
Een nalatenschap roept vaak veel vragen op.  
Wij hebben de meest voorkomende vragen op een rijtje gezet.

“Wie krijgt mijn erfenis?”

Dat bepaalt u helemaal zelf!

Hoe wilt u uw bezit doorgeven? En hoe wilt u het 

verdelen? Dat kunt u vastleggen in een testament. 

Nalaten kan aan familie, vrienden, maar ook aan 

een vereniging, goed doel of culturele instelling.  

Maar net hoe u uw bezit wilt achterlaten en wilt 

laten voortleven. Er is heel veel mogelijk ....

Is  er geen testament?

Dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn en wie 

welk deel krijgt.

 

Via een codicil

Met dit handgeschreven document voorzien  

van datum, plaats en handtekening, kunt u 

vastleggen wie welke spullen van u erft en  

welke wensen u voor uw crematie of  

begrafenis hebt. Dit zijn de enige zaken  

die u kunt regelen via een codicil.  

Verdelen van uw huis, spaargeld of  

duurdere bezittingen dienen te  

worden vastgelegd in een testament.

“Ik heb maar een klein beetje spaargeld.  
Heb ik dan ook een testament nodig?”

Vaak bezit u meer dan u zelf denkt!
Er kunnen verschillende redenen zijn om een testament op te stellen, de hoogte van uw spaargeld zegt 
niets over uw wensen of bezittingen. Wilt u bijvoorbeeld de wettelijke verdeling aanpassen, erfbelasting 
besparen, nalaten aan een goed doel of een executeur aanwijzen? Dan moet u dit vastleggen in een 
testament.

Meest gestelde vragen 
over nalaten



“Ik wil mijn verzameling graag aan mijn kleinzoon schenken, 
kan dat?” 
 

Dat kan zeker!
Als u een verzameling, vermogen of auto wilt nalaten aan een specifiek iemand, moet u dit vast laten leggen 
in uw testament. Ook over waardevolle spullen betalen uw erfgenamen erfbelasting. Goede doelen met 
ANBI-status betalen geen belasting.

“Hoe voorkom ik conflicten 
bij de verdeling van mijn 
erfenis?”
 

Praat erover
Zo komt niemand voor verrassingen te staan. 
Zorg ervoor dat dingen duidelijk zijn en 
vastgelegd.

U kunt een executeur aanwijzen 
Een executeur benoemt u in uw testament.  
Deze persoon regelt de erfenis en verdeling 
hiervan volgens uw wensen. Erfgenamen  
hebben dan minder kans op discussie.  
Het is belangrijk dat u deze persoon vertrouwt. 
Het kan bijvoorbeeld een familielid, vriend(in) of 
notaris zijn die onafhankelijk is.

Idealen laten voortleven
Als u iets wilt nalaten aan een goed doel kan dat via een 
testament. Een handgeschreven verklaring is namelijk niet 
voldoende.  Goede doelen met een ANBI-status betalen geen 
belasting en zijn blij met elke gift. Klein of groot alles wordt 
goed besteed. Lees hierover meer op onze website of vraag de 
brochure aan via www.vriendensophia.nl/nalaten

3 tips

1.  Praat erover 
2. Regel het  
3.  Leg het vast

“Ik heb mij jarenlang met veel plezier ingezet voor iets wat ik 
belangrijk vind, kan ik dit ook opnemen in mijn testament?”



De Stichting Vrienden van het Sophia is aangesloten bij toegift.nl

Staat uw vraag er niet bij? 

Neem dan contact op met Madelief Mac Clean. 
Telefonisch via 010-703 6750 of per mail via 
mmaclean@vriendensophia.nl

“Kan ik mijn testament later 
nog aanpassen?”
 
Om uw testament aan te passen kunt u twee 

dingen doen: 
1.  U kunt te allen tijde uw testament   
 aanpassen.
2. U kunt er ook voor kiezen een nieuw   
 testament te maken, daarmee komt   
 automatisch het oude te vervallen.

“Kan ik ervoor zorgen dat 
mijn steun aan een goed 
doel doorgaat nadat ik 
overlijd?”
 

Ja dat is mogelijk!
Laat wel altijd uw wensen door een notaris 
vastleggen, een eigen handgeschreven 
verklaring is namelijk niet voldoende.  
Het opmaken van een testament moet via  
de notaris.


