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Verspreid door deze Wijzer Nalaten 

presenteren verschillende goede doelen 

zich aan u. Steeds meer mensen kiezen er 

namelijk voor om (een gedeelte) na te laten 

aan een goed doel. Alle genoemde goede 

doelen hebben de status van Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat 

zij geen erfbelasting hoeven te belaten over 

de nalatenschappen die zij ontvangen.
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Zo kunt u bijvoorbeeld al nadenken over 

wat er moet gebeuren met uw persoonlijke 

bezittingen. En als u een eigen huis heeft, 

wie verzorgt dan de eventuele verkoop 

hiervan? Ook niet onbelangrijk: bij wie zijn de 

afhandeling van uw administratie en de laatste 

belastingaangiften in de juiste handen? Denk 

ook na over hoe u uw uitvaart zou willen laten 

verzorgen: begraven of cremeren, wel of geen 

advertentie in de krant en wie moeten er bericht 

krijgen van uw overlijden? Al deze zaken kunt 

u overlaten aan de gezamenlijke erfgenamen 

of u kunt zelf een executeur benoemen die dit 

namens de erfgenamen verzorgt. 

Daarnaast zijn veel mensen de laatste jaren bezig 

met de vraag wie voor hen de zaken moet regelen 

als ze er nog wel zijn, maar zelf geen beslissingen 

meer kunnen nemen. De oorzaak hiervan kan 

bijvoorbeeld dementie of een ongeluk zijn. Of 

misschien wilt u deze zaken gewoon liever door 

iemand anders laten verzorgen, dan dat u zich 

er zelf druk over hoeft te maken. Een manier 

waarop dit vastgelegd kan worden, is door een 

levenstestament te laten maken bij de notaris 

waarin u bepaalt hoe een en ander in dat geval 

moet worden geregeld.

UW NALATENSCHAP EN WAT ER MOET GEBEUREN ALS U OVERLIJDT ZIJN MISSCHIEN GEEN 
ONDERWERPEN WAAR U DAGELIJKS MEE BEZIG BENT OF MEE BEZIG WILT ZIJN. SOMMIGEN 
DENKEN OOK: ‘WIE DAN LEEFT, WIE DAN ZORGT’. MAAR MOGELIJK ZADELT U DAN ONGEWENST UW 
NABESTAANDEN OP MET VEEL GEDOE OF GAAT UW NALATENSCHAP NAAR PERSONEN WAARVAN U 
DAT EIGENLIJK LIEVER NIET ZOU WILLEN. DAAROM IS HET GOED OM HIER IN IEDER GEVAL BIJ STIL TE 
STAAN EN U ZELF AF TE VRAGEN: ‘HOE IS HET IN MIJN SITUATIE GEREGELD?’.

VOORWOORD

Een prettige gedachte  
als het goed geregeld is

Deze Wijzer Nalaten helpt u op weg bij de 

beantwoording van bovenstaande vragen. 

Zo vindt u in deze brochure nuttige 

informatie en geven we antwoord op enkele 

veel gestelde vragen. Door middel van het 

stappenplan op pagina 7 kunt u snel zien 

welke informatie voor u interessant is. Maar 

u kunt onze Wijzer Nalaten natuurlijk ook 

geheel van begin tot eind doornemen.

Ik hoop dat onze Wijzer Nalaten u antwoord 

geeft op vragen waar u wellicht mee 

rondloopt en u helpt om uw nalatenschap 

te regelen zoals u dat wilt. Het is namelijk 

geruststellend om te weten dat alles zo 

wordt uitgevoerd, zoals u dat voor ogen 

heeft. 

Henk de Graaf

Regels en procedures  
rond nalatenschappen zijn 

behoorlijk ingewikkeld. 
Deskundige hulp geeft 

rust, nu en later

54



MEER INFORMATIE? 

KIJK OP WWW.WIJZERNALATEN.NL

STAPPENPLAN WIJZER NALATEN

Heeft u wel eens nagedacht over  
het moment dat u er niet meer bent?

Dat is heel verstandig!
Heeft u een testament?

Misschien zijn uw voor- 
keuren inmiddels 
veranderd. Lees meer over 
nalatenschappen in deze 
brochure en bekijk of u uw 
testament misschien wilt 
aanpassen.

Wist u dat u ook een 
goed doel op kunt 
nemen in uw  
testament? Meer 
informatie hierover 
vindt u op pagina 19.

Welke goede doelen zou ik op 
kunnen nemen in mijn  
testament? Verspreid door  
deze brochure kunt u lezen over  
enkele goede doelen waaraan u  
zou kunnen nalaten.

Erfbelasting, pag. 27

Executeur, pag. 33

Veelgestelde vragen, pag. 53

Het wettelijk erfrecht 
is van toepassing. 
Lees meer hierover 
op pagina 10.

Waarom zou ik 
kiezen voor een 
testament?
Het antwoord op 
deze vraag vindt  
u op pagina 12.

Het is een lastig en gevoelig
onderwerp. 
Lees eerst het voorwoord  
op pagina 4.

JA NEE

JA NEE

BELANGRIJKE INFORMATIE

Arnhemseweg 1 – 7331 BA - Apeldoorn – www.leprazending.nl
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Gun kinderen zoals Sem 
een littekenvrije toekomst

Wilt u meer weten over nalaten aan 
de Brandwonden Stichting? 
Vraag dan de brochure aan of bel met 
Marijne Landman via 0251 27 55 47. 
E-mail: mlandman@brandwondenstichting.nl.
www.brandwondenstichting.nl.

Ruim een kwart van de patiënten in brandwonden-

centra is jonger dan vijf jaar. Na een lange opname 

en revalidatieperiode hebben deze kinderen nog 

een heel leven voor zich. Een leven dat vaak 

ongevraagd in het teken staat van hun littekens. 

Via wetenschappelijk onderzoek werken wij hard 

aan nieuwe behandelmethodes, om littekens na 

een brandwondenongeval te voorkomen. Door 

na te laten aan de Brandwonden Stichting helpt u 

mee onze droom te verwezenlijken: brandwonden 

genezen zonder littekens.

Nalaten aan de Brandwonden 
Stichting, méér dan een goed gevoel



Arnhemseweg 1 – 7331 BA - Apeldoorn – www.leprazending.nl

Geef herstel aan mensen met lepra!

Met uw nalatenschap helpt u leprapatiënten als Samir in Azië 
en Afrika. U geeft hen medicijnen, zorgt dat ze met operaties 
hun handen kunnen gebruiken en steunt vakopleidingen 
voor jonge leprapatiënten. Ook wordt met uw gift medisch 
personeel onderwezen zodat lepra snel wordt ontdekt, en 
daardoor compleet kan worden genezen.

Lepra – in de Bijbel melaatsheid genoemd – komt nog steeds 
veel voor. Jaarlijks worden 250.000 nieuwe leprapatiënten 
ontdekt. De leprabacterie tast vooral de huid en zenuwen net 
onder de huid aan. Mensen krijgen gevoelloze handen en 
voeten, infecties en uiteindelijk handicaps. Met uw hulp kunnen 
we het aantal nieuwe leprapatiënten terugdringen.

In landen waar lepra heerst, worden leprapatiënten 
uit de samenleving verstoten. Met uw nalatenschap 
krijgen vaders als Samir weer een nieuwe toekomst 
met een baan en een plek in de maatschappij.

Helpt u het leven van de  
leprapatiënten te verbeteren? 
Wij hebben een gratis brochure Nalaten  
voor u klaarliggen. Mail hiervoor naar  
Alex Visscher, alex@leprazending.nl. 
Of bel voor meer informatie naar 055-7600509. 

Dit kleine meisje heeft een 
vader met lepra. Hij heet Samir. 
Zonder medicijnen zou hij 
gehandicapt raken, sociaal 
buitengesloten worden en niet 
meer voor dit prachtige meisje 
kunnen zorgen.
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MAAK KENNIS MET

Goede doelen  
aan wie u kunt nalaten

ALLE GENOEMDE GOEDE DOELEN HEBBEN 
DE STATUS VAN ALGEMEEN NUT BEOGENDE 
INSTELLING (ANBI). 

p. 38 p. 41

“Wat gebeurt er met mijn bezittingen na mijn 
overlijden?” Een vraag die veel mensen zich 
stellen voordat ze bij de notaris aan tafel 

aanschuiven. Het blijkt dat steeds meer mensen het 
prettig vinden iets na te laten aan een goed doel, zodat 
zij ook na hun overlijden nog iets kunnen betekenen voor 
toekomstige generaties. 
Sommigen kiezen ervoor om een deel van hun bezittingen 
na te laten aan familie en een ander deel te reserveren 
voor een goed doel. Anderen laten hun hele erfenis na aan 
één of meerdere goede doelen. Zeker als er geen kinderen 
zijn of verdere familie is, is dit een goede optie (mits 
uiteraard vastgelegd in een testament). 
Multiple sclerose (MS), een ziekte van het centrale 
zenuwstelsel, kent geen leeftijd. In veel gevallen treft het 
mensen in de bloei van hun leven. Tot op dit moment 

is de oorzaak van MS nog niet gevonden, evenmin een 
medicijn om deze ziekte te genezen. 
Wetenschappelijk onderzoek naar MS is daarom enorm 
belangrijk. Temeer omdat tegenwoordig op steeds jongere 
leeftijd de diagnose MS wordt vastgesteld. MS is zeer 
ingrijpend zowel voor de persoon zelf als voor zijn of haar 
omgeving. Help meer onderzoek naar MS mogelijk te 
maken door Stichting MS Research op te nemen in uw 
testament. U doet hiermee iets van enorme betekenis.
Onderzoek naar de oorzaak en behandeling van MS moet 
doorgaan en is van onschatbare waarde voor iemand met 
MS. Intensief onderzoek moet uiteindelijk leiden tot het 
vinden van een medicijn dat MS geneest. 

“Mijn overleden vrouw is bijna 50 jaar 
MS-patiënt geweest. Ik weet hoe er 
met sterk verlangen wordt uitgekeken 
naar het vinden van de oorzaak en de 
genezing van MS. Haar harte wens 
was het wetenschappelijk onderzoek te 
steunen. Een prachtig middel daartoe 
is het periodiek schenken, waarmee ik 
op een ideale wijze haar wens vervul.”

Meindert Krijnsen
periodiek schenker

Nalatenschappen essentieel voor 
continuïteit MS onderzoek

www.msresearch.nl – Voorschoten
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Wij dragen uw huisdier een warm hart toe! 

De Seniorenclub is een onderdeel van Stichting Nationale Dierenzorg. 
Nationale Dierenzorg werd in 1926 opgericht door enkele hofdames 
van koningin Wilhelmina en is uitgegroeid tot een veelzijdige 
dierbeschermende organisatie bestaande uit een asiel, pension, 
dierenambulance, hondencrèche en dierenbejaardentehuis. 

Met 90 jaar ervaring heeft Nationale Dierenzorg veel expertise in huis. 
Een team van professionele medewerkers versterkt door gemotiveerde 
vrijwilligers zorgt er voor dat het de dieren aan niets ontbreekt. 
Ook staan ze klaar met raad en daad voor mensen.  

Dit jaar bestaan we 90 jaar. Na al die jaren is Dierenzorg nog steeds 
noodzakelijk. Helpt u ons Helpen?

Elke steun is welkom. Uw schenking is volledig aftrekbaar van uw 
belastbaar inkomen.

Dierenzorg ontvangt geen overheidssubsidie en is dus geheel 
afhankelijk van de steun van particulieren en bedrijven. 
De bewoners van de Seniorenclub zijn u zeer dankbaar!

Zijdeweg 56, 2245 BZ Wassenaar   info@ndz.nl
T 070-5179852     www.NDZ.nl
NL66 INGB 0000 2242 60

Steunt u ons?

Met uw gift kunnen wij ons blijven inzetten voor de professionele en 
permanente zorg van bejaarde honden en katten. Wij doen er alles aan 
om uw huisdier een plezierige oude dag te geven, in het geval u dat 
onverhoopt niet zelf kunt doen. Voor bejaarde dieren zonder baasje, 
of waarvoor niet voldoende middelen beschikbaar zijn, hebben wij een 
adoptiefonds.

p. 26

p. 11 p. 15

p. 51

p. 22

p. 48

p. 56

p. 6p. 2

p. 47

p. 52

p. 35

p. 42

p. 55

p. 21p. 18

p. 60

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunde de restauratie van het interieur van Kasteel 

Heeze, zodat dit prachtige monument weer straalt als vanouds. Wilt u ook iets teweegbrengen 

met een gift of nalatenschap? Wij betrekken u graag bij ‘De kunst van het geven’. Kijk op 

cultuurfonds.nl/geven of bel met 020 520 6175.

