus zal hierin toch echt een 
schenking zien en aankloppen voor 
schenkbelasting.
Voornoemde situatie kan zelfs verder 
escaleren wanneer de langstlevende 
partner een nieuwe partner vindt en 
gaat trouwen. Dan kan het erfdeel 
waar de kinderen hun hoop op hadden 
gevestigd, verdwijnen in handen van 
de nieuwe echtgen(o)ot(e). Niet zo 
fi jn voor wie de kinderen verzorgd 
wil achterlaten. Wie dit wenst te 
voorkomen moet een testament laten 
opstellen. Het enige middel voor 
samenwonenden om de touwtjes zelf 
in handen te houden.

   Ik heb na het overlijden van mijn moeder 
jaren geleden een papiertje moeten 
tekenen en verder niks meer gehoord. 
Maar volgens mij had ze nog een paar 
duizend gulden op haar spaarrekening. 
Wat kan ik doen? 

  Het enige wat er voor u op zit, is te 
onderzoeken hoe uw moeders nalaten-
schap is afgewikkeld. Destijds heeft 
u met uw handtekening iemand de 
bevoegdheid gegeven (mede) namens 

u de boedel af te wikkelen. Wat er 
is gedaan en of de werkzaamheden 
volledig zijn verricht, is nog maar de 
vraag. De notaris die hierbij betrokken 
was, kan vast meer vertellen. Maar 
aangezien uw moeder ons is ontvallen 
in een grijs verleden, is het zeer wel 
mogelijk dat de notaris zijn vulpen 
aan de wilgen heeft gehangen. Aktes 
komen dan onder de hoede van een 
opvolger of andere notaris. Die vindt u 
in het opvolgersarchief dat toegan-
kelijk is via internet: https://www.
notaris.nl/het-opvolgersarchief Verder 
is de notaris niet verplicht dossiers tot 
in eeuwigheid te bewaren. Als na het 
overlijden van uw moeder geen ver-
klaring van erfrecht is gegeven, wordt 
het zeer lastig de directe verantwoor-
delijken te achterhalen.

     Ma wordt een beetje seniel. Wat kan 
ze doen om te voorkomen dat anderen 
straks haar rekeningen plunderen? 

Ik kan natuurlijk niet zien in welke 
mate de dementie is gevorderd, maar 
als uw moeder in die fase is beland dat 
ze haar handelingsbekwaamheid heeft 

verloren, is het einde verhaal voor 
haar fi nanciële zelfstandigheid. Dan is 
het niet meer mogelijk zoiets als een 
algehele volmacht of een levens-
testament op te laten stellen en een 
vertrouwenspersoon aan te wijzen die 
op haar centjes gaat passen. U moet 
naar de kantonrechter om daar een 
bewindvoering aan te vragen. Wanneer 
uw aanvraag wordt gehonoreerd, wijst 
de rechter een bewindvoerder aan die 
verantwoordelijk wordt voor moeders 
fi nanciën. Voorwaarden zijn wel dat 
alle directe familieleden (de kinde-
ren) kennis hebben van de situatie en 
instemmen dat moeder niet meer over 
haar eigen centjes kan beschikken. Zij 
moeten daar allen voor tekenen.

 Alleen over geld 
Bewindvoering gaat alleen over fi nan-
ciële beslissingen. Voor elke uitgave 

moet toestemming gevraagd worden. 
Voorts voldoet de bewindvoerder alle 
rekeningen en moet toeslagen plus 
subsidies aanvragen. Al deze werk-
zaamheden zijn niet vrijblijvend. Elk 
jaar moet de bewindvoerder rekening 
en verantwoording afl eggen bij de 
Kantonrechter. Wanneer u gelooft 
dat uw moeder nog wel haar wil kan 
verklaren, kunt u het beste even met 
haar bij de notaris langsgaan voor 
een algehele volmacht of (nog beter) 
een levenstestament. Dan bepaalt ze 
zelf wie haar belangen behartigt en de 
fi nanciën beschermt.

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

  Zodra de infl atie een bepaald percenta-
ge bereikt, verhoogt de ECB de rente, 
waardoor de economische groei ver-
traagt en de infl atie daalt. Althans dat 
is de gedachte van bankiers en politici, 
die de ideologie van de marktwerking 
aanhangen. Is de ECB succesvol in het 
spelen van dit ragfi jne spel? Bepaald 
niet, omdat fi nanciële markten onder-
ling niet meteen op elkaar reageren en 
de feitelijke economie slechts beperkt 
reageert op een lagere rente, wel sterk 
op een hogere rente. De slotconclusie 
van het vorige artikel was ook dat 
monetair beleid weinig voordelen kent 
en veel nadelen. Sinds 1870 volgde 
na een signifi cante renteverhoging 
door de centrale banken elke keer een 
periode van langdurige economische 
teruggang. Voor een stabiele economi-
sche ontwikkeling is monetair beleid 
niet effectief.

