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Een korte !ntroduct!e
W

#nneer u over!$%dt, bep##!t de w
et w

$e uw
 erf"en#m

en 
z$%n. M

##r u hebt ook een zekere vr$%he$d om
 de verde!$n" 

v#n uw
 n#!#tensch#p ze!f $n te vu!!en. D

#t k#n $n een 
huw

e!$%kscontr#ct, door een schenk$n" of m
et een 

test#m
ent. Voor#! over d#t !##tste —

 uw
 n#!#tensch#p 

verde!en m
et een test#m

ent —
 "##t deze "$ds.

Een test#m
ent opm

#ken $s de beste m
#n$er om

 uw
 

n#!#tensch#p te re"e!en zo#!s u d#t w
enst. Er kom

t w
e! 

w
#t b$% k$%ken. D

eze "$ds "eeft u $n een he!dere, ver-
st##nb#re t##! een korte $ntroduct$e $n de b#s$spr$nc$pes 
v#n het Be!"$sch erfrecht en het schenken m

et een 
test#m

ent. W
#nneer u d#n n##r de not#r$s st#pt of m

et 
een #ndere deskund$"e over uw

 n#!#tensch#p spreekt, 
hebt u op de m

eest"este!de vr#"en #! een #ntw
oord 

"ekre"en en $s de m
#ter$e n$et m

eer n$euw
 voor u.

D
e "$ds best##t u$t tw

ee de!en. H
et eerste verte!t u over 

het Be!"$sch erfrecht. In het tw
eede dee! !eest u m

eer 
over het n#!#ten m

et een test#m
ent. W

$e erft vo!"ens 
de w

et v#n u? O
ver w

e!k "edee!te v#n uw
 verm

o"en 
m

#" u ze!f besch$kken? H
oe w

ordt de w
##rde v#n uw

 
n#!#tensch#p berekend? W

#t kunt u $n een test#m
ent 

n#!#ten en w
#t n$et? W

##rop m
oet u !etten w

#nneer 
u uw

 test#m
ent opm

##kt? H
oe kunt u er zeker v#n 

z$%n d#t uw
 test#m

ent "evonden w
ordt? O

p d$e en 
m

eer vr#"en kr$%"t u een #ntw
oord $n deze "$ds.

N
eem

 voor m
eer $nform

#t$e en voor het bespre-
ken en opm

#ken v#n uw
 test#m

ent zeker 
cont#ct op m

et uw
 not#r$s of een #ndere 

expert $n erfrecht, test#m
enten en !e"#ten.
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1 l W
"t ze#t de w

et  
over m

!$n n"%"tensch"p?
H

ebt u "een test#m
ent "em

##kt, d#n "e!den de re"e!s v#n de w
ette!$%ke erfop-

vo!"$n" w
#nneer u over!$%dt. D

$e re"e!s bep#!en w
$e uw

 w
ette!$%ke erf"en#m

en z$%n, 
$n w

e!ke vo!"orde z$% erven en hoe uw
 n#!#tensch#p onder hen verdee!d w

ordt.

H
ebt u w

e! een test#m
ent "em

##kt, d#n z$%n er ook re"e!s en w
etten w

##r 
u n$et om

heen kunt, m
##r u hebt w

e! m
eer vr$%he$d: u kunt d#n ze!f k$ezen 

hoe een dee! v#n uw
 verm

o"en n# uw
 over!$%den verdee!d m

oet w
orden.

2 l O
ver w

e%k dee%  
m

"# !k ze%f bes%!ssen?
M

##kt u een test#m
ent om

 #f te w
$%ken v#n de w

ette!$%ke re"e!$n", d#n v#!t uw
 

tot#!e verm
o"en vo!"ens het erfrecht u$teen $n tw

ee he!ften: de reserve en het 
besch$kb##r dee!. O

ver het eerste m
#" u n$et ze!f bes!$ssen, over het tw

eede w
e!.

D
e reserve $s het w

ette!$%k bescherm
de m

$n$m
um

erfdee! voorbehouden ##n de reser-
v#t#$re erf"en#m

en: de !#n"st!evende echt"enoot en de k$nderen (of de k!e$nk$nderen 
#!s het k$nd over!eden $s of de n#!#tensch#p verw

orpen heeft). U kunt $n uw
 test#m

ent 
zetten w

#t u w
$!t, m

##r de reserv#t#$re erf"en#m
en hebben #!t$%d recht op de reserve, 

d$e de he!ft v#n uw
 tot#!e verm

o"en bedr##"t. D
e #ndere he!ft $s het besch$kb##r dee!.

H
et besch$kb##r dee! $s het "edee!te v#n uw

 verm
o"en w

##rover u vr$% kunt besch$k-
ken. U kunt het n#!#ten ##n w

$e u w
$!t. F#m

$!$e!eden, vr$enden, buren, or"#n$s#t$es: 
u k$est d#t ze!f. M

##r u m
oet het w

e! u$tdrukke!$%k en du$de!$%k $n een test#m
ent 

zetten. Anders "##t uw
 he!e n#!#tensch#p n##r uw

 w
ette!$%ke erf"en#m

en.

1/2
reserve
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besch!kb""r 

dee#

N
A

LATEN
S

C
H

A
P

3 l W
!e z!$n m

!$n  
w

ette%!$ke erf#en"m
en?

W
#nneer $em

#nd over!$%dt, bep##!t de w
et w

$e de erf"en#m
en z$%n. W

ette!$%ke erf"e-
n#m

en z$%n de #fst#m
m

e!$n"en v#n de over!edene, zo#!s de k$nderen en k!e$nk$nderen, 
en de b!oedverw

#nten $n op"##nde !$%n, zo#!s de ouders. D
e !#n"st!evende echt"enoot 

behoort ook tot de w
ette!$%ke erf"en#m

en, net #!s de w
ette!$%k s#m

enw
onende p#rtner.

4 l W
!e erft v"n m

!$ en w
!e n!et?

N
$et #!!e w

ette!$%ke erf"en#m
en erven. W

$e erft en w
$e n$et, h#n"t #f v#n de orde 

en de "r##d v#n verw
#ntsch#p m

et de over!edene. Z$%n er "een w
ette!$%ke erf"e-

n#m
en en "een test#m

ent, d#n "##t de vo!!ed$"e n#!#tensch#p n##r de st##t.

O
rde

D
e erf"en#m

en w
orden onderverdee!d $n orden. D

e onderverde!$n" "ebeurt 
vo!"ens de b!oedverw

#ntsch#p d$e de erf"en#m
en m

et de erfl#ter hebben. 
Er z$%n v$er orden. D

e r#n"sch$kk$n" v#n de eerste tot de !##tste orde w
ordt 

"ebru$kt om
 te bep#!en w

$e het eerst $n ##nm
erk$n" kom

t om
 te erven.

Een ho"ere orde s!u$t #!t$%d een !#"ere orde u$t. H
ebt u erf"en#m

en $n de eerste 
orde, zo#!s k$nderen of k!e$nk$nderen, d#n erft n$em

#nd u$t de tw
eede, derde en 

v$erde orde. H
ebt u "een #fst#m

m
e!$n"en, m

##r b$%voorbee!d w
e! een broer, d#n 

erft n$em
#nd u$t orden dr$e en v$er, w

#nt uw
 broer behoort tot de tw

eede orde.

Erf#en"m
en v"n de eerste orde

D
e #fst#m

m
e!$n"en v#n de over!edene st##n he!em

##! voor##n $n de r$% om
 

te erven. H
et "##t om

 de k$nderen, k!e$nk$nderen, #chterk!e$nk$nderen enzo-
voort. H

et erfrecht m
##kt "een ondersche$d m

eer tussen k$nderen d$e 
"eboren z$%n b$nnen het huw

e!$%k en k$nderen "eboren bu$ten het huw
e!$%k. 

Adopt$ek$nderen z$%n "e!$%k"este!d m
et k$nderen d$e b!oedverw

#nt z$%n.

Erf#en"m
en v"n de tw

eede orde
A!s de over!edene "een #fst#m

m
e!$n"en n#!##t en de eerste orde 

dus ‘!ee"’ $s, erven de ouders v#n de over!edene, s#m
en m

et de 
broers en zussen v#n de over!edene en hun #fst#m

m
e!$n"en.

Erf#en"m
en v"n de derde orde

A!s de over!edene "een #fst#m
m

e!$n"en, "een broers, "een zussen en "een #fst#m
m

e-
!$n"en v#n broers of zussen n#!##t, kom

en #!!e b!oedverw
#nten $n op"##nde !$%n $n ##n-

m
erk$n" om

 te erven. H
et "##t om

 de ouders, "rootouders, over"rootouders enzovoort.
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Erf#en"m
en v"n de v!erde orde

A!s de over!edene "een erf"en#m
en v#n de eerste, tw

eede of derde orde 
n#!##t, erven oom

s, t#ntes, neven en n$chten, "rootoom
s en "roott#ntes.

D
e !#n"st!evende echt"enoot $s een w

ette!$%ke erf"en##m
, net #!s de w

ette!$%k 
s#m

enw
onende p#rtner. Z$% behoren n$et tot een orde, m

##r erven w
e!. M

éér no": 
ze "en$eten een spec$#!e bescherm

$n", w
##rdoor ze s#m

en m
et de k$nderen 

#!s eerste $n ##nm
erk$n" kom

en om
 te erven. U !eest d##r verder m

eer over.

G
r""d

D
e orde bep##!t w

e!ke "roep v#n b!oedverw
#nten recht heeft op uw

 n#!#ten-
sch#p, m

##r n$et $edereen $n d$e "roep z#! ook $ets v#n uw
 n#!#tensch#p kr$%"en. 

A!!een de m
ensen d$e het d$chtst b$% u st##n, zu!!en v#n u kunnen erven.

H
oe d$cht $em

#nd b$% de erfl#ter st##t, w
ordt bep##!d door de "r##d v#n verw

#ntsch#p. 
D

e re"e! $s eenvoud$": een erf"en##m
 d$e d$chter b$% de over!edene st##t, kom

t eerder 
$n ##nm

erk$n" om
 te erven d#n een erf"en##m

 d$e verder v#n de over!edene st##t. 
Een "r##d d$e d$chterb$% st##t, s!u$t #!!e "r#den d$e vo!"en en dus verder#f st##n u$t.

K$nderen en k!e$nk$nderen z$%n erf"en#m
en v#n de eerste orde, m

##r k$n-
deren behoren tot de eerste "r##d en k!e$nk$nderen tot de tw

eede "r##d. 
D

##rdoor hebben de k$nderen b$% de erfen$s voorr#n" op de k!e$nk$nderen.

D
e "r##d kom

t overeen m
et het ##nt#! "ener#t$es tussen de over!edene en de 

m
o"e!$%ke erf"en##m

. O
m

 d#t ##nt#! v#st te ste!!en w
ordt reken$n" "ehouden 

m
et de !$%n. Er $s verw

#ntsch#p $n rechte !$%n en verw
#ntsch#p $n de z$%!$%n.

G
R

O
O

TO
U

D
ER

S

O
U

D
ER

S

KIN
D

ER
EN

KLEIN
KIN

D
ER

EN

JA
N

LU
C

A
S

C
H

A
R

LO
TTE

In rechte !$%n st#m
m

en personen rechtstreeks v#n e!k##r #f en z$%n er zovee! "r#den 
#!s er "ener#t$es tussen d$e personen z$%n. O

uders en hun k$nderen versch$!!en één 
"ener#t$e v#n e!k##r: z$% st##n tot e!k##r $n de eerste "r##d. Tussen "rootouders en 
k!e$nk$nderen z$%n er tw

ee "ener#t$es: z$% st##n tot e!k##r $n de tw
eede "r##d. Enzovoort.

