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Je staat er waarschijnlijk nooit bij stil, maar het 
erven van vermogen of bezittingen van een 
naaste, kan afhankelijk van de situatie com-
plexe vraagstukken met zich meebrengen. Die 
lastige vragen komen dan net op een moment 
dat je er juist je hoofd niet naar hebt staan. 
Zeker met de per 1 september 2016 doorge-
voerde wetswijziging die betrekking heeft op 
je plichten als erfgenaam, is betrouwbaar nota-
rieel advies onmisbaar. Metis Notarissen staat 
jaarlijks vele erfgenamen bij. 

Mr. Ghislain van Kan (notaris te Merkelbeek) en 
mr. Suzanne Maijer-Drissen (kandidaat-notaris 
te Gulpen) leggen graag uit wat de veranderin-
gen zijn.

Wet bescherming erfgenamen tegen schulden
Het zijn helaas niet allemaal spookverhalen die 
je hoort over mensen die - soms onbedoeld - 
een erfenis volledig accepteren en dan opeens 
voor een onaangename verrassing komen te 
staan: de erflater had schulden. Mocht je de er-
fenis volledig geaccepteerd hebben (vakterm: 
zuiver aanvaarden), dan zijn deze schulden 
voor eigen rekening en dienen ze betaald te 
worden uit je privévermogen. Je kunt je voor-
stellen dat dit in sommige gevallen tot zeer ver-
velende situaties kan leiden. 

Om deze toestanden te voorkomen bij men-
sen die geen weet hadden kunnen hebben 
van deze schulden, is er per 1 september 2016 
een nieuwe wet van kracht gegaan: de Wet be-
scherming erfgenamen tegen schulden. Deze 
wet behoedt mensen die een erfenis zuiver 
aanvaard hebben tot op bepaalde hoogte voor 
een ongunstig effect van het zuiver accepteren 

van de erfenis. Nu is het niet zo dat je altijd van 
alle schulden afkomt: het ligt genuanceerder. 
Om te beginnen is het handig om te weten hoe 
je een erfenis zuiver aanvaardt, want dat gaat 
soms sneller dan je denkt.

Zuivere aanvaarding vaak niet verstandig
Het meenemen van een fotoboek of het weg-
brengen van spullen die ogenschijnlijk geen 
waarde hadden, was voorheen al teken ge-
noeg dat de erfgenaam de nalatenschap zui-
ver aanvaard had. Dit gebeurde dus eigenlijk 
zonder dat men er erg in had. En dat met alle 
gevolgen van dien, zoals bijvoorbeeld het er-
ven van eventuele schulden. 

De nieuwe wet zorgt ervoor dat bijvoorbeeld 
het meenemen van spullen met emotionele 
waarde, zoals een fotoboek, niet meer automa-
tisch leidt tot een zuivere aanvaarding. Bij spul-
len met een (mogelijk) economische waarde 
– hoe gering ook – moet je echter wel voorzich-
tig zijn! Als er acties worden ondernomen ten 
nadele van een eventuele schuldeiser, vloeit 
hier alsnog vanzelf een zuivere aanvaarding uit 
voort. Denk hierbij aan het verdelen van siera-
den en meubels onder de erfgenamen en het 
verkopen of meenemen van waardevolle spul-
len, waardoor de totale waarde van de erfenis 
afneemt. Het beschrijven en beschikbaar hou-
den van de spullen kan van belang zijn voor 
het behouden van de mogelijkheid om alsnog 
beneficiair te aanvaarden. Voordat je je op glad 
ijs begeeft, kun je dus beter eerst langs je no-
taris, want zuivere aanvaarding is vaak niet de 
verstandigste keuze.

