
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit document is een handig hulpmiddel ter voorbereiding op het gesprek met ErfrechtRoutePlanners 

Mijn testament 

Goed voorbereid het gesprek in met 

ErfrechtRoutePlanners 



Wat is een testament? 

Een testament is een officieel document dat bepaalt wat er na je overlijden met je bezittingen gebeurt 

Een testament is alleen nodig als je bezittingen hebt en die anders wil nalaten dan de wet voorschrijft. 

Heb je geen testament en dus geen erfgenamen aangewezen, dan bepaalt de wet wie je erfgenamen 

zijn. 

 

Wettelijke erfgenamen 

 

De wet bepaalt in welke volgorde de erfgenamen worden opgeroepen. Er worden daarbij 4 groepen 

onderscheiden: 

1. Echtgenoot/ geregistreerd partner en kinderen 

2. Ouders, broers en zussen 

3. Grootouders 

4. Overgrootouders 

Kort gezegd komt de wettelijke verdeling erop neer dat de langstlevende en de kinderen samen 

erfgenaam zijn en door de (wettelijke) verdeling alle bezittingen en schulden naar de langstlevende 

gaan. (de lusten en de lasten) 

De kinderen houden hun erfdeel te goed in de vorm van een geldvordering op de langstlevende. 

Deze vordering is pas opeisbaar als de langstlevende overlijdt, failliet gaat of in de schuldsanering 

terecht kom. 

 

Waarom een testament opstellen ondanks de wettelijke verdeling? 

Wel of geen testament laten opmaken is een eigen keuze. Maar je bent uniek en hebt misschien een 

aantal specifieke wensen waardoor de wettelijke verdeling meer op maat kan worden gemaakt.  

 

Te denken valt aan: 

❖ Je wil zelf bepalen wie je erfgenamen zijn. Normaal gesproken zijn dat de langstlevende ouder 

en de kinderen samen voor gelijke delen. Wil je dat niet, omdat je bijvoorbeeld een slechte 

verhouding hebt met een kind en deze wil onterven of zijn erfdeel wil verkleinen, dat moet je 

dat in een testament vastleggen. Ook als je kinderen uit een eerdere relatie van je partner wél 

mede-erfgenaam wil maken, moet je dat in een testament vastleggen. 

❖ Wanneer krijgen de kinderen hun erfdeel uitbetaald? In principe is dat bij overlijden, 

faillissement of schuldsanering van de langstlevende partner. Vaak worden deze 

opeismomenten uitgebreid: 

Ingeval van hertrouwen (of samenwonen) van de langstlevende met een nieuwe 

partner. Vanaf 2018 trouw je in beperkte gemeenschap van goederen waardoor alle 

bezittingen en schulden die je had voor je voor en tijdens je huwelijk ontvangt van jou 

blijven. Ingeval van opname van de langstlevende in een verzorgingsinstelling moeten 

de kinderen uitbetaald worden, zodat het vermogen van de langstlevende daalt en 

mogelijk ook de eigen bijdrage in het kader van de Wet Langdurige Zorg (vroeger 

AWBZ) lager uitvalt. 



Ingeval de langstlevende in de bijstand terecht zou komen, onder curatele of bewind 

wordt gesteld moeten de kinderen uitbetaald worden. 

❖ Je wil zelf bepalen wie jouw nalatenschap afwikkelt. Heb je geen testament, dan zijn al je 

directe erfgenamen gezamenlijk verantwoordelijk voor de afwikkeling. Komen zij hier niet aan 

uit, dan kan de kantonrechter ingeschakeld worden. Om te zorgen dat de langstlevende 

zeggenschap houdt over de nalatenschap wordt de langstlevende vaak benoemd tot executeur 

en afwikkelingsbewindvoerder. 

❖ Wanneer een kind in gemeenschap van goederen is gehuwd, dan zal je kind een verkregen 

erfenis moeten verdelen bij scheiding met de ex-partner. Om de erfenis i.g.v. scheiding tot het 

privévermogen te houden van je kind, moet de uitsluitingsclausule worden opgenomen. 

(Uitsluiten van "de koude kant" d.m.v. een harde of zachte uitsluiting). Dit wordt ook wel de 

anti-schoonzoonclausule genoemd. 

