
Hetni euw e w ettelijlre ertrecht ( I )
De overstelpende bela ngstelli ng voor zij n eercte lezi ng tij-
d ens een regiobij eenkomst b racht fisco al j u rist Riekhofi
voormalig estateplanner Regio Zuid, ertoe een drieluik te
sch r ij ve n v o a r B P A;, Ac,ti ef ,
tn het eercte deel zet Ben de werkingvan het nieuwe wet-
telijke erfrecht uiteen: de verervin g zo n der testo ment.
Deel twee (juili) is gewijd aan het testament: Wanneer is
een tesÍament nuttigof noodzakelijk? ts mijn huidigetes-
tament nogwel actueel? tn het laatste deel (november)
behandelt hij de voor- en nadelen von schenken.

\)íettelijk erFrecht
Erft u zonder testament, de zogeheten 'wettelijke verer-

uin:g', danzijn de wettelijke spelregels van toepassing. Is
er wel een testament dan spreekt men van testamentair
erfrecht. Het vernieuwde wettelijk erfrecht (zoo3) werd
na bijna vijftig jaar van commissieleed en heen en weer
gepraat ingevoerd.

\)íettel i j ke Verdel i n g
Met deze term wordt de vererving aangeduid; de rege-

ling liikt sterk op het 'langstlevende-testament'.
Erfgenamen krijgen ieder een gelijk deel. Kon een kind
tot 2ooj zijn deel nog vriielijk opeisen: dat is voorbij.
Soms kon de nog levende ouderhet erftleel niet uitbetalen
en moest tot groot verdriet het huis verkopen of de hypo-
theekverhogen.

Het roer is nu gelukkig helemaal om: de complete nala-
tenschap (huis, eÍfecten, spaargeld etc.) gaat van rechtswe-
ge in volledige eigendom over naaÍ de overgebleven ouder.
Deze wordt daardoor feitelijk'overbedeeld' en krijgt aan de
kinderen een'overbedelingsschuld'. De kinderen krij gen

'---omgekeerd elk een overbedelingsvordering, die opeisbaar
is bij het overlijden, faillissement of eventuele saneringsre-
geling van de ouder. De schuld mag (hoeft niet) door de
ouder worden afgelost. Over de vordering wordt volgens
een formule een sooït inflatiecorrectie berekend. Alleen
levert dat bij de huidige rentesituatie niets op. De gezamen-
lijke erfgenamen mogen ook een rente afspreken. Als de
ouder alles opmaakt, dan is daar door de kinderen niets aan
te doen. Zijn ofhaar ongestoord voortleven is troef.

Voorbeeld
Man, vrouw (gemeenschap van goederen), twee kinde-

ren. Overwaarde huis en spaargeld 3oo.ooo. De man
overlijdt.
. De helft van het vermogen is al van de vrouw door de

gemeenschap van goederen. De nalatenschap is dus
15o.ooo.

. Moeder en kinderen erven ieder 5o.ooo.

. Moeder krijgt echter door de wettelijke verdeling de
hele nalatenschap (r5o.ooo), tegenover een overbede-
lingsschuld van 5ó.ooo aan ek ván beide kinderen.

. De kinderen zijn wel successierecht verschuldigd, maar
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die 'betaalt' de boedel. Moeder betaalt over haar erfdeel
zelfniets door de standaardvrijstelling (zoo7: ongeveeÍ
5r6.ooo).

. Bij later overlijden van moeder vererft 2oo.ooo
(3oo.ooo - roo. ooo overbedelingsschuld).

. De kinderen betalen over hun erfdeel van elk roo.ooo
weer successierecht.

Nieuwe partner - wilsrechten
Maar wat gebeurt er als de overgebleven ouder een

nieuwe partner ontmoet en hertrouwtl Wat als de nieuwe
paÍtner veel jonger is en zelfook kinderen heeft. Dan kan
het hele vermogen door de wettelijke verdeling naar de
nieuwe partner gaan en zelfs deels terecht komen bij die
kinderen. Om uw kinderen hiertegen te beschermen zijn er
vier ingewikkelde, en niet altijd even praktische, zogenaam-
de wilsrechten. Bij hertrouwen of overliiden van de ouder
(of stiefouder) kunnen uwkinde-
ren bepaalde waarborgen clai-
men.

Onterving
Echtgenoot (of geregistreerd

partner) en kinderen kunnen
onterfd worden. Een kind kan
nog steeds een beroep doen op
zijn legitieme portie: het mini-
male deel waarop kinderen wet-
telijk recht hebben. Dat levert
maximaal een vordering op ter
gïootte van de helftvanzlinerf-
deel. Heel onverstandig dus! Deze 'legitimaire vordering'
is opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende ouder.

Een onterfde echtgenoot (of partner) heeft wettelijke
beschermingsrechten. Zo is er een opeísbaar levenslang
vmchtgebruik van de laatste, gemeenschappelijk bewoon-
de, woning. }{lj of zij hoeft ook niet onverzorgd achter te
blijven. De langstlevende kan het wuchtgebruik opeisen
van een voldoende groot nalatenschapsdeel.

Tot slot
Hebt u een gemiddeld vermogen en een standaardge-

zinssituatie dan voldoet het wetteliik erfrecht meestal
goed. Na een overlijd en zijnnog verschillende keuzes te
maken, soms met flinke besparingen aan successierecht.
Zo kunt u de wettelijke verdeling verwerpen of een rente
overeenkomen op de overbedelingsvordering.

Een goed testament is onder andere nodig bij: een
alleenstaande, echtscheiding, tweede huwelijk, samenle-
vingsovereenkomsten, minderjarige kinderen, uitslui-
tingsclausule, stieÍkinderen, gehandicapte kinderen, kin-
deren, die niet met geld kunnen omgaan, gÍote veÍmogens
en onÍoerend goed in het buitenland. Deze zaken en de
oplossingen daawoor zalik in deel z behandelen. r

Meer weten? Het Nieuwe Erfrecht (Van Mourik ISBN
9o-55o16663-2, interessant en humoristisch) of
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