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Nalatenschap 

Inleiding 

Is een testament opstellen nodig? En als je het doet, wat moet je dan regelen? Wat is de 

consequentie als ouders niets geregeld hebben? En wat betekent dat voor hun kind met een 

beperking? En als het kind onverwacht alleen achterblijft, wat moet er voor zo’n situatie geregeld 

zijn? Het is een beladen onderwerp met emotionele en zakelijke kanten. 

Deze notitie is bedoeld om ouders een aantal handvatten te geven om voor de meest voorkomende 

omstandigheden weloverwogen keuzes te kunnen maken. De belangrijkste handvatten zijn in de 

tekst geel gemarkeerd. Deze notitie is zeker niet uitputtend, omdat erfrecht vele situaties kent. Maar 

de belangrijkste eerste stap is om er in ieder geval voor te zorgen dat er iemand aangewezen is die 

bij overlijden van de ouders weet wat hij/zij moet doen.  

Wettelijk erfrecht 

Op grond van het erfrecht – dus voor alle gevallen waarvoor geen testament is opgesteld - wordt de 

langstlevende ouder eigenaar van alle goederen die de ouders eerst samen bezaten of die de 

overleden ouder alleen bezat. De kinderen moeten wachten op hun erfdeel tot de langstlevende 

ouder ook overlijdt. Zij krijgen dan een vordering op de langstlevende. Dit heet de ‘wettelijke 

verdeling’. Pas als de langstlevende ouder ook is overleden gaat de erfenis naar de erfgenamen. 

Daarbij worden vier groepen onderscheiden die na elkaar in aanmerking komen voor de erfenis. De 

vier groepen zijn: 

• Echtgenoot en kinderen 

• De ouders, broers en zussen 

• De grootouders en ooms en tantes, neven en nichten 

• De overgrootouders en nakomelingen 

Als iemand overlijdt die geen bloedverwanten meer heeft  tot in de zesde graad, gaat de erfenis naar 

de Staat der Nederlanden. 

Over een erfenis moet altijd erfbelasting worden betaald. De manier waarop verschilt zonder of met 

testament. Voor de Tarieven en vrijstellingen erfbelasting 2018: zie bijlage 1. 

Er is geen testament of laatste wil 

Als er geen testament wordt/is opgesteld wordt het wettelijk erfrecht volgens de wet uitgevoerd. 

Daaraan zijn nadelen verbonden als mensen speciale wensen hebben of onder specifieke 

omstandigheden. Speciaal in geval van onze kinderen met een beperking is er een aantal punten van 

speciale aandacht. 

• Als er niets is geregeld, zeker als het kind met een beperking het enige kind is, is sprake van 

een onoverzichtelijke situatie bovenop het verdriet dat er al is. Wie is gemachtigd de erfenis 

te verdelen (executeur), wie heeft de informatie om dat te kunnen doen: bankgegevens, 

adressen, digicodes, laatste wensen enz. enz.  Wie is gerechtigd namens het kind met een 

beperking op te treden? In deze gevallen zal ook de kantonrechter een bewindvoerder 

moeten benoemen; 

• Is belastingtechnisch nadelig en soms problematisch: 
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o Voorbeeld te behandelen op voorlichtingsavond welke belastingaanslag na 8 

maanden na overlijden door 1e partner betaald moet worden. Die aanslag is met een 

testamentair opvullegaat te voorkomen.  

o Maar er zijn met een testament meer oplossingen om fiscaal voordeliger uit te 

komen. Zo zijn er mogelijkheden om het vermogen in box 3 van kind met een 

beperking kleiner te maken, zodat nadelige effecten op eigen bijdrage Wlz en 

toeslagen per saldo verkleind worden.  

o Ook wordt het erfdeel na overlijden persoon met beperking (vaak zonder echtgenoot 

of kinderen) tegen hoog tarief belast naar eventueel nog in leven zijnde ouders en 

andere bloedverwanten. Zie tarieven erfbelasting; 