❖ Sommige mensen willen dat hun erfenis direct naar de kleinkinderen gaat als hun kind overlijdt 

en niet in de nalatenschap valt van hun eigen kind. (partner en kinderen erven dan, inclusief 

de erfenis die hun overleden kind heeft verkregen.) Om dit geregeld te krijgen moet er een 

tweetrapsmaking opgenomen worden in het testament. Kind moet dan gaan bijhouden wat 

hij/zij van uw erfenis opmaakt. Dan is bij zijn/haar overlijden vast te stellen wat nog over is en 

wat naar de kleinkinderen gaat. 

❖ In een testament kan je bepalingen opnemen om de erfbelasting te beperken of om meer 

sturing te geven aan het moment waarop erfbelasting betaald moet worden. (meer bij het 

eerste overlijden of juist bij het overlijden van de langstlevende of spreiding over beide 

overlijdens). Overigens bepaal je bij het eerste overlijden of je gebruik maakt van deze 

clausules. Neem je ze niet op dan kunnen ze ook niet worden gebruikt. Het opnemen van de 

renteteller is zo'n clausule; de langstlevende moet dan een rente vergoeden aan de kinderen 

over hun vordering. De rente wordt voldaan bij het uitkeren van de geldvordering. (meestal 

bij overlijden van de langstlevende). voordeel: de vordering stijgt waardoor de nalatenschap 

lager uitvalt en er dus ook minder erfbelasting betaalt hoeft te worden. 

❖ De   langstlevende  heeft  een  vrijstelling  van  € 650.912.  Om  deze  vrijstelling  maximaal  te 

benutten  heeft  de  langstlevende  de mogelijkheid  om  zijn/haar erfdeel te vergroten tot dit 

bedrag. (Dit noemen we het opvullegaat)                               

Voordeel: Er  hoeft  minder  erfbelasting te worden betaald, omdat dit ten kostte gaat van de  

                   erfenis  van  de   kinderen.  (Bij  het  eerste  overlijden  moet  de  langstlevende  de                 

                   erfbelasting betalen) 

Nadeel : Bij   het  overlijden   van  de  langstlevende   moeten   de   kinderen  (meestal)   meer  

                   erfbelasting betalen. 

❖ Kleinkinderen hebben ook een vrijstelling van € 20.615 net als de kinderen. Als grootouder kun 

je in je testament rechtstreeks een geldbedrag aan de kleinkinderen geven. Dit bedrag komt 

dan zonder erfbelasting bij de kleinkinderen, maar gaat te kostte van de erfdelen van de 

kinderen. (Legaat). 

❖ Je wil regelen wie voor je minderjarige kinderen gaat zorgen mochten jullie beiden komen te 

overlijden. (voogdij). 

❖ Je wil niet dat je ex-partner toegang heeft tot de erfenis, bijvoorbeeld via de gezamenlijke 

kinderen. 

❖ Je wil iemand een geldbedrag of een vast omschreven voorwerp, bijvoorbeeld het huis of de 

auto, nalaten. (Legaat). 

❖ Je  wil  je   samenwonende  partner   aanwijzen  als  erfgenaam.   Een samenlevingscontract is 

daarvoor niet voldoende. 

❖ Je  wil een ouder testament herroepen. 



❖ De meeste ouders vinden 18 jaar toch nog te jong om een erfenis vrij te geven. Daarom wordt 

vaak de erfenis onder bewind gesteld in het testament. Er wordt dan een bewindvoerder 

aangesteld die het beheer over hun erfdeel blijft voeren tot b.v. 23 jaar. 

de bewindvoerder is meestal dezelfde persoon als de voogd. 

❖ Stel dat je tijdens je vakantie een ongeluk krijgt waarbij niemand van het gezin het overleeft. 

Wie moeten dan erfgenamen zijn? Neem daarvoor een "alternatieve erfstelling" op. 

❖ Schenkingen gedaan binnen 180 dagen voor het overlijden worden beschouwd als onderdeel 

van de erfenis. 

❖ Onterven van een kind: dat kan, dat moet je wel vastleggen in een testament. Je kind houdt 

recht op zijn legitieme portie, een bedrag ter grootte van de helft van hetgeen waar het 

volgens de wettelijke verdeling recht op zou hebben. De notaris hoeft je kind niet te 

informeren over het overlijden. Eist je kind de legitieme portie niet binnen 5 jaar op dan vervalt 

het recht. 

❖ Onterven van je partner: dat kan. Als het voor de verzorging noodzakelijk is kan de onterfde 

partij de echtelijke woning plus meubels nog gebruiken tot 6 maanden na het overlijden. 

