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ERFENIS AANVAARDEN OF VERWERPEN
Als u erfgenaam bent dan wordt u gevraag of u de erfenis wilt aanvaarden. Als u een erfenis
aanvaardt moet u zich goed realiseren dat u niet alleen de bezittingen aanvaardt maar ook de
schulden. Ook wanneer een erfenis positief lijkt, kan deze achteraf negatief blijken door allerlei
redenen, bijvoorbeeld een ‘onderwaarde’ op de eigen woning of doordat er legaten moeten worden
uitgekeerd.
Als u erfgenaam bent hebt u verschillende mogelijkheden om met een nalatenschap om te gaan:
1. zuiver aanvaarden;
2. beneficiair aanvaarden;
3. verwerpen.
Zuiver aanvaarden.
Als u een erfenis zuiver aanvaardt, neemt u alle bezittingen en schulden van de overledene over. Dit
betekent dat als er meer schulden zijn dan bezittingen, u als erfgenaam met uw eigen vermogen
aansprakelijk bent voor de schulden van de overledene.
Let op, als u zich als erfgenaam gedraagt kunt u onbewust een erfenis zuiver aanvaarden. Neemt u
dus niet alvast iets mee uit de erfenis en betaalt u niet alvast schulden van de overledene. U kunt zich
het beste terughoudend opstellen tot dat u een verklaring heeft afgelegd over het al dan niet
aanvaarden van een nalatenschap.

Beneficiair aanvaarden
Als er ook maar enig risico bestaat dat de overledene meer schulden had dan bezittingen, is het
verstandig om de erfenis beneficiair te aanvaarden.
Dit geldt ook als de overledene onbekende werkzaamheden verrichte of een riskant beroep had.
Maar het kan ook zijn dat tot het vermogen van de overledene nog uit te keren erfdelen (niet zelden te
verhogen met jaren rente) behoren. Dat speelt met name als een eerder overleden partner er voor
gezorgd heeft dat alles bij de langstlevende partner kon blijven.
Beneficiair aanvaarden betekent dat u als erfgenaam de schulden van de overledene betaalt voor
zover deze kunnen worden voldaan uit de erfenis. U hoeft niet met uw eigen geld schulden van de
overledene te betalen. Mocht de nalatenschap uiteindelijk toch een positief saldo kennen, dan komt
dit de erfgenaam wel ten goede.
Indien u de erfenis beneficiair aanvaardt, moet u de nalatenschap volgens strikte regels afwikkelen.
De wet geeft aan hoe dit moet en noemt dit vereffening. Deze afwikkeling is vergelijkbaar met de

afwikkeling na een faillissement. U kunt ervoor kiezen om de erfenis na beneficiaire aanvaarding te
laten afwikkelen door een notaris. De afwikkeling zal hierdoor in eerste instantie wel extra kosten met
zich meebrengen, maar in sommige gevallen kan dit toch de moeite waard zijn omdat u als
erfgenaam persoonlijk aansprakelijk bent voor een goed beheer en nette afwikkeling.
Is een minderjarige tot de nalatenschap gerechtigd, dan legt de wet aan de wettelijk
vertegenwoordiger (ouder/voogd) de plicht op beneficiair te aanvaarden. Ook dan gelden voor de
afwikkeling van de nalatenschap extra formaliteiten, waarvan in bepaalde gevallen wel afgeweken
kan worden. Uw notaris kan u hierover nader informeren.
Het beneficiair aanvaarden doet u door het (via de notaris) afleggen van een schriftelijke verklaring
van beneficiaire aanvaarding, die wordt verwerkt in het boedelregister, dat wordt aangehouden bij de
Rechtbank waar de erfenis is opengevallen. U kunt dit slechts doen zolang u geen handelingen van
aanvaarding hebt verricht. De griffierechten van de Rechtbank bedragen € 124,00.
Verwerpen
Het verwerpen van de erfenis doet u door het (via de notaris) afleggen van een schriftelijke verklaring
van verwerping, die wordt verwerkt in het boedelregister bij de Rechtbank. Ook dit kunt u slechts
doen zolang u geen handelingen van aanvaarding hebt verricht. De griffierechten van de Rechtbank
bedragen ook hiervoor € 124,00.
Wanneer u verwerpt en u kinderen heeft, zullen waarschijnlijk ook uw kinderen moeten verwerpen
omdat zij anders als erfgenamen in uw plaats treden. Zijn er minderjarige kinderen bij, dan zal er
toestemming aan de rechter gevraagd dienen te worden. In dat geval kunt u het beste contact
opnemen met uw notaris.
Termijn
Als u niet zeker weet of u de erfenis wilt aanvaarden dan kunt u daar in beginsel net zo lang over
nadenken als u wilt. De bevoegdheid om de keuze uit te brengen verjaart of vervalt niet.
Belanghebbenden kunnen zich echter tot de kantonrechter wenden, die de erfgenaam dan een
termijn kan stellen waarbinnen hij de keuze dient uit te brengen. Deze termijn kan door de
kantonrechter ook worden verlengd. Laat de erfgenaam de door de kantonrechter gestelde termijn
verlopen, dan is de sanctie op het stilzitten dat de erfgenaam dan van rechtswege (automatisch)
wordt geacht zuiver te hebben aanvaard met alle gevolgen van dien.
Verder kan het uitblijven van een keuze ook fiscale gevolgen hebben. Laat u zich derhalve goed
voorlichten.
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-----------------------------------------------------------Aansprakelijkheid:
Aan het schrijven van toelichtingen en commentaar wordt door ons de vereiste aandacht besteed. Het is echter altijd mogelijk, dat door wetswijzigingen of door
een andere uitleg die de rechter aan de wet geeft, zaken anders komen te liggen. In dat opzicht kunt u aan onze toelichting of voorlichting geen aanspraken
ontlenen.

