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Testament 
zonder kinderen 

 

GEEN TESTAMENT ? 
Uw bezittingen en schulden zijn na uw overlijden 
voor uw erfgenamen. Heeft u geen testament, dan 
bepaalt de wet wie dat zijn. Bent u ongetrouwd en 
heeft u geen kinderen, dan zullen dat uw ouders, 
broers en zusters zijn. Voor overleden 
erfgenamen komen afstammelingen in de plaats. 
 
Verre familie zult u misschien nauwelijks kennen. 
Om uw nalatenschap af te wikkelen zal de 
medewerking van alle erfgenamen nodig zijn. De 
kosten van afwikkeling zullen vooral bij een kleine 
erfenis met veel erfgenamen relatief hoog zijn. 
 
WEL EEN TESTAMENT ! 
Heeft u een levensgezel, maar bent u niet 
getrouwd of als partner geregistreerd, dan erft 
deze alleen als u een testament heeft laten 
maken. Regel dat goed, vooral als uw partner uw 
vermogen nodig zal hebben als u er niet meer 
bent. Ook via een samenlevingsovereenkomst 
kunnen bij uw overlijden gemeenschappelijke 
zaken aan uw partner toekomen. 
 
Overlijdt de laatste van u beiden, dan gaat zonder 
goed testament alles naar diens familie. Met een 
50/50-clausule in uw testament kan ook de 
familie van de ander mee-erven. 
 
Als u ondernemer bent, is een goed doordacht 
testament onmisbaar voor de voortzetting van uw 
bedrijf na uw overlijden. 
 
Heeft u geen partner of is deze vóór u overleden, 
dan komt het er op u aan hoe u uw bezittingen en 
schulden achterlaat. Daar is meestal een 
testament voor nodig. U bepaalt wie hoeveel erft 
en wie op welke manier alles mag regelen. En wie 
regelt uw begrafenis? Wie krijgt uw huisdieren? 
Bedragen of spullen kunt u als ‘legaat’ nalaten. 
 

Vaak worden familieleden of anderen die veel 
voor u betekenen als erfgenamen benoemd of zij 
krijgen een legaat. Wellicht moeten bepaalde 
familieleden juist niet van u erven. 
 
Legaten worden vaak gemaakt aan de 
huishoudelijke hulp en goede doelen. Voor 
bepaalde dingen met emotionele waarde wordt 
aan bepaalde familieleden gedacht. 
 
U laat uw nalatenschap afwikkelen door een 
executeur die u vertrouwt. Dat mag ook de 
notaris zijn: hij weet immers hoe het werkt. 
 
In bijna alle testamenten wordt tegenwoordig de 
“koude kant” uitgesloten: erfenissen komen niet 
toe aan mogelijke ex-echtgenoten van uw 
erfgenamen. 
 

 
 
ERFBELASTING 
Met een goed doordacht testament kan de 
erfbelasting (=successierecht) voor uw 
erfgenamen worden beperkt. Ook schenkingen 
tijdens uw leven besparen belasting, zelfs als 
deze alleen maar “op papier” worden gedaan. 
 
Met een goed doordacht testament helpt u uw 
nabestaanden met een goed geregelde onderlinge 
verhouding en zo laag mogelijke belastingheffing. 
 
Wij nodigen u van harte uit uw wensen op ons 
kantoor te komen bespreken. 
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