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Onderwerpen van vandaag

• Wettelijk erfrecht

• Testamenten

• Schenk- en erfbelasting

• Levenstestament

• Wet Langdurige Zorg (voorheen AWBZ)

• Vragen



Wettelijk erfrecht

Erfgenamen zijn, indien geen testament, 
achtereenvolgens

• Echtgenoot en kinderen

• Ouders, broers en zussen

• Grootouders of afstammelingen bij
plaatsvervulling opkomend

• Overgrootouders of afstammelingen bij
plaatsvervulling opkomend



LET OP

(samenwonende) partner is geen erfgenaam

volgens de wet.

Indien overledene echtgenoot en kind(eren) 

achterlaat geldt ‘wettelijke verdeling’.



Wettelijke verdeling

• langstlevende krijgt alle goederen uit
nalatenschap en moet alle schulden voor zijn
rekening nemen

• kinderen krijgen een vordering op langstlevende
ter grootte van hun erfdeel

• vordering van de kinderen is opeisbaar bij
overlijden en faillissement

• langstlevende betaalt erfbelasting over vordering
van de kinderen



Voordelen van een testament

• optimaal gebruik maken van fiscale regelingen

• opnemen privé-clausule (uitsluitingsclausule)

• benoeming executeur

• bedrag belastingvrij nalaten aan kleinkinderen

• betrekken van stiefkinderen in de nalatenschap



Stel: man, vrouw, 2 kinderen, gemeenschap

van goederen

vrouwman



Man overlijdt

vrouwkind

kind

vrouw



Vrouw overlijdt jaren later

nalatenschap

belast met 

erfbelasting

kind

kind

rente

rente



Voorbeeld familie
Gehuwd in gemeenschap van goederen, 

vermogen € 600.000

Erfbelasting bij 1e en 2e overlijden

bij gelijkblijvend vermogen

Samenvattend 1e overlijden 2e overlijden Totaal

Testament I (wett.verd rente 6%) € 300.000 € 281.230

Erfbelasting verschuldigd € 15.990              € 24.113            € 40.103

Testament II (wett.verd rente 0%) € 300.000             € 393.507

Erfbelasting verschuldigd € 6.390              € 47.720            € 54.110



Tarieven schenk- en

erfbelasting zijn

dubbelprogressief

• naar familierelatie

• naar hoogte bedrag



€ 124.727

Partner/ kinderen                         

I

(achter-) 

kleinkinderen                           

IA

Overig                    

II

10%

20% 36%

18% 30%

40%

Tarieven 2019



Erfbelastingvrijstellingen 2019

Echtgenoot/geregistreerd partner € 650.913

(klein/stief)kind € 20.616

Overige erfgenamen (behoudens uitzonderingen) 

€ 2.173



Schenkingsvrijstellingen 2019

Kinderen jaarlijks € 5.428

Kinderen eenmalig 18-40 jaar € 26.040

Kinderen (en anderen) eenmalig 18-40 jaar 
verhoogd ‘eigen woning’ € 102.010

-> goed laten voorlichten tav voorwaarden

- Aankoop woning

- Verbouwen eigen woning

- Aflossen hypotheek

Alle anderen (ook kleinkinderen) jaarlijks € 2.173



Schenkingen

Hoe te schenken zonder contanten?

Bij een ‘papieren schenking’ blijft de portemonnee van de 
schenker dicht, er kan als het ware vanuit de ‘stenen’ worden 
geschonken.

Zo kunnen de vrijstellingen worden benut, verkleint u het 
vermogen in box 3 voor de bijdrage en bespaart u 
erfbelasting



Schenken door schuldigerkenning

(“papieren schenking”)

Eisen:

• notariële akte

• ouders moeten 6% rente per jaar betalen

• rente moet jaarlijks worden voldaan

• bedrag van de schenking voor IB in Box III 
belast bij kinderen en aftrekbaar bij ouders



Schenkingen

Al hoewel de notariële akte voor een schenking niet 
altijd is voorgeschreven kan een notariële akte wel 
van pas komen bij het opnemen van de diverse 
clausules bij schenkingen, te weten:

- de uitsluitingsclausule

- herroepingsmogelijkheid

- bewind



Fiscale tips:

• legaat vrijgesteld bedrag aan kleinkinderen
van ongeveer € 20.000

• schenking (klein)kinderen belastingvrij
bedrag

• schenken eenmalig vrijgesteld bedrag

• huwelijkse voorwaarden/testament herzien



Waarom een levenstestament?  

