Een erfenis en schulden, wat kun je doen?
Een erfenis of nalatenschap kan bestaan uit bezittingen en schulden. Wat kun je doen als je een erfenis krijgt. Welke keuzes heb je
als erfgenaam als je niet zeker weet of er wel iets overblijft na aftrek van de schulden?

Een erfenis aanvaarden
Je aanvaardt een erfenis bij de notaris. Dat doe je door een verklaring te tekenen. Daarna ben je ook aansprakelijk voor de
schulden. Je kunt een erfenis aanvaarden als je zeker weet dat de bezittingen van de overledene meer waard zijn dan de schulden.
Met de bezittingen kun je de schulden aflossen.



Pas op: verkoop niet zomaar spullen en neem niets mee naar huis!

Als je doet alsof je de erfgenaam bent, dan loop je de kans dat je de erfenis aanvaardt. Een paar voorbeelden: je verkoopt
eigendommen of het huis van de overleden. Of je neemt spullen van de overledene mee naar huis, waardoor schuldeisers
minder geld krijgen. Al gaat het bijvoorbeeld om een theelepeltje. In dat geval kun je de erfenis niet meer verwerpen of alsnog
beneficiair aanvaarden.

Beneficiair aanvaarden
Weet je van tevoren niet zeker of de schulden hoger zijn dan de bezittingen? Dan kun je een erfenis onder voorbehoud accepteren.
Dit heet beneficiair aanvaarden. Je kunt een erfenis beneficiair aanvaardan als je een huis erft met een hypotheek en je niet zeker
weet of het huis genoeg opbrengt om de lening af te lossen. Je voorkomt zo dat schuldeisers van de overledene bij jou aankloppen.
Dit regel je bij de rechtbank, of via de notaris.

Erfenis verwerpen
Weet je zeker dat er een schuld overblijft, dan kun je een erfenis verwerpen. De erfenis gaat dan naar de volgende in de familie die
volgens het erfrecht erfgenaam zijn. Overlijdt een van je ouders en verwerp jij als kind de erfenis, dan gaat die over op jouw
kinderen. Vaak kun je een erfenis dan ook beter beneficiair aanvaarden.



Informatie over aanvaarden of verwerpen van een erfenis
Link naar de website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
https://www.notaris.nl/bij-overlijden/erfenis-aanvaarden-of-niet



Een erfenis en belasting
Link naar de website van de Belastingdienst
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/erven/erfenis_krijgen/erfenis



Informatie over erfenissen
Link naar de website van het Juridisch Loket
https://www.juridischloket.nl/familie-en-relatie/
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