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rADAr(+)-TESTAmENT

9. Heeft het Radar(+)-testament 
de toekomst?
MR. DR. R.E. BRINKMAN

 

1. Inleiding

Op 1 maart 2010 ging het programma Radar (van – destijds 
nog  – de Tros)1 over de erfbelasting. De analyse over de 
heffing van erfbelasting in een ‘standaardsituatie’ van een 
echtpaar, van wie één van beiden overlijdt met achterla-
ting van twee kinderen, veroorzaakte een enorme hype: er 
werden naar aanleiding van die uitzending tienduizenden 
testamenten – wat in het notariaat later ook wel is gaan 
heten Radar-testamenten – opgesteld.2 Hoewel er spoedig 
kritische geluiden in de juridische literatuur verschenen,3 
was dat aan de gemiddelde Nederlander niet besteed. De 
telefoons stonden roodgloeiend bij de notaris. Iedereen 
wilde plotseling een ‘tweetrapstestament’ of ‘tweetrapsra-
ket’ of hoe men het ook maar noemde. In het jaar na de 
uitzending werden, zoals bekend, ongeveer 100.000 meer 
testamenten dan gewoonlijk getekend.4 Wat een kwartier 
televisie kan doen …
Het doel van het Radar-testament, waarin de langstlevende 
tot enig erfgenaam onder ontbindende voorwaarde wordt 
benoemd (en de kinderen tot erfgenamen onder opschor-
tende voorwaarde), is: geen erfbelasting betalen als één 
van de ouders overlijdt. Dat houdt verband met het feit 
dat dit type langstlevende testament, in tegenstelling tot de 
hierna nog te bespreken andere langstlevende testamenten, 
is ‘gedefiscaliseerd’ voor de erfbelasting. Dat betekent dat 
er bij het overlijden van één van de ouders nog geen erfbe-

1 Nog steeds terug te zien via https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/
gemist/item/uitzending-01-03-2010. Enigszins omineus kreeg ik, toen ik 
het item terugkeek op 8 november 2019, eerst een reclame van de ArAG 
rechtsbijstand voorgeschoteld.

2 Zie bijvoorbeeld P. Blokland, ‘Samenwoners en erfrecht’, TE 2011/6 en 
E.W.j. Ebben, ‘radar/ of baksteen-testament?’, VFP 2015/5.

3 Bijvoorbeeld W.j.j.G. Speetjens, reactie op het programma radar: ‘een 
nieuwe lente, een nieuw testament?’, ftV 2010/16 en P. Blokland, ‘Samen-
woners en erfrecht’, TE 2011/6.

4 Zie bijvoorbeeld de factsheet 2018-6, rechtshulp civiel- en bestuurs-
rechtelijke problemen van het WODc, p. 7, te vinden via https://www.
wodc.nl/binaries/fS%202018-6_tcm28-331870.pdf. Niet onderzocht is 
overigens of al die 100.000 extra testamenten allemaal radar-testamen-
ten behelzen, maar aangenomen mag worden dat een substantieel deel 
daarvan dat wel was.

lasting wordt geheven, maar dat deze wordt uitgesteld tot 
het overlijden van de langstlevende.
Na tien jaar is het goed de balans op te maken. Voorzichtig 
concludeer ik dat het ‘normale’ Radar-testament (waarin 
met een voorwaardelijke erfstelling wordt gewerkt) niet de 
ideale oplossing is, met name niet als sprake is van onenig-
heid binnen de familie of als de uiteindelijke erfgenamen 
(‘verwachters’) van de ouder die het eerste overlijdt, niet 
dezelfde zijn als de erfgenamen van de langstlevende ouder. 
Er is ondertussen veel onderzoek verricht naar de rechtsfi-
guur die in de Radar-testamenten is opgenomen, waaruit 
blijkt dat deze is omgeven met vele juridische en fiscale 
ingewikkeldheden.5 Men kan zich met recht de vraag stel-
len of een dergelijke rechtsfiguur recht doet aan de gewenste 
eenvoud in het erfrecht in ‘standaardsituaties’. Ik meen van 
niet. In Nederland is met de invoering van de ‘wettelijke 
verdeling’ in 2003 getracht een (in de kern) eenvoudig 
erfrecht te maken in standaardsituaties. Uit de wettelijke 
verdeling, die van toepassing is als er geen testament voor-
handen is, vloeit voort dat er maar één eigenaar is, name-
lijk de langstlevende. De erfdelen van de kinderen worden 
omgezet in een tegoed, dat tijdens leven van de langst-
levende niet te verzilveren is. Maar, zo zou men denken, 
bij eenvoudig ‘volkserfrecht’ hoort ook een eenvoudige 
behandeling in de belastingwetten. Hierna zullen we zien 
dat dit wel is ingevoerd voor de inkomstenbelasting, maar 
niet voor de erfbelasting. De overheid heeft er vooralsnog 
– om budgettaire redenen6 – bewust voor gekozen om de 
erfbelasting bij het overlijden van de eerste echtgenoot niet 
uit te stellen tot het moment dat de kinderen hun erfenis 
daadwerkelijk in handen krijgen. En dat moet echt anders. 
Doet de overheid het niet, dan doen notarissen dat. En dat 
zou niet nodig moeten zijn. Hierna zal ik laten zien dat 
de door de wetgever gemaakte ‘wettelijke verdeling’ in een 

