
Laat een erflater, de overledene, een echtgenoot 
en minstens één kind als erfgenaam achter,  dan 
verkrijgt die (langstlevende) echtgenoot van de 
erflater alle tot zijn nalatenschap behorende 
goederen. Dat is zo bij wet geregeld, vandaar dat 
dat de wettelijke verdeling wordt genoemd.  
Uitzonderingen en voorwaarden laat ik hier 
onbesproken.
Stel dat de moeder de langstlevende ouder is,  
dan mag  moeder in dit voorbeeld de rest van 
haar leven vrij beschikken over de goederen 
van die nalatenschap 
en natuurlijk over wat 
moeder zelf al had. 
En dat kind of die 
kinderen dan? (Ik laat 
moeder in dit voorbeeld 
met een vader gehuwd 
zijn.) De wet kent die 
kinderen slechts een 
geldvordering toe ter 
grootte van hun erfdeel 
en die vordering is 
pas opeisbaar na het 
overlijden van moeder. 
Pas na het overlijden van 
moeder kan bezien worden wat nog over is van 
de nalatenschap van vader.

Was alles koek en ei in zo’n gezin dan  zullen de 
kinderen moeder wel vertrouwen en het haar ook 
gunnen dat zij  ongestoord en zonder geldzorgen 
voort kan leven, zelfs wanneer dat betekent dat 
moeder, al dan niet noodgedwongen, ook de 
erfenis van vader geheel verteert.
Dat wordt vaak anders indien moeder 
nieuwe trouwplannen krijgt. Dan dreigt dus 
dat stieffamiliegevaar. De kinderen worden 
geconfronteerd met een stiefvader die, laten 
we het dramatisch maken, het vermogen van 
moeder inclusief de erfenis van vader, er in een 
ijltempo doorheen dreigt te jagen. 

Voor die dreiging kent de wet de kinderen van de 
overleden vader speciale rechten toe, waarmee 
de kinderen hun aanspraken op hun erfdelen 
veilig kunnen stellen. In bepaalde gevallen 
kunnen zij dan de overdracht verlangen van 
één of meer (waardevolle) goederen uit vaders 
nalatenschap. Dat is dus redelijk geregeld. 
Bij een ongeregelde of informele samenleving 
is wettelijk niets geregeld bij overlijden van een 
partner. De partners zijn dan geen erfgenamen 
van elkaar en de langstlevende zal dus 

geconfronteerd worden 
met de erfgenamen van de 
overleden partner.

Het zal dan, zeker na een 
langdurige samenleving, 
een hele toer worden 
om te bepalen wat tot de 
nalatenschap behoort en 
wat van langstlevende is. 
Die boedels lopen na lang 
en ongeregeld  “hokken” 
immers compleet door elkaar. 
Toch maar iets vastleggen.
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Stieffamiliegevaar
Een term die vast alleen bij erfrechtspecialisten bekend is. Net als “de wettelijke verdeling”.


