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Ergens in Brazilië – of inmiddels alweer een
ander land – loopt een man rond om wiens
handtekening een Nederlandse familie
ernstig verlegen zit.De man heeft ook zelf
een belang; zijn krabbel levert hem
circa 2.000 euro op, 1/96ste deel van de
opbrengst van het huis van opa S., al
jaren weduwnaar.
De Braziliaan is de ex van de ex van de
kleinzoon van opa S. Opa is overleden en
zijn huis moet worden verkocht. De op-
brengst – ongeveer twee ton – kan wor-
den verdeeld onder de erfgenamen, die
mij daarvoor hebben benaderd. Dat zijn
er in totaal niet minder dan 36.

Want hielden opa en oma S. zich aan de be-
lofte ‘tot de dood ons scheidt’, hun nage-
slacht heeft daaraan geen boodschap. Er
wordt in deze familie getrouwd en ge-
scheiden dat het een lieve lust is. En
omdat er nooit een testament is opge-
maakt en iedereen in gemeenschap van

goederen
trouwt, levert
dat nogal wat
erfgenamen op.
Behalve de vijf
nog levende
kinderen van
opa S. zijn dat
diverse exen en
exen van exen.
Ook de vier kin-
deren van het
eerder overle-
den zesde kind
van opa S. zijn
erfgenaam, elk
voor 1/24ste
deel. Een van

hen is alweer gescheiden en zijn ex-vrouw
heeft dus recht op de helft van zijn erf-
deel, 1/48ste van de erfenis. Deze vrouw is
weer kortstondig gehuwd geweest met de
Braziliaan, die daardoor recht op 1/96ste
van de erfenis.

Het heeft mij veel puzzelwerk enmoeite ge-
kost alle partijen te traceren en op één lijn te
krijgen – er was hier en daar sprake van
wat oud zeer – maar uiteindelijk heeft ie-
dereen ingestemd met de verkoop van het
huis van opa. Iedereen, behalve die Brazi-
liaan, van wie alleen bekend is dat hij
‘misschien terug is naar Brazilië’. Maar
Brazilië is groot en de tijd dringt. Het huis
van opa staat leeg en de aspirant-koper
wil duidelijkheid. De op zich al tamelijk
hopeloze speurtocht is daarmee een race
tegen de klok geworden. Lukt het niet de
Braziliaan op tijd te vinden, dan rest de
erfgenamen een tijdrovende en kostbare
gang naar rechtbank om daar toestem-
ming tot verkoop te krijgen. Dus kent u
een Braziliaan die kort getrouwd is ge-
weest met de ex van de kleinzoon van opa
S., neem dan even contact op; 36 erfgena-
men zullen u dankbaar zijn. JOHAN NEBBELING

Bovenstaand verhaal is echt gebeurd. De echte
namen zijn vanwege beroepsgeheim niet zijn ver-
meld. Reageren? johan.nebbeling@persgroep.nl

WAARVANAKTE

In de familie van opa en oma S.
wordt getrouwd en gescheiden
dat het een lieve lust is. Het is
nogal een puzzel om de erfenis
te verdelen onder al die exen.
En exen van exen.

DeBraziliaan

Brazilië is groot en
de tijd dringt. Opa’s
huis staat leeg en
de aspirant-koper
wil duidelijkheid

Wekelijks bericht
deze krant over een

waargebeurd voorval
uit een notarispraktijk

willen de wel-
vaart in stand
houden waar-
door we altijd
van groei en
maximalisatie
afhankelijk zijn.
Nieuw geld is

niet alleen de bank een spiegel voorhou-
den, maar ook onszelf. Kan het met min-
der en toch meer welzijn
(consuminderen)? Kan het ook meer
samen (de kracht van verbinden, coöpe-
raties en burgerinitiatief)? Kan het crea-
tiever? En kunnen we dezelfde middelen
(er is geld in overvloed) anders verde-

len? Nieuw geld vraagt om een andere
levenshouding. Dat betekent verworven-
heden loslaten (bonussen, waarde,
bezit) maar er heel veel voor terug krij-
gen.”

Ego verarmt
Ook Piet van den Tillaart roept in een fi-
losofisch getinte mail op om op een an-
dere manier naar geld te kijken. ,,Er was
geld dat men niet direct nodig had. Uit
liefde om elkaar te helpen, werden ban-
ken opgericht. Rente telde als onkosten
en gingen van de winst af. En ook ban-
ken kregen medewerkers met een kost-

winning. Geld, bergen geld, werden een
verzamelobject. En wat moeten we er
toch mee? Van de liefde moeten we het
hebben. Liefde verbindt. Ego verarmt.’’

Fatsoenlijk geholpen
Ton Diks wil consumenten aanzetten tot
actie. ,,Er is maar een manier om de re-
guliere banken hard aan te pakken: al
ons spaargeld weghalen en het bij een
bankinstelling onderbrengen waarbij de
klant wél centraal staat. De consument -
privé of zakelijk - is er in deze onzekere
financieel moeilijke tijden vooral bij ge-
baat dat we fatsoenlijk en met de juiste
informatie worden geholpen.’’

2)TOESLAGEN ONTVANGEN
Om belasting en toeslagen te ont-
vangen, moet je wel in bezit zijn van
een bankrekening. Belastingwoord-
voerder Opmeer: ,,Sinds 1 december
2013 moeten wij uitbetalingen doen
op één rekeningnummer. Dat reke-
ningnummer moet op naam staan
van de belastingplichtige. Dit voor-
komt vergissingen en helpt fraude
tegen te gaan.” Er is volgens Opmeer
slechts één uitweg. ,,In een beperkt
aantal gevallen is uitbetaling moge-
lijk op de bankrekening van een
derde.”

3) UITKERING ONTVANGEN
Een uitkering ontvangen zonder be-
taalrekening is wel mogelijk. ,,Het is
geen wettelijke plicht om een bank-
rekening te hebben. Dat betekent dat
wij moeten nadenken over een oplos-
sing als iemand principiële bezwaren
heeft tegen een betaalrekening,’’ zegt
Wessel Agterhof van het UWV. Maar
de laatste uitkeringsgerechtigde zon-
der betaalrekening ging tien jaar ge-
leden met pensioen, volgens
Agterhof. Sindsdien heeft het UWV
niet meer met dit bijltje gehakt.
,,Tien jaar geleden deden de kanto-
ren nog kasbetalingen maar inmid-
dels niet meer. Bij een nieuw verzoek
zullen we dus echt weer moeten uit-
zoeken wat de opties zijn. We kun-
nen de uitkering wel op de
bankrekening van een derde storten.
Maar als iemand principiële bezwa-
ren tegen de bank heeft, is dat wel-
licht geen oplossing,’’ zegt de
UWV-woordvoerder.

4) SALARIS ONTVANGEN
Je salaris ontvangen zonder bankre-
kening, is een probleem. Sinds begin
dit jaar mag je je loon namelijk niet
meer helemaal contant ontvangen. Je
werkgever moet minimaal het mini-
mumloon op een rekening storten.
Dit om een einde te maken aan de
ontduiking van het minimumloon. Je
zou de rest dus in contanten kunnen
eisen, maar de kans is groot dat dat
de verhouding met je baas geen goed
doet.

Ben jij de bank ook beu? Mail jouw
tips om de bank te omzeilen, naar
irene.van.den.berg@persgroep.nl.
Een selectie uit alle reacties ver-
schijnt de komende weken in de
krant.

OPROEP

Geld? Van de
liefdemoeten we
het hebben!
Liefde verbindt