St#m
m

en personen n$et d$rect v#n e!k##r #f, m
##r hebben ze w

e! "em
een-

sch#ppe!$%ke voorouders? D
#n spreken w

e v#n verw
#ntsch#p $n de z$%!$%n. O

m
 de 

"r##d v#n verw
#ntsch#p tussen de over!edene en de erf"en##m

 te bep#!en, 
te!t m

en d#n $n op"##nde !$%n de "ener#t$es v#n#f de over!edene tot b$% de 
"em

eensch#ppe!$%ke st#m
ouder, om

 d#n v#n#f d$e st#m
ouder w

eer #f te d#!en 
tot ##n de erf"en##m

. Zo $s de broer v#n een over!edene een b!oedverw
#nt 

$n de tw
eede "r##d en een t#nte een b!oedverw

#nt $n de derde "r##d.

Vo!"ens de w
et kunnen verw

#nten verder d#n de v$erde "r##d 
$n de z$%!$%n n$et erven. Tenz$% b$% p!##tsvervu!!$n".

P%""tsvervu%%!n#
H

et pr$nc$pe v#n p!##tsvervu!!$n" $s eenvoud$": $s een erf"en##m
 over!eden, d#n 

nem
en de k$nderen v#n de over!eden erf"en##m

 z$%n p!##ts $n. Ste! d#t J#n één 
zoon heeft, Luc#s, m

et een dochter, Ch#r!otte. A!s J#n over!$%dt en zoon Luc#s #! 
"estorven $s, neem

t d$ens dochter Ch#r!otte de p!##ts v#n h##r v#der Luc#s $n.

P!##tsvervu!!$n" w
ordt ook toe"ep#st w

#nneer een erf"en##m
 de n#!#-

tensch#p verw
orpen heeft, b$%voorbee!d om

d#t er m
eer schu!den d#n 

b#ten z$%n. D
#n erven de #fst#m

m
e!$n"en v#n de erf"en##m

 d$e verw
or-

pen heeft, tenz$% z$% op hun beurt de erfen$s ook verw
orpen hebben.

W
#nneer een erf"en##m

 z$ch schu!d$" "em
##kt heeft ##n ernst$"e fe$ten 

te"enover de over!edene, k#n de rechter d$e erf"en##m
 #!s ‘onw

##r-
d$" tot erven’ verk!#ren. H

$% k#n d#n n$et erven, m
##r z$%n k$nderen w

e!: 
door de re"e! v#n p!##tsvervu!!$n" nem

en ze z$%n p!##ts $n.

P!##tsvervu!!$n" "e!dt enke! voor de w
ette!$%ke #fst#m

m
e!$n"en v#n de k$n-

deren, de broers en zusters of de oom
s en t#ntes v#n de over!edene.

Vb. B$% over!$%den v#n J#n z#! Ch#r!otte $n de p!##ts treden v#n h##r voor-
over!eden v#der Luc#s, #!s erf"en##m

 v#n h##r "rootv#der J#n. 
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K%ov!n#
H

ebt u "een k$nderen en ook "een broers of zussen en z$%n er "een 
n#kom

e!$n"en v#n broers of zussen, d#n "##t uw
 n#!#tensch#p n##r 

uw
 voorouders. N

##r uw
 v#der en m

oeder, #!s d$e no" !even, #nders $n 
op"##nde !$%n n##r uw

 "rootouders, #!s d$e no" $n !even z$%n.

O
m

 te voorkom
en d#t verw

#nten ##n één k#nt #!!e "oederen erven, heeft de 
w

et de k!ov$n" $n"evoerd. B$% k!ov$n" w
ordt het verm

o"en $n tw
ee "e!$%ke de!en 

verdee!d: één dee! voor de b!oedverw
#nten ##n de k#nt v#n de v#der en één 

dee! voor d$e ##n de k#nt v#n de m
oeder. Zo k#n een voorouder ##n de ‘m

oe-
der!$%ke k#nt’ erven en een oom

 of t#nte ##n de ‘v#der!$%ke k#nt’ ook.

D
e !$%n d$e de "rens trekt tussen v#ders k#nt en m

oeders k#nt 
v#n de f#m

$!$e $s de k!ov$n". A#n e!ke k#nt v#n de !$%n w
orden 

de re"e!s v#n orde en "r##d #fzonder!$%k toe"ep#st.
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Vb. L$es heeft "een k$nderen w
#nneer ze sterft. H

##r verm
o"en w

ordt $n 
tw

ee "e!$%ke de!en verdee!d. H
et eerste dee! erven de voorouders ##n v#ders 

k#nt, $n d$t "ev#! L$es h##r "rootm
oeder. H

et #ndere dee! w
ordt verdee!d over 

de voorouders !#n"s m
oedersk#nt. D

##r erven nonke!s Je#n en Luc. 

B!$zonder st"tuut voor de p"rtner
H

uw
e!$%ksp#rtners, w

ette!$%k s#m
enw

onenden en fe$te!$%k s#m
en-

w
onenden nem

en $n ons erfrecht een b$%zondere p!##ts $n.

Gehuw
de p#rtners erven $n pr$nc$pe #!t$%d v#n e!k##r. W

ette!$%k s#m
enw

onen-
den erven b$% w

et enke! het vrucht"ebru$k op de "ez$nsw
on$n" en de $nboe-

de!. Fe$te!$%k s#m
enw

onenden erven b$% w
et he!em

##! n$ets v#n e!k##r. 

M
et een test#m

ent kunnen zow
e! "ehuw

de p#rtners #!s w
ette!$%k s#m

en-
w

onenden hun erfrecht ver"roten. Voor fe$te!$%k s#m
enw

onenden $s een 
test#m

ent m
#ken de en$"e m

#n$er om
 v#n e!k##r te kunnen erven.

W
ette%!$k s"m

enw
onenden

W
ette!$%k s#m

enw
onenden z$%n personen d$e onder hetze!fde d#k w

onen 
én b$% de #m

bten##r v#n de bur"er!$%ke st#nd een verk!#r$n" v#n w
ette-

!$%ke s#m
enw

on$n" ondertekend hebben. In ons !#nd hoeven ze "een p#rt-
ners v#n e!k##r te z$%n: ze kunnen ook broer en zus z$%n, b$%voorbee!d.

W
ette!$%k s#m

enw
onenden erven v#n e!k##r enke! het vrucht"ebru$k op de "ez$ns-

w
on$n" en de $nboede!. D

e n##kte e$"endom
 "##t n##r de w

ette!$%ke erf"en#m
en.

W
$!!en w

ette!$%k s#m
enw

onende p#rtners e!k##r n# hun over!$%den m
éér n#!#ten, 

d#n m
oeten ze $eder een test#m

ent m
#ken m

et een !e"##t voor de p#rtner.

Is er "een verk!#r$n" v#n w
ette!$%ke s#m

enw
on$n", d#n w

orden de s#m
enw

o-
nenden "ez$en #!s fe$te!$%k s#m

enw
onend en hebben ze "een erfrecht.

Fe!te%!$k s"m
enw

onenden
W

orden door de w
et beschouw

d #!s fe$te!$%k s#m
enw

onenden: personen d$e 
kunnen bew

$%zen d#t ze m
$nstens één %##r ononderbroken op hetze!fde #dres 

"ew
oond hebben én een "em

eensch#ppe!$%ke hu$shoud$n" "evoerd hebben. 
Ze hoeven "een p#rtners te z$%n en kunnen ook m

et m
eer d#n tw

ee z$%n.

Fe$te!$%k s#m
enw

onenden erven n$et v#n e!k##r. Ieders n#!#tensch#p "##t 
n##r de w

ette!$%ke erf"en#m
en. En, #!s d$e er n$et z$%n, n##r de st##t.

D
#t fe$te!$%k s#m

enw
onenden n$et v#n e!k##r erven, !e$dt v##k tot m

oe$!$%ke en som
s 

schr$%nende toest#nden. Bee!dt u z$ch de vo!"ende s$tu#t$e $n. D
$rk en Ver# !even #! 

tw
$nt$" %##r s#m

en $n D
$rks hu$s en de!en !$ef en !eed, m

##r ze z$%n n$et "ehuw
d en 

hebben "een verk!#r$n" v#n w
ette!$%ke s#m

enw
on$n" ondertekend. W

#nneer D
$rk 

over!$%dt, "##n z$%n hu$s en z$%n bez$tt$n"en n##r z$%n erf"en#m
en. Ver# kr$%"t n$ets. Ze!fs 

n$et het vrucht"ebru$k v#n de "ez$nsw
on$n" en de $nboede!. Ver# st##t op str##t.

W
$!!en fe$te!$%k s#m

enw
onenden v#n e!k##r erven, d#n m

oeten ze d#t 
re"e!en $n een test#m

ent. O
f ze m

oeten v#n st#tuut ver#nderen: ze 
kunnen w

ette!$%k s#m
enw

onenden w
orden door een verk!#r$n" v#n w

et-
te!$%ke s#m

enw
on$n" #f te !e""en of ze kunnen m

et e!k##r trouw
en.

H
uw

e%!$ksp"rtners
D

e !#n"st!evende huw
e!$%ksp#rtner $s $n ons erfrecht een w

et-
te!$%ke erf"en##m

 en erft $n pr$nc$pe #!t$%d.

W
#t de !#n"st!evende huw

e!$%ksp#rtner prec$es erft, h#n"t v#n versch$!!ende 
f#ctoren #f. O

nder m
eer v#n de #ndere b!oedverw

#nten d$e erven. En v#n de 
#fspr#ken d$e de p#rtners onder!$n" v#st"e!e"d hebben over hun $nkom

sten en 
e$"endom

m
en, b$%voorbee!d $n een huw

e!$%kscontr#ct of door hun keuze voor 
een bep##!d huw

e!$%ksverm
o"ensste!se!. D

#t z$%n f#ctoren d$e m
ee bep#!en 

hoe de n#!#tensch#p v#n de over!eden p#rtner verdee!d m
oet w

orden.
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G
EH

U
W

D
 EN

 KIN
D

ER
EN

?

Bent u "ehuw
d en hebt u k$nderen, d#n kr$%"t uw

 huw
e!$%ksp#rtner n# uw

 over!$%den 
het vrucht"ebru$k v#n de he!e n#!#tensch#p en "##t de n##kte e$"endom

 n##r 
uw

 k$nderen, d$e $eder een "e!$%k dee! kr$%"en. A!s een k$nd n$et erft, b$%voorbee!d 
om

d#t het "estorven $s of de erfen$s verw
orpen heeft, erven z$%n k$nderen $n de 

p!##ts. Z$%n er "een k$nderen, d#n "##t z$%n dee! n##r z$%n broers en zussen.

G
EH

U
W

D
 EN

 G
EEN

 KIN
D

ER
EN

?

U bent "etrouw
d en hebt "een k$nderen? N

# uw
 over!$%den kr$%"t uw

 huw
e!$%ksp#rtner 

de he!e "em
eensch#p (b$% "em

eensch#p v#n "oederen) of #!!e onverdee!de "oederen 
(b$% sche$d$n" v#n "oederen) $n vo!!e e$"endom

 en het vrucht"ebru$k v#n uw
 e$"en 

"oederen. D
e n##kte e$"endom

 v#n uw
 e$"en "oederen "##t n##r uw

 f#m
$!$e vo!"ens 

de re"e!s bep##!d door de w
et. Uw

 f#m
$!$e w

ordt e$"en##r v#n uw
 e$"en "oederen, m

##r 
m

oet uw
 huw

e!$%ksp#rtner het "ebru$k en "enot erv#n "unnen, zo!#n" h$% of z$% !eeft.

