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Bel met Formaat notarissen  
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werkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en 

optimale  service vormen de kernwoorden in de filosofie van Formaat 

notarissen. De kracht van het Formaat notarissen netwerk komt onder 

andere tot uiting in de exclusieve producten, de grote verscheidenheid 

aan specialisaties en niet in de laatste plaats het aantal gerenommeerde 

notariskantoren dat deel uitmaakt van Formaat notarissen. Voor 

welke notariële dienst u waar ook in Nederland naar een Formaat 

 notaris stapt, u kunt er zeker van zijn dat iedere vraag met de grootst 

 mogelijke zorgvuldigheid, aandacht en inzet wordt opgepakt.
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Als iemand overlijdt dan worden de nabestaanden - naast hun verdriet -  
geconfronteerd met veel zaken die moeten worden  geregeld. Dat de 
begrafenis-ondernemer de begrafenis of  crematie van de overledene  
verzorgt, is duidelijk. Maar wat moet er nog meer gebeuren en door wie?

De verklaring van erfrecht

Dit is mede afhankelijk van wie de nabestaanden zijn. Was de overledene 
 gehuwd of woonde hij samen? Heeft de overledene kinderen? Heeft de 
overledene een testament opgemaakt? De naaste familie leden gaan na het 
overlijden doorgaans naar de notaris om een antwoord te krijgen op de 
vele vragen die op zo’n moment leven. De notaris is immers dé deskundige 
bij uitstek over alles op het terrein van het erven. Hij zoekt uit wie de 



erfgenamen zijn. Hij bekijkt of er 
al dan niet aangifte dient te worden 
gedaan voor de erfbelasting (dit 
is de belasting die wordt geheven 
over wat men van een overledene 
ontvangt of kan ontvangen; voor-
heen ‘successierecht’ genoemd). 
Ook speelt hij vaak een belangrijke 
rol bij de verdere afwikkeling van 
de nalatenschap, te weten onder 
meer de verdeling van de nagelaten 
bezittingen en schulden en/of het 
opmaken van een eindafrekening.

Uw Formaat notaris zal allereerst 
willen weten of de overledene een 
testament heeft  gemaakt. Ook zal 
hij alle gegevens  willen hebben 
van de erfgenamen. Het onderzoek 
naar de erfgenamen kan soms lang 
duren. De notaris is bij dit onder-
zoek afhankelijk van de snelheid 
van handelen van de afdeling  
burgerlijke stand bij de gemeente. 
Dit wil nog al eens van gemeente 
tot gemeente verschillen. Soms 
duurt het onderzoek bij een  
gemeente wel vier weken!

Bij dit onderzoek is het ook van 
belang dat de notaris over het 
eventuele trouwboekje van de  
overledene beschikt. Zo heeft hij 
een extra controle-document.  
Ook zal de notaris willen weten 
wat de overledene aan bezittingen 
en schulden heeft nagelaten. Dit 
is van belang om de erfgenamen te 
adviseren over de aanvaarding van 
de nalatenschap. Als de overledene 

een echtgenote en kind(eren) 
achterlaat, is op grond van de wet 
de zogenaamde wettelijke verdeling 
van toepassing. Dit wil  zeggen dat 
de echtgenote alle bezittingen in 
eigen dom krijgt en ook de schulden 
voor haar rekening moet nemen. 
Zij is dan een geldbedrag schuldig 
aan ieder kind. De kinderen zijn 
in dit geval niet aansprakelijk voor 
de schulden. Ook kunnen zij niet 
met hun eigen vermogen worden 
aangesproken voor een eventueel 
negatief saldo van de nalatenschap 
van de overledene.

Als de notaris over alle gegevens 
 beschikt kan hij een verklaring 
opmaken waarin staat wie allemaal 
erfgenaam zijn van de overledene. 
In die ‘verklaring van erfrecht’ 
staat wie bevoegd is om alles  
voor de afwikkeling van de  
nalatenschap te regelen. Immers  
als er meerdere erfgenamen zijn, 
wordt vaak aan één of soms twee 
personen volmacht gegeven  
namens de overige erfgenamen  
te handelen. Dit maakt de  
afwikkeling een stuk eenvoudiger.

De notaris die zich bezighoudt met 
het opstellen van de verklaring van 
erfrecht of executele dient zich 
in te schrijven in het zogenaamde 
boedelregister. Dit register  
kan iedereen raadplegen bij de  
rechtbank. U kunt daarin zien 
welke notaris bij de afwikkeling  
van de nalatenschap is betrokken.
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Wat is het toch lastig als u na het overlijden van uw partner of één van uw 
ouders niet zo maar over hun geld kunt beschikken. De bank zal misschien 
nog wel toestaan dat bijvoorbeeld begrafeniskosten van de overledene 
kunnen worden betaald, echter strikt genomen zouden ze dit kunnen  
weigeren. De bank kan namelijk niet weten wie erfgenaam is en wie dus 
recht heeft op het saldo van de bankrekening(en) van de overledene.

