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Inzicht geven door een “foto” te 
maken van de huidige situatie. 



Testament

Levenstestament

Digitaal testament



Testament



Het wettelijk erfrecht duidt aan wie er 
erft

• Bloedverwanten
• Langstlevende echtgenoot



Bloedverwanten erven volgens orde

Binnen één orde sluit de dichtste in 
graad de andere uit



1. Afstammelingen: kind, kleinkind
achterkleinkind

2. Ouder, (half)broers, (half)zussen
3. Grootouders, ooms, tantes, neven,

nichten
4. Overgrootouders met hun afstammelingen



De erfopvolging gaat niet verder dan de 
overgrootouders en hun afstammelingen.



Indien geen erfgenamen zijn en er geen 
testament is, dan erft de staat.



GROOTOUDER

VADER/MOEDEROOM/TANTE

NEEF/NICHT OVERLEDENE BROER/ZUS

KIND

KLEINKIND

BLOEDVERWANTEN



VADER/MOEDER

OVERLEDENE

KIND

1e GRAAD



GROOTOUDER

OVERLEDENE BROER/ZUS

KLEINKIND

2e GRAAD



OOM/TANTE

OVERLEDENE

3e GRAAD



NEEF/NICHT OVERLEDENE

4e GRAAD



PLAATSVERVULLING



Door plaatsvervulling nemen de
afstammelingen de plaats van een

voor overleden erfgenaam in



OVERLEDENE

KINDKIND OVERLEDEN

KLEINKIND KLEINKIND KLEINKIND

PLAASTSVULLING



Beneficiair aanvaarden



U aanvaardt de erfenis dan onder 
voorbehoud van wat er in de 'boedel' zit. 

Dat houdt in dat u de erfenis alleen 
accepteert als deze positief is.



VERWERPING



Wanneer de schulden van de nalatenschap te 
groot zijn, 

kan men de nalatenschap
verwerpen



Verwerping maakt ook een erfenis-sprong
mogelijk, 

waarbij een ergenaam zijn deel doorgeeft
aan de volgende generatie.



OVERLEDENE

KIND VERWERPTKIND

KLEINKIND KLEINKIND KLEINKIND

Verwerping 



ERFRECHT
LANGSTLEVENDE

ECHTGENOOT



Het deel van de erfenis dat toekomt
aan de langstlevende echtgenoot is

afhankelijk van de situatie of de
overledene kinderen heeft.



Overledene heeft geen kinderen



Wanneer u ten tijde van uw overlijden gehuwd 
bent of een geregistreerd partner heeft zonder dat 

er kinderen zij, dan is uw echtgeno(o)t(e) of uw 
geregistreerd partner uw enige erfgenaam.



Overledene heeft kinderen



In de wet is vastgelegd dat de langstlevende 
echtgenoot of geregistreerd partner goed 

verzorgd achterblijft. 



Deze regeling wordt de wettelijke verdeling 
genoemd. 

Bij een wettelijke verdeling gaat de volledige 
nalatenschap naar de langstlevende 
echtgenoot/geregistreerd partner. 



Dit betekent niet dat de kinderen onterft zijn. 

De kinderen krijgen namelijk een vordering in 
geld die pas opeisbaar is bij het overlijden 

van de langstlevende. 



De langstlevende echtgenoot/geregistreerd 
partner is door de wettelijke verdeling in 

stand te laten automatisch enig eigenaar van 
alle bezittingen en schulden van de erfenis 

/nalatenschap geworden.



Ongehuwd en niet als partner geregistreerd met 
kinderen

Wanneer u ten tijde van uw overlijden ongehuwd 
bent of geen geregistreerd partner en u heeft wel 
kinderen, dan zijn uw kinderen erfgenaam, ieder 

voor een gelijk deel. 



Vruchtgebruik



Vruchtgebruik houdt in dat u gebruik mag 
maken van (de opbrengst van) vermogen dat 

niet (volledig) uw eigendom is. 



Is er geen testament, dan is er geen rente 
over het “vruchtgebruik” verschuldigd, zolang 
de wettelijke rente onder de zes procent blijft. 