G
EH

U
W

D, G
EEN

 KIN
D

ER
EN

 EN
 G

EEN
 FA

M
ILIE?

D
#n erft uw

 huw
e!$%ksp#rtner uw

 he!e n#!#tensch#p $n vo!!e e$"endom
.

O
N

G
EH

U
W

D
 O

F N
IET M

EER
 G

EH
U

W
D

 EN
 KIN

D
ER

EN
?

Bent u n$et of n$et m
eer "ehuw

d, w
eduw

e of w
eduw

n##r, en 
hebt u k$nderen, d#n erven z$% uw

 he!e n#!#tensch#p.

H
uw

e%!$ksverm
o#ensste%se%

H
et huw

e!$%ksverm
o"ensste!se! bep##!t of de $nkom

sten en e$"endom
m

en 
v#n de echt"enoten #! d#n n$et "em

eensch#ppe!$%k bez$t z$%n. H
et ste!se! 

w
ordt "ere"e!d $n het huw

e!$%kscontr#ct. Is er "een huw
e!$%kscontr#ct, d#n 

"e!dt #utom
#t$sch het w

ette!$%k ste!se!: "em
eensch#p v#n "oederen.

Er z$%n versch$!!ende huw
e!$%ksverm

o"ensste!se!s. D
e m

eest voorkom
ende z$%n:

• 
het ste!se! v#n "em

eensch#p v#n "oederen

• 
het ste!se! v#n sche$d$n" v#n "oederen 

• 
het ste!se! v#n de #!"ehe!e "em

eensch#p

Som
m

$"e huw
e!$%ksp#rtners nem

en het w
ette!$%k ste!se! #!s b#s$s en m

#ken d#n 
$n een huw

e!$%kscontr#ct een ##nt#! spec$fieke #fspr#ken. D
#t k#n. Echt"enoten 

kunnen $n #!!e vr$%he$d over #! hun $nkom
sten en e$"endom

m
en #fspr#ken m

#ken.

D
e w

##$er ##n m
o"e!$%kheden zor"t ervoor d#t de #fw

$kke!$n" v#n een n#!#tensch#p 
b$% "ehuw

den een stuk com
p!exer k#n z$%n d#n b$% w

ette!$%k s#m
enw

onenden.

O
N

G
EH

U
W

D
 O

F N
IET M

EER
 G

EH
U

W
D

 EN
 G

EEN
 KIN

D
ER

EN
?

Bent u n$et of n$et m
eer "ehuw

d, w
eduw

e of w
eduw

n##r, en 
hebt u "een k$nderen, d#n "e!den deze re"e!s:

• 
U hebt een of m

eer ouders, broers en/of zussen d$e no" $n !even z$%n: 
uw

 v#der en/of m
oeder kr$%"en $eder één v$erde $n vo!!e e$"endom

, en de 
over$"e dr$e v$erde of tw

ee v$erde "##t n##r uw
 broers en/of zussen.

• 
U hebt ouders d$e no" $n !even z$%n, m

##r "een broers en/
of zussen $n !even: uw

 v#der en m
oeder erven #!!es.

• 
U hebt broers en/of zussen en/of k$nderen v#n over!eden broers 
en/of zussen: z$% erven uw

 vo!!ed$"e n#!#tensch#p.

• 
U hebt #ndere f#m

$!$e!eden tot en m
et de v$erde "r##d: 

z$% kr$%"en de vo!!ed$"e n#!#tensch#p.

5 l W
"t kost erven?

Erven kost "e!d. O
p de erfen$s m

oeten erf"en#m
en en !e"#t#r$ssen erf-

be!#st$n" bet#!en, ook w
e! success$erechten "enoem

d. D
e verschu!d$"de 

erfbe!#st$n" h#n"t #f v#n het "ew
est w

##r de over!edene w
oonde, de 

"r##d v#n verw
#ntsch#p v#n de erf"en#m

en en het nettoverm
o"en.

G
ew

est
D

e erfbe!#st$n" versch$!t per "ew
est. Er "e!den #ndere re"e!s en t#r$even $n het 

V!##m
se Gew

est d#n $n het W
##!se Gew

est en het Brusse!se H
oofdstede!$%k 

Gew
est. D

##rom
 w

ordt "ekeken $n w
e!k "ew

est de over!edene het !#n"st 
w

oonde "edurende de !##tste v$%f %##r v#n z$%n !even. D
#t bep##!t het t#r$ef.

G
r""d v"n verw

"ntsch"p
H

et t#r$ef v#n de erfbe!#st$n" h#n"t #f v#n de "r##d v#n verw
#ntsch#p 

tussen de over!edene en de erf"en#m
en of !e"#t#r$ssen. Anders "eze"d: 

hoe verder een erf"en##m
 of !e"#t#r$s $n de st#m

boom
 v#n u #f st##t, hoe 

ho"er het t#r$ef en hoe m
eer be!#st$n" de erf"en##m

 of !e"#t#r$s bet##!t. 
Voor or"#n$s#t$es m

et een "oed doe! "e!dt een spec$##! !##" t#r$ef.

Be%"stb"re #ronds%"#: het nettoverm
o#en

D
e erfbe!#st$n" w

ordt berekend op het nettoverm
o"en v#n de erfl#ter. D

#t $s 
de tot#!e w

##rde v#n de n#"e!#ten "oederen verm
$nderd m

et de schu!den. 
Tot de schu!den behoren ook de z$ekenhu$s- en dokterskosten d$e even-
tuee! no" bet##!d m

oeten w
orden en de kosten v#n de be"r#fen$s. W

#t 
overb!$%ft om

 te be!#sten $s d#n het nettoverm
o"en of netto-##ndee!.
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D
e t"r!even w

orden toe#ep"st over sch!$ven
Be!#n"r$%k om

 w
eten $s d#t het t#r$ef v#n de erfbe!#st$n" net #!s d#t v#n de 

personenbe!#st$n" toe"ep#st w
ordt over versch$!!ende sch$%ven. W

#nneer 
een erf"en##m

 $n rechte !$%n $n het V!##m
se Gew

est 275.000 euro kr$%"t, w
ordt 

d#t vo!!ed$"e bedr#" n$et be!#st te"en 27 %
. D

e eerste sch$%f v#n 50.000 euro 
w

ordt be!#st te"en 3 %
, de tw

eede sch$%f v#n 50.000,01 euro tot 250.000 euro 
te"en 9 %

, en enke! het !##tste stuk%e, de overb!$%vende 25.000 euro w
ordt 

be!#st te"en 27 %
. Ste! d#t $em

#nd 52.000 euro erft, d#n w
ordt 50.000 euro 

d##rv#n be!#st te"en 3 %
 en 2.000 euro te"en 9 %

. U z$et d#t ook $n de t#be!.

W
"t z!$n de t"r!even?

D
e erfbe!#st$n" w

ordt $n e!k "ew
est berekend vo!"ens versch$!!ende 

t#r$even, m
##r h#n"t w

e! #!t$%d #f v#n de verw
#ntsch#p v#n de erf"en##m

 
of !e"#t#r$s m

et de over!edene en v#n het nettoverm
o"en.

In de c$%fers d$e vo!"en, "##n w
e u$t v#n de re"e!s en t#r$even "e!d$" 

voor het V!##m
se Gew

est. O
p de w

ebs$te fin#nc$en.be!"$um
.be v$ndt 

u ook de re"e!s en t#r$even voor de #ndere "ew
esten.

D
e erfbe!#st$n" $s pro"ress$ef: hoe m

eer een erf"en##m
 of !e"#t#r$s kr$%"t, hoe 

ho"er de t#r$efsch$%f w
##r$n h$% terechtkom

t en hoe m
eer h$% z#! m

oeten bet#!en.

L#ten w
e k$%ken n##r de t#r$even voor erf"en#m

en $n rechte !$%n, voor broers en zussen, 
voor oom

s, t#ntes, neven en n$chten, voor vreem
den en voor vzw

’s en st$cht$n"en.

S
U

CCES
S

IETA
R

IEF IN
 R

ECH
TE LIJN

, TU
S

S
EN

 H
U

W
ELIJKS

PA
RTN

ER
S, 

SA
M

EN
W

O
N

EN
D

EN
 (EN

 G
ELIJKG

ESTELD
EN

)

V!##m
s Gew

est

Sch$%f v#n het erfdee!
T#r$ef

& 0 tot & 50.000
3 %

& 50.000,01 tot & 250.000
9 %

Boven & 250.000
27 %

D
e bovenst##nde t#r$even "e!den voor

• 
de erf"en#m

en $n rechte !$%n (k$nderen, k!e$nk$nderen, ouders, "rootouders)

• 
de !#n"st!evende huw

e!$%ksp#rtner

• 
de (w

ette!$%k) s#m
enw

onende p#rtner

• 
st$efk$nderen – st$efouders

• 
zor"k$nderen

S
U

CCES
S

IETA
R

IEF VO
O

R
 BRO

ER
S

 O
F ZU

S
S

EN
 (EN

 H
A

LFBRO
ER

S
 O

F H
A

LFZU
S

S
EN

)

V!##m
s Gew

est

Sch$%f v#n het erfdee!
T#r$ef

& 0 tot & 35.000
25 %

& 35.000,01 tot & 75.000
30 %

Boven & 75.000
55 %

S
U

CCES
S

IETA
R

IEF VO
O

R
 O

O
M

S, TA
N

TES, N
EVEN

 EN
 N

ICH
TEN

D
e oude t#r$ef"roep ‘tussen oom

s en t#ntes en neven en n$chten’ $s $n 
V!##nderen #f"esch#ft: de neven en de n$chten d$e v#n een oom

 of t#nte 
erven (of om

"ekeerd) w
orden be!#st te"en hetze!fde t#r$ef #!s ‘vreem

den’.

S
U

CCES
S

IETA
R

IEF VO
O

R
 ‘VR

EEM
D

EN
’

Voor de w
et z$%n ‘vreem

den’ #!!e verre erf"en#m
en, n$et-f#m

$!$e!eden en ##nver-
w

#nten, zo#!s schoonouders, schoonbroers en -zussen en schoonk$nderen. W
$e 

v#n u erft v$# test#m
ent m

##r "een f#m
$!$e $s, behoort ook tot deze c#te"or$e.

Zo#!s u $n de t#be! h$eronder z$et: !##t u $n uw
 test#m

ent $ets n# ##n vreem
den, 

d#n bet#!en z$% d##rop erfbe!#st$n" te"en het hoo"ste t#r$ef. Zo houden ze v#n 
hun erfen$s m

##r w
e$n$" over. D

#t $s %#m
m

er. D
##rom

: $n p!##ts v#n roerende 
"oederen ##n vreem

den over te m
#ken v$# test#m

ent, kunt u hen d$e "oede-
ren beter schenken t$%dens uw

 !even. D
e be"unst$"den ontsn#ppen d#n ##n de 

extreem
 ho"e t#r$even en bet#!en enke! schenk$n"srecht. D

#t $s vee! voorde!$"er: 
$n V!##nderen "e!dt voor de schenk$n" v#n roerende "oederen ##n vreem

den 
het v!#k t#r$ef v#n 7 %

, on"e#cht de w
##rde v#n het "eschonken "oed.

