


Erfrecht
Erfrecht: Wie erft bij uw overlijden?

Hoeveel erfbelasting moet over de erfenis worden betaald?

Hoe kan het vermogen fiscaal gunstig overgaan op de erfgenamen?



Wie erft op grond van de wet?

De wet deelt de erfgenamen in groepen in:

 Groep 1: echtgenoot en de kinderen

 Groep 2: ouders, (half)broers en zussen

 Groep 3: grootouders

 Groep 4: overgrootouders

afstammelingen van een vooroverleden kind, (half)broer en zus, grootouder en 
overgrootouder vervullen gezamenlijk de door het overlijden opengevallen 
plaats!



Wettelijke verdeling

• Geldt alleen bij huwelijk en geregistreerd partnerschap 

• Langstlevende echtgenoot automatisch de enige gerechtigde tot de 
nalatenschap

• Kinderen: vordering in geld (niet direct opeisbaar) en rente

• Voldoening van schulden (waaronder erfbelasting) van de nalatenschap door 
de langstlevende echtgenoot 



Testament (afwijken van wettelijk erfrecht)
• Voogdij

• Bewind over vermogen

• Uitsluitingsclausule

• Executeursbenoeming

• Rampenclausule

• Uitsluiten wilsrechten

• Renteclausule

• Tweetrapstestament

• Onterven 



Renteclausule
Bij een wettelijke verdeling krijgen een kinderen een vordering in geld op de 
langstlevende ouder ter grootte van de waarde van het erfdeel van het kind. 
Volgens de wet wordt deze vordering elk jaar vermeerderd met een 
percentage dat overeenkomt met de wettelijke rente in dat jaar, voor zover dit 
percentage hoger is dan zes.

Bij testament kan de eerststervende echtgenoot bepalen dat dit percentage 
hoger of lager dient te zijn (maximaal 6%).

Deze vergoeding (rente) is ook niet direct opeisbaar en de oprenting zorgt er 
voor dat bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot minder 
erfbelasting verschuldigd is. 



Tweetrapstestament

De vordering die de kinderen bij een wettelijke verdeling hebben op de 
langstlevende ouder is belast met erfbelasting voor zover die vordering meer 
waard is dan de voor het kind geldende vrijstelling.

Deze erfbelasting moet voorgeschoten worden door de langstlevende ouder.

Een tweetrapstestament voorkomt in het normale geval dat bij het overlijden 
van de eerststervende echtgenoot erfbelasting betaald moet worden.

De kinderen zijn in  een tweetrapstestament (voorlopig) onterfd als 
erfgenamen van de eerststervende ouder.



Erfbelasting tarieven 2016

Het tarief voor echtgenoten, kinderen en ongehuwd samenwoners (die aan de 
voorwaarden voldoen) bedraagt 10% (deel belaste verkrijging van € 0 tot en 
met € 121.903) en 20% (deel belaste verkrijging boven € 121.903).

Het tarief voor kleinkinderen bedraagt 18% (deel belaste verkrijging van € 0 tot 
en met € 121.903) en 36% (deel belaste verkrijging boven € 121.903).

Het tarief voor alle anderen bedraagt 30% (deel belaste verkrijging van € 0 tot 
en met € 121.903) en 40% (deel belaste verkrijging boven € 121.903).



Erfbelasting vrijstellingen 2016

Echtgenoten en ongehuwde samenwoners (onder voorwaarden): € 636.180.

Zieke /gehandicapte kinderen: € 60.439.

Overige kinderen  en kleinkinderen: € 20.148.

Ouders: € 47.715.

Overige verkrijgers: € 2.122.



Schenken

Schenken is gunstig voor een  ieder die voor zijn toekomstige erfgenamen 
erfbelasting wil besparen. Schenken verkleint immers de erfenis.



Schenkbelasting tarieven 2016

De tarieven voor de schenkbelasting zijn gelijk aan de tarieven voor de 
erfbelasting.



Schenkbelasting vrijstellingen 2016

Ouders aan kind: € 5.304

Ouders aan kind (18-40)  € 25.449

Ouders aan kind (18-40) eigen woning/studie: € 53.016.

Ouders aan kind (18-40) inhaalschenking: € 27.570

Overige verkrijgers: € 2.122



Schenken met voorwaarden

De notaris kan u van dienst zijn door de schenking juridisch juist vast te leggen 
in een akte, zoals:

• Uitsluitingsclausule

• Herroepingsmogelijkheid

• Tweetrapsschenking



Schenken “op papier”

• Bij een schenking op papier krijgt de begiftigde geen geld maar een 
vordering op de schenker.

• Voorwaarden: notariële akte en ieder jaar 6% rente betalen

• De vrijstellingen worden benut maar de schenker behoudt zijn geld.



Levenstestament
Waarvoor en voor wie is een levenstestament?



Twee soorten testamenten

1. Een ‘gewoon’ testament treedt in werking nadat iemand is overleden.

2. Een ‘levenstestament’ treedt in werking als iemand zelf zijn zaken niet kan 
behartigen.



Waarvoor is een levenstestament?

Voor regelingen tijdens leven voor als u zelf niet meer uw eigen zaken tijdelijk 
of definitief kunt behartigen. In het levenstestament wordt geregeld wie 
beslissingen kan nemen over:

• Geld

• Medische behandelingen

• Opname in een verzorgings- of verpleeghuis

• Over inboedel en huis

• Etc. 



Voor wie is een 
levenstestament?

Voor iedereen, maar in het 
bijzonder voor:

• Ouderen

• Ondernemers

• (Samenwonende) 
partners

• Ouders



Wanneer gaat het levenstestament in?

Een levenstestament is een regeling ‘op maat’, zodat u zelf kunt beslissen 
wanneer het levenstestament in gaat.  

