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Als iemand overl ijdt moet er veel worden geregeld. Dat de begrafenis
ondernemer de begrafenis of cremat ie van de overledene verzorg t, is 
duidel ijk . Maar wat moet er nog meer worden geregeld en door w ie?

De verklaring van erfrecht
Testament en erfgenamen
Een notar is za l a l lereerst w i l len 
weten of de overledene een testa
ment heef t gemaakt. Ook za l hij 
a l le gegevens w i l len hebben van 
de er fgenamen. Het onderzoek 
naar de er fgenamen kan soms lang 
(soms wel v ier weken of langer) 
duren: de snelheid hangt a f van 
de a fdel ing burgerl ijke stand en 
verschi lt per gemeente. Bij  d it 
onderzoek is het van belang dat 
de notar is over het eventuele 
t rouwboekje van de overledene 
beschikt. Zo heef t hij  een extra 
controledocument.

Bezittingen en schulden
Ook speelt een notar is vaak een 
belangr ijke rol bij  de verdere 
a f w ikkel ing van de na latenschap. 
De notar is za l w i l len weten wat 
de overledene aan bezit t ingen en 
schulden heef t nagelaten. Dit is 
van belang om de er fgenamen te 
adv iseren over de aanvaarding 
van de na latenschap. A ls de 
overledene een echtgenote en 
k ind(eren) achterlaat, is op g rond 
van de wet de zogenaamde wet
tel ijke verdel ing van toepassing. 
Dit w i l zeggen dat de echtgenote 
a l le bezit t ingen in eigendom 
kr ijg t, maar ook de schulden voor 
haar rekening moet nemen. Zij is 
dan een geldbedrag schuldig aan 
ieder k ind. De k inderen zijn in 
d it geva l niet aansprakel ijk voor 
de schulden. Ook kunnen zij  niet 
met hun eigen vermogen worden 

aangesproken voor een eventueel 
negat ief sa ldo van de na latenschap 
van de overledene.

Aangifte erfbelasting
Ver volgens bek ijkt de notar is of 
er a l dan niet aang if te d ient te 
worden gedaan voor de er f be
last ing. Dit is de belast ing die 
wordt geheven over wat men van 
een overledene ontvangt of kan 
ontvangen; voorheen ‘successie
recht’ genoemd. 

Verklaring van erfrecht
Als de notar is over a l le gegevens 
beschikt kan hij  een verk lar ing 
opmaken waar in staat w ie de 
er fgenamen zijn van de over
ledene. In d ie ‘verk lar ing van 
er f recht’ staat w ie bevoegd is om 
a l les voor de a f w ikkel ing van de 
na latenschap te regelen. A ls er 
meerdere er fgenamen zijn, wordt 
vaak één persoon gevolmacht igd 
om namens de over ige er fgenamen 
te handelen. Soms worden twee 
personen gevolmacht igd. Dit 
maakt de a f w ikkel ing een stuk 
eenvoudiger.
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Na het overl ijden van je par tner of één van je ouders kun je niet zo 
maar over hun geld beschikken. De bank za l misschien toestaan dat bij
voorbeeld begrafeniskosten van de overledene kunnen worden betaa ld. 
Str ikt genomen zouden ze d it kunnen weigeren. De bank kan namelijk 
niet weten w ie er fgenaam is en dus w ie recht heef t op het sa ldo van de 
bankrekening(en) van de overledene.

Door het overl ijden ver va l len ook nog eens a l le eventuele volmachten. 
Degene die steeds geld pinde of andere handel ingen ver r icht te, is 
daar na het overl ijden niet meer voor bevoegd. De notar is zoekt u it 
w ie na het overl ijden ‘de baas’ is over onder meer de bankrekeningen. 
Dat onderzoek kan lange t ijd duren, zoa ls a l eerder is vermeld. A ls de 
overledene echter een testament heef t gemaakt en daar in een executeur 
heef t benoemd, hoef t het a l lemaa l niet zo lang te duren. De notar is kan 
dan v r ij  snel een verk lar ing a fgeven w ie executeur is. 