V!##m
s Gew

est

Sch$%f v#n het erfdee!
T#r$ef

& 0 tot & 35.000
25 %

& 35.000,01 tot & 75.000
45 %

Boven & 75.000
55 %
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S
U

CCES
S

IETA
R

IEF VO
O

R
 VZW

’S
 EN

 PR
IVATE STICH

TIN
G

EN

Vo!"ens het Be!"$sch recht kunt u enke! $ets n#!#ten ##n een persoon. D
#t 

k#n een n#tuur!$%ke persoon z$%n, m
##r ook een rechtspersoon, zo#!s een 

vzw
. Zo kunt u $n uw

 test#m
ent een dee! v#n uw

 verm
o"en toekennen ##n 

een or"#n$s#t$e voor het "oede doe!, zo#!s Kom
 op te"en K#nker. O

f ##n een 
pr$v#te st$cht$n", zo#!s de Kon$n" Boudew

$%nst$cht$n". In V!##nderen bet#!en de 
vzw

’s on"e#cht de w
##rde v#n het !e"##t m

##r 8
,5 %

 erfbe!#st$n". D
#t ver-

!##"de t#r$ef "e!dt $n het V!##m
se Gew

est ook voor pr$v#te st$cht$n"en.

V!##m
s Gew

est

Sch$%f v#n het erfdee!
T#r$ef

O
p het vo!!ed$"e erfdee!

8
,50 %

D
e w

##rdebep#!$n" v#n de n#!#tensch#p "ebeurt door v#stste!!$n" en sch#tt$n".

V#n som
m

$"e "oederen $s de w
##rde onw

eer!e"b##r v#st te ste!!en. D
e fiscus w

eet b$%-
voorbee!d w

#t op de z$cht- en sp##rreken$n"en v#n de over!edene stond op de sterfd#". 
D

e b#nken m
#ken d##rv#n een overz$cht en "even d#t door ##n de be!#st$n"d$enst.

D
e w

##rde v#n #ndere "oederen, zo#!s een hu$s en een #uto, z#! "esch#t 
m

oeten w
orden. D

#t m
o"en de erf"en#m

en ze!f doen, m
##r ze kunnen ook 

beroep doen op een expert, b$%voorbee!d voor de t#x#t$e v#n onroerend "oed.

Goed om
 te w

eten $s d#t er #!t$%d w
ordt "ekeken n##r w

#t de "oe-
deren w

##rd w
#ren op de d#" v#n het over!$%den. H

et m
##kt n$et 

u$t d#t ze t$en %##r eerder m
##r de he!ft w

##rd w
#ren.

7 l H
oe #ebeurt de ""n#!fte 

v"n n"%"tensch"p?
Een ##n"$fte v#n n#!#tensch#p m

oet $n"ed$end w
orden w

#nneer "oederen v#n een 
over!edene n##r erf"en#m

en of !e"#t#r$ssen "##n. D
e ##n"$fte "ebeurt door het 

$nvu!!en v#n het ##n"$fteform
u!$er en d#t op te sturen n##r de V!##m

se Be!#st$n"d$enst.

A!s de over!edene $n Be!"$ë w
oonde, m

oet de ##n"$fte "ebeuren door de erf"en#-
m

en, de !#n"st!evende huw
e!$%ksp#rtner of de !e"#t#r$ssen d$e b$% test#m

ent #!!e 
"oederen v#n de n#!#tensch#p toe"ew

ezen kre"en. Iedere erf"en##m
 of !e"#t#r$s 

k#n #p#rt ##n"$fte doen, m
##r v##k w

ordt één "ez#m
en!$%ke ##n"$fte $n"ed$end.

D
e ##n"$fte v#n de n#!#tensch#p m

oet "ebeuren b$nnen 4 m
##nden b$% 

een over!$%den $n Be!"$ë. A!s de erfl#ter over!$%dt $n een #nder Europees 
!#nd, bedr##"t de term

$%n 5 m
##nden. O

ver!$%dt de erfl#ter bu$ten 
Europ#, d#n m

oet de ##n"$fte b$nnen 6 m
##nden "ebeuren.

W
"nneer m

oeten de erf#en"m
en bet"%en?

N
# het $nd$enen v#n de ##n"$fte berekent de V!##m

se Be!#st$n"d$enst de 
erfbe!#st$n" en stuurt het ##ns!#"b$!%et n##r de erf"en#m

en en !e"#t#r$ssen. Z$% 
hebben tot 2 m

##nden n# de verzendd#tum
 t$%d om

 de erfbe!#st$n" te bet#!en.

N
IEU

W
E R

EG
ELIN

G
 IN

 V
O

O
R

B
ER

EID
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G

Vr!endenerfen!s
O

p 18
 septem

ber 2020 w
erd een voorontw

erp v#n decreet $n"ed$end d#t 
een vo!!ed$" n$euw

e re"e!$n" $n de erfbe!#st$n" $nvoert: de ‘vr$endenerfen$s’. 
D

$e n$euw
e re"e!$n" ste!t u $n st##t om

 een "edee!te v#n uw
 erfen$s n# te 

!#ten onder het "unst$"ste fisc#!e t#r$ef ##n een of m
eer "oede vr$enden 

of verre f#m
$!$e!eden, zo#!s broers en zussen of neven en n$chten.

W
!%t u m

eer w
eten over de vr!endenerfen!s? K!$k op 

p"#!n" 27 w
!e u k"n "dv!seren en b!$st""n.

N
IEU

W
E R

EG
ELIN

G
 IN

 V
O

O
R

B
ER

EID
IN

G

Ver%""#d t"r!ef voor %e#"ten ""n #oede doe%en
O

p 18
 septem

ber 2020 w
erd een voorontw

erp v#n decreet 
$n"ed$end d#t het t#r$ef voor !e"#ten ##n "oede doe!en v#n 8

,5 %
 

n##r 0 %
 bren"t. U !eest d##rover m

eer op p#"$n# 22.

6 l H
oe w

ordt de w
""rde v"n  

m
!$n n"%"tensch"p bep""%d?

W
#nneer $em

#nd sterft, w
ordt de w

##rde v#n de n#!#tensch#p bep##!d 
en m

oet de ##n"$fte v#n n#!#tensch#p $n"ed$end w
orden.

O
p b#s$s v#n d$e ##n"$fte berekent de fiscus de be!#st$n" d$e erf-

"en#m
en en !e"#t#r$ssen over hun erfen$s m

oeten bet#!en.
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8 l W
"t !s een test"m

ent?
Een test#m

ent $s een persoon!$%k docum
ent w

##r$n u ##n"eeft ##n w
$e u 

n# uw
 over!$%den "oederen u$t uw

 n#!#tensch#p w
enst over te !#ten.

Een test#m
ent

• 
w

ordt door één persoon op"este!d: de test#tor;

• 
kunt u ze!f schr$%ven of !#ten opm

#ken b$% een not#r$s;

• 
m

oet du$de!$%k, concreet en ondubbe!z$nn$" z$%n;

• 
m

oet "ed#teerd en ondertekend z$%n;

• 
kunt u op e!k m

om
ent ##np#ssen, vern$et$"en of vo!!ed$" herschr$%ven;

• 
w

ordt p#s u$t"evoerd n# uw
 over!$%den.

9 l W
"t !s een %e#""t?

Een !e"##t $s een schenk$n" d$e $em
#nd doet $n een test#m

ent.

A!!es w
#t n$et u$tdrukke!$%k #!s !e"##t $n het test#m

ent $s toe"ew
ezen, $s "een !e"##t 

en w
ordt verdee!d onder de w

ette!$%ke erf"en#m
en. Een !e"#t#r$s kr$%"t het toe"ew

ezen 
!e"##t, m

##r k#n "een enke! recht !#ten "e!den op de rest v#n de n#!#tensch#p.

Er z$%n dr$e soorten !e"#ten: het #!"em
een !e"##t, het !e"##t onder #!"e-

m
ene t$te! en het b$%zonder !e"##t. Ze kunnen #!!e dr$e voorkom

en $n één 
test#m

ent. En één test#m
ent k#n ook versch$!!ende !e"#t#r$ssen te!!en.

A
%#em

een %e#""t
B$% het #!"em

een !e"##t "##t de vo!!ed$"e n#!#tensch#p n##r één of m
eer personen 

of or"#n$s#t$es. W
$e een #!"em

een !e"##t kr$%"t, w
ordt #!"em

een !e"#t#r$s "enoem
d. 

Een #!"em
een !e"##t n#!#ten w

$! n$et ze""en d#t de #!"em
een !e"#t#r$ssen ook #!!es 

u$t de n#!#tensch#p ontv#n"en. Ze kr$%"en enke! het dee! d#t u n$et ##n #nderen 
toe"ew

ezen hebt m
et een !e"##t ten #!"em

ene t$te! of een b$%zonder !e"##t.

Le#""t ten "%#em
ene t!te%

M
et het !e"##t ten #!"em

ene t$te! schenkt u een dee! v#n uw
 n#!#tensch#p ##n 

één of m
eer personen of or"#n$s#t$es. D

e !e"#t#r$s onder #!"em
ene t$te! erft dus 

m
##r een "edee!te, b$%voorbee!d een derde of een v$erde, een bep##!d percent#"e, 

of een bep##!de c#te"or$e v#n "oederen, b$%voorbee!d #! de onroerende "oederen.

B!$zonder %e#""t
Een b$%zonder !e"##t $s e!k !e"##t d#t "een #!"em

een !e"##t of "een !e"##t 
ten #!"em

ene t$te! $s. U schenkt een b$%zonder !e"##t w
#nneer u één of m

eer 

be"unst$"den u$tdrukke!$%k een bep##!d bedr#" of een bep##!d "oed toekent 
$n uw

 test#m
ent. Uw

 #uto "##t n##r uw
 en$"e broer, en uw

 #pp#rtem
ent 

##n zee n##r een "oed doe!. D
#t z$%n tw

ee b$%zondere !e"#ten. D
e !e"#t#r$s-

sen kr$%"en $n d$t "ev#! enke! w
#t u hen spec$fiek toe"ew

ezen hebt.

W
!e k"n uw

 %e#"t"r!s z!$n?
U

w
 !e"#t#r$s k#n om

 het even w
$e z$%n. Een vr$end, een "oede buur, een or"#n$s#t$e. 

U
 kunt ook een w

ette!$%ke erf"en##m
 $n uw

 test#m
ent #!s !e"#t#r$s opnem

en.

Ste! d#t u uw
 bu'

etp$#no w
$!t n#!#ten ##n buurm

e$s%e L$esbeth, d#n $s 
d$e p$#no het !e"##t en L$esbeth de !e"#t#r$s. L$esbeth kr$%"t n# uw

 over-
!$%den de bu'

etp$#no, #!s d$e op d#t m
om

ent no" $n uw
 bez$t $s en voor 

zover het schenken v#n de p$#no het reserv#t#$re dee! n$et ##nt#st.

Is de !e"#t#r$s over!eden op het m
om

ent d#t u over!$%dt, d#n "##t het !e"##t 
n##r uw

 w
ette!$%ke erf"en#m

en, tenz$% $n uw
 test#m

ent st##t d#t de k$nde-
ren v#n de !e"#t#r$s of $em

#nd #nders het !e"##t $n z$%n p!##ts kr$%"en.

10 l W
"t k"n !k schenken "%s %e#""t?

U
w

 !e"##t k#n best##n u$t roerende en/of onroerende "oederen. Roerende "oederen 
z$%n b$%voorbee!d "e!d, %uw

e!en, kunstw
erken, m

eube!en en e'
ecten. Een onroerend 

"oed $s b$%voorbee!d een hu$s of #pp#rtem
ent, een "#r#"ebox of een bu$tenverb!$%f. 

In uw
 test#m

ent kunt u zow
e! roerende #!s onroerende "oederen !e"#teren.

S
chenken of %e#"teren?

Een schenk!n# d$e u t$%dens uw
 !even doet, bent u onm

$dde!!$%k kw
$%t. 

