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SIGNALEREN MISSTAND
EN AANPASSEN REGELS AANVAARDEN ERFENIS
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Maastricht
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Beste Lezer,
In een eerdere column heb ik aangegeven dat het goed formuleren van regels
moeilijk is. Soms blijkt pas in de praktijk dat iets niet goed uitpakt, terwijl bij het
opstellen van de regel deze situatie over het hoofd is gezien.
Daarom is het goed dat journalisten van de pers, zoals die van De Telegraaf, contact
hebben met hun lezers. Deze mensen maken namelijk van dichtbij mee wat de
gevolgen zijn van regels en de journalisten kunnen daar dan over berichten. Zijn de
consequenties niet goed, dan kan de wetgever de regel aanpassen. Een tijdje terug
heb ik hiervan een duidelijk voorbeeld gezien.
Op 24 maart jl. schreef Eric van Staten een column met de titel Schuld geërfd van
vergeten stiefvader over een situatie waarin mevrouw Gedaan erfgenaam bleek te
zijn van haar stiefvader. Deze had echter een schuld aan de Sociale Verzekerings
Bank waarvoor zij als erfgenaam verantwoordelijk werd gehouden. In het stuk
kwam naar voren dat een oplossing zou zijn dat mevrouw Gedaan de nalatenschap
van haar stiefvader zou verwerpen. De honderden euro’s die dit zou kosten zou zij
dan wel moeten betalen.
Een lid van de Tweede Kamer heeft dit artikel in de krant ook gelezen en vond de
situatie zo schrijnend dat er vragen in de Tweede Kamer hierover zijn gesteld. Het
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antwoord van de regering was eenvoudig: als iemand een nalatenschap wil
verwerpen dan kan dat zonder tussenkomst van een notaris, waardoor er minder
kosten zijn. Bovendien is er ook geen griffierecht bij de rechtbank verschuldigd als
het inkomen van de erfgenaam onder een bepaalde grens valt.
Of mevrouw Gedaan hier wat aan heeft gehad, weet ik niet. Waar het mij om gaat is
aan te geven dat als u een situatie meemaakt waarin een regel vreemde gevolgen
heeft, het goed is om dat aan de pers door te geven. Als deze er over schrijft, kan ze
als het ware controle uitoefenen over de wetgever.
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