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Sportieve wetenschapsbeoefening!
Ook Stollenwerck geeft ‘Michelin-sterren’
aan de executeur-afwikkelingsbewindvoerder
(Podium FTV 2006/52)
Sportief! Het moet gezegd worden. Stollenwerck sloot in FTV 2006/52 het jaar af met
de titel: ‘Ook de rechter geeft drie sterren!’, dit ter aanvulling op zijn eerdere
bezorgde geluiden: ‘Alleen de Guide de Michelin geeft drie sterren!’. De aanleiding
hiervoor was de uitspraak van de Haagse Rechtbank op 11 oktober 2006, EstateTip
Review 2006-40. Een rechterlijke beslissing die nu reeds bij wetenschappers, practici
als studenten als klassieker te boek staat.
Wij aanvaarden niet alleen zijn mooie Maastrichtse woorden in dank:
‘Ik gun de voorstanders van de ruime opvatting graag hun triomf.
De rechter heeft zich immers ten gunste van hen uitgesproken.’,
maar zijn vooral blij voor de (notariële) praktijk. Nog meer aanhangers van de
‘heersende leer’. Met Stollenwerck kan immers worden gesteld:
‘Vooralsnog zal de (kandidaat-)notaris die de ruime opvatting toepast mijns
inziens bezwaarlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Zij/hij baseert zich
immers niet alleen op de heersende leer, maar ook op de rechtspraak.’
En inderdaad:
‘Het is nu weliswaar wachten op meer ‘zwaluwen’, maar de praktijk kan nu goed
uit de voeten met deze duidelijk gemotiveerde uitspraak van de Haagse
rechtbank.’
En dan hebben wij het nog niet eens gehad over een uitspraak die Stollenwerck
waarschijnlijk niet meer in en op zijn ‘Podium’ kon meenemen, te weten het arrest
van Hof Den Haag van 1 november 2006, EstateTip Review 2006-42.
Wat er van ook zij, hoe meer zielen, hoe meer erfrechtelijke vreugd.
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Aangezien ook wij het niet kunnen laten om ook in 2007 ‘de blijde erfrechtelijke’
boodschap te brengen, maken wij reeds melding van het feit dat wij binnenkort bij u
in de regio ‘Zuid-Noord-Oost-West’ met een model-verklaring van executele zullen
neerstrijken, te weten te Roermond (Theaterhotel Oranjerie) op 6 maart 2007, te
Zwolle (Bilderberghotel Wientjes) op 12 maart 2007 en te Rotterdam (Engels) op
20 maart 2007.
Voor meer informatie en inschrijving: tel. 0348-444490.
Wij blijven ondanks alles, zoals u van ons gewend bent, zeer voorzichtig met de
executeurs en andere wonderbaarlijke estate planningsmaterie omgaan.
In culinaire kringen heet het immers: het is gemakkelijker om sterren te krijgen, dan
om ze te houden! Hoewel? Het jaar begint al weer goed. Althans fiscaal. De brief van
het Specialistenteam Successie & Schenking Rotterdam van 4 januari 2007, Notafax
2007/13 loog er immers niet om: ‘Op grond van de bepalingen van het testament is
een rente van 8,5% enkelvoudig afgesproken.’ (cursivering van ons, SBS) De
oorspronkelijke testamentaire rente bedroeg 6% samengesteld.
Deze nadere renteafspraak (na overlijden) werd op ‘aanraden’ van het
Specialistenteam successierechtelijk gevolgd. Nou en? Het betrof een quasiwettelijke verdeling! Over sterren en zwaluwen gesproken.
Wij gaan er weer een jaar tegenaan.
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