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waargebeurde voorvallen uit de notarispraktijk, 
opgetekend door journalist johan nebbeling.
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Speakers mee naar  
buiten en dansen maar
Wat de gettoblaster in de  
jaren 80 was, is de bluetooth
speaker anno nu: ideaal om je 
muziek buitenshuis mee af te 
spelen. In je tuin, in het park 
of onderweg naar vakantie 
bijvoorbeeld. De Consumen
tenbond testte er vijftig op 
onder meer geluidskwaliteit, 
accuduur en gebruiksgemak. 
Zo is er gekeken naar hoe 
eenvoudig de speaker te kop

pelen is met je smartphone en 
tablet. In de categorie ‘mid
delgroot’ rolden er twee aan
raders uit. Wij vullen die aan 
met de nieuwste ster aan het 
streamingfront: de Sonos 
Roam. Deze was ten tijde van 
de test nog niet op de markt. 
Die bluetoothtopper verdient 
wat ons betreft ook een plek 
in de top drie, mede vanwege 
zijn steengoede geluid.

q  Beste uit de 
Test.

q  geluidskwali
teit is ruim 
voldoende.

q  je kunt ’m 
ook met een 
kabel op je 
smartphone 
of tablet aan
sluiten.

q  accu houdt 
het lang vol.

q  doet ook 
dienst als 
 accupack om 
de smart
phone op te 
laden.

q  Beste Koop 
volgens de 
Consumen
tenbond.

q  gewicht is 
slechts 423 
gram.

q  groot ge
bruiksgemak.

q  accu houdt 
het lang vol.

r  algemene 
geluidskwali
teit is zwak.

r  Klank bij 
hoog volume 
is onvol
doende.

q  Met 430 gram 
lekker licht.

q  stof en 
 waterdicht.

q  Klinkt on
danks z’n for
maat groots 
en goed.

q  de True
playoptie 
houdt reke
ning met de 
akoestiek van 

de ruimte.
q  ondersteunt 

draadloos op
laden.

q  Kan muziek  
overnemen 
van andere 
sonosspea
kers thuis.

r  Het prijs
kaartje.

c Voor meer testresultaten: Consumentenbond.nl

Halsoverkop 
 getrouwd en altijd 
over gezwegen

 I
k heb er een foto van in het dossier: een wit huis 
met een bloementuin en een veranda met vrij 
uitzicht over zee. Daar zou ik best mijn vakantie 
willen vieren. Maar dit wonderschone huis op 
een paradijselijk eiland is een splijtzwam tussen 

de erfgenamen en staat al jaren leeg.
De man van het echtpaar dat het huis liet bou-

wen, overleed als laatste. Evenmin als zijn vrouw 
had hij een testament en dus geldt het wettelijk 
erfrecht. Aan mij de taak de erfgenamen op te spo-
ren. Een flinke zoektocht, want er zijn acht kinde-
ren en bijna dertig kleinkinderen, waarvan som-
migen inmiddels ook alweer kinderen hebben. 
Kinderen en kleinkinderen zijn overleden, ge-
scheiden, hertrouwd en soms opnieuw geschei-
den.

Bij elkaar zijn er meer dan zestig erfgenamen, 
ex-partners van kinderen en kleinkinderen mee-
gerekend. Maar het lukt me wonderwel de hele 
bups in kaart te brengen en de afhandeling van de 

nalatenschap lijkt verrassend snel 
rond te komen.

Tot ik bij de laatste controle van 
de persoonsgegevens op een ver-
rassing stuit: een dochter blijkt 
getrouwd te zijn met een man 
uit India. Daarover heeft ze niet 
alleen mij niets verteld, ook  
tegen haar verbijsterde broers 
en zusters heeft ze er altijd 
over gezwegen. Uit gêne, 

zegt ze, als ik haar om  
opheldering vraag.

Ze ontmoette de man tij-
dens een vakantie in het 
buitenland, werd verliefd  
en trouwde halsoverkop. 
Een maand vol vakantie-
liefde later bleek het hu-
welijk een vergissing en is 
de Indiër met de noorder-
zon vertrokken. Ze heb-
ben nooit meer contact 
met elkaar gehad.

