
Overlijden zonder testament:  
de gevolgen
Het zogenaamde parentele-stelsel is van toepassing als iemand (de erflater) over-
lijdt zonder dat diegene een testament heeft laten opmaken voor zijn overlijden. 
De wet wijst de erfgenamen aan volgens een versterf erfrechtelijke hiërarchie. Is 
er een nabestaande in de eerste groep, dan geldt deze als erfgenaam. De perso-
nen in de andere groep komen dan niet meer in aanmerking. Als er niemand is in 
de eerste groep, zijn de personen in de volgende groepen de erfgenaam, en zo 
gaat dat verder. 

De groepen zijn als volgt verdeeld:
1. Eerste groep: de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en diens kinde-

ren; daarna eventuele kleinkinderen.
2. Tweede groep: de ouders van de erflater tezamen met diens broers en zussen; 

daarna neven en nichten.
3. Derde groep: de grootouders van de erflater.
4. Vierde groep: de overgrootouders van de erflater.

Een erfenis (de nalatenschap) bestaat uit alle bezittingen min de schulden. Be-
zittingen zijn alle zaken die je in geld kunt uitdrukken, zoals een bankrekening, 
een huis of juwelen. Onder een schuld wordt bijvoorbeeld verstaan een nog open-
staande lening of de hypotheekschuld. De erfenis heeft alleen betrekking op de 
bezittingen en schulden van de overledene. Als de erflater in gemeenschap van 
goederen is getrouwd, dan is de erfenis die hij nalaat de helft van de waarde van 
de gemeenschap van goederen. De andere helft komt al toe aan zijn echtgenote.

De echtgenoot van de erflater en de kinderen hebben als eerste recht op de na-
latenschap. Kinderen ontvangen hun deel van de nalatenschap echter pas na het 
overlijden van de langstlevende echtgenoot. Tot die tijd hebben de kinderen een 
vordering op langstlevende ouder. Kinderen die een niet biologische relatie heb-
ben met de erflater, maar wel erkend zijn door hem, hebben ook recht op een 
deel van de nalatenschap. Voor het parentele-stelsel is alleen de familierechtelijke 
relatie van belang.

Indien de erflater alleenstaand is en geen (klein)kinderen heeft, zijn de ouders en 
de broers en zussen de erfgenamen. De wet schrijft voor dat geërfd wordt voor 
gelijke delen. Hier bestaan wel een aantal uitzonderingen op. Zo erven ouders al-
tijd per persoon minimaal een kwart (1/4); de andere erfgenamen krijgen de rest 
van de nalatenschap. Stel: de erflater laat twee ouders achter en vier zussen. De 
ouders hebben dan recht op 1/4e deel en elke zus heeft recht op 1/8e deel. 

Een tweede uitzondering is dat half-
broers en –zussen slechts recht hebben 
op de helft van een erfdeel van een vol-
le broer of zus. 

Voordelen voor het opmaken van een 
testament zijn dat ook niet familie-
rechtelijke personen tot erfgenaam be-
noemd kunnen worden, bijvoorbeeld je 
stiefzoon of de buurvrouw. Daarnaast 
kan er gekeken worden naar een aan-
passing van de wettelijke verdeling 
of een eventuele belastingbesparing. 
Heemstra & Roest Notariaat helpt u 
graag bij het informeren en opstellen 
van een testament.  

Voor meer informatie verwijzen we u naar 
de website: www.henrnotariaat.nl.
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