❖ Gehuwd op huwelijkse voorwaarden? Je kunt in het testament vast leggen dat jullie vermogen 

bij overlijden verrekend wordt alsof er sprake was van een gemeenschap van goederen. Dit 

leidt dan niet tot een belaste schenking 

 

Erfbelasting 

Over de nalatenschap moeten de erfgenamen erfbelasting betalen. (het vroegere successierecht).Over 

het eerste deel van de erfenis hoeft geen belasting betaald te worden. Dit wordt vrijstelling genoemd. 

Deze vrijstelling hangt af van de relatie met de overledene.  

 

De vrijstellingen en tarieven voor de erfbelasting worden ieder jaar gecorrigeerd met een 

inflatiecorrectie. De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van: 

❖ De relatie tot de overlevende 

❖ De waarde van de ontvangen erfenis 

Hoe groter de afstand tussen verkrijger en overledene, hoe meer erfbelasting er geheven wordt. 

De te betalen erfbelasting en vrijstellingen voor 2019 bedragen:  

Relatie met erfgenaam Vrijgesteld 
belastingvrij 
bedrag 

Erfbelasting over 
volgende  
€ 124.727 

Erfbelasting 
boven 
€ 124.727 

Partners € 650.912 10% 20% 

Kinderen  €   20.615 10% 20% 

Kleinkinderen €   20.615 18% 36% 

Zieke en gehandicapte kinderen €   62.021 10% 20% 

Ouders €   48.965 30% 40% 

Broers/ zussen/ neven/ nichten €     2.173 30% 40% 

Goed doel * Hele som   0%   0% 

* Goede doelen betalen geen erfbelasting als zij de ANBI-status hebben. (Algemeen Nut Beogende      
   Instellingen) 

 



Het is mogelijk belasting te besparen door optimaal gebruik te maken van de mogelijke vrijstellingen. 

Ook is het mogelijk jaarlijks gebruik te maken van de jaarlijkse schenkbelastingvrijstellingen. 

Een goed testament maakt dit mogelijk! 

Waarom een executeur? 

Een executeur is een vertrouwenspersoon, een kind, familielid of goede vriend, die je aanwijst om 

jouw nalatenschap te beheren en die ervoor zorgt dat alle zaken netjes worden afgewerkt: 

dat alle rekeningen worden betaald, de belastingaangifte wordt gedaan, de kinderen hun erfdeel 

krijgen enz. enz.  

Zijn je kinderen nog minderjarig, dan is het benoemen van een executeur heel belangrijk. Ook wanneer 

een partner deze zaken niet zelf wil regelen is een executeur de aangewezen persoon. 

belangrijk is om ook een tweede executeur aan te wijzen (plaatsvervanger) voor het geval de eerste 

geen executeur kan zijn omdat hij b.v. eerder overlijdt dan uzelf. 

Een executeur hoeft niet alles alleen te doen. Hij kan zich laten bijstaan door anderen en/of advies 

inwinnen bij een notaris of jurist. De executeur blijft wel verantwoordelijk voor de hele afhandeling. 

Leg je niets vast over een beloning voor de executeur, dan heeft deze volgens de wet recht op 1% van 

de nalatenschap. Een andere regeling is vast te leggen in een testament 

Zonder benoeming in je testament zijn je erfgenamen samen verantwoordelijk voor de taak van 

executeur testamentair. Komen zij samen hier niet uit, dan is de kantonrechter in te schakelen. 

 

Schenken 

Kinderen mag je jaarlijks € 5.427 belastingvrij schenken. Kleinkinderen en goede vrienden € 2.173. 

Schenken op papier; je schenkt geld aan je kind maar leent het direct weer terug. Hiervoor betaal je 

dan 6% rente per jaar aan je kind. Dit leg je vast in een akte opgemaakt door de notaris. Er ontstaat 

dan een schuld aan je kinderen, waardoor je vermogen kleiner wordt, dus minder erfbelasting betaald 

hoeft te worden. 

De eenmalige verhoogde vrijstelling van € 102.000 blijft ook in 2019 van toepassing. 

Deze belastingvrije schenking moet worden gebruikt voor: 

❖ Verwerving of verbouwing van een eigen woning 

❖ Afkoop van rechten van erfpacht 

❖ Aflossing van de eigenwoningschuld (hypotheek) of een restschuld ontstaan na verkoop van 

een woning van de begiftigde. 