Ook geven of nalaten aan cultuur, natuur of wetenschap?

Kasteel Heeze

mede dankzij uw bijdrage

Foto: Erik Buis

straalt 
p. 8



GEEN TESTAMENT:

Wat gebeurt er als ik niets doe?

HET WETTELIJK ERFRECHT
Het wettelijk erfrecht bepaalt dat alleen uw 
eventuele echtgenoot en uw bloedverwanten van 
u erven. De wet noemt vier groepen die zonder 
testament van u kunnen erven, namelijk:

1.  Uw echtgenoot en uw kinderen  

(of hun afstammelingen);

2.  Uw ouders, broers en zusters  

(of hun afstammelingen); 

3.  Uw grootouders, ooms en tantes  

(of hun afstammelingen);

4.  Overige familieleden, tot in de zesde graad. 

Hierbij geldt de hoofdregel dat als er in 
een groep erfgenamen zijn, er niet meer 
wordt gekeken naar de andere groep. Is er 
bijvoorbeeld een echtgenoot en/of kinderen? 
Dan wordt niet meer gekeken naar de groepen  

 
2, 3 en 4. Is er niemand meer in leven uit groep 
1, dan wordt gekeken of er erfgenamen in groep 
2 zijn, et cetera.

Voor de erfgenamen in groep 1 geldt een 
speciale regeling: de wettelijke verdeling. Dit 
houdt in dat als er een langstlevende echtgenoot 
is, al het geld en alle spullen eerst naar hem 
of haar gaan en de kinderen hun erfdeel pas 
krijgen als de langstlevende ook is overleden. 
Zo blijft de langstlevende verzorgd achter.

De wet bepaalt verder dat als een erfgenaam 
is vooroverleden, zijn of haar plaats wordt 
ingenomen door diens kinderen. Tot slot regelt 
de wet wel wie er erft en voor welk deel, maar 
niet welke spullen of welk bedrag diegene erft. 
Dit moeten de erfgenamen zelf regelen.

ALS U GEEN TESTAMENT HEEFT LATEN MAKEN BIJ DE NOTARIS, BEPAALT HET WETTELIJK ERFRECHT 
WIE VAN U ERFT ALS U KOMT TE OVERLIJDEN. UW NALATENSCHAP, ZOWEL BEZITTINGEN ALS SCHULDEN, 
GAAT NAAR UW WETTELIJKE ERFGENAMEN. MAAR WIE ZIJN DIT EIGENLIJK? 
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Gegevens van de organisatie: 
Mensen met een Missie 
(statutaire naam St. CMC)
Julie Mingeli
Bezuidenhoutseweg 225
2594 AL Den Haag

T. 070 – 31 36 731
E. juliemingeli@mensenmeteenmissie.nl
I. www.mensenmeteenmissie.nl 
KvK: 41149831

Geef uw testament  
een missie
Bouw mee aan een wereld waarin iedereen 
wordt gezien en gehoord. 

In 13 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika bouwen sterke en moedige 
mensen aan een wereld waarin iedereen wordt gezien en gehoord. Samen 
vormen ze Mensen met een Missie, een organisatie voor internationale 
samenwerking en solidariteit.

Mensen met een Missie is ervan overtuigd dat vrede afhangt van relaties 
tussen mensen. Daarom:
• versterken we de positie van vrouwen
• versterken we interreligieuze relaties 
•  trainen we vrouwen en mannen binnen gemeenschappen,  

zodat zij kunnen bemiddelen bij conflicten.
•  bieden we traumaverwerking aan mensen en gemeenschappen  

in conflictgebieden.

Zo maken we vooroordelen, wantrouwen en tegengestelde belangen 
bespreekbaar. Zo laten we vertrouwen tussen mensen groeien. Want waar 
relaties worden gekenmerkt door vertrouwen, krijgt uitsluiting geen kans.

Mensen met een Missie heeft katholieke, missionaire wortels. We geloven 
dat ieder mens telt; dat we naar elkaar moeten blijven omzien en ieder 
mens een bijdrage kan leveren aan een betere wereld. Wij werken - al bijna 
honderd jaar – samen met iedereen die ook uitsluiting tegen wil gaan.

Draagt u ook bij aan een wereld waarin iedereen wordt gezien en gehoord? 
Ook als u er niet meer bent? Een gift uit uw nalatenschap is een bijzondere 
manier om dat te doen.

Bespreek vrijblijvend de mogelijkheden over nalaten met onze adviseur 
Julie Mingeli. U kunt haar bellen (06-57782964) of mailen: 
juliemingeli@mensenmeteenmissie.nl



TESTAMENT:

Waarom zou ik hier voor kiezen?
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Als u wilt dat andere personen van u erven 
dan uw wettelijke erfgenamen, dan moet 
u een testament laten opmaken. Wilt u 
bijvoorbeeld uw partner met wie u ongehuwd 
samenwoont laten erven of uw stiefkinderen, 
dan kan dit alleen door middel van het maken 
van een testament. Ook als u uw vermogen 
liever nalaat aan een goede vriend of aan een 
of meerdere goede doelen, is een testament 
vereist. Door middel van een testament kunt 
u zelf aangeven wat uw wensen zijn met 
betrekking tot uw nalatenschap.

Daarnaast zijn er andere punten die de wet niet 

automatisch voor u regelt, maar die u wel kunt 

regelen met een testament. Zo kunt u ervoor 

zorgen dat uw partner minder of zelfs geen 

erfbelasting hoeft te betalen bij uw overlijden. 

Of misschien wilt u wel vastleggen dat uw 

nalatenschap alleen voor uw kind is en niet 

voor zijn of haar partner. Ook het nalaten van 

een bedrag aan uw kleinkinderen, bijvoorbeeld 

voor hun studie, kan een reden zijn om een 

testament op te laten maken. Tevens willen veel 

mensen ervoor zorgen dat hun vermogen niet 

naar de overheid gaat, wanneer zij onverhoopt 

opgenomen worden in een zorginstelling. Dit 

kan door het opnemen van een bepaling in uw 

testament.

Zoals u ziet kunt u met een testament uw 

nalatenschap zo inrichten zoals u dat zelf wilt, 

in plaats van dat u het overlaat aan de wet. Dit 

is een geruststellende gedachte en voor veel 

mensen daarom de reden voor het opstellen van 

een testament.

ER ZIJN 2 BELANGRIJKE REDENEN OM TE KIEZEN VOOR EEN TESTAMENT. 

1. AFWIJKEN VAN HET WETTELIJK ERFRECHT
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2. HET AANWIJZEN VAN EEN EXECUTEUR

Een andere belangrijke reden waarom u 
zou kunnen kiezen voor het laten opmaken 
van een testament, is het feit dat u in een 
testament een executeur kunt benoemen.

Een executeur heeft de taak uw nalatenschap 

af te wikkelen zoals u dat in uw testament 

heeft bepaald. Na een overlijden dient er veel 

geregeld te worden. Denk hierbij aan allerlei 

administratieve, organisatorische en financiële 

zaken. De executeur dient ervoor te zorgen dat 

alles wordt geregeld zoals u dat graag wenst. 

Het afwikkelen van een nalatenschap brengt een 

grote verantwoordelijkheid met zich mee. Als 

er geen executeur in het testament is benoemd 

dan zijn het de erfgenamen die gezamenlijk 

voor de afwikkeling van de nalatenschap 

moeten zorgdragen. Dit is in veel gevallen een 

onwenselijke oplossing. Zo kan er mogelijk 

onenigheid ontstaan tussen de erfgenamen over 

de te maken keuzes, waardoor de afwikkeling 

onnodig veel vertraging oploopt. Ook als er 

erfgenamen zijn die in het buitenland wonen, 

is het fijn als er namens hen iemand is die de 

nalatenschap kan afwikkelen. 

Om hier goed en zorgvuldig  mee te kunnen 

omgaan is juridische en financiële deskundig-

heid en een professionele benadering nodig. 

Prettig als een executeur hierin het voortouw 

neemt. Bovendien speelt er bij de erfgenamen 

altijd het emotionele aspect mee. Zij hebben 

net een dierbare verloren. Tot slot moeten 

erfgenamen de afwikkeling vaak naast hun 

gewone werk doen. 
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Veel erfgenamen vergeten dat hier stiekem veel tijd in gaat zitten. De 

gemiddelde afwikkeling van een nalatenschap neemt van begint tot eind al 

snel zo’n anderhalf jaar in beslag.

U kunt zelf bepalen wie u als executeur wilt benoemen en het is belangrijk dit 

in uw testament op te nemen, zodat daar geen misverstanden over ontstaan. 

U kunt kiezen voor een familielid of vriend, maar bedenkt u zich dat dit 

een behoorlijke belasting betekent. U kunt ook een notaris of accountant 

benoemen, maar de kosten die hieraan verbonden zijn kunnen behoorlijk 

oplopen. Deze kosten worden uit uw nalatenschap betaald en komen dus 

direct in mindering op wat uw erfgenamen van u verkrijgen. 

Verderop in deze brochure vindt u meer informatie over het benoemen van 

een executeur.

UW EIGEN EXECUTEUR
Centrum Nalatenschappen treedt regelmatig op als executeur. 

Heeft u vragen hierover, neem dan contact met ons op via 

073 – 610 10 40 of mail naar info@centrumnalatenschappen.nl

Breng mensen 
bij elkaar met 
uw nalatenschap
U weet dat het Oranje Fonds niets liever doet dan mensen 
bij elkaar brengen. Zo steunden we afgelopen jaar ruim 10.000 
sociale initiatieven en projecten. Het maakt ons gelukkig dat we 
hiermee honderdduizenden mensen hebben geholpen.

En als u nu uw nalatenschap regelt, kunt u ook blijvend van 
dat goede gevoel genieten. Van het besef, dat u later mensen 
bij elkaar brengt die dat nodig hebben.

Dus gun uzelf blijvend dat goede gevoel, bel 030-656 45 24 
of kijk op www.oranjefonds.nl/nalaten en regel samen 
met het Oranje Fonds uw nalatenschap.

 1077.01.003 Oranje Fonds Nalaten Adv. 200x200.indd   1 22-05-18   11:44
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ZUIVER AANVAARDEN  
VAN DE NALATENSCHAP
Als men een nalatenschap zuiver aanvaardt, 

treedt men als het ware in de schoenen van 

de overledene. Men wordt (mede)gerechtigd 

tot alle bezittingen van de overledene, maar 

men wordt ook (mede)aansprakelijk voor alle 

schulden, zelfs als de schulden de bezittingen 

overtreffen. Schuldeisers kunnen de schulden 

van de overledene dus verhalen op de 

nalatenschap, maar ook op het eigen vermogen 

van de erfgenaam. Zuiver aanvaarden doet u 

al wanneer u zich gedraagt als iemand die de 

nalatenschap aanvaard heeft, bijvoorbeeld door 

het verkopen van de auto van de overledene. 

Door een wetswijziging leidt het meenemen 

van een fotoalbum niet meer automatisch tot 

zuivere aanvaarding, maar voorzichtigheid 

blijft geboden. Denkt u daarom goed na of u de 

nalatenschap wel wilt aanvaarden, voordat u iets 

onderneemt met betrekking tot de nalatenschap. 

VERWERPEN VAN DE NALATENSCHAP 
Dit is een beslissing die wat drastisch overkomt, 

maar er kunnen heel goede redenen voor zijn.  

Vaak spelen financiële zaken hier een rol. Bij-

voorbeeld als er sprake is van te veel schulden.  

