
Houd regie over uw leven
Regel uw (levens)testament
snel en eenvoudig
met Erfrechtplanning



Ons doel? Wij willen graag dat u heerlijk 
kunt slapen met de gedachte: Ik heb mijn 

(levens)testament prima geregeld!

Voorwoord

Geen zorgen meer hebben of uw testament up-to-date is, of dat er problemen ontstaan als u onverwacht 
wilsonbekwaam raakt. Maar genieten van de rust en de zekerheid dat u regie houdt over uw leven en dat 
u uw nalatenschap goed hebt geregeld. 

Erfrechtplanning helpt u hierbij. Met het opstellen van een nieuw (levens)testament of met het doorne-
men van uw huidige testament. Het is namelijk goed mogelijk dat u nog niet optimaal gebruikmaakt van 
wettelijke mogelijkheden en dat u nog kunt besparen. 

Vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek
Onze adviseurs zijn specialisten in erfrechtplanning 
en op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen. 
Wij komen graag bij u thuis voor een geheel vrij-
blijvend en kosteloos adviesgesprek. Tijdens dit ge-
sprek brengen wij uw persoonlijke situatie duidelijk 
in kaart, bespreken wij uw wensen en nemen wij alle 
mogelijkheden met u door. 

Heeft u al een levenstestament, is uw testament op 
orde en zijn er geen verdere besparingen mogelijk, 

dan schudden wij elkaar de hand en blijft het hierbij. 
Blijkt dat wij wél iets voor u kunnen betekenen, dan 
bespreken wij vooraf de kosten die gepaard gaan 
met het opstellen van de juiste aktes. 

Wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvend en 
kosteloos adviesgesprek bij u thuis? Of heeft u vra-
gen? Neem contact met ons op via 085 – 303 76 87
of stuur een e-mail naar info@erfrechtplanning.nl. 
Bekijk ook onze website www.erfrechtplanning.nl
voor meer informatie. 
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Helaas zien wij dat te veel mensen nog onnodig veel 
erfbelasting betalen. Er ontstaan door verouderde 
testamenten of het ontbreken van een testament 
vaak uiterst vervelende situaties. Dit is allemaal te 
voorkomen door het opstellen van een goed en dui-
delijk (levens)testament.

In 2016 is Erfrechtplanning opgericht met als doel 
zoveel mogelijk mensen een goede invulling te laten 
geven aan hun testament.

Een team van specialisten in erfrechtplanning geeft  
lezingen door heel Nederland en voert persoonlij-
ke adviesgesprekken bij mensen thuis. Wij werken 
nauw samen met door ons geselecteerde notarissen 
om de dienstverlening kwalitatief hoog en betaal-
baar te houden. 

Wij vinden het belangrijk om in begrijpelijk Neder-
lands de complexe materie rondom erfrecht uit te 
leggen en de mogelijkheden te bespreken. 

Na het persoonlijk gesprek bij u thuis is het aan u of 
u besluit om wel of niet (nieuwe) testamenten op te 
stellen. Gaat u akkoord, dan ontvangt u een advies-
rapport. Dit rapport is niet in juridische taal maar in 
begrijpelijk Nederlands opgesteld. 

U kunt het rapport op uw gemak doorlezen en even-
tueel bespreken met uw naasten. Is het u volledig 
duidelijk en zijn er geen vragen meer, dan laten wij 
de notaris concept-akten opmaken. 

Vervolgens controleren wij uw concept-akten en be-
antwoorden uw vragen hierover. Uiteindelijk onder-
tekent u bij de notaris uw (levens)testament. 

Ook na het afsluiten van het testament blijven wij uw 
adviseur. Wij informeren u als er in de wet wat veran-
dert en overleggen met u of het verstandig is om uw 
testament toch aan te passen.

Lezingen Afspraak Rapport Conceptakten Passeren

Over Erfrechtplanning

Nazorg
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Heeft u geen testament opgesteld en komt u te 
overlijden? Dan is het wettelijk erfrecht van kracht. 

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd part-
ner én heeft u kinderen, dan geldt de wettelijke ver-
deling. Uw complete erfenis gaat naar uw partner; 
de langstlevende. 

Maar dat betekent niet dat uw kinderen geen recht 
meer hebben op (een deel van) uw erfenis: zij krijgen 
dit alleen nog niet. Hun erfdeel wordt omgerekend 
naar een geldbedrag en uw partner is hen dit be-
drag verschuldigd. 