De executeur

Een executeur is de u it voerder 
van het testament. Vóór invoer ing 
van de nieuwe wettel ijke regels 
per 1 januar i 2003 kon een execu
teur ook bij  een zogenaamd codi
ci l  worden benoemd. Een codici l 
is een eigenhandig geschreven, 
gedagtekend en onder tekend stuk 
waar geen notar is aan te pas is 
gekomen. Omdat de rol van de 
executeur na invoer ing van de 
nieuwe wet zo veel belangr ijker 
is geworden, d ient nu de execu
teurbenoeming a lt ijd te worden 
gedaan in een testament dat bij  de 
notar is is opgemaakt. De overle
dene bepaa lt in zijn testament wat 
de executeur a l lemaa l mag doen. 

Tot de taken van de executeur 
behoren meesta l het ver tegen
woordigen van de er fgenamen, 
het regelen van de begrafenis 
of cremat ie, het beheren van de 
bezit t ingen van de na latenschap, 
het voldoen van de schulden die 
na het overl ijden moeten worden 
voldaan, het aanwijzen van een 
boedelnotar is en het verzorgen 
van de belast ingaang if ten inkom
stenbelast ing en er f belast ing. 
Het verdelen van de na latenschap 
behoor t hier niet toe, tenzij  de 
overledene hem in zijn testament 
d ie bevoegdheid heef t gegeven.

De overledene kan ook een 
executeur hebben aangewezen 
buiten de famil ie. Bijvoorbeeld 

a ls er veel vermogen is,  a ls de 
verhoudingen binnen de famil ie 
niet zo goed zijn of a ls er geen 
directe famil ieleden zijn. De 
er f later kan de par tner of een 
van de k inderen aanwijzen a ls de 
zogenaamde begrafenisexecuteur. 
Diegene is dan verantwoordel ijk 
voor het regelen van de begrafe
nis of cremat ie. De begrafenis of 
cremat ie kan dan ook een meer 
persoonlijke invu l l ing k r ijgen, wat 
je van een buitenstaander minder 
goed kunt ver wachten. Voor de 
over ige taken kan de overledene 
dan naast de begrafenisexecuteur 
een onaf hankel ijke, onpar t ijd ige 
en deskundige buitenstaander a ls 
executeur aanstel len. Heb je er 
wel eens aan gedacht om de For
maat Notar is hier voor te v ragen? 
Welke onaf hankel ijke, deskundige 
buitenstaander regelt de na laten
schap beter dan een notar is? 

Boedelregister
De notar is d ie zich bezighoudt 
met het opstel len van de verk la
r ing van er f recht of executele 
d ient zich in te schr ijven in het 
zogenaamde boedelreg ister. Dit 
reg ister kan iedereen raadplegen 
bij  de rechtbank. Je kunt daar in 
zien welke notar is bij  de a f w ik
kel ing van de na latenschap is 
betrokken.
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Een erfenis 

Als iemand in je naaste familie is overleden ben je misschien wel erfgenaam. Dit bete
kent dat je dan samen met je medeerfgenamen de bezittingen en schulden overneemt 
van de overledene. Meestal zal dat geen problemen opleveren. Maar in sommige 
gevallen kan dat ook minder goed uitpakken. Als een erfgenaam bij de Formaat Notaris 
komt, zal deze in eerste instantie globaal willen weten welke bezittingen en schulden 
de overledene nalaat. De notaris kan je dan adviseren óf en zo ja, hóe je de nalaten
schap het beste kunt aanvaarden.