De executeur



De executeur

Door het overlijden vervallen ook 
nog eens alle eventuele volmachten. 
Dus  degene die steeds voor de 
overledene geld pinde of andere 
handelingen verrichtte, is daartoe 
na het overlijden niet zo maar meer 
bevoegd. De notaris zoekt uit wie 
na het overlijden ‘de baas’ is over 
onder meer de bankrekeningen.  
Dat onderzoek kan lange tijd 
duren, zoals reeds eerder vermeld. 
Als de over ledene echter een  
testament heeft gemaakt en daarin 
een executeur heeft benoemd, 
hoeft het allemaal niet zo lang te 
duren. De notaris kan dan vrij  
snel een verklaring afgeven wie 
executeur is. 

Een executeur is de uitvoerder van 
het testament. Vóór 1 januari 2003 
kon een executeur ook bij een  
zogenaamd  codicil worden benoemd 
(een codicil is een eigen handig  
geschreven, gedag tekend en onder-
tekend stuk waar geen  notaris aan te 
pas is gekomen). Omdat de rol van 
de executeur zo veel belang rijker is 
geworden, dient nu de executeurs-
benoeming altijd te worden gedaan 
in een testament dat bij de  notaris  
is opgemaakt. De overledene  bepaalt 
in zijn testament wat de executeur 
allemaal mag doen.

Tot de taken van de executeur 
 kunnen doorgaans worden gerekend: 
het vertegen woordigen van de 
erf genamen; het  regelen van de 

begrafenis of  crematie; het beheren 
van de  bezittingen van de nalaten-
schap; het voldoen van de  schulden 
die na het overlijden  moeten  
worden voldaan; het aanwijzen van 
een boedelnotaris; het verzorgen 
van de belasting aangiften inkomsten- 
belasting en erfbelasting. De 
executeur mag  echter de nalaten-
schap niet gaan  verdelen, tenzij de 
overledene in zijn testament hem 
wel uitdrukkelijk die bevoegd heid 
heeft gegeven.

Als het vermogen van de overledene 
wat omvangrijker is, of als de  
ver houdingen binnen de familie 
niet allemaal even goed zijn, of als 
er geen directe familieleden zijn, 
dan wil de overledene ook wel eens 
een executeur zoeken buiten de 
familie kring. Hij kan dan bijvoor- 
beeld eerst bepalen dat de partner 
of een van de kinderen de  
zogenaamde begrafenisexecuteur 
wordt. Deze is dan helemaal  
verantwoordelijk voor de rege-
ling van de begrafenis of  crematie. 
Deze ex ecuteur kan dan aan de 
begrafenis ook een meer persoon-
lijke invulling geven, die je van een 
buitenstaander minder goed kunt 
verwachten. Voor de overige taken 
kan de overledene dan vervolgens 
een onafhankelijke, onpartijdige 
en deskundige buiten staander als 
executeur aanstellen. In wie zijn  
al die kwalifi caties beter verenigd 
dan in uw Formaat notaris? 
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Ja, maar...

Ja

Een erfenis 

Als iemand is overleden, bent u misschien wel erfgenaam. Dit betekent 
dat u dan samen met uw mede-erfgenamen de bezittingen en schulden 
overneemt van de overledene. Meestal zal dat voor u geen problemen  
opleveren en zult u denken: ‘Dat komt goed uit!’ Maar u kunt zich ook 
wel eens afvragen: ‘Wil ik die erfenis wel?’  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 u dan 
adviseren, of, en zo ja, hoe u de nalatenschap het beste kunt aanvaarden.

Ja
Als het saldo van de nalatenschap (de waarde 
van de bezittingen na aftrek van de schulden) 
positief is, dan is doorgaans een volledige 
aanvaarding van de erfenis geen probleem. 
We noemen dit zuivere aanvaarding. Maar 
hoe zit het nu als de erfge namen hun  twijfels 
hebben bij de hoogte van de  schulden, 
of als ze zeker weten dat de nalaten schap 
negatief is, of als er een procedure bij de 

rechtbank loopt over een schadeclaim? Als 
een erfgenaam dan zuiver aanvaardt, dient 
hij met eigen geld het eventueel tekort van 
de erflater te voldoen. Het komt regelmatig
voor dat een erfgenaam het als een soort 
morele verplichting voelt zelf dat tekort bij 
te passen. Je ziet dit nogal eens bij  partners, 
kinderen of ouders, die een intiemere relatie 
met de overledene hadden.

