
Column 073, Thuiscourant 
Samenwoners met kinderen en ouder testament 

 
blad - 1 - 

Bron: www.ntrs.nl  

SAMENWONERS MET KINDEREN EN OUDER TESTAMENT 
 

 
Mr. Ernst Loendersloot 
Sr. kandidaat notaris te 
Maastricht 
Foto: Harry Heuts 

 
Beste Lezer, 
 
Ik adviseer mensen altijd om op tijd een APK te doen.  
 
Dan heb ik het niet over hun auto, maar over hun testamenten. Meestal denk je goed 
na over wat je daarin wilt regelen en overleg je met de notaris. Na het tekenen van 
de akte, stop je het tetsament ook nog goed weg. Dat betekent meestal ook dat je er 
niet meer naar kijkt tot het te laat is.  
 
Daarom adviseer ik om eens in de vijf jaar een afspraak te maken bij de notaris voor 
een APK van je testament, omdat wet en regelgeving kunnen veranderen. Ook als er 
iets verandert in je eigen situatie (je verhuist, krijgt kinderen, gaat trouwen, etc.) is 
het goed om een deskundige weer eens naar je regelingen te laten kijken. 
 
Een paar jaar geleden is het erfrecht gewijzigd. Dat is vooral voor samenwoners met 
kinderen die al langstlevende regeling hebben in hun testament van belang. Tot de 
wetswijziging kon namelijk wel een soort langstlevende regeling worden 
opgenomen via een zogeheten vruchtgebruiktestament. Maar daar zaten en zitten 
haken en ogen aan. 
 
Veel mensen weten wel dat door de gewijzigde wet voor mensen die getrouwd zijn 
automatisch een (redelijk goede) langstlevende regeling van toepassing is. Dat je nu 
ook een (betere) langstlevende regeling kunt maken voor samenwoners met 
kinderen, is minder bekend.  

http://www.linkedin.com/pub/ernst-loendersloot/10/ab9/aaa
http://www.linkedin.com/pub/harry-heuts/2b/497/613
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Het belangrijkste verschil tussen de oude en nieuwe situatie, is dat de langstlevende 
nu volledig eigenaar wordt van alles dat de eerststervende partner bezit. De kinderen 
moeten hun beurt afwachten. Bij de oude vruchtgebruik-regeling, werden de 
kinderen toch vaak mede-eigenaar. Bij verkoop van het huis of bij het oversluiten 
van de hypotheek daarop, wordt het verschil ineens duidelijk, omdat de 
langstlevende niet alles alleen kan regelen.  
 
Afhankelijk van de verhoudingen tussen de kinderen enerzijds en de langstlevende 
aan de andere kant, of de beperkte tijd voordat de transactie geregeld moet zijn, kan 
dat een probleem vormen. 
 
Daarom het advies om regelmatig uw testament te laten APK-en door de notaris. 
Woont u samen, heeft u kinderen (al dan niet van u beiden) en wilt u een 
langstlevende regeling, dan kunt u maar beter de notaris bellen om een check-up te 
doen. 
 
Met vriendelijke groet, 

Mr Ernst Loendersloot 
kandidaat notaris te Maastricht 

Wilt u meer weten, kijk dan op www.ntrs.nl of bel 043-3509950. 
 
Mr. Ernst Loendersloot 
kandidaat notaris te Maastricht 
Telefoon 043-3509950. 
 
Kijk ook eens op www.ntrs.nl of scan de QR code hieronder. 
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