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Eerder heb ik geschreven over het risico van het "zuiver aanvaarden" van een erfenis. Daar 
heb ik toen ook aangegeven dat je moet opletten wat je doet. Want je kunt zuiver aanvaarden 
door bepaalde dingen te doen. Maar helaas is er geen lijst met verboden handelingen. 

Maar sinds een uitspraak 
van de Rechtbank in 
Amsterdam weten we nu 
iets meer. 

Dus als je niet zelf 
aansprakelijk wilt worden 
voor de schulden van de 
overledene, lees verder en 
doe vooral niet wat die 
erfgenaam heeft gedaan. 

De buurman van de 
overledene heeft de 
uitvaart geregeld en de 
(huur-)woning laten 
ontruimen. Vervolgens is 
de buurman op zoek 
gegaan naar de 
erfgenamen omdat hij de 
kosten vergoed wilde 
hebben. 

Uiteindelijk komt de 
buurman uit bij degene die 
in het testament als enig 
erfgenaam was benoemd.  

Deze (potentiële) 
erfgenaam komt bij de 
buurman op bezoek en 
neemt diverse spullen van 

Erfenis en Schulden II 

Zuiver aanvaarding na opvragen banksaldo. 
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de overledene mee, 
waaronder de bankpas.  

Ook is de (potentiële) 
erfgenaam naar de bank 
van de overledene 
toegegaan om inzage te 
krijgen in het saldo van de 
bankrekening en wat er 
zoal aan inkomsten en 
uitgaven waren. 

Hiervoor moest een 
formulier ingevuld worden 
en in een brief van de bank 
staat dat de bank de 
aanvrager als erfgenaam 
beschouwt. 

Daarna heeft deze 
(potentiële) erfgenaam de 
erfenis verworpen door bij 
de rechtbank een verklaring 
tot verwerping te 
deponeren. 

De buurman was van 
mening dat door het 
handelen van de 
(potentiële) erfgenaam 
voordat het bezoek aan de 
rechtbank plaatsvond, de 
erfenis als zuiver aanvaard 
was. 

De Rechtbank in 
Amsterdam moest 
vervolgens hierover 
oordelen. Heeft de 
(potentiële) erfgenaam al 

zo gehandeld dat de erfenis 
zuiver aanvaard is of niet ? 

Uiteindelijk was het 
antwoord van de 
rechtbank: Ja.  

Oftewel: ondanks de 
verklaring van verwerping 
die bij de rechtbank was 
geregistreerd, was er voor 
die tijd al zuiver aanvaard.  

Dus de conclusie is dat je 
als (potentieel) erfgenaam 
moet oppassen. Wil je niet 
aansprakelijk zijn voor 
eventuele schulden, neem 
dan niets in ontvangst en 
ga niet naar de bank toe, 
maar ga eerst naar de 
rechtbank of de notaris en 
aanvaardt de erfenis 
beneficiair (of formeel: 
onder het voorrecht van 
boedelbeschrijving). 
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