Ja, maar...
Wat nu als het saldo van erflaters nalaten-
schap (mogelijk) negatief is? Dan kunt 
u zeggen: Ja, ik wil de nalatenschap wel 

aanvaarden, maar ik wens niet met mijn 
eigen geld op te moeten draaien voor een 
eventueel negatief saldo. De wet spreekt 

aanvaarden?
Ja / Ja, maar... / Nee



Nee
aanvaarden?

Ja / Ja, maar... / Nee

dan over een beneficiaire aanvaarding. Als 
één of meer erfgenamen bij de aanvaarding 
‘Ja, maar...’ zegt, dan betekent dit dat de  
afwikkeling van de nalatenschap  mogelijk 
geheel volgens specifieke wettelijke voor-
schriften dient te worden verricht. U dient 
er op bedacht te zijn dat daardoor de 
notaris kosten aardig kunnen 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 bene-
ficiaire aanvaarding.  Gelukkig hoeft dit 
niet te betekenen, dat indien bijvoorbeeld 
minder jarige kinderen erven, altijd de 
omslachtige weg van afwikkeling moet 
worden door lopen. Als de over blijvende 
ouder van het kind kan verklaren dat de 

nalaten schap positief is, zal de  notaris een 
verzoek aan de kantonrechter opstellen om 
te ontkomen aan die kostbaardere afwikke-
ling. Dit verzoek kan meestal achterwege 
blijven als een zogenaamde wettelijke 
verdeling (zie hoofdstuk 1) 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 u beneficiair 
wenst te aanvaarden, zal de notaris voor u 
een  verklaring opstellen, die na onderte-
kening naar de rechtbank wordt gestuurd. 
Hier wordt de verklaring ingeschreven in 
het boedel register. 

Nee
Wat nu als u de nalatenschap niet wenst te 
aanvaarden? U zult dan de nalatenschap 
gaan verwerpen. Dit kunt u om verschillende 
redenen doen. Het saldo van de nalatenschap 
is duidelijk negatief; u kende de overledene 
niet; u had een slechte  relatie met de overle-
dene, etc. Als u wenst te verwerpen, let dan 
wel op. Uw kinderen worden dan erfgenaam; 
deze willen dan op hun beurt misschien ook 
verwerpen. Als u geen kinderen heeft, dan 
gaat uw 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 nalaten schap te verwerpen. De 
reden hiervan kan zijn om de nalatenschap 
op een andere manier te verdelen dan in een 
testament was bedacht. Voorbeeld: stel dat 
het huis direct op naam van een kind moet 
komen en de overledene had vóór 1 januari 
2003 een langstlevende testament opge-
maakt; door verwerping kan 6% overdrachts-
belasting over de waarde van het huis worden 
 vermeden. Om erfbelasting te besparen zou 
u ook kunnen  verwerpen. Voorbeeld: Stel 
een kind van erflater 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.

Advies
Benef ic iare  aanvaarding i s  e en goede  opt i e .  Weet  u zeker  dat  de  nalatenschap pos i t i e f 
i s ,  dan kunt u de  nalatenschap zonder  voorbehouden aanvaarden.  Houd b i j  beneficiaire 
aanvaarding en verwerping wel de extra kosten in de gaten die aan notaris en rechtbank 
zijn verschuldigd. Als u er niet zeker van bent of, en zo ja hoe u moet aanvaarden,  
raadpleeg dan uw Formaat notaris voor een goed advies.

9



10

Hoe zit het nu als de ouders een kind hebben onterfd? Ja, dat kan echt!  
De ouders kunnen in een testament bepalen dat één of meer van hun  
kinderen geen erfgenaam mogen zijn. Vóór 1 januari 2003 kon het onterfde 
kind dan alsnog erfgenaam worden door de overige erfgenamen te laten 
weten dat hij zijn legitieme portie, het minimale wettelijke deel, opeist.

Sinds 1 januari 2003 kan zo’n kind géén erfgenaam meer worden. Als hij zich 
meldt, wordt hij slechts schuldeiser van de nalatenschap. Hij heeft dan  
dezelfde rechten als bijvoorbeeld de belastingdienst, de bank of andere 

kind
Hetonterfde



personen die nog iets hebben te 
 vorderen van de overledene. Er is 
wel een verschil: het onterfde kind 
komt pas aan bod als de andere 
schuldeisers zijn voldaan. Het  
onterfde kind heeft dan slechts 
recht op een geldbedrag dat gelijk  
is aan de helft van wat hij zou krijgen 
als hij erfgenaam was geweest.

