De onbekende erfenis
Een ver familielid is komen te overlijden en u blijkt één van
de erfgenamen te zijn. Aanvankelijk lijkt dit een financiële
meevaller voor u. Daarom begint u alvast de spullen van de
overledene te sorteren: waardevolle spullen worden
meegenomen en waardeloze spullen worden naar de stort
gebracht. Hoe omvangrijk de nalatenschap precies is, daar
komt u later wel achter.

Maar pas op, dit kan weleens vervelend voor u uitpakken!

Wanneer u zich bij een onbekende erfenis als erfgenaam
gedraagt, wordt u namelijk geacht de nalatenschap zuiver te
hebben aanvaard.

Met een zuivere aanvaarding, aanvaardt u de gehele

nalatenschap (dus zowel de eventuele schulden als de
eventuele baten). Als de overledene toch meer schulden
blijkt te hebben dan bezittingen, wordt u opgezadeld met
een negatieve nalatenschap waar u - door de zuivere
aanvaarding - ook nog eens met uw eigen vermogen
aansprakelijk voor bent.

Gedraag u daarom niet direct als erfgenaam en laat eerst de
omvang van de nalatenschap uitzoeken. Mocht de omvang
van de nalatenschap onduidelijk blijven, dan kunt u er voor
alle zekerheid voor kiezen om de nalatenschap onder het
voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden, ook wel
"beneficiaire aanvaarding" genoemd. Door beneficiaire
aanvaarding aanvaardt u eventuele baten en verwerpt u
eventuele schulden. Hiermee voorkomt u dus dat u
aansprakelijk bent voor de schulden van de nalatenschap,
indien die meer bedragen dan de baten.

Beneficiair aanvaarden kan uitsluitend door het afleggen

van een verklaring bij de Rechtbank en is uitsluitend
mogelijk zolang u zich nog niet heeft gedragen als een
erfgenaam die zuiver heeft aanvaard. Aan een beneficiaire
aanvaarding zijn wel griffiekosten verbonden.

Ons kantoor kan u helpen bij het uitzoeken van de omvang
van een nalatenschap, danwel adviseren over het
aanvaarden van een erfenis. Neemt u hierover gerust
contact met ons op.
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Openingstijden:
Maandag tot en met
donderdag van:
08:30 tot 17:00 uur

Vrijdag van:
08:30 tot 16:00 uur

Op afspraak:
Woensdag- en
donderdagavond open.

