
Een notaris is veel bezig met de 
afwikkeling van nalatenschappen.
In de praktijk krijgen we veel 
vragen over wat wel en wat niet 
kan als mensen een erfenis 
krijgen en wanneer mensen 
risico’s lopen als ze in de 
nalatenschap zaken gaan regelen.
Vorig jaar is er een interessante 
uitspraak geweest over het wel  
of niet zuiver aanvaarden van een 
nalatenschap.
Zuiver aanvaarden van een 
nalatenschap houdt in dat u ook met 
uw eigen vermogen kan worden 
aangesproken voor eventuele 
schulden van de overledene.
U kunt ook beneficiair aanvaarden  
in plaats van zuiver.
Dat houdt in dat u dan niet met uw 
eigen vermogen aansprakelijk bent 
voor eventuele schulden.  
Kiest u ervoor om een nalatenschap 
beneficiair te aanvaarden, dan zijn wij 
u daarbij graag van dienst.  

U dient dan een verklaring te tekenen 
die de notaris maakt die wordt 
toegezonden aan de griffie van de 
rechtbank die daar (kort samengevat) 
een stempel op zet. Dan bent u op 
zich ‘veilig’ maar is de afwikkeling 
vaak wel wat moeizamer door wat 
strengere regels die dan gelden  
(de zogenaamde verplichte 
vereffening van de nalatenschap).

Er is een risico dat u de nalatenschap 
per ongeluk zuiver aanvaardt. 
Dat kan namelijk al als u daden van 
aanvaarding verricht, dus dat u zich 
gedraagt als erfgenaam. 
Maar wat zijn dan daden van 
aanvaarding?  
Daarover gaat deze uitspraak.
In deze uitspraak waren er twee 
erfgenamen die de nalatenschap 
uiteindelijk beneficiair hebben 
aanvaard, omdat het een negatieve 
nalatenschap betrof.
Deze erfgenamen hebben op de dag 
van het overlijden de begrafenis 

geregeld en een kist uitgezocht en 
alles wat normaliter op zo’n dag 
gebeuren moet gedaan.  
Ze sluiten de dag af met een maaltijd 
die zij genieten bij restaurant  
‘De Koperen Pan’. Ze pinnen de 
kosten voor die maaltijd met het 
bankpasje van de overledene. 
Een schuldeiser merkt dit op en u 
raadt het al: zij stelt dat deze 
erfgenamen zich ondubbelzinnig en 
zonder voorbehoud hebben gedragen 
als zuiver aanvaardende erfgenamen, 
zodat zij stelt dat zij haar vordering 
kan verhalen op het eigen vermogen 
van deze erfgenamen! 
De kantonrechter geeft de 
erfgenamen gelijk, het Hof daarna 
geeft deze schuldeiser gelijk,  
maar gelukkig zegt de Hoge Raad 
(ons hoogste rechtsorgaan), dat dit 
toch niet de bedoeling kan zijn.  
In de conclusie die geschreven is 
werd opgemerkt dat ‘het recht voor 
gewone mensen begrijpelijk moet 
blijven en niet mag leiden tot 
toepassingen die een absurde 
uitkomst tot gevolg hebben’.
Daar kunnen we wat mee, dunkt me.

Maar past u wel op als u tot een 
nalatenschap geroepen wordt!
Misschien moet u ook wel beneficiair 
aanvaarden.
Het is dus, zoals zo vaak in het recht, 
niet erg zwart/wit wat nu daden van 
aanvaarding zijn en wanneer u zich al 
gedraagt als erfgenaam.

Bent u nu al bang voor het openvallen 
van een mogelijke nalatenschap?
Dan kunt u op dit moment helaas 
niets doen. Alles wat u dan nu al wilt 
regelen is namelijk ‘nietig’.

Ondertussen leeft de opvatting dat de 
maatschappij gebaat is met een 
automatische beneficiaire 
aanvaarding. Daarvoor is een 
conceptwetsvoorstel in de maak.
Maar dat is nog lang geen wet.

Kijkt u tot die tijd goed uit voor 
openvallende nalatenschappen!
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