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➜ Vergelijk de testamentprijzen van
degoedkoopstenotaris.nl, notarisservice.
hema.nl en
nunotariaat.nl

TESTAMENT OPMAKEN

Voor het
geval dat...
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erfenis

Een testament kost algauw
vierhonderd euro of meer, terwijl
de wettelijke regeling soms ook
voldoet. Zeven redenen om
tóch voor een testament te kiezen.
TEKST GEMMEKE VAN KEMPEN

ALS JE ZELF NIKS REGELT ROND DE NALATENSCHAP,
gaan al je bezittingen (en schulden) naar de wettelijke erfgenamen. Dat zijn allereerst je echtgenoot of geregistreerde
partner en je kinderen. Ben je alleenstaand en kinderloos, dan erven
je ouders, (half)broers en -zussen of – voor zover die al zijn overleden
– hun nabestaanden. Dit is ook het geval als je een latrelatie hebt of
samenwoont.
Zie je dat liever anders en wil je bijvoorbeeld een deel nalaten aan een
vriend of goed doel, dan moet je dat regelen via een testament.
In een doorsneegezinssituatie met echtgenoot en kids lijkt een testament niet echt nodig. Het is wettelijk immers goed geregeld? De erfenis wordt verdeeld volgens een standaardformule: bij je overlijden
omvat de nalatenschap de helft van het gezamenlijke bezit, mits je
getrouwd bent in algehele gemeenschap van goederen. De andere
helft is en blijft eigendom van je partner. Jouw helft wordt verdeeld
over hem en de kinderen. Stel, er zijn twee dochters. Dan ontvangt je
partner een derde. Hij blijft dus eigenaar van twee derde van wat je
samen bezat. Zolang hij leeft, krijgt hij bovendien de beschikking
over het erfdeel van de meiden. Dit om
te voorkomen dat hij bijvoorbeeld het
huis moet verkopen om hen hun deel
van de erfenis te k
 unnen betalen. Hij
moet wel eventuele erfbelasting ‘voorschieten’ voor de kinderen. Omdat de
nalatenschap in handen is van de langstlevende ouder, hoeven zij ook geen rendementsheffing te betalen.
Die regeling klinkt prima, maar is wel heel
summier en sluit lang niet altijd aan bij de
situatie, wensen en behoeften. BijvoorTESTAMENT
beeld als je partner later intensieve zorg
& OVERLIJDEN
nodig heeft (zie hiernaast). Of als je doch(EDITIE 2018)
ter gaat scheiden en wat ze van je heeft
geërfd moet delen met haar ex. Met een
Ledenprijs €21
testament kun je dat voorkomen. Bij saE-book (pdf) €13,50
mengestelde gezinnen is bijna altijd maatBestellen via
werk nodig, en dat kan alleen via zo’n noconsumentenbond.nl/
tarieel document.
webwinkel
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OPNAME IN
VERZORGINGSHUIS
Stel, je partner heeft na je
overlijden 24 uur per dag
zorg aan huis nodig of wordt
opgenomen in een verpleeg
huis. Een deel van die Wlzzorg moet hij zelf betalen.
Deze eigen bijdrage wordt
mede gebaseerd op het ver
mogen. Daarbij telt ook het
erfdeel van de kinderen mee.
Met een Wlz-clausule in een
testament is te regelen dat
de kinderen hun erfdeel mo
gen opeisen zodra de langst
levende ouder langdurige
zorg krijgt. Op die manier
gaat het geld dat de kinderen
nog tegoed hebben vanwege
het overlijden van de eerste
ouder, niet op aan de zorg
van de langstlevende. Let
wel: dit heeft niet altijd zin.
Zo is de bijdrage bij een
bruto-inkomen van €60.000
per jaar vaak al maximaal.
Het vermogen doet er dan
niet meer toe.
Het is mogelijk om de om
standigheden waaronder de
kinderen hun geldvordering
kunnen opeisen nog verder
uit te breiden, bijvoorbeeld
bij een beroep op de bijstand
of bij ondercuratelestelling
van de langstlevende ouder.
Of als de kinderen (of de ou
der) een bepaalde leeftijd
bereiken.
➜