Voor de afhandeling van 
de erfenis is dat een  probleem, want de man is 
door het huwelijk ook  mede-eigenaar en zonder 
zijn handtekening kan de verkoop van het huis – 
zoals de bedoeling is – niet doorgaan. Ik doe een 
poging hem via de Nederlandse ambassade in In-
dia op te sporen, maar die loopt op niets uit.

Dé oplossing is in zo’n geval de rechter te vragen 
een zogeheten onzijdig persoon te benoemen die 
namens de ontbrekende mede-eigenaar kan teke-
nen. Aan die procedure zijn kosten verbonden. Dat 
doet een bom barsten: niemand van de erfgena-
men is bereid die voor zijn rekening te nemen.

Het is allemaal de schuld van de zus die stiekem is 
getrouwd en dus moet zij maar betalen, vinden de 
andere erfgenamen. Maar zij peinst daar niet over, 
omdat iedereen voordeel heeft bij de verkoop en 
de kosten van die procedure best uit de opbrengst 
daarvan betaald kunnen worden.

Er ontstaat een patstelling die duurt tot op de 
dag van vandaag. Niemand wil een duimbreed 
toegeven. Intussen staat dat mooie huis daar stille-
tjes, leeg en ongebruikt. Koppigheid heeft een 
prijs.

GOEIE KOOP
BLUETOOTHSPEAKERS

Investeren met 
oog voor een   
betere wereld

Duurzaam beleggen levert meer op dan rente

1. Wat verstaan we onder 
duurzaam beleggen?
,,Dat is best lastig te omschrij-
ven’’, zegt Jochen Harkema, 
 auteur van het boek Duurzaam 
beleggen voor Dummies en analist 
duurzaam beleggen van ING. ,,Je 
investeert dan in bedrijven die 
 r ekening houden met meer doe-
len dan zoveel mogelijk dividend 
creëren voor de aandeelhouder. 
Bijvoorbeeld door ook te kijken 
naar hun impact op milieu, het 
personeel of de maatschappij.’’

Tegelijk is ‘duurzaam’ een term 
die aan inflatie onderhevig is, ziet 
projectmanager Hester Holtland 
van de Vereniging van Beleggers 
voor Duurzame Ontwikkeling 
(VBDO). ,,Iedereen mag een pro-
duct ‘groen’ of ‘duurzaam’ noe-
men. Er is een wildgroei aan  
beleggingsproducten met dat 
 stempel.’’

Neem een ‘best in class’- fonds. 
Zo’n fonds belegt in het best pres-
terende bedrijf van een bepaalde 
sector. ,,Die fondsen worden om-
schreven als duurzaam, maar als 
belegger steek je dan nog steeds 
geld in tabak of oliebedrijven.’’ 
Europese wetgeving dwingt 
fondsen transparanter te zijn over 
de keuzes die zij maken en wat zij 
zien als duurzaam. ,,Een goede 
ontwikkeling’’, vindt Holtland.

Duurzaam beleggen is veel bre-
der dan groen beleggen, waarbij 
het milieu vooropstaat. Daarbij 

steek je bijvoorbeeld geld in een 
specifiek groenfonds, meestal via 
een bank. Die leent je geld uit aan 
groene projecten, zoals windmo-
lenparken, duurzame bouw of 
duurzame landbouw.

Het rendement op zo’n groen-
fonds is lager, maar de belegger 
profiteert wel van fiscale voorde-
len. Groene investeringen (mét 
groenverklaring van de overheid) 
zijn tot een bedrag van 60.429 
euro vrijgesteld van vermogens-
belasting. En je hebt recht op een 
heffingskorting van 0,7 procent.

Door die voordelen leveren 
groenfondsen een rendement op 
van 1,3 tot 2,3 procent, zegt expert 
in duurzaam beleggen Hubrien 
Meijaard van Stan&Wende. ,,Daar 
komt het rendement van het 
fonds zelf nog bij.’’ Groenfondsen 
zijn nog niet zo bekend bij parti-
culieren, maar de belangstelling 
groeit. ,,Mensen zoeken alterna-
tieven voor de lage rente op spa-
ren. Een groenfonds is vaak een 
veilige manier om je geld onder te 
brengen.’’ Alleen is het aanbod 
van projecten met een groen cer-
tificaat schaars (zie kader).