Als de overledene meer bezittingen dan schulden heeft is het saldo van de nalatenschap 
positief. Dan is een volledige aanvaarding van de erfenis geen probleem. We noemen 
dit zuivere aanvaarding. Maar het kan ook zijn dat de overledene schulden heeft. Of 
dat er een procedure bij de rechtbank loopt over een schadeclaim. Als een erfgenaam 
dan zuiver aanvaardt, dient hij met eigen geld het eventueel tekort te voldoen. Het 
komt regelmatig voor dat een erfgenaam het als een soort morele verplichting voelt dat 
tekort zelf bij te passen. Je ziet dit nogal eens bij partners, kinderen of ouders, die een 
intiemere relatie met de overledene hadden.

Ik aanvaard onder voorbehoud
En als het saldo van de nalatenschap negatief is? Dan kun je de nalatenschap aan
vaarden, maar ook aangeven dat je niet je eigen geld wilt inzetten voor een eventueel 
negatief saldo. De wet spreekt dan over een beneficiaire aanvaarding. De afwikkeling 
van de nalatenschap dient dan geheel volgens specifieke wettelijke voorschriften 
te worden verricht. Hierdoor kunnen de notariskosten wel aardig oplopen. De wet 
bepaalt dat minderjarige kinderen en personen die onder curatele zijn gesteld niet 

zuiver kunnen aanvaarden. Dus voor hen geldt dan nagenoeg altijd de beneficiaire 
aanvaarding. Gelukkig hoeft dit niet te betekenen dat indien bijvoorbeeld minderjarige 
kinderen erven, altijd de omslachtige weg van afwikkeling moet worden doorlopen. Als 
de overblijvende ouder van het kind kan verklaren dat de nalatenschap positief is, zal 
de notaris een verzoek aan de kantonrechter opstellen om te ontkomen aan die kost
baardere afwikkeling. Dit verzoek kan meestal achterwege blijven als een zogenaamde 
wettelijke verdeling (zie blz 5) van toepassing is. Een ‘goedkopere’ afwikkeling is ook 
aan de orde als een bij testament benoemde executeur kan verklaren dat het totaal van 
de schulden minder is dan de totale waarde van de bezittingen. Dit zou een extra reden 
kunnen zijn om bij testament een executeur te benoemen. Als je beneficiair wenst te 
aanvaarden zal de notaris een verklaring opstellen, die na ondertekening naar de recht
bank wordt gestuurd. Hier wordt de verklaring ingeschreven in het  boedelregister.

Ik aanvaard de erfenis niet
En als je de nalatenschap niet wenst te aanvaarden? Dan verwerp je de nalatenschap. 
Dit kun je om verschillende redenen doen, bijvoorbeeld als het saldo van de nalaten
schap duidelijk negatief is, als je de overledene niet kende, of als je een slechte relatie 
had met de overledene. Als je wenst te verwerpen, dan worden jouw kinderen erfge
naam. Zij willen op hun beurt misschien ook verwerpen. Als je geen kinderen hebt, dan 
gaat jouw deel naar de overige familieleden. Bedenk daarbij dat voor elke verwerper 
een verklaring moet worden opgemaakt, die bij de rechtbank wordt gedeponeerd. Ook 
al is het saldo positief, dan nog zou de notaris in sommige gevallen kunnen adviseren 
de nalatenschap te verwerpen. De reden hiervan kan zijn om de nalatenschap op een 
andere manier te verdelen dan in een testament was bedacht. 

Een voorbeeld
Stel dat het huis direct op naam van een kind moet komen en de overledene had vóór 
1 januari 2003 een langstlevende testament opgemaakt. Door verwerping kan dan 2% 
overdrachtsbelasting over de waarde van het huis worden vermeden. Je zou ook kunnen 
verwerpen om erfbelasting te besparen.