Stijgt de wettelijke rente boven de 6 procent 
zoals in 1990-1993 het geval was, dan is er 

een rente verschuldigd door de langstlevende 
partner van het verschil tussen de wettelijke 

rente en 6 procent. 



Die rente hoeft pas te worden betaald als de 
erfenis vrijvalt; oftewel na het overlijden van 

de langstlevende.



Blote eigendom



U hebt de blote eigendom als u eigenaar bent 
van vermogen, maar er geen gebruik van mag 
maken. Ook niet van de opbrengsten ervan. 



HOE MAAK IK EEN
TESTAMENT?



U kunt een testament laten opstellen als u 16 
jaar of ouder bent. 



In een testament wordt beschreven hoe en 
door wie je nalatenschap afgewikkeld moet 
worden. We noemen dat benoeming van de 

executeur.



In een testament staat wie de erfgenamen zijn 
en wie welke eigendommen erft. 



Ook kan een testament clausules bevatten 
denk daarbij aan voogdij en bewind.



Eigenhandig testament

Een zelfgemaakt testament is in Nederland 
niet rechtsgeldig!



Je kunt wel een codicil opstellen. 

Dit is een handgeschreven document waarin 
je kunt aangeven wie specifieke 

inboedelspullen, zoals meubels, sieraden en 
kleding krijgen als je komt te overlijden. 



Notarieel testament

Erflater dicteert het testament.

Deze wordt opgemaakt door de notaris. 



Bewaring in het: 

Centraal Testamentenregister. 



KAN IK MIJN
ERFGENAMEN VRIJ

KIEZEN?



JA!



De erfgenamen hoeven geen familieleden te 
zijn van de overledene.

Goede vrienden, een stichting of een goed 
doel kunnen ook erfgenaam zijn. 



MAAR!



KINDEREN
KUNNEN NIET

ONTERFD WORDEN!



Kinderen kunnen hun legitieme portie 
opeisen.



De legitieme portie is de helft van het 
wettelijk erfdeel. 



LANGSTLEVENDE
ECHTGENOOT KAN

WEL ONTERFD
WORDEN



MAAR!



De langstlevende echtgenoot heeft wel het 
recht op een voortgezet gebruik van de 

woning en inboedel gedurende zes maanden 
na het overlijden mits de woning tot de 

nalatenschap behoort.



Voor de periode daarna is het mogelijk om 
een recht van vruchtgebruik op woning en 

inboedel te vestigen. 

De andere erfgenamen zijn dan verplicht hun 
medewerking te verlenen en kunnen de 

woning niet verkopen.



De partner hoeft niet aan te tonen dat hij/zij 
behoefte heeft aan dit vruchtgebruik. 



Ook op andere bezittingen kan de 
langstlevende onterfde echtgenoot een 

vruchtgebruik laten vestigen, bijvoorbeeld op 
een bankrekening.

Daarvoor gelden wel strengere eisen. 



De langstlevende moet dan

‘een verzorgingsbehoefte’ 
aannemelijk maken.



TESTAMENTEN

WAT KAN IK VERDER
REGELEN? 



Testament regelen als u samenwoont een 
noodzaak! 



Woont u ongehuwd samen? En heeft u ook 
geen geregistreerd partnerschap of notariële 

samenlevingsovereenkomst?

Dan erft u volgens de wet niet van elkaar. 
Wilt u dit wel, dan kunt u dit regelen door een 

testament op te stellen.



Woont u samen en heeft u kinderen?



U kunt bij testament bepalen dat de kinderen hun 
deel pas kunnen opeisen als uw partner is 

overleden. 

LET OP!

U moet dan met uw partner een 
samenlevingsovereenkomst hebben gesloten bij 

de notaris.



Voogdij

U kunt  in een testament regelen wie er voor 
de kinderen zorgt als de ouders overlijden. 

Ouders kunnen in het testament 1 of 2 
personen aanwijzen als voogd. 



De voogd oefent dan het ouderlijk gezag uit 
over de kinderen. Voortaan kan de voogd alle 

belangrijke beslissingen over uw kinderen 
maken.



Bewindvoerder benoemen.



