Zwaar op de maag

Onlangs is er een procedure gevoerd waarin de vraag aan bod kwam of erfgenamen
een erfenis zuiver hadden aanvaard, omdat zij op kosten van de nalatenschap een
maaltijd hadden genuttigd. Aanvaarding van de erfenis zou voor deze erfgenamen
grote gevolgen hebben gehad, omdat de nalatenschap negatief was.
De feiten waren als volgt:
Na de crematie van hun moeder, nemen de kinderen de (overige)familie mee naar een
Thais restaurant. Ze rekenen af met moeders pinpas. Diezelfde pas gebruiken ze de
dagen ervoor om boodschappen te doen, te tanken en geld op te nemen.
Een maand later aanvaarden de kinderen de erfenis van hun moeder beneficiair met de
gedachte dat ‘als er schulden zijn, kunnen die niet op ons worden verhaald’. Ze weten
dat hun stiefbroers- en zussen nog zo’n 2 ton aan vorderingen op hun moeder hebben uit
de erfenis van hun vader. Die zijn nu opeisbaar geworden bij moeders overlijden. Door
het kwistige gebruik van moeders pinpas, hebben de kinderen zich gedragen als ‘zuiver
aanvaard hebbende’ erfgenamen, vinden de stiefkinderen en daardoor draaien ze op
voor de geldvorderingen.
De kinderen vinden dat de kosten verband hielden met de uitvaart. Hun moeder lag thuis
opgebaard en het bezoek had trek in koffie of wat sterkers. En het etentje was volgens
de kinderen conform de wens van hun moeder.
Volgens het hof den Haag gaat dit allemaal veel te ver; het op kosten van de
nalatenschap nuttigen van een maaltijd, leidde tot een zuivere aanvaarding. Dus moeten
de kinderen de 2 ton geldvorderingen uit eigen zak betalen. De rechter kijkt vooral of
schuldeisers worden benadeeld door de gedragingen van de erfgenamen.
Het huis leeghalen, spullen verkopen en bedragen van de bank aannemen, zijn daden
van zuivere aanvaarding. Zuivere aanvaarding houdt in dat u met uw hele vermogen
de overledene opvolgt in zijn of haar financiële situatie. Zowel de schulden als de
bezittingen worden na de zuivere aanvaarding uw schulden en bezittingen. In het
voorgaande geval waarin moeder nauwelijks bezittingen heeft maar wel een grote
schuld aan de stiefkinderen is het levensgevaarlijk de nalatenschap zuiver te aanvaarden!
Enkel door u te gedragen als zuiver aanvaardende erfgenaam kunt u al zuiver
aanvaarden.
Voorbeelden van gedragingen/beheershandelingen die NIET leiden tot zuivere
aanvaarding zijn:
1. het regelen van de begrafenis en het betalen van de uitvaartnota (in redelijkheid
gemaakte kosten) - let op! als opdrachtgever van een uitvaart, kan je ook
aangesproken worden voor de kosten als er een tekort is;
2. het opmaken van een boedelbeschrijving;
3. het meenemen van spullen met een economische waarde uit de woning van de
overledene, mits deze na inventarisatie op een lijst zijn gezet en beschikbaar blijven
voor schuldeisers en worden meegenomen om ze op een veiligere plek te bewaren;
4. het meenemen van spullen van de overledene met emotionele waarde die verder
geen economische waarde hebben (zoals een fotoalbum);
5. het (noodgedwongen) ontruimen van de woning van de overledene mits de
waardevolle spullen na inventarisatie beschikbaar blijven voor schuldeisers en
worden opgeslagen;
6. het wegbrengen van de inboedel van de overledene die geen waarde heeft naar de
kringloopwinkel (bij twijfel over de waarde is taxatie aan te raden);
7. de verkoop van spullen van de overledene die ‘beperkt’ houdbaar zijn, mits de
opbrengst van de verkoop apart wordt gehouden en beschikbaar blijft voor
schuldeisers;
8. het nemen van maatregelen om de erfenis / nalatenschap te behouden.
Wees dus voorzichtig en aanvaard, bij twijfel
omtrent de hoogte van de nalatenschap, zo snel
mogelijk beneficiair.
Per 1 september is een nieuwe wet in werking
getreden die het mogelijk maakt achteraf
alsnog beneficiair te aanvaarden. Dit houdt in
dat u slechts opvolgt voor zover de schulden
de baten niet overtreffen. Achteraf beneficiair
aanvaarden is alleen mogelijk als u de schulden
niet kende en ook niet behoorde te kennen. Dit
wordt beoordeeld door de kantonrechter. Van
u wordt verwacht dat u zelf enig onderzoek
doet, hetgeen met zich meebrengt dat van een
onverwachtse schuld niet gauw sprake zal zijn.
Wilt u meer weten?
Heemstra en Roest notariaat te Oostburg is u
hierbij graag van dienst.
mr. Carla A.E. Heemstra, toegevoegd notaris, met
specialisme familierecht en estate-planning

Voor het bepalen
van uw koers!
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