TIP
Je kunt de
Wlz-bijdrage
ook omlaag
brengen via een
schenking. Wie
het geld nog niet
wil missen, kan
dat doen met
een schenking
op papier (constructie waarin
de ouder een
bedrag schenkt
en dit onmiddellijk terugleent,
zie Geldgids 5
2018, pag. 20).
Om te kunnen
schenken, moet
de ouder die de
zorg krijgt wél
wilsbekwaam
zijn of tijdig iemand anders
(bijvoorbeeld via
een notariële
volmacht) tot
schenken hebben gemachtigd.
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VRIJHEID VAN
PARTNER VERGROTEN
Als je partner na je overlijden
hertrouwt, kunnen de kinde
ren hun deel van de nalaten
schap veiligstellen door zich
te beroepen op hun ‘wils
rechten’. Ze kunnen dan zelf
gekozen goederen uit de na
latenschap ter waarde van
hun vordering opeisen. Ze
krijgen daarover op dat mo
ment het ‘bloot eigendom’.
De partner mag de goederen
blijven gebruiken (vrucht
gebruik). Pas als hij overlijdt,
krijgen de kinderen de spul
len daadwerkelijk in handen.
Stel, de kinderen krijgen zo
het bloot eigendom van (een
deel van) het huis. Je partner
hoeft dan niet het huis uit.
Maar… mocht hij op termijn
willen verhuizen – bijvoor
beeld omdat het huis te groot
is geworden of omdat hij ge
lijkvloers wil gaan wonen –
dan moeten de kinderen
meewerken aan de verkoop
van het huis. Gaan ze bijvoor
beeld alleen akkoord op voor
waarde dat ze hun erfdeel
krijgen uitbetaald, dan heeft
je partner misschien niet ge
noeg geld over om een mooi
appartement te kopen. Om dit
te voorkomen, kun je via een
testament de wilsrechten van
de kinderen aan banden leg
gen of helemaal opheffen. Let
wel: de kinderen kunnen dan
niet meer voorkomen dat bij
voorbeeld ‘familiestukken’
buiten de familie terecht
komen als je partner her
trouwt en eerder overlijdt dan
zijn nieuwe partner.
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KINDEREN EERST
Bij mensen die hertrouwd
zijn en kinderen uit hun vorige huwelijk hebben, krijgt de
nieuwe partner een even
groot deel van hun nalatenschap als ieder kind. Dit erfdeel komt na het overlijden
van de nieuwe partner terecht bij diens familie en
niet bij je eigen kinderen. Dit
is te voorkomen door je
partner vruchtgebruik te
geven en in je testament
vast te leggen wanneer dit
eindigt. Bijvoorbeeld als je
partner hertrouwt, lang
durige zorg aan huis nodig
heeft of als hij overlijdt. Dan
gaat dit deel van je nalatenschap alsnog naar je eigen
kinderen.
Heb je ook stiefkinderen en
wil je hen wat nalaten? Die
krijgen in principe niets uit je
erfenis. Per testament kun
je zorgen dat ze meedelen in
de wettelijke verdeling. Ze
hebben dan recht op hetzelfde deel als dat van je
eigen kinderen. Je kunt stiefkinderen ook tot erfgenaam
benoemen voor een kleiner
(of groter) deel dan dat van
je eigen kinderen. Let wel:
komt daarmee de legitieme
portie van de eigen kinderen
in gevaar (dat is de helft van
wat ze zonder testament
zouden erven), dan kunnen
zij die alsnog opeisen – al
gebeurt dat in de praktijk
niet vaak.
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SCHEIDING KIND
Andere redenen om een tes
tament te maken, zijn echt
scheidingen. Stel, een doch
ter erft van haar vader en is
in algehele gemeenschap
van goederen getrouwd (het
standaardhuwelijk van vóór 1
januari 2018). Als ze ooit gaat
scheiden, moet ze de erfenis
delen met haar ex. De vader
kan dat voorkomen met een
uitsluitingsclausule in zijn
testament. De erfenis valt
dan buiten de huwelijksge
meenschap, zodat die na de
scheiding niet bij de ex-part
ner terechtkomt. Zo’n clau
sule kan ook een goede
bescherming zijn als je
schoonzoon of -dochter een
eigen bedrijf heeft en failliet
gaat. De schuldeisers kun
nen dan niet aan de erfenis
komen.

Sommige mensen hebben al
hun geld in hun huis zitten en
bezitten voor de rest weinig
spaargeld. Als je overlijdt,
blijft de erfenis van je part
ner dan mogelijk onder de
hoge vrijstelling van
€643.194 (2018). Maar je
partner moet wel erfbelas
ting ‘voorschieten’ over de
vordering van de kinderen.
Dat bedrag kan flink oplopen,
terwijl er niet altijd genoeg
geld is om de belasting te
betalen. Benoem je je part
ner als enige erfgenaam en
blijft de erfenis onder diens
hoge vrijstelling, dan voor
kom je dat probleem. Maar
na diens overlijden erven je
kinderen alles in één keer en
kunnen dan maar één keer
hun vrijstelling van €20.371
per kind gebruiken.
Een betere oplossing is een
opvullegaat opnemen in een
testament. Bij je overlijden
kan je partner als langstle
vende ouder ervoor kiezen
om zijn erfenis aan te vullen
met de erfdelen van de kin
deren, voor zover die boven
hun vrijstelling uitkomen. Zo
hoeft hij geen erfbelasting
over hun vordering te beta
len en wordt de vrijstelling
van de kinderen benut. Als de
langstlevende ouder over
lijdt, erven de kinderen wat
over is en kunnen ze nog een
keer de vrijstelling gebruiken.

