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De erfenis: accepteren 
of anticiperen?

b ij overlijden is er sprake van een 
erfenis. Bij een erfenis wordt er vaak 
gedacht aan grote sommen geld 

of kostbare voorwerpen. Dit hoeft echter 
niet altijd zo te zijn. Ook schulden kunnen 
geërfd worden. De erfgenaam heeft de keus 
de nalatenschap te aanvaarden of te weige-
ren. De erfgenaam is aansprakelijk voor de 
schulden van de overledene. Daarom heeft 
iedere erfgenaam het recht de nalatenschap 
te weigeren. Wanneer de erfgenaam de 
nalatenschap eenmaal heeft geaccepteerd 
kan de erfgenaam de nalatenschap niet 
meer weigeren. Wanneer niet zeker is of de 
nalatenschap een positief saldo heeft, heeft 
de erfgenaam de keus om de nalatenschap 
beneficiair te aanvaarden. Dit heet ook wel 
het aanvaarden onder het voorrecht van 
boedelbeschrijving. Dat betekent dat de 
nalatenschap alleen geaccepteerd wordt 
voor zover die positief is. Als de schulden 
groter dan de bezittingen zijn, dan wordt 
de erfgenaam hiervoor niet aansprakelijk 
en heeft de schuldeiser het nakijken. Als er 
meerdere erfgenamen zijn en één erfgenaam 
wil uitsluitend beneficiair aanvaarden dan 
moet de gehele erfenis beneficiair worden 
afgewikkeld.

Een zaak waaruit duidelijk bleek dat het 
voor een erfgenaam mis kan gaan, kwam 
naar voren uit een geding eind vorig jaar 
voor de rechtbank Amsterdam. Het geding 
was als volgt: Een buurman had zich bij 
wijze van mantelzorg het lot van de erflater 
aangetrokken en had zich met de uitvaart 
van de erflater ingelaten. De buurman had 
een uitvaartondernemer opdracht gegeven 
de uitvaart te verzorgen in de veronderstel-
ling dat de kosten daarvan ten laste van de 

nalatenschap zouden komen, of althans 
gedekt zouden worden uit een bij de buur-
man bekende uitvaartpolis van de erflater. 
Na een procedure tussen de buurman en 
de uitvaartondernemer werd de buurman 
veroordeeld tot betaling van de uitvaartkos-
ten. In de hiergenoemde rechtsgang wenste 
de buurman onder andere de door hem 
betaalde uitvaartkosten van de erfgename 
vergoed te zien. De erfgename betwiste 
echter erfgename te zijn en stelde dat zij de 
nalatenschap had verworpen. 

De buurman baseerde zijn vordering op de 
volgende feiten: De erfgename had na het 
overlijden van de erflater de buurman uit 
eigener beweging verzocht om afgifte van de 
spullen van de erflater, waaronder de pinpas. 
De erfgename had getekend voor ontvangst 
van de spullen. Ook bleek uit een brief van 
een landelijke bank, waar de erflater een 
rekening had, dat die bank de erfgename, als 
erfgename had aangemerkt van de erflater. 
De rechtbank diende de vraag te beantwoor-
den of erfgename op grond van de door de 
buurman gestelde gedragingen in weerwil 
van erfgenames verwerping toch erfgename 
van de nalatenschap was geworden. De 
rechtbank nam bij de beantwoording van 
deze vraag het bepaalde in artikel 4:192 lid 
1 BW tot uitgangspunt. Op grond daarvan 
wordt een erfgenaam die zich ondubbelzin-
nig en zonder voorbehoud als een zuiver 
aanvaard hebbende erfgenaam gedraagt 
geacht de nalatenschap zuiver te aanvaar-
den tenzij deze erfgenaam zijn keuze reeds 
eerder heeft gemaakt. De rechtbank komt 
dan ook in deze casus tot de slotsom dat de 
gedragingen van de erfgename de conclusie 
rechtvaardigen dat erfgename zich ondub-

belzinnig als erfgenaam had gedragen en dat 
daaruit de wil bleek tot zuivere aanvaarding 
van de nalatenschap. De rechtbank veroor-
deelde de erfgename tot betaling aan de 
buurman van diens gemaakte kosten van de 
uitvaart. 

De conclusie van deze uitspraak is dan ook 
dat als u een erfenis van iemand ontvangt, 
maar onzeker bent over de samenstelling 
van diens vermogen, dat u voordat u die  
erfenis accepteert, u eerst anticipeert op 
deze onzekere situatie door de erfenis te 
aanvaarden onder het voorrecht van boedel-
beschrijving. U voorkomt dan in elk geval 
dat u voor onaangename financiële verras-
singen komt te staan. 

Pieter Koster is belastingadviseur bij  

Profinis Accountants & Adviseurs te Urk

‘Iedere erfgenaam 
heeft het recht de  
nalatenschap te  

weigeren’


