
Kassa Helen Dowling
Opbrengst benefietavond De Werkplaats: €3.871
Met de benefietavond van middelbare 
school ‘de Werkplaats’ op dinsdag 3 juni, 
werd € 3.871,00 opgehaald. 

De opbrengst van de avond gaat naar het 
Helen Dowling Instituut (HDI). Dit instituut 
biedt psychologische zorg aan mensen 
met kanker en hun naasten.

De avond begon met een viergangendiner, 
gekookt en geserveerd door de leerlingen. 
Er kwamen verschillende sprekers aan het 
woord, onder wie ex-cliënte Trudy Bron en 
dr. Bram Kuiper (directeur van het HDI). De 
muziek tijdens het diner werd verzorgd 
door muzikale talenten van de Werkplaats.
Tijdens een veiling gingen in totaal 30 vei-
lingstukken onder de hamer. Klapstukken 
van de avond waren een pokerworkshop, 
een iphone 4S en een damesfiets die voor 
€ssssss130,- werden afgeslagen. Overige 
opbrengsten kwamen uit een loterij, tafel-
verkoop en (spontane) donaties.
De groep ‘werkers’ die de avond organi-
seerden deden dit geheel vrijwillig. Sinds 
december 2013 zetten zij zich actief in als 
ambassadeur voor het HDI. Een van de eve-
nementen die hieruit voortkwam was de 
benefietavond.
Al is de benefietavond pas net achter de 
rug, de werkers zijn alweer bezig met nieu-
we projecten voor het HDI. Zo rennen een 

aantal leerlingen de Ut-
regse Meidenloop (op 
zondag 29 juni) en or-
ganiseren de ambassa-
deurs een muziekavond 
(na de zomer).

Dankzij de bijdrage van 
onder andere Top’s Edel-
gebak, De Biltse Hoek, 
Bilthoven Fish,  Çorum 
Turkse Levensmiddelen, 
Hotel Van der Valk (de 
Bilt – Utrecht) en Tuin 
Adviescentrum ’t Vaar-
derhoogt was het moge-
lijk de benefietavond te 
realiseren.

Recent heb ik een aantal keren 
gesproken over het risico van de 
zuivere aanvaarding van de nala-
tenschap. Immers, niet iedere na-
latenschap kent een positief saldo 
en om met je eigen vermogen de 
schulden van de overledene te 
moeten betalen, spreekt niet ie-
dereen aan. Daarom is het mogelijk 
om zogenaamd beneficiair te aan-
vaarden, dan ben je niet met je ei-
gen vermogen aansprakelijk. Ech-
ter, je mag geen daad van zuivere 
aanvaarding gedaan hebben.

Zeer recent heeft het Hof Den Haag 
een uitspraak gedaan waarbij dit 
speelde. De casus was als volgt (ik 
werk met fictieve namen). Meneer 
Jansen had een vordering op de in-
middels overleden mevrouw Haers-
ma. De erfgenamen van mevrouw 
Haersma weigeren de openstaande 
nota te betalen omdat zij beneficiair 
hebben aanvaard. Echter, meneer 
Jansen kwam er achter dat de erfge-
namen op de sterfdag van mevrouw 
Haersma met zijn allen uit eten zijn 
geweest en de kosten van dit etentje, 
te weten € 119,00 betaald hebben 
van de rekening van mevrouw Haers-
ma. Meneer Jansen stelt dat dit een 
daad van zuivere aanvaarding is.

De Rechtbank is het niet met de heer 
Jansen eens. Het Hof Den Haag echter 
wel. Volgens het Hof zijn er drie soor-
ten handelingen die je als erfgena-
men kunt doen, zonder dat je het risi-
co loopt dat het wordt gezien als daad 
van zuivere aanvaarding. Te weten: 
1) daden inzake uitvaart, 2) het hou-
den van toezicht, 3) daden dienende 
tot bewaring of om de nalatenschap 
te beheren. In casu is het eten uit de 
nalatenschapsgelden betaald, dit is 
derhalve gebeurd bij voorrang boven 
eventuele andere schulden van de 
nalatenschap. Alle erfgenamen waren 
het ermee eens dat dit gebeurde op 
deze manier. 

Voor zover dit al als kosten van de uit-
vaart gezien zouden kunnen worden, 
dan is niet de juiste rangorde aange-
houden betreffende welke schuldei-
ser als eerste recht heeft op zijn geld. 
Maar daar komt bij dat het Hof een 
dergelijk etentje niet ziet als kosten 
in het kader van de uitvaart, ook al is 
er gesproken over de wijze waarop de 
uitvaart moest plaatsvinden. Ook ziet 
het Hof dit niet als een daad van be-
heer. Hoe gering het bedrag ook is, ze 
hebben het geld verbruikt ten eigen 
behoefte. Daarom is het Hof van me-
ning dat de erfgenamen nu toch aan-
sprakelijk zijn voor de schulden van 
mevrouw Haersma, ook al hebben ze 
inmiddels beneficiair aanvaard. Het 
Hof is dus van mening dat ze daarmee 
te laat waren.

Ik wijs u er daarom op dat het ver-
standig is om zo snel mogelijk na het 
overlijden van iemand contact op te 
nemen in het kader van de afwikke-
ling van de nalatenschap. En natuur-
lijk tot die tijd niet beschikken over 
goederen of geld van de overledene. 
Een kleine rekening zoals hier voor de 
maaltijd, kan de erfgenamen duur ko-
men te staan.