Nog een voorbeeld
Stel een kind van erf later is ongeneeslijk ziek. Als dat kind verwerpt, zullen diens 
kinderen direct erven van de grootouder. Er is dan één keer in plaats van twee keer 
achter elkaar erfbelasting verschuldigd.

aanvaarden?
Ja of nee

Advies
De beneficiaire aanvaarding is een goede optie. Als je zeker weet dat de nalatenschap positief is kun je de 
nalatenschap zonder voorbehouden aanvaarden. Houd bij beneficiaire aanvaarding en verwerping wel de 
extra kosten in de gaten die aan notaris en rechtbank zijn verschuldigd. Ben je er niet zeker van óf en zo ja 
hóe je moet aanvaarden? Raadpleeg dan jouw Formaat Notaris voor een goed advies.
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Hoe zit het nu a ls de ouders een k ind hebben onter fd? De ouders 
kunnen in een testament bepa len dat één of meer van hun k inderen 
geen er fgenaam mogen zijn. A ls het k ind dat geen er fgenaam is z ich 
meldt, wordt hij  slechts schuldeiser van de na latenschap. Hij heef t 
dan dezelfde rechten a ls bijvoorbeeld de belast ingdienst, de bank of 
andere personen die nog iets hebben te vorderen van de overledene. Er 
is wel een verschi l:  het onter fde k ind komt pas aan bod a ls de andere 
schuldeisers zijn voldaan. Het onter fde k ind heef t dan slechts recht op 
een geldbedrag dat gel ijk is aan de helf t van wat hij  zou k r ijgen a ls hij 
er fgenaam was geweest: z ijn minimale deel of tewel de leg it ieme por t ie.

kind?
Hetonterfde

Als de notar is een verk lar ing 
moet a fgeven w ie er a l lemaa l 
er fgenaam zijn van de overledene 
(de verk lar ing van er f recht), hoef t 
hij  het onter fde k ind niet op te 
sporen. De notar is kan in dat 
geva l zonder enig probleem de 
verk lar ing van er f recht a fgeven en 
respecteer t de wens van de er fge
namen om het k ind a ls schuldeiser 
te negeren.

Kunnen de er fgenamen dan zo 
maar de na latenschap gaan verde
len, zonder het onter fde k ind op 
te sporen? Ja , maar...,  is dan het 
antwoord. Voordat de na laten
schap wordt verdeeld, d ient eerst 
een inventar isat ie te worden 
gemaakt van a l le schulden van 
de na latenschap. De notar is d ie 
van de er fgenamen de opdracht 
k r ijg t de a f w ikkel ing van de 
na latenschap te verzorgen, d ient 
bij  d ie a f w ikkel ing ook met de 
schulden rekening te houden. Het 
onter fde k ind is a l leen schuldeiser 
a ls hij  z ich meldt en een beroep 
doet op zijn leg it ieme por t ie. 
De wens van de er fgenamen om 
bepaa lde schuldeisers te negeren 
(bijvoorbeeld het onter fde k ind) 
moet de notar is respecteren. A ls 
de er fgenamen gaan verdelen 
zonder rekening te houden met 
de rechten van het onter fde 
k ind, dan moeten zij  er dus wel 
rekening mee houden dat aan hen 
nog een rekening van dat onter fde 
k ind kan worden gepresenteerd. 

Wanneer zijn nu de er fgenamen 
‘verlost’ van de dreigende reke
ning van het onter fde k ind? Als 
het onter fde k ind zich meldt, kan 
hem een redel ijke termijn worden 
gesteld om a l dan niet aanspraak 
te maken op zijn deel.  A ls het 
k ind binnen die gestelde termijn 
niets la at weten, dan verl iest hij 
a l  z ijn rechten op een deel van de 
na latenschap en kan hij  dus geen 
schuldeiser meer worden. En a ls 
het onter fde k ind niet binnen 
v ijf  ja ar na het overl ijden van 
zijn ouder aank lopt bij  de er fge
namen, dan kan hij  f lu iten naar 
zijn rechten a ls schuldeiser. Die 
termijn van v ijf  ja ar is keihard, 
dat w i l zeggen dat deze niet door 
een rechter kan worden verlengd, 
omdat bijvoorbeeld het onter fde 
k ind pas veel later heef t vernomen 
dat zijn ouder is overleden. De rol 
van de notar is na het overl ijden is 
dus ook in het geva l er een k ind is 
onter fd van g root belang. Hij kent 
de spelregels van het er f recht, 
ook in bijzondere geva l len, zoa ls 
d ie gelden voor het onter fde k ind.
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Vóór 1 januar i 2003 maakte je bij  de notar is een langstlevende
testament op. Hier in werd meesta l een ouderl ijke verdel ing gemaakt, 
zodanig dat de langstlevende echtgenoot de eigendom zou ontvangen 
van a l le bezit t ingen. Omdat de langstlevende dan meer dan zijn er fdeel 
ontv ing, was hij  a an de k inderen een bedrag ter g rootte van hun er fdeel 
schuldig. Een dergel ijk testament is nu de wettel ijke regel ing geworden; 
de zogeheten wettel ijke verdel ing.

