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Omvangrijke, maar
ook kaalgeplukte,
nalatenschappen zijn
aan de orde van de dag
in de praktijk van de
erfrechtadvocaten Marieke
Morshuis en Sieta AutarMatawlie van GMW
Advocaten. ,,Natuurlijk
steekt het als je weet dat
er met je vaders vermogen
wordt gerotzooid.’’

Erfrecht van levensbelang
Steeds vaker zijn erfenissen de inzet van
conflicten en juridische procedures. Op zich
is dat volgens mr. Marieke Morshuis en mr.
Sieta Autar-Matawlie niet zo verwonderlijk. ,,De
financiële belangen zijn vaak groot en mensen
durven meer dan vroeger onrecht aan de orde
te stellen.’’
De kwesties die zij behandelen, zijn van
zeer uiteenlopende aard: van een testament
waarvan betwijfeld wordt of het wel de echte
wil van de testateur weergeeft, tot erfgenamen
die goederen uit de nalatenschap hebben
verduisterd. En van een executeur die de boedel
niet voortvarend afwikkelt tot de stiefmoeder die
er met het vermogen van de overleden vader
vandoor gaat.
Morshuis: ,,Laatst had ik een zaak waarbij een
weduwe het vruchtgebruik van het vermogen
van haar echtgenoot had geërfd. Kort na het
overlijden van haar man begon de weduwe het
vermogen over te hevelen naar haar kinderen
uit een eerder huwelijk. De kinderen van haar
overleden echtgenoot voelden zich benadeeld.
Natuurlijk steekt het als je weet dat er met je
vaders vermogen gerotzooid wordt. Gelukkig
heb ik het tij weten te keren.’’

‘MENSEN DURVEN
MEER DAN
VROEGER
ONRECHT
AAN DE ORDE
TE STELLEN’

Sieta Autar-Matawlie (links) en Marieke Morshuis.

Trends in het erfrecht: het ongehuwd
samenwonen leidt soms tot erfrechtelijke
conflicten. In het verleden was ongehuwd
samenwonen vaak een opmaat naar het huwelijk.
Vandaag de dag zie je ook dat gescheiden mensen
of weduwnaars/weduwen besluiten ongehuwd
met een ander samen te wonen, al dan niet met
kinderen uit een eerdere relatie. Als zij hun zaken
niet goed regelen (en periodiek de gemaakte
afspraken tegen het licht houden), kunnen er
problemen ontstaan. Autar-Matawlie weet zich
een zaak te herinneren waarin de vrouwelijke
levenspartner van een overleden man haar hulp
inriep. De dochter van de overledene vond dat
de weduwe een vergoeding aan de nalatenschap
moest betalen, omdat vader tijdens zijn leven de
kosten van het levensonderhoud van die partner
had betaald.
Een andere trend die de erfrechtadvocaten
signaleren, is het financieel ouderenmisbruik.
Door de overheid is de laatste jaren veel aandacht
aan dit onderwerp geschonken.

Autar-Matawlie: ,,In mijn praktijk heb ik
schrijnende gevallen gezien van mensen die hun
kinderen of anderen vertrouwden en vervolgens
in financiële zin kaalgeplukt werden. In een
aantal gevallen kwam dit tijdens het leven van de
ouder aan het licht en in twee gevallen pas na
het overlijden. Dat een en ander teruggedraaid
moest worden, hoeft geen uitleg, maar in alle
gevallen is het triest.’’
Ook de zogeheten samengestelde gezinnen
leiden vandaag de dag tot veel problemen.
Denk bijvoorbeeld aan een man met een
nieuwe, jonge echtgenote en ‘eigen’ en ‘nieuwe’
kinderen. Morshuis: ,,De wet uit 2003 voorziet
erin dat, anders dan voorheen, bij overlijden van
de ene echtgenoot de andere echtgenoot de
hele nalatenschap verkrijgt en de kinderen hun
deel pas kunnen opeisen bij het overlijden van
die andere echtgenoot.’’
Marieke Morshuis en Sieta Autar-Matawlie zijn
binnen GMW Advocaten medeverantwoordelijk
voor de sectie Erfenis en Estate Planning.
Beiden adviseren en procederen over complexe
erfrechtelijke kwesties zoals de vereffening van
een nalatenschap, de verdeling en afwikkeling
van een nalatenschap, het vruchtgebruik,
het vaststellen van de legitieme portie, de
bevoegdheden en het ontslag van de executeur.
Zowel Morshuis als Autar-Matawlie is lid van
de Nederlandse Organisatie voor Executeurs
(NOVEX) en de Vereniging van Erfrechtadvocaten
Nederland (VEAN).
Morshuis: ,,Relevant is dat wij een
gespecialiseerde erfrechtelijke achtergrond
hebben. Ons kantoor heeft de grootste
erfrechtsectie van Nederland. Erfrecht is een heel
breed rechtsgebied. Adviseren is een belangrijk
deel van ons werk. Wij houden ons ook bezig
met estate planning: het gestructureerd regelen
van de overgang van vermogen naar de volgende
generatie. De echtscheidingsadvocaten van ons
kantoor betrekken ons ook vaak bij omvangrijke
scheidingen en vragen ons de estate planning
te regelen.” Autar-Matawlie: ,,We behandelen
alle soorten erfrechtzaken, ook internationaal.
Regelmatig worden wij ingeschakeld door expats
of door buitenlandse advocaten in kwesties
waarbij het Nederlands erfrecht in het buitenland
aan de orde is.’’
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