Vaststellen van de erfdelen

van kinderen.

Waarom is het van belang om de erfdelen van de kinderen te
berekenen en vast te leggen in een akte na het overlijden van de
eerste ouder?

Vaak wordt er van uit gegaan dat alle vermogen bij de
langstlevende ouder blijft en dat er -behalve het regelen van de
zaken bij de bank en de belastingdienst - geen actie hoeft te
worden ondernomen.

Om onder meer de volgende redenen is het echter wel verstandig
om één en ander vast te leggen:
-

als de langstlevende ouder komt te overlijden zijn de erfdelen
een belangrijke aftrekpost voor de erfbelasting. De hoogte en
het bestaan van de erfdelen uit de eerste nalatenschap
moeten dan kunnen worden bewezen;

-

in testamenten staat vaak opgenomen dat over de erfdelen
van de kinderen een rente moet worden vergoed, zodat de
nalatenschap van de langstlevende van de ouders zo klein
mogelijk wordt gemaakt. Om de rentevergoeding te kunnen
berekenen is het noodzakelijk de hoogte van het erfdeel te
kennen;

-

als de langstlevende ouder te maken krijgt met de Wet
Langdurige Zorg, kan in het testament zijn opgenomen of
aanvullend worden overeengekomen dat de erfdelen van de
kinderen (inzake de nalatenschap van de eerst overleden
ouder) in die situatie aan hun kunnen worden uitgekeerd.
Indien dit niet is geregeld, wordt de hele erfenis beschouwd
als eigen vermogen van de langstlevende ouder, waardoor
hij/zij deze ook moet aanspreken voor de eigen zorgbijdrage.

Kortom het is zeker de moeite waarde om de erfdelen vast te
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Openingstijden:
Maandag tot en met
donderdag van:
08:30 tot 17:00 uur

Vrijdag van:
08:30 tot 16:00 uur

stellen. Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met
ons kantoor.

Op afspraak:

Ook het komende winterseizoen blijven onze openingstijden

Woensdag- en
donderdagavond open.

verruimd: op woensdagavond of donderdagavond kunt u -op
afspraak- bij ons terecht voor een bespreking of passeren van
akten.

Telefonisch zijn we alleen overdag bereikbaar.
Een afspraak bij u thuis is ook altijd mogelijk.

Het team van Notariskantoor Kooi

