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Hoe staat het er
nou letterlijk?

… Wat maakt de notaris
daar zelf van?

Hetgeen mijn kinderen, hierna ieder ook aan te duiden als
“bezwaarde”, van het uit mijn nalatenschap verkregene bij
hun overlijden of in de hierna te omschrijven andere gevallen
waarin hun recht eindigt onverteerd achterlaten, zal, indien
dezen alsdan nog in leven zijn, toevallen aan de na te noemen
personen, hierna te noemen “de verwachters”, zodat de
bezwaarde rechthebbende onder ontbindende voorwaarde is,
en de verwachters rechthebbenden zijn onder de opschortende
voorwaarde dat ze nog leven op het moment dat het recht van
de bezwaarde eindigt.
Tot verwachters benoem ik: mijn andere kinderen, behoudens
overeenkomstige toepassing van de wettelijke regels van
plaatsvervulling, zodat de afstammelingen van een kind dat
door vooroverlijden of anderszins niet als verwachter optreedt
staaksgewijze in de plaats van dat kind treden.
Mitsdien zal plaatsvervulling kunnen optreden indien een
verwachter na mij, maar vóór of tegelijk met de bezwaarde
mocht overlijden, welke plaatsvervulling er ook toe kan leiden
dat personen die bij mijn overlijden nog niet waren geboren
als verwachters optreden.
Het eindigen van het recht van de bezwaarde
Het recht van de bezwaarde op het uit mijn nalatenschap
verkregen vermogen, hierna ook aangeduid met “het
bezwaarde vermogen”, eindigt, zodat dit aan de verwachters
toevalt, bij het overlijden van de bezwaarde en ook als de
bezwaarde van zijn recht afstand doet.
Het vervallen van de tweede trap
Het voorwaardelijk karakter van de verkrijging van de bezwaarde
vervalt, zodat zijn verkrijging uit mijn nalatenschap niet aan
de verwachter(s) zal toevallen, als in de nalatenschap van de
bezwaarde erfgenamen zijn gerechtigd die voor de heffing van
erfbelasting behoren tot de verkrijgers in groep I zoals bedoeld
in artikel 24 van de Successiewet.

Alles wat mijn dochter Angela en mijn zoon John uit mijn
nalatenschap krijgen, mogen ze gebruiken en opmaken.
Maar mijn kinderen kunnen, nadat ze mijn erfenis hebben
gekregen, zelf ook overlijden of afstand doen van mijn
erfenis. Als dat gebeurt en er is nog wat over van wat Angela
of John eerder van mij had gekregen, gaat dat restant ‘opzij’;
naar mijn andere (overblijvende) kind. Dus als John overlijdt,
gaat het restant van de erfenis die hij ooit van mij kreeg naar
Angela en andersom.
Als het andere kind dat restant niet kan ontvangen, gaat het
‘naar beneden’; naar de kinderen van dat andere kind. Dus als
John overlijdt en Angela is er ook niet meer, gaat het naar mijn
kleinkinderen Floris, Friso en Femke (de kinderen van Angela).
Dit ‘vererven naar opzij’ gaat niet door als Angela of John
overlijdt en hij/zij heeft zelf op dat moment een echtgenoot
of geregistreerd partner (samenwonen is niet genoeg) en/of
kinderen of kleinkinderen of achterkleinkinderen. Dan gaat
het namelijk naar hen.

Uit: Tweetrapsmaking (fideï-commis)
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… Zou dat nog
begrijpelijker kunnen?

Begrijpelijke taal. Veel consumenten
vragen erom. Maar is het ook mogelijk om
een notariële akte in ‘gewone mensentaal’
te schrijven? In deze rubriek vragen we
maandelijks een (kandidaat-)notaris en
taalspecialist een passage uit een akte
te ‘vertalen’.

A is mijn erfgenaam.
• A erft de zaken die ik hieronder heb beschreven
onder de term ‘het bezwaarde vermogen’.
Als A doodgaat, gaat mijn erfenis over naar B.
• Voorwaarde is wel dat B dan nog leeft.
		 o Als B niet meer leeft, gaat de erfenis naar het kind
			 of de kinderen van B.
		 o	Leeft het kind of leven de kinderen van B niet meer?
Dan gaat de erfenis naar een kleinkind
of kleinkinderen.
			 • Zelfs als deze nog niet waren geboren op
			 het moment dat ik doodging.
A heeft geen recht meer op mijn erfenis,
als A de erfenis niet wil hebben.
• De erfenis gaat dan naar B.
Als A doodgaat, gaat mijn erfenis niet naar B als A een
erfgenaam heeft die tot groep 1 behoort zoals bedoeld
in artikel 24 van de Successiewet.

Noot van de communicatiespecialist
Ik heb geprobeerd om de tekst dit keer zo kort mogelijk
te houden. In de brontekst wordt gesproken over ‘mijn
kinderen’ als bezwaarde en later over ‘mijn andere kind’
als verwachter. Dat is nogal verwarrend. Daarom heb ik dit
in deze tekst vervangen door A en B. De notaris kan hiervoor
de concrete namen of aanduidingen (kind/kinderen) van de
bezwaarde en de verwachter invullen.
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