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Vindplaats: FJR 2004, 32 Bijgewerkt tot: 01-04-2004
Auteur: André Nuytinck
Mr. A.P. van Baar, Gevonden geld. Wegwijzer in het nieuwe erfrecht voor iedereen,
's-Gravenhage: Elsevier Juridisch 2003, ISBN 9059019342, 216 p.
'Dit boek is een vraagbaak, geen cryptogram', zo staat op de achterflap ervan te lezen. Het is
een populaire verhandeling over het nieuwe erfrecht, geschreven in Libellestijl. Dit laatste
bedoel ik niet beledigend of denigrerend. De auteur zegt het immers zelf. Op de achterflap
van het boek is vermeld dat hij jarenlang voor de vragenrubriek van het weekblad Libelle
schreef, waarin hij de vragen van lezers op het gebied van allerlei soorten belastingen en
erfrechtkwesties beantwoordde, en dat dit boek in die stijl is geschreven: kort, duidelijk,
thematisch naar onderwerp en voor de belanghebbende zodanig geschreven dat het antwoord
op de vragen nooit ver weg is.
Het boek heeft geen enkele wetenschappelijke pretentie. Dat hoeft ook niet. De auteur merkt
in zijn woord vooraf op (p. 8) dat er vooral voor de leek veel uit dit boek valt te leren. De
doelgroep is inderdaad ook wat mij betreft de gewone man of vrouw uit de straat, die weinig
of niets afweet van het (nieuwe) erfrecht. Daarom is het goed dat de auteur zijn betoog
doorspekt met vele voorbeelden en praktische tips, die het lezen zeer veraangenamen.
Het boek is als volgt opgebouwd. Na de inleiding (p. 9-26) volgt een behandeling van de stof
in vier delen. Deel I (p. 27-120) behandelt 'De erfgenaam' en stelt vragen aan de orde als: wie
is erfgenaam, op grond waarvan erf ik, wie bepaalt wat ik erf, wil ik wel erven en hoe
verdelen we? Deel II (p. 121-151) behandelt 'De erflater' (erfrecht gezien vanuit de erflater).
Deel III (p. 153-185) behandelt de executeur en de bewindvoerder. In dit deel is vooral het
grote aantal tips voor executeurs en bewindvoerders opvallend (p. 179-184). Deel IV (p.
187-211) bevat een aantal bijlagen, waarin ook de fiscale kant van het erfrecht kort wordt
belicht (successierechten) en het schenkingsrecht ( titel 7.3 BW) aan de orde wordt gesteld.
Zelfs een (trefwoorden)register ontbreekt niet (p. 213-216).
Mede vanwege dit laatste en de omvang van het boek, en ook omdat de auteur de verwijzing
naar en het gebruik van wetteksten niet schuwt, ben ik van mening dat dit boek uiteindelijk
toch het Libelleniveau overstijgt. Voor mensen die weinig of niets van het (nieuwe) erfrecht
afweten en voor wie de folders van de KNB te weinig informatie bieden, is dit boek een
aanrader. Het boek misstaat niet in de wachtkamer van een notaris- of advocatenkantoor.
Anders dan op de achterflap van het boek wordt gesuggereerd, zou ik het echter niet willen
aanbevelen aan de student en de juridische vakman (of -vrouw). Voor hen zijn immers
inmiddels vele andere en geschiktere boeken beschikbaar.
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