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WOONT U NOG WEL SAMEN NA 24 JAAR ? 
EN WIE IS UW AANSTAANDE ECHTGENOTE EN KRIJGT DIE UW 
ERFENIS ? 
 
 
  

 

 
Mr. Ernst Loendersloot 

Sr. kandidaat notaris te 

Maastricht 

Foto: Harry Heuts 

 

Dankzij de Rechtbank te Rotterdam weten we nu wanneer een affectieve relatie 

gelijk te stellen is aan een huwelijk. En dat is maar goed ook, want dan weten we 

ook wie de erfenis krijgt als één van de partners in die relatie overlijdt: de 

langstlevende of de zuster van de overledene. 

 

Ik zal u graag het antwoord geven op die laatste vraag, maar eerst moet ik u de 

situatie schetsen en dat kan een beetje langdradig zijn. Dus heb alstublieft geduld. 

 

De gewraakte bewoordingen van het testament 

In 1986 laat een man een testament opstellen waarin wordt bepaald dat als hij 

overlijdt en dan nog niet gehuwd is, hij zijn aanstaande echtgenote, mevrouw X, tot 

enig erfgenaam benoemd. 

 

Vierentwintig jaar later overlijdt de man. Op dat moment is hij niet getrouwd. Wel 

blijkt dat hij sinds 1986 samengewoond heeft met mevrouw X en dat zij ook samen 

een woning hebben gekocht. Maar ze hebben nooit een trouwdatum geprikt.  

 

De zuster van de overledene voert nu aan dat zij erfgenaam is. Ik vat haar stelling als 

volgt samen: uit het testament blijkt dat mevrouw X alleen erfgenaam is als er 

sprake is van een verloving. Nu er vierentwintig jaar lang geen stappen zijn gezet 
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om te trouwen, is de bepaling uit het testament niet van toepassing. Daarom is de 

zuster als dichtstbijzijnde familielid erfgenaam. 

 

Wanneer is een affectieve relatie gelijk te stellen aan een huwelijk ? 

De rechtbank merkt op dat een affectieve relatie gelijk te stellen is aan een 

(voorgenomen) huwelijk als er sprake is van: 

a. een duurzame aard van de relatie; 
b. wederzijdse verzorging door de partners; 
c. samenwonen; en 
d. een gemeenschappelijke huishouding. 
 
De zuster stelde dat niet aan al deze eisen voldaan was. Haar broer was namelijk 
sinds 2012 in het weekend vaker op zijn boot te vinden dan thuis op de vaste wal. 
Dat iemand twee nachten per week ergens anders verbleef, vond de rechtbank echter 
niet een reden om de zuster te volgen in haar redenatie dat er niet aan alle vier de 
eisen was voldaan. 
 
Op basis van deze eisen is de rechtbank dus van mening dat de man en de vrouw een 
affectieve relatie hadden en dat deze gelijk te stellen is met een huwelijk. 
 
Is de samenwonende partner na 24 jaar nog steeds de aanstaande echtgenote ? 
De rechtbank oordeelt dat de partner, nu zij een affectieve relatie had die gelijk te 

stellen is met een huwelijk met de overledene, inderdaad gezien kan worden als de 

aanstaande echtgenote zoals in het testament van 1986 vermeld.  

 

Dus is de vraag uit het begin van dit artikel simpel te beantwoorden: de vriendin en 

niet de zuster is de enige erfgenaam. 

 

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. 
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