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O nlangs kwam bij mij een klant binnen die ietwat  

onzeker overkwam. Hij voelde zich niet op zijn gemak. 

Een houding die ik van hem niet gewend was. Ook was 

het doel van het gesprek niet direct helemaal duidelijk. Het ging 

te lang over koetjes en kalfjes. Na wat heen en weer gepraat 

over de situatie in zijn branche kwam hij plotseling met de 

vraag naar voren: ‘Kan ik mijn echtgenote ook onterven?’ 

Alhoewel wij met deze klant meerdere keren discussies hadden 

over de privéonttrekkingen in verhouding tot de gerealiseerde 

winsten van zijn eenmanszaak was dit voor mij toch een ver-

rassende vraag. In ieder geval was het geen alledaagse vraag. De 

klant vertelde openhartig dat zijn vrouw ‘geen gat in haar hand 

had, maar eigenlijk geen hand meer over had’. 

De man zat er echt mee. Deze column is dan ook zeker niet 

bedoeld om binnen ons lezerspubliek te stoken tussen gelukkig 

getrouwde echtgenoten. 

Het blijkt echter dat veel mensen met dit onderwerp niet erg 

bekend zijn. Om deze column leesbaar te houden heb ik het 

over de echtgenoot, maar u mag daar ook lezen: echtgenote of 

geregistreerd partner.

Om met de deur in huis te vallen: onterven van een echtgenoot 

is altijd al mogelijk geweest. Tot begin van de vorige eeuw was 

een echtgenoot zelfs geen erfgenaam. Men kon een echtgenoot 

wel bij testament tot erfgenaam benoemen, maar als men 

geen testament had dan erfde de echtgenoot niets. In 1923 

heeft de wetgever aan de langstlevende echtgenoot een erfdeel 

toegekend. Daarna ontstond in de volksmond de uitspraak: de 

langstlevende krijgt de helft plus een kindsdeel. Die uitspraak is 

niet juist. De langstlevende krijgt volgens de wet een kindsdeel. 

Maar als de echtgenoten in gemeenschap van goederen zijn 

gehuwd, dan heeft de langstlevende al de helft. Het resultaat is 

dan dat na het overlijden van één van beiden de langstlevende 

de helft plus een kindsdeel heeft. Is men echter gehuwd met 

uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen, dan heeft de 

langstlevende uitsluitend een kindsdeel.

Het huidige erfrecht, dat geldt sinds 1 januari 2003, heeft de 

positie van de langstlevende versterkt. Als er geen testament is, 

krijgt de langstlevende alles in eigendom en de kinderen krijgen 

een vordering in geld op de langstlevende. Die vordering behoeft 

de langstlevende in beginsel pas bij zijn overlijden te betalen.

Wat is echter de positie van de langstlevende als hij is onterfd? 

Staat hij dan helemaal met lege handen? Voor 1 januari 2003 

stond de langstlevende met lege handen. Bij een gemeenschap 

van goederen had en hield hij wel de helft. De wetgever vond 

dat echter niet meer passen in deze tijd. De wetgever heeft hier-

over nagedacht en heeft de langstlevende drie rechten toege-

kend. Die rechten zijn zo sterk dat die niet bij testament kunnen 

worden uitgesloten. 

Het eerste recht geeft de langstlevende de bevoegdheid de ech-

telijke woning en de inboedel gedurende zes maanden na het 

overlijden te blijven bewonen/gebruiken.

Bij het tweede recht kan de langstlevende van de erfgenamen 

afdwingen dat zij een vruchtgebruik op de echtelijke woning en 

de inboedel vestigen ten behoeve van hem. Dit moet hij echter 

wel binnen zes maanden na het overlijden eisen. 

Bij het derde recht kan de langstlevende van de erfgenamen 

eisen dat zij een vruchtgebruik vestigen op andere goederen 

ten behoeve van hem. Dit recht moet hij binnen één jaar na het 

overlijden eisen.

Uit deze rechten blijkt dat de langstlevende bij onterving nu niet 

meer met lege handen staat. Uiteraard moet de langstlevende 

wel de termijnen goed in de gaten houden. 

Na deze informatie ging de klant gerustgesteld huiswaarts. Hij 

had zijn actieplan klaar. Al blijf ik toch heimelijk benieuwd hoe 

het volgende bezoek met deze klant zal verlopen. ‹
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