


vergelijkbare bureaus op een hand te tellen. Wij zijn 

heel goed vindbaar. Dat is een groot voordeel. Het 

programma leverde trouwens diverse spontane sol-

licitaties op.’

‘In Nederland staat voor zo’n 100 miljoen euro aan 

ongeclaimde tegoeden bij de overheid. De wet 

schrijft voor dat deze tegoeden, als ze niet binnen 

20 jaar worden geclaimd, vervallen aan de Staat der 

Nederlanden. Dit houdt in dat de rechthebbenden 

nadien hun rechten niet meer kunnen doen gelden.’

‘In het dagelijks leven help ik het notariaat, execu-

teurs en vereffenaars bij de zoektocht naar erfgena-

men. Erfgenamenonderzoek is niet altijd even 

gemakkelijk. Door de verschillen in administraties 

en de emigratiegolven kan het lastig zijn verwanten 

van erflaters, die soms over de wereld zijn verspreid, 

te vinden. Ik werk samen met onderzoekers over de 

gehele wereld. Daar heb ik jarenlang flink in geïn-

vesteerd.’ Ook banken en verzekeraars kunnen bij 

mij terecht voor het opsporen van rekening- en 

polishouders en hun erfopvolgers.

Een typische zaak is bijvoorbeeld iemand die gebo-

ren is in Nederlands-Indië, rond de onafhankelijk-

heid naar Nederland gekomen en na overlijden geen 

partner of kinderen heeft hier. Dan moet je dus in 

Indonesië zoeken naar familieleden. De administra-

tie daar is niet altijd goed op orde; de cultuur niet te 

vergelijken. En dan heb je experts nodig. Een ander 

veelvoorkomend voorbeeld is een zaak waarbij 

iemand overlijdt en er familieleden zijn die in een 

ver verleden vertrokken zijn naar bijvoorbeeld 

Australië. ‘Ik heb een uitgebreid netwerk in het bui-

tenland waar ik een beroep op kan doen. Lokale 

mensen die goed op de hoogte zijn van de situatie 

aldaar’.

Er staat dus zo’n 100 miljoen euro aan ongeclaimde 

tegoeden in de ‘consignatiekas’. De overheid heeft 

er dan niet zoveel baat bij als erfgenamen worden 

gevonden. Klaas: ‘je zou kunnen zeggen dat de over-

heid een ontmoedigingsbeleid voert. Tegenwoordig 

staat de omvang van het nalatenschap ook niet meer 

in het register. Alleen een naam en of het meer of 

minder dan € 200 betreft. Dan wordt het dus niet 

aantrekkelijk gemaakt om onderzoek te doen omdat 

je niet makkelijk kunt nagaan of het om een redelijk 

bedrag gaat. De betreffende ambtenaren doen er in 

ieder geval niets voor om erfgenamen te vinden. Dat 

geldt niet voor alle landen. Een land als Australië is 

bijvoorbeeld veel fanatieker in hun zoektocht.’

Ook krijgt Klaas regelmatig verzoeken vanuit het bui-

tenland naar erfgenamen in Nederland. Veel klanten 

zijn emigrant. Zoals een vrouw die al jaren geleden is 

verhuisd naar het buitenland. Dan overlijdt een ouder 

en de broer die hier nog wel woont voelt zich heer en 

meester over de nalatenschap en werkt niet erg mee. 

Klaas staat dan erfgenamen in het buitenland bij. De 

kans op wrijving bij een nalatenschap bij een vertrek 

naar het buitenland is wat groter. Of er een tweede 

seizoen komt van het programma is nu nog niet 

bekend.