Misschien is uw kind nog jong en wilt u niet 
dat de andere ouder, (ex)partner of voogd zijn 

vermogen beheert. 



Of heeft uw volwassen kind problemen, 
bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, of 

kan hij niet met geld omgaan.



Dan kunt u een bewindvoerder benoemen. Hij 
of zij beheert de erfenis voor uw erfgenaam. 

In uw testament bepaalt u hoe lang het 
bewind duurt en onder welke 

omstandigheden het bewind vervalt.



Schenking ‘rechttrekken’.

Als u een van uw kinderen een schenking heeft 
gegeven, bijvoorbeeld voor studie of de aankoop 
van een huis, kunt u in uw testament regelen dat 
uw ene kind meer krijgt dan het andere. Op die 
manier kunt u de schenking 'rechttrekken' en uw 

kinderen in totaal ongeveer evenveel geven.



Legaat

Als u wilt dat bepaalde personen al direct bij 
uw overlijden bepaalde spullen of een bedrag 
krijgen, dan regelt u dat in uw testament met 

een legaat.



Vruchtgebruik

U bepaalt in uw testament wanneer het 
vruchtgebruik eindigt. Bijvoorbeeld als uw 

partner hertrouwt, naar een verzorgingshuis 
gaat of pas als hij of zij overlijdt. Dan gaat uw 

nalatenschap naar de kinderen.



Rente vergoeding over vruchtgebruik

Had de overleden partner een testament, dan 
kan hij daarin het zelfde hebben afgesproken 
zoals in de wet staat. Maar daar mag ook van 

worden afgeweken. 



Er kan een rente worden afgesproken, waarbij deze 
jaarlijks als enkelvoudige rente 

(alleen over de hoofdsom), 
of een samengestelde rente 

(over de hoofdsom en de jaarlijkse rente, rente op 
rente) 

opgeteld kan worden bij de waarde van de erfenis.



Kinderen krijgen geld bij hertrouwen partner.

Ook kunt u in uw testament regelen dat uw 
kinderen hun geld uit uw nalatenschap krijgen als 

uw partner (stiefvader of -moeder van uw 
kinderen) na uw overlijden hertrouwt. Kinderen 

kunnen op dat moment ook hun wilsrechten 
uitoefenen als ze bepaalde spullen willen hebben.



Stiefkinderen

Zonder testament zijn stiefkinderen niet uw 
erfgenaam.  Als u wilt dat uw stiefkinderen 
evenveel krijgen als uw eigen kinderen, dan 

benoemt u ze tot erfgenaam in uw testament. 



U kunt ook in uw testament bepalen dat ze 
meedelen in de wettelijke verdeling.

Uw stiefkinderen hebben dan recht op 
hetzelfde deel als uw eigen kinderen. 



U kunt ze ook tot erfgenaam benoemen voor 
een kleiner of groter deel dan uw eigen 

kinderen.



Kleinkinderen

Volgens de wet erven uw kleinkinderen niet 
van u zolang uw kinderen nog leven. 



In een testament kunt u regelen dat zij ook 
iets erven. 



Hier kunt u voorwaarden aan verbinden, 
bijvoorbeeld dat zij dit voor hun studie 

gebruiken. 

Gaat het om minderjarige kinderen, dan kunt 
u aangeven wanneer zij hun erfenis in handen 

krijgen. 



Ex-partner geen rechten

Ouders hebben recht op rente-inkomsten van 
hun minderjarige kinderen. 



Wilt u niet dat uw ex-partner inkomsten krijgt uit 
uw nalatenschap voor de kinderen? 

Dat kunt u voorkomen door in uw testament 
ouderlijk vruchtgenot uit te sluiten. 

Dan gaan de rente-inkomsten en andere 
opbrengsten van uw nalatenschap naar uw 

kinderen.



Uitsluitingsclausule

Een uitsluitingsclausule bepaalt dat de erfenis 
of een schenking niet tot de 

huwelijksgemeenschap behoort. 



Zo wordt voorkomen dat het vermogen door 
een huwelijk gemeenschappelijk bezit wordt 

van bijvoorbeeld uw kind en zijn partner. 

