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De onderwerpen die we vandaag gaan behandelen 
zijn:
- erfbelasting;
- schenkbelasting;
- actualiteiten op het gebied van testamenten;
- levenstestamenten/volmacht
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Erfbelasting

Erfbelasting is verschuldigd in geval van overlijden. De 
samenstelling van een nalatenschap en de wijze van 
afwikkeling van de nalatenschap bepalen of en hoeveel 
erfbelasting er verschuldigd is.

De wijze van afwikkeling wordt bepaald in de wet of in 
een testament.
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Erfbelasting

In 2023 geldt het volgende:
Vrijstellingen: Partner         kind/kl.kind

€ 723.526 € 22.918
Tarieven:
Waarde erfenis Partner/kind Kl.kind
€ 0 - € 138.641 10% 18%
€ 138.642 en meer 20% 36%
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Erfbelasting
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Erfbelasting

In uw testament kunt u invloed uitoefenen op de 
afwikkeling van uw nalatenschap. U kunt bepalen wie 
wat en ook wie hoeveel van u erft. U kunt deze invloed 
gebruiken om erfbelasting te besparen.
Dit doen we bijvoorbeeld door:
- renteclausule;
- afvullegaat;
- vruchtgebruiklegaat.
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Zorgkosten

In uw testament kunt u invloed uitoefenen op de 
zorgkosten die een langstlevende verschuldigd is door 
het opnemen van een zogenaamde WLZ-clausule. 
De kinderen kunnen hun erfdeel dan opeisen in het 
geval de langstlevende naar een zorginstelling 
verhuisd. Dat maakt fiscaal gezien het vermogen van 
de langstlevende kleiner en, als het goed is, gaat de 
zorgbijdrage dan ook omlaag. Economisch gezien 
verandert er niets.
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Schenkbelasting

Schenkbelasting is verschuldigd als u een schenking 
doet. 
In 2023 geldt voor dat jaar het volgende:
Vrijstellingen: kind anderen

€ 6.035 € 2.418
Tarieven:
Waarde schenking Partner/kind Kl.kind
€ 0 - € 138.641 10% 18%
€ 138.642 en meer 20% 36%
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Schenkbelasting

Eenmalig verhoogde vrijstelling:
Wie doet de schenking? Bestedingsdoel Belastingvrij bedrag
Ouder(s) aan kind Een eigen woning € 28.947

Een dure studie € 60.298
Dat beslist het kind zelf € 28.947

Iemand anders Een eigen woning € 28.947
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Schenkbelasting

Schenkingen kunnen op allerlei manieren 
plaatsvinden. Meestal vinden schenkingen plaats in 
geld. Maar een schenking kan ook ‘op papier’ worden 
gedaan. Dan erkent de schenker een bedrag schuldig 
aan de betreffende begiftigde. Er hoeft dan geen 
bedrag overgemaakt te worden, maar er moet wel 
jaarlijks rente aan de begiftigde betaald worden en de 
schenking moet in een notariële akte worden 
opgemaakt.
U mag (sinds kort) meerdere schenkingen op 1 dag 
doen.
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Actualiteiten testamenten

- tweetrapstestamenten: jaarlijkse inventarisatie van 
de nalatenschap verplicht.

- Positie onterfde kinderen versterkt door uitspraak 
over huwelijkse voorwaarden. Wellicht aanpassing 
huwelijkse voorwaarden nodig.

- Positie langstlevende mbt niet uitgekeerde 
erfenissen bevestigt door Hof Den Haag
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Levenstestament

Een regeling voor het geval iemand wilsonbekwaam 
wordt. Doorgaans twee onderdelen:
Volmacht; het aan een vertrouwenspersoon tijdens 

leven afgeven van de bevoegdheid om uw zakelijke 
belangen te behartigen

Medische volmacht en soms medische wensen 
uitspreken
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Levenstestament

Volmacht:
Zelfstandig of gezamenlijk?
Volledig voor alle handelingen?
Of bijvoorbeeld beperkingen in geld of tijd
Bancaire richtlijn beperkt vrijheid in verlenen volmacht
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Levenstestament

Volmacht:
Mogelijkheid tot ondervolmacht?
‘Selbsteintritt’, mag de gevolmachtigde namens u met 

zichzelf handelen; zoals een schenking doen?
Aanvang van de volmacht: direct of bij 

wilsonbekwaamheid?
Toezicht?
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Levenstestament

Medisch gedeelte:
Laat u goed voorlichten over een eventueel 

behandel(ge)(ver)bod of euthanasieverklaring
Opname van zo’n verklaring in een levenstestament 

bevestigt uw wil op dat moment en ook dat dit geldt 
als u wilsonbekwaam mocht zijn, maar verplicht de 
arts niet de verklaring na te komen > eigen 
verantwoordelijkheid arts

Overleg met uw arts dus essentieel. Eventueel 
opnemen van een medische volmacht



Dank voor uw aandacht!

mr. Koen van den Berg
Olenz notarissen, Veenendaal

Gespecialiseerd in (internationaal) familie- en erfrecht
Estate planner


