Infofiche december 2020

Dag belangenbehartiger!
Hoewel we (stiekem) hoopten dat we kerst en nieuwjaar in familiekring gingen kunnen vieren en
de situatie soms wat uitzichtloos lijkt, willen we deze infomail beginnen met jullie een hart
onder de riem te steken. Om het in de laatste televisiewoorden van Martine Tanghe te zeggen:
“En zo gaan we stilaan, met het weer iets meer mogen en minder moeten, naar het einde van
dit rare jaar. Bedankt dat u bij ons was. Ik zal u missen. Hou het veilig. Hou vol. Het komt
allemaal weer goed.” In tegenstelling tot Martine Tanghe nemen we gelukkig geen afscheid van
jou! Zoals we meermaals in de vorige infomails hebben geschreven, kan je rekenen op OKRA. In
deze infofiche informeren we je over het testament. Een doordachte keuze maken over een
nalatenschap is belangrijk. We willen je daarom graag inlichten over de verschillende
mogelijkheden.
Verspreid je dit nieuws ook aan andere OKRA-leden?

Wie kan er een testament opstellen?
Een testament is een persoonlijk document waarin je
vermeldt wie welk deel van de nalatenschap ontvangt.
Vanaf 18-jarige leeftijd mag je jouw volledig
vermogen in het testament opnemen. Wel moet de
schrijver van het testament, de testator, bekwaam en
gezond van geest zijn. Je moet beschikken over een
verstandelijk vermogen en wilsbekwaam zijn. Het
testament wordt geschreven uit vrije wil. Iedereen
wordt geacht gezond van geest te zijn. Indien een
betrokkene hiermee niet akkoord is, is het aan die
persoon om dit te bewijzen. Dit kan op basis van
verslagen
van
een
arts,
mening
van
schriftdeskundigen, getuigen, notaris, familieleden,
kennissen en een beoordeling van het inhoudelijk
testament.

Drie soorten testamenten
Er bestaan drie soorten testamenten: het eigenhandig (onderhands) testament, het notarieel
(openbaar) testament en het internationaal testament.

1. Eigenhandig (onderhands) testament
Het eigenhandig testament is een testament dat je zonder
begeleiding van een notaris, zelf opstelt. In België ben je
niet verplicht om het testament in bewaring bij te geven
bij een notaris. Je kan een eigenhandig testament zelf in
bewaring houden.
Het eigenhandig testament moet altijd zelf worden
geschreven en mag niet worden getypt. Het gevaar bij een
eigenhandig testament is dat het verloren gaat. Een
eigenhandig testament kan worden vernietigd of niet
worden gevonden na sterfte. Onze raad: informeer altijd
minstens één iemand over je eigenhandig testament. Dit
kan een partner, familielid of vriend zijn.
Wil je het risico op een verloren of vernietigd eigenhandig
testament vermijden, dan kan je het eigenhandig
testament ook laten inschrijven in het Centraal Register
van Testamenten (CRT). Je kan een testament in het CRT
laten inschrijven door jouw notaris te verzoeken het
eigenhandig testament op te nemen in de CRT-databank.
Na overlijden raadpleegt men dan de databank en wordt
het testament voorgelezen. De inhoud van het testament
blijft geheim voor erfgenamen tot wanneer het wordt
voorgelezen.

2. Notarieel (openbaar) testament
Het notarieel testament wordt in aanwezigheid van twee notarissen of één notaris en twee
getuigen opgemaakt. In een eerste fase kan je de inhoud van het notarieel testament bespreken
met je notaris. Er zijn een aantal inhoudelijke verplichtingen waarvan niet kan worden
afgeweken. De notaris gaat in gesprek met jou en kijkt na welke wetgeving op jouw situatie van
toepassing is. Als de inhoud van het testament vastligt, dicteer je het testament aan de notaris.
Een notariële akte moet niet geschreven zijn, maar mag ook worden getypt. Tot slot wordt het
testament voorgelezen aan de notarissen of getuigen en wordt dit ondertekend.
Dit type testament heeft de meeste waarborgen. De notaris beoordeelt of je bekwaam bent om
het testament op te stellen en handelt uit vrije wil. De inhoud wordt juridisch correct
geformuleerd. En het testament kan niet verloren gaan en de handtekening en het handschrift
kan niet worden betwist (wat wel het geval bij een eigenhandig testament kan zijn).
Het notarieel testament kost ongeveer 200-400 euro, afhankelijk van de complexiteit. De
kostprijs kan je op voorhand bij de notaris bevragen.