Erfbelasting 
Zowel uw partner als uw kinderen moeten aangifte 
doen voor de erfbelasting als zij meer krijgen dan het 
vrijgestelde bedrag. 

Uw partner betaalt de erfbelasting, inclusief de be-
lasting van uw kinderen. Dit bedrag kan hij of zij 
aftrekken van het bedrag dat hij of zij uw kinderen 
verschuldigd is.

Vruchtgebruik van de erfenis
Bij vruchtgebruik worden uw kinderen eigenaar van 
hun deel van de erfenis. Hiertoe hebben zij nog geen 
toegang, omdat uw partner (de langstlevende) het 
mag blijven gebruiken. Uw partner profiteert van 
het vruchtgebruik van het vermogen. Denk daarbij 
ook aan rente op uw spaargeld en het gebruik van 
uw woning.

Geen testament: wettelijke  
verdeling zonder testament

Partner

Kind 1

Kind 2

Partner

Situatie
U heeft een echtgenoot en 2 kinderen. Samen met 
uw partner bezit u een huis met een waarde van 
€300.000,-. Daarnaast staat er €60.000,- op uw 
spaarrekening. Uw totale vermogen is daarmee  
€360.000,-. 

U heeft geen testament op laten stellen en u heeft 
ook geen afspraken gemaakt over huwelijkse voor-
waarden. Dat betekent dat 50% van de bezittingen 
uw eigendom is en dat 50% van de bezittingen ei-
gendom is van uw echtgenoot. 

Catrien
€180.000

Sophie
€60.000

Henry
€60.000

Catrien (kindsdeel)
€60.000

Wettelijke verdeling: een rekenvoorbeeld

Let op: in dit rekenvoorbeeld wordt gerekend met afgeronde bedragen in plaats van de werkelijke 
vrijstellingen. 

4



Geen testament: wettelijke  
verdeling zonder testament

Overlijden van uw echtgenoot
Wanneer uw echtgenoot overlijdt, krijgen de kin-
deren de €60.000,- waar zij recht op hadden. Over  
€120.000,- is al erfbelasting betaald. De erfenis van 
uw echtgenoot is dan €240.000,-. 

Over deze erfenis moeten de kinderen nog erf- 
belasting betalen:

Bij overlijden
Bij uw overlijden wordt 50% van het totale vermo-
gen verdeeld. Uw erfenis is €180.000,-.

U heeft 3 erfgenamen, namelijk uw 2 kinderen en 
uw partner. Zij erven ieder een derde deel van de 
erfenis, dus €60.000,- per persoon. 

Uw echtgenoot heeft een schuld van €120.000,- 
aan uw kinderen en daarmee hebben uw kin-

deren een vordering op uw echtgenoot van  
€60.000,- per kind.

Pas als uw echtgenoot komt te overlijden, krijgen 
uw kinderen dit geld. Tot die tijd heeft uw echtge-
noot een huis, €60.000,- spaargeld en een schuld 
van €120.000,- aan de kinderen. 

De kinderen zijn erfbelasting verschuldigd over de  
€60.000,- die zij erven:

Erfgenaam Erfdeel Vrijstelling Totaal 

belast deel

Belasting 

over

Belasting % Subtotaal 

erfbelasting

Totaal  

erfbelasting

Catrien  

(langstlevende)
€60.000 €650.000 10%

20%

Sophie €60.000 €20.000 €40.000 €40.000 10% €4.000

20%

€4.000

Henry €60.000 €20.000 €40.000 €40.000 10% €4.000

20%

€4.000

Totaal €8.000

In totaal wordt er zonder fiscale maatregelen te nemen €28.000 aan erfbelasting betaald in dit voorbeeld. 

Erfgenaam Erfdeel Vrijstelling Totaal 

belast deel

Belasting 

over

Belasting % Subtotaal 

erfbelasting

Totaal  

erfbelasting

Sophie €120.000 €20.000 €100.000 €100.000 10% €10.000

20%

€10.000

Henry €120.000 €20.000 €100.000 €100.000 10% €10.000

20%

€10.000

Totaal €20.000

Henry
€120.000

Sophie
€120.000
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Er zijn bepaalde gereedschappen die fiscale voorde-
len opleveren. Hieronder behandelen we een aantal 
voorbeelden.

Renteclausule
Door in uw testament op slimme wijze 
een rente overeen te komen, kunt u een 

behoorlijke besparing op de te betalen erfbelasting 
realiseren. Door de rente te vergoeden op de kinds-
delen, groeien deze aan en wordt de nalatenschap 
van de langstlevende (alleen op papier) uitgehold. 
Dit is puur een administratieve handeling en kost de 
langstlevende niets en de kinderen ook niets. 

