
Testament en begrafenis regelen 

Iedereen gaat eens dood. Het is daarom goed als je van tevoren nadenkt over 

een testament maken. 

Heb je alles goed geregeld? Of als je partner iets overkomt, kan je dan in het 

huis blijven wonen? Of kunnen de kinderen uit een vorige relatie een erfdeel 

opeisen? 

Om vervelende situaties voor jezelf en anderen te voorkomen, is het goed als je 

daarvoor afspraken erover gaat maken. Dat gaat niet alleen over geld, maar 

ook over spullen en wensen. Als je geen testament hebt, gaan je bezittingen en 

geld naar diegene die er volgens de wet recht op hebben. 

Denk bijvoorbeeld aan kinderen of een partner die in je huurhuis wonen, maar 

die niet op het huurcontract staan. Bij overlijden kan de woningbouw / 

huurbaas de woning terug vorderen;  omdat er geen huurcontract met hen 

gemaakt is voor je overlijden en zij dus geen bekende huurder zijn bij de 

woningbouw. 

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, dan krijgt de 

langstlevende partner automatisch de beschikking over de erfenis, zelfs  bij 

huwelijkse voorwaarden. Woon je samen, dan moet je altijd een testament 

laten maken om van elkaar te kunnen erven. Heb je een LAT relatie, dan erf je 

niet van elkaar en men komt niet in aanmerking voor vrijstelling van 

erfbelasting; ook al hebben zij elkaar aangewezen in een testament. 

 Kosten testament 

Een testament kan alleen door de notaris opgemaakt worden. Deze kosten 

variëren van 250 euro tot 5000 euro voor een ingewikkeld testament. Een 

handgeschreven testament geld niet.  

Op internet kan je zoeken op goedkoopste notaris en je kunt onderzoeken of je 

voor deze kosten bijzondere bijstand voor kan krijgen bij de gemeente. Neem 

je een goed doel op in je testamant dan betaalt het goede doel soms de notaris 

kosten: vraag ernaar! 



Opstellen testament 

Stel je zelf bij het maken van een testament altijd de volgende vragen: 

- Wie wil je uitsluiten van je testament? Kinderen hebben nl altijd recht op 

een legitieme portie van de erfenis. Alles wat je bij leven weggeeft aan je 

kinderen (geld, spullen) kan niet opgeëist worden door andere kinderen 

bij de erfenis verdeling. 

- Stel dat je samenwoont zonder geregistreerd partner schap, hoe wil je je 

partner achterlaten? Denk hierbij ook gelijk aan ruim voor het overlijden 

aan het aanpassen huurcontract! Meer informatie kan je hier vinden: 

https://www.juridischloket.nl/wonen-en-buren/huurwoning/overlijden-

huurder/  

- Wil je vrienden /andere personen laten erven die wettelijk niet zouden 

erven? 

- Wie regelt de uitvoering van het testament? 

- Wie regelt je begrafenis/ crematie en komen de (extra) kosten daarvan 

ook uit de erfenis of uit een aparte verzekering? 

- Zijn je kinderen minderjarig? Zie zorgt er dan voor hen na je dood? 

- Kunnen je kinderen met geld omgaan? Zo nee: wie helpt hun daarbij? 

- Wil je geld nalaten aan goede doelen? 

- Heb je bezittingen/kinderen die niet bekend zijn bij je huidige relatie? 

- Wil je je lichaam aan de wetenscha nalaten / doneren voor organen aan 

anderen? 

- Hoe om te gaan met je “digitale” bezittingen/ informatie? Kijk eens op 

digital life lecacy voor tips. 

Als je een huis erft 

Als de erfenis een huis is, is het grootste probleem voor nabestaanden vaak de 

erfbelasting. Met het afrekenen van de erfbelasting kan je niet wachten tot het 

huis verkocht is. Volgens de wet ben je verplicht om binnen 8 maanden na 

overlijden aangifte te doen van de erfenis. Vanaf dat moment betaal je ook 

heffingsrente over de erfbelasting die je verschuldigd bent. Je mag de 

woonlasten van een geërfde woning maximaal 2 jaar aftrekken van de 

belasting. De hypotheeklasten zijn niet aftrekbaar. De erfbelasting betaal je 

over de WOZ waarde van het woonhuis en niet over de waarde die het 
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uiteindelijk oplevert. Hoe lager de WOZ  waarde, hoe minder erfbelasting je 

betaald.  

Tip: https://allesovererven.nl/  daar staat ook een handige routeplanner wat je 

kunt doormaken: https://allesovererven.nl/checklists/checklist-na-overlijden/  

met goede links daaronder 

Testament opvragen 

Weet je niet of er en testament is? Dan kan je dat opvragen bij het Centraal 

Testament register. www.centraaltestamentregister.nl  

Begrafenis goed regelen  

Op de website afscheidswijzer.nl kan je  veel informatie vinden over het goed 

regelen van je begrafenis. Kijk er eens naar voor tips en ideeën. Denk 

bijvoorbeeld aan een wensen lijsten bij de uitvaart:  

- Welke mensen wil je er graag bij hebben 

- welke eten/drinken 

- welke muziek spreekt jouw aan 

- begraven zo ja op welke begraafplaats? En hoe regel je dat? 

- Cremeren: zo ja dan een urn if uitstrooien 

- Natuurbegraafplaats 

- Kist: welke materiaal? Wil je ook opgebaard worden? Kijk eens op 

www.grafkist.nl  voor diverse mogelijkheden 

- Kaarten of advertentie in de krant?  

- Uitnodigen en bedanken via internet 

- Rouwverwerking  
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