H
et "e!d of het "oed d#t u w

e""eeft, hebt u n$et m
eer, en u kunt het 

ook n$et m
eer teru"kr$%"en, w

#nt een schenk$n" $s defin$t$ef.

Le#"teren $s ook een vorm
 v#n schenken, m

##r de be"unst$"-
den kr$%"en hun !e"##t p#s n# uw

 over!$%den. D
#t w

$! ze""en d#t 
u er t$%dens uw

 !even de vo!!ed$"e contro!e over behoudt.

11 l W
!e m

""kt m
!$n test"m

ent op?
Een test#m

ent $s een persoon!$%k docum
ent. H

et st##t u vr$% om
 uw

 test#-
m

ent ze!f te schr$%ven of het te !#ten opste!!en door een not#r$s, m
##r u bent 

de"ene d$e uw
 test#m

ent m
##kt. N

$em
#nd k#n d#t $n uw

 p!##ts doen.

Tw
ee personen kunnen n$et s#m

en een test#m
ent m

#ken of 
e!k##rs test#m

ent ##n e!k##r koppe!en. D
#t $s verboden.
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12 l W
e%ke soorten test"m

ent z!$n er?
Er z$%n dr$e soorten test#m

ent: het e$"enh#nd$" test#m
ent, het not#r$ee! test#m

ent 
en het $ntern#t$on##! test#m

ent. H
et $s "oed om

 het ondersche$d te kennen.

E!#enh"nd!# test"m
ent

H
et e$"enh#nd$" test#m

ent schr$%ft, d#teert en ondertekent u ze!f. H
et m

#" 
n$et "et(pt z$%n: het m

oet m
et de h#nd "eschreven z$%n, én door n$em

#nd 
#nders d#n u, v#n de eerste tot de !##tste !etter. Er z$%n "een "etu$"en 
nod$". U kunt het ze!f bew

#ren of $n bew
#r$n" "even b$% een not#r$s.

N
ot"r!ee% test"m

ent
H

et not#r$ee! of openb##r test#m
ent !##t u opste!!en door een not#r$s, 

$n het b$%z$%n v#n een tw
eede not#r$s of tw

ee "etu$"en.

U hoeft het n$et te d$cteren: de not#r$s ste!t uw
 test#m

ent op vo!"ens uw
 

‘w
erke!$%ke w

$!’, d$e h$% te w
eten kom

t $n een voor#f"##nd "esprek m
et u. Is 

het test#m
ent op"em

##kt, d#n !eest h$% het ##n u voor. U bevest$"t d#t het 
uw

 w
$! $s, en d##rn# w

ordt het door #!!e ##nw
ez$"en ondertekend.

D
$t t(pe v#n test#m

ent b$edt u m
eer zekerhe$d d#n het e$"enh#n-

d$" test#m
ent, om

d#t de not#r$s erop toek$%kt d#t #!!es correct ver-
!oopt. H

$% z#! ook uw
 test#m

ent bew
#ren en re"$streren.

Intern"t!on""% test"m
ent

Een $ntern#t$on##! test#m
ent w

ordt m
eest#! "ebru$kt voor n#!#tensch#p-

pen w
##r$n ‘$ntern#t$on#!e best#ndde!en’ z$tten. D

#t $s b$%voorbee!d het 
"ev#! #!s de erfl#ter en/of erf"en#m

en $n het bu$ten!#nd w
onen of #!s er $n 

de n#!#tensch#p "oederen z$tten d$e z$ch $n het bu$ten!#nd bev$nden.

H
et $ntern#t$on##! test#m

ent k#n door de erfl#ter ze!f op"e-
ste!d z$%n, of door $em

#nd #nders en d#n door de erfl#ter onder-
tekend. H

et k#n m
et de h#nd "eschreven of "et(pt z$%n.

13 l W
""rom

 zou !k een test"m
ent m

"ken?
U m

##kt een test#m
ent om

d#t u m
eer contro!e w

$!t over de verde!$n" v#n uw
 

n#!#tensch#p. H
et k#n z$%n d#t u een bep##!de persoon m

éér w
$!t "even d#n 

een #ndere. O
f d#t u $em

#nd m
$nder w

$!t "even. M
$ssch$en w

$!t u bep##!de z#ken 
zo re"e!en d#t u onen$"he$d onder uw

 n#best##nden voorkom
t. Een test#m

ent 
m

#ken $s ook de beste m
#n$er om

 $ets n# te !#ten ##n een "oed doe!.

O
m

 !em
"nd m

éér te #even d"n een "nder
M

et een test#m
ent kunt u $ets extr#’s doen voor $em

#nd d$e u n# ##n het 
h#rt !$"t of d$e #nders m

$nder of he!em
##! n$ets v#n u zou erven.

Fe$te!$%k s#m
enw

onende p#rtners erven vo!"ens de w
et n$et v#n e!k##r, 

m
##r #!s ze een test#m

ent m
#ken kunnen ze e!k##r toch $ets n#!#ten.

Een test#m
ent w

ordt ook "ebru$kt om
 een erf"en##m

 d$e vo!"ens de w
et #! $ets 

erft te bevoorde!en. Zo kunt u een k$nd d#t hu!p nod$" heeft of een zw
#re te"en-

s!#" te verw
erken kree" $n uw

 test#m
ent m

éér "even d#n de #ndere k$nderen.

M
ensen zonder k$nderen kunnen een test#m

ent "ebru$ken om
 hun 

vo!!ed$"e n#!#tensch#p ##n hun p#rtner te schenken.

O
m

 !em
"nd m

!nder te #even
Iem

#nd k#n z$%n test#m
ent ook "ebru$ken om

 een k$nd of #ndere erf"en##m
 zo 

w
e$n$" m

o"e!$%k n# te !#ten. B$%voorbee!d om
d#t d$e persoon #! hee! verm

o"end 
$s of om

d#t er #! %#ren "een "oed cont#ct m
eer $s. D

e erfl#ter "ebru$kt het tes-
t#m

ent d#n om
 de erf"en##m

 "edee!te!$%k te onterven door een dee! v#n de 
n#!#tensch#p ##n $em

#nd #nders te schenken. A!s de ben#dee!de een k$nd v#n 
de erfl#ter $s, m

oet de w
ette!$%ke reserve w

e! "erespecteerd w
orden. Een k$nd vo!-

!ed$" onterven k#n n$et: het k#n #!t$%d het dee! ope$sen w
##r het recht op heeft.

O
m

 onen!#he!d onder uw
 n"best""nden te voorkom

en
U

 kunt het test#m
ent ook "ebru$ken om

 het besch$kb##r dee! op uw
 e$"en 

m
#n$er onder uw

 w
ette!$%ke erf"en#m

en te verde!en. U m
##kt d#n du$de!$%k w

e!ke 
"oederen u ##n w

$e w
$!t "even, en d##rover $s d#n "een "etouw

trek m
o"e!$%k. 

A!s u w
eet d#t M

$eke echt "r##" de %uw
e!en en het serv$es w

$!t, kunt u v#st!e"-
"en d#t d$e n##r h##r "##n. H

##r broer B#rt kr$%"t d#n b$%voorbee!d de co!!ect$e 
ze!dz#m

e str$pverh#!en. O
p deze!fde m

#n$er kunt u m
et uw

 test#m
ent ook een 

dee! v#n uw
 verm

o"en bescherm
en te"en $nh#!$"e f#m

$!$e!eden, d$e bep##!de 
"oederen $n hun bez$t w

$!!en kr$%"en ten n#de!e v#n de #ndere erf"en#m
en.

O
m

 een #oed doe% te steunen
M

$ssch$en hebt u een b$%zondere b#nd m
et een bep##!d "oed doe! en w

enst u d#t 
te steunen. D

#n kunt u de or"#n$s#t$e $n uw
 test#m

ent een !e"##t schenken.
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D
uo%e#""t

Een duo!e"##t k#n $nteress#nt voor u z$%n, #!s u $ets w
$!t n#!#ten ##n een "oed doe! 

én ##n $em
#nd d$e "een f#m

$!$e v#n u $s, een "oede vr$end, of een verw
#nt $n de 

derde !$%n, een neef of een n$cht. A!s de verde!$n" v#n het duo!e"##t $n de %u$ste ver-
houd$n" "ebeurt, !evert d#t voor be$de p#rt$%en een besp#r$n" op. H

et b$%zondere ##n 
een duo!e"##t $s d#t het "oede doe! #!!e erfbe!#st$n" op z$ch neem

t, ook d$e v#n de 
#ndere be"unst$"de. Anders "eze"d: m

et een duo!e"##t steunt u een "oed doe! én 
schenkt u een erf"en##m

 een !e"##t w
##rop h$% "een erfbe!#st$n" m

oet bet#!en.

H
et duo!e"##t w

ordt voor#! "ebru$kt door #!!eenst##nden zonder k$nderen 
of k!e$nk$nderen d$e $ets w

$!!en n#!#ten ##n $em
#nd u$t hun vr$endenkr$n" of 

##n een ver f#m
$!$e!$d. Zonder duo!e"##t bet##!t d$e erf"en##m

 ze!f de erf-
be!#st$n", te"en het hoo"ste t#r$ef. M

##kt u een duo!e"##t, d#n bet##!t d$e 
erf"en##m

 "een erfbe!#st$n", w
#nt d#t doet het "oede doe! $n z$%n p!##ts.

Som
m

$"e m
ensen "ebru$ken het duo!e"##t echter voor fisc#!e opt$m

#!$s#t$e, w
#t 

n$et de bedoe!$n" $s. H
et "oede doe! steunen $s d#n enke! een m

#n$er om
 een per-

soon!$%k voordee! te kr$%"en. O
p 18

 septem
ber 2020 w

erd d##rom
 een voorontw

erp 
v#n decreet $n"ed$end d#t de fisc#!e re"e!$n" over duo!e"#ten herz$et, om

 het zu$ver 
#!tru)st$sch k#r#kter v#n de !e"#ten ##n "oede doe!en te herste!!en en te verster-
ken —

 m
et een t#r$efver!#"$n" v#n 8

,5 %
 n##r 0 %

. O
ok het t#r$ef $n de schenk-

be!#st$n" ver!##"t, v#n 5,5 %
 n##r 0 %

, voor schenk$n"en ##n een "oed doe!.

W
!%t u d""rover m

eer w
eten? K!$k op p"#!n" 27 w

!e u k"n "dv!seren en b!$st""n.

k#n "##n n##r de w
ette!$%ke erf"en#m

en tot $n de v$erde "r##d. Z$%n d$e er 
n$et, d#n "##t #!!es n##r de st##t. W

$!t u d#t verm
$%den, d#n m

##kt u een tes-
t#m

ent. U kunt uw
 verm

o"en d#n toew
$%zen ##n w

$e u w
$!t.

W
"t "%s de be#unst!#de n!et m

eer %eeft?
M

$ssch$en neem
t u $n uw

 test#m
ent een !e"#t#r$s op d$e op het m

om
ent d#t u 

over!$%dt n$et m
eer !eeft. W

#t "ebeurt er d#n? A!s u $n d#t verb#nd n$ets $n uw
 

test#m
ent "ezet hebt, w

ordt het w
ette!$%k erfrecht toe"ep#st. W

$!t u d#t verm
$%-

den, d#n du$dt u ##n, $n uw
 test#m

ent, w
$e b$% over!$%den v#n de be"unst$"de $n 

z$%n p!##ts het !e"##t kr$%"t. Ste! d#t u uw
 bu$tenverb!$%f ##n J#cob w

$!t schenken, 
d#n verm

e!dt u w
$e het bu$tenverb!$%f kr$%"t #!s J#cob n$et m

eer $n !even $s.