5 Ik verwijs naar mijn proefschrift: r.E. Brinkman, Het fideicommis in de no-
tariële praktijk (diss. Groningen), Den Haag: Boom, 2014 en de daarvoor 
en daarna van mijn en andere handen verschenen literatuur over de 
rechtsfiguur. 

6 Het zou gaan om een budgettaire derving van enkele honderden 
miljoenen euro’s per jaar, aldus de nota naar aanleiding van het verslag, 
Kamerstukken II 2008/2009, 31930, nr. 9, p. 6.

Het moet anders: de juridische eenvoud van de wettelijke regeling in het erfrecht dient gepaard te gaan met 
de ‘defiscalisering’ van de kindsdelen in de erfbelasting. De wetgever is aan zet! \ 
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iets andere juridische jas, die ik het Radar+-testament zal 
noemen, dezelfde eenvoud houdt als de wettelijke verdeling, 
maar toch defiscalisering mee brengt. Ik zou denken dat een 
overheid niet moet willen dat het notariaat – op kosten van 
de burger – de klus opknapt, die de overheid eenvoudigweg 
zelf kan klaren door één pennenstreek.7 Daarvoor is echter 
wel een langetermijnvisie nodig.
Als aan een gemiddelde Nederlander, wiens ene ouder is 
overleden (en van wie de langstlevende ouder dus nog 
leeft), wordt gevraagd: ‘Bent u erfgenaam?’, is het antwoord 
meestal: ‘Nee’. Wordt doorgevraagd of er wel of geen testa-
ment was en blijkt dat het kind niet is onterfd, dan zeggen 
negen van de tien mensen: ‘Ik heb bij de notaris getekend 
voor de afstand van mijn kindsdeel.’ of ‘Ik heb niets, alles 
staat op mijn moeders naam’.8 Ook notarissen die aan hun 
cliënten, bijvoorbeeld in het kader van het opstellen van 
een testament, vragen naar de omvang van hun vermogen, 
krijgen, als blijkt dat één van de ouders is overleden, vaak 
vragende ogen terug als gevraagd wordt naar de ‘vorm’ en 
omvang van het kindsdeel. Bij de gewone burger, waar het 
recht uiteindelijk voor is geschreven, is er weinig besef van 
de juridische merites van het ‘kindsdeel’. Als dan ook nog 
eens wordt bedacht dat er (ten minste) drie soorten langst-
levende testamenten zijn, met een andere juridische kwali-
ficatie, te weten:
a. de wettelijke verdeling (art. 4:13 BW), waarbij het kind 

zijn erfdeel in de vorm van een niet-opeisbare vordering 
op de langstlevende krijgt;9

b. het vruchtgebruik-testament, waarbij het kind zijn erf-
deel in de vorm van blote eigendom (namelijk bezwaard 
met vruchtgebruik) krijgt;10

7 Dit is wellicht iets te ongenuanceerd gezegd, omdat ook nog gekeken 
moet worden naar het overgangsrecht voor erfdelen van kinderen, 
die dit al hebben gekregen en waarover reeds is afgerekend. maar ook 
daarover is al nagedacht: zie bijvoorbeeld c.G. Brentjes, Overgangsrecht 
bij defiscalisering van onderbedelingsvorderingen voor het successierecht, 
geschreven als scriptie voor de master fiscaal recht aan de Universiteit 
van Tilburg, te vinden via http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=95202. 

