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Tweetrapstestament 
 

Vandaag, (datum ondertekening), verscheen voor mij, mr. (voornamen en achter-
naam notaris), notaris te (standplaats notaris): 
de heer (jouw voornamen en achternaam), geboren te (je geboorteplaats) op (je ge-
boortedatum), wonende te (het adres waar je bent ingeschreven), houder van (pas-
poort/rijbewijs/identiteitskaart) met nummer (nummer van je ID bewijs), gehuwd. 
De verschenen persoon verklaarde de volgende beschikkingen te maken over zijn 
nalatenschap: 
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. 
Eerste trap 
Indien ik voor mijn echtgenote overlijd, benoem ik haar tot mijn enige erfgenaam on-
der de hierna omschreven ontbindende voorwaarde. Indien ik tegelijk met of na mijn 
echtgenote overlijd, zij onwaardig is of verwerpt, wijk ik voor wat betreft de benoe-
ming van mijn erfgenamen niet af van de erfopvolging bij versterf. 
Tweede trap 
Onder de, bij de ontbindende voorwaarde aansluitende, opschortende voorwaarde, 
zoals hierna omschreven, benoem ik tot mijn enige erfgenamen mijn kinderen, teza-
men en voor gelijke delen. Indien een kind tegelijk met mij of voor mij overlijdt, on-
waardig is of verwerpt zonder daarbij te verklaren dat hij zijn legitieme portie wenst te 
ontvangen, komt het erfdeel van dat kind toe aan zijn afstammelingen volgens de re-
gels van plaatsvervulling in de erfopvolging bij versterf. Laat het betreffende kind 
geen enkele afstammeling achter die zijn plaats vervult, dan wast het vrijvallende erf-
deel aan bij mijn andere erfgenamen.  
Uitsluitingsclausule 
Ik bepaal dat al hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen en hetgeen door 
zaaksvervanging daarvoor in de plaats komt, alsmede de vruchten daarvan, niet valt 
in een gemeenschap van goederen ontstaan door huwelijk of geregistreerd partner-
schap en niet in aanmerking mag worden genomen bij een verrekenbeding. 
Bepalingen tweetrapsmaking 
Mijn echtgenote, hierna ook te noemen: “de bezwaarde”, is tot erfgenaam benoemd 
onder de ontbindende voorwaarde dat zich één van de volgende gevallen voordoet. 
Het recht van de bezwaarde op haar verkrijging eindigt indien zij overlijdt, bij notariële 
akte afstand doet van haar recht, in staat van faillissement is of wordt verklaard of de 
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op haar van toepassing is of wordt ver-
klaard. Al hetgeen de bezwaarde bij het einde van haar recht onverteerd achterlaat 
van haar verkrijging, zal toekomen aan mijn afstammelingen die op grond van de erf-
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stelling onder “Tweede trap” als erfgenamen onder, bij de ontbindende voorwaarde 
aansluitende, opschortende voorwaarde tot mijn nalatenschap worden geroepen, 
hierna ook te noemen: “de verwachters”. Ook een afstammeling die op het tijdstip van 
mijn overlijden nog niet bestond, kan door plaatsvervulling verwachter zijn.  
De ontbindende voorwaarde vervalt, waardoor de verkrijging van de bezwaarde on-
voorwaardelijk wordt, indien al mijn afstammelingen overlijden voordat de ontbinden-
de voorwaarde is vervuld. 
Het bezwaarde vermogen omvat ook de vruchten die niet van het bezwaarde ver-
mogen zijn afgezonderd alsmede de goederen die door zaaksvervanging in de plaats 
komen van hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen. Zaaksvervanging vindt 
toepassing indien de bezwaarde de tegenprestatie voor de verkrijging van een goed 
voor meer dan de helft heeft onttrokken aan het bezwaarde vermogen. Indien zaaks-
vervanging geen toepassing vindt, ontstaat onder opschortende voorwaarde een ver-
goedingsrecht ten behoeve van de verwachters ten laste van het onbezwaarde (ei-
gen) vermogen van de bezwaarde. 
