COLUMN

De strijd om een
miljoenenerfenis…
Bijna 7 jaar geleden overleed de Zweedse auteur Stieg
Larsson, wereldberoemd om zijn Millennium-trilogie.
De nabestaanden van Larsson vechten sinds zijn overlijden om de erfenis; een meeslepend verhaal dat
moeiteloos tot een bestseller zou kunnen leiden.
Stieg Larsson is 32 jaar samen geweest met Eva Gabrielsson maar nooit getrouwd. Deze keuze had ondermeer te maken met het activistische verleden van Larsson. Registratie in de huwelijksregisters zou tot een
bedreiging van hun persoonlijke veiligheid kunnen leiden. Dit alles leidde ertoe dat ze de stap naar het altaar niet hebben willen zetten en hun liefde destijds
met de aanschaf van twee ringen hebben bezegeld.
Een “dure” stap naar nu blijkt.
Evenals in Nederland hebben ook in Zweden samenwoners geen wettelijke status. Eva Gabrielsson werd
niet als wettelijke partner gezien en dus ook niet als
erfgenaam. Extra zuur te weten dat de wettelijke erfgenamen, zijn vader en broer, nauwelijks een rol in het leven van Larsson hebben gespeeld. Larsson had in 1972
naar verluidt wel een testament opgesteld waarin zijn
erfenis naar de Socialistische Partij zou gaan, echter dit
was niet rechtsgeldig in verband met het ontbreken
van getuigen.

dige wensen en levensfase. Ook al omvat uw toekomstige nalatenschap wellicht niet de vele miljoenen van
Larsson, toch is het zaak om tijdig na te gaan wat de
gevolgen van uw overlijden voor uw partner en/of gezin betekenen. In de situatie van Larsson betekende dit
dat zijn partner zelfs uit de gezamenlijke bewoonde
woning moest vertrekken. Dit zal ongetwijfeld bij hem
– maar ook bij u – niet de bedoeling zijn.
Kortom, tijd om na te gaan wat voor u en uw nabestaanden wenselijk is. Tegelijkertijd is dit een goed
moment om na te gaan hoe u een en ander ook ﬁscaal
en ﬁnancieel het beste vorm kunt geven zodat de
“pot” voor uw erfgenamen zo groot mogelijk blijft. Wij
helpen u graag aan de hand van een stappenplan verder op weg en kunnen uw keuzemogelijkheden onderbouwen door het maken van diverse berekeningen.
Hierdoor kunt u in één oogopslag zien wat de ﬁnanciële en ﬁscale gevolgen zijn zodat u een weloverwogen
beslissing kunt nemen over zaken die echt van belang
zijn !
Voor vragen, reacties of advies naar aanleiding van dit
onderwerp kunt u een e-mail sturen aan info@ﬁnetuning.nl ter attentie van Madeleine Teeuwen.

Juridisch gezien is er geen speld tussen te krijgen
maar op basis van morele gronden én het feit dat de
erfenis zo’n enorme omvang heeft dat alle betrokkenen een ﬁnancieel onbezorgd leven zouden kunnen
leiden kunnen we wel spreken van een bizar verhaal.
Maar misschien toch niet zo bizar als je bedenkt dat
het bovenstaande ook in Nederland kan gebeuren in
geval van samenwoners zonder testament en/of geregistreerd partnerschap. Ook wij merken in gesprekken
met onze relaties en bij het uitbrengen van adviezen
regelmatig dat vastlegging van deze zaken niet op orde is, verouderd en veelal niet meer aansluit bij de huiMadeleine Teeuwen
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