W
"t m

et p%usk!nderen?
H

ebt u een n$euw
e p#rtner m

et k$nderen u$t een vor$"e re!#t$e? D
#n erven de p!usk$nde-

ren $n pr$nc$pe n$et v#n u. Beh#!ve #!s u ze "e#dopteerd hebt. Anders z$%n ze "een w
ette-

!$%ke erf"en#m
en. A!s u hen $ets w

$!t n#!#ten, kunt u een test#m
ent opm

#ken w
##r$n u 

bep##!t d#t z$% een stuk v#n het besch$kb##r dee! kr$%"en. U m
oet er w

e! reken$n" m
ee 

houden d#t u uw
 e$"en k$nderen hun stuk v#n het reserv#t#$re dee! n$et kunt ontnem

en.

15 l W
""rop m

oet !k %etten b!$ het 
m

"ken v"n m
!$n test"m

ent?
O

m
 een rechts"e!d$" test#m

ent te kunnen m
#ken m

oet de test#-
tor "ezond v#n "eest z$%n, bekw

##m
 en m

$nstens 16 %##r.

H
et test#m

ent m
oet du$de!$%k, concreet en ondubbe!z$nn$" z$%n, zod#t er "een 

m
$sverst#nd k#n best##n over w

#t u bedoe!de. Uw
 test#m

ent w
ordt p#s u$t-

"evoerd w
#nneer u er n$et m

eer bent, dus u kunt er "een u$t!e" b$% "even.

D
e test"tor m

oet #ezond v"n #eest z!$n
Een test#m

ent $s enke! rechts"e!d$" #!s de persoon d$e het opste!de op d#t 
m

om
ent "ezond en he!der v#n "eest w

#s. D
e not#r$s k$%kt d##rop toe, m

##r 
u$ter##rd enke! w

#nneer de test#tor z$%n test#m
ent b$% de not#r$s m

##kt.

D
e test"tor m

oet bekw
""m

 z!$n
O

p het m
om

ent d#t h$% z$%n test#m
ent m

##kt, m
oet de test#tor de beteke-

n$s en de dr##"w
$%dte be"r$%pen v#n de bes!$ss$n"en d$e h$% $n z$%n test#m

ent 
neem

t en d$e bes!$ss$n"en ook u$t vr$%e w
$! nem

en. Een w
$!sonbekw

#m
e 

persoon k#n enke! een test#m
ent m

#ken #!s de vrederechter hem
 d##rtoe 

een m
#cht$"$n" "eeft en u$ts!u$tend b$% de not#r$s. W

$e door de w
et onbe-

kw
##m

 verk!##rd $s, k#n "een rechts"e!d$" test#m
ent m

#ken.

14 l K"n !k vr!$ k!ezen w
!e !k 

!n m
!$n test"m

ent zet?
U kunt vr$% de ene he!ft v#n uw

 verm
o"en toekennen ##n één of m

eer perso-
nen en or"#n$s#t$es. D

e #ndere he!ft $s vo!"ens de w
et voorbehouden ##n de 

reserv#t#$re erf"en#m
en, zo#!s de huw

e!$%ksp#rtner en de k$nderen, of #!s er 
"een over!evende k$nderen z$%n, de k!e$nk$nderen en #chterk!e$nk$nderen.

Bent u #ehuw
d, m

""r hebt u #een k!nderen?
D

#n kunt u uw
 vo!!ed$"e verm

o"en n#!#ten ##n w
$e u w

$!t, m
##r uw

 huw
e!$%ksp#rtner 

heeft #!t$%d recht op m
$nstens het vrucht"ebru$k v#n de "ez$nsw

on$n" en de $nboe-
de! óf de he!ft v#n uw

 n#!#tensch#p $n vrucht"ebru$k. D
e n##kte e$"endom

 v#n uw
 

"oederen "##t vo!"ens de w
et n##r uw

 f#m
$!$e, of, #!s d$e er n$et $s, n##r de st##t.

G
een huw

e%!$ksp"rtner en #een k!nderen?
D

#n "##t uw
 n#!#tensch#p n##r uw

 ouders, #!s d$e no" $n !even z$%n, en n##r 
uw

 broers en zussen, #!s u d$e hebt en #!s z$% no" !even. Uw
 n#!#tensch#p 
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D
e test"tor m

oet ouder d"n 16 $""r z!$n
W

$e %on"er d#n 16 $s, k#n "een rechts"e!d$" test#m
ent m

#ken. Een m
$nder-

%#r$"e d$e ouder d#n 16 $s, k#n d#t w
e!, m

##r d#n m
##r voor de he!ft v#n z$%n 

verm
o"en. M

eerder%#r$"en kunnen over hun vo!!ed$"e verm
o"en besch$kken.

H
et test"m

ent m
oet #oed op#este%d z!$n

Een test#m
ent k#n n$et u$t"evoerd w

orden #!s het h#ndschr$ft n$et of s!echt !eesb##r $s.

Som
s form

u!eert de test#tor z$%n w
ensen n$et du$de!$%k "enoe". Een z$n #!s ‘D

e #nt$eke 
m

eube!en "##n n##r m
$%n !$eve!$n"sneef’ st##t open voor $nterpret#t$e: om

 w
e!ke 

m
eube!en "##t het prec$es, en w

$e $s de !$eve!$n"sneef? Ze""en d#t het de m
eube!en 

$n de w
oonk#m

er betreft en de !$eve!$n"sneef Peter $s, $s no" n$et concreet "enoe".

Benoem
 de "oederen d$e u w

$!t n#!#ten du$de!$%k en zet er te!kens b$% w
$e 

ze kr$%"t, m
et voorn##m

, n##m
, "eboorted#tum

 en -p!##ts en zo m
o"e-

!$%k ook het #dres. L##t u $ets n# ##n een "oed doe!, neem
 d#n cont#ct op 

m
et de or"#n$s#t$e om

 de %u$ste ben#m
$n" en rechtsvorm

 te kennen.

Verder $s het n#tuur!$%k cruc$##! d#t u uw
 test#m

ent d#teert en ondertekent.

Vr""# "dv!es en b!$st"nd
Bent u onzeker over de form

u!er$n" v#n uw
 test#m

ent? Tw
$%fe!t u of u w

e! 
"eze"d hebt w

#t u w
$!t ze""en? Vr##" d#n #dv$es ##n een spec$#!$st, 

zo#!s een not#r$s of not#r$ee! %ur$st. D
$e he!pt u om

 een rechts"e!d$" tes-
t#m

ent op te ste!!en d#t u$t"evoerd k#n w
orden zo#!s u d#t w

enst.

17 l K"n !k m
!$n test"m

ent no# ver"nderen?
U

 m
##kt uw

 test#m
ent op een bep##!d punt $n uw

 !even. D
e keuzes d$e 

u d#n m
##kt, h#n"en #f v#n de s$tu#t$e w

##r$n u z$ch op d#t m
om

ent 
bev$ndt en v#n uw

 re!#t$e m
et de m

ensen en de w
ere!d rondom

 u.

M
##r het !even z$t vo! w

end$n"en. Uw
 s$tu#t$e ver#ndert, u kr$%"t n$euw

e $nz$ch-
ten, en uw

 re!#t$e m
et de #nderen en de w

ere!d b!$%ft ook n$et deze!fde.

D
e "evo!"en v#n de keuzes d$e u $n uw

 test#m
ent m

##kt, du$ken p#s op 
w

#nneer u er n$et m
eer bent. D

#n $s het te !##t om
 no" $ets te ver#nderen. 

D
##rom

 $s het "oed uw
 test#m

ent re"e!m
#t$" te bek$%ken en ##n te p#ssen.

Zo!#n" u !eeft en "ezond v#n "eest bent, kunt u uw
 test#m

ent herroe-
pen, ##np#ssen, vern$et$"en of he!em

##! herschr$%ven. U kunt d#t doen b$% 
deze!fde not#r$s of er een #ndere not#r$s voor $nsch#ke!en. Een e$"enh#n-
d$" test#m

ent kunt u ze!f vern$et$"en en verv#n"en door een n$euw
.

Best##t er v#n u m
eer d#n één test#m

ent, d#n w
orden de bep#!$n"en $n de 

versch$!!ende test#m
enten m

et e!k##r ver"e!eken: de recentste besch$kk$n-
"en s!u$ten enke! de oudste u$t d$e de recentste te"enspreken, terw

$%! #!!e 
#ndere besch$kk$n"en "e!d$" b!$%ven. Versch$!!ende test#m

enten of vers$es 
erv#n hebben, $s "een "oed $dee. H

et zor"t #!!een m
##r voor verw

#rr$n" en 
verhoo"t het r$s$co d#t uw

 test#m
ent n$et u$t"evoerd k#n w

orden.

Be%"n#r!$k
A!s u uw

 test#m
ent w

$%z$"t of een n$euw
 m

##kt, m
oet u u$tdrukke!$%k verm

e!-
den d#t het ##n"ep#ste of n$euw

e docum
ent #!!e voor"##nde besch$kk$n"en 

herroept. Be"$n uw
 test#m

ent d##rom
 #!t$%d m

et de z$n ‘Ik herroep en vern$et$" 
m

$%n vor$"e test#m
enten en w

$!sbesch$kk$n"en’ —
 ook #!s het uw

 #!!ereerste 
test#m

ent $s —
 en denk er##n om

 het te d#teren en te ondertekenen.

 

18 l W
"t kost een test"m

ent?
H

et $s m
oe$!$%k om

 d##r een bedr#" op te p!#kken. Een test#-
m

ent k#n kort en eenvoud$" z$%n, m
##r ook !#n" en $n"ew

$kke!d. En 
de t#r$even v#n de not#r$ssen z$%n ook n$et #!!em

##! "e!$%k.

Reken op een bedr#" tussen 250 en 500 euro om
 uw

 test#m
ent door een 

not#r$s te !#ten m
#ken. U

 hebt d#n een not#r$ee! test#m
ent, m

et de zeker-
he$d d#t u n$ets over het hoofd "ez$en hebt, d#t uw

 test#m
ent rechts"e!d$" 

$s en d#t het u$t"evoerd k#n w
orden zo#!s u het "ep!#nd hebt. D

e not#r$s 
z#! het ook re"$streren b$% het Centr##! Re"$ster v#n Test#m

enten.

16 l W
"t zet !k beter  

n!et !n m
!$n test"m

ent?
M

et een test#m
ent bep##!t u hoe uw

 verm
o"en n# uw

 over!$%den verdee!d m
oet w

orden.

W
ensen $n verb#nd m

et het !evense$nde, de u$tv##rt of or"##ntr#ns-
p!#nt#t$e, b$%voorbee!d, st##n beter n$et $n een test#m

ent. Test#m
enten 

kom
en boven w

#ter n# het over!$%den en w
orden p#s d##rn# beh#n-

de!d, w
##rdoor der"e!$%ke w

ensen te !##t "ez$en w
orden.

O
f u be"r#ven of "ecrem

eerd w
$!t w

orden, kunt u m
eede!en ##n de "em

eente. Zow
e! 

de n#best##nden #!s de u$tv##rtondernem
er m

oeten uw
 keuze respecteren, en de 

"em
eente z#! n#"##n of d#t ook "ebeurt. D

e w
ens betre'

ende de voo"d$% over een 
k$nd k#n w

e! $n een test#m
ent. M

##r het test#m
ent $s en b!$%ft boven #!!es een #kte 

w
##r$n een erfl#ter bep##!t w

#t er n# z$%n over!$%den m
et z$%n verm

o"en m
oet "ebeuren.

