
Het leek er enige tijd op dat er een wet 
zou komen die erfgenamen automatisch 
beneficiair zou laten aanvaarden. 
Maar: beneficiaire aanvaarding kent 
best wat beperkingen, dus nu is 
besloten dat het anders wordt. 
Een automatische beneficiaire 
aanvaarding komt er dus niet.
Nee, zegt nu ook de wetgever - naast 
de rechter die oordeelde in de casus 
van De Koperen Pan - in het 
wetsvoorstel. Je wordt geacht pas 
zuiver te hebben aanvaard als je je 
ondubbelzinnig en zonder voorbehoud 
gedraagt door goederen van de 
nalatenschap te gaan verkopen, 
bezwaren of op een andere wijze aan 
het verhaal van schuldeisers onttrekt.
Dit wetsvoorstel is op 1 september 
jongstleden in werking getreden. 
De tekst zal trouwens nog enigszins 
worden ‘gefinetuned’ bij reparatie-
wetgeving.

Gemeenschap van goederen
Dan wil ik u graag even meenemen 
naar het wetsvoorstel inzake de 
wijziging van de gemeenschap van 
goederen. Veel mensen zijn als zodanig 

gehuwd. Er is nu een wetsvoorstel,  
dat ondertussen is aangenomen door 
de Tweede Kamer, waarin wordt 
voorgesteld dat de gemeenschap van 
goederen automatisch een beperkte 
gemeenschap van goederen gaat 
worden indien men trouwt zonder 
huwelijkse voorwaarden en inwerking-
treding van deze wet. Het is ten tijde 
van het schrijven van dit artikel in 
behandeling bij de Eerste Kamer, 
alwaar reeds enige kritische vragen 
zijn gesteld.
Bent u al getrouwd in gemeenschap 
van goederen dan blijft dat zo. 
Trouwt u na de inwerkingtreding van 
deze wet, dan is er een beperkte 
gemeenschap van goederen, 
waarin wel valt:
- alle goederen die voor de aanvang 

aan echtgenoten gezamenlijk 
toebehoorden;

- alles wat tijdens het huwelijk is 
verkregen door een van de 
echtgenoten of door hen beiden;

en waarin niet valt:
- hetgeen u privé had voor het huwelijk;
- schenkingen en erfenissen en 

dergelijke.
Tja, daar wordt het niet veel 
eenvoudiger van. Hoe houdt u bij wat u 
had voor het huwelijk?  
En als u gezamenlijk in een bepaalde 
verhouding iets had aangekocht, is het 
goed ineens door het huwelijk volledig 
gemeenschappelijk!
We moeten maar afwachten hoe dit 
ontwikkelt en of het door de Eerste 
Kamer heen zal komen, gezien de 
kritische vragen die gesteld zijn.
Net als over de ‘Koperen Pan’ wilde ik 
deze informatie toch graag alvast even 
met u delen!

Schenkingen
Tenslotte nog dit: volgend jaar mag u 
weer éénhonderdduizend euro  
(€ 100.000) schenken.
Het overgangsrecht echter is erg 
ingewikkeld. Als u daarvan gebruik wilt 
maken kan het verstandig zijn nog dit 
jaar even te kijken of u al iets moet 
doen. Het kan namelijk zijn dat u dit 
jaar al een deel moet schenken om 
volgend jaar tot die € 100.000 te 
kunnen schenken! Neemt u even 
contact met ons op om dit kort te 
sluiten.

0348-561427 / 0348-473000
info@notarisoudewater.nl

www.notarisoudewater.nl

Rodezand 42
3421 BB Oudewater
PB 31, 3420 DA Oudewater

U kunt ook chatten met de notaris,  
zie www.notarisoudewater.nl
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Enige tijd geleden schreef ik u over 
de casus van De Koperen Pan.  
Dat ging over die erfgenamen die 
aan het einde van een dag dat ze 
woning hadden leeggeruimd van 
een overledene gingen eten bij een 
restaurant genaamd ‘De Koperen 
Pan’ en de rekening betaalden van 
de rekening van de overledene. 
Ha, zei een schuldeiser, nu hebben ze 
zuiver aanvaard en kan ik mijn schuld 
op hun vermogen verhalen. Want door 
daden van aanvaarding kan iemand 
namelijk al geacht worden de 
nalatenschap zuiver te aanvaarden. 
De Hoge Raad zei gelukkig daarna  
“dat dit toch niet de bedoeling kan zijn 
en dat erfgenamen beter beschermd 
zouden moeten worden”.  
Het etentje liep dus met een sisser af.
Men wilde af van het bovenstaande 
gevaar dat je door bepaalde feitelijke 
(beheers)handelingen geacht zou 
kunnen worden zuiver te hebben 
aanvaard, want waar ligt dan de grens 
en wat zijn nou daden van aanvaarding? 
Eten op kosten van de overledene?
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