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Uw situatie 
wettelijke verdeling 

 
UW TESTAMENTEN 
 
Uw testamenten zijn zogenaamde ‘testamenten 
op de langstlevende’. Deze testamenten worden 
ook wel ‘wettelijke verdeling’ -testamenten 
genoemd.  
Bij het eerste overlijden vormt de helft van uw 
gezamenlijke vermogen de nalatenschap (als u 
in gemeenschap van goederen bent getrouwd). 
De andere helft blijft van de langstlevende. 
 
De nalatenschap wordt vervolgens in gelijke 
delen verdeeld tussen de langstlevende en de 
kinderen. De langstlevende wordt eigenaar van 
alle goederen en de kinderen krijgen een 
vordering op de langstlevende ter grootte van 
hun kindsdeel. Dit wordt ook wel het erfdeel ‘op 
papier’ genoemd. Normaal kunnen de kinderen 
hun deel pas opeisen als de langstlevende 
overleden is, maar soms ook in andere gevallen. 
 
Wanneer de kinderen bij het eerste overlijden 
hun erfdeel op papier krijgen, moet in de meeste 
gevallen erfbelasting (vroeger genaamd 
successierecht) betaald worden. De 
langstlevende is degene die deze belasting voor 
de kinderen moet betalen! Het is de vraag of u 
dit wel wilt. Zie hierna onder ‘Tweetraps-
testament’. 
 
UITSLUITINGSCLAUSULE 
Wanneer uw kinderen van u erven, zult u 
mogelijk willen dat dit uitsluitend voor uw ‘eigen’ 
kinderen is. In het geval dat één van uw kinderen 
ooit in een echtscheiding terecht zou komen, kan 
de ex-partner in bepaalde situaties aanspraak 
maken op uw erfenis! Door in uw testament een 
uitsluitingsclausule op te nemen, voorkomt u dat 
de ‘koude kant’ er met uw erfenis vandoor gaat. 
 
OPETEN VAN UW VERMOGEN 
Wie zorg thuis krijgt of in een verpleeghuis 
woont, kan de kosten via de WMO (Wet 
Maatschappelijke ondersteuning) of de nieuw 

ingevoerde WLZ (Wet langdurige zorg, voorheen 
de AWBZ), laten betalen. Daar tegenover wordt 
tot een bepaald maximum een eigen bijdrage 
gevraagd, gebaseerd op uw inkomen. Enkele 
jaren geleden is een extra eigen bijdrage 
ingevoerd van per jaar tot 4,39 % van uw 
vermogen in box 3, waardoor uw vermogen dus 
extra meetelt. 
 
Het “opeten” van het eigen vermogen is daarmee 
terug van weggeweest. 
 
Samen met de notaris kunt u een inschatting 
maken of u getroffen zult worden door de extra 
eigen bijdrage en of u wellicht nu of in de 
toekomst uw vermogen moet gaan opeten.  
Zorgkosten-planning kan u helpen de eigen 
bijdrage zo laag mogelijk te houden. 
 
Door op tijd uw vermogen te verlagen, zal 
mogelijk ook uw eigen bijdrage lager worden. De 
notaris kan u helpen uw testamenten zo aan te 
passen dat u zo veel mogelijk het opeten van uw 
vermogen voorkomt. Ook kunt u zich laten 
informeren over de voordelen van het schenken 
(soms op papier) aan de kinderen. 
 

 
 
TWEETRAPS-TESTAMENT 
Bij het eerste overlijden moet de langstlevende 
de erfbelasting voor de kinderen betalen. Dit 
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bedrag kan fors zijn en moet binnen afzienbare 
tijd na het overlijden betaald worden. De vraag is 
of de langstlevende dit geld wel beschikbaar 
heeft!  
In de meeste situaties zit het vermogen vast in 
de woning. Is het bedrag wel beschikbaar, dan is 
het maar de vraag of de langstlevende dit wel 
hiervoor wil aanwenden. Wellicht is dit 
‘spaarpotje’ bedoeld voor de uitvaart, de 
verzorging van de langstlevende of voor 
(onvoorziene) uitgaven. 
 
Dit probleem kan voorkomen worden door in uw 
testamenten te bepalen, dat de kinderen niet 
meer krijgen, dan van erfbelasting is vrijgesteld. 
Het gevolg is dat er bij het eerste overlijden door 
de langstlevende géén belasting betaald hoeft te 
worden over de kindsdelen! 
Om bij grote vermogens te voorkomen dat 
vervolgens bij het overlijden van de laatste ouder 
de erfbelasting te hoog dreigt te worden, kan een 
“tweetrapsmaking” worden toegevoegd. 
 
Met goed doordachte testamenten helpt u uw 
nabestaanden met goed geregelde onderlinge 
verhouding en een zo laag mogelijke 
belastingheffing. 
 
NOTARIËLE VOLMACHTEN 
In een testament regelt u uw zaken als u 
overleden bent. Maar het is ook belangrijk om uw 
zaken tijdens leven goed geregeld te hebben. En 
dan met name in de periode dat u zelf uw zaken 
niet meer goed kunt overzien, door bijvoorbeeld 
gezondheidsproblemen of ouderdom.  
Dit wordt wilsonbekwaamheid genoemd. U kunt 
daarvoor bij de notaris, naast testamenten, 
notariële volmachten laten opstellen, ook wel 
‘levenstestamenten’ genoemd. 
 
Zou u wilsonbekwaam worden, dan kan zonder 
zo’n notariële volmacht de verkoop van uw 
woning een probleem worden. Ook al bent u 
getrouwd en is de ander nog kerngezond, u zult 
daar beiden voor moeten tekenen. Dat geldt ook 
bij vestigen van hypotheek, beslissingen nemen 
voor uw bedrijf en schenkingen, maar ook 
keuzes in medische zaken. In sommige gevallen 
kunnen uw bankrekeningen worden geblokkeerd. 
 
Als u niet meer kan of mag tekenen, zal zonder 
volmacht alles via de rechter moeten worden 

geregeld. Er zal dan een bewind of curatele 
aangevraagd moeten worden. 
 
Met het opstellen van een notariële volmacht 
voorkomt u de gang naar de rechter. U heeft 
daarmee al iemand gemachtigd om uw zaken te 
behartigen. 
 
U kunt zelf bepalen wie u als gevolmachtigde 
aanwijst. 
     

Het kan nodig zijn in deze volmacht beperkingen 
op te nemen om zoveel mogelijk het risico van 
misbruik te beperken. 
 
activeren 
U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat de 
volmacht pas gebruikt kan worden nadat deze 
geactiveerd zal worden door de notaris. Dan zal 
de notaris die van u de regie krijgt, al dan niet 
samen met een arts mogen beoordelen of u 
wilsonbekwaam bent geworden. Pas dan mogen 
de kinderen of een andere persoon namens u 
gaan handelen. Met de regie kunt u bepalen, dat 
de notaris voorwaarden zal mogen stellen. 
Misbruik van de volmacht kan daarmee worden 
voorkomen. Dit alles om uw belangen zo goed 
mogelijk te beschermen. 
 
LEVENSTESTAMENT 
Laat u in de volmacht ook wensen opnemen over 
medische zaken, dan wordt het een 
levenstestament. 
 
De precieze bepalingen van deze volmacht of 
levenstestament kunt u bij Noaber notarissen 
bespreken. 
Uw algemene volmacht kan desgevraagd 
worden aangetekend in het landelijke Centraal 
levenstestamentenregister (CLTR). 
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