ERFENIS AANVAARD, MAAR TOCH SCHULDEN?
Tot voor kort werd je als erfgenaam direct
voor de keuze gesteld: erfenis aanvaarden
of verwerpen, waarbij je de erfenis al had
aanvaard als je ook maar een paar dingen
uit het huis van de overledene haalde. Dat
is veranderd. De keuze is nog wel steeds
dezelfde, maar erfgenamen zullen minder
snel de erfenis aanvaarden. Ook al doet u
al wel bepaalde dingen, zoals een woning
ontruimen, dan heeft u nog niet altijd direct
aanvaard. Een verbetering van de positie
van de erfgenaam? Zeker, maar opletten is
nog altijd geboden. De kern van deze
wijziging is dat de positie van een
schuldeiser van de overledene niet
benadeeld
mag
worden
door
de
handelingen van de erfgenaam. Met andere
woorden dat wat de erfgenaam doet mag
geen nadeel voor een schuldeiser
opleveren. Wat houdt dat nu concreet in?
Het ontruimen van een woning is
toegestaan, maar de inboedel moet dan
nog wel beschikbaar zijn. Dus opslaan of zo
snel mogelijk te gelde maken, zodat een
schuldeiser nog steeds voldaan kan
worden. Er verandert niets aan het totale
vermogen van de overledene, er 'lekt' niets
weg. Mag je de inboedel dan bij jezelf
stallen? Ja zeker, als je maar kunt aantonen
dat het apart van je eigen spullen is
opgeslagen. Hier is natuurlijk een groter
risico op discussie dan dat je het bij een
derde partij opslaat. Een andere vraag die
mij vaak wordt gesteld, is of het toegestaan
is om abonnementen op te zeggen. Dat
mag zeker, maar ga niet over tot betaling

van openstaande schulden. Wacht daar
even mee. Als je namelijk later tot de
ontdekking komt dat er te weinig geld is om
alle schuldeisers te betalen, dan heb je een
probleem. Schuldeisers hebben namelijk in
principe allemaal een even sterk recht, als
dan sommige wel betaald hebben gekregen
en andere niet, dan is het recht van die
laatsten geschonden en daarvoor ben jij als
erfgenaam dan aansprakelijk.
Het komt er eigenlijk kort gezegd op neer:
doe er alles aan om het verder oplopen van
schulden te voorkomen, door contracten op
te zeggen, abonnementen te beëindigen,
voorschotten te verminderen, spullen op te
slaan en dergelijke, maar ga niet te snel
over tot betalingen. Overtuig je eerst van de
financiële situatie. Uiteraard is het nog
steeds
mogelijk
om
al
deze
werkzaamheden ook door een notaris te
laten doen. Soms is dat veel voordeliger,
omdat in bepaalde gevallen deze notaris
door de boedel betaald kan worden. Dan
loopt u zelf geen risico.
De
wetswijziging
een
verbetering?
Absoluut, maar blijf opletten en ga geen
risico's aan die je niet kunt overzien. Laat
dat over aan een professional.
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