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Erfgenamen beter beschermd?
Op 1 september 2016 is de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in
werking getreden. De bedoeling van deze wet is om het privévermogen van een
erfgenaam beter te beschermen tegen een onverwachte schuld uit een erfenis.
Maar ook met deze nieuwe wetgeving blijft voorzichtigheid geboden. Lonneke van
de Groes van Tijssen cs legt uit.

Hoe zit het nu in elkaar?
“In ons Nederlandse erfrechtstelsel kan een
erfgenaam een nalatenschap aanvaarden of
verwerpen. Aanvaarding kan op twee
manieren: zuiver of beneficiair”, opent
Lonneke. “Zuivere aanvaarding houdt in
dat de erfgenaam de nalatenschap zonder
voorbehoud accepteert. Na een zuivere
aanvaarding kan de erfgenaam vrij beschikken over alle goederen van de nalatenschap, maar wordt hij ook aansprakelijk
voor de schulden van de nalatenschap.
Wanneer de schulden van de nalatenschap
groter zijn dan de baten moet de erfgenaam de schulden uit eigen zak betalen.”
Zij vervolgt: “Bij beneficiaire aanvaarding is
de erfgenaam alleen met het geërfd vermogen aansprakelijk voor de schulden van de
nalatenschap.” Je zou zeggen dat je dan het
beste altijd beneficiair kunt aanvaarden?
“Dat klopt, maar nadelen hiervan zijn dat
de nalatenschap moet worden afgewikkeld
onder toezicht van de kantonrechter én dat
de erfgenaam pas over het vermogen van
de nalatenschap kan beschikken als alle
schulden zijn voldaan.”

Risico’s
“Om een nalatenschap zuiver of beneficiair
te aanvaarden of te verwerpen kan de erfgenaam een verklaring afleggen bij de griffie van de rechtbank. Maar – en hier schuilt
het gevaar – van zuivere aanvaarding is ook
sprake als een erfgenaam zich gedraagt als
een ‘zuiver aanvaard hebbende erfgenaam’.
En op een eenmaal gemaakte keuze kan in
beginsel niet worden teruggekomen.
Het is niet altijd duidelijk welke handelingen leiden tot zuivere aanvaarding. Vaak
gebeurt dit zelfs onbewust, met alle mogelijke gevolgen van dien.”
Zo komt het met enige regelmaat voor
dat erfgenamen kort na een overlijden de
woning van de overledene moeten ont-

ruimen. In de rechtspraak is de ontruiming van een woning aangemerkt als een
handeling die zuivere aanvaarding van de
nalatenschap tot gevolg heeft. Hetzelfde
geldt voor een erfgenaam die uit eigen
middelen een rekening van de overledene
betaalt om een incassoprocedure te voorkomen.

De nieuwe wet ten aanzien van zuivere
aanvaarding
Met de Wet bescherming erfgenamen tegen
schulden wordt verduidelijkt wanneer
sprake is van zuiver aanvaarden en worden
de gedragingen die leiden tot zuivere aanvaarding beperkt. Van zuivere aanvaarding
is voortaan alleen sprake als een erfgenaam
beschikkingshandelingen verricht door
goederen van de nalatenschap te verkopen,
te bezwaren (met bijvoorbeeld een nieuwe
hypotheek) of op andere wijze aan het verhaal van schuldeisers te onttrekken.
Een erfgenaam die een fotoalbum meeneemt uit de woning van de overledene
onttrekt geen zaak aan het verhaal van
schuldeisers. Een fotoalbum heeft
immers enkel emotionele waarde en
betreft dus geen verhaalsobject, zodat
het meenemen ervan geen beschikkingshandeling is die tot zuivere aanvaarding
leidt. Maar let op bij het afvoeren van
vermeende waardeloze inboedel naar de
stort, of het verdelen van (antieke)
inboedelgoederen tussen de erfgenamen
onderling.

De nieuwe wet ten aanzien van onverwachte schulden
Lonneke: “De nieuwe wet biedt erfgenamen
tevens bescherming tegen onverwachte
schulden. Een onverwachte schuld is een
schuld die de erfgenaam niet kende en ook
niet hoefde te kennen op het moment dat
hij de nalatenschap zuiver aanvaardde.
Een erfgenaam zal dus onderzoek moeten
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doen naar de schulden van de overledene.
Bij latere ontdekking van een onverwachte
schuld kan binnen drie maanden na ontdekking van die schuld een verzoek worden
gedaan aan de kantonrechter om de erfgenaam te machtigen de nalatenschap alsnog
beneficiair te aanvaarden. Wanneer de
nalatenschap reeds is verdeeld, kan een
verzoek worden gedaan om hem te ontheffen van zijn verplichting de onverwachte
schuld uit eigen vermogen te voldoen.
De meeste schulden van de overledene worden niet als onverwachte schuld aangemerkt. Dit geldt slechts in uitzonderlijke
gevallen. Per geval zal de rechter hierover
oordelen.”

Tot slot
“De nieuwe wet biedt de erfgenamen meer
bescherming”, concludeert Lonneke afsluitend. “Maar het blijft van belang om je
bewust te zijn van wat je doet en tijdig professionele hulp in te schakelen. Voor meer
informatie over de afwikkeling van een
nalatenschap of het opstellen van een aangifte erfbelasting kun je contact opnemen
met Tijssen cs.”
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