• Als ouders geen of weinig vermogen hebben is het niet nodig om een testament op te 

stellen. Maar vaak is er wel vermogen b.v. een huis vrij van hypotheek, dan is het verstandig 

wel een testament te hebben; 

• Is  juridisch ingewikkeld omdat een kind met een verstandelijke beperking dan mede 

erfgenaam is en dus aan de verdeeltafel zit. Hij/zij kan echter doorgaans niet zelf juridisch 

handelen of beslissingen overzien. Dit heet ‘wilsonbekwaamheid’. Onder deze 

omstandigheid zal een bewindvoerder - die door de kantonrechter wordt aangewezen - dan 

namens  “onder bewind gestelde” de nalatenschap afhandelen. De  kantonrechter dient hier 

aan zijn goedkeuring te verlenen. Met een testament zijn er andere mogelijkheden; 

• Is zakelijk ingewikkeld bij een contractuele verplichting (b.v. verkoop van een huis). De 

notaris die een contract afsluit moet nagaan of mensen wilsbekwaam zijn en zal bij 

wilsonbekwaamheid (naar oordeel notaris) vragen een bewindvoerder aan te stellen. 

Bewindvoering wordt verleend via de kantonrechter;  

• Stel dat er geen testament is en dat de afspraak door ouders met de andere broers/zussen is 

gemaakt, dat zij altijd voldoende zullen bijdragen aan broer/zus met een beperking. In geval 

dat het om een afspraak gaat die niet in een testament is vastgelegd, is sprake van een 

schenking volgens de regels van de schenkingsbelasting. En als de afspraak wel in een 

testament is vastgelegd, is sprake van last oplegging. Belastingtechnisch wordt dit gerekend 

tot het vermogen van de broer/zus met een beperking. Daarvoor gelden de regels van de 

vermogensbelasting; 

• Ook komt het voor dat ouders op het laatst minder “toerekeningsvatbaar” worden. Voor die 

situaties is het om problemen vóór te zijn, verstandig een (zorg)volmacht of een 

levenstestament voor de ouders op te stellen. 

Er is wel een testament 

Het wettelijk erfrecht is niet dwingend. Je mag er van afwijken door een notaris een testament te 

laten opstellen. Redenen om een testament te maken zijn behalve het voorkomen van 

bovengenoemde situaties, dat erfgenamen en legaten kunnen worden benoemd, en dat er clausules 

kunnen worden toegevoegd. Daarmee kan beter worden ingespeeld op een persoonlijke situatie. 

Maar het belangrijkste is om duidelijkheid te scheppen, zodat je voor je zoon of dochter met een 

beperking geen onoverzichtelijke en moeilijk te hanteren situatie achterlaat.  

Algemene punten bij een testament zijn: 

• Testament is individueel, dus voor iedere ouder wordt apart een testament opgesteld. 

Meestal hebben deze 2 testamenten dezelfde inhoud, maar dat hoeft niet;  

• Wanneer de eerste ouder overlijdt, ontstaat de eerste nalatenschap. Daarna kan de 

langstlevende om diverse redenen altijd besluiten zijn/haar testament aan te passen; 
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• Wanneer de tweede ouder overlijdt ontstaat de tweede nalatenschap. Daarbij zijn de 

bepalingen uit de eerste nalatenschap nog steeds van toepassing. Maar ook bepalingen uit 

andere relevante akten en testamenten - b.v. testament van grootouders met b.v. privé 

clausule - zijn mede van kracht; 

• Kinderen hebben altijd recht op hun legitieme portie. Dat is sedert 2003 de helft van hun 

deel op basis van de wettelijke regeling; 

• Andere bepalingen zoals huwelijksgoederenregime  en ”uitsluitingsbepalingen” enz. enz. 

kunnen worden toegevoegd.  

• Hoe verdeel je je nalatenschap, alleen aan de kinderen of benoem je ook legaten aan goede 

doelen, andere personen enz. en wie benoem je als erfgenamen? 

