
OMMEN – Hij stond aan de
wieg van de samensmelting
van GPV en RPF in Utrecht
en leerde het vak onder an-
dere van Henk Westbroek.
Na de woelige Utrechtse
stadspolitiek, wil Richard
Veurink nu zijn steentje bij-
dragen binnen het Ommer
raadswerk.

Geboren en getogen in Ommen,
trok Richard Veurink op zijn
achttiende naar Utrecht voor
zijn studie politieke geschiede-
nis. Binnen de jongerenafdeling
van de GPV hield hij zich actief
bezig met de politiek en beland-
de vijf jaar later als nummer
twee op de lijst van de GPV. “Tij-
dens mijn studie heb ik me ac-
tief bezig gehouden met de ge-
meentepolitiek. In die tijd kwam
net Leefbaar Utrecht op, met
Henk Westbroek. 
Een charismatisch man, met
wie ik veel heb gediscussieerd.
Het politieke spel heb ik daar
van heel dichtbij meegemaakt.
Politiek is echt leuk als je op een
bepaalde manier in het leven
staat en iets wilt betekenen voor
de maatschappij.” Toen Veurink
afstudeerde, zette hij zijn raads-
activiteiten wat op een lager pit-
je en trad toe tot het bestuur van
de GPV. “Die periode was zo
mogelijk nog boeiender, want in
die tijd ontstond de ChristenU-
nie. We moesten het wiel echt
zelf uitvinden, want Utrecht was
een van de eerste gemeenten

waar ze samensmolten.” Na tien
jaar Utrecht verhuisde de politi-
cus naar Zwolle. In die tijd stond
de politiek bij hem op een laag
pitje en hield hij zich een paar
jaar bezig met huisje, boompje,
beestje, maar daar gaat nu ver-
andering in komen. “Samen
met mijn vrouw ben ik vorig jaar
weer in Ommen komen wonen.
In die tijd was de ChristenUnie
net bezig met een ledenwerfac-
tie. 
Ze zochten heel bewust naar
mensen die zich betrokken voel-
den bij het Ommer raadswerk.
Dat sprak mij meteen aan en
sinds september 2008 vorm ik
samen met drie jonge actieve-
lingen de steunfractie. 
Op welke plaats ik op de lijst

kom, is nog niet bekend, maar ik
ga voor een raadsplek.” Veurink
ervaart de Ommer politiek als
boeiend, al zijn er wel punten
die anders kunnen. “Het is bij-
zonder om te zien hoe de ver-
houdingen hier liggen.
Het valt me op dat er weinig ge-
debatteerd wordt. Er worden
stellingen ingenomen en daar
wordt op gehamerd, terwijl poli-
tiek ook bedoeld is om van el-
kaar te leren en samen tot een
juiste oplossing te komen. De
politiek lijkt hier vooral geba-

seerd op de onderlinge verhou-
dingen en dat mag eigenlijk niet
het geval zijn”, vindt hij. “Wat
me ook opvalt, is dat regels in
Ommen een doel zijn, in plaats
van een middel. 

Wij zijn er in eerste instantie om
de burger te helpen, niet om ons
koste wat kost aan de regels te
houden. Ik denk dat de burger
daarmee niet echt serieus geno-
men wordt.” Anderzijds hoopt
Veurink ook op een nieuw elan
en meer betrokkenheid van de

burgers. “Ik zie hier maar heel
weinig burgers op de tribune tij-
dens de raadsvergadering. Het
zou goed zijn als ze wat meer
meeleefden. Horen wat er speelt
en hoe de besluitvorming tot
stand komt. 
Ook zijn er vrij veel inspraakmo-
gelijkheden voor de burgers,
maar die zijn niet erg bekend.
Volgens mij hebben alle partij-
en, wethouders en de burge-
meester spreekuren voor de
burgers. Als dat nog niet zo is,
zou dat wel moeten. En als dat al

wel zo is, moet dat veel beken-
der worden bij iedereen." Veur-
ink wil zich inzetten voor duur-
zaamheid en veiligheid en pleit
ervoor dat Ommen zelfstandig
blijft. “Ik zie de noodzaak van sa-
menwerken met Dalfsen niet. Er
is nu een gebrek aan daad-
kracht, maar er is hier talent ge-
noeg, zowel binnen de raad als
binnen de ambtenarij. De juiste
mensen moeten alleen nog en-
thousiast worden gemaakt. En
dan moeten we er met ons allen
gewoon voor gaan.”

Naast de politiek heeft Richard Veurink een grote hobby: zijn tropische vogels. DOOR ERNA EKKELKAMP

Wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst. Dat geldt zeker
voor de gemeentepolitiek.
Een gemiddelde stad of dorp
kent bewoners van nul tot
honderd jaar. De gemeente-
raad zou daarvan een afspie-
geling moeten zijn, maar is
dat vaak niet. Gelukkig is er
in Ommen een aantal jonge-
ren dat beseft dat hun stem
heel wat waard is. In de aan-
loop naar de gemeente-
raadsverkiezingen stellen
wij hen aan u voor: de jonge
honden van de gemeente-
politiek.

