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Voor een degelijk advies is ook die informatie die u liever niet vertelt van belang

Enige tijd geleden luisterde ik naar een welbespraakte docent 

die ons moest bijpraten over het onderwerp ‘Fiscaal bewust 

ondernemen’. Volgens hem was er een aantal vragen die je altijd 

moet stellen voordat je een advies kunt geven op welke wijze 

de ondernemer bij zijn overlijden zo min mogelijk belastingen 

verschuldigd zal zijn. 

Een van die vragen was: ‘Hoeveel kinderen heeft u’? Als de 

ondernemer dan een antwoord gaf van ‘Ik heb twee kinderen’, 

dan moest de volgende vraag volgens deze docent luiden: 

‘Hoeveel kinderen heeft u echt’? Het advies van deze docent was 

wel om die tweede vraag niet in het bijzijn van de vrouw van 

de ondernemer te stellen. Dit ter voorkoming van huwelijkse 

twisten in het bijzijn van de adviseur. 

Hoewel wat lacherig op de stelling van de docent werd 

gereageerd bewijst de actualiteit bij menig adviseur dat de 

realiteit en de levenservaring van deze al wat oudere docent 

niet ver uit elkaar lopen.

Onlangs beoordeelde ik het concept-testament van een van 

mijn cliënten, een vertegenwoordiger van een internationale 

onderneming, wiens echtgenote al jaren geleden was overleden. 

Het viel mij op dat de notaris in het testament had opgenomen 

dat mijn cliënt alles naliet aan zijn kinderen, zijn drie zonen. 

Gewapend met de bagage uit de voornoemde cursus vroeg ik in 

een vervolggesprek met deze cliënt door. Uiteindelijk gaf deze 

cliënt schoorvoetend toe dat er een kans was dat ergens op deze 

wereld een kind of zelfs meerdere kinderen konden rondlopen 

van wie hij niets af wist. Wel gaf hij daarbij aan dat mochten 

zich na zijn overlijden nog kinderen melden, dat hij die niet 

financieel in de kou wilde laten staan. 

Op mijn advies werden daarna de drie zonen bij naam in het 

testament genoemd. De eventuele buitenechtelijke kinderen 

kunnen dan aanspraak maken op de legitieme portie. Dat is 

het deel van de erfenis waarop kinderen altijd recht hebben, 

ook als ze onterfd zijn. De legitieme portie is de helft van het 

wettelijk erfdeel. De legitieme portie moet dan wel door het 

buitenechtelijk kind worden opgeëist. Dit kan door eventueel 

een DNA-test waarbij het buitenechtelijke kind aantoont wie de 

biologische vader is. Dit kan lastig zijn als de biologische vader 

al wat langer is overleden en DNA-materiaal verloren is gegaan.

Onlangs kwam ik nog een uitspraak tegen van het Gerechtshof 

Leeuwarden uit het jaar 2012. In deze uitspraak kreeg een 

vrouw toestemming om haar vermeende vader te laten 

opgraven voor DNA-onderzoek. Het Hof achtte DNA-onderzoek 

gerechtvaardigd, gelet op het recht en het belang van de vrouw 

om te weten wie haar vader is, waarbij tevens dit recht en 

belang werden afgewogen tegen het piëteitsgevoel jegens de 

overledene en een ongestoorde rustplaats voor hem.

In de jurisprudentie komen soms de spannendste verhalen 

voorbij. Bekend is het verhaal van een vermogend man die geen 

kinderen had, waarbij direct na zijn overlijden de erfgenamen 

zich behoorlijk rijk rekenden. Een paar weken na de begrafenis 

van deze man dook er een vrouw op die vertelde dat zij de 

dochter was van de overleden man. De nabestaanden lieten de 

man echter opgraven en daarna cremeren. De vrouw liet het 

er niet bij zitten en haalde uit het graf van haar opa voldoende 

DNA-materiaal om daarmee aan te tonen dat ze wel degelijk 

familie was.

Voor een degelijk advies om de nalatenschap te regelen is ook 

die informatie die u liever niet  aan uw fiscaal of financieel 

adviseur vertelt van belang. Volledigheid en tijdigheid van 

die informatie kan minder aangename verwikkelingen bij de 

afhandeling van de nalatenschap voorkomen. ‹
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