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  Mijn moeder heeft een waardevolle 
verzameling porseleinen poppen waarop 
zowel mijn zus als ik het oog hebben 
laten vallen. Hoe kunnen we dit in der 
minne schikken? 

  Zolang uw moeder nog leeft valt er 
voor u niets te regelen. De poppen-
verzameling maakt deel uit van haar 
nalatenschap, zodat zij de enige is die 
daarover mag beschikken. Punt uit. Ik 
veronderstel niettemin dat zij liever 
ook geen bekvechtende zussen boven 
haar sterfbed ziet. In dat geval zal er 
iets geregeld moeten worden om te 
voorkomen dat de kwestie na haar 
overlijden uit de hand loopt. In onze 
praktijk zien we vrijwel dagelijks dat 
zelfs de meest harmonieuze familie-
relaties onder druk komen te staan 
wanneer een familielid is overleden.

     Codicil of testament 
Als de verzameling een aanzienlijke 
waarde vertegenwoordigt, wil ik uw 
moeder adviseren de vererving ervan 
in een testament te regelen. Het is 
zeer zeker zo dat zaken als curiosa en 
antiquiteiten in een onderhands codicil 

verwerkt kunnen worden, maar als het 
om iets zeer waardevols gaat, biedt 
een testament de meeste zekerheid.

   Ma is na pa’s overlijden zwaar dement 
geworden. Wat moeten wij nu straks 
doen met alles? 

  Dat ligt eraan. Is bij u bekend of uw 
moeder een testament heeft laten op-
stellen? Zo nee, dan zult u straks met 
haar overlijdensakte te rade moeten 
gaan bij het Centraal Testamenten 
Register. Bij dit overheidsorgaan kan 
men u vertellen of er een testament is 
en zo ja, bij welk notariskantoor zij 
het heeft laten opstellen. Met deze in-
formatie kunt u vervolgens dat kantoor 
benaderen voor onder meer de inhoud 
van het testament.
In die situatie wordt het hopelijk 
voor u helder of er een executeur is 
aangewezen en wie de nalatenschap 
gaat afwikkelen. Zonder een testa-
ment, zult u naar een andere oplossing 
moeten zoeken. Iemand zal dan - met 
instemming van de andere erfgena-
men (!) - de kar moeten trekken. Het 
makkelijkst is diegene een volmacht 

te geven, zodat hij/zij niet voor elk 
wissewasje alle erfgenamen moet 
lastigvallen. Het is niet toegestaan dat 
iemand in zijn eentje alles gaat regelen 
en mede-erfgenamen in het ongewisse 
laat. Alle erfgenamen moeten een 
volmacht tekenen.

     Aangifte doen 
Een eerste taak van de afwikkelaar 
wordt dan het vaststellen van de 
waarde van de nalatenschap. Al na en-
kele weken na overlijden volgt vaak al 
het aangiftebiljet voor de erfbelasting. 
Ik adviseer niet te lang te wachten met 
de aangifte. Anders volgt er belas-
tingrente op de aanslag. Nog beter is 
het zelf het initiatief te nemen en een 
voorlopig aanslag aan te vragen. De 
druk is dan even van de ketel.

   Wij zijn in Italië getrouwd onder huwe-
lijkse voorwaarden. Zijn die nu ook hier 
geldig? 

  Ik ga ervan uit dat u beiden de 
Nederlandse nationaliteit heeft of 
dat een van u beiden in elk geval een 
onbeperkte verblijfsvergunning heeft. 

Verder neem ik aan dat u in de huwe-
lijkse voorwaarden een rechtskeuze 
heeft gemaakt voor het Nederlands 
recht. Anders wordt het te ingewik-
keld. Hoe dan ook, eerst zal uw 
huwelijk ook in Nederland rechtsgel-
dig moeten worden. Weliswaar erkent 
de Nederlandse wet elk waar ook ter 
wereld afgesloten huwelijk, u zult de 
verbintenis eerst moeten inschrijven 
in de gemeentelijke basisadministratie 
alvorens u ook voor het Nederlands 
recht bent getrouwd.

     Legalisatie 
Deze inschrijving kan alleen digitaal. 
De buitenlandse akte zal door een 
bevoegde instantie moeten zijn afge-
geven. Ook moet de akte gelegaliseerd 
zijn. Daarvoor moet u misschien langs 
de Italiaanse ambassade voor een 
stempeltje (apostille), maar waar-

schijnlijk lijkt me dat niet. U zult de 
trouwakte moeten laten vertalen door 
een beëdigd vertaler naar het Neder-
lands of een der moderne talen.
De volgende stap is ook uw huwe-
lijkse voorwaarden te laten vertalen, 
evenzo door een bij de rechtbank 
beëdigde vertaler. Zodra uw voorwaar-
den zijn vertaald, kunnen ze via de 
griffi e worden ingeschreven in het bij 
de rechtbank aanwezige huwelijksgoe-
derenregister. Dankzij de publicatie 
kan iedere belanghebbende bekend 
zijn met de manier waarop in uw 
huwelijk het huwelijksvermogensrecht 
is geregeld.

  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.