Le"t u "r##" een w
$!sbesch$kk$n" v#st d$e n$ets m

et uw
 verm

o"en te m
#ken 

heeft? Vr##" d#n ##n uw
 not#r$s of een not#r$ee! %ur$st hoe u d#t het best doet.
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19 l H
oe w

eet m
en of  

!k een test"m
ent heb?

Uw
 n#best##nden m

oeten te w
eten kunnen kom

en of u een test#-
m

ent "em
##kt hebt en w

e!ke not#r$s het d#n $n bew
#r$n" heeft.

U kunt d#t verte!!en ##n uw
 beste vr$end of een #ndere vertrouw

enspersoon. U kunt 
het op een br$ef%e schr$%ven, m

et de n##m
 en het #dres v#n de not#r$s erb$% en d#t 

br$ef%e op een p!##ts !e""en w
##r het zeker "evonden w

ordt. U kunt uw
 test#m

ent ook 
v$# de not#r$s !#ten re"$streren b$% het CRT, het Centr##! Re"$ster v#n Test#m

enten.

W
"t !s het CRT?

H
et Centr##! Re"$ster v#n Test#m

enten $s een d#t#b#nk m
et de "e"evens v#n #!!e 

not#r$ë!e en $ntern#t$on#!e test#m
enten. En v#n de e$"enh#nd$"e test#m

enten w
#nneer 

d$e b$% een not#r$s $n bew
#r$n" "e"even z$%n en de test#tor de not#r$s "evr##"d heeft 

om
 ze te re"$streren. D

e d#t#b#nk bev#t ook "e"evens v#n #ndere vorm
en v#n u$terste 

w
$!sbesch$kk$n"en, zo#!s schenk$n"en tussen echt"enoten en huw

e!$%ksovereenkom
sten 

d$e c!#usu!es bev#tten d$e een $nv!oed hebben op de #fw
$kke!$n" v#n de n#!#tensch#p.

H
et CRT w

ordt beheerd door de Kon$nk!$%ke Feder#t$e v#n het Be!"$sche N
ot#r$##t.

W
e%ke #e#evens houdt het CRT b!$?

In het re"$ster st##n enke! de $dent$te$t v#n de test#tor, de n##m
 v#n de not#r$s 

d$e het test#m
ent bew

##rt en de d#tum
 v#n de #kte. H

et CRT bew
##rt "één kop$e 

v#n uw
 test#m

ent en verm
e!dt op "een enke!e m

#n$er $ets over de $nhoud erv#n.

Is de re#!str"t!e #ehe!m
?

J#, de re"$str#t$e b!$%ft "ehe$m
 zo!#n" u !eeft. Zo k#n n$em

#nd t$%dens uw
 !even te w

eten 
kom

en of u #! d#n n$et een test#m
ent "em

##kt hebt. N
# uw

 over!$%den k#n e!ke betrok-
ken persoon het CRT r##dp!e"en, persoon!$%k of v$# een not#r$s, rechter of #dvoc##t.

U hoeft n#tuur!$%k n$et "ehe$m
 te houden d#t u een test#m

ent 
"em

##kt hebt en w
##r het z$ch bev$ndt. Zo#!s eerder "eze"d: #!s 

n$em
#nd het w

eet, w
orden uw

 !##tste w
ensen n$et u$t"evoerd.

W
!e doet de re#!str"t!e en w

"t kost het?
D

e re"$str#t$e v#n een test#m
ent kunt u n$et ze!f doen: 

een not#r$s m
oet d#t voor u re"e!en.

D
e $nschr$%v$n" $n het CRT kost 25 euro. D

#t bedr#" z$t v##k #! $n het t#r$ef d#t de 
not#r$s ##nrekent voor het opm

#ken en/of $n bew
#r$n" nem

en v#n uw
 test#m

ent.

K"n !k m
!$n e!#enh"nd!# test"m

ent re#!streren?
D

#t $s m
o"e!$%k, m

##r u m
oet het w

e! v$# de not#r$s doen.

H
et $s een "oed $dee om

 het te !#ten re"$steren: #!s u het ze!f bew
##rt, k#n 

het ver!oren r#ken, noo$t "evonden w
orden of ‘$n verkeerde h#nden v#!!en’.

Zor# d"t m
en uw

 test"m
ent k"n v!nden

A!s u w
$!t d#t uw

 !##tste w
ensen u$t"evoerd w

orden, m
oet m

en n# uw
 over!$%den 

kunnen w
eten d#t u een test#m

ent "em
##kt hebt en w

##r het z$ch bev$ndt. 
H

et !#ten re"$streren b$% het CRT $s de beste m
#n$er om

 d##rvoor te zor"en.

20 l B!$ w
!e k"n !k terecht  

voor "dv!es en b!$st"nd?
Een test#m

ent m
#ken k#n eenvoud$" z$%n. M

##r ook $n"ew
$kke!d. H

et h#n"t v#n ver-
sch$!!ende f#ctoren #f. O

nder m
eer v#n uw

 f#m
$!$#!e s$tu#t$e, de s#m

enste!!$n" v#n uw
 

verm
o"en en d#t v#n uw

 p#rtner, de c!#usu!es $n het huw
e!$%kscontr#ct, schenk$n"en 

d$e u #! "ed##n hebt en de w
et"ev$n" op het m

om
ent d#t u uw

 test#m
ent m

##kt.

D
##rom

 $s het "oed om
 er een not#r$s b$% te betrekken. O

f een not#r$ee! %ur$st of 
een #ndere expert $n erfrecht, n#!#tensch#ppen en test#m

enten. D
$e m

ensen 
kennen hun v#k en kunnen u #dv$seren en b$%st##n, zod#t u een test#m

ent 
opm

##kt d#t vo!doet ##n de e$sen v#n de w
et, he!der en spec$fiek $s en u$t"e-

voerd k#n w
orden. D

#t $s de beste "#r#nt$e d#t uw
 w

ensen $n"ew
$!!$"d w

orden.

W
"t doet de not"r!s?

B$% de not#r$s kunt u terecht voor #dv$es en voor het opm
#ken, bew

#ren 
en re"$streren v#n uw

 test#m
ent. H

ebt u uw
 test#m

ent ze!f "eschreven, 
d#n kunt u het b$% de not#r$s $n bew

#r$n" "even. W
$!t u uw

 test#m
ent door 

de not#r$s !#ten opste!!en, d#n hebt u "ew
oon!$%k eerst een verkennend 

"esprek en "ebeurt de opm
##k v#n het docum

ent op een !#ter t$%dst$p.

W
"t doen de not"r!ee% $ur!sten v"n Kom

 op te#en K"nker?
U

 kunt u vr$%b!$%vend en koste!oos !#ten #dv$seren en b$%st##n door de not#r$ee! 
%ur$sten v#n Kom

 op te"en K#nker. D
#t z$%n fu!!t$m

e profess$on#!s $n de rechten, 
"espec$#!$seerd $n erfrecht, !e"#ten en test#m

enten. Ze z$%n even onder!e"d $n 
de m

#ter$e #!s de not#r$s. Ze w
erken m

et u $n #!!e vertrouw
en, ob%ect$v$te$t en 

d$scret$e om
 u te he!pen b$% de verde!$n" v#n uw

 verm
o"en vo!"ens uw

 persoon-
!$%ke w

ensen, zonder d##rb$% Kom
 op te"en K#nker n##r voren te schu$ven.
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N
"t"s$" Verm

eu%en he%pt m
et r""d en d""d

H
ebt u vr#"en? W

$!t u m
eer $nform

#t$e? Bespreekt u "r##" uw
 

persoon!$%ke s$tu#t$e en w
ensen? N

eem
 d#n cont#ct op m

et N
#t#s%# 

Verm
eu!en voor een vr$%b!$%vend "esprek. D

#t k#n b$% u thu$s of op het 
k#ntoor v#n Kom

 op te"en K#nker. Er $s "een enke!e verp!$cht$n", en 
#!!es w

ordt $n het vo!ste vertrouw
en besproken. N

#t#s%# Verm
eu!en $s 

not#r$ee! %ur$st "espec$#!$seerd $n erfrecht, !e"#ten en test#m
enten, 

en heeft m
eer d#n v$%fentw

$nt$" %##r erv#r$n" $n het #dv$seren en 
be"e!e$den v#n m

ensen d$e een test#m
ent w

$!!en opm
#ken.

 n#t#s%#.verm
eu!en@

kom
opte"enk#nker.be 

 02 227 69 69

U
 he%pt k"nker verm

!$den
Kom

 op te"en K#nker w
$! er m

ee voor zor"en d#t m
$nder m

ensen k#nker kr$%"en. 
W

e voeren str$%d te"en t#b#k, b$%voorbee!d, en $%veren b$% de overhe$d voor w
ets-

w
$%z$"$n"en d$e het r$s$co op k#nker verk!e$nen. D

##rn##st sens$b$!$seren en 
$nform

eren w
e de bevo!k$n" over m

o"e!$%ke oorz#ken v#n k#nker en over de 
voor- en n#de!en v#n vroe"t$%d$"e k#nkeropspor$n" door bevo!k$n"sonderzoek.

U
 he%pt k"nker verz"chten

M
ensen m

et k#nker hebben nood ##n m
ed$sche verzor"$n", m

##r ook 
##n ps(ch$sche, em

ot$one!e, soc$#!e en som
s fin#nc$ë!e steun.

U
 zor"t m

ee voor een betere ps(chosoc$#!e zor" en een betere !evenskw
#!$te$t 

voor w
$e m

et k#nker "econfronteerd w
ordt. U

 m
##kt het m

o"e!$%k d#t onze zor"-
vr$%w

$!!$"ers k#nkerp#t$ënten kunnen b$%st##n. D
#t $edereen d$e een !u$sterend 

oor nod$" heeft, cont#ct k#n opnem
en m

et de K#nker!$%n. En d#t !ot"enoten 
!$ef en !eed m

et e!k##r kunnen de!en. D
#nkz$% u kunnen k$nderen m

et k#nker e!k 
%##r een w

eek%e zor"e!oos op k#m
p. En p#t$ënten d$e door k#nker $n de fin#n-

c$ë!e prob!em
en r#ken en m

et hun beperkt $nkom
en hun ho"e zor"kosten n$et 

kunnen bet#!en, kr$%"en d#nkz$% u steun v#n het K#nkerfonds. En d#t $s m
##r een 

k!e$ne "reep u$t de !$%st m
et m

#n$eren w
##rop u m

ensen m
et k#nker he!pt.

_____

‘Ik !eef "# $"ren ""n !oede doe#en w
""r %k s&m

p"th%e voor 
voe#, zo"#s V%##" S"m

son, m
""r d"n !""t het m

eest"# om
 

k#e%nere bedr"!en. Toen %k m
%$ "fvroe! w

"t %k zou doen "#s 
%k m

éér zou w
%##en !even, kw

"m
 %k b%$ Kom

 op te!en K"nker 
terecht. Ze hebben m

oo%e, nobe#e doe#en, en het %s een 
betrouw

b"re %nste##%n!. D""rom
 v%nd %k d"t ze n" m

%$n over#%$-
den een !roter #e!""t verd%enen. Ik k"n er het #eed v"n k"n-
kerp"t%ënten m

ee verz"chten. M
ensen %n m

%$n vr%endenkr%n! 
z%$n ""n k"nker over#eden, en %k w

eet w
"t ze door!em

""kt 
hebben. Ik ben b#%$ d"t %k op deze m

"n%er m
%$n steent$e k"n 

b%$dr"!en om
 de nood v"n k"nkerp"t%ënten te ver#%chten, 

ook "#s %k er n%et m
eer ben.’ —

 Er!k (64), Zw
!"ndrecht

_____

21 l W
""rom

 Kom
 op te#en K"nker 

opnem
en !n m

!$n test"m
ent?