3. Internationaal testament
Het internationaal testament wordt voornamelijk in een internationale context gebruikt, waarbij
erfgenamen in het buitenland wonen of er een buitenlands vermogen kan worden geërfd. Een
internationaal testament wordt altijd in aanwezigheid van twee getuigen bij een notaris
aangeboden. De aanwezigheid van twee notarissen kan bij dit testamentstype de getuigen niet
vervangen. Het internationaal testament kan worden geschreven of getypt door de erflater of
door een familielid of vriend (in overleg met de erflater). Het testament mag in elke taal worden
geschreven. Je kan de notaris verzoeken om het testament op te laten nemen in de CRTdatabank.

Inhoud van het testament
Bij een notarieel of internationaal testament zorgt de notaris dat alle verplichtingen zijn
opgenomen. Voor het eigenhandig testament sommen we de verplichtingen even op:
1) Volledig geschreven met vermelding van naam, datum
(xx-xx-xxxx)
2) Wie zijn de erfgenamen? Indien dit foutief gebeurt, kan dit
worden betwist. Denk ook na wie in aanmerking komt
wanneer de begunstigde zelf niet meer zou leven of de
instelling niet meer zou bestaan, anders wordt het wettelijk
erfrecht
toegepast.
o
Persoon: naam, voornaam, adres, geboorteplaats,
geboortedatum,….
o Instelling: juiste benaming en rechtsvorm
o Let op: artsen, apothekers, verpleegkundigen kunnen
geen erfgenaam zijn.
3) Wat krijgt elke erfgenaam? Elke erfenis bestaat uit een
voorbehouden deel en de reserve. Het voorbehouden deel
is wettelijk bepaald. Er is een voorbehouden deel voor je
kinderen en eventueel echtgeno(o)t(e). Wie de helft van je
vermogen erft, wordt wettelijk bepaald. Over de andere
helft, de reserve, mag je vrij beschikken. Vermeld duidelijk
wat je aan wie wenst te schenken (bankrekeningen,
effectenrekeningen, spaartegoeden, safeloket, vastgoed,
vervoermiddelen, juwelen, kunstvoorwerpen, kostbare
apparatuur,
verzekeringscontracten,
pensioenspaarfondsen,…). Formuleer ieders erfdeel
duidelijk en concreet.

4) Handtekening
i
In een testament kan je ook nog wilsbeschikkingen opnemen. Een wilsbeschikking kan
betrekking hebben op de voogdij van kinderen, huisdieren, uitvaartplechtigheid. Ook kan je
verzet tegen orgaandonatie aantekenen. Iedereen wordt geacht orgaandonor te zijn, tenzij
verzet is aangetekend. Nabestaanden zijn verplicht om de laatste wensen te eerbiedigen,
indien ze er kennis van hebben.

Meer informatie?
Wist je dat je in de reserve (het vermogen dat je vrij mag invullen), ook een goed doel kunt
opnemen? Lees erover meer in het Okra-magazine – “Vraag het aan Okra”- van de maand
december.
Je kan ook een gratis gids over het testament bestellen, met meer informatie. Ook op de
website notaris.be kan je veel publicaties vinden over nalatenschap, schenken en erven.

Waar lig jij wakker van? Bezorg ons jouw verhaal

Contacteer ons

Wij vinden het zeer belangrijk om input te krijgen van jou. Heb
je een persoonlijke ervaring waar we met de belangenbehartiging
van OKRA mee aan de slag moeten gaan, stuur ons een mail.

PB 40, B-1031 Brussel

Uiteraard beantwoorden we ook graag jouw vragen via
belangenbehartiging@okra.be!
Actuele informatie kan je op de OKRA website nalezen.

www.okra.be
belangenbehartiging@okra.be
Studiedienst
02 246 44 40
02 246 39 45
Pensioendienst
02 246 44 45
02 246 44 31
OKRA-Zorgrecht
02 246 57 72
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