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Handige begrippen bij het regelen van uw nalatenschap 
 
Codicil 
Een codicil is een handgeschreven document waarin u uw wensen aangeeft. Bijvoorbeeld 
aan wie u sieraden, meubelstukken, schilderijen of boeken wilt nalaten. U hoeft hiervoor 
niet naar de notaris. Er moet een datum en een handtekening op dit document staan. In 
een codicil kunt u geen erfgenamen of een executeur benoemen. Dat kunt u alleen laten 
vastleggen in een testament. U kunt uw notaris vragen uw codicil bij uw testament te 
voegen.  
 
Erfbelasting 
Dit is een belasting die betaald moet worden over het bedrag dat iemand ontvangt uit 
een erfenis.  
 
Erflater 
De erflater is de persoon die overleden is en die bezittingen en/of schulden nalaat. 
 
Erfrecht 
Het erfrecht is het geheel van regels en wetten rondom de nalatenschap van een 
overledene. Hierin staan bijvoorbeeld de manieren van aanvaarden beschreven. U kunt 
daar meer informatie over vinden op de website van Rijksoverheid.  
 
Erfstelling 
De erfstelling geeft aan wie de erflater benoemt als erfgenamen. Dit is vastgelegd in een 
testament. Er wordt ook opgenomen welk percentage naar welke erfgenaam gaat. U kunt 
een vereniging of goed doel ook opnemen als erfgenaam. In de erfstelling staat dan 
vermeld welk percentage naar de vereniging of het goede doel gaat.  
 
Executeur 
De executeur zorgt dat uw testament goed wordt afgehandeld. U kunt zelf iemand 
aanwijzen als executeur. Dat kan een familielid of vriend zijn, maar ook de notaris. Dit 
wordt vastgelegd in uw testament.  
 
Fonds op naam 
Een fonds op naam is een vorm van nalaten. U kunt een fonds oprichten dat na uw 
overlijden actief wordt ten gunste van een goed doel of een vereniging. Dit kunnen ook 
meerdere doelen of verenigingen zijn.  
 
Legaat 
Met een legaat regelt u dat een vooraf bepaald geldbedrag of bezit na uw overlijden 
gegeven wordt aan bijvoorbeeld een dierbare, een instelling of een goed doel. Door een 
legaat op te nemen in uw testament, bent u er zeker van dat het geldbedrag of de 
bezittingen terecht komen bij die persoon/organisatie. Voor elk legaat mag de ontvanger 
beslissen of deze geaccepteerd of geweigerd wordt.  
 
Legataris 
Dit is de persoon aan wie u uw vermogen en/of bezittingen nalaat. 
 
Nalatenschap 
Uw nalatenschap is het geheel van uw vermogen, bezittingen en schulden op het 
moment van overlijden. 
 
Tekst gaat verder op volgende pagina 
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Testament 
Een testament is een officiële akte waarin staat wat er na uw overlijden moet gebeuren 
met uw vermogen en/of bezittingen. Deze akte dient u met een notaris op te stellen. De 
notaris zorgt ervoor dat uw testament wordt ingeschreven in het Centraal 
Testamentenregister.  
 
Vruchtgebruik 
Vruchtgebruik is het recht goederen te gebruiken die niet van u zijn. Bij een 
vruchtgebruik-testament gaat het bijvoorbeeld om een woning. Degene die het 
vruchtgebruik krijgt, mag de woning blijven gebruiken. Dit kan worden vastgelegd in een 
testament.  
 
>> Meer informatie over het aanvaarden van een nalatenschap kunt u hier vinden.  
>> Meer informatie over de wettelijke verdeling bij erfrecht kunt u hier vinden. 
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