
Erfrecht Woordenboek 

Op onze website heb je een hoop moeilijke woorden en vaktermen gezien. We 

hebben steeds geprobeerd die goed uit te leggen.  

Waarschijnlijk lees je de komende tijd documenten die bol staan van de moeilijke 

woorden. Om ervoor te zorgen dat jij niet steeds de hele site hoeft door te lezen op 

zoek naar die woorden hebben we ze nog een keer, met uitleg, bij elkaar gezet in 

het erfrechtwoordenboek.  

 

 

Aanvaarden 

Het accepteren van een erfdeel, inclusief de schulden. Hierdoor wordt iemand 

erfgenaam. 

 

 

Ascendenten 

Ascendenten zijn bloedverwanten in de opgaande rechte lijn: je ouders, 

grootouders en overgrootouders.   

 

 

Ascendenten 

Ascendenten zijn bloedverwanten in de opgaande rechte lijn: je ouders, 

grootouders en overgrootouders.   

 

Bewind 

Bewind is de periode waarin het erfdeel wordt beheerd door iemand anders 

(bewindvoerder). Een erfgenaam kan dan niet zelfstandig beschikken over de 

geërfde goederen (vaak gebonden aan leeftijdsgrens).  

 

 

Bloedverwanten 

 

Bloedverwanten zijn personen die van elkaar afstammen of een 

gemeenschappelijke stamvader hebben.  

De graad van bloedverwantschap kan worden uitgerekend door het aantal 

geboorten tussen jouw en het andere familielid te tellen. 

Je kunt erven tot en met de zesde graad van bloedverwantschap. 

Voorbeelden: 

 Je moeder is 1e graads (in rechte lijn). 

 Je opa is 2e graads (in rechte lijn). 

 Je zus is 2e graads (in zijlijn): moeder (1) - zus (2). 

 Je tante is 3e graads (in zijlijn): moeder (1) - oma (2) - tante (3). 
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 Het kind van je achternicht is 7e graads (in zijlijn): moeder (1) - oma (2) - over 

grootmoeder (3) - oudtante (4) - nicht van moeder (5) - achternicht (6) - kind 

van achternicht (7). 

Bloot eigendom 

Bloot eigendom, daaronder wordt verstaan het eigendom waar geen lusten en 

lasten van worden genoten. Er vindt hier dus geen 'vruchtgebruik' plaats. 

 

Voorbeeld: een huis of land waarvan men eigenaar is, maar er niet in of op woont, 

daar geen vergoeding (lusten) voor ontvangt maar ook geen kosten (lasten) voor 

betaalt. De eventuele waardestijging c.q. waardedaling behoren wel bij het bloot 

eigendom 

 

Boedelkosten 

Boedelkosten zijn de kosten voor de: begrafenis- of crematiekosten, notariskosten en 

andere kosten van deskundigen (nalatenschapsafwikkelaars, mediator, accountant, 

belastingadviseur etc.). 

 

Erfdeel 

Erfdeel is dat deel van de nalatenschap waarop een erfgenaam recht heeft. 

 

F biljet 

Het F-biljet is bedoeld om aangifte te doen voor een overleden persoon bij de 

belastingen. Het F-biljet wordt in principe toegezonden aan de erven. Heeft u een F-

biljet nodig en is dit u niet toegezonden, dan kunt u het biljet aanvragen bij de 

BelastingTelefoon: 0800 - 0543.  

 

 

Holografisch testament 

Holografisch testament is een geheel eigenhandig uitgeschreven testament, ook wel 

gesloten testament genoemd en bij een notaris in bewaring gegeven.  

 

Ik opa testament 

Van een Ik opa testament spreek men als opa - oma een geldsom wil nalaten aan 

zijn klein- kinderen. Dit gebeurt veelal om dubbele vererving c.q. dubbele 

successierechten te voorkomen. Als de erfenis namelijk een generatie overslaat kan 

het tarief worden gedrukt omdat het vermogen slechts eenmaal vererft. Het 

kleinkind erft direct, niet via zijn ouders maar overigens pas wanneer deze overleden 

zijn. Het voordeel hiervan is dat er ook maar éénmaal successiebelasting hoeft te 

worden betaald. 