Maar een nalatenschap wordt ook wel om 

emotionele redenen verworpen. De erfgenaam 

heeft misschien een slechte verhouding gehad 

met de overledene en wil daar liever niet aan 

worden herinnerd. Voor het verwerpen van 

een nalatenschap moet een verklaring worden 

afgelegd bij de rechtbank. Door te verwerpen 

EEN BELANGRIJKE BESLISSING

Aanvaarden of verwerpen

NA EEN OVERLIJDEN STAAN DE ERFGENAMEN VOOR EEN BELANGRIJKE BESLISSING. DE WETGEVER 
HEEFT NAMELIJK BEPAALD DAT ER DRIE MOGELIJKHEDEN ZIJN: DE NALATENSCHAP KAN WORDEN 
AANVAARD, HIJ KAN WORDEN VERWORPEN EN HIJ KAN OOK NOG, ZOALS DAT HEET, BENEFICIAIR 
WORDEN AANVAARD. OP DEZE PAGINA’S NEMEN WE DE DIVERSE MOGELIJKHEDEN ÉÉN VOOR ÉÉN 
ONDER DE LOEP.
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bent u niet aansprakelijk voor de schulden van 

de overledene, maar heeft u ook geen recht meer 

op de bezittingen. Als eenmaal voor verwerping 

is gekozen, dan kan dit niet meer worden 

teruggedraaid. Verwerping brengt ook met zich 

mee dat de nalatenschap naar een ander gaat. Dit 

kunnen zelfs de kinderen zijn van de erfgenaam 

die is overgegaan tot verwerping. Ook hier zal dus 

goed over moeten worden nagedacht.

BENEFICIAIRE AANVAARDING
Voor deze derde mogelijkheid kan worden gekozen 

als er te weinig zekerheid bestaat over de schulden 

en bezittingen van de overledene. De nalatenschap 

wordt aanvaard, maar de schulden kunnen niet op 

het eigen vermogen van de erfgenamen worden 

verhaald. De schuldeisers zullen genoegen moeten 

nemen met de bezittingen die worden nagelaten. 

Beneficiaire aanvaarding wordt daarom ook wel 

gezien als een middenweg tussen aanvaarding 

en verwerping. Aan beneficiaire aanvaarding zijn 

voorwaarden verbonden. Raadpleeg een derde als 

u hier meer informatie over wilt.   

ONVERWACHTE SCHULDEN
Gelukkig is sinds enige tijd op grond van de wet  

een beschermingsregeling van kracht met 

betrekking tot ‘onverwachte schulden’. Erf-

genamen die na zuivere aanvaarding van de 

nalatenschap met een onverwachte schuld 

worden geconfronteerd, hebben de mogelijkheid 

om binnen drie maanden naar de kantonrechter 

te gaan met het doel om alsnog tot beneficiaire 

aanvaarding van de nalatenschap over te gaan. 

De kans dat een schuld als een onverwachte 

schuld wordt aangemerkt is echter klein. Voor de 

erfgenamen geldt namelijk een onderzoeksplicht. 

Zo bepaalde een rechter onlangs dat een 

erfgenaam niet kon zeggen dat hij de belasting-

schulden van de overledene niet kende, ook al 

waren de aangiften nog niet ingediend. Hij had 

deze schulden wel kunnen kennen.



Trombose: een klein propje met grote gevolgen
Per dag krijgen bijna 300 mensen een vorm van trombose.
Dagelijks overlijden maar liefst 40 mensen aan de gevolgen
hiervan. Én, trombose kan iedereen overkomen: jong of oud, 
sportief of niet. 

Als bloed stolt wanneer er geen wond is of blijft stollen als een 
wond al dicht is dan ontstaat er een bloedprop. Bij trombose 
blokkeert een bloedprop een bloedvat. Trombose kan in alle 
bloedvaten ontstaan en leiden tot ernstige klachten, zoals een 
trombosebeen, een longembolie en een hersen- of hartinfarct.

De Trombosestichting zet zich al bijna 45 jaar in om een einde te 
maken aan dit tromboseleed. Wij financieren wetenschappelijk 
onderzoek en geven voorlichting. Er is al heel veel bereikt, maar 
er is helaas nog heel veel onduidelijk. Meer levensreddend onder-
zoek is daarom noodzakelijk.

Wilt u het verschil maken voor trombosepatiënten?
Door de Trombosestichting op te nemen in uw testament geeft u 
trombosepatiënten kans op een betere behandeling!

Meer informatie?
Wilt u meer weten over nalaten aan de Trombosestichting?
Neemt u dan contact op met Manon Meijer via 071-561 77 17
of nalaten@trombosestichting.nl.

Helpt u mee een 
einde te maken aan 
tromboseleed?

Peter van der Sluijs,
58 jaar, trombosepatiënt:

“Jammer genoeg komen heel 
veel mensen te overlijden 
als gevolg van trombose of 
een longembolie als gevolg 
hiervan. Een stichting die 
voorlichting geeft, gelden ter 
beschikking stelt voor on-
derzoek, belangen behartigt, 
vind ik heel goed.”

HOE WERKT HET?

Nalaten aan goede doelen
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GOEDE DOELEN VERRICHTEN VEEL BELANGRIJK WERK VOOR MENSEN, DIEREN EN DE NATUUR. MAAR 
VOOR HUN BESTAAN ZIJN ZE AFHANKELIJK VAN DONATIES. GELUKKIG LIGGEN GOEDE DOELEN ONS 
NA AAN HET HART EN GEEFT 80% VAN DE NEDERLANDERS REGELMATIG AAN EEN GOED DOEL. EEN 
BIJZONDERE VORM VAN DONEREN WORDT HIERBIJ STEEDS POPULAIRDER: EEN GIFT IN DE VORM 
VAN EEN NALATENSCHAP. STEEDS MEER MENSEN NEMEN ÉÉN OF MEERDERE GOEDE DOELEN OP IN 
HUN TESTAMENT. HET IS EEN MOOIE MANIER OM, OOK ALS U ER NIET MEER BENT, TOCH NOG IETS TE 
KUNNEN BETEKENEN.

Misschien hebt u er ook weleens over nagedacht om een goed doel in uw testament op te nemen. Om zo 

uw goede doel nog een belangrijk steuntje in de rug te kunnen geven. Zodat zij met uw nalatenschap in 

de toekomst goed werk kunnen blijven doen. Er zijn natuurlijk veel maatschappelijke organisaties die 

u met een nalatenschap zou kunnen steunen. Verspreid door dit boekje kunt u meer lezen over enkele 

goede doelen en waar zij voor staan. 

BENOEMING TOT ERFGENAAM OF LEGETARIS
U kunt een goed doel benoemen tot uw erfgenaam. Hierdoor ontvangt de benoemde organisatie, samen 

met de eventuele andere erfgenamen, (een deel van) uw nalatenschap. U kunt in uw testament ook een 

legaat nalaten aan een goed doel. Hiermee laat u een bepaald geldbedrag of vast omschreven voorwerp na. 
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GOED DOEL ALS EXECUTEUR
Het goede doel kan ook als executeur van uw testament optreden, 

bijvoorbeeld als zij enig erfgenaam is. Om uw wensen zo goed mogelijk 

in kaart te brengen kan het verstandig zijn om contact op te nemen 

met het desbetreffende goede doel dat u als executeur heeft benoemd 

in uw testament. Denkt u bijvoorbeeld ook aan het opsturen van een 

kopie van het relevante deel van het testament. 

Mocht u enkel willen nalaten aan het goede doel dan kan het ook 

prettig zijn om contact op te nemen met de organisatie. Wellicht heeft 

u bepaalde wensen over wat er met uw nalatenschap moet gebeuren. 

U staat uiteraard geheel vrij in uw keuze om in gesprek te gaan met het 

goede doel van uw keuze. 

MEER INFORMATIE?
Wilt u meer weten over nalaten aan het goede doel van uw keuze? 

Op pagina 58 staan de contactgegevens van de goede doelen 

organisaties die zich presenteren in de Wijzer Nalaten. Neem gerust 

contact met hen op. 



Heeft u een plek in uw hart voor arme en kwetsbare 
mensen in onze wereld? Samen met de Zusters van 
Maryknoll kunt u via uw nalatenschap compassie, 
steun en hulp geven aan families die in armoede leven.

“Samen Gods liefde schenken aan de wereld van 

morgen.” Dat inspireert onze Zusters om op hun 
missie hun leven te wijden aan gezondheidszorg, 
scho ling, voedselhulp, landbouw en spirituele hulp.

Het lot verzachten van de volgende generatie mensen 
die in armoede leven. Dat is toch een mooie gedachte? 

Onze Zusters zetten zich met hun missiewerk in voor kwetsbare medemensen die in armoede leven. 
Ook als u er niet meer bent, kunt u hen helpen het lot van volgende generaties te verbeteren.

Onze inspirerende brochure over nalatenschappen sturen wij u met genoegen toe. Heeft u vragen? 
Bel ons dan op 0575 498 588. Of stuur een e-mail naar secretariaat@maryknollzusters.nl

Met uw nalatenschap goed doen voor minderbedeelden

Samen Gods liefde 
schenken aan de 
wereld van morgen.

Stichting Maryknoll Zusters van St. Dominicus • Tel. 0575 498 588 • Postbus 198,
7200 AD Zutphen • secretariaat@maryknollzusters.nl • www.maryknollzusters.nl

Zuster Mary Little, Cambodja
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NALATEN AAN GOEDE DOELEN

Een voorbeeld uit de praktijk

Na de eerste kennismaking vertelt mevrouw 

Janssen dat ze goed over haar erfenis heeft 

nagedacht. Ze wil aan twee goede doelen 

nalaten: aan het Goede Doel voor 75% en aan een 

ander doel voor 25%. En kan het Goede Doel ook 

de afwikkeling verzorgen, is haar vraag. Om die 

reden heeft het Goede Doel ook Henk de Graaf 

van Centrum Nalatenschappen bij het gesprek 

uitgenodigd. Als deskundige op het gebied van 

nalaten treedt hij regelmatig op als executeur.  

Met elkaar spreken ze de wensen en de 

persoonlijke situatie van mevrouw Janssen door. 

Zo heeft mevrouw Janssen een zoon die ze - om 

haar bekende redenen - wil onterven. Dat kan 

volgens de Nederlandse wetgeving ook, al houdt 

hij recht op zijn legitieme portie. Na het afwegen 

van de mogelijkheden besluit ze om moreel 

beroep op haar zoon te doen. Ze schrijft een 

kaart waarin ze hem vraagt van zijn legitieme 

portie af te zien. Na afloop van het gesprek is 

mevrouw Janssen opgelucht, ze weet nu hoe ze 

haar nalatenschap goed kan regelen. Ziek als ze 

is, heeft ze nog een laatste wens. Ze wil nog heel 

graag een project van het Goede Doel bezoeken. 

Iets wat het Goede Doel met plezier verzorgt. 

HET IS EIND 2015, VLAK VOOR DE KERST, ALS HET GOEDE DOEL* EEN TELEFOONTJE VAN MEVROUW 
JANSSEN* KRIJGT. MEVROUW IS ERNSTIG ZIEK EN HEEFT VRAGEN OVER NALATEN EN EXECUTEURSCHAP. 
OMDAT HAAR TIJD DRINGT, MAKEN ZE NOG VOOR OUD EN NIEUW EEN AFSPRAAK OM HAAR WENSEN TE 
BESPREKEN. EEN SNELLE START VAN EEN PROCES DAT TWEE JAREN ZOU GAAN DUREN.
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*  Zowel de naam van de overledene als het goede doel worden anoniem gehouden



NALATEN AAN GOEDE DOELEN

Een voorbeeld uit de praktijk: 
De nalatenschap van mevrouw Janssen

24

VERRASSING
Tevreden over haar keuze laat mevrouw Janssen 

bij de notaris haar testament opmaken. Bij die 

besprekingen is het Goede Doel niet aanwezig, 

maar op verzoek van mevrouw ontvangen ze wel 

een kopie van het testament. Tot hun verrassing 

lezen ze dat het Goede Doel enig erfgenaam is. 

Mevrouw Janssen heeft zo van het  projectbezoek 

genoten, dat ze haar volledige erfenis aan hen 

wil nalaten. Als executeur heeft ze ook het 

Goede Doel benoemd, met de wetenschap dat de 

afwikkeling van haar nalatenschap uitbesteed 

wordt aan Centrum Nalatenschappen. 

 

HET SLECHTE NIEUWS
Niet lang na ontvangst van het testament bereikt 

het Goede Doel het bericht dat mevrouw Janssen 

is overleden. Gelukkig heeft mevrouw Janssen 

haar laatste wil en alle praktische zaken voor 

na haar overlijden goed geregeld. Zo is vooraf  

goed afgesproken dat Henk de Graaf kort na haar 

 

overlijden in de woning kan om de relevante 

zaken veilig te stellen. De afwikkeling van de 

nalatenschap wordt de volgende dag in gang gezet 

met het contacteren van de uitvaartondernemer 

en het regelen van alle formaliteiten bij de 

notaris.

