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Waarop letten bij een erfenis?

Als iemand overlijdt, gaat de erfenis naar de erfgenamen. Erfgenamen kunnen personen zijn, maar ook een instelling.
Een erfenis bestaat uit alle bezittingen, maar ook de schulden die de overledene achterlaat.
Als de overledene een testament heeft,
moet de erfenis worden verdeeld zoals
de overledene in het testament heeft aan
gegeven. Wanneer niet bekend is of en waar
een testament is opgemaakt, kan dit worden
opgevraagd bij het Centraal Testamenten
register in Den Haag. De erfgenamen zijn
verantwoordelijk voor de afwikkeling van
de erfenis. Ook kan het zijn dat de overledene
een executeur in het testament heeft aange
wezen die een deel van de afwikkeling van
de erfenis regelt. Is er geen testament, dan
wijst de wet de erfgenamen aan.
Wat te doen met de erfenis
Erfgenamen kunnen aangeven of zij de
erfenis:
•	Zuiver aanvaarden: zowel de bezittingen
als de schulden gaan over op de
erfgenamen.
•	Beneficiair aanvaarden: de erfgenamen
aanvaarden de erfenis met bezittingen en
schulden, maar een schuldeiser kan de
schulden niet op de erfgenamen verhalen
indien deze hoger zijn dan de totale
erfenis.
•	Verwerpen: erfgenamen krijgen niets uit de
nalatenschap, ook geen persoonlijke
eigendommen, en zijn niet aansprakelijk
voor eventuele schulden.

Verdelen van goederen
Bij het aanvaarden van de erfenis bepalen de
erfgenamen of ze de inboedel verdelen en/of
verkopen. Omdat de inboedelgoederen niet
allemaal dezelfde waarde hebben, is het
verstandig om aan alle spullen een waarde
toe te kennen. De waarde van deze spullen
kunnen dan in mindering worden gebracht
op het erfdeel. Had de overledene een huur
woning, dan moeten de erfgenamen ervoor
zorgen dat deze weer in de oorspronkelijke
staat terug komt en de huur wordt opgezegd.
Bij een koopwoning zijn er twee mogelijk
heden: één van de erfgenamen gaat er wonen
en koopt de andere erfgenamen uit, of het
huis wordt te koop gezet en de eventuele winst
wordt verdeeld over de erfgenamen.

Uitbetalen van erfdelen
Wanneer de schulden zijn betaald, de
belasting is afgehandeld en de goederen
verdeeld, kan een eventueel tegoed op de
bankrekening van de overledene worden
verdeeld over de erfgenamen. De gevol
machtigde maakt een overzicht waarin staat
hoeveel iedere erfgenaam krijgt. Wanneer
alle erfgenamen akkoord gaan met het
verdelingsoverzicht, kunnen de erfdelen
worden uitbetaald en de bankrekening van
de overledene worden opgeheven. Het is
wel belangrijk dat er rekening mee wordt
gehouden dat het volledig afhandelen van
een erfenis al snel een jaar in beslag kan
nemen.

Om te voorkomen dat alle erfgenamen alles
samen moeten regelen, kunnen ze ervoor
kiezen om één erfgenaam aan te wijzen.
Deze persoon krijgt een volmacht om de
erfenis af te wikkelen. Een volmacht kan ook
aan een buitenstaander worden gegeven.

In 2040…
• Stabiliseert de bevolking op ruim 18 miljoen
• Is ruim een kwart van de bevolking 65 jaar
of ouder
• Woont ruim 1 op de 6 inwoners in een van
de vier grote steden
• Overlijden meer mensen dan er worden
geboren
• Telt Nederland 3,1 miljoen personen met
een niet-westerse migratieachtergrond,
waarvan 473 duizend Marokkanen en
442 duizend Turken

• Is het aantal huishoudens met circa
800 duizend toegenomen
•K
 omt deze toename in huishoudens
vrijwel volledig voor rekening van
eenpersoonshuishoudens
•B
 estaat 43% van alle huishoudens uit
één persoon
•Z
 al, net als nu, een op de vijf vrouwen
geen kinderen krijgen
Bron: CBS
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Een nieuwe liefde na het verlies van een partner?
Het verlies van een partner maakt vaak dat de overgebleven partner worstelt met het opnieuw invullen van zijn
of haar leven. Vervelend voor anderen om te zien en al zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Maar wat als de
overgebleven partner ineens weer verliefd wordt? Hoe kijken de kinderen er dan naar? En vindt de Nederlandse
bevolking dat er ruimte moet zijn voor een nieuwe of tweede liefde na het overlijden van een partner?

