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Opgave 1 

Op 19 maart 2019 ziet de stamboom van de familie De Groot, na het 
overlijden van Trudy op 18 maart 2019, er als volgt uit:  

ouders: 

kinderen: 

kleinkinderen: 

† betekent overleden.  

Op het moment van overlijden van Trudy was haar vermogen  
€ 180.000. Trudy had geen testament opgemaakt. Alle erfgenamen zullen 
de erfenis zuiver aanvaarden. 

Wettelijke regels erfenis 

Indien er geen testament is opgemaakt, zal de erfenis bij het overlijden 
van een ouder als volgt verdeeld worden. 
 De helft van het totale gezamenlijke vermogen (bezittingen minus

schulden), gemeten op het moment van overlijden, komt ten gunste
aan de langstlevende: dit is meestal de partner.

 Indien de partner al is overleden, valt de erfenis toe aan de kinderen
met een gelijk kindsdeel.

 Indien een van de kinderen al is overleden, wordt het kindsdeel
gelijkelijk verdeeld onder de kinderen van dat overleden kind.

2p 1 Bereken voor elke erfgenaam de omvang in euro’s van het erfdeel.  
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Over het erfdeel moet erfbelasting worden afgedragen. Dat gebeurt op 
basis van onderstaande tabellen. 

Vrijstelling erfbelasting   

relatie met de overledene bedrag vrijstelling 
partner € 650.912 
kind of kleinkind €  20.615 
ouder €  48.965 
overige erfgenamen €    2.173 

Tarieven erfbelasting  

waarde erfenis 
(na vrijstelling) 

partner en 
kind 

kleinkinderen en 
achterkleinkinderen 

overige 
erfgenamen 
zoals broer en 
zus 

over de eerste  
€ 124.727 10% 18% 30% 

over het 
meerdere 20% 36% 40% 

2p 2 Bereken de te betalen erfbelasting over het erfdeel van Marleen. 

Trudy en Marleen hadden ruzie. Daarom overwoog Trudy om Marleen te 
onterven. Trudy had dat echter niet vastgelegd in een testament. 

2p 3 Als Trudy dat wel had vastgelegd in een testament, betekent dit dan dat 
Marleen geen aanspraak kan maken op een deel van de erfenis? Motiveer 
het antwoord. 
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