8 Vgl. ook de de minister in zijn brief van 14 september 2010, 
DB/2010/176m, p. 6-7, NTFR 2010/2211, waarin hij over de rechtvaardi-
ging van defiscalisering (waarin de belastingheffing over de verkrijging 
van de één, lees de kinderen, bij de ander, lees de langstlevende, wordt 
gelegd) het volgende opmerkt: “Deze rechtvaardiging kan gevonden 
worden in de maatschappelijke opvattingen over erfopvolging zoals die 
ook weerspiegeld worden in het wettelijke erfrecht. Het beeld dat daaruit 
naar voren komt is dat in gevallen waarin de erflater een partner en 
kinderen nalaat, het als normaal wordt beschouwd dat de langstlevende 
partner de beschikking krijgt over alle goederen van de nalatenschap. De 
kinderen krijgen slechts een niet-opeisbare vordering of een blooteigen-
dom hetgeen er voor hun gevoel vaak op neer komt dat zij “niets” krijgen. 
Vanwege de demissionaire status van het toenmalige kabinet, vond de 
minister het niet meer op zijn weg liggen om de uit deze afwegingen 
voortvloeiende wetgeving te initiëren. Vervolgens is het er niet meer van 
gekomen.

9 Dit speelt ook bij de verticale ouderlijke boedelverdeling (‘OBV’) 
(art. 4:1167 oud BW), die onder het nieuwe recht geldig blijft (art. 79 
en 129 Ow), en bij het samenwonerstestament, waarbij het kind een 
niet-opeisbaar legaat (niet-opeisbare vordering) krijgt, meestal ter groot-
te van het kindsdeel als ware er een wettelijke verdeling of OBV.

10 Ik ga ervan uit dat de langstlevende de bevoegdheid tot vervreemding 
en bezwaring en tot vertering krijgt toegekend.

c. het ‘Radar’-tweetrapstestament (art. 4:138 BW), waar-
bij het kind zijn erfdeel in de vorm van een erfdeel on-
der opschortende voorwaarde verkrijgt,11

dan is begrijpelijk dat de gemiddelde Nederlander de draad 
helemaal kwijt raakt.
Zoals gezegd denken de meeste Nederlanders dat zij, als 
één ouder is overleden, bij de notaris hebben getekend voor 
de afstand van hun kindsdeel. In juridische zin hebben zij 
natuurlijk geen afstand gedaan van hun kindsdeel, maar 
getekend voor de aanvaarding van de nalatenschap (met de 
informatie – die mogelijk als enige is blijven hangen – dat 
zij hun kindsdeel nog niet direct in handen krijgen) en soms 
voor het ‘berusten’ in het testament (waarmee zij aangeven 
geen beroep te doen op hun legitieme portie). Maar van 
afstand is geen sprake.
En als men al begrijpt dat men ‘ergens’ recht op heeft, wordt 
er al snel gezegd: ‘Ik kan mijn kindsdeel nog niet opeisen’. 
Ook dit is juridisch onzuiver, omdat ‘opeisbaarheid’ alleen 
speelt bij de wettelijke verdeling. Bij het vruchtgebruik- en 
Radar-testament zou het kind juridisch moeten opmerken 
dat ‘mijn kindsdeel nog bezwaard is met een vruchtgebruik‘ 
of ‘mijn kindsdeel nog onder opschortende voorwaarde is’. 
Dat krijg je er bij een gemiddelde Nederlander niet in. Daar-
naast: voor velen staat ‘niet opeisen’ of één van de andere 
varianten bijna gelijk aan: ‘ik heb nog niets’. En dat klopt in 
veel gevallen voor het gevoel ook, als bedacht wordt dat de 
langstlevende de nalatenschap veelal mag verteren (‘opma-
ken’). Wellicht blijft er inderdaad niets over. 
Het is dan ook niet goed te verteren dat de wetgever de drie 
vormen van langstlevende testamenten fiscaal zo verschil-
lend behandelt, althans voor de Successiewet 1956. Voor de 
inkomstenbelasting is dat, zoals hierna zal blijken, anders. 
Dat is niet consistent. Dat dit budgettair niet haalbaar zou 
zijn,12 is daarnaast, zoals hierna zal blijken, wel heel kort-
zichtig.
In paragraaf 2 van dit artikel zet ik de civielrechtelijke 
verschillen tussen de drie langstlevende testamenten uiteen, 
met name als het gaat om de positie van de kinderen. In 
paragraaf 3 worden de gevolgen van de drie langstlevende 
testamenten voor de Successiewet 1956 besproken, waarna 
in paragraaf 4 de gevolgen daarvan voor de Wet IB 2001 
ter sprake komen. In paragraaf  5 zal ik een alternatieve 
regeling presenteren, die naar mijn mening zowel voor de 
erfbelasting als inkomstenbelasting gedefiscaliseerd is: het 
Radar+-testament (een ‘alternatieve wettelijke verdeling’), 
waarin de voordelen van de eenvoud van de wettelijke 
verdeling en de veelal gewenste fiscale behandeling van het 
Radar-testament samenkomen. Ik zal in paragraaf 6 vervol-
gens een pleidooi houden voor wijziging van de wettelijke 
regeling, zodanig dat de standaardregeling op het langste 
leven wordt gedefiscaliseerd voor de erfbelasting (en gede-