ENGELENGEDULD
Nu het formele deel is geregeld, wordt er contact 

opgenomen met de zoon van mevrouw Janssen.   

Na het lezen van de kaart van zijn moeder doet 

hij afstand van zijn erfdeel. Wel wil hij graag 

nog wat persoonlijke herinneringen aan zijn 

ouders en kindertijd; een verzoek dat uiteraard 

wordt ingewilligd. Na het leeghalen van de 

woning is het tijd voor de meer administratieve 

zaken zoals het opzeggen van abonnementen, 

het aanschrijven van de banken en het innen 

van uitvaartpolissen. Dit vraagt vooral om 

engelengeduld, de molens malen uiterst 
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langzaam. Omdat het Goede Doel alleen erfgenaam is, 

vraagt Henk de Graaf voor de erfbelasting een nul-aangifte 

aan. De aangifte inkomstenbelasting volgt bijna een jaar 

later pas, omdat mevrouw Janssen aan het begin van het 

jaar overleed. Nu is het wachten op de belastingaanslagen.

MOOIE BESTEMMING
Ruim anderhalf jaar na het overlijden van mevrouw Janssen 

is haar nalatenschap volledig afgewikkeld. Het Goede Doel 

geeft een mooi bedrag aan een van de locaties, die mevrouw 

Janssen met zoveel plezier heeft bezocht. Daar hebben ze 

er al een mooie bestemming voor, geheel zoals mevrouw 

Janssen dat heeft gewild. 

UW EIGEN EXECUTEUR
Centrum Nalatenschappen treedt regelmatig op 

als executeur. Heeft u vragen hierover, neem dan 

contact met ons op via 073 – 610 10 40 of mail 

naar info@centrumnalatenschappen.nl



Wij dragen uw huisdier een warm hart toe! 

De Seniorenclub is een onderdeel van Stichting Nationale Dierenzorg. 
Nationale Dierenzorg werd in 1926 opgericht door enkele hofdames 
van koningin Wilhelmina en is uitgegroeid tot een veelzijdige 
dierbeschermende organisatie bestaande uit een asiel, pension, 
dierenambulance, hondencrèche en dierenbejaardentehuis. 

Met 90 jaar ervaring heeft Nationale Dierenzorg veel expertise in huis. 
Een team van professionele medewerkers versterkt door gemotiveerde 
vrijwilligers zorgt er voor dat het de dieren aan niets ontbreekt. 
Ook staan ze klaar met raad en daad voor mensen.  

Dit jaar bestaan we 90 jaar. Na al die jaren is Dierenzorg nog steeds 
noodzakelijk. Helpt u ons Helpen?

Elke steun is welkom. Uw schenking is volledig aftrekbaar van uw 
belastbaar inkomen.

Dierenzorg ontvangt geen overheidssubsidie en is dus geheel 
afhankelijk van de steun van particulieren en bedrijven. 
De bewoners van de Seniorenclub zijn u zeer dankbaar!

Zijdeweg 56, 2245 BZ Wassenaar   info@ndz.nl
T 070-5179852     www.NDZ.nl
NL66 INGB 0000 2242 60

Steunt u ons?

Met uw gift kunnen wij ons blijven inzetten voor de professionele en 
permanente zorg van bejaarde honden en katten. Wij doen er alles aan 
om uw huisdier een plezierige oude dag te geven, in het geval u dat 
onverhoopt niet zelf kunt doen. Voor bejaarde dieren zonder baasje, 
of waarvoor niet voldoende middelen beschikbaar zijn, hebben wij een 
adoptiefonds.

HOE ZIT DAT?

Erfbelasting

HOEVEEL BELASTING MOET IK EIGENLIJK BETALEN OVER EEN ONTVANGEN NALATENSCHAP? 
EN WAT BLIJFT ER NOG OVER ALS IK € 5.000 NALA AT A AN MIJN NICHTJE OF GOEDE VRIENDIN? 
DERGELIJKE VRAGEN SPELEN BIJ IEDEREEN DIE MET EEN NALATENSCHAP TE MAKEN KRIJGT. 
HOEVEEL ERFBELASTING BETA ALD MOET WORDEN, HANGT AF VAN DE VERWANTSCHAP TUSSEN 
DEGENE DIE NALA AT EN DEGENE DIE DE NALATENSCHAP ONTVANGT EN DE HOOGTE VAN DE 
VERKRIJGING.

VRIJSTELLINGEN
Voor personen die iets erven geldt een gedeeltelijke vrijstelling. Dit betekent dat u niet over het gehele 

bedrag uit de nalatenschap belasting hoeft te betalen. Het vrijgestelde bedrag wordt in mindering 

gebracht op de waarde van de nalatenschap. Alleen over het resterende gedeelte is belasting verschuldigd. 

Op de volgende pagina’s vindt u een overzicht van de vrijstellingen en tarieven voor het jaar 2018. 

Hierbij zijn ter verduidelijking ook enkele rekenvoorbeelden opgenomen. 

BELANGRIJKE UITZONDERING VOOR GOEDE DOELEN
Goede doelen met een ANBI-status zijn door de Belastingdienst vrijgesteld van het betalen van 

erfbelasting. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Als u dus geld of goederen nalaat aan 

een goed doel met een ANBI-status, komt dat volledig ten goede aan die organisatie. De Belastingdienst 

ontvangt hier niets van. Alle goede doelen in deze Wijzer Nalaten hebben de ANBI-status.
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ERFBELASTING OVER DE NALATENSCHAP

Vrijstellingen 2018

1. Partners
Voor partners geldt een vrijstelling van € 643.194. 

U bent partner voor de erfbelasting als u getrouwd 

bent of een geregistreerd partnerschap heeft. 

Woont u ongehuwd samen, dan wordt u onder 

bepaalde voorwaarden als partner voor de 

erfbelasting aangemerkt. Bijvoorbeeld als u een 

notarieel samenlevingscontract heeft.

2. Kinderen en kleinkinderen
Kinderen en kleinkinderen hebben ieder een 

vrijstelling van € 20.371. 

3. Zieke en gehandicapte kinderen
Onder bepaalde voorwaarden heeft een ziek of 

gehandicapt kind een bijzondere vrijstelling van 

€ 61.106.

4. Ouders
Voor ouders geldt een vrijstelling van € 48.242. 

Indien beide ouders erven, dan geldt voor hen 

samen een vrijstelling € 48.242.

5. Overige erfgenamen
Voor alle overige erfgenamen, zoals 

grootouders, neven, nichten en niet-

familieleden, geldt een vrijstelling van € 2.147.

ALS IEMAND (EEN DEEL VAN) EEN NALATENSCHAP ONTVANGT, MOET DAAR ERFBELASTING OVER 
BETAALD WORDEN. MAAR ZOALS HIERVOOR IS AANGEGEVEN, WORDT EERST EEN VRIJSTELLING 
TOEGEPAST. IN ONDERSTAANDE TABEL ZIET U DE VERSCHILLENDE VRIJSTELLINGEN VOOR 2018.

VERKRIJGER Partner Kinderen en 
kleinkinderen

Zieke en 
gehandicapte 
kinderen

Ouders Overige  
erfgenamen

VRIJSTELLING € 643.194 € 20.371 € 61.106 € 48.242 € 2.147
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Eén op de vier mensen in Nederland heeft een hersenaan-
doening. Voor de meeste hersenaandoeningen bestaan nog 
geen behandelingen die de ziekte vertragen of stoppen. 
Mensen met een aandoening moeten dus leren omgaan 
met de zichtbare en onzichtbare gevolgen ervan. In de 
omgeving is er vaak onvoldoende kennis van en begrip 
voor deze gevolgen. Hierdoor is het voor mensen met een 
hersenaandoening lastig om volwaardig te participeren in 
de maatschappij. Daar willen en moeten we iets aan doen!

Meerdere aandoeningen tegelijkertijd aanpakken
Er zijn duidelijke overeenkomsten in de processen die ervoor 
zorgen dat de hersenen ziek worden of gezond blijven. De 
Hersenstichting werkt daarom niet alleen aan het vertragen 
of stoppen van één specifieke hersenaandoening, maar voert 
tevens onderzoek uit naar de oorzaken en behandelingen van 
verschillende aandoeningen tegelijk.

Maak hersenonderzoek mogelijk
Met wetenschappelijk onderzoek kan de Hersenstichting, nu en 
in de toekomst, grote vooruitgang boeken op velerlei gebied, 
waarmee patiënten geholpen kunnen worden.

Alles op alles zetten
De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond 
te houden, hersenaandoeningen te vertragen of te stoppen 
en patiëntenzorg te verbeteren. Daarom investeert de 
Hersenstichting in kennis die werkelijk het verschil maakt. Om 
dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting 
en voeren we vernieuwende projecten uit.

Een hersenaandoening  
zet je leven op z’n kop

Helpt u mee?
Vindt u ook dat er meer hersenonderzoek 
moet komen en de zorg voor patiënten 
moet verbeteren? Steun ons dan. Door 
de Hersenstichting op te nemen in uw 
testament. Daarmee draagt u op een 
structurele manier bij aan het vinden van 
oplossingen.

Wilt u meer weten 
over nalaten aan de Hersenstichting? 
Neem dan contact op met Henriëtte 
Hindriks, via 070-302 47 40 of via 
hhindriks@hersenstichting.nl

Egbert overleed op 62-jarige  
leeftijd aan de ziekte dementie.



ERFBELASTING OVER DE NALATENSCHAP

Belastingtarieven 2018
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DE TABEL HIERONDER BEVAT DE HUIDIGE TARIEVEN VOOR HET UITEINDELIJK BELASTE ERFDEEL, 
DUS NA AFTREK VAN DE VRIJSTELLINGEN.

Aan de hand van enkele rekenvoorbeelden wordt duidelijk hoe u de tabellen voor vrijstellingen en 

belastingtarieven moet lezen en waar u dus rekening mee moet houden.

BELASTE ERFENIS
Tariefgroep 1:
Partner
Kinderen

Tariefgroep 1a:
Kleinkinderen en verdere 
afstammelingen

Tariefgroep 2:
Overige erfgenamen

€ 0 - € 123.248 10% 18% 30%

€ 123.249 EN MEER 20% 36% 40%

REKENVOORBEELD 1:  
EEN GOED DOEL ERFT
Een goed doel dat door de Belastingdienst is aangemerkt als ANBI, ontvangt een erfenis van € 10.000. Instellingen met een ANBI-status zijn door de Belastingdienst volledig vrijgesteld van het betalen van erfbelasting. Het goede doel hoeft dus geen erfbelasting te betalen.
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REKENVOORBEELD 2Een echtpaar zonder kinderen is in gemeenschap 
van goederen getrouwd en heeft een vermogen 
van € 800.000. Zij hebben geen testament.

De man laat na zijn overlijden zijn helft van de 
gemeenschap van goederen aan zijn echtgenote 
na, oftewel € 400.000. De echtgenote moet 
hierover in principe erfbelasting betalen, maar 
ze heeft een vrijstelling van € 643.194. Deze 
vrijstelling wordt eventueel nog verminderd 
met een gedeelte van het pensioen dat ze krijgt 
naar aanleiding van het overlijden van haar 
man. De echtgenote is nu dus géén erfbelasting 
verschuldigd over haar verkrijging.

In het geval dat het erfdeel van de echtgenote 
geen € 400.000, maar € 900.000 bedraagt (en het 
gezamenlijk vermogen dus € 1,8 miljoen), moet 
na aftrek van de vrijstelling van € 643.194 over 
de resterende € 256.806 erfbelasting worden 
voldaan. 

De echtgenote valt in tariefgroep 1. Van de 
belaste erfenis is de eerste € 123.248 belast met 
10%, ofwel € 12.324 en het restant van € 133.558 
met 20%, ofwel € 26.711. De echtgenote betaalt 
in dit geval € 39.035 aan erfbelasting.

REKENVOORBEELD 3: 

BROER ERFT
Een man laat aan zijn broer een 

geldbedrag van € 5.000 na en een  

auto met een dagwaarde van € 7.000.  

In totaal is de verkrijging van de broer 

voor de erfbelasting dus € 12.000.  

Hij heeft een vrijstelling van € 2.147. 

Over het resterende bedrag van  

€ 9.853 moet nog belasting worden 

betaald. De broer valt in tariefgroep 

2, hij betaalt dus 30% erfbelasting, 

ofwel € 2.955.



