Pas op voor (schuld)erfenissen!
Steeds vaker doen erfgenamen afstand van een erfenis of accepteren de erfenis alleen onder voorwaarden.
Door het accepteren van een schulderfenis kunnen erfgenamen financieel in de problemen komen.
Financiële meevaller?
Behalve aan het verlies van een dierbare, denkt menig erfgenaam bij een erfenis (vooral) ook aan een
financiële meevaller. Dat is echter steeds vaker niet het geval. Huizen die 'onder water' staan, persoonlijke
leningen, uitgestelde betalingen ('koop nu, betaal later'), enzovoort, zijn erfenissen risicovol geworden.
Erfenis accepteren?
Men kan een erfenis ‘met alle lusten en lasten’ accepteren (dat heet zuiver aanvaarden). De erfgenamen zijn
dan aansprakelijk voor de betaling van alle schulden van de overledene. Is er een tekort, jammer dan, de
erfgenamen moeten dat met eigen geld bijpassen.
Erfgenamen zijn echter niet verplicht een erfenis te accepteren. Er zijn nog twee andere keuzes: verwerpen
(afstand doen) of beneficiair aanvaarden (geen aansprakelijkheid voor schulden mits je de wettelijke regels
volgt). In beide gevallen hoeven de erfgenamen - in beginsel - niet met eigen geld bij te passen.
Gedragen als erfgenaam
Soms is er geen keuze om te verwerpen of beneficiair te aanvaarden. De wet zegt dat een erfenis is
geaccepteerd als men zich als ‘erfgenaam gedraagt’; bijvoorbeeld door schulden van de overledene te betalen
of door de inboedel (bijvoorbeeld via Marktplaats) te verkopen. Ook het weggeven van inboedel kan tot
aansprakelijkheid leiden. Vraag dus eerst advies voordat je iets doet!
De wet biedt enige bescherming
Je kunt maar één keer kiezen of je de erfenis accepteert, verwerpt of beneficiair aanvaardt. De wet geeft soms
erfgenamen een ontsnapping als zij de erfenis al hebben geaccepteerd en vervolgens plotseling worden
geconfronteerd met een onverwachte schuld. Die schuld moet echt onverwacht zijn; als je door enig
onderzoek van het bestaan had kunnen weten, biedt de wet geen bescherming. Dus doe eerst enig onderzoek
naar omvang van de erfenis voordat je iets tekent of je zaken gaat regelen.
Meer weten? Maak vrijblijvend een afspraak. U bent van harte welkom!
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