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Slecht financieel klimaat mede oorzaak

Erfenis steeds
vakeraanleiding
voorfamilieruzie
Van onze verslaggever
Joris Zwetsloot

AMSTERDAM Broers en zussen
ruziën steeds vakeroverde nala-
tenschap van hun ouders. Eiioa.df
@

-qeeE 
CoD.tact meeritoetéén ot

-meer familieleden. Dit blii kt ult
@rkNotaris-
sen onder 1.7o o Nederlander§.

cieel klimaat, vergrijzingen oplopende
zorgkosten die daarmee gepaard gaan-

Als erfgenamen bijvoorbeeld veel
schulden hebben of geen werk, reke-
nen zijmeerop een erfenis ènzullenzii
daar eerderover ruziën, zegt Lucienne
van der Geld, juridisch directeur van

snellerwanneereen van de ouders her-
trouwd is. Stiefoudernrohlemen.
noemt Kroon dat.'Sinds 2003 is in de
wet vastgelegd dat al het geld naar de
langstlevende partner gaat. Kinderen
moeten dan bijvoorbeeld bij hun stief-
moeder bedelen om een aandenken
van hun vader. Zij is nietverplicht hun
wattegeven.'

Notarissen hebben een term voor
zulke familieverhoudingen: patch-
work families, naar de lappefiilEffi-

---
nan-Eliiiles ilie ontstaat als mensen
hertrouwen en uit meerdere relaties
kinderen meenemen.

Tr4ditionele ge-i n nerlBomen steeds
mindervooLvolqens Iet Oomen, nota-

Jis in Den Bosch en voorzitter van de
Koninklijke Notariële Beroepsorgani-
satie (KNB). Uit onderzoek van de KNB
blijkt dat er conflicten ziin bij de helft
van de nalatenschappen. Dat wordt al-

Netwerk Notarissen. Mensen worden
bovendien steeds ouder en ziin wat
meer aÍhankeliik van mantelzorg of
eigen inkoop van verzorging, omdat
verpleeghuizen strengere toelatings-
eisen stellen.

Broers en zussen krijgen volgens Van

der Geld soms al vóór het overlijden
van hun ouders onenigheid over de
vraagwie ervoor de zorg opdraait.'Ik
weeivan een man die zijn moeder in
een verzorgingstehuis wilde plaatsen
in plaats van in een duurder zorg-
appartement. Hij vond de zorgkosten
tè hoog en zonde van de erfenis. Ziln
zus was het daar niet mee eens.'

Ook wanneer nakomelingen zelf
zorgtaken op zich nemen, kan dat tot
problemen leiden. Mensen die bijvoor-
beeld altild de boodschappen hebben
gedaan voor hun beiaarde ouders, vin-
den soms dat zij recht hebben oP een
groter deel van de erfenis dan kinderen
die nooit op bezoekkwamen.

Familienrohlematiek saa§ altiid om
sehoord. eezien of gewaardeerd wor-

Foto van dierbare spulletjes

Tinekevan derAart,68 jaar, uit
Lisse:
'Dat ene schilderijtje, die voor-
raadfles met eau de cologne uit
mijn vaders winkel, de melkkan die
we altijd gebruikten, een zilveren
nagelsetie waarmee we mochten
spelen als we ziek waren en bij
onze moeder in bed kropen.Als ik
aan mijn broers en zussen vraaS
wat hen aan onze ouders doet den-
ken, wijzen ze allemaal naar de-
zelfde dingen. Ik kom uit een gezin
met vijft ien kinderen. llVe waren

leen maar meer, voorspelt Oomen.
Want naarmate de gezinsstructuren
vager worden, is er meer voedingsbo-
dem voor conflict.'Steeds vakergeef ik
advies aan mensen die samen een huis
kopen, een kindje kriigen en allebei
kinderen meenemen uit een eerdere
relatie. Dan liggen de toekomstige pro-

niet rijk, dus veel geld te verdelen
is er niet.Juist die kleine dingen
zijn ons dierbaar, maar we kunnen
nooit met z'n vijftienen recht heb-
ben op dezelfde spulleties.Van-
daar dat ik mijn zoon gevraagd heb
een foto te maken. Mijn tante
woont nog in Leiden in het huis
van mijn ouders.Alszij overlijdt,
verkopen we het huis en verdelen
we de boede!. Die anderen zullen
nogwel discussievoeren over die
kleinigheden, maar ik heb zeten-
minste in beeld.'

blemen voor het oprapen.'
De taakvan de notarissen is volgens

Oomen mensen al vroeg vooruit te
leren denken.'Als mensen bij mij ko-
men voor advies over het kopen van een
huis,waag ikookaltiid naar hun gezins-
situatie. Niet alleen uit interesse, maar
ookvanuit mijn zorgplichtals notaris.'
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íissÈnïïitlt de toegenomen ruzies over
de erfenis aan eenverslechterd finan'
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