 

Vrijstellingen bij schenking aan kinderen voor 2019 

Kinderen € 5.427 vrijgesteld Van 18 tot 40 jaar € 26.040 vrij besteedbaar tot € 54.234 
                 Eenmalig (dure studie, woning) 
€ 102.000 aflossen hypotheek 

Overige ontvangers € 2.173 

 
 

 



Te betalen schenkbelasting in 2019 

Aan wie Bedrag schenking 
 vanaf 

tot Heffing 

Kind, pleegkind, echtgeno(o)te, partner € 0 € 124.727 10% 

Kind, pleegkind, echtgeno(o)te, partner € 124.727         #  € 12.473 + 10% 
over het meerdere 

Kleinkind € 0 € 124.727 18% 

Kleinkind € 124.727         # € 22.451 + 36% 
over het meerdere 

Broer, zus, oom, tante, een vreemde € 0 € 124.727 30% 

Broer, zus, oom, tante, een vreemde € 124.727         #  € 37.418 + 40% 
over het meerdere 

 

Hieronder kun u voor uzelf aangeven wat u nalaat: 

Eigen woning met een WOZ-waarde/ vrije verkoopwaarde van  € 

Spaargeld € 

Beleggingen € 

Levensverzekeringen € 

Uitvaartverzekering € 

Auto (dagwaarde) € 

Inboedel (geschatte waarde) € 

 € 

  

Hypotheekschuld € 

Leningen € 

Overige schulden € 

 € 

  

Kunst, waardevolle meubelen € 

Persoonlijke zaken (foto's, sieraden) € 

Huisdieren  

  

  

  

 

 

Overige tips: 

Veel stellen hebben voor of tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden geregeld. Net als je testament 

is het verstandig de huwelijkse voorwaarden iedere 5 à 6 jaar te laten controleren. Vaak zijn de 

uitgangspunten van toen niet meer actueel. 

Een  testament  is voor overlijden.  Een  levenstestament is een document waarin je een aantal zaken 

vastlegt  voor het  geval er tijdens  je leven iets gebeurt, waardoor je zelf niet meer kunt handelen. Je 

bent wilsonbekwaam. Je bent handelingsonbekwaam als je zonder toestemming van de curator geen 

rechtshandelingen mag verrichten. 

 



Wat is een levenstestament? 

Een levenstestament is een document waarin je een aantal zaken vastlegt voor het geval er tijdens je 

leven iets gebeurt waardoor je zelf tijdelijk of langdurig geen beslissingen meer kunt nemen. niet meer 

kunt handelen. In een gewoon testament regel je alles als je er niet meer bent. Een levenstestament 

wordt vastgelegd bij de notaris. 

 

Een levenstestament bestaat uit: 

❖ Een volmacht op financieel  en op medisch gebied, 

❖ Wensen ten aanzien van medische verzorging (behandelverbod), 

❖ Euthanasieverklaring, donorcodicil, 

❖ Of je schenkingen wilt (blijven) doen en zo ja onder welke voorwaarden, 

❖ Eventuele controle  en of toezicht mogelijkheden, 

❖ Instructies voor de verkoop van je woning als je niet meer zelfstandig kunt wonen 

❖ Praktische zaken na overlijden. (begrafenis of crematie) 

 

Een levenstestament is voor iedereen. Ook op jonge leeftijd kan je tijdelijk of langdurig belemmerd zijn 

in je geestelijke of lichamelijke mogelijkheden. Denk aan een hersenbloeding of een ongeluk waardoor 

je in coma geraakt. Met een algemene volmacht geef je een ander de bevoegdheid namens jou te 

handelen, waar dat ook nodig mag zijn. Hij/zij kan zeer belangrijke en vergaande beslissingen nemen 

die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor jou en je vermogen. 

Het geven van een volmacht is dan ook een belangrijke beslissing. 

 

Dementie en wilsbekwaam 

De diagnose dementie wil niet meteen zeggen dat je wilsonbekwaam bent. Het hangt van de aard van 

de beslissing af. Iemand kan wilsonbekwaam zijn om een testament op te laten stellen, maar kan nog 

wel bepalen welk verpleegtehuis de voorkeur heeft.  

Kan je dementerende partner zelf zijn belangen niet meer behartigen dan kan iedere belanghebbende 

(dus ook je kind) een verzoek bij de rechter indienen om een bewind in te stellen over het vermogen 

van de dementerende. De bewindvoerder moet dan jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan 

de rechter over alle inkomsten en uitgaven. Bij een voorgenomen uitgave van € 2.500 moet de 

bewindvoerder vooraf toestemming vragen aan de rechter. 

Door elkaar een algehele volmacht te verstrekken is er geen noodzaak om een bewind aan te vragen 

en ben jij bevoegd besluiten te nemen voor je partner. 