U leest het goed: géén erfgenaam. 
Dit betekent dat als de notaris een 
verklaring moet afgeven wie er  
allemaal erf genaam zijn van de  
overledene (de verklaring van 
erfrecht), hij niet het onterfde kind 
hoeft op te sporen. De notaris kan in 
dat geval zonder enig probleem de 
verklaring van erfrecht afgeven.  
Dat was vroeger wel andere koek! 
Kunnen de erfgenamen nu zo maar de 
nalatenschap gaan verdelen, zonder 
het onterfde kind op te sporen? 

Ja, maar..., is het antwoord. Immers 
voordat de nalatenschap wordt 
verdeeld, dient eerst een inven-
tarisatie te worden gemaakt van 
alle schulden van de nalaten schap. 
De notaris die van de erfgenamen 
de opdracht krijgt de afwikkeling 
van de nalatenschap te verzorgen, 
dient bij die afwikkeling ook met de 
schulden  rekening te houden. Het 
onterfde kind is alleen dan schuld-
eiser als hij een beroep doet op zijn 
minimale deel oftewel de legitieme 
portie. De wens van de erfgenamen 
om bepaalde schuldeisers te negeren 
(bijvoorbeeld het onterfde kind) 
moet de notaris respecteren. 

Als de erfgenamen gaan verdelen 
zonder rekening te houden met de 
rechten van het onterfde kind, dan 
moeten zij er wel rekening mee  
houden dat aan hen nog een  
rekening van dat onterfde kind kan 
worden gepresenteerd. 

Wanneer zijn nu de erfgenamen 
‘verlost’ van de dreigende rekening 
van het onterfde kind? Als het 
onterfde kind zich meldt, kan hem 
een redelijke termijn worden gesteld 
om al dan niet aanspraak te maken 
op zijn deel. Als het kind  binnen die 
gestelde termijn niets laat weten, 
dan verliest hij al zijn rechten op 
een deel van de nalatenschap en 
kan hij dus geen schuldeiser meer 
worden. Als het onterfde kind niet 
binnen vijf jaar na het overlijden 
van zijn ouder aanklopt bij de 
erfgenamen, dan kan hij fluiten naar 
zijn rechten als schuldeiser. Die 
termijn van vijf jaar is keihard, dat 
wil zeggen dat deze niet door een 
rechter kan worden verlengd, omdat 
bijvoorbeeld het onterfde kind pas 
veel later heeft vernomen dat zijn 
ouder is overleden. De rol van uw 
Formaat notaris na het overlijden is 
dus ook in het geval er een kind is 
onterfd van groot belang. Hij kent 
de spelregels van het erfrecht, ook 
in bijzondere gevallen, zoals die 
gelden voor het onterfde kind.
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Vóór 1 januari  2003 maakte misschien ook u wel  bi j  de notaris  een 
langstlevende-testament op.  Hierin werd doorgaans een ouderli jke  
verdeling  gemaakt,  zodanig dat  de langstlevende echtgenoot de eigen-
dom zou ontvangen van al le  bezitt ingen.  Omdat de langstlevende dan 
meer dan zi jn erfdeel  ontving,  was hij  aan de kinderen in geld schuldig 
een bedrag ter  grootte van hun erfdeel .  Een dergeli jk testament is  nu 
de wettel i jke regeling geworden;  de zogeheten wettel i jke verdeling.  
Dus om nu hetzelfde te  bereiken zou u geen testament meer hoeven  
op te maken.

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



U heeft dan de notaris na het 
over li jden niet meer nodig, zou u 
dan  kunnen denken. Alles is immers 
al verdeeld. De langstlevende 
echtgenoot krijgt toch  alles. 

Met name als de overledene een 
eigen huis had, kan het zinvol 
zijn om toch even bij  uw Formaat 
notaris binnen te lopen. Wacht 
daar niet te lang mee! Want als u 
pas drie maanden na het overlijden 
bij  de notaris aanklopt, dan kunt 
u een belangrijk belastingvoordeel 
mislopen. De wet staat toe dat de 
langstlevende (stel dat dit moeder 
is) die zogenaamde wettelijke  
verdeling ongedaan kan maken. 
Dit dient dan wel binnen drie 
maanden na het overlijden te 
gebeuren.