We gaan er voor
Op die moment is er een gebrek aan daadkracht, maar talent is er genoeg in Ommen

Jonge honden
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De derde fase
In de vorige afleveringen zijn de
verschillende stappen aan de
orde geweest die moeten wor-
den gedaan in de afwikkeling
van een nalatenschap. De eer-
ste stap was de verklaring van
erfrecht. De tweede die van de
fiscale afwikkeling, de successie
aangifte. 
De derde en laatste stap is die
van de eigenlijke vererving of
verdeling.
Als er personen of instellingen
zijn die legaten hebben verkre-
gen, bijvoorbeeld een bedrag in
contanten, worden die voor zo-
ver dit nog niet mocht zijn ge-
beurd, uitgekeerd. En als alle
vorderingen zijn geïnd en alle
betalingen zijn gedaan, wordt
het eindbedrag onder de erfge-
namen verdeeld. Heeft een exe-
cuteur of een van de erfgena-
men de nalatenschap afgewik-
keld, dan zal deze rekening en
verantwoording afleggen van
het gevoerde beheer. Na goed-
keuring door de erfgenamen zal
deze afwikkelaar daarvoor wor-
den gekwiteerd. 

De verdeling
Wanneer binnen een gezin een
van de ouders is overleden,
heeft deze óf wel bij testament
over de nalatenschap beschikt
óf geen testament gemaakt
waardoor de wettelijke verde-
ling van toepassing is. In beide
gevallen is, ondanks dat de
langstlevende en de kinderen
allemaal erfgenamen zijn, de
langstlevende de enige eigenaar
van alle bezittingen. Daarover
kan dus geen getouwtrek ont-
staan.

Daartegenover krijgen de kin-
deren een vordering in geld op
hun langstlevende vader of
moeder ter waarde van hun erf-
deel. Die vordering is in princi-
pe niet opeisbaar zolang de
langstlevende leeft, maar de
kinderen erven dus wel degelijk. 
Volgens sommige testamenten
dan wel op grond van de wette-
lijke verdeling is die langstle-
vende automatisch de enige ei-
genaar. Bij oudere testamenten
zijn de gezamenlijke erfgena-
men verplicht die eigendom
eerst nog af te geven aan de ou-
der. Juridisch gezien heeft de
langstlevende dus een sterke
onaantastbare positie. Maar die
positie blijkt niet naar buiten!

Vastlegging
Als de overleden ouder bijvoor-
beeld een eigen woning had,
weet het Kadaster wel dat de be-
treffende persoon is overleden,
maar niet wie nu de opvolgende
eigenaar is geworden.
Minstens zo belangrijk is de po-
sitie van de kinderen. Zij heb-
ben een bedrag als erfdeel te
vorderen waarvan zij wel moe-
ten weten hoe groot dat dan
precies is.
Regelmatig krijg ik kinderen op
bespreking in verband met het
overlijden van een van hun ou-
ders. Soms blijkt dan dat de an-
dere ouder al meer dan twintig
jaar eerder is overleden. On-
middellijk is dan mijn vraag of
destijds die vererving is vastge-
legd, zodat het nog te vorderen

erfdeel van de kinderen uit die
eerste erfenis bekend is. Helaas
blijkt dan wel eens dat niets is
vastgelegd. Punt hierbij is na-
melijk dat die vorderingen van
de kinderen een aftrekbare
schuld zijn in die tweede nala-
tenschap, mits dat erfdeel aan-
toonbaar is. Vaak wordt dan als-
nog alles overhoop gehaald om
nog iets van de administratie
van de ouders boven water te
krijgen.

Verdelingsakte
Voorkomen is beter dan gene-
zen. De wet geeft slechts de re-
gels aan hoe een nalatenschap
afgewikkeld moet worden. En
een testament is ook alleen een
handleiding voor de afwikke-
ling.
Met een notariële verdelingsak-
te, als derde stap in de afwikke-
ling, wordt dan ook precies
vastgelegd welke bezittingen en
schulden er van de overledene
waren en wat de waarde daar-
van is (de boedelbeschrijving).
Voorts wordt vastgelegd dat alle
bezittingen van de langstleven-
de zijn geworden. Met name
wordt geconstateerd dat de wo-
ning in eigendom is overge-
gaan, welke overgang op het
Kadaster wordt ingeschreven.
Met die akte heeft de langstle-
vende een eigendomsbewijs in
handen. En vooral ook wordt
het bedrag dat de kinderen heb-
ben te vorderen zwart op wit
vereeuwigd voor de toekomst.
Straks bij een nieuwe Successie-
wet met tarieven van 10% is
vastlegging dus zeker aan te be-
velen.