Het huis direct          naar een kind? 
Wees er snel bij!

Toch kan een bezoek aan de nota
r is nodig zijn, bijvoorbeeld a ls de 
overledene een eigen huis had. 

Stel dat de par tner van de over
ledene niet meer in het huis w i l 
wonen en één van de k inderen w i l 
het huis g raag overnemen. A ls je 
d it binnen dr ie maanden na het 
overl ijden bij  de notar is kenbaar 
maakt, za l hij  voor je regelen dat 
de wettel ijke verdel ing ongedaan 
wordt gemaakt. De k inderen wor
den dan medeeigenaar van het 
huis en het huis wordt overgedra
gen aan het belangstel lende k ind. 
Diegene is dan geen overdrachts
belast ing verschuldigd, wat een 
pret t ige bijkomst igheid is. 

En a ls je niet binnen die dr ie 
maanden naar de notar is gaat en 
het k ind het huis a lsnog op naam 
wil nemen? Dan moet er 2% over
drachtsbelast ing over de waarde 
van het huis worden betaa ld. A ls 
het huis € 300.000 euro waard is, 
komt dit dus op een extra kosten
post van € 6.000 euro. 

Het bl ijf t belangr ijk dat er goede 
a fspraken worden gemaakt over 
de over ige zaken die tot de 
na latenschap behoren. Ook a l is 
de wettel ijke verdel ing ongedaan 
gemaakt, er za l a lsnog een tota le 
verdel ing tussen de weduwe/
weduwnaar en de k inderen plaats 
moeten v inden. Iedereen moet 
dan dus wel meewerken.

De rol van een Formaat Notar is 
na het overl ijden kan dus van 
g root belang zijn a ls je de na la
tenschap anders wenst te verdelen 
dan de wet bepaa lt.  De notar is 
kan je immers – met de spelregels 
van het er f recht op zak – het best 
begeleiden bij  d ie andere verde
l ing.
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Iedereen die iets er f t is meesta l er f belast ing verschuldigd. Binnen acht 
maanden na het overl ijden worden de er fgenamen door de Belast ing
dienst u itgenodigd om aang if te te doen van wat zij  er ven. Kr ijg je niet 
binnen acht maanden een aang if tebi ljet toegestuurd? Meld je dan zelf 
bij  de Belast ingdienst, anders k r ijg je een boete. 

A ls je bij  de notar is komt voor de verk lar ing van er f recht worden door
gaans ook de bezit t ingen en schulden van de overledene doorgespro
ken. Je moet namelijk weten of het verstandig is de na latenschap zuiver 
te aanvaarden. De notar is kan dan a l a angeven of naar ver wacht ing 
er f belast ing is verschuldigd en of dus aang if te d ient te worden gedaan. 
A ls er sprake is van een gezin met k inderen gaan volgens het wettel ijk 
er f recht a l le bezit t ingen en schulden naar de langstlevende echtgenoot. 
Omdat deze dan meer ontvangt dan zijn er fdeel,  heef t hij  een schuld 
aan de k inderen ter g rootte van ieders er fdeel. 

