
 

 

 
TOELICHTING TESTAMENTEN 

 
 
Deze toelichting is een vrije weergave van de hoofdlijnen van de aan jullie toegezonden 
ontwerpen. In geval van een geschil is de tekst van de getekende akte beslissend. 
 
Erfstelling 
In je testament benoemen jullie elkaar over en weer tot erfgenaam (artikel 2 van het 
testament). Dit betekent dat je partner al je vermogen (en ook schulden) zal erven. 
In artikel 3 regel je dat als jullie tegelijk met of na elkaar overlijden jullie beide families ieder 
voor de helft erven. Op deze manier voorkom je dat als een van jullie (vlak) na de ander 
overlijdt de familie van de eerst overledene niets erft. 
Degene die het langste leeft heeft wel altijd de mogelijkheid om een nieuw testament te 
maken met een andere regeling. 

 
Executele 
Jullie benoemen elkaar tot executeur. De executeur is de afwikkelaar van de nalatenschap. 
Het is onder andere zijn taak jouw uitvaart te regelen de vereiste belastingaangiftes (voor de 
erf- en inkomstenbelasting) te doen.   
Eventueel: Voor het geval je partner de executele niet kan aanvaarden benoem je een 
opvolgend executeur.  
 
Uitsluitingsclausule 
Verder is in het testament een uitsluitingsclausule opgenomen. Door een uitsluitingsclausule 
in het testament op te nemen blijft hetgeen uit de nalatenschap wordt verkregen geheel privé. 
Het valt niet in een gemeenschap van goederen waarin de verkrijger gehuwd mocht zijn of 
die door een geregistreerd partnerschap mocht zijn ontstaan. Bij een echtscheiding blijft de 
erfenis dan privé en hoeft dit niet te worden gedeeld met de ex-echtgenoot.  
De uitsluitingsclausule ziet alleen op het niet opgemaakte gedeelte van de erfenis. Een 
erfgenaam en zijn/haar echtgenoot mogen de erfenis dus wel samen opmaken, daarover 
beslist jouw erfgenaam zelf. De erfgenaam heeft geen recht om (bij scheiding) het 
opgemaakte deel van de erfenis terug te vragen aan zijn/haar echtgenoot.  
 
Aanpassen testamenten 

Ieder van jullie kan altijd zijn eigen testament aanpassen. 
Mochten jullie in de toekomst kinderen krijgen dan moeten jullie je testamenten aanpassen.  
 
Nederlands recht 
Jullie verklaren het Nederlands recht van toepassing. Dat wil zeggen dat het testament en de 
afwikkeling van jouw nalatenschap volgens Nederlands recht plaatsvindt. Heb je bezittingen 
of schulden in het buitenland dan kan het toch zijn dat daarvoor geldt dat het recht van dat 
land van toepassing is. Eén en ander is mede afhankelijk van internationale regelgeving en 
het nationale recht van dat land. Het is verstandig je in het betrokken land hierover nog te 
laten adviseren. 
 
Slot 
Zoals gezegd is deze toelichting een vrije weergave van de hoofdlijnen van de aan jullie 



 

 

toegezonden ontwerpen van de akten. In geval van een geschil is de tekst van de getekende 
akte beslissend. 


