
Lezing KBO 7 februari 2019 te Gronsveld 
Notariskantoor Heijnen 



   Onderwerpen 
 

  - Erven; 
  - ‘Levenstestament’. 
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Erfgenamen volgens de wet 
 

of  
 

Testament 

Erfrecht 
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 Oud Erfrecht: 
 
 Het verzorgingstestament/langstlevende 

testament 
 
 Toedeling van alle bezittingen aan echtgenoot 

onder de verplichting om de schulden voor zijn 
rekening te nemen 

 
 Kunnen sinds 1 januari 2003 niet meer worden 

gemaakt 
 Blijven wel geldig 
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“Nieuw” Erfrecht: 
 
Sinds 1 januari 2003 Wettelijke verdeling 
 
Ook toedeling van alle bezittingen aan echtgenoot 
onder de verplichting om de schulden voor zijn 
rekening te nemen 
 
Kinderen kunnen hun erfdeel opeisen: 
- bij faillissement partner; 
- bij schuldsanering partner; 
- bij overlijden partner. 
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Testament en Wettelijke verdeling 
 
Aanvulling c.q. wijziging 
 
1. ten aanzien van opeisbaarheid vordering kinderen 
   (bijvoorbeeld: hertrouwen, verzorgingstehuis, bijstand) 
 
2. rentevergoeding 
 
3. wilsrechten uitsluiten, en verder 
 
4. uitsluitingsclausule 
  
5. aanvulling ten behoeve van stiefkinderen 
 
+ aanpassing van de erfdelen 

 



 
    Samenwoners 
  
 Samenwoners moeten altijd een testament maken als 

zij willen dat de ander hun erfgenaam is. 
 
  In een testament kan worden bepaald dat de 

vorderingen van kinderen (legitimarissen) pas opeisbaar 
zijn bij overlijden van de langstlevende. 

   
 vereist:  
  - gemeenschappelijke huishouding 
  - notarieel samenlevingscontract 
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Executele: 
 
*  De begrafenis-executeur 
**  De beheers-executeur 
*** De turbo-executeur 
 
 Turbo-clausule: 
 “De executeur is zonder meer bevoegd de goederen van mijn 

nalatenschap te gelde te maken als vertegenwoordiger van mijn 
erfgenamen zonder dat hij hierover in overleg hoeft te treden met 
hen en zonder dat hij hun toestemming nodig heeft.” 
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Schenken en Erven 2019 

Vrijstelling Erfbelasting: 

- Partner:    € 650.913,- 
 
- Kinderen en kleinkinderen:    €  20.616,- 
 
-   Overige:      €  2.173,- 



Schenken en Erven 2019      
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 Tarieven 
 
 - Partners / kinderen 
    € 0 - € 124.727:   10% 
    € 124.727 - hoger:  20% 
 
 - Kleinkinderen    
   € 0 - € 124.727:   18% 
   € 124.727 - hoger:   36% 
 
 - Overige 
   € 0 - € 124.727:   30% 
   € 124.727 - hoger:   40% 
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Voorbeeld 

Vermogen samen  €120.000,- 
Nalatenschap  € 60.000,- 
 
Partner + beide kinderen  € 20.000,- 
 
Geen erfbelasting 
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Levenstestament 
alias 

Algehele notariële volmacht 
 

Indien er niets geregeld is met 
bewind en/of mentorschap; 

 
 

Vermogenstechnische handelingen en 
geneeskundige behandelingen 
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Het Levenstestament is geen 
 Testament maar geldt bij leven 
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‘Levenstestament’ / algehele volmacht 
 
• ‘testament’ met werking tijdens leven 
 zelf regelen 
• uitkomst voor kwetsbare ouderen 
• beheer en administratie 
• belegging en beschikking 
• geneeskundige behandeling 
• mentorschap 
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