Volgens het CBS telde Nederland begin
2017 ruim 859.000 inwoners die weduwe
of weduwnaar zijn. 86% van deze mensen
is ouder dan 65 jaar. Onderzoeksbureau
NL-Eyes ondervroeg in opdracht van Monuta
1.018 Nederlanders van 25 jaar of ouder
over hun kijk op ‘een nieuwe liefde’.
Geluk van de kinderen gaat voor
Meer dan de helft van de weduwen en
weduwnaars geeft aan dat ze denken dat hun
overleden partner niet zou hebben gewild dat
ze alleen achterblijven. Wel zorgt een nieuwe
relatie - of het overwegen ervan - bij een op
de zes voor schuldgevoelens. Maar 14% geeft
aan dat de kinderen bezwaar zouden hebben
tegen een nieuwe relatie. Een derde van de
weduwen en weduwnaars geeft daarbij aan
dat het geluk van de kinderen boven het
eigen geluk gaat.
Het overgrote deel van de kinderen geeft juist
aan dat het geluk van de overgebleven ouder
voorgaat. In het geval van de eigen ouder zegt
een vijfde van de kinderen wel moeite met
een nieuwe relatie te hebben. Dit is vooral het
geval bij kinderen in de leeftijd tot 44 jaar.

Een nieuwe relatie binnen een jaar
Is er een termijn waarbinnen het gepast is
een nieuwe relatie aan te gaan? Een derde
van de ondervraagden vindt het niet gepast
om binnen een jaar na het overlijden van een
partner een nieuwe relatie aan te gaan. Bijna
een kwart geeft aan open te staan voor een
nieuwe liefde, maar bang te zijn deze toe te
laten. Maar 12% zegt wel graag een nieuwe
liefde te willen, maar bang te zijn voor de
reacties uit de omgeving. Na 6 jaar heeft 33%
van de ondervraagde mannen én vrouwen
weer een nieuwe relatie.

Leoniek van der Maarel, rouw- en
ervaringsdeskundige: “In de praktijk
blijkt dat nieuwe liefdes vaak niet
worden beëindigd als de kinderen de
relatie niet accepteren. En ondanks
dat een groot deel van de kinderen
de ouder een nieuwe relatie gunt,
staan dezelfde kinderen er niet om
te springen. Wat men met het hoofd
bedenkt, houdt dus vaak geen stand
als het gevoel erbij komt”

Slapende uitvaartpolissen
In de jaren vijftig en zestig sloten
Nederlandse consumenten massaal
een uitvaartpolis af. Veel mensen weten
echter niet dat deze polissen nog steeds
een waarde vertegenwoordigen. Hoe
komt men aan dit geld en wat als de
verzekeraar niet meer bestaat?
Er bestaat een helpdesk voor ‘slapende
polissen’. Deze helpdesk, opgericht door het
Verbond van Verzekeraars, helpt zoeken naar
polissen van overledenen waarvan de
erfgenaam of erfgenamen niet op de hoogte
zijn. Door de inzet van de helpdesk kan er
één centrale zoekvraag uitgaan naar de
verzekeraars en hoeft dus niet elke
verzekeraar apart te worden aangeschreven.
Mocht de verzekeringsmaatschappij niet
meer bestaan, dan is er een lijst van ver
zekeringsmaatschappijen waar men terecht
kan. Om na te gaan of de overledene was
verzekerd, kan een aanvraag voor een

onderzoek worden ingediend. Het Verbond
van Verzekeraars gaat dan bij de aangesloten
verzekeraars na of de persoon in kwestie was
verzekerd.

Kijk op www.vanatotzekerheid.nl/
verloren-levensverzekeringspolis