Een vraag die veel mensen zich stellen vooraf
gaand aan het moment dat zij bij de notaris aan 
tafel aanschuiven. Het blijkt dat steeds meer 

mensen het prettig vinden iets na te laten aan een goed 
doel, zodat zij ook na hun overlijden nog iets kunnen 
betekenen voor toekomstige generaties.
Multiple sclerose (MS), een ziekte van het cen trale 
zenuwstelsel, kent geen leeftijd. In veel gevallen treft 
het mensen in de bloei van hun leven. Tot op dit 
moment is de oorzaak van MS nog niet gevonden, 
evenmin een medicijn om deze ziekte te genezen. 
Wetenschappelijk onderzoek naar MS is daarom enorm 
belangrijk. Temeer omdat tegenwoordig op steeds 

jongere leeftijd de diagnose MS wordt vastgesteld. 
Na deze diagnose moet een nieuwe balans worden 
gevonden. Het leven van iemand met MS verandert 
drastisch. De dagelijkse dingen, die eerst heel normaal 
waren, moeten nu zorgvuldig worden afgewogen en 
gepland.
MS is zeer ingrijpend zowel voor de persoon zelf als 
voor zijn of haar omgeving. Onderzoek naar de oorzaak 
en behandeling van MS moet doorgaan en is van 
onschatbare waarde voor iemand met MS.  
Intensief onderzoek moet uiteindelijk  
leiden tot het vinden van een 
medicijn dat MS geneest.

Wanda van Santen
(heeft MS)

“Wat gebeurt er met mijn bezittingen  
na mijn overlijden?”

www.msresearch.nl – Voorschoten
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“Ik heb al 10 jaar MS en ik merk 
dat ik achteruitga. Onder andere in 
het lopen en in spierkracht bij het 
openen van potjes en het dragen 
van boodschappen. Veel kan ik niet 
doen tegen MS. Wel kan ik bijdragen 
aan wetenschappelijk onderzoek 
naar MS en de oplossingen ervoor. 
Ik hoop dat velen dat met mij willen 
en kunnen doen.”

1805003-250-adv Wijzer Nalaten 200x200.indd   1 03-05-18   10:38

MEER INFORMATIE 

De executeur
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STERREN EXECUTEUR
Als u een executeur benoemt, moet u er goed over 

nadenken welke bevoegdheden u deze persoon 

of personen geeft. Om deze bevoegdheden aan 

te duiden, wordt vaak gebruik gemaakt van 

sterren. Zo wordt een uitvaartexecuteur vaak 

ook een één-sterren executeur genoemd. Deze 

mag alleen de uitvaart regelen, maar daarna 

houdt zijn taak op. Een twee-sterren executeur, 

ook wel beheersexecuteur, mag zoals het woord 

al zegt de nalatenschap beheren. Dit houdt in dat 

hij rekeningen mag betalen, abonnementen mag 

stopzetten en de belastingaangiften namens 

de erfgenamen mag indienen. Voor bepaalde 

handelingen heeft hij echter toestemming 

van alle erfgenamen nodig. Als u wilt dat de 

executeur zelfstandig de nalatenschap mag 

afwikkelen, dus zonder dat vooraf toestemming 

nodig is van de erfgenamen, dan kent u de 

executeur drie sterren toe. Deze drie-sterren 

executeur staat ook wel bekend als de executeur-

afwikkelingsbewindvoerder. Een drie-sterren 

executeur wordt vaak benoemd als er onenigheid 

dreigt tussen de erfgenamen of er erfgenamen in 

het buitenland wonen.

ZOALS AL EERDER AANGEGEVEN IN DEZE WIJZER NALATEN, BENT U GEHEEL VRIJ OM DIEGENE 
TOT EXECUTEUR TE BENOEMEN WIE U WILT. DIT KAN EEN FAMILIELID OF EEN GOEDE VRIEND 
ZIJN OF WELLICHT EEN BUITENSTAANDER, ZOALS EEN EX-COLLEGA OF DEGENE DIE ALTIJD UW 
BELASTINGAANGIFTEN VERZORGDE. MAAR OOK RECHTSPERSONEN, ZOALS EEN STICHTING OF 
EEN VERENIGING, KOMEN IN AANMERKING. U KUNT ER OOK VOOR KIEZEN OM DE NOTARIS TOT 
EXECUTEUR TE BENOEMEN. MINDERJARIGEN, MENSEN DIE ONDER RECHTERLIJK TOEZICHT STAAN OF  
VERWIKKELD ZIJN IN EEN FAILLISSEMENT, KUNNEN NIET ALS EXECUTEUR AANGEWEZEN WORDEN. 
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EXECUTEURSLOON
Volgens de wet heeft de executeur recht op een redelijk vergoeding. Momenteel 

bedraagt het wettelijk executeurloon 1 procent van het vermogen van de overledene 

op de datum van overlijden. In het testament kan echter ook een ander percentage 

worden vastgelegd, of een vast bedrag. Professionele executeurs hanteren vaak een 

uurtarief voor hun werkzaamheden.

Het loon wordt betaald uit de boedel en het is heel belangrijk dat het testament 

duidelijkheid biedt over percentages en bedragen. Dit om te voorkomen dat er 

onenigheid ontstaat tussen executeur en erfgenamen. Naast het executeursloon 

kan de executeur ook andere kosten opvoeren, die worden betaald vanuit de boedel. 

Deze extra kosten moeten goed worden verantwoord en onderbouwd. Hierbij kunt 

u denken aan notariskosten of een kilometervergoeding.

Poli voor kinderen met  
zeldzame oogaandoeningen:  
Jaarlijks wachten zo’n 800 kinderen met ernstige, 
zeldzame kijkproblemen op een juiste diagnose. 
In een speciale, kindvriendelijke oogpoli kunnen 
we deze kinderen helpen en in korte tijd 
duidelijkheid bieden. 

Onderzoek om natte  
maculadegeneratie te voorkomen:  
Ruim 70.000 vijftigplussers lopen het risico 

bijna blind te worden door natte maculadegeneratie. 
Dankzij onderzoek kunnen oogartsen beter voorspellen 
hoe snel natte maculadegeneratie zich ontwikkelt en de 
behandeling tijdig starten.

Kinderen werken aan meer zelfvertrouwen: 
Samenwerken en samen spelen met klasgenootjes is vaak 
moeilijk voor blinde en slechtziende kinderen. Bartiméus 
heeft lesmateriaal ontwikkeld dat kinderen met een visuele 
beperking sterker maakt in het sociaal-emotionele contact 
met leeftijdsgenoten.

Meer weten?
Neem contact op met Marianne Koppenol.
(030) 693 50 42
mkoppenol@steunbartimeus.nl
steunBartimeus.nl

Postbus 999, 3700 AZ Zeist
Kamer van Koophandel: 40476190
IBAN: NL32INGB0000031454

Je zicht moeten missen heeft ingrijpende gevolgen. 
Bartiméus Sonneheerdt maakt zich sterk voor wie 
hiermee geconfronteerd wordt. Wij helpen mensen met 
een visuele beperking om ook gewoon mee te kunnen 
doen in onze maatschappij. Daarom zamelen we geld 
in voor innovatieve projecten én proberen wij mensen 
bewust te laten worden waar blinden en slechtzienden 
dagelijks – soms letterlijk – tegenaan lopen.

U kunt op een heel speciale manier bijdragen aan ons werk, 
namelijk door Vereniging Bartiméus Sonneheerdt op te 
nemen in uw testament. Met uw gift, groot of klein, maken wij 
zinvolle projecten mogelijk voor blinden en slechtzienden. 
Enkele voorbeelden:

Samen met u maken wij het verschil 
voor blinde en slechtziende mensen



U BENT ZELF EXECUTEUR

Wat kunt u verwachten? 
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AANSPRAKELIJK VOOR 
BELASTINGAANGIFTE
Ongeveer acht maanden na het overlijden moet 

er aangifte worden gedaan voor erfbelasting. 

Sinds 1 januari 2012 is de executeur verplicht 

om de aangifte erfbelasting in te dienen bij 

de Belastingdienst. Wanneer u aangifte doet, 

dan bent u hoofdelijk aansprakelijk voor 

alle verschuldigde erfbelasting. U wordt dus 

persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor de 

betaling van alle verschuldigde erfbelasting. 

Wanneer u, bedoeld of onbedoeld, een foute 

aangifte doet, dan kunt u een boete krijgen. 

REKENING EN VERANTWOORDING
Als executeur dient u aan de erfgenamen alle 

redelijkerwijze verlangde informatie te geven over 

de manier waarop u uw taak uitoefent. Aan het 

einde van uw beheer zult u bovendien rekening en 

verantwoording moeten afleggen over het door u 

gevoerde beheer. U doet dit met een compleet, 

gedetailleerd overzicht van alle mutaties in het 

vermogen vanaf de dag van het overlijden. Dit 

onderbouwt u met alle relevante stukken, zoals 

nota’s, bankafschriften en correspondentie. De 

erfgenamen dienen hier akkoord op te geven.  

U moet zich realiseren dat als de erfgenamen niet 

akkoord gaan, zij u aansprakelijk kunnen stellen 

voor tekortkomingen.

HET IS HEEL GOED MOGELIJK DAT U ZELF WORDT BENOEMD TOT EXECUTEUR. U DIENT DAN MET 
EEN AANTAL ZAKEN REKENING TE HOUDEN. WAARBIJ U ZICH GOED MOET REALISEREN DAT HET 
EXECUTEURSCHAP WELISWAAR VEEL VOLDOENING KAN GEVEN, MAAR OOK VALKUILEN MET ZICH 
MEEBRENGT. WE NOEMEN EEN PAAR PROBLEMEN WAARMEE U TE MAKEN KUNT KRIJGEN. 
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DE RELATIE MET DE ERFGENAMEN
In de relatie tussen executeur en erfgenamen is 

in de afgelopen jaren het nodige veranderd. In 

het verleden had de executeur niet veel in de melk 

te brokkelen als er kinderen van de overledene in 

het spel waren. Tegenwoordig is het mogelijk de 

kinderen min of meer aan de zijlijn te laten staan 

tot het einde van de afwikkeling. Niettemin doet 

u er goed aan om een gezonde verstandhouding 

met de erfgenamen te onderhouden. Zij 

kunnen namelijk nog steeds dwars gaan liggen, 

bijvoorbeeld door geen akkoord te geven op de 

rekening en verantwoording. Ook heeft u als 

executeur een uitgebreide informatieplicht. Het 

is verstandig om tijdens de uitoefening van uw 

executeursfunctie gul te zijn met het verstrekken 

van informatie. Daarmee voorkomt u wrijving en 

conflicten. 

 

CENTRUM NALATENSCHAPPEN STAAT OOK 
MENSEN TERZIJDE DIE EXECUTEUR ZIJN.  
NEEM BIJ INTERESSE CONTACT MET ONS OP  
VIA INFO@CENTRUMNALATENSCHAPPEN.NL  
OF 073-6101040.



Een beter leven voor de Amazonekinderen
Uw nalatenschap. Hun toekomst.
Boliviaanse kinderen. Voor hen zetten we ons in. 
Dat kan alleen als u ons helpt. Nu en in de toekomst!

Baron de Coubertinlaan 6, 2719 EL  ZOETERMEER, 079-3620703, www.amazonekinderen.nl
Door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI

De door armoede geteisterde bevolking van het geïsoleerde 
Boliviaanse Amazonegebied bestaat voornamelijk uit nakomelingen 
van oude indianenstammen. Stichting Amazone Kinderen 
ondersteunt al sinds 1994 deze kwetsbare bevolkingsgroep. Wij 
stimuleren de ontwikkeling en zelfredzaamheid door het onderwijs 
te verbeteren en toegankelijk te maken voor alle kinderen, door 
medische zorg te verlenen - ook in de verafgelegen jungledorpen - 
en door jongeren te begeleiden naar de volwassenheid.

U bent van grote betekenis door onze hoopgevende hulpprojecten 
nu fi nancieel te ondersteunen of door Stichting Amazone Kinderen 
op te nemen in uw testament.

Kijk op www.amazonekinderen.nl/uw-testament
of bel met Monniek Leendertse van het secretariaat

079-3620703 om de informatiebrochure aan te vragen.