Bijvoorbeeld: 

• U bent langere tijd in het buitenland en er moeten spoedeisende zaken voor 
u worden geregeld

• U ligt in coma en bent langdurig niet in staat uw zaken te regelen. 



Het levenstestament voor ouderen

• Mogen er giften namens u worden gedaan?

• Als u niet meer in eigen huis kunt blijven, wat moet er met huis en inboedel 
gebeuren?

• Wat moet er met eventuele huisdieren gebeuren?

• Medische behandelingen: wie mag namens u daarover beslissen?

• In het levenstestament wordt vermeld of er medische wilsverklaringen zijn, 
zoals euthanasieverklaring. Deze verklaringen worden ‘gelegaliseerd’ → 
meerwaarde voor de arts.



Wat gebeurt bij geen levenstestament? 

Dan moet de rechter een bewindvoerder benoemen.

In de meeste gevallen hebt u dan geen zeggenschap over wie de 
bewindvoerder wordt of hoe de bewindvoerder u moet vertegenwoordigen.

De rechter houdt toezicht op de bewindvoerder.

Het idee van het levenstestament is ontstaan omdat rechters vroegen om 
document met wensen van degene die onder bewind wordt gesteld. 



Het levenstestament voor ondernemers

• Voor ‘eenmanszaak’ maar ook als u aandelen of certificaten in een bv hebt

• Persoonlijke belangen en belangen continuïteit moeten worden behartigd

• Wanneer wel en wanneer niet onomkeerbare beslissingen?

• Wanneer mag het bedrijf worden verkocht, wie moet het bedrijf 
voortzetten? 

• Eventueel toezichthouder naast belangenbehartiger benoemen
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Levenstestament voor ouders

• Bij minderjarige kinderen: wie moet er voor de kinderen zorgen?
Is er een andere ouder met gezag?

• Bij meerderjarige kinderen: mogen er giften worden gedaan aan de kinderen 
(i.v.m. besparing erfbelasting of om een huis te kopen)

• Wie van de kinderen mag de belangen van de ouder(s) behartigen? 



Wie benoemt u als belangenbehartiger? 

Keus voor belangenbehartiger is belangrijk; iemand die u vertrouwt en van wie 
u zeker bent dat deze persoon niet in tweestrijd komt, bijvoorbeeld bij 
medische behandelwensen. 

Er kunnen meerdere belangenbehartigers worden aangewezen: voor 
vermogen de één, voor medische handelingen een ander. 

Er kan ook in het levenstestament een toezichthouder worden aangewezen die 
bijvoorbeeld belangenverstrengeling controleert. 



Levenstestament 
versus testament

Het levenstestament en het 
testament moeten goed op 
elkaar worden afgestemd.

Handelingen (bijvoorbeeld 
giften of verkoop huis en 
inboedel) tijdens leven 
verricht, kunnen invloed 
hebben op het testament. 



Zorgen om de zorgbijdrage
Hoe kan voorkomen worden dat de zorgbijdrage een onoverkomelijke last 
wordt?



Hogere zorgbijdrage vanaf 1 januari 2013 

Vanaf 1 januari 2013 betalen veel mensen die in een Wlz-instelling zijn
opgenomen meer zorgbijdrage. 

De zorgbijdrage is in 2016 maximaal € 2.301,40 per maand en wordt berekend
over inkomen en vermogen. 



Berekening over vermogen 

Voor de zorgbijdrage wordt met 12% over het vermogen in box 3 
Inkomstenbelasting gerekend. 

Het box 3 vermogen wordt als volgt berekend:

de bezittingen worden verminderd met de schulden, zoals hypotheeklening
voor een vakantiewoning.  De eigen woning en de hypotheeklening voor deze
eigen woning vallen in box 1! Er is een vrijgesteld bedrag van ongeveer 25.000 
euro in box 3. 



In de praktijk geconstateerde knelpunten 

• Het toetsmoment voor het vermogen ligt twee jaar terug. De zorgbijdrage in 
2016 is gebaseerd op de stand van het vermogen in 2014. Het duurt twee 
jaar voordat de vermindering van het vermogen doorwerkt in de bijdrage. 

• Het vermogen zit ‘vast’ in stenen of beleggingen. Op papier is er vermogen
maar niet cash op de bank. Dat kan tot betalingsproblemen leiden. 

en met 



Praktijkvoorbeeld

Mevrouw A is blijvend opgenomen in het verpleeghuis. Omdat haar woning
moeilijk verkoopbaar is, besluit haar neef (die haar vertegenwoordigt) het huis 
te verhuren. De huur is minder dan 12% van de WOZ-waarde van de woning. 
De inkomsten van mevrouw A: AOW en huurinkomsten. Deze inkomsten zijn te 
weinig om de zorgbijdrage te betalen. 



Is er een oplossing?

Het huis van mevrouw A moet verkocht worden maar of dat snel lukt? De neef
van mevrouw A kan proberen om een betalingsregeling met het CAK te 
treffen. Ook hier geldt: vermogensveranderingen hebben pas na twee jaar
effect maar door het huis te verkopen is er te zijner tijd contant geld om de 
bijdrage te betalen. 



Voorkomen van problemen door de zorgbijdrage

• In testament clausule opnemen dat erfdelen van de kinderen kunnen
worden opgeëist bij opname in Wlz-instelling.

• Het is niet zeker of clausules uit oudere testamenten nog geldig zijn.

• Toekomstige erfgenamen aanspraak geven op het vermogen, dat kan in geld 
maar ook op papier (schenkingen). 



KUMMENAEDESTRAAT 43, 6165 BT GELEEN

RIJKSWEG ZUID 35,  6131 AL SITTARD

AANGESLOTEN BIJ NETWERK NOTARISSEN