11 Ook hier ga ik ervan uit dat dat de langstlevende de bevoegdheid tot 
onvoorwaardelijke vervreemding en bezwaring en tot vertering krijgt 
toegekend.

12 Zie noot 6.

MR. DR. R.E. BRINKMAN

Het moet anders: de juridische eenvoud van de wettelijke regeling in het erfrecht dient gepaard te gaan met 
de ‘defiscalisering’ van de kindsdelen in de erfbelasting. De wetgever is aan zet! \ 
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fiscaliseerd blijft voor de inkomstenbelasting).13 Ik sluit in 
paragraaf 7 af met een conclusie.

2. De civielrechtelijke verschillen in de positie 
van de kinderen

Hieronder ga ik met name in op de juridische positie van de 
kinderen bij de onderscheiden soorten langstlevende testa-
menten. Ik maak echter eerst kort een opmerking over de 
positie van de langstlevende. Die is bij alle soorten testa-
menten goed te noemen. In die van de wettelijke verdeling 
is die het meest eenvoudig, omdat de langstlevende niet, 
zoals dat bij het vruchtgebruik- en Radar-testament het 
geval is, tot de kinderen in een ‘goederenrechtelijke rechts-
verhouding’ staat. Bij het vruchtgebruik- en Radar-testa-
ment spelen met name de regels van titel 3.8 BW over het 
vruchtgebruik een rol. Die vergen in de praktijk de nodige 
communicatieve en administratieve kwaliteiten, die bij 
wat mindere familieverhoudingen en/of boekhoudkundige 
achtergrond gemakkelijk tot problemen kunnen leiden. De 
wettelijke verdeling, waarbij slechts een obligatoire verhou-
ding van schuldenaar-schuldeiser speelt,14 verdient wat mij 
betreft dan ook bij verre de voorkeur. Dat is ook wat er 
gebeurde toen in 1996 bij het ontwerpen van het nieuwe 
wettelijke erfrecht de vruchtgebruikgedachte is verlaten en 
werd overgestapt naar de wettelijke verdeling.15 
Hieronder als gezegd een – niet uitputtende – beschrijving 
van de in mijn ogen belangrijkste verschillen in de positie 
van de kinderen bij de verschillende langstlevende testa-
menten.

2.a De wettelijke verdeling 
Kenmerkend voor de kinderen in geval van een wettelijke 
verdeling is dat zij slechts een vordering krijgen op de 
langstlevende. Die vordering is in beginsel pas opeisbaar 
bij het overlijden van de langstlevende. Deze benadering is 
‘grof’, omdat de omvang van de vordering niet gerelateerd 
wordt aan de stijging of daling van het nalatenschapsver-
mogen waarop de vordering is gebaseerd, anders dan in de 
vorm van een kleine (maar zich sinds 2003 nog niet mani-
festerende) indexatieregeling (art. 4:13 lid 4 BW). Maar 
grofheid heeft het voordeel van de eenvoud. 
Een minpunt van de wettelijke verdeling is de situatie dat 
het kind na het overlijden van de eerste ouder, maar vóór 
het overlijden van de langstlevende ouder, zelf komt te 
overlijden. In dat geval komt de vordering op de langstle-
vende veelal terecht bij de partner van het kind, terwijl het 
erfdeel van de langstlevende ouder terechtkomt bij de klein-
kinderen. In de praktijk wordt dit nogal eens als ‘vreemd’ 
ervaren. Naar het gevoel van de ouders krijgen de kinderen 

13 Voor de goede orde: ik heb niets tegen de verschillende soorten langstle-
vende testamenten, omdat ieder voordeel ook zijn nadeel heeft. Ook een 
fiscaal andere behandeling kan gerechtvaardigd zijn als afgeweken wordt 
van het standaarderfrecht. Dat zou opnieuw tegen het licht gehouden 
moeten worden.

