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dat vader nog een buitenechtelijk kind blijkt te hebben, komt in de beste
families voor. maar welke rechten hebben deze kinderen als het gaat
om de erfenis van papa? en hoe kunnen ze die rechten doen gelden?
Kort voor zijn overlijden in 2005 lichtte Prins Bernhard twee journalisten van de Volkskrant
in over het feit dat hij buiten de vier kinderen die hij met Juliana had, nog twee dochters had
verwekt. Na zijn overlijden bleek uit zijn testament dat hij het keurig geregeld had en zijn
beide buitenechtelijke dochters evenredig deelden in de erfenis.
Maar welke rechten hebben deze buitenechtelijke kinderen als het gaat om de erfenis van
papa? En wat als de biologische vader minder attent is en zijn buitenechtelijke kinderen niet
noemt in het testament, betekent dat dan dat ze ook niets krijgen?
Bij de vaststelling van de rechten van buitenechtelijke kinderen is het van groot belang of
de vader zijn kind bij leven erkend heeft of niet. Want als het kind erkend is, is er eigenlijk
niet zoveel aan de hand. Een kind dat buiten het huwelijk is geboren, kan dezelfde aanspraak maken op de erfenis als de andere kinderen. Maar als de zoon of dochter nooit door
de vader is erkend, moet eerst worden aangetoond dat de overleden erflater inderdaad de
verwekker is voordat hij of zij aanspraak kan maken op een deel van de erfenis.
‘In dat geval moet de zoon of dochter aantonen dat de overledene inderdaad zijn of haar
vader is’, zegt Jos Huntjens, die als erfrechtspecialist van Leeman Verheijden Huntjes
Advocaten uit Rotterdam regelmatig mensen bijstaat die claimen als biologisch kind recht
te hebben op een deel van een erfenis. ‘Dat kan via de zogeheten “vaderschapsactie”. Stelt
de rechter het vaderschap vast, dan werkt dat terug tot de dag van geboorte van het kind.’
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‘bij de familie
zijn er vaak
zure gezichten,
omdat ze de
erfenis met
meer mensen
moeten delen’

toegegeven

Soms is het redelijk eenvoudig aan te tonen dat de erflater ook de verwekker is, vertelt
Huntjens. Bijvoorbeeld omdat de man in brieven al had toegegeven de vader te zijn en er
bijvoorbeeld nog een familielid is die het verhaal bevestigt. Maar vooral als de familie niet
wil meewerken, gaat het aantonen van het vaderschap vaak met de nodige moeilijkheden
gepaard.
Zo stond Huntjens onlangs een vrouw bij die erachterkwam dat haar vermoedelijke biologische vader was overleden doordat zijn huis te koop werd gezet. Via de notaris die de
erfenis afhandelt, probeerde ze in contact te komen met de familie. Maar de notaris liet een
duidelijk njet horen. De vrouw besloot daarop advocaat Huntjes in de arm te nemen. Via de
boedelgegevens lukte het te achterhalen wie de executeur van het testament was, maar ook
die weigerde een gesprek. ‘Toen zat er niets anders op dan een vaderschapsactie te starten
om aan te tonen dat de betreffende vrouw wel degelijk de dochter was van de overledene’,
aldus Huntjens.
Om aan het DNA te komen van de vermoedelijke vader is de likrand van een envelop
gebruikt. DNA-onderzoek bij een broer en een zuster was nodig om aan te tonen dat het
DNA op de envelop inderdaad dat van de overleden vader was. De envelop had immers ook
door iemand anders dichtgeplakt kunnen worden. ‘Uiteindelijk konden we zo aantonen dat
de vrouw wel degelijk een dochter was van de betreffende man.’ >>
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Let op!
1. Erkenning door de
vader van kinderen
buiten huwelijk geboren,
leidt tot een aanmerkelijk lagere erfbelasting.

Iedereen moet kunnen meedoen!
Helpt u mee? Giro 953
Het Revalidatiefonds zet zich in om de positie van mensen met
een lichamelijke handicap of chronische ziekte te verbeteren.
Om dit te realiseren is uw steun hard nodig!

Is een inboedeltaxatie noodzakelijk?
Het NRI is de specialist in het objectief en onafhankelijk beoordelen van inboedels
voor derden, door een online foto quickscan.
n

U krijgt schriftelijk advies over de noodzaak nadere taxaties te laten verrichten.

n

De belanghebbenden kunt u direct inzicht geven in de materiële nalatenschap.

n

De beveiligde dossiers zijn alleen voor geauthoriseerden 7/24 toegankelijk.

n

Deze online toepassing kan bijdragen aan een efficiënte erfenisafwikkeling.