erfenis
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SIERAAD VAN
OMA DOORGEVEN

tenschap overblijft. En dat
scheelt in de erfbelasting die
de kinderen verschuldigd zijn.
In een testament kun je zelf
het rentetarief bepalen of dit
6
delegeren, bijvoorbeeld aan je
achterblijvende partner. Het
tarief moet in ieder geval bin
nen acht maanden na je over
lijden vastgesteld zijn. Je kunt
het rentepercentage flink op
Over het erfdeel dat de kinde
schroeven en ook rente over
ren na overlijden van de eer
rente berekenen, dit
ste ouder te goed
heet samengestelde
houden, hoeft de
rente. Let wel op: bij
langstlevende ou
meer dan 6% sa
der hen geen rente
mengestelde rente
te betalen zolang
wordt het meerdere
de wettelijke rente
gezien als een
(het tarief dat de
Een andere maschenking.
kinderen volgens
nier om belasde wet mogen ei
ting te besparen Door de rentehef
fing blijft er minder
sen) niet hoger is
is via je testament elk van je
over op het moment
dan 6%. Nu dat
(klein)kinderen
dat de fiscus aan
rentetarief al jaren
exact het van
klopt. Daar zit me
lager is (2018: 2%),
erfbelasting
teen ook een poten
zijn de vorderingen
vrijgestelde betieel nadeel. In een
van de kinderen in
drag van €20.371
samengesteld gezin
principe renteloos.
(2018) na te
kan dit oneerlijk uit
Maar fiscaal kan
laten.
pakken: een nieuwe
het interessant zijn
partner en later geboren kin
wél rente te berekenen. Die
deren krijgen (veel) minder.
wordt altijd bij de vordering
Uit de nalatenschap moeten
opgeteld. Bij een hoge rente
loopt de schuld van de langst immers eerst de hoge vorde
levende ouder aan de kinderen ringen van de kinderen uit
het eerste huwelijk worden
snel op, waardoor er bij zijn
betaald.
overlijden een kleinere nala

BELASTING
BESPAREN
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TIP

Stel, je hebt een mooie halsketting die van oudsher
steeds van moeder op dochter is overgegaan. Je hebt
geen dochter, maar wel drie
zoons, en de middelste
heeft een dochtertje. Je kunt
dan via een legaat in je testament regelen dat je kleindochter dit sieraad erft. Je
kunt dat ook in een codicil
opschrijven, voorzien van
datum, plaats van onder
tekening en je handtekening
– daar hoeft geen notaris
aan te pas te komen. Je kunt
het codicil wel voor de zekerheid in bewaring geven
bij de notaris, samen met je
testament. Mocht je van
gedachten veranderen, dan
kun je simpel het codicil
aanpassen en hoeft niet het
hele testament opengebroken te worden. Sommige
notarissen rekenen geen
geld als je een codicil in
bewaring geeft bij een testament dat zij hebben opgemaakt.
Een codicil geldt alleen voor
spullen uit de inboedel, sieraden en kleding. Wil je geld
toebedelen aan je kleinkinderen, bijvoorbeeld voor de
studie of om fiscale redenen, dan kan dat alleen via
een legaat in het testament.
Lees er meer over in de rubriek Nota Bene op pagina
20.

Andere
redenen
Meer situaties
waarin je niet
zonder een tes
tament kunt:
➜ Je hebt een onderneming. Dan is een
testament echt een
must.
➜ Je wilt een voogd
voor je kinderen aanwijzen voor als jullie
beiden omkomen – al
kun je dit ook vastleggen in het gezagsregister.
➜ Je wilt dat je kind,
mocht het gaan
scheiden, niet je nalatenschap hoeft te
delen met zijn ex.
➜ Je wilt een executeur aanwijzen, bijvoorbeeld omdat je
kinderen slecht met
elkaar overweg kunnen.
➜ Je wilt een of meer
kinderen onterven.
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GELDGIDS
NIEUWSBRIEF
Wil je op de hoogte blijven?
Elke maand publiceert de Geldgids haar eigen nieuwsbrief
met het laatste nieuws op het gebied van geldzaken en
handige geldtips. Ga naar geldgids.nu/nieuwsbrief en schrijf je in.

ABONNEER JE
GRATIS

