
 

De wettelijke verdeling bij overlijden: voor wie geldt deze, de werking ervan en het 
wijzigen en aanvullen daarvan. 
 
In het kort volgt hieronder voor wie de wettelijke verdeling geldt en de werking van de wettelijke 
verdeling: 
1. de wettelijke verdeling geldt alleen bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, 

ongeacht of er huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden zijn gemaakt en niet bij een 
samenwoning, 

2. bij overlijden van één van de echtelieden verkrijgt de langstlevende alle goederen en 
schulden, 

3. de kinderen verkrijgen een vordering op de langstlevende echtgenoot ter grootte van hun 
erfdeel in de nalatenschap, 

4. de vordering van de kinderen is pas opeisbaar bij overlijden van de langstlevende, 
wanneer de langstlevende in staat van faillissement is verklaard of ten aanzien van de 
langstlevende de schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, 

5. de vordering van de kinderen zal vermeerderd worden met een percentage dat 
overeenkomt met dat van de wettelijke rente, voor zover dit percentage hoger is dan zes, 
berekend per jaar vanaf de dag waarop de nalatenschap is opengevallen (voorbeeld: 
wettelijke rente is 8%, dit percentage is hoger dan zes, dus rentevergoeding is 2%), 

6. de langstlevende kan de vordering van de kinderen vermeerderd met voormeld 
percentage, te allen tijde geheel of gedeeltelijk voldoen. Betaling wordt eerst in mindering 
gebracht op de vordering, vervolgens op de eventuele bijgeschreven rente, 

7. de kinderen hebben wilsrechten indien de langstlevende gaat hertrouwen. 
 Indien de langstlevende aangifte heeft gedaan van zijn voornemen opnieuw een huwelijk 

te willen aangaan, is deze verplicht aan het kind op diens verzoek goederen over te 
dragen met een waarde van ten hoogste zijn vordering, vermeerderd met de hiervoor 
onder 5 gemelde rente. 

 De overdracht vindt, tenzij de ouder daarvan afziet, plaats onder voorbehoud van het 
vruchtgebruik van de goederen. 

 
Van hetgeen hiervoor onder 3 tot en met 7 staat vermeld kan bij testament worden afgeweken 
en wel als volgt: 
a. de erfdelen van de kinderen zoals hiervoor onder 3 vermeld, kunnen worden gewijzigd of 

kinderen worden uitgesloten als de wettelijke verdeling maar plaatsvindt tussen de 
langstlevende en één van de kinderen, 

b. de opeisbaarheidsgronden zoals hiervoor onder 4 vermeld, kunnen worden uitgebreid, 
c. het percentage zoals hiervoor onder 5 vermeld kan worden gewijzigd, 
d. de betaling zoals hiervoor onder 6 vermeld kan anders worden bepaald, 
e. de wilsrechten zoals hiervoor onder 7 vermeld kunnen worden uitgesloten, uitgebreid of 

beperkt, 
f. stiefkinderen kunnen bij de wettelijke verdeling worden betrokken. 
 
Tevens kunt u naast de wijziging of aanvulling van de wettelijke verdeling bij uw testament 
onder meer de navolgende zaken regelen: 
a. de voogdijregeling van uw minderjarige kinderen, 
b. het onder bewind stellen van het erfdeel van een kind. 
c. uitsluiting van aanspraken van de aangehuwde op de nalatenschap; de zogenaamde 

uitsluitings-clausule, 
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Executeur 
Bij testament kan de langstlevende een persoon (echtgenoot of een ander) benoemen die de 
nalatenschap regelt: de executeur. 
Er zijn drie soorten executeurs, te weten: 
- de begrafenisexecuteur 
- beheersexecuteur 
- turbo-executeur. Dit is een executeur met volledige bevoegdheid. Hierbij kan men onder 

meer bepalen dat indien de executeur goederen uit de nalatenschap wenst te verkopen 
hij daarvoor niet in overleg hoeft te treden met de erfgenamen. De goederen mogen 
alleen verkocht worden voorzover dit nodig is voor de tot zijn taak behorende voldoening 
van de schulden van de nalatenschap. 

 
 
Ongedaan making wettelijke verdeling 
Alleen de langstlevende ouder kan de wettelijke verdeling ongedaan maken indien deze dit 
wenst. 
De ongedaan making kan binnen drie maanden vanaf de dag van het openvallen van de 
nalatenschap, door middel van een notariële verklaring, gevolgd door inschrijving van die 
verklaring in het boedelregister. 
Het boedelregister is een openbaar register bij de Rechtbank waarin krachtens wettelijke 
voorschriften feiten worden ingeschreven die voor opengevallen nalatenschappen van belang 
zijn. 


