BLOKKERING BIJ OVERLIJDEN VAN ALLE BANKREKENINGEN.

Na een overlijden blokkeert de bank alle rekeningen van de overledene en ook die van de
overlevende partner. Het speelt zelfs geen rol op wiens naam de bankrekening staat.
Blokkering van alle rekeningen.
Zodra de bank op de hoogte is van een overlijden, al is het maar omdat de overlevende
echtgenoot dat wenend komt mededelen, blokkeert zij alle rekeningen en bankkaarten van de
overledene. Ook alle gemeenschappelijke rekeningen op naam van de overledene met de
langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner worden geblokkeerd. Zelfs de eigen
rekeningen van de overblijvende echtgenoot worden geblokkeerd. Dit gebeurt om de erfgenamen
te beschermen, omdat de bank het huwelijksvermogensstelsel niet kent, niet weet wie de wettige
erfgenaam is, of de langstlevende echtgenoot of partner wel rechten zal hebben op de tegoeden
op de bankrekening enz.
De blokkering heeft tot gevolg dat de langstlevende partner niets meer kan betalen, noch met de
bankrekening van de overledene, noch met de gemeenschappelijke rekening en zelfs niet meer
met zijn eigen rekening. Alle gegeven volmachten vervallen en de kluis van de overledene wordt
verzegeld. Diit leidt tot schrijnende toestanden. De overlevende heeft geld op de
gemeenschappelijke rekening staan maar kan daarmee niets betalen: noch de voederleverancier,
de aankoop van vee maar zelfs de dagelijkse boodschappen kunnen niet meer met de bankkaart
betaald worden. Zelfs de facturen van water, gas of electriciteit kunnen niet meer betaald worden.
Als na een overlijden iets moet betaald moet worden, moet dit dus cash gebeuren. De overlevende
moet dus altijd genoeg baar geld in huis houden.
Strijd tegen baar geld.
De overheid voert echter een strijd tegen het bezit van baar geld. Zij wil dat de burgers al hun
gelden op een bankrekening plaatsen en dan alles met “bankkaarten” en “on-line” betalen. Zij stelt
dat, om diefstal en fiscale fraude tegen te gaan, er zo weinig mogelijk betaald mag worden met
“baar geld”. De burgers moeten al hun geld op een bankrekening storten en dan kunnen zij via
“proton”, “de bankkaart”, de “visakaart” en andere betaalkaarten “electronisch betalen”. De
overheid heeft daar ook een duidelijk zicht op en weet wie wat bezit. Volgens de banken en de
overheid is er niets gemakkelijker dan de “elektronische betaling”.
Maar na het overlijden van een bankrekeningbezitter klopt dat dus niet. De zo gemakkelijke
“elektronische betalingsmogelijkheid” wordt onmiddellijk stopgezet, niet alleen voor de overleden
rekeningbezitter, wat evident is, maar ook voor zijn partner. Er kan via de bankrekeningen van de
overledene, de bankrekeningen op gemeenschappelijke naam en de eigen rekening van de
overlevende niets meer betaald worden.
Wie geen cash geld in huis heeft, kan dus niets meer betalen.
Opdat de bank de rekeningen zou deblokkeren, moet haar eerst een “attest van erfopvolging” of
een “akte van erfopvolging” voorgelegd worden. Als de overledende geen gronden of gebouwen in
bezit had, kan dit attest afgeleverd worden door de ontvanger van de successierechten. In de
meeste gevallen, als de overledene onroerende goederen bezat, er een testament of een
huwelijkscontract is, moet de notaris de akte van erfopvolging afleveren. Het behoeft dan ook geen
verwondering dat het gemiddeld minstens veertien dagen duurt om zo een attest te kunnen
bekomen.

Beperkte vrijgave van tegoeden.
Sinds 31 augustus 2009 mag de bank de overlevende maximum 5.000 euro ter beschikking stellen
van de zicht- of spaarrekening. Men spreekt van een “leefloon”. Alleen gehuwden en wettelijk
samenwonenden maken aanspraak op een leefloon. Voor feitelijk samenwonenden, de kinderen
van de overledene of zijn broers of zusters, geldt dit niet en blijven de bankrekeningen
geblokkeerd. De vrijgave mag nooit meer bedragen dan de helft van wat er op de rekening staat.
Als er bv. 1.000 euro op de zichtrekening staat, kan de overlevende maximaal 500 euro afhalen.
Het maximum van 5.000 euro is geen beperking per rekening of per bank t.t.z. dat dit bedrag geldt
als een totaal. Omdat het mogelijk is om bij verschillende banken geld af te halen, is er een sanctie
voorzien voor de langstlevende die teveel afhaalt. Voor het bedrag dat de langstlevende boven de
5.000 euro afhaalde, verliest hij zijn aandeel in het gemeenschappelijk vermogen, de
onverdeeldheid of de nalatenschap. Als de erfenis bv. 50.000 euro bedraagt en de langstlevende
heeft 20.000 euro afgehaald, dus 15.000 euro teveel, zal hij van de 15.000 euro niets kunnen
erven. Die 15.000 euro komt bij het deel van de andere erfgenamen. De langstlevende die teveel
afhaalt, wordt daarbij ook geacht van de nalatenschap te aanvaarden. Hij kan de nalatenschap dus
niet meer verwerpen en ook niet aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Hij zal dan
de schulden erven van de overledene.