14 De langstlevende krijgt de gehele nalatenschap en is de schuldenaar van 
de niet-opeisbare vorderingen van de kinderen, die schuldeisers zijn.

15 Zie hierover m.j.A. van mourik, in: Handboek Erfrecht 2020/1-7.

of kleinkinderen immers pas iets als de langstlevende over-
lijdt.16 Bij de eenvoud van defiscalisering zou daarom mijns 
inziens idealiter ook een ‘gleichlauf’ van de erfenis van de 
eerstoverleden en langstlevende ouder horen.

2.b Het vruchtgebruik-testament
Kenmerkend voor de kinderen in geval van een vruchtge-
bruik-testament is dat zij gerechtigd worden tot (een deel 
van) de goederen van de nalatenschap, maar dat de langst-
levende kan eisen dat hij het vruchtgebruik van die goede-
ren krijgt. Ik noem drie nadelen van deze variant:
 – het vruchtgebruik moet juridisch worden ‘gevestigd’, 

het ontstaat niet vanzelf, omdat dit in de praktijk nogal 
eens wordt vergeten (of wordt nagelaten uit vermeende 
‘kostenbesparing’), roept dat in de praktijk ook gere-
geld vragen op;17

 – het kind staat in een ingewikkelde rechtsverhouding tot 
de langstlevende, door de toepassing van de regels van 
het vruchtgebruik (titel 3.8 BW);

 – net als bij de wettelijke verdeling kan de plaatsvervul-
lingsregeling leiden tot een versnipperde situatie18 bij 
het overlijden van de langstlevende.

Voordeel van dit testament is dat de gerechtigdheid van de 
kinderen meestijgt en -daalt met de stijging of daling van 
het nalatenschapsvermogen.

2.c Het Radar-testament 
Kenmerkend voor de kinderen in geval van een Radar-tes-
tament is, net als bij een vruchtgebruik-testament, dat zij 
(onder opschortende voorwaarde) gerechtigd worden tot 
(een deel van) de goederen van de nalatenschap, maar dat 
de langstlevende (die erfgenaam onder ontbindende voor-
waarde is), anders dan bij een vruchtgebruik-testament, van 
rechtswege het beheer en de beschikking over die goederen 
krijgt. Er blijft voor mij één nadeel over: het kind staat in 
een ingewikkelde rechtsverhouding tot de langstlevende, 
door de overeenkomstige toepassing van de regels van 
het vruchtgebruik (art. 4:138 lid 2 BW in verbinding met 
titel 3.8 BW).
Voordeel van dit testament is, net als bij een vruchtge-
bruik-testament, dat de gerechtigdheid van de kinderen 
meestijgt en -daalt met de stijging of daling van het nala-
tenschapsvermogen. Een ander voordeel is hier dat –  in 
standaardsituaties  – de plaatsvervullingsregeling parallel 
loopt met de erfstelling in het testament van de langstle-
vende, hetgeen bij de wettelijke verdeling en het vruchtge-
bruik-testament niet zo is. In de situatie dat het kind na 

16 Vaak wordt in een soort ‘langstlevende-al’ constructie gedacht: eerst gaat 
alles naar de langstlevende. Pas als de langstlevende is overleden, komen 
de kinderen aan bod. Is er dan een kind vóóroverleden (bijvoorbeeld na 
vader, maar vóór moeder), dan denkt men al snel dat de erfenis ‘in het 
bloed blijft’ en dus bij de kleinkinderen terechtkomt. Bij de wettelijke 
verdeling, en ook bij het vruchtgebruik-testament (zie hierna), is dat dus 
niet zo.

17 Zie bijvoorbeeld B. Hoops & j.m. van Anken, ‘legaat van vruchtgebruik 
op huis en haard en verkrijging van het vruchtgebruik door verjaring’, ftV 
2018/41.

18 Zie noot 16.
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het overlijden van de eerste ouder, maar vóór het overlijden 
van de langstlevende ouder, zelf komt te overlijden, werkt 
dat bij een Radar-testament anders: niet de partner van het 
kind verkrijgt het recht,19 maar de kleinkinderen.

2.d Conclusie
De conclusie is dat de wettelijke verdeling qua eenvoud 
verkiesbaar is boven de andere twee varianten langstle-
vende testamenten, met dien verstande dat het Radar-tes-
tament het wint van de andere twee varianten op het punt 
van de plaatsvervulling.