Wilt u meer weten, dan kunt u uiter-
aard contact met ons kantoor opne-
men. Wij adviseren u graag.

Met vriendelijke groet, 
Ina Houwing

Notarissen Houwing van Beek
Soestdijkseweg Zuid 267
3721 AE Bilthoven
T. (030) 229 08 11
info@houwingvanbeek.nl

De gezamenlijke 
maaltijd door 
de erfgenamen, 
pas op!

MENS is ook….
Vacaturebank 

voor vrijwilligers

MENS is ook..  
Huisbezoek 75+

Iedereen die 75 wordt krijgt een Iedereen die 75 wordt krijgt een 
brief met het aanbod voor een 
informatief huisbezoek. Aan de 
hand van een vragenlijst praat een 
geschoolde seniorenvoorlichter 
met de oudere over zijn/haar 
situatie op het gebied van welzijn, 
gegezondheid, wonen en mobiliteit.
Nog geen 75, maar wel behoefte 
aan een gesprek? Neem contact 
op met tel: 030 220 34 90

Meedoen en Samen
Samen eten is Samen eten is zo gezellig. In de 
Duiventil kunt u samen met anderen 
eten. De hele maand mei kunt u 
voor €4,- per keer mee eten met 
een heerlijke Hollandse maaltijd, 
klaargemaakt door onze 
enthousiaste vrijwilligers Jo Kemp 
en Carla en Carla Pos. Vooraf aanmelden is 
niet nodig. Zorg wel dat u om 12.00 
uur aanwezig bent. Voor informatie 
belt u met: 030 220 34 90

Kijk voor meer info op

www.mensdebilt.nl

MENS De Bilt
Meedoen en Samen

Meedoen en Samen
Wandel eens binnen in ons 
Servicecentrum voor een kopje ko�  e 
en een praatje, er is altijd wel wat te 
doen. En hebt u ideeën om iets te 
organiseren in uw buurt? We denken 
graag met u mee.
Roefeldag: 25 juni as gaan er 240 
kinderen in de hele gemeente op 
bezoek bij bedrijven in gemeente De 
Bilt, mede dankzij de hulp van vele 
vrijwilligers.

MENS DE Bilt
Meedoen en Samen

Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

De meest uiteenlopende organisaties 
in gemeente De Bilt zoeken 
vrijwilligers voor diverse klussen. 
Er is voor iedereen iets te doen dat 
bij hem of haar past. Maar hoe vind 
je nu de vacature die bij jou past? 
MENS De Bilt/ViA De Bilt heeft een 
speciale vacaturebank met allerlei 
vrijwilligersbanen. 
Kijk op www.vrijwilliginactiedebilt.nl

Rembrandtlaan 31 | 3723 BG Bilthoven
T: 030 - 228 70 85 | info@insightlegal.nl

Meer info: www.insightlegal.nl

IN SIGHT LEGAL
Advocaten

Naar aanleiding van 
mijn vorige column 
hebben wij veel vragen 
gekregen over de daar-
in vermelde (gefixeer-
de) schadevergoeding. 

Op gefixeerde schade-
vergoeding kan aan-
spraak worden gemaakt 
bij een onregelmatige 
opzegging. We spreken 
van een onregelmatige opzegging van de ar-
beidsovereenkomst als bij de opzegging geen 
rekening wordt gehouden met de geldende 
opzegtermijn. De opzeggende partij is dan 
schadeplichtig.

De opzegging op zichzelf is dan wel rechtsgel-
dig.  De arbeidsovereenkomst eindigt dus over-
eenkomstig de opzegging. Echter de persoon 
die de arbeidsovereenkomst onregelmatig op-
zegt, is dan schadeplichtig. Hij zal op vordering 
van de andere partij een schadevergoeding 
moeten betalen.

De gefixeerde schadevergoeding is volgens 
de wet gelijk aan het loon dat betaald had 
moeten worden als er normaal, dat wil zeg-
gen met inachtneming van de opzegtermijn, 
zou zijn opgezegd. En bij een arbeidscontract 
voor bepaalde tijd zonder tussentijds opzegbe-
ding, is de gefixeerde schadevergoeding gelijk 
aan het loon over de resterende contractduur. 
 
In mijn vorige column gaf ik al aan dat voor de 
werkgever en de werknemer vaak verschillende 
opzegtermijnen gelden. Deze moet wel goed 
worden bepaald, omdat de gefixeerde schade-
vergoeding aardig in de papieren kan lopen. 

Het is bij de bepaling van onder andere de 
gefixeerde schadevergoeding raadzaam om u 
door een advocaat te laten bijstaan. 

Mr J.E. Braak

Gefixeerde schade-
vergoeding bij opzegging 

dienstverband

Mr J.E. 
Braak

MUZIEKWINKEL ZEIST

 Muziekinstrumenten
 REPARATIE
 Accessoires
Bergweg 9 • Tel. 030-6974380
www.muziekwinkelzeist.nl

Voor uw mobiele telefoon, 
tablet en accessoires!

24-48 uurs reparatieservice, 
wij repareren bijna alle 
toestellen en tablets
in- en verkoop van toestellen 
groot accessoires assortiment 
beltegoed, prepaid kaarten en 
bel kaarten
simlock verwijderen

10% KORTING 
op alle reparaties

Alle siliconen hoesjes nu voor   6,-

Meester de Klerkstraat 12
3701 DP Zeist

Tel: 0639631950
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