  De heer E. Nypels, voormalig voorzit-
ter van de NBP, heeft jarenlang binnen 
en buiten de Tweede Kamer gestreden 
om het bestuur van fondsen democra-
tischer te maken. Door zijn strijd kun-
nen deelnemers en gepensioneerden 
nu door die verkiezingen meer invloed 
hebben op het bestuur van fondsen.
Waarom is democratische controle 
op het bestuur van een organisatie 
belangrijk? In de laatste 20 jaar werd 
de democratische controle bij organi-
saties steeds minder. Toen werden veel 
publieke taken in ZBO’s, zelfstandige 
bestuursorganisaties, ondergebracht. 
Woningbouwverenigingen, waar 
leden het bestuur kunnen controle-
ren, moesten stichtingen worden, die 
geen democratische controle kennen. 
Deze veranderingen waren de wens 
van de liberale partijen om democra-
tische structuren zoveel mogelijk te 
beperken.
Zodra democratische controle bij een 

organisatie ontbreekt, heeft het bestuur 
alle vrijheid volgens hun eigen ideeën 
te werken. Op kritiek reageert dat 
bestuur door misleiding, framing en 
nepnieuws te gebruiken ter verdedi-
ging van het eigen handelen. Feiten 
gelden niet meer, het eigen gelijk van 
het bestuur wel.

     Eigen voorkeuren 
Vaak denken mensen dat zo’n bestuur 
dan alleen voor het eigen fi nanciële 
gewin handelt. Dat is niet waar. een 
bestuur wil gewoon gelijk krijgen en 
hun eigen voorkeuren volgen.
Een duidelijk voorbeeld, waar-
voor recent veel aandacht was. Het 
Nederlandse OM droeg actief bij aan 
de arrestatie van de Transavia-piloot, 
Julio Poch. De arrestatie gebeurde in 
Spanje, want Nederland kon hem niet 
uitleveren aan Argentinië. Na acht jaar 
besluiten de drie Argentijnse rechters 
unaniem dat hij vrijgesproken moet 
worden. Het grote ESMA proces, 

waarin hij vervolgd was, bestond uit 
vier delen. Hierbij werden circa 100 
verdachten vervolgd en zes van hen 
zijn vrijgesproken. Alleen bij Julio 
Poch waren de drie rechters unaniem 
van oordeel dat hem geen schuld trof.

  Kort daarna heeft het Nederlandse OM 
op zijn website vermeld dat het OM 
geen blaam trof. Juist deze vermelding 
geldt als misleiding en framing. Na 
zijn arrestatie vroeg Julio Poch aan 
het OM om zijn logboeken, zodat hij 
zijn onschuld kon bewijzen. Het OM 
heeft langdurig geweigerd hem deze 
te geven. Nadat de rechter het OM 
had bevolen deze aan de advocaat van 
Julio Poch te geven, waren nieuwe 
procedures nodig om het OM tot 
afgifte hiervan te dwingen. Het OM 
noemde deze feiten natuurlijk niet op 
deze vermelding op zijn website. In-
dien u nu denkt, dat de desbetreffende 
offi cier geschorst of ontslagen wordt, 
dan heeft u een heel optimistische kijk 

op de Nederlandse rechtstaat.

    Het OM heeft deze actieve houding 
ook bij het innen van boetes. Boetes 
zijn in Nederland een belangrijke 
inkomstenbron voor de overheid. Bij 
andere misdrijven kan het OM zeer 
passief zijn. Zware kindermishande-
ling door de moeder en haar nieuwe 
partner, ach dat is familierecht. Vals-
heid in geschrifte door een Register 
Accountant in een juridische proce-
dure, dat is volgens het OM civiel 
recht. Een NBP-bijdrage van mei 2017 
ging over de Facultatieve Beheers-
maatschappij, waarbij de Raad van 
Bestuur de aandeelhouders voor circa 
60 miljoen Euro te weinig hebben 
betaald voor de gekochte aandelen.

     Controle 
Deze vier leden van de Raad van 
Bestuur hebben feitelijk € 30.000 
betaald voor een bedrijf dat markt-
leider in haar branche is en feitelijk 

tenminste € 60 miljoen waard is. Het 
OM is, ondanks de gedane aangifte, 
nog niet in actie gekomen. Het OM is 
niet onderworpen aan democratische 
controle, daarmee staat het OM ef-
fectief boven de wet. Dat weet het OM 
heel erg goed.
Dankzij heer E. Nypels, voormalig 
voorzitter van de NBP, is democra-
tische controle bij fondsen nu wel 
mogelijk. Voor veel fondsen geldt dat 
in de periode van 15 december tot 15 
januari kandidaten kunnen worden 
aangemeld. Indien u een actievere rol 
bij uw fonds wenst, en u weet niet 
hoe, dan kunt u altijd de NBP om 
steun vragen. Doet u dat niet, klaag 
dan ook niet als het fonds uw belan-
gen verwaarloost. Echte democratie 
bestaat alleen bij echte inspanningen 
van burgers.

  Contact NBP: info@pensioenbelan-
gen.nl of www.pensioenbelangen.nl   
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  Vier weken geleden ging deze bijdrage van de NBP, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, over de 
verkiezingen binnen fondsen. Heel lang hielden besturen van fondsen de invloed van de deelnemers 
zo klein mogelijk. De ene helft van de bestuursplekken was voor de werkgevers en de andere voor de 
vakbonden. De gepensioneerden hadden vaak geen enkele invloed bij de besturen van deze fondsen.  


