Beste lezer,
Ooit zal het iedereen overkomen: het verliezen van een dierbare. Ondanks dat dit een vervelende
situatie is, zullen er op juridisch gebied een aantal zaken geregeld moeten worden met betrekking tot
de nalatenschap. Het is belangrijk om te weten wat uw positie is en welke mogelijkheden er bestaan
met betrekking tot de nalatenschap.
Als erfgenaam heeft u drie opties ten aanzien van de nalatenschap. Ten eerste kunt u de
nalatenschap ‘zuiver aanvaarden’. Bij een zuivere aanvaarding aanvaardt de erfgenaam het gehele
vermogen, dus zowel de baten als de lasten. Wanneer een nalatenschap meer schulden dan
bezittingen bevat, bent u als erfgenaam aansprakelijk voor het negatieve verschil. Hiervoor bent u
dan ook aansprakelijk met uw eigen vermogen. Er zijn twee manieren waarop een erfgenaam een
nalatenschap zuiver kan aanvaarden. Een erfgenaam kan de nalatenschap uitdrukkelijk of
stilzwijgend zuiver aanvaarden. Een nalatenschap uitdrukkelijk zuiver aanvaarden houdt in dat er een
verklaring wordt afgegeven bij de griffie van de rechtbank. Een nalatenschap stilzwijgend zuiver
aanvaarden houdt in dat er door een gedraging wordt vermoed dat de nalatenschap zuiver is
aanvaard, bijvoorbeeld wanneer u schulden uit de nalatenschap betaalt
Ten tweede kan een erfgenaam de nalatenschap ‘beneficiair aanvaarden’. Bij een beneficiaire
aanvaarding aanvaardt de erfgenaam de nalatenschap onder het voorrecht van een
boedelbeschrijving. Een boedelbeschrijving is een inventarisatie van alles wat tot een nalatenschap
behoort, dat zijn alle bezittingen en alle schulden van de erflater. Hierbij dient er een
vereffeningsprocedure gevolgd te worden, hetgeen wel tijd en geld zal kosten. Ten eerste wordt er
een vereffenaar benoemd. De taak van de vereffenaar is het vereffenen en beheren van de
nalatenschap. Kortom, de vereffenaar zal dus kijken hoeveel schulden er zijn en wat de bezittingen
zijn. Het voordeel hierbij is dat de erfgenaam niet met het eigen vermogen aansprakelijk is voor
eventuele schulden uit de nalatenschap. Wanneer er sprake is van een minderjarige erfgenaam, is
het verplicht dat de wettelijke vertegenwoordiger of voogd de nalatenschap beneficiair aanvaardt.
Tenslotte kan een erfgenaam de nalatenschap ook ‘verwerpen’. Bij het verwerpen van de
nalatenschap geeft de erfgenaam aan dat hij/zij de nalatenschap niet wenst te erven. Wanneer een
erfgenaam eenmaal een keuze heeft gemaakt met betrekking tot de nalatenschap, is het niet
mogelijk om hierop terug te komen. De keuze blijft dan in stand.
Heeft u vragen over een nalatenschap of over het erfrecht, dan bent u van harte welkom tijdens
de spreekuren van Stichting Wetswinkel Twente. Uiteraard kunt u ook voor andere juridische vragen
terecht op onze inloopspreekuren. Iedere donderdagavond van 19:45-21:00 uur zijn wij voor u
aanwezig in het Wijkcentrum ‘’De Schӧppe’’ aan de Clematisstraat 2, 7601 EJ te Almelo.
Wilt u meer weten over Stichting Wetswinkel Twente? Neem dan een kijkje op onze
website www.wetswinkeltwente.nl.
Graag tot ziens!
Kim Menkveld
Medewerkster Stichting Wetswinkel Twente

