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Testamenten 
voor ouders met kinderen 

 

GEEN TESTAMENT ? 
Uw bezittingen en schulden zijn na uw 
overlijden voor uw erfgenamen. Heeft u 
geen testamenten, dan bepaalt de wet wie 
dat zijn: uw echtgenote (m/v) en kinderen. 
De kinderen moeten als schuldeisers op het 
bedrag van hun portie wachten, tot uw 
echtgenote hertrouwt of ook overlijdt. Tot 
dan is alles voor uw echtgenote. Vóór 2003 
opgemaakte “Langstlevendentestamenten” 
waren meestal alleen maar daar op 
toegespitst.  
 
WEL TESTAMENTEN ! 
Dat uw echtgenote alles krijgt, zal ook nu 
nog helemaal uw bedoeling zijn. Met 
moderne testamenten kunt u bovendien 
voorkomen dat uw echtgenote al bij 
hertrouwen met de kinderen af moet 
rekenen. 
Zonder testament zullen uw kinderen haar 
kunnen beperken in haar beslissingen.  
 
Zijn uw kinderen nog minderjarig en overlijdt 
u beiden, dan kunt u in uw testamenten zelf 
bepalen wie als voogd voor hen zal zorgen 
en wie hun erfenis zal beheren. Anders wijst 
de rechter de voogd aan. Het beheer over 
de erfenis kunt u eventueel laten doorlopen 
tot na de meerderjarigheid van uw kinderen. 
 
In bijna alle testamenten wordt 
tegenwoordig bepaald dat erfenissen niet 
zullen toekomen aan mogelijke ex-
echtgenoten van uw kinderen. (uitsluiting 
van de “koude kant”) 
 
BESPARING VAN ERFBELASTING 
Laat u meer na dan is vrijgesteld van 
erfbelasting (= successierecht; vrij is 

€ 20.616 per kind of kleinkind), dan moet uw 
echtgenote die belasting betalen over de 
porties van uw kinderen. 
 
Heeft u bijvoorbeeld twee kinderen en een 
mooie woning met weinig hypotheek, dan 
kan de erfbelasting bij het eerste overlijden 
meteen al vele duizenden euro’s bedragen. 
 
Met testamenten kan die belasting worden 
uitgesteld tot het laatste overlijden van u 
beiden.  
 
Voor die situatie heeft Noaber notarissen 
voor u speciale testamenten ontwikkeld: een 
verbeterde versie van de sinds 2010 elders 
veel toegepaste oplossingen. De fiscaal 
optimale regeling hangt af van de 
samenstelling van uw familie en van uw 
vermogen. 
 
Bij het laatste overlijden besparen de 
kinderen nog meer belasting als via het 
testament van hun eerst overleden ouder 
rente aan hun porties wordt toegevoegd. 
 

 
 
Met goed doordachte testamenten helpt u 
uw nabestaanden met een goed geregelde 
onderlinge verhouding en een zo laag 
mogelijke belastingheffing. 
Wij nodigen u van harte uit uw wensen op 

ons kantoor te komen bespreken. 
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