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ZIJN RUZIENDE ERFGENAMEN ONDERLING GEBONDEN AAN DE
SUCCESSIEAANGIFTE ?
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Maastricht
Foto: Harry Heuts
Ruzie om geld is iets dat geregeld voorkomt. Vaak krijgen notarissen daarmee te
maken als het geld in een erfenis blijkt te zitten. We noemen dat dan “ruzieboedels”.
In die situaties grijpen de erfgenamen meestal naar alles om hun gelijk te krijgen en
de andere erven een voet dwars te zetten.
Zo ook in een situatie die door het Gerechthof Den-Haag behandeld werd.
In het jaar 2000 overlijdt moeder. Dertien jaar later is de erfenis nog steeds niet
afgewikkeld vanwege ruzie tussen de kinderen. Men wil wel verdelen maar een
discussiepunt is de waarde van de vermogensobjecten die in de erfenis zitten.
Simpel gezegd: hoeveel is de inboedel waard, wat is de waarde van de juwelen,
etc. ?
Door een aantal erfgenamen wordt gesteld dat de waarden die gemeld zijn in de
successieaangifte, die opgesteld is door een notaris, beslissend zijn en tussen de
erfgenamen onderling ook gehanteerd moeten worden in de zogeheten
boedelbeschrijving. Maar niet alle erfgenamen zijn het hier mee eens.
Het Gerechtshof beslist uiteindelijk medio 2013 dat de successieaangifte alleen
werking heeft richting de belastingdienst omdat het gaat om fiscale waarden. De
erfgenamen kunnen dus niet veroordeeld worden om die waarden ook onderling te
gebruiken. Daarvoor moet een aparte boedelbeschrijving opgesteld worden bij een
notaris.
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Of die notariële akte er snel komt, waag ik zelf te betwijfelen. Die moet namelijk
door alle erfgenamen getekend worden en ik denk niet dat iedereen dat zo snel zal
doen. Afronding van deze erfenis zal nog wel even op zich laten wachten.
Mr. Ernst Loendersloot
kandidaat notaris te Maastricht
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Kijk ook eens op www.ntrs.nl of scan de QR code hieronder.
Of schrijf je in voor mijn gratis nieuwsbrief.
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