Dit is aan te bevelen als bijvoor-
beeld moeder niet meer in het huis 
wil wonen en één van de kinderen 
wil dat huis graag overnemen. Als 
u binnen drie maanden na  
het overlijden uw plannen bij  de 
notaris kenbaar heeft gemaakt,  
zal hij  de ongedaanmaking van  
de wette  li jke verdeling regelen. 
De kinderen  worden dan mede-
eigenaar van het huis.  Het huis 
wordt dan toegedeeld aan het  
belangstellende kind. Dit kind is 
dan geen overdrachtsbelasting  
verschuldigd. Meld u zich dus 
ruim voor het verstrijken van die 
drie maanden bij  de notaris.

Het is heel belangrijk dat er goede 
afspraken tussen moeder en de 
kinderen worden gemaakt over de 
overige zaken die tot de nalaten-
schap behoren. Als de wettelijke 
verdeling ongedaan is gemaakt, 
dan betekent dit dat er alsnog een 
totale verdeling tussen de moeder 
en de kinderen dient plaats te  
vinden.  Iedereen moet dan dus  
wel meewerken.

Wat nu als  u nie t  op t i jd  bi j  de  notaris 
aanbel t?  Moeder  draagt  dan de  woning 
(ste l  dat  deze  €  300.000 waard i s)  over 
aan het  kind.  Dit  hee f t  tot  gevolg 6% 
overdrachtsbe last ing over  de  waarde van 
het  huis  (dus €  18 .000 in het  voorbee ld).

De rol van uw Formaat notaris na 
het overlijden kan dus van groot 
belang zijn als u de nalatenschap 
anders wenst te verdelen dan de 
wet bepaalt.  De notaris kan u  
immers – met de spelregels van 
het erfrecht op zak – het best  
begeleiden bij die andere verdeling.Wees er snel bij!
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Een ieder die verkrijgt uit een nalatenschap is meestal erfbelasting  
verschuldigd. Binnen acht maanden na het overlijden worden de  
erfgenamen door de belastingdienst uitgenodigd om aangifte te doen 
van wat zij  erven. Vergeet de belastingdienst u binnen acht maanden een 
aangiftebiljet toe te sturen dan dienen de erfgenamen zichzelf bij  de 
belastingdienst te melden. Doet u dit niet dan kan de belastingdienst de 
erfgenamen een zogenaamde verzuimboete opleggen.

Als u bij de notaris komt voor de verklaring van erfrecht worden doorgaans 
ook de bezittingen en schulden van de overledene doorgesproken. U moet 
immers weten of het verstandig is de nalatenschap zuiver te aanvaarden. 
De notaris kan u dan al aangeven of naar verwachting erfbelasting is 
verschuldigd en of dus aangifte dient te worden gedaan. Als er sprake is van 
een gezin met kinderen gaan volgens het wettelijk erfrecht alle bezittingen 
en schulden naar de langstlevende echtgenoot. Omdat deze dan meer 
ontvangt dan zijn erfdeel, heeft hij een schuld aan de kinderen ter grootte 
van ieders erfdeel. 

Ook nog  
belasting 
betalen?



Een voorbeeld: de man overlijdt, hij laat 
als erfgenamen achter zijn vrouw en 
2 kinderen, ieder voor 1/3e deel van de 
nalatenschap. Stel man en vrouw waren in 
gemeenschap van goederen gehuwd en had-
den samen alleen een huis ter waarde van 
€ 300.000. De erfenis van de man heeft 
dan een waarde van de helft of € 150.000. 
Iedere erfgenaam heeft dus recht op 1/3e 
gedeelte of € 50.000. Omdat de vrouw 
krachtens het wettelijk erfrecht de eigendom 
van het hele huis krijgt, ontvangt zij aan 
waarde € 100.000 meer dan haar eigen 
erfdeel. Dit bedrag is zij schuldig aan haar 
twee  kinderen tezamen. De kinderen kunnen 
dit bedrag doorgaans pas opeisen na het 
overlijden van hun moeder.

De kinderen ontvangen dus in  
eerste instantie niets. Voor heel 
veel mensen komt het dan als erg 
onrechtvaardig over dat over het 
erfdeel van ieder kind toch erf- 
belasting dient te worden betaald. 
Het totale bedrag aan erfbelasting 
dient de langstlevende echtgenoot 
voor te schieten en aan de staatskas 
af te dragen. Zoals u weet is uw  
Formaat notaris dé specialist op  
het gebied van het erfrecht en de 
belastingwetgeving die daarmee 
verband houdt. Raadpleeg uw notaris 
om een goede aangifte te doen.  
Hij kent immers uit de praktijk - 
door de talloze aangiften die hij doet 
- de kneepjes van het vak. Hij kan 
ervoor zorgen dat u ten minste niet 
te veel aan erfbelasting betaalt. 
En mocht u als echtpaar een gezamen-
lijk vermogen (bezittingen minus 

schulden) hebben van ongeveer  
€ 1.200.000, dan kan uw Formaat  
notaris er met een specifiek testament 
voor zorgen dat bij het eerste  
overlijden helemaal geen erfbelasting 
moet worden afgedragen. Deze  
erfbelasting komt pas aan de orde  
als ook de langstlevende partner  
is overleden.