3. De gevolgen voor de Successiewet 1956 

Hieronder beschrijf ik kort de fiscale behandeling in de 
Successiewet 1956 van de verschillende langstlevende testa-
menten.20 Ik ga –  in het kader van het punt dat ik in dit 
artikel wil maken – uit van een nalatenschap die in waarde 
niet groter is dan het bedrag dat voor de langstlevende van 
erfbelasting is vrijgesteld, ofwel €  661.328 (2020), maar 
wel zodanig groot is dat men bij de berekening van de 
kindsdelen uitkomt boven het bedrag dat voor het kind van 
erfbelasting is vrijgesteld van € 20.946 (2020).21 

3.a De wettelijke verdeling 
Het erfdeel van de kinderen wordt belast zodra het wordt 
verkregen en niet pas wanneer dat erfdeel opeisbaar wordt. 
Voordeel van deze methode kan zijn dat het zogenaamde 
‘fictieve vruchtgebruik’ de waarde van de erfdelen drukt, 
waardoor de erfbelasting over de kindsdelen lager wordt, 
terwijl bij het overlijden van de langstlevende de ‘hoge’ 
vordering in aftrek gebracht mag worden op de erfenis. Of 
juist, als binnen de aangiftetermijn voor de aangifte erfbe-
lasting een ‘papieren rente’ wordt overeengekomen, dat de 
vorderingen oprenten en vervolgens bij het overlijden van 
de langstlevende voor een lagere heffing van erfbelasting 
zorgen. 
Nadeel is hier de liquiditeit: er moet belasting betaald 
worden over een tegoed waar je nog niet werkelijk over 
kunt beschikken. De langstlevende moet die belasting 
voorschieten. Dat is precies waar de Radar-uitzending 
op 1 maart 2010 over ging en wat blijkbaar veel emotie 
oproept bij de burger. Daar komt bij dat het vermogen wel 
eens op kan zijn bij het overlijden van de langstlevende; 
er is dan belasting betaald over een ‘dode mus’. Overigens 
komt dit laatste, naar mijn ervaring, niet vaak voor in de 
praktijk.

19 Het recht van het kind dooft uit als deze de langstlevende (of nauwkeuri-
ger: het aangewezen tijdstip) niet overleeft.

20 Ik veronderstel dat de vindplaatsen omtrent de fiscale uitwerking bekend 
zijn.

21 Volgens de gegevens van het cBS was het gemiddelde vermogen dat 
in 2016 werd nagelaten ongeveer € 118.000. Zie: https://opendata.cbs.
nl/statline/#/cBS/nl/dataset/84242NED/table?ts=1585432441258 (op 
28 maart 2020 geraadpleegd). Bij grotere of kleinere vermogens, zouden 
de verschillen nader gedifferentieerd moeten worden.

3.b Het vruchtgebruik-testament
Het erfdeel van de kinderen wordt belast zodra het wordt 
verkregen en niet pas wanneer het vruchtgebruik over dat 
erfdeel eindigt. Voordeel van deze methode kan zijn dat 
het vruchtgebruik de waarde van de erfdelen drukt, waar-
door over de kindsdelen minder erfbelasting is verschul-
digd, terwijl bij het overlijden van de langstlevende de 
blote eigendom onbelast aanwast naar volle eigendom. 
Voor de heffing van erfbelasting wordt de waarde afhan-
kelijk van de leeftijd van de vruchtgebruiker verdeeld 
over de vruchtgebruiker (variërend van 96% tot 12%) 
en de ‘bloot eigenaar’22 (variërend van 4% tot 88%).  
Daarnaast kan het voordeel zijn dat de goederen – onbe-
last – in waarde zijn gestegen.23

Ook hier is de liquiditeit een nadeel: belasting betalen over 
blote eigendom. Dat klinkt wel sexy, maar je kunt er bar 
weinig mee. De langstlevende moet die belasting uit het 
vruchtgebruikvermogen betalen. Dat kan hetzelfde voelen 
als in de situatie van de wettelijke verdeling.