U doet $ets b$%zonders voor het !even. U dr##"t b$% ##n het re#!$-
seren v#n een w

ere!d zonder k#nker. Een w
ere!d w

##r$n w
e "een 

"e!$efden m
eer ver!$ezen ##n d$e vrese!$%ke z$ekte.

Een w
ere!d zonder k#nker, d#t $s de "rote droom

 v#n Kom
 op te"en 

K#nker. En w
e z$%n v#stbes!oten om

 d$e w
##r te m

#ken. D
#t kunnen 

w
e #!!een m

##r doen m
et de steun v#n m

ensen #!s u.

O
m

 k#nker u$t de w
ere!d te he!pen $s b##nbrekend w

etensch#ppe!$%k onderzoek 
nod$", en kw

#!$t#t$ef "oede zor". En d$e kosten hee! vee! "e!d. D
#nkz$% "$ften, 

schenk$n"en en !e"#ten kunnen w
e de str$%d te"en k#nker b!$%ven voeren.

Kom
 op te"en K#nker kr$%"t "een structure!e overhe$dssteun en h#n"t vo!!e-

d$" #f v#n de vr$%"ev$"he$d v#n m
ensen #!s u. D

##rom
 zou het fi%n z$%n, m

ocht u 
w

$!!en overw
e"en om

 Kom
 op te"en K#nker $n uw

 test#m
ent op te nem

en.

U
 he%pt k"nker bestr!$den

U steunt het w
etensch#ppe!$%k onderzoek. D

#t $s onm
$sb##r om

 k#nker te voorkom
en, 

vroe"er op te sporen, beter te beh#nde!en en op te vo!"en. W
etensch#ppe!$%k onder-

zoek $s ook nod$" om
 de !evenskw

#!$te$t v#n k#nkerp#t$ënten te verbeteren. D
#nkz$% u 

k#n ook be!oftevo! onderzoek d#t "een of onvo!doende fin#nc$er$n" v#n de overhe$d 
kr$%"t, voort"ezet w

orden, zod#t het toch v#n "rote beteken$s k#n z$%n voor de p#t$ënt.

Kom
 op te"en K#nker $nvesteert u$ts!u$tend $n kw

#!$t#t$ef hoo"w
##rd$" onderzoek m

et 
een m

#x$m
#!e $m

p#ct op de k#nkerp#t$ënt. W
e se!ecteren #!!e pro%ecten zor"vu!d$" en 

vo!"en n#uw
!ettend de u$tvoer$n" erv#n op. D

e hoo"ste pr$or$te$t "##t n##r pro%ecten 
d$e !e$den tot "rotere "enez$n"sk#nsen en een betere !evenskw

#!$te$t. W
e v$nden het 

ook be!#n"r$%k d#t de resu!t#ten zo sne! m
o"e!$%k een versch$! m

#ken voor de p#t$ënt.
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 %e#""t !s !n #oede h"nden
Kom

 op te"en K#nker beheert uw
 !e"##t profess$onee!, tr#nsp#r#nt en m

et respect.

O
nze %##rreken$n" w

ordt neer"e!e"d b$% de N
#t$on#!e B#nk. Een on#f-

h#nke!$%k bure#u v#n rev$soren contro!eert de boeken.

E!k %##r versch$%nt een u$t"ebre$d %##rvers!#", w
##r$n u !eest hoe 

w
e onze m

$dde!en besteden $n de str$%d te"en k#nker. 

W
e w

erken m
et du$de!$%k om

schreven en contro!eerb#re procedures voor de 
u$t"$fte v#n fisc#!e #ttesten, de opvo!"$n" v#n !e"#ten, de toekenn$n" v#n toe!#-
"en voor w

etensch#ppe!$%k onderzoek en #!!e #ndere fin#nc$ë!e #ct$v$te$ten.

Kortom
: uw

 !e"##t $s b$% ons $n "oede h#nden.

D
oet u %!ever een schenk!n#?

U kunt ook t$%dens uw
 !even b$%dr#"en ##n de str$%d 

te"en k#nker. D
oor een schenk$n" te doen.

N
et #!s een !e"##t k#n een schenk$n" best##n u$t roerende en/of onroe-

rende "oederen. Schenkt u ons #!s be!#st$n"p!$cht$"e een "e!dbedr#", 
d#n k#n d#t $n ##nm

erk$n" kom
en voor be!#st$n"verm

$nder$n".

Cont"cteer ons vr!$b%!$vend
A!s u d#t w

enst, kunt u een #fspr##k m
#ken, om

 vr$%b!$%vend m
et onze 

spec$#!$sten te pr#ten over de m
o"e!$%kheden om

 de str$%d te"en k#nker 
te steunen m

et een schenk$n" of !e"##t ##n Kom
 op te"en K#nker.

 02 227 69 69 
 test#m

ent@
kom

opte"enk#nker.be

N
ettoverm

o#en 
Tot##! v#n de bez$tt$n"en v#n de 
over!eden persoon $n Be!"$ë en $n het 
bu$ten!#nd verm

$nderd m
et z$%n schu!den 

(ook netto-##ndee! "enoem
d)

R
eserv"t"!r dee% 

W
ette!$%k bescherm

d m
$n$m

um
erfdee! 

d#t voorbehouden $s ##n de 
reserv#t#$re erf"en#m

en (ook 
reserve of erfreserve "enoem

d)

R
eserv"t"!re erf#en"m

en 
W

ette!$%ke erf"en#m
en ##n w

$e 
het reserv#t#$r dee! toekom

t: de 
!#n"st!evende echt"enoot en k$nderen, en 
k!e$nk$nderen $n "ev#! v#n p!##tsvervu!!$n"

R
eserve 

Z$e reserv#t#$r dee!

R
oerende #oederen 

Goederen d$e ‘verp!##tsb##r’ z$%n, 
zo#!s "e!d, #uto’s, m

eube!en, 
%uw

e!en en kunstw
erken

S
uccess!erechten 

Be!#st$n" d$e de erf"en#m
en op de 

erfen$s m
oeten bet#!en ($n V!##nderen 

ook erfbe!#st$n" "enoem
d)

Test"m
ent 

Persoon!$%k docum
ent w

##r$n 
de test#tor verm

e!dt w
$e n# z$%n 

over!$%den bep##!de "oederen kr$%"t

B"s!sbe#r!ppen
A!s het "##t over erven, test#m

enten en !e"#ten, kom
en w

e n$et-#!!ed##"se 
w

oorden en be"r$ppen te"en. D
$e du$ken ook op $n deze "$ds. W

e !e""en 
ze h$er kort u$t. U kunt d$t b!#d open"evouw

en !#ten, zod#t u b$% het !ezen 
de verk!#r$n" v#n de m

eeste w
oorden en be"r$ppen sne! kunt v$nden.

Test"tor 
Persoon d$e een test#m

ent 
m

##kt of "em
##kt heeft

Vo%%e e!#endom
 

Vo!!e e$"endom
 $s n##kte e$"endom

 (z$e 
d##r) p!us vrucht"ebru$k (z$e d##r): w

$e 
b$%voorbee!d een #pp#rtem

ent $n vo!!e 
e$"endom

 erft, heeft het #pp#rtem
ent $n 

z$%n bez$t en m
#" er ook $n w

onen of het 
verhuren en de huur$nkom

sten "en$eten

Vrucht#ebru!k 
W

$e het vrucht"ebru$k v#n een "oed 
kr$%"t, heeft het recht om

 het te "ebru$ken 
en er de vruchten v#n te "en$eten: 
h$% k#n het bu$tenverb!$%f betrekken of 
verhuren en er de huur v#n opstr$%ken, $n 
de "ez$nsw

on$n" w
onen, de $nteresten 

ontv#n"en v#n sp##r"e!den enzovoort

W
ette%!$ke erf#en"m

en 
Erf"en#m

en d$e door de w
et 

$n ##nm
erk$n" kom

en om
 de 

n#!#tensch#p te ontv#n"en

Besch!kb""r dee% 
D

ee! v#n het verm
o"en w

##rover 
de erfl#ter vr$% k#n besch$kken

CRT 
Centr##! Re"$ster v#n Test#m

enten

Erfbe%"st!n# 
Be!#st$n" d$e de erf"en#m

en op 
de erfen$s m

oeten bet#!en (ook 
success$erechten "enoem

d)

Erfen!s 
Z$e n#!#tensch#p

Erf#en""m
 

Persoon d$e erft (ook 
erfopvo!"er "enoem

d)

Erfl"ter 
Persoon d$e over!eden $s en 
een n#!#tensch#p n#!##t

G
r""d 

Gr##d v#n verw
#ntsch#p, d$e verte!t hoe 

d$cht de erf"en##m
 b$% de erfl#ter st##t

K%ov!n# 
Sp!$ts$n" v#n de erfen$s $n tw

ee 
"e!$%ke de!en, w

##rv#n de ene he!ft 
toekom

t ##n de n#best##nden v#n 
de erfl#ter ##n v#ders z$%de en de 
#ndere he!ft ##n m

oeders z$%de

L"n#st%evende echt#enoot 
Persoon v#n een "ehuw

d koppe! 
d$e #chterb!$%ft n# het over!$%den 
v#n de huw

e!$%ksp#rtner 

Le#""t 
Schenk$n" v#n roerende en/of 
onroerende "oederen v$# test#m

ent.

Le#"t"r!s 
Persoon d$e een !e"##t kr$%"t

N
""kte of b%ote e!#endom

 
W

$e de n##kte of b!ote e$"endom
 v#n 

een "oed erft, $s e$"en##r v#n het 
"oed, m

##r zonder het recht om
 het 

te "ebru$ken of het "enot erv#n te 
hebben, w

#nt d#t recht kom
t toe ##n 

de vrucht"ebru$ker (z$e vrucht"ebru$k).

N
"%"tensch"p 

Gehee! v#n "oederen en schu!den en 
v#n rechten en verp!$cht$n"en d$e een 
over!eden persoon n#!##t, de erfen$s

O
nroerende #oederen 

Goederen d$e ‘n$et verp!##tsb##r’ 
z$%n, zo#!s "ronden, #pp#rtem

enten, 
hu$zen en hun ##nhor$"heden

O
rde 

Groep v#n f#m
$!$e!eden d$e ##nspr##k 

k#n m
#ken op een n#!#tensch#p

P%""tsvervu%%!n# 
B$% p!##tsvervu!!$n" w

ordt de p!##ts 
v#n een erf"en##m

 $n"enom
en 

door z$%n k$nderen, b$%voorbee!d 
om

d#t de erf"en##m
 over!eden $s 

of de erfen$s verw
orpen heeft

_____

‘W
%$ z%$n hee# b#%$ "#s u bes#u%t Kom

 op te!en K"nker te 
steunen m

et een schenk%n! of door ons op te nem
en %n uw

 
test"m

ent. Ik !"r"ndeer u d"t w
e m

et "##e respect om
!""n 

m
et uw

 schenk%n! of #e!""t en d"t uw
 b%$dr"!e u%tstekend 

besteed w
ordt. L""t het ons zeker w

eten "#s u ons %n uw
 

test"m
ent zet, zod"t w

e u kunnen bed"nken én u kunnen 
verte##en w

"t u m
et uw

 b%$dr"!e "##em
""# m

o!e#%$k m
""kt.’ 

—
 M

#rc M
!ch!$s, #$%em

een d!recteur Kom
 op te%en K#nker

_____
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