Let op!... Het komt regelmatig voor 
dat het gunstiger is om toch maar 
beter wat belasting te betalen na het 
eerste overlijden. De “winst” wordt 
dan voor de  kinderen behaald na het 
overlijden van de langstlevende ouder. 
L aat uw Formaat notaris u maar eens 
voorrekenen wat het verschil is.  
U kunt dan zelf uw keuze maken.

Tenslotte, ook na het overlijden 
van de tweede ouder kan het voor 
u voordelen opleveren om voor 
het opmaken van de erfbelasting-
aangifte uw notaris te raad plegen. 
Hij kan u ongetwijfeld advi seren 
welke bedragen nog als schulden 
kunnen worden opgevoerd. Deze 
schuld bestaat immers als na het 
overlijden van de  eerste ouder 
niets is uitgekeerd. Dit kan dan 
voor een aanzienlijke vermindering 
zorgen van de erfbelasting. Uw 
Formaat notaris kan u dus veel geld 
besparen!!
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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. De nabestaanden denken dan 
een punt te kunnen zetten achter die administratieve rompslomp die een 
overlijden met zich mee brengt. Of die gedachte verstandig is, valt in veel 
gevallen te betwijfelen. Uw Formaat notaris helpt u om het ook voor de 
toekomst zo goed en zo gunstig mogelijk te regelen. De kosten die u 
voor zijn bemoeienis bent verschuldigd wegen doorgaans niet op tegen de 
ellende die u anders kunt tegenkomen en het belastingnadeel dat anders 
zou kunnen ontstaan.

Veel kinderen denken dat ze na het overli jden van de eerste ouder, stel  dat het vader is, 
nergens recht op hebben. Gevoelsmatig moge dat juist zijn want moeder ontvangt door-
gaans alle bezittingen en zij  moet ook de schulden voor haar rekening nemen.  

is toch 
wel erg 
verstandig! 

Rechten kinderen 
vaststellen 



Moeder heeft echter ook nog een schuld 
aan de kinderen ter grootte van ieders 
erfdeel.  Even terug naar het voorbeeld van 
het vorige hoofdstuk. De man overli jdt, 
hij  laat als erfgenamen achter zijn vrouw 
en 2 kinderen, ieder voor 1/3e deel van 
de nalatenschap. Man en vrouw bezitten 
samen alleen een huis, waard €  300.000. 
De erfenis van de man is dan de helft  of 
€  150.000. Iedere erfgenaam heeft dus 
recht op 1/3e gedeelte of €  50.000. Omdat 
de vrouw krachtens het wettel i jk erfrecht 
de eigendom van het hele huis krijgt, 
ontvangt zij  aan waarde €  100.000 meer 
dan haar eigen erfdeel.  Dit bedrag is zij 
schuldig aan haar 2  kinderen tezamen. De 
kinderen kunnen dit bedrag doorgaans pas 
opeisen na het overli jden van hun moeder. 
De kinderen hebben dus wel degeli jk 
rechten, alleen kunnen ze er meestal nog 
niets mee zo lang moeder leeft .  Als moeder 
vervolgens overli jdt,  kunnen als schulden 
in haar nalatenschap worden opgevoerd in 
ieder geval die twee keer €  50.000.

Hoe kan uw Formaat notaris nog 
meer voor u  betekenen? Het dringend 
advies is om bij notariële akte vast 
te leggen waaruit de nage laten 
 bezittingen en schulden bestaan. 
Voorts wordt vastgesteld wat ieders 
erfdeel is en wanneer de kinderen 
hun deel  kunnen opeisen. Ook is het 
belangrijk om vast te leggen of die 
schulden rente dragend moeten zijn. 
De vast stelling van die  rente dient 
wel met enig beleid te  gebeuren. 
Overleg dit goed met uw  notaris. 
Als u een jonge weduwe/weduwnaar 
bent kan een hoge rente onaantrek-
kelijk zijn. Die rente hoeft moeder 

 tijdens haar leven (behoudens in een 
enkel uitzonderlijk geval) niet uit 
te keren. De totale schuld aan ieder 
kind kan zo wel behoorlijk op lopen. 
Hoe groter die schuld, des te minder 
erfbelasting de kinderen hoeven te 
betalen als zij van moeder erven. 
Stel elk jaar wordt een zelfde  bedrag 
aan  rente van 6% bij dat  schuldig 
gebleven erfdeel gevoegd. Moeder 
overlijdt 10 jaar na vader. De schuld 
van moeder aan  ieder kind is dan op-
gelopen van € 50.000 naar € 80.000.