3.c Het Radar-testament
Hierbij wordt bij de langstlevende (de bezwaarde) de gehele 
waarde in de heffing betrokken. Vervolgens wordt bij de 
kinderen (de verwachters) wederom de gehele waarde in 
de heffing betrokken. Het erfdeel van de kinderen wordt 
pas belast zodra deze onvoorwaardelijk wordt. Nadeel 
van deze methode kan zijn dat, in tegenstelling tot bij de 
andere twee varianten, de volle waarde van het erfdeel 
belast wordt. Maar is dat heel raar, als bedacht wordt dat 
de kinderen dan ook over het erfdeel kunnen beschikken? 
De vraag stellen, is haar beantwoorden. In de praktijk is er 
op dat moment ook vaak geld beschikbaar: de bezittingen 
van de ouders worden verkocht en uit de opbrengst wordt 
de belasting betaald. Van Vijfeijken noemt dat mooi het 
pay-as-you-go-beginsel.24

3.d Conclusie
Vanuit de kinderen bezien, maakt het niet veel uit welke 
variant wordt gekozen, als wordt gekeken naar de liquidi-
teit: het is immers de langstlevende ouder die, als er direct 
betaald moet worden, moet bloeden. Vanuit de eenvoud 
van het systeem bezien, is het Radar-testament mijns inziens 
verkiesbaar boven de andere twee varianten langstlevende 
testamenten. 

4.  De gevolgen voor de Wet IB 2001 

Over de inkomstenbelasting kan ik kort zijn. Daarin zijn 
alle (uitgewerkte) varianten van de langstlevende regeling 
gedefiscaliseerd. Dat betekent dat de langstlevende, die heer 
en meester over de nalatenschap is, de inkomstenbelasting 
betaalt. Lusten en lasten horen bij elkaar. De langstlevende 
kan het (niet-opeisbare -, blote - of voorwaardelijke) erfdeel 

22 Of juister: hoofdgerechtigde.
23 Bij een waardedaling is dit een nadeel.
24 I.j.f.A. van Vijfeijken, Fictieve verkrijgingen in de Successiewet 1956, fiscale 

monografieën no. 100, Deventer: Kluwer, 2013, p. 10.
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van de kinderen (of de daarover verschuldigde rente) 
niet in mindering brengen op zijn inkomen of vermogen.  
De kinderen daarentegen betalen tijdens de rit niets. Dat is 
erg eenvoudig en mijns inziens geschikt voor het erfrecht 
dat in standaardsituaties geldt.

5. Proeve van het Radar+-testament ofwel de 
‘alternatieve wettelijke verdeling’25

Zijn de hierboven genoemde nadelen van het vruchtgebruik- 
en Radar-testament te voorkomen en zijn de voordelen van 
de wettelijke verdeling en het Radar-testament te combine-
ren in een alternatieve variant? Ja, in het Radar+-testament, 
ofwel de ‘alternatieve wettelijke verdeling’.
Ik realiseer mij dat het onderstaande voor een gemiddelde 
Nederlander nog steeds moeilijk te begrijpen is. Maar als 
daarbij aangegeven wordt dat het in feite dezelfde regeling 
is als die de wetgever ontworpen heeft als ‘volkserfrecht’, 
en als bedacht wordt dat die regeling volgens mij breed 
gedragen wordt onder de bevolking en als men bedenkt dat 
de gemiddelde Nederlander niet van administratie houdt, 
dan is er voor deze variant veel te zeggen. Ik ga uit van de 
standaardsituatie van twee echtgenoten (maar ook toepas-
baar bij geregistreerd partners en samenwoners) met twee 
kinderen. Ik ga ervan uit dat de partner in het testament is 
gedefinieerd.
Het Radar+-testament ofwel de alternatieve ‘wettelijke 
verdeling’ 
Erfstelling
1. Ik benoem mijn partner tot mijn enige erfgenaam.
Legaten
2.a Ik legateer aan ieder van mijn kinderen een bedrag over-
eenkomend met de waarde van zijn erfdeel als sprake zou 
zijn geweest van een wettelijke verdeling, waarbij mijn part-
ner en mijn kinderen ieder voor een gelijk deel erfgenamen 
zouden zijn geweest.26 Onder de waarde van het erfdeel 
wordt verstaan de waarde van de goederen op het tijdstip 
onmiddellijk na het overlijden van mijn partner,27 na aftrek 
van de in artikel 4:7 Burgerlijk Wetboek bedoelde schulden 
in de situatie dat er geen legaten zouden zijn gemaakt.
2.b Dit legaat geschiedt voor iedere legataris onder de 
opschortende voorwaarde, dat deze het onder 2.c opgeno-
men aangewezen tijdstip overleeft en het legaat aanvaardt. 
Is dat niet zo, dan treden de afstammelingen van de legata-
ris in zijn plaats als bij wettelijke plaatsvervulling, ook als 
die afstammeling bij mijn overlijden nog niet in een fami-
lierechtelijke betrekking tot mij staat.28 Dat geldt even-
eens steeds als een afstammeling het onder 2.c opgenomen 

25 Uiteraard mag van een verdeling in juridische zin niet gesproken worden 
bij een enig erfgenaamschap met legaten. Overigens is ook bij een 
wettelijke verdeling het begrip ‘verdeling’ juridisch niet duidelijk, omdat 
hierop de bepalingen van titel 3.7 BW en titel 3.2 rv in beginsel niet van 
toepassing zijn. Zie Asser/Perrick 4 2017/83.