2. Wat zijn de opties om 
duurzaam te investeren? 
Harkema onderscheidt vier cate-
gorieën beleggen:
a De ‘niet’variant: regulier be-
leggen zonder rekening te hou-
den met duurzaamheid.

a Bewust beleggen: hierbij ver-
mijd je de ‘foutste’ bedrijven, zo-
als in de tabak, wapens of kolen.
a Duurzaam beleggen: je kiest 
bewust voor bedrijven waar je 
wel en zeker niet in investeert.
a Impactbeleggen: je investeert 
in bedrijven die een positief ef-
fect hebben op mens en milieu.

Duurzaam beleggen gaat dus niet 
alleen over klimaat en milieu, 
maar ook over rekening houden 
met de maatschappij en de eigen 
werknemers. ,,Het is vaak lastiger 
om een bedrijf op deze criteria te 
beoordelen’’, zegt Holtland. Zo is 
het moeilijk na te gaan of een be-
drijf indirect gebruikmaakt van 
kinderarbeid. ,,Of neem kobalt, 
dat wordt gebruikt in accu’s. Dat 
wordt veel gewonnen in conflict-
gebieden in Congo. Misstanden 
zijn daar bijna niet te vermijden.’’

Kun je dan niet duurzaam be-
leggen in bijvoorbeeld Tesla? Dat 
kan wel, maar vooral met actief 
aandeelhouderschap, zegt Holt-
land. Zo zijn er actieve beleg-
gingsfondsen die, onder meer bij 
stemmingen tijdens jaarvergade-
ringen, bedrijven aanspreken om 
zich duurzamer te gedragen.

Holtland: ,,Bij zo’n traject gaat 
een fonds of grote belegger in ge-
sprek met het bedrijf en verwacht 
het dat het bedrijf binnen een 
 bepaalde periode bepaalde veran-
deringen doorvoert. Doet het be-

We steken steeds meer spaarcenten in groene projecten en 
duurzame bedrijven. Wat levert dat op en hoe weet je zeker 
dat jouw geld niet wordt geïnvesteerd in wapens of olie? 
Vijf vragen en antwoorden over duurzaam beleggen.

c Vanwege beroepsgeheim zijn geen namen 
vermeld. Reageren? akte@dpgmedia.nl

MARJOLEIN KOOYMAN

Tijdens een 
vakantie 
werd ze 
 verliefd en  
ze trouwde  
halsoverkop

Groene 
fondsen

In totaal zijn vijf 
groenfondsen 
actief. soms zijn 
ze tijdelijk dicht 
als er meer geld 
wordt aangebo
den dan ze in de  
projecten kun
nen wegzetten.

Rabobank 
GroenSparen, 
geopend. Vol
gens expert 
 Hubrien Meijaard 
het voorzichtig
ste fonds. ,,je 
betaalt 0,5 pro
cent kosten en 
het rendement is 
gelijk aan nul. 
Hierin beleg je 
voor het fiscale 
voordeel.’’

ASN Groenpro
jectenfonds, nu 
gesloten. Het 
rendement is 
circa 1 procent.

Triodos Groen
fonds, geopend. 
Meijaard: ,,deze 
bank heeft veel 
groene projec
ten en investeert 
veel in duurzame 
landbouw.’’ Het 
rendement was 
afgelopen jaren 
gemiddeld 1,43 
procent.

Regionaal Duur
zaam (Mee
wind), geopend. 
investeert in 
 regionale ener
gieprojecten. 
Rendement 3 à 
4 procent.

Groenwoningen 
Fonds/Ecowo
ningen Fonds, 
nu gesloten. in
vesteert in duur
zame woning
projecten. Het 
rendement be
draagt ongeveer 
5 tot 6 procent.

drijf dat niet, dan kan een fonds 
of belegger dat bedrijf uitslui-
ten.’’ Dat heeft soms meer im-
pact dan een bedrijf op voorhand 
te vermijden.

,,Als particuliere belegger kun 
je dus voor een fonds kiezen dat 
actief aandeelhouder is en de 
dialoog aangaat met bedrijven.’’ 
Wel betaal je dan meestal meer 
beleggingskosten, omdat actief 
beleggen een fonds meer tijd en 
middelen kost.