Quickscan, digitaal dossier en schriftelijk advies voor Euro 85,-- ex BTW
Wilt u weten hoe u hiermee uw dienstverlening verder optimaliseert?
Neem contact met ons op: info@nri.nl
Molenstraat 15 2513 BH Den Haag T: 070 361 17 85 F: 070 360 69 08 E: info@nri.nl

Kijk op www.revalidatiefonds.nl of bel 030 657 20 22

www.nri.nl

Mirana uit Mozambique heeŌ lepra. Deze ziekte treŌ
vooral de allerarmsten. Door hun verminking, maar
ook door het sƟgma dat aan de ziekte kleeŌ, raken
leprapaƟënten hun baan kwijt, waardoor ze nog armer
worden. Geld om kinderen naar school te laten gaan
is er vaak niet.
De LeprasƟchƟng zorgt dat leprapaƟënten zo snel
mogelijk worden behandeld met medicijnen, zodat
ze niet net als Mirana gehandicapt hoeven te raken.
Ook revalideert de sƟchƟng ex-leprapaƟënten om
verdere verminking te voorkomen. Dankzij microkredieten kunnen sommige leprapaƟënten zelfs een
eigen bedrijf oprichten. Daarmee verdienen ze geld
en krijgen ze een beter leven, ook voor hun kinderen.
De LeprasƟchƟng heeŌ hierbij uw hulp nodig.
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U kunt ervoor kiezen om Ɵjdens uw leven te doneren,
maar u kunt de LeprasƟchƟng ook opnemen in uw
testament. De LeprasƟchƟng krijgt ruim derƟg procent
van haar inkomsten uit nalatenschappen. Zonder deze
bijdragen zou zij haar werk minder goed kunnen doen.
Bel 020 – 59 50 500 voor meer informaƟe of een vrijblijvend gesprek. Of stuur een e-mail: info@leprasƟchƟng.nl.

www.leprasƟchƟng.nl
Leprastichting adv 178x116,5.indd 1

Als het bewijs van vaderschap alleen via een DNA-test kan worden geleverd, dan moet de
familie van de overledene daar wel aan willen meewerken; familieleden kunnen immers niet
worden verplicht om DNA-materiaal af te staan. Aan zo’n weigering kan de rechter wel zijn
conclusies verbinden: zijn er veel andere aanwijzingen dan kan hij oordelen dat er toch
sprake is van afstamming.
Volgens Huntjes gaan de vaderschapsacties vaak met veel emoties gepaard. ‘Voor degene
die het vaderschap moet aantonen, is het vaak verdrietig, omdat er nooit contact is geweest.
Bij de familie zijn er vaak zure gezichten, omdat ze de erfenis met meer mensen moeten
delen. Dan willen er in de rechtbank nog wel eens wat onparlementaire kreten vallen.’
verjaring

Terwijl een moeder tot vijf jaar na de geboorte van het kind een vaderschapsactie kan
starten, is er voor de buitenechtelijke kinderen geen verval- of verjaringstermijn. Het kan
dus gebeuren dat er na vijftien jaar plotseling iemand op de stoep staat die zijn deel van de
erfenis opeist.
Is er geen langstlevende partner die de erfenis heeft gekregen, dan zullen de erfgenamen een
deel van de oorspronkelijke erfenis moeten inleveren. Echter alleen voor zover de erfenis
niet is verteerd. Is er geen langstlevende, dan hebben de kinderen – en dus ook het biologische kind – wel recht op de goederen van de erfenis. Die moeten dan alsnog worden verdeeld. In de praktijk is het biologische kind dat een vaderschapsactie wil beginnen er meestal
op tijd bij.
Jerry Winkler, de dakloze jongen van wie in november duidelijk werd dat hij de zoon en
bovendien enig kind was van de steenrijke Bussumse zakenman Alfred Winkler, kan dus
aanspraak maken op de erfenis. Maar omdat er een testament was, waarin Winkler het geld
naliet aan een stichting, kan hij alleen zijn ‘legitieme portie’ opeisen, dat wil zeggen de helft
van datgene waar hij eigenlijk recht op zou hebben en dan ‘slechts’ in geld, niet in goederen.
Overigens kan het ook verstandig zijn een vaderschapsactie te starten als het buitenechtelijke kind in het testament goed bedeeld is. Dat kan namelijk veel geld schelen aan erfbelasting (voorheen successierechten). Voor niet erkende kinderen is het hoge zogenoemde
vreemdentarief van 30 of 40 procent van toepassing. Door erkenning of door een vaderschapsactie, wordt het tarief toepasselijk dat ook geldt voor ouders-kinderen: 10 of 20 procent.

2. Er is geen verjaringstermijn voor de kinderen,
dus een vaderschapsactie kan in alle rust
worden ingezet.
3. Erkenning van een
kind of vaststelling van
het vaderschap via een
vaderschapsactie heeft
meestal tot gevolg dat
het kind de nationaliteit
van de vader krijgt.
4. De moeder van een
minderjarig kind, van wie
de vader via de
vaderschapsactie bekend
is geworden, heeft – ten
behoeve van de
minderjarige – recht op
alimentatie.

verwekker

Een kind kan niet meerdere vaders hebben, ook juridisch niet. Als een kind uit een huwelijk
geboren is, dan wordt het geacht een wettig kind van de vader te zijn. Blijkt achteraf dat de
vader niet de verwekker is geweest, dan moet eerst zijn vaderschap ongedaan gemaakt
worden, gevolgd door een vaderschapsactie, gericht op de biologische vader.
Hoeveel kinderen er jaarlijks buiten vaste relaties geboren worden, is moeilijk te zeggen.
Volgens het CBS worden er bij de burgerlijke stand elk jaar zo’n 11.000 kinderen
geregistreerd met de vermelding ‘vader onbekend’. Maar een deel van deze 11.000 betreft
kinderen van samenwonenden, die hun kroost later alsnog erkennen. Huntjens verwacht
echter dat hij in de toekomst steeds meer mensen zal moeten bijstaan. ‘Samenlevingsvormen
worden steeds diverser en het raakt steeds meer bekend dat ook niet erkende kinderen via
de vaderschapsactie aanspraak kunnen maken op de erfenis.’ <<
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