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Voorbeeld langstlevende testament echtpaar 
 

Vandaag, (datum ondertekening), verscheen voor mij, mr. (naam), notaris te (standplaats): 

(jouw personalia) 

De verschenen persoon verklaarde de volgende beschikkingen te maken over zijn nalaten-

schap: 

Herroeping en rechtskeuze 

Ik herroep alle uiterste wilsbeschikkingen die ik voor heden heb gemaakt. Ik bepaal dat het 

Nederlandse recht van toepassing is op mijn gehele erfopvolging. 

Erfgenamen 

Ik benoem mijn echtgenote en mijn kinderen tot mijn enige erfgenamen, tezamen en voor ge-

lijke delen. Indien een kind tegelijk met mij of voor mij overlijdt, onwaardig is of verwerpt, komt 

het erfdeel van dat kind toe aan zijn afstammelingen volgens de regels van plaatsvervulling in 

de erfopvolging bij versterf. Laat het betreffende kind geen enkele afstammeling achter die 

zijn plaats vervult, dan wast het vrijvallende erfdeel aan bij mijn andere erfgenamen. 

Langstlevende bescherming 

Indien ik voor mijn echtgenote overlijd, verkrijgt zij van rechtswege alle goederen van mijn na-

latenschap. De voldoening van de schulden van mijn nalatenschap komt voor haar rekening. 

Ieder van mijn kinderen verkrijgt van rechtswege een geldvordering ten laste van mijn echtge-

note, overeenkomend met de waarde van het erfdeel. 

Erfbelasting 

De erfbelasting over de geldvorderingen moet door mijn echtgenote worden voorgeschoten. 

De geldvorderingen worden verlaagd met de voorgeschoten erfbelasting. 

Uitsluiting koude kant 

Ik bepaal dat al hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen en hetgeen door zaaksver-

vanging daarvoor in de plaats komt, alsmede de vruchten daarvan, niet valt in een gemeen-

schap van goederen ontstaan door huwelijk of geregistreerd partnerschap en niet in aanmer-

king mag worden genomen bij een verrekenbeding. 

AWBZ Clausule 

De geldvorderingen van mijn afstammelingen zijn, naast de in de wet genoemde gevallen, ook 

opeisbaar indien mijn echtgenote vanwege medische redenen of ouderdom wordt opgenomen 

in een verpleeghuis of verzorgingshuis, terwijl het geen tijdelijke situatie betreft zoals revalida-

tie. 

Slot 

De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend. Deze akte is verleden te (standplaats no-

taris) op de datum in het hoofd van de akte vermeld. De verschenen persoon verklaarde van 

de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en hiervoor tijdig van tevoren de gelegen-

heid te hebben gekregen. Alvorens tot het verlijden van de akte over te gaan heb ik, notaris, 

aan de verschenen persoon mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en 

daarop een toelichting gegeven. De verschenen persoon verklaarde met beperkte voorlezing 

van de akte in te stemmen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door 

de verschenen persoon en daarna door mij, notaris, ondertekend. 