M1812 AKN Advertentie 200x200mm.indd   1 29-05-18   13:37

EEN VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK

Executeurbenoeming
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DE HEER EN MEVROUW DE VRIES* WILLEN GRAAG EEN BUITENSTAANDER TOT EXECUTEUR BENOEMEN. 
NAAST HET AANSTELLEN VAN BIJVOORBEELD EEN BELASTINGADVISEUR OF DE NOTARIS, IS HET OOK 
MOGELIJK OM CENTRUM NALATENSCHAPPEN HIERTOE TE BENOEMEN. REGELMATIG TONEN MENSEN 
INTERESSE DOOR MIDDEL VAN HET AANVRAGEN VAN EEN GRATIS ADVIESGESPREK. ZO OOK DE HEER EN 
MEVROUW DE VRIES. 

Het echtpaar loopt al langer met de gedachte rond 

om een externe executeur te benoemen. Is het voor 

hen interessant om Centrum Nalatenschappen te 

benoemen? Ook al is Centrum Nalatenschappen 

gevestigd in Rosmalen, zij behandelt nalaten-

schappen door heel Nederland. Waarop een 

juridisch medewerker werd uitgenodigd voor een 

vrijblijvend gesprek bij hen thuis in Haarlem. 

De ontvangst is hartelijk met een kop koffie en 

koek. Om een goede inschatting te maken, komt 

eerst de situatie van de heer en mevrouw De 

Vries aan bod. Zij zijn getrouwd in gemeenschap 

van goederen en hebben twee zonen. De 

verstandhouding met de kinderen is goed, maar 

de heer De Vries geeft aan dat zijn zonen beter 

zijn met hun handen dan met administratieve en 

juridische zaken. Hij wil hen niet na het overlijden 

van hun ouders belasten met de afwikkeling van 

de nalatenschap en alles wat daarbij komt kijken.

Om nader kennis te maken wordt uitgelegd wat de 

werkzaamheden van Centrum Nalatenschappen 

kunnen zijn en welke werkwijze wordt ge-

hanteerd. Dit begint doorgaans met het regelen 

van de uitvaart en het leeghalen van de woning. 

De heer en mevrouw De Vries geven aan dit door 

hun zonen te willen laten regelen. En zij willen 

graag dat hun zonen bij de verdere afwikkeling 

betrokken worden. Dat is uiteraard geen enkel 

* De naam en woonplaats van testateurs is vanwege privacyoverwegingen gefingeerd.



probleem. Centrum Nalatenschappen handelt 

altijd naar wens van de overledene en zoveel 

mogelijk in overleg met de erfgenamen. Het is nu 

van belang om tot de executeurstaken te komen 

die het echtpaar wenst uit te besteden aan een 

externe executeur. Centrum Nalatenschappen 

voorziet hen van de nodige informatie op dit 

vlak, zodat de heer en mevrouw De Vries een 

weloverwogen keuze kunnen maken. Een keuze 

die het beste bij hen past.

Aan het einde van het gesprek heeft het echtpaar 

een goed beeld van Centrum Nalatenschappen 

en het werk dat zij kan verrichten. Er wordt een 

verslag van het gesprek gemaakt, zodat de heer 

en mevrouw dit op ieder gewenst moment nog 

eens kunnen nalezen. En met behulp van de in 

het testament op te nemen bepalingen, weten 

zij precies wat zij bij de notaris in hun testament 

kunnen laten noteren indien zij besluiten om 

Centrum Nalatenschappen als executeur op te 

nemen met de bijhorende taken. 

Enkele maanden na het bezoek, komt bij Centrum 

Nalatenschappen een kopie van het testament 

binnen. De heer en mevrouw hebben bij de notaris 

laten vastleggen dat Centrum Nalatenschappen 

tot executeur is benoemd. De ontvangen kopie 

wordt in het dossier opgeslagen, zodat te zijner 

tijd deskundig en naar wens opgetreden kan 

worden. De heer en mevrouw De Vries weten nu 

dat zij dit voor later goed hebben geregeld. 

WILT U MEER WETEN OVER HET BENOEMEN 
VAN CENTRUM NALATENSCHAPPEN TOT 
EXECUTEUR? OF HEEFT U OOK INTERESSE  
IN EEN VRIJBLIJVEND GESPREK?  
BEL GERUST OP 073 – 610 10 40 OF MAIL NAAR 
INFO@CENTRUMNALATENSCHAPPEN.NL. 
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ONAFHANKELIJK 
EN OBJECTIEF

MET EEN GERUST        DONEREN

UW GIFT KOMT VOLLEDIG TEN GUNSTE VAN HARTPATIËNTEN
KIJK OP HARTPATIENTEN.NL/SCHENKEN-NALATEN VOOR ALLE FISCALE VOORDELEN

GIFTEN ZIJN AFTREKBAAR VOOR 
INKOMSTENBELASTING

WIJ BETALEN GEEN SCHENK- OF 
ERFBELASTING, UW DONATIE IS 

100% VOOR DE PATIËNTEN

100%

WIJ NEMEN UW NOTARISKOSTEN 
VOOR ONZE REKENING

Wijzernalaten.indd   1 24-5-2017   15:04:25



U geeft om de toekomst. Om een betere 
wereld waarin mensen in vrijheid en 
gelijkheid met elkaar omgaan. Waarin we 
zuinig zijn op onze aarde. Oók als u er 
straks niet meer bent. Door Hivos in uw 
testament te benoemen biedt u mensen 
een kans om dit te verwezenlijken. 

MOEDIGE MENSEN
Hivos werkt aan hardnekkige wereld- 
problemen. We zoeken naar structurele 
oplossingen voor discriminatie, 
ongelijkheid, machtsmisbruik en de 
overbelasting van onze leefomgeving. 
Dat doen we door samen te werken met 
moedige mensen en hun organisaties over 
de hele wereld. 

Samen komen we op voor de positie van 
vrouwen, rechten van homo’s en vrijheid 
van meningsuiting, en strijden we tegen 
klimaatverandering en het verdwijnen van 
biodiversiteit. Daarbij staan mensen altijd op 
de eerste plek: want iedereen heeft recht op 
vrijheid en een waardig leven.

VOOR EEN VRIJE, 
EERLIJKE EN 
DUURZAME WERELD

Dankzij Hivos kunnen deze verpleegsters in 
Tanzania vrouwen medische voorlichting en 
toegang tot anticonceptie geven.

BLIJVENDE VERANDERING
De problemen die Hivos het hoofd wil bieden 
zijn complex en kunnen snel veranderen. 
Snelle oplossingen voor structurele armoede, 
klimaatverandering en ongelijkheid zijn er niet.  
Het werk van Hivos vergt een lange adem.  
Juist daarom is uw steun zo belangrijk.

HELPT U MEE?
Door Hivos in uw testament op te nemen werkt  
u mee aan een vrije, eerlijke en duurzame wereld. 
Uw bijdrage, groot of klein, maakt altijd verschil.

Voor vragen en meer informatie kunt u contact 
opnemen met Jeroen van Aken via telefoonnummer 
070 376 5500. Of stuur een e-mail naar:  
donateurs@hivos.nl.

Hivos, Raamweg 16, 2596 HL Den Haag 
www.hivos.nl
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HEEFT U HIER AL OVER NAGEDACHT?

Het levenstestament
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UIT STATISTIEKEN IS GEBLEKEN DAT STEEDS MEER MENSEN OP STEEDS JONGERE LEEFTIJD BEZIG 
ZIJN OM HUN WENSEN BIJ HET INTREDEN VAN GEBEURTENISSEN IN DE TOEKOMST JURIDISCH VAST 
TE LEGGEN. DIT GEGEVEN VERTAALT ZICH ONDER MEER IN EEN GESTAGE GROEI VAN HET AANTAL 
LEVENSTESTAMENTEN. NIET VERWONDERLIJK DAT DEZE VORM VAN WILSBESCHIKKING DE LAATSTE 
TIJD VEELVULDIG IN HET NIEUWS IS.

NIETS DOEN?
Wanneer u niet langer voor uzelf kunt 
zorgen en u niets hebt geregeld, is het aan 
de rechter  om een bewindvoerder, mentor 
of curator aan te stellen. Het onderscheid 
tussen deze belangenbehartigers ziet op 
hun bevoegdheid om beslissingen voor u 
te nemen. Een bewindvoerder is bevoegd 
om over geld, goederen en financiële zaken 
besluiten te nemen. Een mentor behartigt uw 
belangen met betrekking tot de persoonlijke 
verzorging. Een curator mag over beide 
gebieden beslissen. Omdat de rechter naar 
eigen inzicht een bewindvoerder, mentor 
of curator benoemt, valt niet uit te sluiten 
dat iemand wordt aangesteld die u nooit die 

belangrijke taak zou hebben toevertrouwd. 
Een levenstestament met de keuze voor een 
levensexecuteur voorkomt dit. Hierin bepaalt 
u zelf wie uw belangbehartiger is.

WAT IS DAT,
EEN LEVENSTESTAMENT?
Tijdens uw leven bestaat er de kans dat u door 
omstandigheden van welke aard dan ook niet 
langer in staat bent om uw zaken zelf te regelen. 
Het levenstestament biedt de mogelijkheid om 
uw wensen omtrent het behartigen van uw 
belangen juridisch vast te leggen. Dit voor het 
geval dat de situatie waarin u niet langer voor 
u zelf kunt zorgen zich daadwerkelijk voordoet. 
Er zijn legio situaties denkbaar waarbij u niet 
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meer in staat bent om zelf uw belangen te 
behartigen. De oorzaken kunnen bijvoorbeeld 
zijn gelegen op medisch gebied of in het feit dat 
u een dagje ouder wordt.

WAT KAN ER BIJ LEVENSTESTAMENT 
WORDEN GEREGELD?
Bij levenstestament kunt u iemand aanwijzen 
die uw zaken regelt voor het geval u dat niet 
meer kunt. In de dagelijkse praktijk wordt 
deze persoon vaak een levensexecuteur 
genoemd. Dit kan uw levenspartner, een 
vertrouwenspersoon uit uw familie of 
kennissenkring, maar ook een notaris of een 
professionele instantie/beroepsbeoefenaar 
zijn. U kunt specifiek bepalen waarover de 
levensexecuteur beslissingen mag nemen en 
waarover niet.

Bepalingen in een levenstestament kunnen 
toezien op allerlei praktische en zakelijke 
aangelegenheden van het verzorgen van uw 

huisdier tot het voeren van uw administratie 
en financieel beheer. Maar ook medische 
zaken kunnen worden vastgelegd. 

Op medisch gebied kan worden bepaald 
welke behandelingen wel of niet mogen 
worden ingezet. Als u wilt bepalen op welk 
moment met een behandeling moet worden 
gestopt, kunt u de voorwaarden opnemen 
die aan zo‘n besluit verbonden moeten zijn. 
Bijvoorbeeld een voorafgaand overleg tussen 
de levensexecuteur en de behandelend arts of 
een regelmatige controle vooraf door de arts 
om te bepalen of uw wil niet gewijzigd is. Het 
is aan u om te besluiten of de levensexecuteur 
bijvoorbeeld ook zelf beslissingen mag nemen 
over levensbeëindiging of orgaandonatie voor 
het geval u komt te overlijden.

De zaken die u kunt regelen, kunnen in 
algemene zin of juist heel specifiek in uw 
levenstestament worden geformuleerd. Bij 
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een specifieke formulering heeft u doorgaans 
de beste garantie dat alles conform uw wens 
wordt geregeld. Sommige mensen kiezen er 
daarom voor om gedetailleerde instructies in 
het levenstestament op te nemen, bijvoorbeeld 
voor de verkoop van de woning waarbij wordt 
bepaald hoe de vraagprijs tot stand komt en 
wie de verkopend makelaar moet zijn. En of 
de levensexecuteur schenkingen mag doen uit 
uw vermogen. 

Ook de bepalingen die aangeven wanneer 
het levenstestament van kracht wordt of 
in werking treedt, zijn van groot belang. U 
kunt bijvoorbeeld bepalen dat dit is vanaf de 
ondertekening van de akte of pas wanneer de 
arts verklaart dat u niet langer in staat bent 
om uw belangen te behartigen.

Het is belangrijk om goed na te denken 
over hoever de bevoegdheden van de 
levensexecuteur strekken. 