Ook nog  
belasting 
betalen?

Een voorbeeld
De man overl ijdt en laat a ls er fgenamen achter zijn v rouw en twee 
k inderen. Ieder k r ijg t dan een derde van de na latenschap. De man en 
de v rouw zijn in gemeenschap van goederen getrouwd en hadden samen 
a l leen een huis ter waarde van € 300.000. De er fenis van de man heef t 
dan een waarde van de helf t,  of € 150.000. Iedere er fgenaam heef t dus 
recht op een derde hier van, of € 50.000. Omdat de v rouw volgens het 
wettel ijk er f recht de eigendom van het hele huis k r ijg t, ontvangt zij 
€ 100.000 meer dan haar eigen er fdeel.  Dit bedrag is z ij  schuldig aan 
haar twee k inderen tezamen. 

De k inderen kunnen dit bedrag 
doorgaans pas opeisen na het 
overl ijden van hun moeder. De 
k inderen ontvangen dus in eerste 
instant ie niets, maar over het 
er fdeel van ieder k ind moet wel 
er f belast ing worden betaa ld. De 
langstlevende echtgenoot d ient 
het tota le bedrag aan er f belas
t ing voor te schieten en aan de 
staatskas a f te dragen.

De rol van de notaris en 
 belasting besparen
De Formaat Notar is is een exper t 
op het gebied van er f recht en de 
belast ing wetgeving die daarbij 
hoor t. Het is daarom verstandig 
om de notar is de aang if te te laten 
doen. Hij kent de kneepjes van 
het vak en kan er voor zorgen 
dat je niet te veel er f belast ing 
betaa lt .  Heb je a ls echtpaar een 
gezamenlijk vermogen (bezit t in
gen minus schulden) van ongeveer 
€ 1.250.000? Dan kan een For
maat Notar is er met een specif iek 
testament voor zorgen dat bij 

het eerste overl ijden helemaa l 
geen er f belast ing hoef t te worden 
a fgedragen. Deze er f belast ing 
komt dan pas aan de orde a ls 
ook de langstlevende par tner is 
overleden. 

Let op! Het komt regelmat ig voor 
dat het gunst iger is om toch wat 
belast ing te beta len na het eerste 
overl ijden. De “winst” wordt dan 
voor de k inderen behaa ld na het 
overl ijden van de langstlevende. 
Een Formaat Notar is rekent je 
het zo voor, zodat je hier in zelf 
een keuze kunt maken. Tenslot te, 
mocht de tweede ouder ook 
komen te overl ijden, is het raad
zaam om opnieuw naar de notar is 
te stappen. A ls er na het overl ij
den van de eerste ouder niets is 
u itgekeerd, bestaan er namelijk 
nog schulden. Het opveren van 
deze ‘schulden’ kunnen zorgen 
voor een aanzienl ijke belast ingbe
spar ing.
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Als de Belastingdienst al dan niet een aanslag heeft opgelegd voor de 
erfbelasting denken veel mensen dat alles omtrent de afwikkeling van de 
nalatenschap van de overledene is geregeld. Toch is het goed nog een 
aantal zaken te regelen. Zo voorkom je dat er later onwenselijke situaties 
ontstaan in de familie of dat je later te veel belasting betaalt. De kosten 
voor een notaris wegen hier meestal niet tegenop.

Het dr ingend advies is om bij 
notar iële akte vast te leggen 
waaruit de nagelaten bezit t ingen 
en schulden bestaan. Verder stelt 
de notar is vast wat ieders er fdeel 
is en wanneer de k inderen hun 
deel kunnen opeisen. Ook is het 
belangr ijk om vast te leggen of 
er rente moet worden berekend 
over de schulden. De vaststel l ing 
van die rente d ient wel met enig 
beleid te gebeuren. Overleg d it 
goed met een notar is. 