Notaris mr. Bert Spruijt, Vars-
enerpoort 1 te Ommen,
e-mail: notaris@spruijt.knb.nl

Afwikkeling
nalatenschap

Notaris Rond de Regge met
klucht op toneel
OMMEN - De toneelclub
van buurtvereniging Rond
de Regge speelt op 6 en 7 no-
vember de klucht 'Festival
der fantasten' in het Her-
vormd Centrum. 
Het verhaal speelt zich af in
de timmerwerkplaats van
Kees Stikkelbroek. Na een uit
de hand gelopen dorpsfeest
is iedereen van alles kwijt en
weet niemand meer wat er
daarna is gebeurd. Dat de
geliefden hier niet blij mee
zijn en dus op wraak belust,
is dan ook niet zo verwon-
derlijk. Een en ander dreigt
volledig uit de hand te lopen
en er wordt met het nodige
verbale en lichamelijke ge-
weld getracht dit recht te zet-
ten. Het toneelspel begint
om 20.00 uur. De toegangs-
prijs bedraagt 7,50 euro; le-
den betalen 5 euro.

Try-out concert
OMMEN -Muziekvereniging
De Bazuin en muziekvereni-
ging Crescendo geven zater-
dag 7 november om 20.00
uur een try-out concert in
Het Baken in Ommen. Beide
verenigingen gaan in no-
vember op concours. De Ba-
zuin op 21 november in
Steenwijk en Crescendo op
28 november in Neede.
Dit concert is een voorproef-
je. De toegang is gratis.

D66Ommen houdt
inspraakuur
OMMEN - D66Ommen
houdt vanavond, woensdag
4 november, van 19.30 tot
20.30 uur een inspraakuur in
café-restaurant de Wildzang
bij het NS-station.

Column
In 1973 viel 4 november op een
zondag. Het herinner me dat op
deze Dag des Heeren geen au-
to’s reden. Dat kwam omdat Is-
raël in oorlog was met Egypte,
Saoedi-Arabië, Syrië en nog een
stuk of van die kamelenlanden,
zeg maar zo’n beetje de hele blik-
semse woestijn er omheen. Mij is als kind geleerd bij mezelf te ra-
de te gaan als iedereen boos is op je, maar goed, Nederland koos
partij voor de Joden. En nader beschouwd is met z’n allen tegen
één is ook niet zo jofel. In ieder geval, uit woede over de pro-Is-
raëlische houding draaiden de Arabieren de oliekraan dicht.
Oeps, wat nu? Paniek in de tent! De regering stelde daarop een au-
toloos etmaal in, om brandstof te besparen. Als eerste datum
werd zondag de vierde van november geprikt. Alleen degene in
bezit van een speciale ontheffing mocht het gaspedaal intrappen.
De politie natuurlijk, want je moet toch een beetje snel ter plekke
zijn als er weer eentje aan de rand van het bos ‘potloden loopt te
venten’ en de ambulance, want spoed is geboden voor wie op het
punt staat van bevallen. Alle begrip. Niet voor de bestuurder van
de Toyota, die een paar dagen terug van schrik mijn hart ontvet-
te. Het blijft toch een rot punt, het kruispunt bij de Vecht, afvoer-
put dan wel aanvoerlijn van ons teer beminde stadje. Geen idee
wat de chauffeur bezielde, misschien was ie bang dat zijn avond-
prak verpieterde, in ieder geval vond ie het risico een optrekken-
de fietser van de sokken te jagen aanvaardbaar. De schobbejak
moet door rood zijn gejaagd, kan niet anders. Alweer een min-
punt voor Toyota. Alweer? Welzeker! Van Leussen…? Begint het te
dagen…? Juist de garagehouder die omwille van zijn bedrijfsvoe-
ring enkele monumentale eiken omkapte, die hem niet aanston-
den, ofwel de arrogantie van een ondernemer die geen bood-
schap heeft aan regels die we met zijn allen democratisch hebben
opgesteld en meent eigen rechter te kunnen spelen. De eik, heili-
ge boom der Germanen, respectloos neergehaald. Tja, bomen
kunnen niet spreken, daarom een verlate doodsrede van mijn
kant, vanuit de houtopslag: ‘Helaas, ik moest verdwijnen/Hoewel
ik hier al jaren stond/Het is niet omdat ik zat te kwijnen/Ik was vi-
taal/Maar ja, de dealer achtte mij niet langer op mijn plaats/Dat
doet een ouwe reus zeer/Al heel wat heb ik meegemaakt/Het
heeft me nooit zoveel geraakt/Ik stond hier maar te
dromen/Schonk rust, koelte en stille pracht/Niets verlangde ik in
ruil terug/respect voor mijn ouderdom is alles wat ik vroeg/Nu lig
ik in stukken/Geveld door bijl en zaag/Waarom toch/Wat heb ik
misdaan/Een boom immers, is ook een schepsel Gods.’ Drie ei-
ken moesten verdwijnen. Ze waren niet ziek, maar stonden de
dealer van Toyota in de weg. Misschien een geldboete of het op-
gelegd herplanten van enkele sprietige staakjes. Dan is het klaar.
Een misdrijf dat spoedig verwaait in de wind der vergetelheid… 

Lampie

Eigen rechter
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