De rente aan de kinderen wordt niet direct uitbetaald 
en verhoogt niet hun spaar- en beleggingstegoed 
(box 3 vermogen). Sterker nog, het is volledig vrijge-
steld van vermogensbelasting (gedefiscaliseerd). 

Opvullegaat
Als u of uw partner overlijdt, betaalt de 
langstlevende ouder binnen 8 maanden erf-

belasting. Maar wat nou als al het geld “vast” zit in de 
stenen van het huis? Bij de wettelijke verdeling is het 
in beton gegoten hoeveel belasting er bij het eerste 
en het laatste overlijden moet worden betaald.

Stel dat u flexibel kunt zijn en keuze heeft of u wel 
of geen erfbelasting betaalt bij het eerste overlij-
den. Het opvullegaat biedt uitkomst. Door optimaal 
gebruik te maken van de fiscale vrijstelling van de 
langstlevende (deze is veel hoger dan die van de kin-
deren) kan een en ander zo worden geregeld dat er 
bij het eerste overlijden geen erfbelasting hoeft te 
worden betaald. 

De beslissing om wel of geen erfbelasting te beta-
len na het eerste overlijden kan binnen 8 maanden 
worden genomen, mits de juiste techniek is opgeno-
men in het testament. Zodoende hoeft de langstle-
vende zich geen zorgen te maken of hij of zij wel in 
de woning kan blijven wonen. Ook is het vermogen 
op deze manier goed beschermd in verband met de 
eigen bijdrage in de zorg.

Erfbelasting en zorgkosten  
besparen
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Kleinkindlegaat
Door handig gebruik te maken van de vrij-
stelling voor kleinkinderen, kunt u  afhanke-

lijk van het belastingtarief al snel tussen de €2.000,- 
en €4.000,- erfbelasting besparen per kleinkind. 
Sinds 2010 is de vrijstelling voor kleinkinderen ge-
lijkgetrokken met de vrijstelling van eigen kinderen. 
Maar dan moet het kleinkind wel in uw testament 
staan.

Stel dat zowel u als uw partner een kleinkindlegaat 
opneemt in het testament, dan is de besparing ver-
dubbeld. 

Ook voor een alleenstaande kan een kleinkindlegaat 
interessant zijn om op te nemen. Vaak wordt in de 
situatie van een alleenstaande deze mogelijkheid tot 
besparen van erfbelasting over het hoofd gezien.

Eigen bijdrage in de zorg
Sinds 2013 moet de eigen woning weer 
worden “opgegeten” voor de eigen bijdrage 

in de zorg. Niet veel mensen staan erbij stil, maar als 
u geen maatregelen neemt, wordt er tot maximaal 
€2.400,- netto per maand (2019) ingehouden als ei-
gen bijdrage voor langdurige zorg.

Omdat we allemaal ouder worden in Nederland, krij-
gen steeds meer mensen te maken met zorgkosten. 
Het ligt dus ook voor de hand dat de eigen bijdrage 
in de zorg in de toekomst zal worden verhoogd. De 
daadwerkelijke kosten voor zorg zijn in 2019 becijferd 
op €6.700,- per maand voor iemand die 24 uur per 
dag zorg nodig heeft. Door in een testament op te 
nemen dat uw schuld aan de kinderen opeisbaar 
wordt in geval van opname in een zorginstelling, 
kunt u een behoorlijke besparing realiseren. 

Schenken
Het kan aantrekkelijk zijn om bij leven al-
vast wat van uw vermogen weg te schen-

ken vanwege de vrijstelling voor de schenkbelasting. 
Erfrechtplanning helpt u graag om de regels slim 
toe te passen zodat u minder belasting betaalt en u 
uw dierbaren kunt zien genieten van uw schenking.

Schenken kan op twee manieren. Als u het geld 
heeft, dan kunt u besluiten om het over te maken op 
de rekening van de begunstigde. Dit noemen we ook 
wel “schenken met de warme hand”. 

De tweede manier heet “schenken op papier”. Met 
een papieren schenking, schenken (bijvoorbeeld) ou-
ders aan kinderen een bepaald bedrag per notarië-
le akte. Zij maken echter feitelijk geen geld over. Er 
ontstaat op papier een schuld van de ouders aan de 
kinderen. De kinderen kunnen het geld pas opeisen 
als de laatste ouder overlijdt, of om te besparen op de 
eigen bijdrage in de zorg.