De kinderen worden vaak als reserve benoemd. Als dan ook nog wordt opgenomen dat de volmacht 

pas geldig is nadat een arts verklaard heeft dat de volmachtgever zelf zijn of haar belangen niet meer 

kan behartigen, is er een extra zekerheid ingebouwd tegen misbruik. 

 

Eigen bijdrage bij opname in een verzorgingstehuis 

Inkomen en vermogen bepalen de hoogte van de eigen bijdrage. Wordt één van de partners 

opgenomen dan betaal je de eerste 6 maanden de zogeheten "lage bijdrage" (voor 2018 is dit 

maximaal € 850 per maand. Deze lage bijdrage blijf je betalen zolang je partner nog in de eigen woning 

woont. Het huis blijft dan dus buiten schot. Overwaarde in de eigen woning wordt niet als eigen 

vermogen gezien. Zodra het huis verkocht is verhoogt de overwaarde wel het spaargeld en telt dan 

vervolgens mee voor de hoogte van de eigen bijdrage. 



Voor een alleenstaande wordt de eigen woning na verloop van een aantal jaren niet meer gezien als 

hoofdverblijf en wordt de woning dus gezien als vermogen. De eerste drie jaren nadat de woning 

verlaten is blijft de overwaarde buiten schot.  

Na 4 maanden betaal je een hoge bijdrage die kan oplopen tot € 2.332 per maand (2018). 

Zit je samen met je partner in een zorginstelling, dan betaal je na 4 maanden éénmaal de hoge bijdrage. 

Op de website van het CAK vindt je meer informatie over en hoe je de eigen bijdrage kunt berekenen 

 

Belangrijk is dat je aangeeft bij de notaris dat er beginnende dementie ie geconstateerd. 

Is wilsonbekwaamheid geconstateerd en is er geen levenstestament of volmacht opgesteld, dan krijg 

je met de kantonrechter te maken 

 

Samenwonen, trouwen en gehuwden 

Voor samenwoners geldt de wettelijke verdeling niet: je bent niet getrouwd! Bij overlijden erven dan 

alleen de kinderen en níét de partner! (Een samenlevingscontract is dus niet voldoende). 

Stel je ligt in echtscheiding, maar er is nog geen echtscheidingsconvenant opgemaakt. Tot datum 

uitspraak echtscheiding en inschrijving bij de gemeente ben je nog steeds erfgenaam van elkaar. 

Maak dus  gelijk een nieuw testament. 

Voor  2018  was trouwen  in gemeenschap van goederen de standaard. Met ingang van 01-01-2018 is 

de  wet veranderd  en  trouwen  echtparen in  beperkte gemeenschap van goederen.  Je kunt wel zelf 

afwijkende afspraken maken en vast laten leggen. 

 

Beperkte gemeenschap van goederen: wat betekent dit? 

Vermogen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd is van jullie beiden. 

Bezittingen  en/of   schulden  van  vóór  het  huwelijk  blijven  privé-eigendom  en  vallen  niet  in  de 

gezamenlijke boedel.  Schenkingen, giften  en  erfenissen  blijven  persoonlijk  bezit,  of ze nu voor of 

tijdens het huwelijk zijn ontvangen. 

Beide partners zijn nog steeds aansprakelijk voor schulden die ontstaan tijdens het huwelijk, ook als 

een van de partners niets van deze schulden afweet 

Ga je trouwen, dan is het belangrijk dat je met je partner goede afspraken maakt en vastlegt welke 

bezittingen van wie zijn van voor het huwelijk. Beschrijf wat er met het privébezit gebeurt tijdens het 

huwelijk, bv. als je spaargeld inzet voor de gezamenlijke inboedel. (Als je bij een scheiding geen bewijs 

hebt wat er met je persoonlijke vermogen is gebeurd, zal dit in de gemeenschappelijke boedel vallen.) 

Open een persoonlijke spaarrekening voor je privévermogen. Maak afspraken over hoe je omgaat met 

evt. waardestijging van vermogen, spaarrekening of eigen huis en leg dit vast. Leg veranderingen die 

plaats vinden tijdens het huwelijk ook vast. 

Wil  je  liever in volledige  gemeenschap  trouwen  of je bezittingen of schulden juist uitsluiten van de 

gemeenschappelijke boedel? Leg dit vast in een testament. 

 

Maak nu een afspraak met ErfrechtRoutePlanners om in een persoonlijk gesprek bij jou thuis de 

mogelijkheden te bespreken. 

Bel hiervoor naar: 085 003 66 33 of mail naar contact@erfrechtrouteplanners.nl 


