Stiefkinderen: eenzelfde erfdeel als eigen kinderen?
23 oktober 2010
Mijn vrouw en ik willen graag regelen dat onze stiefkinderen – de twee kinderen uit het
eerste huwelijk van mijn vrouw – hetzelfde erven als de twee kinderen die uit ons
huwelijk zijn geboren. Wij zijn in gemeenschap van goederen gehuwd, ons gezamenlijk
vermogen is afgerond € 1 miljoen, en wij hebben geen testament opgemaakt. Hoe moeten
wij dat regelen? Kan dat zonder een testament op te maken? En kunnen onze kinderen
bezwaar maken tegen zo’n gelijke vererving door de stiefkinderen?
Antwoord
Dat is goed te regelen, maar u en uw vrouw moeten daar wél een testament voor laten opmaken. In
dat testament moet een zogenaamde Assepoester-clausule worden opgenomen.
Als u of uw vrouw komt te overlijden zonder dat een testament is opgemaakt, is het wettelijk
erfrecht van toepassing. Dat leidt tot een ongelijke vererving van uw vermogen naar uw kinderen en
stiefkinderen.
Stel dat u als eerste komt te overlijden; uw nalatenschap is € 500.000, de helft van het gezamenlijk
vermogen. Uw wettelijk erfgenamen zijn uw vrouw en uw twee eigen kinderen; zij erven ieder een
1/3 deel = € 166.666. Stel dat kort daarop uw vrouw komt te overlijden. Haar nalatenschap
bedraagt € 666.666, de helft van het oorspronkelijke gezamenlijke vermogen plus haar erfdeel bij
uw overlijden. Haar wettelijk erfgenamen zijn haar vier kinderen: zij verkrijgen ieder voor ¼
gedeelte, ofwel € 166.666.
Het eindresultaat is dat de twee kinderen uit uw
huwelijk in totaal € 333.333 erven, twee keer zoveel
als uw twee stiefkinderen.
Ook als uw vrouw als eerste komt te overlijden,
resulteert een ongelijk vererving.
Haar nalatenschap is € 500.000, haar wettelijke
erfgenamen zijn haar vier kinderen en u. Die erven
ieder 1/5 deel, ofwel € 100.000. Als u daarna komt te
overlijden, is uw nalatenschap € 600.000, de helft van
het oorspronkelijke gezamenlijke vermogen plus uw
erfdeel bij het overlijden van uw vrouw. Uw wettelijk
erfgenamen zijn uw twee kinderen; die erven ieder €
300.000. Het eindresultaat is dat de twee kinderen uit
uw huwelijk ieder in totaal € 400.000 erven, en uw
twee stiefkinderen ieder € 100.000.
De hoogte van de verkrijging van uw (stief)kinderen
is daarmee afhankelijk van wie van uw beiden als eerste komt te overlijden.
Als u een gelijke vererving wilt bereiken, moeten u en uw vrouw een testament laten opmaken met
de zogenaamde Assepoesterclausule. Door deze clausule worden stiefkinderen gelijk behandeld als
‘eigen’ kinderen. Uw eigen kinderen kunnen daar geen bezwaar tegen maken. Als u met zo’n
clausule in uw testament als eerste komt te overlijden, is uw nalatenschap € 500.000 en erven uw
vrouw en vier kinderen ieder 1/5 deel, ofwel € 100.000. Komt daarna uw vrouw te overlijden, dan is
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haar nalatenschap € 600.000. Haar vier kinderen erven – met in haar testament de
Assepoesterclausule – ieder € 150.000. De totale vererving per kind is € 250.000, voor uw eigen
kinderen én uw stiefkinderen.
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