Problemen uit de notariële praktijk

Bewind via de kantonrechter een oplossing?

Gevolgen bij:

• Schenkingen;

• Rekening en verantwoording;

• Wie als bewindvoerder;

• Snel moeten handelen….



Levenstestament

Wat als u zelf niet meer in staat bent om uw belangen te behartigen?

Oplossing vroeger vaak bewind of curatele via de rechter

Nadeel: vermogen zit ‘vast’ en mag niet of nauwelijks worden 
geschonken zonder ‘schenkingstraditie’ aangezien voor nagenoeg alle 
rechtshandelingen toestemming van de kantonrechter dient te 
worden gevraagd!

Om wel te kunnen (blijven) schenken is het aan te raden om een 
notariële volmacht of levenstestament op te stellen!

Dit dient tijdig te geschieden  wilsbekwaam zijn op het moment 

van maken!



Levenstestament

Wat is een levenstestament?

• “Het levenstestament: volmachten, 
wensen, verzoeken, geboden en verboden, 
die tijdens leven moeten werken als men 
niet zelf kan of wil handelen”

• Moet juist ook werken bij
wilsonbekwaamheid



Levenstestament

Wat kun je daarin regelen of wel welke wilsverklaringen leg je 
daarin af?

- Algehele volmacht of bijzondere volmacht;

- Medische volmacht;

- Gezamenlijk bevoegd of alleen;

- Reserve gemachtigde;

- Concrete aanwijzigingen;

- Wel of niet schenken en aan wie;

- Wel of geen rekening en verantwoording

- Einde van de volmacht

- Wel of geen loon voor de gemachtigde



Een deel betaalt u zelf: eigen bijdrage 

Vermogen en inkomensbijtelling naast inkomen

Wat wordt hiervoor mee genomen?

- inkomen

- vermogen

- leeftijd

- huishouden

- zorg

Eigen bijdrage Wet langdurige zorg 

(Wlz)



Wet langdurige zorg

De vermogensbijtelling geldt als men meer heeft 
dan het heffingsvrije vermogen

Lage bijdrage thans, minimaal € 161,80 en 
maximaal € 861,80 per maand

Hoge bijdrage thans maximaal € 2.300 per maand



Wet langdurige zorg

Knelpunten in de praktijk

Men moet gaan interen

Heffingsmoment ligt 2 jaar eerder!

Betalingsproblemen als vermogen niet liquide is 

Partner verhuist wel of niet mee



Oplossingen?

Ja, mits men tijdig daarmee begint omdat de 
peildatum 2 jaar eerder ligt (en er niet al een hoge 
bijdrage is op grond van het inkomen)

Weduwe/Weduwnaar: vrijwillig uitkeren van de 
kindsdelen, kunnen kinderen opeisen bij opname?

Gehuwden: testamenten aanpassen zodat kinderen 
vóór gaan op ‘het bejaardenhuis’ 

Tip: check testamenten op deze belangrijke 
clausule!



Conclusie

• Check op de site van het CAK (www.hetcak.nl) 
wat uw eigen bijdrage is op grond van uw inkomen 
en vermogen

• Check testamenten op ‘bejaardenhuisclausules’

• Begin op tijd met een schenkingsplan

• Maak een volmacht (levenstestament) om dit plan 
verder uit te voeren ingeval u het zelf niet meer 
kunt

http://www.hetcak.nl/


VRAGEN?



Dank voor uw aandacht

Voor vragen, meer 

informatie of afspraak:

E&L Notarissen

076-5034557

of kijk op

www.elnotarissen.nl

http://www.elnotarissen.nl/