Stel  moeders  bezi t t ingen zi jn t en t i jde 
van haar over l i jden €  350.000 waard. 
De kinderen kunnen dan enthousiast  gaan 
zwaaien met  hun notarië l e  akte .  Hier in i s 
immers  vastge l egd dat  moeders   bezi t t ingen 
nog moeten worden verminderd met  2  x 
€  80.000 = €  160.000.  
De twee  kinderen betalen dan er fbe last ing 
over  €  350.000 -  €  160.000 = 
€  190.000. Ieder  kind betaalt  dan dus 
be last ing over  de  he l f t  o f  €  95 .000. 

Juist de aftrek van die schuld wordt 
in de praktijk eenvoudig vergeten, 
terwijl als die schuld aan de kinderen 
was vastgelegd in een  notariële 
akte dan is de kans van het vergeten 
veel  kleiner. De kinderen hebben 
voorts ook met die notariële akte 
een heel belang rijk bewijs stuk in 
handen voor het  bestaan van die 
schuld. In het laatste hoofdstuk 
zullen nog meer argumenten worden 
genoemd, die  pleiten voor die 
notariële akte waarin de erfdelen 
worden vast gesteld.

Rechten kinderen 
vaststellen 
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We nemen weer het voorbeeld voor ogen van de vader die overli jdt en een echtgenoot en 
twee kinderen achterlaat. Moeder  ontvangt alles,  maar heeft tegeli jkerti jd een schuld aan 
ieder kind van €  50.000. Dit is het erfdeel uit vaders nalatenschap waar de  kinderen 
 later recht op hebben. Elk jaar kan daar de  afgesproken rente nog  bijkomen. Moeder keert 
die rente niet uit,  maar  zodoende loopt de schuld van haar aan de kinderen elk jaar op. 
Als vervolgens  moeder na 10 jaar overli jdt dan kan ieder kind bij  een jaarli jkse rente-
bijtel l ing van 6% naast de €  50.000 nog eens €  30.000 aan rente als schuld bij  de 
nalatenschap opvoeren. Als die  afspraken goed vastliggen, hoeft dus bij moeders overlijden 
over 2 x €  80.000 of tezamen €  160.000 geen erfbelasting te worden betaald!

Waarom erfdelen 
van kinderen 

vastleggen in een
notariële akte ? 



Als de afspraken niet vastliggen 
is het later bij  het overlijden van 
moeder vaak heel lastig om te 
bepalen wat haar schuld aan de 
kinderen is.  Ook kun je vóór de 
indiening van de erfbelasting-
aangifte nog een afwijkende rente 
afspreken. Hoe hoog die rente 
moet worden, hangt vaak van de 

feitelijke omstandig heden af.  Als 
moeder nog jong is,  kun je  beter 
een niet al te hoge rente kiezen. 
Een even tuele nieuwe huwelijks-
partner van  moeder wordt dan ook 
niet met een al te hoge schuld aan 
de kinderen geconfronteerd. Hij 
dient tenslotte die €  50.000 +  
rente aan ieder kind uit te keren! 

Waarom erfdelen 
van kinderen 

vastleggen in een
notariële akte ? 
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Als moeder weinig huwelijkskansen 
voor zichzelf ziet, dan kan die 
rente best op een  hoger percentage 
worden vast gesteld. Hoe hoger im-
mers de rente hoe minder belasting 
de kinderen later zijn verschuldigd.

Mocht moeder in de toekomst al 
dan niet gehuwd met een nieuwe 
partner het leven gaan delen, dan is 
het maar wat prettig dat de erfdelen 
van de  kinderen uit vaders nalaten-
schap en de verdere afspraken die 
daarmee samen hangen, duidelijk zijn 
vastgelegd in een  notariële akte. Het 
is ook helder voor de nieuwe partner 
welke schulden er  bestaan aan de 
kinderen. Voorts  hoeven de  kinderen 
zich ook niet al te veel  zorgen te 
 maken. Hun rechten liggen immers 
goed vast. Het blijft echter wel zo,  
dat als  moeder veel opmaakt aan 
allerlei leuke en  spannende dingen, 
de kinderen haar hierin niet zo maar 
kunnen tegen houden. Op is op! Stel 
dat onverhoopt moeder en de  nieuwe 
partner hun relatie verbreken, dan 
kunnen moeder en haar kinderen 
maar wat blij zijn dat moeders schuld 
aan de kinderen goed vastligt. Als 
dat niet het geval is, heb je dikke 
kans dat er veel te veel bij de verde-
ling in handen komt van die nieuwe 
gewezen partner.

