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10 redenen om een testament te regelen: 
 
1) U kunt zelf uw erfgenamen kiezen en uitsluiten;  

in het erfrecht is geregeld wie uw erfgenaam is als u geen testament na laat. Als u 
zelf wilt bepalen wie uw nalatenschap erft, dan moet u dit vastleggen in een 
testament.  
 

2) U kunt zelf een executeur benoemen; 
veel mensen benoemen een broer of zus of goede vriend tot executeur. Staat u er 
ook bij stil dat die persoon ongeveer dezelfde leeftijd heeft als u? Als u 
bijvoorbeeld de gezegende leeftijd van 92 jaar haalt, is uw broer of zus of vriend 
dan nog in staat uw executeur te zijn?  
 

3) U kunt erfbelasting besparen; 
Dit geldt niet in alle situaties en is afhankelijk van de bezittingen, schulden en wie 
uw erfgenaam is. 
 

4) U kunt een hoge(re) eigen bijdrage in de zorg voorkomen; 
Dit geldt niet voor iedereen en is afhankelijk van uw situatie. 
 

5) U kunt een uitsluitingsclausule opnemen; 
Met een uitsluitingsclausule kunt u voorkomen dat uw erfenis bij echtscheiding 
van een erfgenaam gedeeld moet worden met de ex-partner. Zo blijft uw erfenis 
bij uw eigen kinderen.  
 

6) U kunt voor minderjarige kinderen voogdij regelen; 
 

7) U kunt een bewindvoerder benoemen; 
Dit kan belangrijk zijn als u jonge erfgenamen heeft. Minderjarige kinderen 
kunnen zelf nog niet de erfenis beheren.  
 

8) U kunt speciale wensen opnemen; 
Denkt u bijvoorbeeld aan een legaat om te bepalen wie uw huisdier gaat 
verzorgen. Dit kunt u ook in een levensdossier opnemen. 
 

9) U kunt zaken vastleggen omtrent buitenlandse bezittingen of uw onderneming. 
 

10) U kunt een clausule opnemen wat er moet gebeuren als u en uw partner (en 
kinderen) samen komen te overlijden. 
 

11) U kunt een oud testament herroepen; 
Gedurende het leven kunnen zaken veranderen; een scheiding, de komst van 
kinderen, ruzie met een broer of zus. Het is raadzaam uw testament ongeveer 
iedere 2-5 jaar na te zien of deze nog bij uw huidige wensen en wetgeving 
aansluiten. 
 

12) U kunt reeds gedane schenkingen aan uw kinderen ‘compenseren’ via de erfenis. 


