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Binnenkort start de TEFAF en kunnen we bij het MECC genieten van de altijd fraaie 
aankleding en de topstukken van oude en moderne schilderkunst en antieke meubels.  
 
Ook de afdeling Haute Joaillerie, met de uitstalling van schitterende juwelen, staat 
ieder jaar weer in (bijna) ieders belangstelling. Soms helaas ook doordat dieven hun 
slag weten te slaan.  
 
Maar ik wil u naar aanleiding van de juwelen op de TEFAF graag iets vertellen over 
mijn ervaringen met familiezilver tijdens de verdeling van erfenissen. Want op de 
TEFAF mogen dan hele kostbare stukken te bewonderen zijn, maar thuis heeft u 
vast wel objecten die een grote emotionele betekenis hebben. In geld uitgedrukt zijn 
die zaken misschien niet eens veel waard, maar voor u of uw kinderen zijn ze net zo 
onbetaalbaar als de met diamanten bezette broches die in de vitrines in het MECC 
flonkeren. 
 
Dat hoeft niet tot problemen te leiden, maar vaak ontstaan de grootste ruzies bij 
erfenissen als niet is vastgelegd welk kind welk stuk krijgt. Dan blijkt het 
spreekwoord je leert iemand pas kennen als je met hem gedeeld hebt waarheid te 
worden. Er worden soms hooglopende ruzies gevoerd over bijvoorbeeld de 
trouwringen van de overleden ouders.  
 
Oplossing: codicil of testament 
U kunt dit soort dingen voorkomen door een testament op te stellen en daarin op te 
nemen wie de ringen moet krijgen dan wel een regeling dat er geloot moet worden. 
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Maar het opstellen van een testament kost geld en als u naderhand een ander kind de 
ringen wilt laten toekomen, dan moet het testament weer aangepast te worden.  
 
Een andere mogelijkheid is, dat u zelf de regeling opschrijft in wat notarissen een 
codicil noemen. De tekst van dit document moet u eigenhandig schrijven, dateren en 
daarna ondertekenen. Zolang het gaat om tastbare zaken, kunt u hierdoor een (groot) 
deel van uw erfenis zelf verdelen. Ook als u later een andere kind uw parelketting 
toewenst, kan dat eenvoudig en zonder kosten worden gerealiseerd.  
 
Maar er is wel een risico aan het gebruik van een codicil. Want waar bewaar je het 
zodanig dat het wel gevonden wordt, maar niet kwijt raakt ? In de map met 
verzekeringspolissen is een optie, maar als de jongste dochter als eerste leest dat de 
oudste de trouwringen krijgt, dan kan het originele codicil wel eens in een binnenzak 
verdwenen zijn als de tijd daar is. 
 
Zelfs met alle beveiligers van de TEFAF is het niet te voorkomen dat een diamanten 
collier in een binnenzak wordt gestoken, dus al helemaal niet dat bij u thuis een 
papier zoek raakt.  
 
Misschien kunt u het codicil beter bij de notaris in de kluis laten neerleggen. De 
notaris moet in verband hiermee dan wel een depotakte opmaken. Maar dan heeft u 
wel de zekerheid dat uw wensen uitgevoerd worden. 
 
Mr. Ernst Loendersloot 
kandidaat notaris te Maastricht 
Telefoon 043-3509950. 
 
Kijk ook eens op www.ntrs.nl of scan de QR code hieronder. 
 
Of schrijf je in voor mijn gratis nieuwsbrief. 
 
U kunt ook op de hoogte blijven via: 
LinkedIn Twitter Facebook 
 
Brochures kunt u hier downloaden. 
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