Wat zijn nu de mogelijkheden met een testament om genoemde juridische en zakelijke problemen te 

kunnen oplossen en fiscaal nadelige situaties te voorkomen?  

• Wanneer er niets is geregeld, creëer je voor de toekomst  een groot probleem, niet alleen 

voor je eigen kind, maar ook voor de familie of degenen die je kind begeleiden  en zich dan 

verantwoordelijk voelen voor de ontstane situatie. Benoem daarom in ieder geval iemand 

die voldoende van de specifieke situatie op de hoogte is en bevoegd is namens het kind met 

een beperking zakelijk te kunnen optreden. Vastleggen van de afspraken in een testament, 

een executeur benoemen en persoonlijke  wensen kenbaar maken geeft voor de 

nabestaanden de noodzakelijke duidelijkheid; 

• Je kunt problemen van handelings- of wilsonbekwaamheid van  een kind met een beperking 

voorkomen door hen niet tot erfgenaam te benoemen, maar hun in plaats daarvan een 

legaat toe te kennen, uit te sluiten of te onterven. Er is dan geen betrokkenheid van de 

kantonrechter bij de afwikkeling van de nalatenschap nodig; 

• Je kan besluiten het erfdeel voor het kind met een beperking zo klein mogelijk te maken door 

onterving of een legaat ter grootte van de legitieme portie om de grondslag voor ‘sparen en 

beleggen’ van box 3 zo klein mogelijk te maken. Dat is belangrijk om zo min mogelijk of zo 

kort mogelijk een ‘eigen bijdrage’ voor de Wlz te hoeven betalen, maar ook heeft het effect 

op de ‘huur- en zorgtoeslag’. Voor berekeningen en effect op eigen bijdrage Wlz en op huur- 

en zorgtoeslag zie bijlage 2; 

• Overigens kan je ook besluiten een ruimer legaat toe te kennen om te zorgen dat het kind 

met beperking  zeker niks te kort komt als de fiscale nadelen een minder grote rol spelen. 

Ook al krijgen de andere kinderen dan wellicht minder, maar wel minimaal hun legitieme 

portie; 

• Om fiscaal gunstig uit te komen in box 3 (minimalisatie van ‘grondslag sparen en beleggen’) 

kan het legaat b.v. belegd worden in zogenaamde groenbeleggingen; 

• Een fiscaal voordelige en juridisch simpele methode is toekenning van een legaat in de vorm 

van “vruchtgebruik” met interingsbevoegdheid. “Het bloot eigendom” berust dan bij een 

derde b.v. broer  of zus, het vruchtgebruik bij het kind met een beperking. Als het kind met 

een beperking vervolgens overlijdt,  gaat de nalatenschap automatisch naar de broer/zus die 

al juridisch de ‘bloot eigenaar’ is, en hoeft er geen erfbelasting te worden betaald.  In 

vakjargon heet dat een tweetrapsmaking; 

• In geval van een legaat met vruchtgebruik en interingsbevoegdheid (punt hierboven) wordt 

in testament bepaling opgenomen dat het kind met een beperking onder testamentair 

bewind komt te staan. Deze testamentaire bewindvoering wordt ingesteld, nadat de 

langstlevende is overleden. Dat is een ander soort bewindvoering dan  het 

beschermingsbewind (bewindvoering of curatele) voor personen ouder dan 18 jaar; 
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• Een keuze bij testamentaire bewindvoering is dat er  naast de broer of zus ook een 

onafhankelijke derde wordt aangewezen als bewindvoerder. In de bepalingen in het 

testament over bewindvoering staat dat verantwoording moet worden afgelegd aan de 

vruchtgebruiker. Als deze daartoe niet in staat is (handelingsonbekwaamheid), treedt de 

kantonrechter in diens plaats. De kantonrechter zal bij een besluit genomen met een 

onafhankelijke derde, minder snel geneigd zijn in te grijpen. Voor de erflaters kan een 

onafhankelijke derde ook om diverse andere redenen een goede aanvulling  zijn; 

• Ook kan een bepaling worden opgenomen, dat het kind met een beperking eerst het eigen 

vermogen opmaakt  en daarna pas het overige vermogen uit fonds, stichting etc. Omdat de 

kantonrechter de uitgaven moet beoordelen, kan deze zonder deze bepaling concluderen, 

dat de bewindvoerder zich bevoordeelt, en daarom anders beslissen. 