3. Wat levert duurzaam 
beleggen op?
,,Als je je geld voldoende spreidt 
over bedrijven, behaal je gemid-
deld evenveel winst als een regu-
liere belegger’’, weet Harkema 
uit ervaring. Dat concludeert 
ook de universiteit van Oxford, 
die diverse studies hierover 
doorlichtte. Uit 88 procent van 
die studies bleek dat duurzame 
bedrijven zelfs beter presteren.

In het eerste kwartaal van dit 
jaar werd wereldwijd dan ook 19 
procent meer geld gestoken in 
fondsen die zich richten op mi-
lieu, mens en/of goed bestuur.  
Wereldwijd is nu bijna 2 biljoen 
dollar hierin belegd, blijkt uit  
gegevens van het Amerikaanse 
 ratingbureau Morningstar, dat 
beleggingsfondsen vergelijkt. 

In Nederland verdubbelde de 
beleggingen in duurzame fond-
sen tussen 2015 en 2019, blijkt uit 

onderzoek van VBDO. Inmid-
dels is een op de vijf belegde 
 euro’s geïnvesteerd in een duur-
zaam fonds of bedrijf.

De invloed daarvan gaat verder 
dan alleen je eigen portefeuille, 
zegt Harkema. ,,Als we allemaal 
investeren in bedrijven die een 
positieve impact hebben op 
mens, milieu en maatschappij, 
dan wordt het voor bedrijven die 
dat niet doen moeilijker hun 
aandelen kwijt te raken. Uitein-
delijk dwingen we bedrijven zo 
om zich aan te passen.’’

4. Hoe voorkom je dat je 
geld naar bijvoorbeeld 
wapens of olie gaat?
Daarvoor kun je een blik werpen 
op de website eerlijkegeldwijzer.
nl. Die beoordeelt acht grote 
banken op vijftien duurzaam-
heidsthema’s zoals mensenrech-
ten, dierenwelzijn en klimaat-
verandering. De Volksbank (be-
staande uit SNS, ASN en Regio-
Bank) krijgt de hoogste scores op 
de meeste  thema’s.

De meeste banken vermelden 
op hun website waar ze het 
spaargeld in investeren. ,,Bij ING 
bieden we geen apart product 
voor duurzaam sparen’’, zegt 
Harkema. ,,Wel zijn we bezig 
met het uitzetten van doelen. 
Vanaf 2023 beleggen wij bijvoor-
beeld niet meer in tabak en 
vanaf 2025 niet meer in kolen.’’

5. Hoe begin je met 
duurzaam beleggen?
Ga eerst na waaróm je duurzaam 
wilt beleggen, adviseert Holt-
land. ,,Is winst het belangrijkste, 
wil je vooral foute bedrijven ver-
mijden, of wil je positieve im-
pact uitoefenen met je geld? De 
Triodos Bank richt zich bijvoor-
beeld sterk op impactbeleggen.’’

Bepaal dus wat duurzaam voor 
jou persoonlijk betekent. Houd 
rekening met de beleggingster-
mijn en kies vervolgens een pro-
duct dat bij jou past. De meeste 
mensen beginnen bij hun eigen 
bank. Harkema: ,,Kijk welke 
duurzame fondsen je bank aan-
biedt en hoe zij dat vormgeven. 
Als dat je bevalt, maak dan een 
keuze die bij jouw risico- en ren-
dementswensen past.’’

Natuurlijk kun je ook zelf een 
portefeuille met aandelen van 
duurzame bedrijven samenstel-
len. ,,Maar daar gaat veel tijd en 
moeite in zitten’’, zegt Harkema. 
Zit je er bijvoorbeeld op te wach-
ten om jaarverslagen uit te plui-
zen? Een andere mogelijkheid is 
ratingbureau Morningstar raad-
plegen. Dat vergelijkt en beoor-
deelt wereldwijd duizenden 
fondsen, sinds 2016 ook op duur-
zaamheid. Harkema: ,,Op hun 
website vind je informatie over 
milieu, sociaal beleid en goed 
bestuur.’’ Die is deels gratis toe-
gankelijk.