 

 

 

Langstlevende testament 

Bij het langstlevende testament is de langstlevende echtgenoot/geregistreerd 

partner de erfgenaam. De kinderen krijgen wel een vordering ter grootte van hun 

rechtmatige erfdeel. Het successierecht voor de kinderen moet berekend worden 

over de contante waarde van de vordering (bij huizen, aandelen e.d. de waarde 

op de dag van overlijden). De langstlevende ouder betaalt successierecht over de 

gehele nalatenschap verminderd met de waarde van de schuld aan de kinderen. 

Per 1 januari 2010 spreekt men niet meer over successierecht, maar over 

erfbelasting.  

 

 

Legaat 

 

Een legaat is een duidelijk omschreven goed of een bepaald genoemd geldbedrag 

dat je aan iemand nalaat.  

 

 

Legataris 

Een legataris is iemand aan wie je spullen of geld nalaat. Een legataris kan, maar 

hoeft niet, tot de wettelijke erfgenamen te behoren.  

 

Legitieme portie 

De kinderen hebben altijd recht op hun legitieme portie. 

Legitieme portie is dat deel van de nalatenschap waarop (klein)kinderen minimaal 

recht hebben. 

Voorbeeld: 

Echtgenote is bij testament tot enig erfgenaam benoemd, zij heeft 3 kinderen. 

Kinderen doen beroep op legitieme portie.Dus er zijn 3 kinderen en 1 partner, wat 

inhoudt dat ieder kind, als er geen testament is, 1/4 deel erft. 

Het legitieme deel is helft van 1/4 = 1/8 
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Echter, omdat moeder nog in leven is en in het testament is bepaald, dat het 

legitieme erfdeel pas opeisbaar is na het overlijden van de moeder, krijgen de 

kinderen hun legitieme erfdeel dan ook daarna pas in handen. (moeder heeft dan 

het vruchtgebruik van de erfdelen van de kinderen.) 

Legitimarissen 

 

Legitimarissen zijn de erfgenamen die een wettelijk recht hebben op een in de wet 

bepaald deel (de legitieme portie) van de nalatenschap (de erfenis). Eigen kinderen 

zijn legitimarissen. Ieder kind heeft recht op zijn erfdeel. 

 

Matrixsysteem 

Matrixsysteem is als een taxateur het gemiddelde (van de waarde) bij de verdeling 

van de nalatenschap bepaald. 

Bijvoorbeeld: de gemiddelde waarde van de te verdelen boeken. Of de 

gemiddelde waarde van de totale inboedel. 

 

Mediation 

Mediation is een vorm van conflictoplossing. Hiermee kan een vervelende, dure en 

tijdrovende procedure voor een rechtbank worden voorkomen. Door mediation 

worden onderlinge verhoudingen niet verder verslechterd. Een mediator gaat met 

de betrokken partijen op vrijwillige basis een oplossing zoeken voor het gerezen 

probleem. Een oplossing die voor ieder van de partijen bevredigend is. 

Mediation is een goed alternatief voor een gerechtelijke procedure als het gaat om 

een verwijdering tussen nauw verbonden personen waarbij verzoening uiteindelijk 

belangrijker is dan het 'gelijk krijgen'. 

 

Minuut 

Een door een notaris opgemaakt geschrift dat door hem en 

opdrachtgever/belanghebbende is ondertekend en gedagtekend . De akte dient 

tot bewijs van het in de akte gestelde. Het exemplaar dat de notaris bewaart heet 

minuut. 
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tot bewijs van het in de akte gestelde. Het exemplaar dat de notaris bewaart heet 

minuut. 

 

 

 

Schenkingsrecht 

Schenkingsrecht is de belasting die wordt geheven over de waarde van de 

geschonken goederen of gelden. De schenker moet in Nederland wonen wil de 

Nederlandse fiscus kunnen heffen. De woonplaats van de begiftigde is niet van 

belang. De arm van de fiscus is echter lang. Als een Nederlander emigreert, 

bijvoorbeeld naar België, dan blijft gedurende 10 jaar na zijn vertrek de Nederlandse 

fiscus over de schenkingen heffen. Neemt de emigrant die de schenking heeft 

gedaan een andere nationaliteit aan, dan wordt de termijn tot één jaar 

teruggebracht. Voor schenkingen van ouders aan kinderen gelden vrijstellingen. 

