Hetnieuwewettelijlre
ertrecht
(I)
De overstelpendebelangstelling voorzijn eerctelezing tijdenseenregiobijeenkomstbrachtfiscoalj u rist Riekhofi
voormaligestateplannerRegioZuid, ertoeeendrieluikte
schrij ven voar BPA;,Ac,tief,
tn het eerctedeelzet Bende werkingvanhet nieuwewettelijke erfrechtuiteen:de vererving zonder testoment.
Deeltwee(juili)isgewijdaan het testament:Wanneeris
eentesÍamentnuttigof noodzakelijk?tsmijn huidigetestament nogwelactueel?tn het laatstedeel(november)
behandelthij de voor-en nadelenvonschenken.

\)íettelijk erFrecht
Erft u zonder testament,de zogeheten'wettelijke vereruin:g', danzijn de wettelijke spelregelsvan toepassing.Is
er wel een testamentdan spreektmen van testamentair
erfrecht. Het vernieuwdewettelijk erfrecht (zoo3) werd
na bijna vijftig jaar van commissieleeden heen en weer
gepraatingevoerd.
\)íettelij ke Verdeli ng
Met dezeterm wordt de verervingaangeduid;de regeling liikt sterk op het 'langstlevende-testament'.
Erfgenamenkrijgen ieder een gelijk deel. Kon een kind
tot 2ooj zijn deel nog vriielijk opeisen:dat is voorbij.
Somskon de nog levendeouderhet erftleelniet uitbetalen
en moest tot groot verdriet het huis verkopen of de hypotheekverhogen.
Het roer is nu gelukkig helemaalom: de completenalatenschap(huis, eÍfecten,spaargeldetc.)gaatvan rechtswege in volledigeeigendomover naaÍ de overgeblevenouder.
Dezewordt daardoorfeitelijk'overbedeeld'en krijgt aan de
kinderen een'overbedelingsschuld'.
De kinderen krij gen
'---omgekeerdelk een overbedelingsvordering,die opeisbaar
is bij het overlijden,faillissementof eventuelesaneringsregeling van de ouder. De schuld mag (hoeft niet) door de
ouder worden afgelost.Over de vordering wordt volgens
een formule een sooït inflatiecorrectieberekend.Alleen
levertdat bij de huidige rentesituatieniets op. De gezamenlijke erfgenamenmogen ook een rente afspreken.Als de
ouder allesopmaakt,dan is daardoor de kinderen niets aan
te doen.Zijn ofhaar ongestoordvoortlevenis troef.
Voorbeeld
Man, vrouw (gemeenschap
van goederen),tweekinderen. Overwaardehuis en spaargeld3oo.ooo. De man
overlijdt.
. De helft van het vermogen is al van de vrouw door de
gemeenschapvan goederen.De nalatenschapis dus
15o.ooo.
. Moederen kinderenervenieder5o.ooo.
. Moeder krijgt echter door de wettelijke verdeling de
hele nalatenschap(r5o.ooo),tegenovereen overbedelingsschuldvan 5ó.ooo aanek ván beidekinderen.
. De kinderen zijn wel successierechtverschuldigd, maar
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die 'betaalt'de boedel.Moederbetaaltoverhaar erfdeel
zelfniets door de standaardvrijstelling(zoo7: ongeveeÍ
5r6.ooo).
. Bij later overlijden van moeder vererft 2oo.ooo
(3oo.ooo - roo. ooo overbedelingsschuld).
. De kinderen betalenoverhun erfdeelvan elk roo.ooo
weer successierecht.
Nieuwepartner- wilsrechten
Maar wat gebeurt er als de overgeblevenouder 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 deelsterecht komen bij die
kinderen. Om uw kinderenhiertegente beschermenzijn er
vier ingewikkelde, en niet altijd evenpraktische, zogenaamde wilsrechten. Bij hertrouwen of overliiden van de ouder
(of stiefouder)kunnen uwkinderen bepaaldewaarborgen claimen.
Onterving
Echtgenoot(of geregistreerd
partner) en kinderen kunnen
onterfd worden. Een kind kan
nog steedseen beroepdoen op
zijn legitieme portie: het minimale deel waarop kinderen wettelijk recht hebben. Dat levert
maximaal een vordering op ter
gïoottevan de helftvanzlinerfdeel.Heel onverstandigdus! Deze'legitimairevordering'
is opeisbaarbij het overlijden van de langstlevendeouder.
Een onterfde echtgenoot (of partner) heeft wettelijke
beschermingsrechten.Zo is er een opeísbaarlevenslang
vmchtgebruik van de laatste,gemeenschappelijkbewoonde, woning. }{lj of zij hoeft ook niet onverzorgd achter te
blijven. De langstlevendekan het wuchtgebruik opeisen
van eenvoldoendegrootnalatenschapsdeel.
Tot slot
Hebt u een gemiddeldvermogenen een standaardgezinssituatie dan voldoet het wetteliik erfrecht meestal
goed.Na een overlijden zijnnog verschillendekeuzeste
maken, soms met flinke besparingenaan successierecht.
Zo kunt u de wettelijke verdeling verwerpen of een rente
overeenkomenop de overbedelingsvordering.
Een goed testament is onder andere nodig bij: een
alleenstaande,
echtscheiding,tweedehuwelijk, samenlevingsovereenkomsten,minderjarige kinderen, uitsluitingsclausule,stieÍkinderen, gehandicaptekinderen, kinderen,die niet met geldkunnen omgaan,gÍote veÍmogens
en onÍoerend goed in het buitenland. Deze zaken en de
oplossingendaawoorzalik in deelz behandelen.r
Meer weten? Het NieuweErfrecht(Van Mourik ISBN
9o-55o16663-2, interessant en humoristisch) of
www.notaris.nl

