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Een testament dat je zelf opstelt

NOTARIEEL TESTAMENT
Een testament dat de notaris
voor je opstelt

als je testament niet strookt met de wet
geen uitwerking!
als de inhoud van het testament
onduidelijk is
conﬂicten met je erfgenamen!
als er discussie is over jouw
geestestoestand
je erfgenamen kunnen je
testament betwisten!
als je je testament verborgen houdt in
een lade
je testament kan verloren
gaan of verscheurd worden...

Pssst! Wil je zelf je
testament schrijven? Vraag
dan toch advies aan de
notaris én... laat je testament
registreren in het CRT!
Centraal Register van Testamenten

Een testament heeft
belangrijke gevolgen voor het
vermogen van je erfgenamen
en de mensen aan wie je iets
nalaat via een legaat.

De notaris begeleidt en adviseert in
functie van wat wettelijk kan.
meer zekerheid dat je testament
uitwerkt zoals jij voor ogen had!
De notaris is een neutrale en onpartijdige
adviseur.
een discrete vertrouwenspersoon!
De notaris controleert of je gezond van
geest bent.
de geldigheid van het testament zal
niet ter discussie staan!
De notaris zorgt voor een registratie in
het CRT.
zo kan je testament zeker teruggevonden worden wanneer jij er niet
meer bent!

Neem daarom geen risico's: laat je
testament opstellen en registreren door
een notaris. Zo vermijd je latere discussies
en conﬂicten eenmaal je er niet meer bent!
VERSO

Meer advies over het testament? Check Notaris.be of raadpleeg onze
brochure bij de publicaties.
Vraag advies aan uw notariskantoor! Meer infoﬁches op www.notaris.be

Waarom is het verstandig om een testament
op te stellen bij de notaris ?
Zelf je testament opstellen en bewaren lijkt een gemakkelijke en
goedkope oplossing. Maar er zijn risico’s:
1. Zelfs als een datum, jouw naam en handtekening wettelijk voldoende zijn om te spreken van een ‘geldig’
testament, is verﬁjning en verduidelijking in de praktijk toch nodig. Bij notariële testamenten wordt de
inhoud van het testament samen met jou besproken. De notaris verleent juridische bijstand en gaat na of je
wensen kunnen uitgevoerd worden. Hij legt je uit wat de ﬁscale en ﬁnanciële gevolgen zijn voor de mensen
aan wie je wil nalaten. En niet onbelangrijk voor de uitvoering van het testament: de notaris gaat na of wat je
beslist strookt met wat wettelijk mogelijk is.
2. Mogelijk kunnen jouw erfgenamen zich niet vinden in wat je hebt beslist. Duikt je testament op nadat je bent
overleden, dan kunnen je naasten beweren dat je het niet zelf hebt geschreven! Een risico dat je bij notariële
testamenten niet hebt. Bij zo’n testamenten kunnen je erfgenamen de handtekening en het geschrift niet
betwisten.
3. Iedereen die een testament opstelt moet ‘wilsbekwaam’ zijn. Dat betekent dat je gezond van geest moet
zijn, zodat je de gevolgen van je beslissingen kan inschatten. Maar een benadeelde erfgenaam zou kunnen
beweren dat je niet gezond van geest was. Dit risico loop je niet wanneer je een testament opstelt bij de notaris.
De notaris gaat na of je op het ogenblik van het opstellen van je testament, gezond van geest bent en of je
niet handelt onder dwang of onder druk. Je nabestaanden zullen het testament niet makkelijk kunnen
aanvechten als je er niet meer bent.
4. Gewoon je testament bewaren in een lade in je huis is geen slim idee. De erfgenaam die het testament als
eerste vindt en zich benadeeld voelt, kan het eenvoudigweg vernietigen. Verder kan dit belangrijk document
met de jaren verloren gaan. Daarom is het sterk aan te raden om je testament bij de notaris in bewaring te
geven. Zo is er geen gevaar op verlies. De notaris registreert het testament in een centraal register (CRT). Zo
kan de notaris tot wie de erfgenamen zich na je overlijden wenden, nagaan welke notaris jouw testament
bewaart. Je testament komt op deze manier altijd terecht.

Zelf een testament opstellen houdt risico’s in. Met een testament bij
de notaris, ben je zeker dat je testament volledig in orde is én geen
dode letter blijft is eenmaal je er niet meer bent!

Wil je meer informatie
over het testament?
Bekijk onze brochure.

Mijn notaris voor wat er echt toe doet.

