ONTERFD, maar toch geld

Het komt regelmatig voor: kinderen die geen contact meer hebben met hun
ouders en ‘via via’ horen dat hun langstlevende ouder is overleden. Soms pas
jaren later. Als ze dan bij de notaris informeren naar het testament, blijken ze
te zijn onterfd.

De geschiedenis die eraan voorafging, is vaak hetzelfde: gevoelens van
miskenning, ruzie, wederzijds wantrouwen en verbroken contact. De ouder uit
zijn ongenoegen over de zoon of dochter in zijn testament door hem of haar te
onterven. Iets wat de notaris na het overlijden van de ouder kan melden aan het
betreffende kind, maar dat is niet verplicht. Een deel van de onterfde kinderen
legt zich neer bij de feiten, omdat ze niets meer met de familie te maken willen
hebben. Een ander deel komt in het geweer. Uit emotie, principe of omdat het om
een grote nalatenschap gaat.

Stappen ondernemen heeft in ieder geval zin, want een onterfd kind staat nooit
helemaal met lege handen. Een onterfd kind heeft altijd recht op de zogeheten
legitieme portie, dat is de helft van het deel van de nalatenschap waar je als nietonterfd kind recht op zou hebben gehad. Maar die legitieme portie komt niet
automatisch naar je toe. Het onterfde kind moet wel in actie komen; een onterfd
kind moet binnen een door de overige erfgenamen gestelde redelijke termijn, en
uiterlijk binnen vijf jaren, kenbaar maken dat hij of zij aanspraak wil maken op
de legitieme portie. Wordt dit nagelaten, dan vervalt het recht. Een onterfd kind
kan alleen geld opeisen en niet bijvoorbeeld het schilderij dat hij altijd zo mooi
heeft gevonden of de zeilboot waaraan hij zulke leuke herinneringen heeft. De
5-jaarstermijn begint te lopen, nadat een kind kennis heeft van het overlijden van
de ouder.

De legitieme portie wordt berekend over het saldo van de nalatenschap, maar ook
de schenkingen die in de vijf jaar voor het overlijden zijn gedaan aan derden en de
schenkingen die levenslang zijn gedaan aan de andere erfgenamen tellen mee. Het
gaat dan om substantiële schenkingen, die zichtbaar zijn op de bankafschriften.
Ook legaten tellen mee. Een onterfd kind heeft recht op inzage in de boekhouding
van de overledene, zoals o.a. de bankafschriften.

Voor een onterfde legitimaris is het advies om te proberen in goede harmonie
met de erfgenamen je legitieme portie te regelen. Dat kan bijvoorbeeld met
behulp van een notaris. Een gerechtelijke procedure brengt voor alle partijen
(hoge) advocaatkosten met zich mee (de kosten kunnen wel eens hoger zijn dan
de baten).
Voor de broers en/of zussen die te maken krijgen
met een broer of zus, die is onterfd, is het advies om
zijn of haar legitieme portie opzij te zetten voor het
geval het onterfde kind binnen de vijf jaar zijn of
haar legitieme portie opeist. Een andere oplossing is
om een onterf kind een redelijke termijn te stellen,
waarbinnen deze zich moet uitspreken of het een
beroep op zijn of haar legitieme portie gaat doen.
Wilt u meer weten over onterving, de legitieme
portie en de opeisbaarheid daarvan? Heemstra en
Roest notariaat te Oostburg is u hierbij graag van
dienst.
mr. Carla A.E. Heemstra
Toegevoegd notaris, specialiste Familierecht
en Estate-planning

HERINNERING:
Op donderdag 12 april a.s. houden wij, voorlopig voor de laatste keer in
Woonzorgcentrum Hooge Platen van Warmande, aan de Westlandstraat 16
te Breskens, nog eenmaal een inloopspreekuur over uw notariële vragen!
Tijdens dit inloopspreekuur beantwoorden wij uw vragen over testamenten,
volmachten, levenstestamenten, nalatenschappen, verklaringen van erfrecht en
schenkingen. Het inloopspreekuur is gratis toegankelijk en geheel vrijblijvend.
Brengt u wel uw legitimatiebewijs en de eventueel te beoordelen stukken mee.
Een afspraak maken is niet nodig; u kunt gewoon even binnenlopen. Het kan
natuurlijk zo zijn dat u even moet wachten wanneer er meer belangstellenden
zijn. Een bespreking zal normaal gesproken niet langer dan zo’n twintig minuten
duren.

Voor het bepalen
van uw koers!
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