Als partners snel na elkaar overlijden…
Behalve veel leed geeft het overlijden van twee personen vlak na elkaar soms ook juridische problemen,
vooral wanneer zij overlijden zonder een testament. Soms gaat het hele vermogen slechts naar één kant
van beide families.
Wettelijke erfopvolging
In de wet is een standaardregeling opgenomen die bepaalt wie van wie erft en voor welke delen. In het
kort komt het erop neer dat eerst de echtgenoot en de kinderen van de overledene erven. Als de
overledene geen echtgenoot of kinderen heeft, dan erven ouders, (half)broers en (half)zussen.
Voorbeeld: hoe werken de standaard erfregels bij vlak na elkaar overlijden
Bert en Anna zijn pas gehuwd en hebben geen kinderen. Op hun huwelijksreis lopen ze een
voedselvergiftiging op. In het ziekenhuis komen ze beiden op dezelfde dag te overlijden. Anna overlijdt een
half uur eerder dan Bert. Beiden hadden ze nog niet nagedacht over testamenten.
Volgens het wettelijk erfrecht erft Bert van Anna, omdat Anna eerder is overleden en Bert haar
echtgenoot is. Omdat Bert en Anna nog geen kinderen hebben, erft vervolgens de familie van Bert zijn
nalatenschap, en in die erfenis zit dan ook het vermogen van Anna dat Bert als echtgenoot van haar heeft
geërfd. De familie van Anna erft dus niets.
Dit kan worden voorkomen door een testament te maken.
Hoe werkt de wet bij exact gelijktijdig overlijden?
Anders dan bij vlak na elkaar overlijden, regelt de wet dat als twee echtgenoten precies gelijktijdig
overlijden, zij niet van elkaar kunnen erven. Denk bijvoorbeeld aan het overlijden in geval van een autoongeluk. De situatie waarin onduidelijk is in welke volgorde twee personen zijn overleden, wordt op
dezelfde manier behandeld als een gelijktijdig overlijden.
Samenwoners
Samenwoners die geen huwelijk of geregistreerd partnerschap met elkaar zijn aangegaan, erven volgens
de standaardregeling niet automatisch van elkaar. In een testament kunnen ze elkaar wel als erfgenaam
benoemen. Het is dan verstandig om in het testament ook een bepaling op te nemen voor het geval de
samenwoners vlak na elkaar overlijden.
Meer weten? Maak vrijblijvend een afspraak. U bent van harte welkom!
Notariskantoor Roerdink & Stevelink helpt jou graag om jouw wensen op de juiste manier vast te leggen.
Wij zijn aangesloten bij Netwerk Notarissen, een landelijke organisatie van 150 notariskantoren die
steeds van elkaar leren en altijd aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. Wij maken deel uit van het
expertnetwerk van Netwerk Notarissen dat je helpt jouw juridische zaken makkelijker te maken.
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