De bezwaarde is bevoegd om het bezwaarde vermogen te verteren en onvoorwaar-
delijk te vervreemden. Eventuele verteringen worden behoudens tegenbewijs geacht 
te zijn geschied naar evenredigheid van het bezwaarde vermogen en het onbezwaar-
de (eigen) vermogen van de bezwaarde. De bezwaarde is bevoegd om bij uiterste 
wilsbeschikking over het bezwaarde vermogen te beschikken, doch uitsluitend ten 
behoeve van  de verwachters, waarbij alle staken gelijk worden bevoordeeld, en mits 
de uiterste wil uitdrukkelijk vermeldt dat de beschikking (mede) ziet op het bezwaarde 
vermogen dat verkregen is uit mijn nalatenschap. De bezwaarde is niet bevoegd tot 
het doen van giften ten koste van het bezwaarde vermogen, tenzij het giften aan de 
verwachters betreft waarbij alle staken gelijk worden bevoordeeld. 
De bezwaarde is verplicht om binnen een jaar na mijn overlijden bij notariële akte een 
beschrijving op te maken van het bezwaarde vermogen en het onbezwaarde (eigen) 
vermogen. De bezwaarde is verplicht om van het bezwaarde vermogen een afzon-
derlijke administratie bij te houden en afzonderlijk te beleggen van het onbezwaarde 
(eigen) vermogen. De bezwaarde is vrijgesteld van de verplichting tot het stellen van 
zekerheid. De bezwaarde is uitsluitend wanneer de wet dit dwingend voorschrijft ver-
plicht om jaarlijks aan de verwachters een nauwkeurige opgave te doen van de goe-
deren die niet meer aanwezig zijn, van de goederen die daarvoor in de plaats zijn ge-
komen en van de voordelen die de goederen hebben opgeleverd voor zover dit geen 
vruchten zijn. De bezwaarde is verplicht voor eigen rekening de bezwaarde goederen 
bij een solide verzekeringsmaatschappij te verzekeren en verzekerd te houden tegen 
alle risico’s waartegen deze goederen gebruikelijk worden verzekerd. Doet zich scha-
de voor aan de bezwaarde goederen, dan is de bezwaarde verplicht tot herstel, tenzij 
de verwachters de bezwaarde van die verplichting ontslaan. Ten aanzien van aande-
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len, certificaten en obligaties geldt dat de eventuele vergader- en/of stemrechten toe-
komen aan de bezwaarde. 
Bij het einde van haar recht rust op de bezwaarde, of haar erfgenamen, de verplich-
ting om rekening en verantwoording af te leggen en het bezwaarde vermogen aan de 
verwachters ter beschikking te stellen. 
Legitieme portie niet opeisbaar 
Indien een afstammeling van mij een beroep doet op zijn legitieme portie, sluit ik hem 
en zijn afstammelingen uit als erfgenamen en verwachters in mijn nalatenschap. De 
vordering van een legitimaris is pas opeisbaar na het overlijden van mijn echtgenote. 
Vrijstelling inbreng giften 
Ik stel mijn kinderen vrij van de verplichting tot inbreng van giften in mijn nalaten-
schap, tenzij ik bij een gift schriftelijk anders heb bepaald. 
Executeur 
Ik benoem mijn echtgenote tot executeur. Indien ik tegelijk met of na mijn echtgenote 
overlijd, zij de benoeming niet kan of wil aanvaarden of na de aanvaarding van haar 
taak komt te ontbreken als executeur, benoem ik in haar plaats tot (opvolgende) exe-
cuteurs mijn kinderen. Mijn kinderen zullen gezamenlijk bevoegd zijn, tenzij zij onder-
ling anders overeenkomen, bijvoorbeeld door middel van een volmacht waardoor één 
of ieder van hen zelfstandig bevoegd wordt. Een executeur heeft geen recht op loon 
maar wel recht op vergoeding van onkosten. Een executeur is bevoegd om bij notari-
ele akte een executeur aan zich toe te voegen of in zijn plaats te stellen. Gezamenlijk 
bevoegde executeurs zijn daartoe slechts gezamenlijk bevoegd. Indien alle benoem-
de executeurs komen te ontbreken, is de kantonrechter op verzoek van een belang-
hebbende bevoegd om een vervanger te benoemen. De executeur is opnieuw be-
voegd bij vervulling van de ontbindende voorwaarde zoals hiervoor onder “Bepa-
lingen tweetrapsmaking” is omschreven. 
Slot 
De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend. Deze akte is verleden te (stand-
plaats notaris) op de datum in het hoofd van de akte vermeld. De verschenen per-
soon verklaarde van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en hiervoor 
tijdig van tevoren de gelegenheid 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 ver-
schenen persoon verklaarde met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. 
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen per-
soon en daarna door mij, notaris, ondertekend. 
 

infotaris.nl is een informatieve website die geen diensten verleent.  
Het gebruik van dit voorbeeld is voor eigen risico. 