Uw kind hoeft het vermogen dan niet te 
delen als het huwelijk eindigt door een 

echtscheiding. 



Wat regelt de uitsluitingsclausule niet?

Vaak wordt gedacht dat de 
uitsluitingsclausule vermogen in de familie 
houdt na het overlijden van het kind, zodat 
het vermogen van het kind vererft naar de 

kleinkinderen. Dat is niet het geval.



Het vermogen is privé van het kind en het 
erfrecht bepaalt de bestemming van het 

vermogen. 

Dit betekent dat het vermogen meestal ter 
beschikking komt aan het schoonkind. 



Bijvoorbeeld in de situatie dat uw eigen kind 
voor zijn of haar partner komt te overlijden. 



Het kind kan in een testament een andere 
regeling treffen.



Maar u kunt dat ook doen met een 
tweetrapsmaking.



Tweetrapsmaking

In uw testament kunt u bijvoorbeeld regelen dat 
het vermogen dat u aan uw kind nalaat, na zijn of 
haar overlijden moet worden doorgegeven aan uw 

kleinkinderen. 



Of aan uw andere kinderen als er geen 
kleinkinderen zijn. 

U beschikt in feite twee keer over uw eigen 
nalatenschap. 



Door een tweetrapsmaking kunt u ook 
voorkomen dat een ex-partner uw 

nalatenschap erft.



Zoek de nuance

Als u een tweetrapsmaking regelt, is het 
verstandig goed naar de formulering te 

kijken. 



En bijvoorbeeld ontbindende voorwaarden op te 
nemen. 

U kunt bepalen dat de tweetrapsmaking niet meer 
geldt als uw erfgenaam bijvoorbeeld zelf kinderen 

heeft, of een testament heeft gemaakt. 



Keuzetestament

Het voordeel van een keuzetestament is, dat 
ook de kinderen erfgenaam zijn, waardoor 

het testament veel flexibeler is. 



In een dergelijk testament wordt aan de 
langstlevende de bevoegdheid gegeven om op het 

moment van het overlijden van zijn echtgenoot, 
zelf een keuze te maken op welke wijze en voor 
welk gedeelte hij/zij de nalatenschap wenst te 

verkrijgen. 



Levenstestament



Waarom een levenstestament?



Met een levenstestament behoud je de 
regie voor de situatie 
waarin je er nog wel 

bent, maar het niet meer weet.



Oftewel, 
wanneer je wilsonbekwaam bent.



Denk hierbij aan:

• coma 

• hersenbloeding

• dementie



Ben je wilsonbekwaam, dan kun je 
geen belangrijke beslissingen meer 

nemen.



Denk hierbij aan:

• het verkopen van de woning

• het aangaan van leningen

• beheren van vermogen

• schenken aan je kinderen 



Wie mag dan deze beslissingen nemen?



Niemand!



Iedereen is in principe wilsbekwaam, 
totdat het tegendeel bewezen is. 



Een arts 
- niet zijnde de eigen huisarts –

moet vaststellen dat u wilsonbekwaam 
bent.



Vervolgens moet er een verzoek bij de 
kantonrechter ingediend worden. 



De kantonrechter wijst iemand aan die 
namens jou mag handelen. 

De bewindvoerder. 



Door de bewindvoerder moet jaarlijks 
rekening en verantwoording worden 

afgelegen bij de kantonrechter.



Ook moet er voor een aantal handelingen 
toestemming worden gevraagd aan de 

kantonrechter.



Voor bijvoorbeeld uitgaven en 
handelingen die 

hoger zijn dan € 1.500,-



- het verkopen van bezit van de betrokkene
- het huren of verhuren van een woning
- het lenen of uitlenen van geld
- in bepaalde situaties bij het beleggen van het vermogen
- beslissingen over nalatenschappen
- het starten van een juridische procedure
- het afkopen van een verzekeringspolis



Ook voor een schenking aan de (klein-
)kinderen moet toestemming worden 

gevraagd. 



Let op bij schenken!



Kantonrechters geven alleen 
toestemming wanneer de bewindvoerder 

kan aantonen dat er sprake is van een 
schenkingstraditie. 



