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OFFERTE VERWERPING OF BENEFICIAIRE AANVAARDING
Kiezen: erfenis aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen?
Heeft u gehoord dat u erfgenaam bent, dan kunt u kiezen of en hoe u de erfenis aanvaardt: zuiver
aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.
1. Zuiver aanvaarden erfenis
Kiest u voor zuivere aanvaarding van de nalatenschap? Dan erft u alle bezittingen en schulden,
samen met eventuele andere erfgenamen. De erfgenamen zijn ook samen verantwoordelijk voor
de afwikkeling van de nalatenschap.
Heeft u eenmaal de erfenis aanvaard, dan kunt u niet meer op deze keuze terugkomen. Ook niet
als er achteraf hoge schulden blijken te zijn.
Pas op: per ongeluk zuiver aanvaarden
Weet u nog niet zeker of u zuiver wilt aanvaarden? Pas dan op dat u zich niet als erfgenaam
gedraagt. Bijvoorbeeld door:
- spullen van de overledene mee naar huis te nemen, zonder dat u op papier vastlegt dat u ze
alleen voor de veiligheid meeneemt;
- een schuldeiser te betalen;
- geld op te nemen van de (gezamenlijke) rekening.
Op het moment dat u door uw gedrag een erfenis per ongeluk aanvaardt, aanvaardt u de erfenis
mét eventuele schulden. Denk bijvoorbeeld aan een koophuis dat ‘onder water’ staat. Het gevaar
bestaat dat u die schuld uit eigen zak moet betalen.
2. Beneficiair aanvaarden erfenis
Vermoedt u dat de nalatenschap vooral uit schulden bestaat en dat die schulden hoger zijn dan
het bezit? Dan is het slim om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Als een van erfgenamen
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beneficiair aanvaardt, dan moet de hele nalatenschap volgens bijzondere regels worden
afgewikkeld.
Voordeel: Eventuele schulden hoeft u niet uit eigen zak te betalen.
Nadeel:
Beneficiair aanvaarden is meer werk voor de erfgenamen en brengt wat extra kosten
(griffierecht) met zich mee. Zij moeten meestal de wettelijke ‘vereffeningsprocedure’
volgen. Dat houdt in dat er eerst een boedelbeschrijving moet komen met een
opsomming van alle schulden en het bezit in de nalatenschap. Wij kunnen u bij die
boedelbeschrijving helpen. Vervolgens moeten de erfgenamen de schuldeisers
aanschrijven en afbetalen. De rechter kijkt mee met deze ‘vereffening’. De
vereffeningsprocedure is niet altijd nodig. De notaris kan u daar meer over vertellen.
3. Verwerpen erfenis
Verwerpt u een erfenis? Dan krijgt u niets uit de nalatenschap, ook geen fotoboeken of brieven. U
bent niet aansprakelijk voor eventuele schulden. U bent niet betrokken bij de afwikkeling van de
nalatenschap.
Redenen om te verwerpen zijn:
- de nalatenschap bevat meer schulden dan vermogen;
- u wilt niets te maken hebben met de nalatenschap;
- u heeft ruzie met de andere erfgenamen.
Wie krijgt uw erfdeel als u verwerpt?
- bij een testament: uw erfdeel gaat naar de andere erfgenamen in het testament (tenzij er in het
testament iets anders staat);
- zonder testament: uw erfdeel gaat naar de wettelijke erfgenamen na u. Bijvoorbeeld uw
kinderen als u die heeft. Uw kinderen kunnen de erfenis ook verwerpen.
Voor minderjarigen zie 6.
4. Termijn voor aanvaarding
Er is geen wettelijke termijn om te beslissen of u wilt aanvaarden en hoe. De meeste erfgenamen
nemen de beslissing binnen drie maanden na het overlijden.
Dan weten ze ongeveer hoeveel er op de bankrekening staat, of er (veel) schulden zijn en of de
bezittingen en het vermogen opwegen tegen de schulden. Eventuele schuldeisers kunnen hun geld
pas na drie maanden opeisen.
5. Hoe geeft u uw keuze door?
Wilt u een erfenis zuiver aanvaarden? Dan ondertekent u een verklaring van aanvaarding bij de
notaris.
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Wilt u beneficiair aanvaarden of verwerpen? Dan legt u een schriftelijke verklaring af bij de
rechtbank. Dit kunt u ook met een volmacht via uw notaris regelen. Dan hoeft u niet zelf naar de
rechtbank.
Voor een verklaring bij de rechtbank betaalt u griffierechten.
6. Minderjarige erfgenaam
Een minderjarige erfgenaam kan alleen beneficiair aanvaarden of verwerpen. Op die manier kan
het kind ook niet opdraaien voor eventuele schulden. Voor verwerping is toestemming van de
kantonrechter nodig. Zijn wettelijk vertegenwoordiger regelt dit. Heeft de wettelijk
vertegenwoordiger na drie maanden niets laten weten? Dan is de aanvaarding automatisch
beneficiair.

