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VERLAAG ERFBELASTING MET FIDEÏ COMMISSAIR VERMOGEN IV 
 

 

 
Mr. Ernst Loendersloot 
Sr. kandidaat notaris te 
Maastricht 
Foto: Harry Heuts 

 
Beste Lezer, 
 
In mijn vorige column over de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 
heb ik niet de fiscale aspecten beschreven, maar ben ik ingegaan op de 
mogelijkheden die het stiefouders biedt om vermogen weg te halen als de relatie met 
de stiefkinderen te wensen overlaat. 
 
Maar eigenlijk kan het arrest ook van pas komen als de relatie met de eigen kinderen 
slecht is. 
 
 
HOE VOORKOM IK DAT HET ZWARTE SCHAAP VEEL UIT MIJN 
ERFENIS ONTVANGT ? 
 
Die vraag kan eenvoudig door u beantwoord worden als u de andere drie columns 
heeft gelezen. 
 
Want eigenlijk is het simpel. U moet er voor zorgen dat u een persoonlijk recht 
krijgt dat bij uw overlijden ineens niets meer waard is. Bijvoorbeeld doordat u 
betaalt voor de aanbouw aan het huis van uw (klein)kind dat zich wel goed gedraagt 
(volgens u dan). Gaat u in de aanbouw wonen zonder afspraken te maken dan krijgt 
u volgens het Gerechtshof een persoonlijk recht van bewoning van de aanbouw.  
 

http://www.linkedin.com/pub/ernst-loendersloot/10/ab9/aaa
http://www.linkedin.com/pub/harry-heuts/2b/497/613
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Bij uw overlijden of verhuizing eindigt dat recht en bent u dus minder vermogend 
oftewel de erfenis waarover het zwarte schaap van de familie de legitieme portie kan 
inroepen, is kleiner geworden.  
 
 
Mr. Ernst Loendersloot 
kandidaat notaris te Maastricht 
Telefoon 043-3509950. 
 
Kijk ook eens op www.ntrs.nl of scan de QR code hieronder. 
 
Of schrijf je in voor mijn gratis nieuwsbrief. 
 
U kunt ook op de hoogte blijven via: 
LinkedIn Twitter Facebook 
 
Brochures kunt u hier downloaden. 
 

 

http://www.ntrs.nl/
http://eepurl.com/vQ2rn
http://www.linkedin.com/pub/ernst-loendersloot/10/ab9/aaa
https://twitter.com/ernstloenderslo
https://www.facebook.com/ernst.loendersloot
http://www.ntrs.nl/links/
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