AANTAL SCHULDERFENISSEN WEER TOEGENOMEN
Onlangs publiceerde Netwerk Notarissen de schulderfenissenmonitor. Uit deze
monitor blijkt dat steeds meer erfgenamen afstand doen van een erfenis of de
erfenis alleen onder voorwaarden accepteren. Door het accepteren van een
schulderfenis kunnen erfgenamen namelijk zelf financieel in de problemen komen.
Door de crisis is een erfenis niet altijd meer een financiële meevaller.
Onverkoopbaar huis
Vóór de crisis was een erfenis meestal synoniem voor een financiële meevaller. Dit is
echter al lang niet meer het geval. Door onverkoopbare huizen en meer persoonlijke
schulden zijn erfenissen risicovol geworden voor de erfgenamen. Dit is terug te zien in de
schulderfenissenmonitor van Netwerk Notarissen. Elk jaar doet dit samenwerkingsverband
van 150 notariskantoren een steekproef bij rechtbanken naar het aantal beneficiaire
aanvaardingen en verwerpingen van erfenissen. In 2013 is bij vijf van de elf rechtbanken
een steekproef gedaan waaruit blijkt dat het aantal beneficiaire aanvaardingen met 38%
en het aantal verwerpingen met 22% is toegenomen ten opzichte van 2012.
Erfenis accepteren
Met het accepteren van een erfenis – dit wordt in de wet 'zuiver aanvaarden' genoemd –
wordt een erfgenaam aansprakelijk voor de schulden van de overledene; ook als de
schulden groter zijn dan de bezittingen. Deze erfgenaam moet dan met zijn eigen geld
bijpassen.
Een erfgenaam is niet verplicht een erfenis te accepteren. Er zijn namelijk nog twee
andere keuzes: verwerpen (afstand doen van de erfenis) of beneficiair aanvaarden (niet
aansprakelijk worden voor de schulden). In beide gevallen hoeft de erfgenaam niet uit
eigen portemonnee de schulden van de overledene te betalen.
Gedragen als erfgenaam
In sommige gevallen is er geen keuze om te verwerpen of beneficiair te aanvaarden. De
wet zegt namelijk dat een erfenis al is geaccepteerd als je je ‘gedraagt als erfgenaam’;
bijvoorbeeld door geld op te nemen van de bankrekening van de overledene of de
inboedel van de overledene via Marktplaats te verkopen. Ook minderjarigen hebben geen
keuze: als zij de erfenis willen accepteren dan moet dat altijd beneficiair gebeuren.
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