HOE KAN IK ZORGEN DAT MET MIJN 
LEVENSTESTAMENT GEEN DINGEN 
GEBEUREN DIE IK NIET WIL?
Op de eerste plaats door goed na te denken 
over de zaken die hiervoor aan de orde zijn 
gesteld. Raadzaam is om hierbij niet over 
één nacht ijs te gaan en om uw wensen te 
bespreken met uw naasten, de notaris en uw 
beoogd levensexecuteur.

Als waarborg en voor controle kan worden 
gedacht aan het benoemen van twee 
levensexecuteurs met een gezamenlijke 
bevoegdheid. Let wel dat dit voor het 
uitvoeren van praktische zaken onhandig 
kan uitpakken, zoals het verrichten van 
bankzaken. De bank kan bij internet-
bankieren of een pintransactie niet nagaan 
of deze door de executeurs gezamenlijk 
worden verricht. De benoeming van een 
toezichthouder, bijvoorbeeld in de vorm van 
een notaris, kan hierbij het alternatief zijn. 
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Zo wordt de praktische gang van zaken niet 
belemmerd terwijl u toch tegen misbruik 
wordt beschermd.

ZIJN ER FORMALITEITEN VERBONDEN 
AAN EEN LEVENSTESTAMENT?
Niet perse. U kunt bij onderhandse akte uw 
wensen in een levenstestament of volmacht 
vastleggen. Helaas worden deze onderhandse 
stukken vaak niet erkend door instanties, 
zoals een bank. Voor de rechtsgeldigheid 
van het levenstestament is het namelijk van 
belang dat u ten tijde van de opstelling in 
staat bent om zelf uw wil te bepalen. Om 
discussie op dit punt achteraf uit te sluiten 
biedt een notariële akte uitkomst. Een notaris 
is namelijk verplicht vooraf te toetsen of u 
nog wilsbekwaam bent en of u bijvoorbeeld 
niet beïnvloed wordt. Daarbij heeft de notaris 
meerwaarde bij advisering en het geven van 
aanwijzingen voordat uw wensen notarieel 
worden vastgelegd.

Daarnaast is de notaris bevoegd om uw 
levenstestament vast te leggen en aan te melden 
bij het Centraal Levenstestamentenregister 
(CLTR). Dit register biedt duidelijkheid 
als moet worden nagegaan of er een 
levenstestament is opgemaakt. Uit het register 
valt niet af te leiden wat de inhoud van het 
testament is, maar wel wanneer en bij welke 
notaris het is opgesteld.

Stichting Armoedefonds

Armoede in Nederland bestaat, ook bij u in de buurt. Gezinnen die 
vanwege geldproblemen ’s avonds niet warm kunnen eten, een 
buurvrouw die geen medicijnen kan betalen voor haar chronisch 
zieke zoon, een bejaarde man die de huur niet meer kan betalen. 

Dat moet anders.
Stichting Armoedefonds zet zich in om armoede in Nederland 
te bestrijden en de gevolgen van armoede te verzachten. Dit 
doen wij door middel van het financieel ondersteunen van lokale 
organisaties die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding 
in Nederland. 

Wist u dat ruim 600.000 huishoudens in Nederland in armoede leven?  
En dat 1 op de 9 kinderen in armoede opgroeit? 

Armoede
in Nederland,
daar moeten we
iets tegen doen.

Armoede in Nederland zal ook in de toekomst 
onze aandacht nodig hebben. Door onze 
krachten te bundelen kunnen we samen 
een vuist maken tegen armoede. Wij vragen 
daarom om uw hulp. Helpt u mee om ook de 
volgende generatie een menswaardig bestaan 
te geven? Neem dan Stichting Armoedefonds 
op in uw testament.

Voor meer informatie ga naar 
www.armoedefonds.nl. 

Armoede in Nederland bestaat, ook bij u in de buurt. 
Gezinnen die vanwege geldproblemen ’s avonds 
niet warm kunnen eten, een buurvrouw die geen 
medicijnen kan betalen voor haar chronisch zieke zoon, 
een man op leeftijd die de huur niet meer kan betalen. 

Dat moet anders!
Er zijn in Nederland vele lokale organisaties actief 
om armoede in ons land te bestrijden, maar vele 
hebben een langdurig gebrek aan middelen. Stichting 
Armoedefonds geeft financiële steun aan deze 
organisaties. Lokale organisaties kunnen de best 
passende hulp verlenen aan kinderen en chronisch 
zieken, gezinnen en ouderen die in armoede leven. 

We kiezen er bewust voor geen individuele steun te 
verlenen of om zelf een project op te zetten, omdat 
iedere situatie heel specifiek is en de lokale organisaties 
persoonlijk contact hebben met de mensen die in 
armoede leven. 
Door onze krachten te bundelen kunnen we samen 
een vuist maken tegen armoede. Wij vragen daarom 
om uw hulp. Help Stichting Armoedefonds met uw 
nalatenschap, neem ons op in uw testament.

Bel voor meer informatie  073 691 12 29

Stichting Armoedefonds
info@armoedefonds.nl  |  www.armoedefonds.nl

Wist u dat ruim 700.000 huishoudens in Nederland in armoede leven?  
En dat 1 op de 9 kinderen in armoede opgroeit? 

Armoede  
in Nederland,
daar moeten we
iets tegen doen.
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Waar hun leeftijdgenootjes 
spelen, vrienden maken 
en zich ontwikkelen, staan 
kinderen met een handicap 
vaak aan de zijlijn.

Geeft u de toekomst 
aan kinderen met een 
handicap? 
 
Heeft u weleens kinderen met en zonder handicap samen 
zien spelen? Inderdaad, dat zie je bijna nooit. Want veel 
kinderen met een handicap kunnen niet meedoen in de 
speeltuin. Ze kunnen ook niet terecht bij reguliere sportclubs, 
en ze gaan naar aparte scholen of zitten zelfs thuis. Waar hun 
leeftijdgenootjes spelen, vrienden maken en zich ontwikkelen, 
en zo de basis leggen voor hun volwassen toekomst, staan 
kinderen met een handicap vaak aan de zijlijn.

Alle kinderen welkom
Toch kúnnen ze wel meedoen, als wij de samenleving voor 
hen toegankelijker maken. Daar zet de Nederlandse Stichting 
voor het Gehandicapte Kind (NSGK) zich voor in. Met hulp van 
onze donateurs en vrijwilligers passen we in heel Nederland 
speeltuinen aan, zodat iedereen er kan spelen. We zetten ons 
in voor scholen waar álle kinderen welkom zijn. We zorgen 
ervoor dat kinderen met en zonder handicap samen kunnen 
sporten. En dat werkt! Al snel blijkt dat iedereen – op zijn 
eigen manier – gewoon mee kan doen.

Stelt u zich voor
Kinderen met en zonder handicap die samen spelen, leren, 
sporten... samen de basis leggen voor hun verdere leven. Iets 
mooiers kunt u een kind toch niet nalaten? 

Meer weten?
Met uw nalatenschap, groot of klein, helpt 
u kinderen met een handicap. Meer weten? 
Neemt u dan contact op met Liaan Jansen, 
tel. 020-6791200 of ljansen@nsgk.nl.

www.nsgk.nl

ECHTSCHEIDING EN NIEUWE PARTNER
Indien u bent gescheiden van uw partner en ongehuwd samenleeft met uw nieuwe 

partner, zijn uw kinderen de enige erfgenamen als er verder niets geregeld is (zie 

‘Geen testament: Wat gebeurt er als ik niets doe?’, p. 10). Als erfgenaam worden uw 

kinderen eigenaar van uw bezittingen, bijvoorbeeld van de koopwoning. De vraag is 

dan of uw nieuwe partner nog in het huis kan blijven wonen. Onwenselijke situaties 

kunnen voorkomen worden door in het testament of in een samenlevingscontract 

een regeling op te nemen. Hiermee kunt u ervoor zorgen dat uw partner in de woning 

kan blijven wonen, maar dat uw kinderen uiteindelijk uw nalatenschap krijgen.

EEN BIJZONDERE SITUATIE

Nalatenschappen bij  
een echtscheiding of bij hertrouwen

ECHTSCHEIDINGEN KOMEN TEGENWOORDIG REGELMATIG VOOR. ALS ÉÉN VAN 
DE PARTNERS (OF BEIDE PARTNERS) VERVOLGENS EEN NIEUWE PARTNER VINDT, 
ONTSTAAN ER SAMENGESTELDE GEZINNEN. DEZE NIEUWE SITUATIE HEEFT 
CONSEQUENTIES VOOR UW NALATENSCHAP, WANT WIE HEEFT HIER NOG MEER 
RECHT OP NAAST UW EIGEN KINDEREN? ERFT UW NIEUWE PARTNER DE GEHELE 
NALATENSCHAP, EN HEEFT DEZE OOK KINDEREN? ZO JA, WAAR HEBBEN ZIJ 
DAN RECHT OP? HIER TREFT U EEN AANTAL VOORBEELDSITUATIES AAN MET 
AANDACHTSPUNTEN DIE RELEVANT KUNNEN ZIJN VOOR UW SITUATIE.* 

* Wij adviseren u om contact op te nemen met uw notaris voor uw specifieke situatie.
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HERTROUWEN
Volgens het wettelijk erfrecht erven kinderen 

uit de nalatenschap van hun ouder. Indien de 

langstlevende ouder daarna opnieuw in het 

huwelijk treedt en vervolgens zelf komt te 

overlijden kunnen familiegoederen, zoals foto’s 

en of andere persoonlijke zaken, uit de inboedel 

van de eerder overleden ouder via de nalaten-

schap van de langstlevende feitelijk bij de nieuwe 

partner terecht komen. Om de erfrechtelijke 

positie van de kinderen op dit punt te versterken 

heeft de wetgever hen voorzien in de mogelijkheid 

tot het inroepen van hun Wilsrecht. Dit betekent 

dat bij hertrouwen van de langstlevende ouder 

de kinderen goederen ter waarde van hun deel 

van de erfenis van hun overleden ouder kunnen 

vorderen. De hertrouwde langstlevende verkrijgt 

dan wel het vruchtgebruik over die goederen.

 

Erfrechtelijke situaties zijn gecompliceerd 

wanneer er sprake is van stiefkinderen. Het is 

raadzaam om voor uw specifieke situatie uw 

notaris te informeren. 

MIJN KINDEREN GAAN SCHEIDEN.  
HOE ZIT DAT MET MIJN 
NALATENSCHAP?
Een nalatenschap wordt vaak het liefst binnen 

de familie gehouden. Als uw kind echter in 

gemeenschap van goederen is getrouwd, dan 

maakt uw nalatenschap (of het aandeel dat 

uw kind daarin heeft) onderdeel uit van de 

huwelijkse gemeenschap van goederen. 

Wanneer uw kind gaat scheiden, moet uw 

nalatenschap op dat moment ook gedeeld 

worden met uw ex-schoonzoon of ex-

schoondochter. Veel ouders vinden dit niet 

wenselijk. Een testament met een zogeheten 

uitsluitingsclausule, waarmee de partner 

van uw kind kan worden uitgesloten van uw 

nalatenschap, kan dan uitkomst bieden. Dit 

kunt u, in overleg met uw notaris, opnemen in 

uw testament.

Onze droom is een wereld zonder kanker. Wij wachten er niet 
op, maar werken hier elke dag aan. Ook u heeft het vermogen 
om ons te helpen deze droom te verwezenlijken. Een gift uit uw 
nalatenschap is een bijzondere manier om bij te dragen aan een 
mooie toekomst zonder kanker.

In onze speciale nieuwsbrief Gezond Vermogen, die tweemaal per 
jaar verschijnt, leest u meer over onze missie en doelen waarvoor 
uw steun, nu en later, van groot belang is. Wij houden u op de 
hoogte van al het nieuws op het gebied van nalaten en bieden u 
handige tips, hulpmiddelen en publicaties aan.

Vraag een gratis proefexemplaar aan via nalaten@wkof.nl of 
020 – 344 95 95.

 “Het is een prettig idee dat wij ons in  
kunnen zetten voor een wereld zonder 

kanker, ook na ons overlijden.” 
Familie Minkman

www.wkof.nl



MS: letterlijk
zenuwslopend

U wordt wakker en heeft ineens zo’n raar gevoel in 
uw benen. Uw arm voelt stuurloos, één oog laat het 
afweten. En ondanks de nachtrust bent u moe, zó in-
tens moe. Dat is de verraderlijke realiteit van Multiple 
Sclerose. Achter de letters MS schuilt een wereld van 
verdriet, verzet en verlies. De ziekte is grillig, onvoor-
spelbaar en vaak sterk invaliderend; alleen al in ons 
eigen land lijden 16.000 mensen aan MS. Veel gezin-
nen raken erdoor ontwricht.

