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Stappenplan voor het regelen van uw nalatenschap  
 
Het is goed om een testament op te stellen. Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat 
uw wensen na uw overlijden worden uitgevoerd. Zo komt uw nalatenschap terecht op 
een voor u belangrijke bestemming. Het opmaken van een testament kan voor u een 
ingewikkeld proces zijn. Het is geen alledaagse bezigheid. Om u te helpen, hebben wij 
dit stappenplan voor u opgesteld.  
 
Vooraf: Het is belangrijk om met uw dierbaren te bespreken dat u werkt aan een 
testament of om te melden dat u een testament heeft opgesteld.  
 
Stap 1 - Maak, eventueel samen met iemand, een overzicht van uw bezittingen. 
Denk bijvoorbeeld aan: spaargeld, vastgoed, kostbare bezittingen/apparatuur, juwelen. 
 
Stap 2 - Beschrijf uw wensen. Daar kunt u de volgende vragen bij gebruiken. 

1. Hoe ziet u uw laatste levensfase voor u? Denk bijvoorbeeld aan: verzorging, al 
dan niet thuis. 

2. Wat zijn u wensen rondom uw uitvaart? Wat wilt u juist wel en wat wilt u niet? 
3. Aan wie wilt u wat nalaten? U kunt beschrijven welke familieleden en/of vrienden 

welke eigendommen van u ontvangen. Hier kunt u uw overzicht met bezittingen 
(opgesteld bij stap 1) goed bij gebruiken. U kunt ervoor kiezen om dit met uw 
dierbaren te bespreken.   

4. Wil u nalaten aan een goed doel? Dan kunt u dit opnemen in uw testament. Over 
dat bedrag hoeven de erfgenamen geen erfbelasting te betalen. Er zijn twee 
mogelijkheden om een goed doel op te nemen in uw testament:  
• U kunt kiezen voor een erfstelling. In dat geval neemt u het gewenste goede 

doel als erfgenaam op in uw testament. U geeft dan aan hoeveel procent van 
uw nalatenschap naar het goede doel gaat.   

• U kunt kiezen voor een legaat. Met een legaat regelt u dat een vooraf bepaald 
geldbedrag of bezittingen na uw overlijden gegeven worden aan een goed 
doel of vereniging. Voor elk legaat mag de ontvanger beslissen of deze 
geaccepteerd of geweigerd wordt.   

5. Wie wilt u als 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.    

 
Stap 3 - Noteer welke zaken er verder na uw overlijden geregeld moeten worden. Dat is 
ook goed voor de mensen die achterblijven.  

• Denk aan: abonnementen, stopzetten van giften aan goede doelen, lidmaatschap 
bij een vereniging of de toekomst van uw huisdier. 

• Maar ook: de toekomst van uw woning of het stopzetten van de huur: u kunt 
beschrijven wat belangrijk is om te weten voor de nabestaanden.  

• Wellicht heeft u een eigen bedrijf. Afhankelijk van de structuur en omvang van 
uw bedrijf dient het een en ander geregeld te worden bij de notaris. Hierover 
kunt u het beste in gesprek gaan met uw notaris. Hij/zij kan u van advies 
voorzien.  

• Andere zaken, bijvoorbeeld rondom minderjarige kinderen (voogdijschap, 
bewindvoering). 

• U kunt een rampenclausule opnemen in uw testament. Die gaat in werking als u 
en uw eventuele partner binnen korte tijd na elkaar overlijden. U kunt u daarover 
laten informeren bij uw notaris. 
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Stap 4 - Kies een notaris en ga in gesprek met uw notaris.  
Tijdens het gesprek bespreekt u met de notaris uw persoonlijke situatie en uw specifieke 
wensen. De notaris geeft u adviezen en tips als dat nodig is. Daarna maakt de notaris 
van uw wensen juridische bepalingen. Na het gesprek krijgt u de voorlopige versie van 
uw testament thuis gestuurd. 
 
Stap 5 - Maak een tweede afspraak bij uw notaris. De notaris neemt de akte met u door 
en kijkt of dat wat er staat, in overeenstemming is met de wensen die u hebt 
aangegeven. Eventuele wijzigingen worden aangebracht. Daarna zet u beiden een 
handtekening. Uw testament is nu officieel. 
 
Stap 6 - De notaris zorgt ervoor dat uw testament wordt ingeschreven in het Centraal 
Testamentenregister. U krijgt een kopie van uw testament mee naar huis. Het origineel 
bewaart de notaris. 
 
Stap 7 - U kunt uw erfgenamen (en eventuele goede doelen die u heeft opgenomen in u 
testament) op de hoogte brengen van uw keuze. Als u ervoor heeft gekozen Wycliffe 
Bijbelvertalers op te nemen in uw testament, vinden wij het fijn om dat van u te horen. 
Wij informeren u dan graag over de voortgang en impact van het Bijbelvertaalwerk. 
 
Stap 8 - Uw testament treedt in werking als u overlijdt. De notaris en/of de executeur 
brengt Wycliffe Bijbelvertalers hiervan op de hoogte na uw overlijden.  
 

 
 
 
 
Heeft u een vraag over nalaten aan Wycliffe 
Bijbelvertalers? Stel die gerust, we denken graag met 
u mee.  
 
Bram van Grootheest  
bram.vangrootheest@wycliffe.nl  
0343-517444 
wycliffe.nl/nalaten 
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