Kosten
A. kosten beneficiaire aanvaarding of verwerping
Beneficiaire aanvaarding of verwerping, mits dit in één volmacht geregeld kan worden.
Bij meerdere volmachten zal er per volmacht een toeslag gelden van €50,-, exclusief 21% btw en
griffierechten. De rechtbank rekent €124,00 griffierechten per volmacht.
notarieel salaris voor één volmacht
21% btw over bovenstaande
griffierechten
totaal

200,00
42,00
127,00
€ 369,00

B. Toeslag per erfgenaam
De hoogte van deze kosten is afhankelijk van het aantal erfgenamen en de legesgelden van de
burgerlijke stand. De legesgelden verschillen per gemeente waardoor hiervoor geen opgave vooraf
kan worden gedaan.
- toeslag per erfgenaam en/of per op te stellen verklaring en/of volmacht
- wettelijke inzagen (BRP, CCBR, CIR, VIS), per persoon
- legesgelden onderzoek burgerlijke stand
- 21% btw over bovenstaande

20,00
10,00
variabel
21%

Toelichting
Het vorenstaande tarief geldt alleen voor standaard zaken. Mochten er bijvoorbeeld problemen
zijn waaraan extra tijd moet worden besteed of moeten er fiscale zaken worden uitgezocht, dan
zijn de extra kosten daarvoor € 200,- per uur te vermeerderen met 21% btw.
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Benodigde documenten
Voor het opmaken van de volmacht hebben wij nodig:
- akte van overlijden;
- trouwboekje;
- eventuele testament en/of codicil;
- eventuele huwelijkse voorwaarden/partnerschapvoorwaarden of samenlevingsovereenkomst;
- de gegevens van de erfgenamen: voornamen, achternaam, adres, postcode en woonplaats,
geboorteplaats en -datum, burgerlijke staat (gehuwd, geregistreerd partner of ongehuwd/niet
geregistreerd partner - indien gehuwd/geregistreerd partner: met wie);
- een kopie van geldige legitimatiebewijzen van de erfgenamen en hun emailadressen;
- voor zover bekend, een globaal overzicht van het nagelaten vermogen (bezittingen en
schulden).
Indien voorgaande gegevens door u zijn verzameld, verzoeken wij u, voorzover dit nog niet is
gedaan, telefonisch een afspraak te maken voor een bespreking op ons kantoor.
Tijdens deze bespreking kunt u bovenstaande gegevens aan ons overleggen en zullen wij u
informatie geven over de beneficiaire aanvaarding of verwerping alvorens wij overgaan tot het
opmaken van de volmacht.

Fiscale en erfrechtelijke termijnen
Wegens de fiscale termijnen, waaronder die van de belastingrente, is het gewenst dat u zo
spoedig mogelijk contact opneemt met ons kantoor indien u erfgenaam en/of executeur bent.
Bijvoorbeeld inzake de erfbelasting geldt dat u binnen 3,5 maanden na overlijden de aangifte dient
te doen om belastingrente te kunnen vermijden.
Ook voor erfrechtelijke termijnen is het gewenst dat u zo snel mogelijk contact op neemt,
bijvoorbeeld voor de 3 maanden-termijn voor het ongedaan maken van de wettelijke verdeling,
indien van toepassing en gewenst.

Tolk / vertaling
Wanneer een erfgenaam de Nederlandse taal van de volmacht niet begrijpt, is de notaris wettelijk
verplicht om de volmacht te laten vertalen door een beëdigd vertaler. De kosten van de vertaler
komen voor uw rekening en zijn afhankelijk van de lengte en inhoud van de volmacht.

Annulering na opdracht
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Voorts geldt dat indien de gegeven opdracht uiteindelijk niet leidt tot het ondertekenen van de
akte, voor de reeds verrichte werkzaamheden, 2/3 gedeelte van het notarieel honorarium, te
vermeerderen met 21% btw in rekening zal worden gebracht.

Privacy / AVG
Binnen ons kantoor worden van alle klanten persoonsgegevens verwerkt. De regels voor het
beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze
wetgeving wordt nageleefd. Notariskantoor Mr. M. Rompes voldoet aan de eisen van de AVG.
Onze privacyverklaring behorende bij de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunt
u downloaden op www.rompes.nl/privacy

Slot
Deze offerte is geldig tot 3 maanden na ontvangst, onder voorbehoud van tariefswijzigingen van
derden.
Op onze dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, van welke voorwaarden u
hierbij een exemplaar aantreft en/of welke te downloaden zijn op www.rompes.nl/av
Indien u gebruik wenst te maken van onze diensten, verzoek ik u de documenten te verzamelen
die genoemd staan onder 'benodigde documenten' en om telefonisch een afspraak te maken voor
een bespreking op ons kantoor.
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