De inboedel van je dierbare 
overledene opruimen? 
Let op de wet!
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Als erfgenaam kun je namelijk op drie ma-
nieren omgaan met jouw erfdeel: je kunt het 
zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of 
geheel verwerpen. Hierbij is beneficiaire aan-
vaarding vaak de beste keuze. In het geval van 
beneficiair aanvaarden loop je namelijk nooit 
risico om schulden te moeten vereffenen met 
je eigen vermogen (tenzij je tekortschiet in je 
verplichtingen bij de afwikkeling van de erfe-
nis). Je eigen vermogen blijft op deze manier 
buiten schot en dat geeft veel meer zekerheid.

Van zuiver naar beneficiair
Heb je een erfenis nou toch zuiver aanvaard en 
blijken er zich onverwachte schulden voor te 
doen, waar jij geen weet van kon hebben? Dan 
beschermt de nieuwe wet je tegen de schade 
en kun je alsnog beneficiair aanvaarden tot 
drie maanden na ontdekking van de onbeken-
de schuld. Dit was voorheen onmogelijk. Om 
je nu op de wet te beroepen, moet je naar de 
kantonrechter en bewijzen dat je geen weet 
had kunnen hebben van deze schulden. Er 
wordt wel vanuit gegaan dat je vóór het zuiver 

aanvaarden van de erfenis onderzoek hebt ge-
daan naar mogelijke schulden en de adminis-
tratie van de overledene hebt geraadpleegd. 
Omdat deze onderzoeksplicht geldt voor de 
erfgenaam, is er niet snel sprake is van een 
onverwachte schuld. Als je de nalatenschap al 
zuiver hebt aanvaard en dan wordt geconfron-
teerd met een schuld die niet als onverwacht 
wordt aangemerkt, blijf je dus nog steeds met 
je hele privévermogen aansprakelijk. 

Verschuldigde kindsdelen, legitimaire vorde-
ringen en een WLZ-schuld worden bijvoor-
beeld nooit opgevat als onverwachte schulden. 
Er is bijvoorbeeld ook geen sprake van een 
onbekende schuld, als de schuld wel bekend 
was, maar de hoogte ervan niet. Schadever-
goedingen die voortvloeien uit aansprakelijk-
heden (zoals voor dieren, ondergeschikten en 
gebrekkige zaken) worden echter wel als on-
bekend gezien. Er is altijd dat beroemde grijze 
gebied, waarbij notariële en juridische hulp je 
duidelijkheid kunnen verschaffen.

Ben je erfgenaam? De ervaren professionals 
van Metis Notarissen staan je graag bij om je 
van gedegen advies te voorzien in deze veelei-
sende periode. Neem gerust contact met ons 
op.

De inboedel van je dierbare 
overledene opruimen? 
Let op de wet!

Wist je dat je drie keuzes hebt over wat 
je met een erfenis kunt doen? 
Vaak is beneficiair aanvaarden de 
verstandigste keuze, maar is er onopgemerkt 
al sprake van zuivere aanvaarding!

Wanneer de erfgenaam een nalatenschap volledig 
accepteert, inclusief eventuele schulden. Daarnaast 
betekent zuiver aanvaarden dat de erfgenaam 
verantwoordelijk wordt voor de afwikkeling van de 
gehele nalatenschap. 

Zuivere aanvaarding:

Metis Notarissen
Beek: Australiëlaan 90 Maastricht-Airport
Gulpen: Looierstraat 2 
Helden: Willem van Hornestraat 61
Merkelbeek: Raadhuisstraat 1
Sittard: Parklaan 9
Valkenburg aan de Geul: Louis v.d. Maessenstraat 15

T. 088  304 0 304 (lokaal tarief) - www.metisnotarissen.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-12.45 uur 
en 13.30-17.15 uur, 
Beek en Sittard op maandag en woensdag tot 21.00 uur, 
Valkenburg op dinsdag tot 21.00 uur (op afspraak).
Maastricht-Airport is iedere zaterdag (enkel op afspraak) 
geopend van 9.00 tot 12.45 uur.
Afspraken zijn ook mogelijk op andere tijdstippen en 
locaties, ook bij u thuis of op kantoor.