Anderzijds kunnen de kinderen 
ook problemen krijgen in hun 
(huwelijks)relatie.  Bij  een verde-
ling is het dan maar wat prettig 
als dan (al weer in die notariële 
akte) vastligt,  waar dat kind recht 
op heeft.  Immers als vader in ons 
voorbeeld een testament heeft 
gemaakt dan heeft hij  daarin zeer 
waarschijnlijk bepaald dat wat zijn 
kinderen erven echt alleen van hen 
is en niet voor de schoon familie. 
Bij  de echtscheiding heeft uw kind 
dan een duidelijk bewijsstuk in 
handen wat en welk bedrag buiten 
de verdeling blijft . 

Als de erfdelen voor de kinderen 
en alle overige te maken afspraken 
daaromtrent bij  notariële akte 
worden vastgelegd, dan schept dat 
op de eerste plaats voor iedereen 
veel duidelijkheid. Verder wordt 
voor de toekomst op deze manier 
de kans op onenigheden in de 
familie over vaders erfenis tot een 
minimum  beperkt.  Als je daarbij 
ook nog denkt aan de beper king 
van de erfbelasting bij  moeders 
overlijden, dan ziet iedereen wel 
het belang in van die notariële 
akte ter afsluiting van de afwikke-
ling van de nalatenschap.
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Naast het algemene notariële dienstenpakket biedt 
uw Formaat notaris exclusieve ex tra’s die ook voor u 
bijzonder waardevol kunnen zijn. 

Notarisabonnement
Uw Formaat notaris kan vaak meer voor u betekenen dan u denkt. 
Dat merkt u het beste als u een gratis N otarisabonnement neemt. 
Me t he t N ot arisabonnement wordt u op de hoog te g ehouden 
van ac t uele o nt wikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. 
Z o blijf t  u ge ïnformee rd ove r nieuwe produc ten en diensten 
van Formaat not arissen. 

Overlijdensrisico Bescherming bij aankoop  
van een huis
Bij aankoop van een huis ve rst rijkt e r alt ijd een zeke re p e riode 
t ussen he t o nde rtekenen van he t koopcont rac t e n he t passe ren 
van de akte v an le ve ring b ij  de not aris.  O ve rlijdt de kope r in 
die p e riode e n kunnen of willen zijn erfgenamen he t huis nie t 
afnemen dan kan de ve rkope r aanspraak maken op een boe te 
(doorgaans 10% van de koopsom). Bij  uw Formaat not aris  
ont vang t u een grat is cert if icaat, waarmee u t ijdens die periode 
tot e en bepaald maximum tegen dat r isico bent b esche rmd.

Unieke diensten van uw
Formaat notaris:



Testament Scan
We t ten worden aangepast ,  pe rsoonlijke wensen en omst andig-
heden kunnen ve rande ren. D aarom is he t b elang rijk om uw 
test ament regelmat ig t e laten cont role ren. O m u daarbij te  
helpen heef t Formaat notarissen de Testament S can ont wikkeld. 
D ie b iedt u de mogelijkhe id om uw test ament in ove rleg me t 
u te he rz ien als daar aanle iding to e is.  H andig e n gemakkelijk 
voor ú, v anzelfsprekend voor uw Formaat not aris.

Volmacht Scan
Elk mens neemt b eslissingen. E r kunnen zich echte r momenten 
voordoen waarop u nie t in st aat b ent b elang rijke b eslissingen 
te nemen. Bijvoorbeeld vanwege z iekte o f af wez ighe id. Me t 
een volmacht v an Formaat not arissen worden belang rijke  
beslissingen voor u genomen als u daar zelf nie t to e in st aat 
bent . He t kan daarbij gaan om privé-beslissingen, z oals de 
aankoop van een huis,  e n beslissingen me t b e t rekking to t uw 
bedrijf. D it gebeurt door een zaakbehartiger, die u zelf aan wijst. 
En me t de unieke Volmacht S c an van Formaat not arissen wordt 
uw volmacht alt ijd en in overleg met u ac tueel gehouden.

voor u van belang 
Unieke diensten van uw

Formaat notaris:
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Aan de tekst in deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Schoolstraat 27, 2242 KE Wassenaar  
Telefoon 070 5123123, Fax 070 5123100 

info@vanwijknotarissen.nl
www.vanwijknotarissen.nl