A ls je jong weduwe of weduw
naar wordt kan een hoge rente 
onaantrekkel ijk zijn, want de 
tota le schuld aan ieder k ind kan 
zo behoorl ijk oplopen. Stel,  ieder 
jaar wordt 6% rente toegevoegd 
aan het schuldig gebleven er fdeel. 
A ls de langstlevende ouder t ien 
jaar later overl ijdt is de schuld 
inmiddels opgelopen van € 50.000 
naar € 80.000. Over igens hoef t 
de langstlevende ouder d it niet 
t ijdens zijn of haar leven u it te 
keren. En hoe g roter de schuld 
is,  des te minder er f belast ing de 
k inderen hoeven te beta len a ls de 
langstlevende ouder overl ijdt.

Stel,  de bezit t ingen van de langst
levende ouder zijn ten t ijde van 
zijn of haar overl ijden € 350.000 
waard. De k inderen kunnen dan 
terug va l len op hun notar iële 
akte. Hier in staat namelijk dat 
deze bezit t ingen nog moeten 
worden verminderd met 2 x 
€ 80.000 = € 160.000. De twee 
k inderen beta len dan er f belast ing 
over € 350.000  € 160.000 = 
€ 190.000. Ieder k ind betaa lt dan 
dus belast ing over de helf t,  of 
€ 95.000. 

Ju ist de a f t rek van die schuld 
wordt in de prakt ijk vaak ver
geten, ter w ijl  je daarmee veel 
er f belast ing kan besparen. A ls 
deze a fspraken zijn vastgelegd 
in een notar iële akte, kan dit 
moei l ijk worden vergeten. Boven
dien hebben de k inderen met 
een notar iële akte een belangr ijk 
bewijsstuk in handen voor het 
bestaan van die schuld. In het 
la atste hoofdstuk zu l len nog meer 
argumenten worden genoemd, d ie 
pleiten voor het opstel len van een 
notar iële akte waar in de er fdelen 
worden vastgesteld.

van de
De rechten    
             kinderen    
  vastleggen 
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Als a f spraken n ie t  vast l iggen kan het la s t ig z i jn om te bepa len w at 
de schu ld a an de k inderen is ,  mocht de langst levende ouder ook 
over l i jden.  Voord at je de er f bela s t ingaang i f te ind ient kun je zel f s  nog 
een a f w ijkende rente a f spreken.  Hoe hoog d ie rente moet worden, 
hang t va ak a f  van de fe itel i jke omstand igheden. A ls de langst levende 
ouder nog jong is ,  kun je beter een n ie t  a l  te hoge rente k iezen.  Een 
eventuele n ieu we hu wel i jk spa r tner wordt d an ook n ie t  met een hoge 

Waarom erfdelen 
van kinderen 

vastleggen in een
notariële akte ? 

schu ld a an de k inderen geconf ronteerd .  De schu ld bedra ag t tenslot te 
€ 50.0 0 0 + rente per k ind .  Maar a ls  de langst levende ouder n ie t 
van plan is  om te her t rou wen, is  het mogel i jk om de rente op een 
hoger percentage vast  te s tel len   u itera a rd binnen de marges d ie de 
Success ie  wet toela at .  Hoe hoger de rente,  hoe minder er f bela s t ing de 
k inderen later z i jn verschu ld igd .
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Mocht moeder in de toekomst 
a l dan niet gehuwd met een 
nieuwe par tner het leven gaan 
delen, dan is het wel pret t ig dat 
de er fdelen van de k inderen u it 
vaders na latenschap en de verdere 
a fspraken die daarmee samen
hangen, duidel ijk zijn vastgelegd 
in een notar iële akte. Het is dan 
ook helder voor de nieuwe par tner 
welke schulden er bestaan aan de 
k inderen. Daarnaast hoeven de 
k inderen zich ook niet a l te veel 
zorgen te maken. Hun rechten 
l iggen immers goed vast. Het 
bl ijf t echter wel zo dat de k inde
ren hun moeder niet er van kunnen 
weerhouden het geld te besteden. 
Op is op! Stel dat moeder en 
de nieuwe par tner hun relat ie 
verbreken, dan is het pret t ig dat 
moeders schuld aan de k inderen 
goed vastl ig t. Anders zou het 
natuurl ijk kunnen dat de nieuwe 
par tner bij  de verdel ing te veel 
geld in handen k r ijg t. 