Aparte situaties: 

• De andere kinderen kunnen andere opvattingen hebben dan wat de ouders bedoel(d)en. Het 

is daarom verstandig om een keuze te maken wie (van de andere kinderen) als testamentair 

bewindvoerder optreedt en om deze taak al dan niet met een derde (buitenstaander) te 

delen. Belangrijk daarbij zijn de onderlinge verhoudingen tussen ouders en kinderen, broers 

en zussen, de aangetrouwde kant of het vaarwater waarin de broers en zussen terecht 

kunnen komen. Maar ook de rol van de kantonrechter kan van invloed zijn. Notarissen 

kunnen adviseren welke oplossing voor een bepaalde situatie het beste is. Het gaat daarbij 

niet alleen om zakelijke, maar ook om emotionele afwegingen. 

• Bedenk  wat er gebeuren moet, als de broer/zus-bewindvoerder eerder overlijdt dan de 

broer/zus met een beperking. Standaard wordt daarvoor in het testament van de ouders een 

plaatsvervanger opgenomen. Indien door een broer/zus een testament wordt opgesteld, is 

het ook verstandig daarin een voorstel voor een opvolger-bewindvoerder op te nemen.  

• Ook de situatie wat er moet gebeuren met de nalatenschap als het kind met een beperking 

als laatste sterft zonder broers/zussen en/of ouders kan in het testament van de ouders via 

een vangnetbepaling worden opgenomen De executeur zal  daarbij de documenten uit het 

Centraal Testamentenregister (moeten) raadplegen.  

• Andere fiscaal gunstige mogelijkheid bij grotere vermogens is het legaat voor het kind met 

een beperking onder te brengen in een stichting of een B.V.( box 2 vermogen). Dit is juridisch 

complex en brengt nogal wat kosten met zich mee.  

Conclusies en aanbevelingen: 

• Bedenk wat de gevolgen zijn indien ouders niets geregeld hebben of geen testament hebben. 

• Een testament levert een aantal voordelen op zoals specifieke wensen voor de nalatenschap 

en dus duidelijkheid voor de nabestaanden, in geval van vermogen flinke fiscale voordelen, 

en de mogelijkheid om meer maatwerk te krijgen in de bestemming van de nalatenschap 

anders dan de wettelijke regeling. 

• Bovenstaande punten zijn bedoeld om een aantal cruciale aspecten bij het opstellen van een 

testament voor ouders met een kind met een beperking te verhelderen. De keuzen die 

gemaakt worden zijn afhankelijk van zakelijke en emotionele afwegingen die voor ieder 

anders liggen. Het is dan ook goed die persoonlijke afwegingen te bespreken met de notaris 

die het testament opstelt. Hij/zij kan ook advies geven voor de vele situaties die hier niet 

beschreven zijn; 

• Niet alle situaties zijn voorzienbaar. Het gaat er om een goede inschatting te maken voor de 

komende vijf tot tien jaar.  Herzie het testament daarom bij belangrijke veranderingen. 
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• Overweeg bij de keuzes wat de fiscale gevolgen op erfbelasting en inkomstenbelasting zijn, 

of wat de gevolgen voor eigen bijdragen WLZ, huur- of zorgtoeslag. Maar misschien heeft 

“goede zorg voor mijn kind” een zwaarwegender belang dan keuzes ingegeven door 

financiële overwegingen. De keus is aan u. 

 

Literatuur: eenvoudige en overzichtelijk 

• Testament & overlijden’ door Nelleke Rookmaker, uitgave Consumentenbond 2018 incl. 

rekenvoorbeelden en een checklist voor het maken van een testament. 


