Koninklijke telg erft uit nalatenschap prinses Diana

Dertigste verjaardag maakt prins William rijk
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Diana had in haar testament
bepaald dat haar zonen William en
Harry pas op hun 25ste verjaardag
aanspraak konden maken op de
erfenis. Maar drie maanden na
haar dood hadden de executeurstestamentair -met goedkeuring van
het Britse Hooggerechtshof- de
bepalingen van het testament
veranderd, zodat de twee jonge
prinsen pas vanaf hun dertigste de
nalatenschap konden opeisen. Een
precieze reden daarvoor is nooit
opgegeven, behalve dat het
bedoeld was om William en
Harry'te beschermen.'
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De dertigste verjaardag is voor de
meeste mensen een goede reden
om een stevig feestje te vieren. Zo
niet prins William. De Britse prins,
die vandaag dertig jaar wordt, zegt
zijn verjaardag 'low-key' en 'in
privékring' te vieren. Geen groots
en duur feest dus, maar aan zijn
vermogen zal dat niet liggen.
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De prins, die tweede in lijn voor de
troon is, kan namelijk rekenen op
een alleraardigst cadeautje: een
bedrag van ruim 12 miljoen euro.
Het geld is afkomstig uit de
nalatenschap van zijn moeder,
prinses Diana. Diana kwam in 1997
om het leven bij een auto-ongeluk
in Parijs met haar geliefde Dodi AlFayed. De prinses liet een rijke
inboedel achter die bestond uit
aandelen, juwelen, jurken en geld
dat ze had meegekregen na de
echtscheiding met prins Charles. In
1997 was de totale waarde van de
nalatenschap 12.966 pond, ruim 16
miljoen euro.
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Het verbaast de Rotterdamse
notaris Aniel Autar, gespecialiseerd
in erfrecht en testamenten, dat het
termijn met vijf jaar is verlengd.
,,Dat zou in Nederland niet kunnen.
Als hier in het testament de leeftijd
van 25 is vastgelegd, dan kan het
geen 30 worden. Hoe veel goede
reden daar ook voor zijn,'' zegt
Autar. Dat prinses Diana haar
kinderen liet wachten op de erfenis,
vindt hij verstandig. ,,Hoe reëel is
het om er vanuit te gaan dat je kind
op zijn achttiende al verstandig met
een grote som geld om kan gaan?
Een aantal jaren een
bewindvoerder op de erfenis zetten
is géén straf, maar een vorm van
zelfbescherming. Je voorkomt dat
je kind dingen met het geërfde
vermogen doet waar hij later spijt
van kan krijgen.''

(25 miljoen euro) waard. Dat
betekent dat William aanspraak kan
maken op ruim 12 miljoen euro.
landhuis
Er is sinds het huwelijk van de prins
met Kate Middleton druk
gespeculeerd dat hij het geld zou
gebruiken om een landhuis te
kopen waar het koninklijk echtpaar
zich zou vestigen. William en Kate
wonen nu nog in een kleine
plattelandswoning in Wales, in
buurt van de luchtmachtbasis RAF
Valley waar de prins dient als
helikopterpiloot voor de nationale
reddingsbrigade. Een bron bij het
hof verklaarde tegenover de Daily
Telegraph dat het onwaarschijnlijk
is dat prins William een nieuw huis
gaat kopen.
,,Er is druk gespeculeerd dat de
prins een nieuw huis zou bouwen,
maar daar zijn absoluut geen
plannen voor. Als de prins volgend
jaar besluit zijn carrière bij de
reddingsbrigade voort te zetten,
dan is het waarschijnlijk dat hij naar
een andere militaire basis gaat
verhuizen. Het idee van een
nieuwe woning staat niet echt op
hun radar.''

Prinses Diana heeft volgens Autar
met dit testament niets bijzonders
gedaan.
,,Voor mensen met grote
vermogens en uitzonderlijke
posities is dat eigenlijk
vanzelfsprekend dat zij hun
nalatenschap vroeg regelen. In
Nederland gebeurt dat niet anders.''
Het vermogen van Diana is sinds
haar dood belegd in aandelen en is
nu naar schatting 20 miljoen pond
vrijdag 22 juni 2012
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