Bovendien kunnen de k inderen 
ook problemen k r ijgen in hun 
(huwelijks)relat ie. Bij  een 
verdel ing is het pret t ig a ls bij 
notar iële akte vast l ig t waar dat 
k ind recht op heef t. A ls vader in 
ons voorbeeld een testament heef t 
gemaakt, dan heef t hij  daar in zeer 

waarschijn l ijk bepaa ld dat wat 
zijn k inderen er ven echt a l leen 
van hen is en niet voor de schoon
famil ie. Bij  de echtscheiding 
heef t jouw k ind dan een duidel ijk 
bewijsstuk in handen welk bedrag 
buiten de verdel ing bl ijf t . 

A ls de er fdelen voor de k inderen 
en de a fspraken die hier voor 
gemaakt moeten worden bij 
notar iële akte worden vastgelegd, 
dan schept dat op de eerste plaats 
voor iedereen veel duidel ijkheid. 
Verder wordt op deze manier 
de kans op onenigheden in de 
famil ie over vaders er fenis tot een 
minimum beperkt. A ls je daarbij 
ook nog denkt aan het besparen 
van er f belast ing bij  moeders 
overl ijden, dan ziet iedereen wel 
het belang in van een notar iële 
akte ter a fslu it ing van de a f w ikke
l ing van de na latenschap.
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Naast het algemene notariële dienstenpakket biedt de 
 Formaat Notaris exclusieve ex tra’s die ook voor jou 
 bijzonder waardevol kunnen zijn. 

Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief Informeel
Blijf je graag op de hoogte van notarieel nieuws? Bijvoorbeeld 
over schenken, nalaten, trouwen, samenwonen, scheiden, het 
ondernemerschap of het (ver)kopen van een (nieuwbouw) huis? 
Abonneer je dan op het gratis Notarisabonnement en blijf op 
de hoogte van alle actuele, notariële ontwikkelingen met de 
nieuwsbrief Informeel. Je vindt hierin ook alle nieuwe producten 
en diensten van Formaat Notarissen. 

Doe de Testament Test
Een testament dat verouderd is kan vervelende gevolgen hebben. 
Daarom is het belangrijk om jouw testament regelmatig te laten 
controleren. Wetten worden immers aangepast en persoonlijke 
wensen en omstandigheden kunnen veranderen. Om jou hierbij te 
helpen heef t Formaat Notarissen de Testament Scan ontwikkeld. 
Eens in de drie à vijf jaar bekijk je samen met de notaris of het 
testament nog uptodate is. Zo ben je verzekerd van een rustig 
gevoel dat alles goed is geregeld.

Formaat Notaris:
Unieke diensten

Belangrijke beslissingen: als het erop aankomt
Belangrijke beslissingen neem je liever zelf. Maar als je er niet 
meer toe in staat bent, is het prettig dat iemand die je vertrouwt 
het voor je doet. En dat hij of zij weet wat jouw wensen zijn. In 
de volmacht, die een Formaat Notaris voor je regelt, wijs je zelf 
een zaakbehartiger aan. Hij of zij neemt dan privébeslissingen, 
zoals de aankoop van een huis en beslissingen met betrekking 
tot jouw bedrijf. De volmacht is ook uit te breiden met wensen 
en regelingen op medisch gebied. Dan wordt de volmacht een 
levenstestament. Met de Volmacht Scan van Formaat Notarissen 
wordt de volmacht altijd en in overleg met jou actueel gehouden.

voor jou van belang 
Unieke diensten van de
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