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

 
 
Beste Lezer, 
 
Eerder heb ik geschreven over de momenten waarop kinderen op grond van een 
langstlevende-testament uitbetaling kunnen eisen van hun kindsdeel.  
 
Een tijd lang werd door notarissen opgenomen dat dit recht van de kinderen ook 
bestond als de langstlevende in een bejaarden- of verzorgingshuis werd opgenomen. 
Achtergrond daarbij was dat de eigen bijdrage die de langstlevende moest betalen 
ook gebaseerd was op de hoogte van het eigen vermogen/spaargeld. Daar kwam ook 
de uitdrukking vandaan dat als je in een bejaardenhuis terecht kwam je “je eigen 
huis moest opeten”.  
 
Doordat in het testament stond dat de kinderen in die situatie het kindsdeel van hun 
overleden vader of moeder konden opeisen, werd voorkomen dat de langstlevende 
ook dat geld moest opgebruiken om in aanmerking te komen voor de zorg in het 
bejaarden- of verpleeghuis. 
 
De regeling voor de eigen bijdrage is op een goed moment veranderd en vanaf dat 
moment werd alleen gekeken naar het inkomen van degene die de zorg kreeg en niet 
meer naar het vermogen. Voor sommige notarissen was dat aanleiding om de 
regeling uit hun model langst-levende-testament te halen.  
 

http://www.linkedin.com/pub/ernst-loendersloot/10/ab9/aaa
http://www.linkedin.com/pub/harry-heuts/2b/497/613
http://www.ntrs.nl/2011/03/09/verplicht-uitbetalen-kindsdeel-deel-1/
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Nu Nederland flink moet gaan bezuinigen, wordt er ook weer gekeken naar de eigen 
bijdrage in de zorg. (Landurige zorg, Rapport brede heroverweging, Bijlage bij 
Kamerstuk 32359 nr 1). Daarbij wordt ook uitdrukkelijk gekeken naar de 
mogelijkheid dat mensen met een vermogen boven een bepaalde grens (van 
€ 20.000,-) de maximale bijdrage gaan betalen. Als die plannen werkelijkheid 
worden dan kan gebeuren dat als je in een verzorgingshuis zit, een klein pensioen 
hebt, maar wel spaargeld, op het spaargeld ingeteerd moet worden.  
 
Dat is heel zuur als dat spaargeld eigenlijk voor een deel van de kinderen is, maar bij 
de langstlevende is gebleven omdat vader of moeder dat zo had bepaald in een 
langstlevende-testament.  
 
Of de plannen doorgaan en wat dat voor u betekent, weet niemand op dit moment. 
Maar pakt u toch eens uw langstlevende-testament erbij. Als daar niet in staat dat de 
kinderen hun vaders-/moedersdeel krijgen als de langstlevende wordt opgenomen in 
een bejaarden- of verzorgingshuis, dan is een bezoek aan uw notaris voor een APK 
van uw testament verstandig. Misschien staat er een andere en ruimer geformuleerde 
regeling in het testament en hoeft u niets aan te passen. 
 
Heeft u geen testament terwijl u wel getrouwd bent en kinderen heeft, dan is ook 
voor u een bezoek aan de notaris nuttig. Niet alleen in verband met wat ik hier 
beschreven heb, maar ook om te voorkomen dat uw kinderen uw erfenis moeten 
delen met hun ex als er een scheiding zou komen.  
 
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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