    Het onderwerp in deze NBP-bijdrage 
zijn de veronderstelde gevolgen van 

defl atie en infl atie. Defl atie is een 
daling van de prijzen. Aanhangers van 
de marktwerking hebben ontdekt dat 
een infl atie van 2 procent een heilig 
getal voor hen is. Een economie kan 
zich, volgens hen althans, alleen goed 
ontwikkelen bij dit getal Waarom juist 
dit getal, dat weten zij zelf ook niet. 
Dit getal is een vast gegeven in hun 
ideologie.

    De feiten liggen uiteraard anders. In 
de laatste kwart van de negentiende 
eeuw, bleven de prijzen constant of 
daalden. De economische groei in 
West Europa en de Verenigde Staten 
was aanzienlijk in de laatste 20 jaar 
van die eeuw. In dezelfde periode 
werd trouwens ook de internatio-
nale vrijhandel verder beperkt. Het 
Duitse Keizerrijk begon met deze 
beperking. In die periode van 20 jaar 
was samengevat: de infl atie laag of 
negatief, de economische groei hoog 
en de internationale handel kreeg 

meer restricties opgelegd. In de jaren 
80 in Nederland was de economische 
groei matig, jaarlijks 2 procent, en de 
infl atie was laag.

    Welke nadelen worden nu toegeschre-
ven aan een periode met defl atie? Het 
idee is dat dan de mensen hun con-
sumptie uitstellen, omdat volgend jaar 
de prijzen lager zijn. Dat kan niet waar 
zijn. Mensen betalen voor veel dien-
sten per maand, zoals energiekosten, 
huren, ziektekosten en abonnementen. 
De meeste uitgaven van huishoudens 
zijn vaste lasten met contracten voor 
een langere looptijd. Daarin hebben 
mensen geen keuze. Indien mensen 
wel een keuze hebben, bijvoorbeeld 
bij een internetabonnement, dan is 
de keuze vaak een of twee jaar. Dat 
abonnement van twee jaar is vaak 
goedkoper dan dat van een jaar. Ook 
als een persoon weet dat de abon-
nementen nu goedkoper zijn dan toen 
hij een abonnement afsloot, moet hij 

toch de restduur van het abonnement 
volmaken, anders krijgt hij een boete. 
Door die boete is het overstappen niet 
aantrekkelijk.

    Voor sommige producten geldt dat een 
persoon wel de aankoop kan uitstellen, 
voor de dagelijkse producten niet. De 
aankoop van technische apparaten, 
zoals TV’s en radio’s kan worden 
uitgesteld. In de afgelopen 40 jaar 
zijn de prijzen van deze apparaten 
voortdurend gedaald, terwijl de prijs/
kwaliteit-verhouding steeg. Veertig 
jaar geleden hadden veel huishoudens 
nog geen kleurentelevisie, nu hebben 
veel huishoudens vaak meer dan een 
kleurentelevisie. Volgens de theorie 
van de marktwerking zou de beslissing 
van veel mensen zijn om de aankoop 
steeds uit te stellen, feitelijk nooit te 
kopen; dat is dus niet gebeurd.

    Stel dat de prijzen jaarlijks met 1 
procent dalen, wat kunnen hiervan de 

economische gevolgen zijn? Zoals in 
dit artikel betoogd, zal de consump-
tie niet afnemen. Sparen heeft zin, 
omdat het geld steeds meer waard 
wordt. Juist bij een hoge infl atie, stel 
5 procent, en een lage rente heeft 
sparen geen zin. Dit is gebeurd in de 
Verenigde Staten na de Tweede We-
reldoorlog. De belasting op rente was 
toen ook nog hoog. Veel belastingen 
in dat land waren hoog. Het toptarief 
voor de inkomstenbelasting was vanaf 
1944 tot 1964 91 procent.

    Een ander aspect is dat mensen 
tegenwoordig op het Internet naar 
aanbiedingen zoeken. Indien iemand 
zijn aankoopgedrag laat sturen door 
aanbiedingen, dan bespaart hij geld en 
koopt toch. De economische theorie 
van de marktwerking is ook onjuist 
betreffende defl atie.

    Contact NBP: info@pensioenbelan-
gen.nl of www.pensioenbelangen.nl   
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  In de laatste bijdrage van de NBP, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen was het onderwerp hoe 
de ECB de rente gebruikt om de economische groei te sturen, het zogeheten monetair beleid. De ge-
dachte is dat bij een hogere economische groei de inflatie stijgt.  