Om te zorgen dat deze schuld later aftrekbaar is van 
de nalatenschap van de ouders, moeten de ouders 
minimaal 6% rente per jaar betalen. Daardoor ver-
laagt de nalatenschap ook nog eens.

Er zijn strikte voorwaarden aan schenkingen op 
papier verbonden. Tijdens een gratis en vrijblijvend 
adviesgesprek leggen wij u graag de mogelijkhe-
den uit.

Goede doelen
In uw testament kunt u een goed doel op-
nemen. Goede doelen zijn veelal afhankelijk 

van donaties en erfenissen. Er bestaat een groot aan-
bod aan verschillende goede doelen. Gaat uw voor-
keur bijvoorbeeld uit naar ontwikkelingshulp, gezond-
heidsprojecten, sport of welzijn? Of is milieu, cultuur of 
het welzijn van dieren voor u belangrijk? Een keuze is 
zeer persoonlijk.

Veel goede doelen zijn vrijgesteld van het betalen 
van erfbelasting. Hierdoor komt elke euro die u na-
laat het doel ten goede. Belangrijk om te weten: al-
leen voor ANBI stichtingen geldt de fiscale vrijstel-
ling. Wij kunnen u hier goed over adviseren. 

Natuurlijk is het fijn om geld te kunnen besparen, 
maar eigenlijk is het nog veel belangrijker om ervoor 
te zorgen dat alles voor u en uw dierbaren goed is 
geregeld. Hieronder volgt een overzicht van een aan-
tal belangrijke zaken.

Slim inzetten van bepaalde  
gereedschappen levert fiscale voordelen op
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Bewind en voogdij
We willen er liever niet bij stilstaan, maar wat als zo-
wel u als uw partner overlijdt? Wie heeft de voogdij 
over de kinderen? En, minstens net zo belangrijk, zijn 
in dat geval de kinderen op hun 18de al wijs genoeg 
om de erfenis zelf te beheren? Hetzelfde geldt uiter-
aard ook voor de kleinkinderen.

Benoemen stief- of pleegkinderen
Heeft u een samengesteld gezin? Een stief- of pleeg-
kind kan als “eigen kind” voelen, maar behoorlijk in 
de kou komen te staan als er niets in een testament 
vastgelegd is. Offi cieel erkennen, of de stiefkinderen 
als erfgenamen benoemen, is dan echt noodzakelijk.

Onterven
Helaas gaat het ook wel eens niet goed tussen ou-
ders en hun kinderen. In dat geval kan het wenselijk 
zijn om te onterven. Dit moet worden vastgelegd in 
een testament. Let wel, een kind heeft altijd recht 
op zijn “legitieme portie”. Dit is de helft van het oor-
spronkelijke erfdeel.

Uitsluiten aangetrouwde kant
Het is niet ongebruikelijk dat de “aangetrouwde 
kant” wordt uitgesloten in het testament. Zodoen-
de weet u zeker dat alles bij uw kind terechtkomt 
in geval van echtscheiding en/of overlijden van uw 
kind.

Executeur
Wie is degene die het testament gaat uitvoeren? 
Uit de praktijk is gebleken dat in twee van de drie 
situaties er ruzie uitbreekt, met als gevolg dat de 
afwikkeling van een testament vele jaren kan du-
ren. Door hier nu goed over na te denken is de kans 
groot dat u voorkomt dat hier ruzie over ontstaat. 
Bovendien geeft het u de gemoedsrust dat alles 
volgens uw wensen zal gebeuren.

Ook al is een testament nog zo goed opgesteld, als 
de beslissingsbevoegdheid bij te veel personen ligt 
of onduidelijk is dan kan de afwikkeling behoorlijk 
lang duren. Het is erg belangrijk om rekening te 
houden met de onderlinge verhoudingen binnen 
de familie en de juiste persoon of personen als exe-
cuteur aan te wijzen.

Er zijn verschillende vormen van executeurschap, 
waarbij de bevoegdheden uiteenlopen. Denk bij-
voorbeeld aan het regelen van de uitvaart, de na-
latenschap beheren eventueel aanvullend met de 
volledige zeggenschap over de afwikkeling hiervan. 
Uw Erfrechtplanning-adviseur kan u hier uitge-
breid over informeren.

Alles goed geregeld voor u en 
uw dierbaren

kant” wordt uitgesloten in het testament. Zodoen-
de weet u zeker dat alles bij uw kind terechtkomt 
in geval van echtscheiding en/of overlijden van uw 
kind.