De kantonrechter is er om jou te 
beschermen.



Met het opstellen van een notariële 
volmacht c.q. een levenstestament 

voorkom je de route naar de 
kantonrechter. 



Wat is een notariële volmacht?



Met een notariële volmacht kun je 
bijvoorbeeld volmacht geven voor een 
specifieke handeling, gedurende een 

specifieke periode. 



Wat is een levenstestament? 



Een levenstestament is een uitgebreide 
notariële volmacht.



Het levenstestament gaat een stap verder. 



Het uitgangspunt van een 
levenstestament is:

een algemene, algehele volmacht. 



Dit betekent dat degene aan 
wie je de volmacht geeft dezelfde 

bevoegdheden heeft als jijzelf.



Behalve voor het opmaken 
van een testament en nog enkele andere 

zaken, denk daarbij aan stemmen bij 
verkiezingen. 



Het levenstestament is vormvrij. 



Dat betekent dat je in principe al jouw 
wensen hierin kunt vastleggen.



Zodat de gevolmachtigde weet hoe hij of 
zij moet handelen in de 

situatie van wilsonbekwaamheid. 



De gevolmachtigde.



Wie geniet bij jou het volste vertrouwen? 

Wie zou je aan willen wijzen als 
gevolmachtigde? 



De opvolgend gevolmachtigde.



Stel je wijst de kinderen aan als 
gevolmachtigde. 



Krijgt elk kind dan een afzonderlijke 
volmacht?

Of wil je liever dat ze alleen gezamenlijk 
kunnen handelen en dat er alleen 

beslissingen kunnen worden genomen die 
unaniem zijn? 



Wanneer treed het levenstestament in 
werking?



Wanneer je in coma raakt of een 
hersenbloeding krijgt, is het duidelijk dat 

je dan wilsonbekwaam bent. 



Bij dementie is dat echter minder 
duidelijk.



Want wanneer ben je dement?



Om dit vast te stellen dient een arts 
– niet zijnde de eigen huisarts –

vast te 
stellen dat je wilsonbekwaam bent. 



Maar als je toevallig een goede dag hebt, 
kan het ook zo zijn 

dat de arts je niet wilsonbekwaam 
verklaart.  



Om het grijze gebied te voorkomen kun 
je ook per direct het levenstestament in 

laten 
gaan.



Risico is dan natuurlijk wel dat de 
gevolmachtigde, morgen jouw eigen 

woning kan verkopen!



Het recht van substitutie.



Het recht van substitutie geef je aan de 
gevolmachtigde, zodat deze ZELF kan 

bepalen wie hem of haar mag vervangen als 
hij of zij vindt dat dit nodig of gewenst is. 



Selbsteintritt. 



Selbsteintritt is het recht om met jezelf te 
handelen.



Het meest duidelijke voorbeeld is 
wanneer kinderen de gevolmachtigden 

zijn.



De kinderen kunnen dan besluiten om een 
schenking te doen 

aan zichzelf. 



Wat vind je ervan als de kinderen een 
schenking mogen doen aan zichzelf? 



- Mag het kind jaarlijks een schenking doen aan zichzelf? 

- Bijvoorbeeld ter hoogte van de jaarlijkse vrijstelling? 

- Mag het kind ook meer dan de jaarlijkse vrijstelling schenken aan
zichzelf? 

- Onder welke voorwaarden? 

- Moet de schenking plaatsvinden onder de werking van een 
uitsluitingsclausule? 

- Moet er een minimaal buffervermogen aanwezig blijven? 



Ondernemingsvolmacht.



Het is belangrijk dat het levenstestament en 
de statuten / firmacontract / 

maatschapscontract op elkaar aansluiten. 



Wat is er in deze contracten
bepaald over wilsonbekwaamheid? 



Medische wensen.



Ook kun je zaken regelen voor het 
medische aspect bij 
wilsonbekwaamheid. 



Je kunt bijvoorbeeld vastleggen wie namens 
jou de gesprekspartner van de artsen mag 

zijn en wie jouw medische dossier mag inzien. 



Ook is het mogelijk om 
behandelverboden op te nemen.



Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan doorbehandeling.



Het is zelfs ook mogelijk om een wens tot 
euthanasie op te nemen in het 

levenstestament.



Het opnemen van een dergelijke bepaling in 
het 

levenstestament biedt echter geen garantie!



Een arts zal namelijk ook handelen 
vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. 



Een andere mogelijkheid is om een verwijzing 
voor uw medische wensen te maken naar de 

behandelend arts / zorginstelling.



Wilsverklaring.



Als ik zelf niet meer kan beslissen over mijn behandelingen, dan wil ik dat de 
zorgverleners rekening houden met de volgende wensen:

Datum

Naam

Handtekening



Als ik zelf niet meer kan beslissen over mijn behandelingen, dan wil ik dat de 
zorgverleners rekening houden met de volgende wensen:

Denk aan:

- welke behandelingen u nog wel of juist niet wilt

- of u wel of niet gereanimeerd wilt worden bij een hartstilstand

- wie beslissingen mag nemen als u dat zelf niet meer kunt 

- wilt u opgenomen worden op de IC afdeling



Digitaal testament



Wat gebeurt er met uw digitale 
bezittingen?



Een onderbelicht element in de afwikkeling 
van de nalatenschap is de vraag hoe om te 
gaan met digitale bezittingen, zoals online 

accounts. 



De meeste platforms verwijderen op 
verzoek uw account als de 

gebruikersnaam bekend is en uw 
nabestaanden een overlijdensakte 

kunnen tonen. 



Wat zijn digitale bezittingen?



Denk aan online accounts, bijvoorbeeld 
- Facebook 
- LinkedIn
- Instagram
- Snapchat
- Twitter



Maar denk ook aan gegevens in online 
opslagdiensten.

Cryptocurrency, aangehouden in uw wallet.



- Zelf een lijstje bijhouden van online
platforms

- Instellen per online platform
- Het social media testament of de

digitale kluis



Zelf een lijstje bijhouden van online 
platforms



U kunt zelf een lijstje bijhouden van alle 
platforms waarop u een profiel of account 

heeft. 



Nadeel hiervan is dat een lijstje onvindbaar 
kan zijn op het moment dat het nodig is.



Uiteraard is het ook belangrijk deze lijst 
regelmatig te actualiseren. 



Instellen per online platform.



Bij de meeste online platforms kunt u 
instellen wat er na uw overlijden moet 

gebeuren met uw account.



Bij Facebook bijvoorbeeld, kunt u nu al 
een contactpersoon aanwijzen die na uw 

overlijden zeggenschap heeft over uw 
profiel.



Het social media testament 
of digitale kluis.



Een completere manier, is het benoemen 
van een online executeur via een notaris, 
dat kan in het testament maar ook in het 

levenstestament. 



Een online executeur krijgt een volmacht voor 
het regelen van uw digitale nalatenschap. 



Dit kan de bewindvoerder zijn die ook 
genoemd is in het levenstestament of de 

testamentair executeur die benoemd is in het 
testament. 



Wat doet een online executeur?



De online executeur geeft invulling aan uw 
wensen.

Wat moet er gebeuren na uw overlijden?

Verwijderen of omvormen tot een bijzondere 
gedenkpagina. 



Digitale kluis.



Uw belangrijke persoonlijke gegevens zijn in 
het dagelijks leven op verschillende plekken 
en portalen opgeslagen. Wat vaak ontbreekt 
is eenvoudig overzicht. Het is een uitdaging 

uw eigen gegevens goed te ordenen, 
beveiligen en beschikbaar te maken.



Een digitale kluis kun je gebruiken voor het 
veilig opslaan en beheren van toegangscodes, 

belangrijke documenten en bestanden. 



Bepaal vooraf zelf óf en met wie u de 
informatie wilt delen.



De “sleutel” van uw kluis kunt u bij uw notaris 
deponeren. Bij een noodgeval kan de notaris 

uw kluis aan de gemachtigde vrijgeven.





Estate planning



Estate Planning is vrij vertaald 
vermogensplanning bij overlijden.

Het wordt ook wel eens 
nalatenschapsplanning genoemd.  


