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Erven, lust of last?
Steeds vaker krijgt de advocaat te maken met problemen rondom een 
nalatenschap. Daarvoor zijn diverse verklaringen mogelijk: mensen worden 
mondiger, er wordt een groter vermogen nagelaten en door de hoeveelheid 
echtscheidingen is er vaker sprake van samengestelde gezinnen, zowel aan 
de kant van de erflater als aan de kant van de erfgenamen. 

Vaak weten mensen niet goed hoe te beginnen en te handelen als er een 
nalatenschap openvalt. Wat moet u doen als u erfgenaam wordt? In de 
eerste plaats is het van belang om te weten of er wel of niet een testament 
is. Informatie kan worden opgevraagd bij het Centraal Testamenten Register.
In dit register wordt melding gemaakt van onder andere  testamenten, en 
bij welke notaris het laatste testament is opgemaakt. Bij die notaris vraagt 
u dan een kopie. Een belanghebbende kan dit opvragen. Niet alleen de 
erfgenamen, maar ook het onterfde kind is een belanghebbende. Als er geen 
testament is, moet de nalatenschap volgens de wet worden afgewikkeld. 

Vervolgens is aan u de keuze de erfenis te verwerpen, te aanvaarden of 
te aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. In dat laatste 
geval wordt voorkomen dat u alleen met schulden wordt opgezadeld en 
aanvaardt u alleen als er een positief saldo is. Bedenk wel dat in het huidige 
erfrecht de positie van de overgebleven - ouder de langstlevende - zo sterk 
is dat in feite pas na overlijden van beide ouders, beide nalatenschappen 
worden afgewikkeld. 

Wanneer heeft u een advocaat nodig? Bijvoorbeeld als een broer of 
zus onvindbaar is. Alle erfgenamen moeten immers meewerken aan 
de afwikkeling van de nalatenschap. Regelmatig komt het voor dat de 
erfgenamen het niet eens zijn over de manier waarop moet worden 
verdeeld. Vaak blijkt pas na overlijden dat het ene kind een schenking heeft 
gekregen en de ander niet, of dat er geld is geleend. Omdat ouders niet 
altijd open waren tegen hun kinderen kan dit tot verrassingen leiden.

Uiteraard kan dan de hulp van de notaris worden verzocht, procederen 
kan deze echter niet. Dan komt er een advocaat aan te pas, die via een 
dagvaarding de rechtbank verzoekt de wijze van verdeling vast te stellen, 
Een goede onderbouwing van de standpunten, vergezeld van bewijsstukken, 
is uiteraard onontbeerlijk. De rechter kan tijdens de zitting nog proberen 
om een schikking tot stand te brengen. Soms lukt dat gelukkig toch nog. De 
familieverhoudingen worden echter nooit meer zoals ze waren.
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