Wat wij doen
Stichting MS-Anders steunt al 20 jaar mensen met 
MS en helpt ze om de kwaliteit van hun leven hoog 
te houden. Dat doen wij onder andere door met 
medisch-wetenschappelijk onderzoek nieuwe wegen 
in te slaan, door maatschappelijk werk, onafhanke-
lijke voorlichting en door voor praktische hulpmid-
delen te zorgen, o.a. in de vorm van koelpakken. 
Zo organiseren we kinderweekenden waarin de 
kinderen - jonge mantelzorgertjes - even zorgeloos 
zichzelf mogen zijn. En we steunen in financiële zin 
veelbelovende onderzoekers in hun zoektocht naar 
oplossingen die écht helpen.

Dankzij wie we dit doen
Dit geld wordt uitsluitend opgebracht door tiendui-
zenden mensen die dit belangrijke werk steunen. 
Onder hen zijn ook mensen die in hun nalatenschap 
een plek hebben ingeruimd voor MS-Anders. ‘Als  
er een brief van een executeur over een erfenis 
binnenkomt, maakt ons dat diep dankbaar. Tegelijk 
vervult het ons ook met schroom. Hoe kunnen we  
u dank zeggen?’ Het is daarom fijn als mensen in  
hun testament precies aangeven waaraan ze het  
geld besteed willen zien: aan een bepaald research-
project bijvoorbeeld, aan onze kinderweekenden, 
of aan meer maatschappelijke hulp voor getroffen 
gezinnen. Er is immers bij MS op zoveel fronten nog 
werk dat niet kan wachten tot de dag van morgen!

Meer informatie? Neem contact op met:
Alicia van Vliet, tel. (020) 611 66 66

Overschiestraat 59a
1062 XD Amsterdam

Tel. (020) 611 66 66
www.ms-anders.nl

HOE WERKT HET?

Veelgestelde vragen

53

ERVEN MIJN STIEFKINDEREN AUTOMATISCH VAN MIJ OF MOET 
IK EEN TESTAMENT OP LATEN STELLEN OM HEN TE KUNNEN 
LATEN ERVEN?
Stiefkinderen erven niet automatisch. U kunt in uw testament wel aangeven dat 

u wilt dat uw stiefkinderen gelijk behandeld worden als uw eigen kinderen. In het 

testament kan ook een regeling worden opgenomen betreffende eventuele ex-

partners. Er gaat wel een deel van de nalatenschap naar het kind of de kinderen, 

maar niet naar de ex-partner.

 

WAT KAN IK REGELEN IN EEN CODICIL?
Het is niet nodig om alles in een testament op te nemen. Voor persoonlijke 

goederen, zoals sieraden of meubels, kunt u zelf een codicil opstellen. Een 

codicil is niet bedoeld voor geld en onroerend goed. Ook schilderijen en andere 

kunstvoorwerpen mogen niet in een codicil worden opgenomen. Een codicil is een 

handgeschreven verklaring waarin de betreffende goederen zo duidelijk mogelijk 

worden omschreven. Dit alles met de datum en uw handtekening eronder. Voor 

het opstellen van een codicil is dus geen notaris nodig. Een codicil kan ook altijd 

worden gewijzigd en aangepast. U schrijft dan een nieuwe en de oude gooit u weg. 

Zorg er wel voor dat het codicil altijd gevonden kan worden na uw overlijden. U kunt 

bijvoorbeeld aan uw notaris vragen om hem te bewaren bij het testament. Of vertel 

aan iemand die u vertrouwt dat u er één heeft gemaakt en waar u hem bewaart.   



HOE WERKT HET?

Veelgestelde vragen

HOE KOM IK TE WETEN  
OF ER EEN TESTAMENT IS?
Om zekerheid te krijgen over de aanwezigheid 

van een testament, is het Centraal 

Testamentenregister in het leven geroepen. Bij 

deze instelling, die gevestigd is in Den Haag, 

wordt geadministreerd door wie en wanneer, en 

bij welke notaris, een testament is opgemaakt. 

Daarbij blijft de inhoud buiten beschouwing. Na 

de ondertekening van een testament, meldt de 

betrokken notaris het bestaan van het testament. 

Na een overlijden staat het belanghebbenden 

vrij om te informeren of er sprake is van een 

testament. Voor verdere informatie wordt 

vervolgens verwezen naar de notaris. Bij het 

Centraal Testamentenregister wordt geen 

informatie over eventuele codicillen verzameld.

HOE LANG DUURT HET AFWIKKELEN 
VAN EEN NALATENSCHAP?
De tijd die nodig is om een nalatenschap af 

te wikkelen, is afhankelijk van de omvang en 

de samenstelling van de nalatenschap. Als er 

bijvoorbeeld ruziënde erfgenamen zijn, kan de 

afwikkeling van een nalatenschap lang duren. 

Gemiddeld is een executeur ruim anderhalf 

tot twee jaar bezig met het afwikkelen van een 

nalatenschap. 
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NALATEN AAN STICHTING VLUCHTELING 
IS EEN BIJZONDERE DAAD. DOOR ONS OP 
TE NEMEN IN UW TESTAMENT, KUNNEN WE 
BELANGRIJKE NOODHULP BIEDEN.

Noodhulp wereldwijd is harder nodig dan ooit. Sinds 
vele jaren waren de noden van vluchtelingen in landen 
als Myanmar, de DR Congo, Oeganda en Venezuela 
niet zo ernstig en omvangrijk als nu. In conflictcrises 
maken schoon drinkwater, noodvoeding voor 
ondervoede kinderen en medicijnen voor de zieken 
vaak het verschil tussen leven en dood.

STEUN STICHTING VLUCHTELING EN MAAK 
VERSCHIL IN HET LEVEN VAN DUIZENDEN 
VLUCHTELINGEN.

NALATEN VOOR NOODHULP

NALATEN VOOR EEN MOOIERE WERELD

NEEM STICHTING 
VLUCHTELING 
OP IN UW TESTAMENT
Stichting Vluchteling
Laan van Nieuw Oost Indië 131 M
2593 BM  Den Haag
070-346 89 46



Petra: een vrouw in de bloei van 
haar leven. Adri, de liefde van haar 
leven en twee prachtige kinderen. 
Petra straalt als moeder en bij het 
hebben van haar eigen gezin: haar 
droom.  

Toen kwam de alles verwoestende 
diagnose: ALS. Na twee intens 
verdrietige dagen waarin ze haar 
kinderen, familie en vrienden inlicht 
vertelt ze Adri: “Kom op, we laten 
ons niet uit het veld slaan, we gaan 
genieten van iedere dag die we nog 
hebben!” Ondanks haar ziekte blijft 
Petra levenslustig, actief, opgewekt 
en positief. Zij geniet van iedere 
dag, ook wanneer haar lichaam 
haar steeds meer in de steek laat.

Op 28 oktober 2016 overlijdt Petra. 
In haar laatste dagen typt ze, met 
oogbesturing: “Ik had gehoopt op 
10 jaar, heb er 5 gekregen. Maar wel 
genoten voor 10!” 

ALS is een progressieve, 
dodelijke zenuw-spierziekte. 
Bij mensen met ALS komen de 
signalen vanuit de hersenen 
niet meer aan bij de spieren. 
Hierdoor vallen deze één voor 
één uit. De patiënt raakt - 
bij volle verstand -  volledig 
verlamd en daardoor gevangen 
in het eigen lichaam. 
De overlevingskans is nul.

 
Hoe kunt u helpen?
U kunt de strijd van Petra 
voortzetten, ook als u er  
niet meer bent. Neemt u 
gerust vrijblijvend contact 
met ons op.

 
Anja Bramsen: 
Relatiebeheer  
Schenken en Nalaten
Tel: 088 – 6660333
Email: a.bramsen@als.nl
www.als.nl

Ga door 
met mijn 
strijd
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MIJN VRAGEN VOOR DE NOTARIS

Uw notities
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CONTACT GEGEVENS

Goede doelen

STICHTING AMAZONE KINDEREN
Monniek Leendertse
079 362 07 03
secretariaat@amazonekinderen.nl
www.amazonekinderen.nl

VERENIGING BARTIMÉUS  
SONNEHEERDT 
Marianne Koppenol
030 693 50 42
mkoppenol@steunbartimeus.nl
www.steunbartimeus.nl

STICHTING DIERENNOOD 
Hanno Berger
010 420 23 44
hanno@diernnood.nl
www.dierennood.nl

STICHTING NATIONALE  
DIERENZORG  
Marc van Dijk
070 517 98 52

HARTPATIËNTEN NEDERLAND 
Marly van Overveld
0475 31 72 72
roermond@hartpatienten.nl
www.hartpatienten.nl 

STICHTING HIVOS  
Jeroen van Aken
070 376 55 00
donateurs@hivos.nl
www.hivos.nl

STICHTING MARYKNOLL  
ZUSTERS VAN ST. DOMINICUS
MZN secretariaat
0575 49 85 88
secretariaat@maryknollzusters.nl
www.maryknollzusters.nl

MENSEN MET EEN MISSIE 
Julie Mingeli
070 313 6731
juliemingeli@mensenmeteenmissie.nl
www.mensenmeteenmissie.nl

STICHTING MS RESEARCH 
Dorinda Roos
071 560 05 00
directie@msresearch.nl
www.msresearch.nl 

NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING
Marijne Landman
0251 27 55 47
mlandman@brandwondenstichting.nl
www.brandwondenstichting.nl

NEDERLANDSE STICHTING VOOR HET 
GEHANDICAPTE KIND (NSGK)
Liaan Jansen
020 679 12 00
ljansen@nsgk.nl
www.nsgk.nl

ORANJE FONDS 
Judith van Kranenburg
030 233 93 63
Judith.van.kranenburg@oranjefonds.nl
www.oranjefonds.nl/nalaten

ST. PRINS BERNHARD CULTUURFONDS 
Marceline Loudon
020 520 61 45
m.loudon@cultuurfonds.nl
www.cultuurfonds.nl

TROMBOSESTICHTING
Manon Meijer 
071 561 77 17
nalaten@trombosestichting.nl
www.trombosestichting.nl

SOLIDARIDAD 
Bob Boot
030 272 03 13
schenken@solidaridad.nl
www.solidaridad.nl

WIJZER NALATEN

Colofon

STICHTING VLUCHTELING 
070 346 89 46
info@vluchteling.nl
www.vluchteling.nl

WERELD KANKER  
ONDERZOEK FONDS 
Wim Touber
020 344 95 95
nalaten@wkof.nl
www.wkof.nl

STICHTING ALS 
Anja Bramsen
088 666 03 33
a.bramsen@als.nl
www.als.nl

STICHTING MS-ANDERS
Alicia van Vliet
020 611 66 66
avanvliet@ms-anders.nl
www.ms-anders.nl
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WIJZER NALATEN IS EEN UITGAVE VAN  
Centrum Nalatenschappen B.V.

Sportlaan 18 A
5242 CR Rosmalen

T. 073 - 610 10 40
E. info@centrumnalatenschappen.nl
I. www.wijzernalaten.nl

COLOFON

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaardt Centrum Nalatenschappen B.V. 
geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen daarvan.

STICHTING ARMOEDEFONDS
073 691 12 29
info@armoedefonds.nl
www.armoedefonds.nl

HERSENSTICHTING
Henriëtte Hindriks
070 302 47 40
hhindriks@hersenstichting.nl
www.hersenstichting.nl

LEPRAZENDING
Alex Visscher
055 760 05 09
info@leprazending.nl
www.leprazending.nl



Hebt u het 
vermogen 
om cultuur 
op waarde 
te schatten?
Steeds meer mensen overwegen om mecenas te worden. Bijvoorbeeld met een eigen 
fonds op naam of een andere vorm van schenken of nalaten. Voor beeldende kunst, 
muziek, oude ambachten, jong talent, literatuur, natuur, educatie, dans of een andere 
vorm van cultuur. In de eigen regio of met landelijke uitstraling. Maar altijd vanuit uw 
vermogen om cultuur op waarde te schatten. En met de expertise van het Cultuurfonds 
om op te rekenen. Samen houden we cultuur levend!

Haal inspiratie uit ons magazine. 
Vraag het gratis aan op 
cultuurfonds.nl/mecenas
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