Sinds 1 januari 2010 spreekt men niet meer van schenkingsrecht, maar van 

schenkbelasting. 

 

 

Successierechten 

Het is een vreemde term: successierechten. Want het gaat niet om rechten, maar 

om plichten: wie iets erft, moet successierechten (belasting) betalen. Hoe groter de 

erfenis en hoe geringer de bloedverwantschap, hoe hoger de successierechten. 

 

 

Testamentair erfrecht 

Testamentair erfrecht zijn de regels die gelden als iemand een testament heeft 

gemaakt 

 

 

Testateur 

Testateur is de persoon die een testament heeft laten maken. 

 

 

Verblijvingsbeding 

Verblijvingsbeding is een overeenkomst waarbij wordt afgesproken dat de 

goederen, die gemeenschappelijk eigendom zijn van twee of meerdere personen, 

na het overlijden van één van de personen aan de andere(n) gaan toebehoren.  

 

 

Verklaring van erfrecht 



In een verklaring van erfrecht verklaart een notaris wie is overleden, wie de 

erfgenamen zijn en voor welk deel zij erfgenaam zijn. 

 

Versterferfrecht 

Versterferfrecht is het erfrecht dat geldt als iemand geen testament heeft gemaakt. 

Hiervoor wordt ook de term wettelijk erfrecht gebruikt. 

 

 

Vrij van recht 

De erflater kan de verkrijger 'vrij van recht' 'netto' laten erven. Hij moet dit 

nadrukkelijk in zijn testament regelen. In dat geval komt het successierecht – dat de 

verkrijger zou moeten betalen – voor rekening van de nalatenschap. De totale 

verkrijging voor de heffing van het successierecht bestaat dan uit de waarde die de 

erflater aan de verkrijger wil nalaten plus de waarde van het successierecht dat over 

de verkrijging is verschuldigd. Het successierecht wordt geheven over die totale 

verkrijging die als het ware gebruteerd wordt.  

 

 

Vrijstelling 

Voor de achterblijvende partner en naaste familieleden zijn er echter vrijgestelde 

bedragen waarover geen successierechten verschuldigd zijn. Men spreekt over de 

vrijstelling. 

 

 

Vruchtgebruik 

Vruchtgebruik is het zakelijk recht om iemand anders zijn goed (veelal 

eigendommen) te gebruiken en daarvan de vruchten (opbrengsten) te genieten, dit 

alsof men daar zelf de eigenaar van is. Mits men zorgt dat het goed in stand blijft.  

 

 

Vruchtgebruiktestament 

Vruchtgebruiktestament hierin is bepaald dat de langstlevende het vruchtgebruik 

van de nalatenschap krijgt. Over de waarde van deze nalatenschap moet evenwel 

erfbelasting, voorheen successierecht worden betaald. Over het blote eigendom 

dat naar de overige erfgenamen gaat moet ook erfbelasting, voorheen 

successierecht betaald worden.  

 

 

Wettelijke verdeling 



Bij de Wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot( of geregistreerd 

partner) de nalatenschap van de overleden echtgenoot (of geregistreerd partner). 

De kinderen krijgen een geldvordering ter grootte van hun erfdeel, die pas 

opeisbaar is als de langstlevende is overleden. 

De wettelijke verdeling is van toepassing als de overledene geen testament heeft 

gemaakt en een echtgenoot of geregistreerd partner en tenminste één kind 

achterlaat. 

 

Wilsbeschikking 

Wilsbeschikking is een regeling die iemand maakt om te bepalen wat er na zijn 

overlijden moet gebeuren (ook wel uiterste wilsbeschikking genoemd). 

 

 

Wilsrecht 

Wilsrecht is het recht dat een kind heeft om goederen uit een nalatenschap in 

eigendom te krijgen als sprake is van stieffamilie.  

 

 

Zuiver aanvaarden 

Van zuiver aanvaarding spreekt men als de erfenis aanvaard wordt, ongeacht of 

het eventuele saldo positief of negatief is. Kortom: met alle daaraan verbonden 

rechten en plichten. 

Als iemand iets uit de erfenis ontvreemdt c.q. verdonkeremaant wordt dat juridisch 

gezien als het zuiver aanvaarden van de erfenis!  

 

 

 