8



Het verschil tussen een testament en een 
levenstestament
Een testament is uw uiterste wilsbeschikking bij over-
lijden. Deze akte treedt pas in werking bij uw overlij-
den. Zo lang u in leven bent doet deze akte niets voor u.

Een levenstestament is uw uiterste wilsbeschikking 
bij leven. Het is een volmacht waarmee u degene 
aanwijst die uw fi nanciële en medische belangen 
behartigt als u dat zelf niet meer kunt. Daarmee 
voorkomt u dat uw dierbaren te maken krijgen met 
een kantonrechter. U maakt het uw dierbaren een 
stuk gemakkelijker om e.e.a. voor u te regelen.

Wilsonbekwaamheid
Veel mensen denken dat gehuwd zijn genoeg is om 
de partner voldoende vrijheid te geven in het geval 
dat één van beiden wilsonbekwaam wordt. Niets is 
minder waar. Er kunnen totaal onwenselijke situa-
ties ontstaan waarbij uw dierbaren zich bij de kan-

tonrechter moet verantwoorden voor elke cent die 
wordt uitgegeven. Met een levenstestament kunt u 
deze totaal ongewenste situatie voorkomen.

Euthanasie en/of behandelverbod
Tot hoever wilt u gaan met behandelen van een ziek-
te? Als u dit niet vastlegt bent u er niet zeker van dat 
één en ander volgens uw wensen gebeurt. Er zijn 
leukere dingen om over na te denken, maar alleen 
door dit nu goed vast te leggen weet u zeker dat uw 
eigen wensen worden gerespecteerd.

Let wel, het is niet voldoende om alleen in een le-
venstestament uw wensen kenbaar te maken. Het 
is van groot belang om uw wensen vast te leggen bij 
uw huisarts. Doe dit met enige regelmaat , dan geeft 
u een duidelijk signaal af van wat uw wensen zijn in 
een dergelijke situatie.

Het levenstestament

Voorkom ongewenste situaties bij 
wilsonbekwaamheid en stel een 

levenstestament op
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Geen mens is hetzelfde en geen situatie is hetzelfde. 
Het opstellen van een goed testament is maatwerk. 
De adviseurs van Erfrechtplanning begrijpen dat als 
geen ander.

In een vrijblijvend adviesgesprek nemen wij uw per-
soonlijke situatie door, bespreken wij uw wensen en 
onderzoeken we uw mogelijkheden. 

Er zijn twee mogelijke uitkomsten van dit gesprek:
• U heeft alles al prima geregeld. Wij schudden el-

kaar de hand, het gesprek nemen wij voor eigen 
rekening en u zit verder nergens aan vast.

• Wij kunnen u vele duizenden euro’s aan erfbelas-
ting besparen en/of belangrijke beslissingen vast-
leggen in een (levens)testament.

Na het vrijblijvende adviesgesprek is het voor onze 
adviseur duidelijk welke techniek er in uw testament 
moet worden opgenomen. Onze adviseur kan u dan 
een passende offerte doen. Als u hiermee akkoord 
gaat is dit de totaalprijs die u betaalt, inclusief de 
kosten van de notaris.

Een gesprek is voor u altijd zinvol, al is het maar om 
te kijken of u alles goed geregeld heeft.

Wilt u graag een vrijblijvend adviesgesprek? Of heeft 
u wellicht nog vragen over onze dienstverlening? 
Bel ons op 085 - 303 76 87 of stuur een e-mail naar  
info@erfrechtplanning.nl.

Hoe kunt u zich voorbereiden op een advies-
gesprek?

• Heeft u een partner? Zorg ervoor dat hij of zij bij 
het adviesgesprek aanwezig is.

• Is er een bestaand testament/levenstestament 
(volmacht)? Zorg ervoor dat onze adviseur dit kan 
inzien.

• Zijn er huwelijkse voorwaarden? Zorg ervoor dat 
onze adviseur deze kan inzien.

• Zorg ervoor dat de volledige namen en geboorte-
data van uw kinderen voorhanden zijn.

• Zorg ervoor dat de geboortedata van uw kleinkin-
deren voorhanden zijn.

• Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:
• WOZ-waarde eigen woning
• Actuele hypotheekschuld
• Polis overlijdensrisicoverzekeringen
• Laatste aangifte inkomstenbelasting

Een goed testament is maatwerk

Wij zijn pas tevreden als u dat bent. 
Iedere dag gaan wij voor 100% kwaliteit en 

voor een dienstverlening die tot  
in de puntjes klopt
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