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Bescherming erfgenamen tegen schulden
Onlangs heeft staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie het wetsvoorstel "Bescherming erfgenamen
tegen schulden" ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel dient erfgenamen bescherming te bieden
tegen zogenaamde "schulderfenissen".
Wanneer iemand komt te overlijden en u bent erfgenaam, dan weet u niet altijd of de overledene schulden
heeft. Het kan immers zijn dat u onbekend met de financiële situatie van de overledene. U kunt dan voor
onaangename verassingen komen te staan, als achteraf blijkt dat er meer schulden dan bezittingen zijn.
Men spreekt dan van een "schulderfenis". Als u niets doet en u gedraagt u als een gewone erfgenaam, dan
heeft u volgens het Nederlandse erfrecht de nalatenschap "zuiver aanvaard". Dit betekent dat u in privé
aansprakelijk bent voor een negatief saldo van de nalatenschap (schulderfenis).
Wanneer gedraagt u zich als een zuivere erfgenaam?
U gedraagt zich al als een zuivere erfgenaam, wanneer u bijvoorbeeld de woning van de overledene
leeghaalt. Soms moet een woning al snel leeg gehaald worden, bijvoorbeeld als de overledene in een
zorginstelling woonde. Ook in dat geval wordt u door de Nederlandse wetgever gezien als zuivere
erfgenaam. Ook het meenemen van een familiefotoboek uit de boedel of het meegeven van bepaalde
inboedelgoederen aan de kringloopwinkel, zijn daden van zuivere aanvaarding.
Hoe kunt u voorkomen dat u als zuivere erfgenaam wordt gezien?
In principe kent het Nederlandse erfrecht twee mogelijkheden: verwerpen en "beneficiair aanvaarden". In
het eerste geval legt u een verklaring bij de Rechtbank af dat u geen erfgenaam wenst te zijn. Nadelen
hiervan zijn dat u niets erft als blijkt dat er toch meer bezittingen dan schulden zijn en uw kinderen komen
automatisch als erfgenamen voor u in de plaats (ook als er sprake is van een schulderfenis). In het tweede
geval legt u een verklaring af dat u wel erfgenaam wilt zijn, maar dat u niet in privé aansprakelijkheid wenst
te zijn voor een tekort. De nalatenschap dient dan via een strikte procedure afgewikkeld te worden, maar
geeft u wel zekerheid. Let op: in beiden gevallen dient u zich niet eerst als zuiver erfgenaam te hebben
gedragen!
Veel organisaties in Nederland, zoals bijvoorbeeld de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en de Raad
voor de Rechtspraak vonden het onredelijk dat men in principe automatisch als zuivere erfgenaam wordt
gezien, temeer omdat sinds de economische crisis steeds vaker schulderfenissen voorkomen. Vandaar dat
de staatssecretaris met het wetsvoorstel is gekomen dat erfgenamen bescherming biedt. Kortgezegd komt
het wetsvoorstel er op neer dat u alleen nog als zuivere erfgenaam wordt gezien als u goederen van de
nalatenschap verkoopt, bezwaart of op een andere manier ten nadele van schuldeisers aan de boedel
onttrekt.
Alhoewel het nog geen wet is, maar slechts een wetsvoorstel, is het wel een goede stap in de richting van
de bescherming van erfgenamen tegen schulden!
Voor meer informatie: Notariskantoor Kooi te Beetsterzwaag, telefoonnummer 0512-382415.

