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Stel uw vraag online, gratis inloopspreekuur:

Erfrecht behoort van oudsher tot het werkterrein van de notaris. In de loop der tijd is echter
gebleken dat specialistische kennis op het terrein van het erfrecht bij de advocatuur onontbeerlijk is met name als er geschillen zijn ontstaan bij de afwikkeling van een nalatenschap.
De vFAS (Vereniging
van Familierecht
Advocaten
Scheidingsmediators)
verzorgt sinds 2013
maandag
tot en met
vrijdag
08.30 - 09.30 uur
een juridische specialisatieopleiding erfrecht en medio 2013 is de VEAN (Vereniging Erfrecht
Advocaten Nederland) opgericht, beiden met het doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening
door advocatenmaandag,
op het gebiedwoensdag
van erfrecht te
enbevorderen.
vrijdag 13.00 - 16.00 uur

Hulst/Terneuzen
Middelburg

www.derechteradvocaten.nl

De Rechter Advocaten en Mediators heeft deze nieuwe specialisatie in huis! Mr. J.C.M. (Hanneke) Berbée- van Koningsbruggen heeft als enig advocaat in Zeeland de juridische specialisatieopleiding Erfrecht van de vFAS afgerond en is daarvoor cum laude geslaagd. Ook heeft
zij met goed gevolg het door de VEAN verplicht gestelde toelatingsexamen voltooid.
In deze rubriek zult u in de toekomst ook op de hoogte worden gehouden over ontwikkelingen
op het gebied van het erfrecht. Vandaag een eerste versie.

Erfgenaam, u bent gewaarschuwd!
Een erfgenaam kan een nalatenschap
aanvaarden of verwerpen. Bij verwerping wordt men geen erfgenaam
en loopt men dus ook geen financieel
risico. Aanvaart men een nalatenschap
dan kan dat anders liggen. Bij een beneficiaire aanvaarding wordt de nalatenschap aanvaard voor zover deze positief is. In dat geval is men met het eigen
privévermogen niet aansprakelijk voor
schulden van de nalatenschap. Een erfgenaam die niet beneficiair maar zuiver
heeft aanvaard, loopt echter het risico
dat hij schulden van de overledene uit
zijn eigen privévermogen moet betalen.
De keuze tot verwerping of aanvaarding kan
worden uitgebracht door het afleggen van
een verklaring op de griffie van de rechtbank. Echter, het zuiver aanvaarden van een
nalatenschap kan ook worden aangenomen
wanneer een erfgenaam, voordat hij een dergelijke verklaring aflegt, zich gedraagt alsof
hij de nalatenschap zuiver heeft aanvaard en
dit kan verstrekkende gevolgen hebben zo
blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof
Den Haag van 8 april 2014.

vaart. Het Hof beantwoordde deze vraag
bevestigend. Hoe gering het bedrag van de
maaltijd ook is, zo oordeelde het Hof, de erfgenamen hebben geld van de nalatenschap
voor zichzelf gebruikt door de kosten van
de maaltijd van de bankrekening van erflaatster te betalen. Door zo te handelen hadden de erfgenamen beschikt over de nalatenschap en hebben zij door hun gedrag de
nalatenschap zuiver aanvaard. Als gevolg
van de zuivere aanvaarding waren de erfgenamen gehouden om de schulden van
erflaatster die niet uit haar nalatenschap
konden worden betaald uit eigen vermogen te voldoen. U zult begrijpen dat de erfgenamen dit niet hadden voorzien toen zij
met de bankpas van erflaatster de maaltijd
betaalden.
Heeft u vragen op het gebied van erfrecht
dan kunt u contact opnemen met ons kantoor voor een vrijblijvend gesprek.
Mr. J.C.M. Berbée- van Koningsbruggen

In deze zaak hadden de erfgenamen op de
sterfdag van erflaatster tijdens het regelen
van de uitvaart gezamenlijk met hun partners een maaltijd genuttigd in restaurant
“De Koperen Pan” in Delft. Voor de maaltijd
moest € 119,- worden betaald en de erfgenamen betaalden dit bedrag van het banksaldo van erflaatster.
Later blijkt dat erflaatster een negatief vermogen had en het Hof moest oordelen over
de vraag of de erfgenamen de nalatenschap
zuiver hadden aanvaard door gezamenlijk
te gaan eten ter voorbereiding van de uit-
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