26 Vgl. art. 4:13 lid 2 BW. Eventueel kunnen hier ook ‘afwijkende erfdelen’, 
bijvoorbeeld 1% voor de partner en 99% voor de kinderen ingevuld 
worden.

27 Vgl. art. 4:6 BW.
28 Zie art. 4:56 BW.

aangewezen tijdstip niet overleeft of het legaat verwerpt.  
Is geen sprake van plaatsvervulling of verwerpen alle plaats-
vervullers het legaat, dan wordt het legaat van de andere 
legatarissen zodanig vergroot alsof er op de dag van mijn 
overlijden geen sprake was van het in leven zijn van die 
legataris en zijn afstammelingen.
2.c Het aangewezen tijdstip betreft het moment waarop:

a. mijn partner in staat van faillissement is ver-
klaard of ten aanzien van hem de schuldsane-
ringsregeling natuurlijke personen van toepas-
sing is verklaard;

b. mijn partner is overleden;29

c. mijn partner vrijwillig overgaat tot betaling on-
der 2.g bedoeld;

sprake is van een situatie als onder 4 bedoeld.
De vordering uit het legaat is pas opeisbaar op het moment 
dat de voorwaarde in vervulling gaat. 

Mocht een legitimaris aanspraak maken op de legitieme 
portie, dan dient hij eerst in te korten bij mijn partner. Ik 
bepaal dat diens legitieme portie niet opeisbaar is gedu-
rende het leven van de langstlevende. 30,31

2.d. Het legaat draagt, tenzij mijn partner en de legataris 
tezamen anders hebben bepaald, een rentepercentage dat 
overeenkomt met dat van de wettelijke rente, voor zover 
dit percentage hoger is dan zes, berekend per jaar vanaf de 
dag waarop de nalatenschap is opengevallen tot aan het 
moment dat het aangewezen tijdstip aanbreekt, bij welke 

29 Vgl. art. 4:13 lid 3 BW.
30 Zie art. 4:82 en 4:83 BW, op grond waarvan de partner (echtgenoot, 

geregistreerd partner of andere levensgezel, indien deze met de erflater 
een gemeenschappelijke huishouding voert en een notarieel verleden 
samenlevingsovereenkomst is aangegaan) aan het legaat de voorwaarde 
kan verbinden dat deze niet-opeisbaar is gedurende het leven van de 
langstlevende. Op grond van art. 4:218 lid 4 BW wordt de vordering bij 
een beneficiaire aanvaarding van de langstlevende en/of een (daaruit 
voortvloeiende) wettelijke vereffening niet in de uitdelingslijst opgeno-
men. Vervolgens geldt op grond van art. 4:220 lid 4 BW dat wanneer de 
vordering onvoorwaardelijk en opeisbaar wordt, de legataris, onvermin-
derd zijn verhaal overeenkomstig art. 4:220 lid 2 en 3 BW, de partner kan 
aanspreken. Die partner is op grond van art. 4:87 lid 5 BW met zijn gehele 
vermogen aansprakelijk, ook als hij de nalatenschap beneficiair heeft 
aanvaard. Overigens zou de legitieme portie niet gedefiscaliseerd zijn 
voor de erfbelasting (wel voor de inkomstenbelasting). De lezer begrijpt 
dat dit artikel ook als pleidooi voor een defiscalisering van de legitieme 
mag worden gelezen. 

31 De vraag rijst overigens of men art. 4:82 BW moet lezen in de zin dat de 
erflater aan a) een uiterste wilsbeschikking ten behoeve van zijn partner 
b) de voorwaarde kan verbinden dat de vordering van een legitimaris, 
c) voor zover deze ten laste zou komen van de partner, d) eerst opeisbaar 
is na diens overlijden of dat deze gelezen mag worden in die zin dat de 
erflater aan een uiterste wilsbeschikking a) ten behoeve van zijn partner 
de voorwaarde kan verbinden dat b) de vordering (in casu uit het legaat 
ten laste van de langstlevende) van een legitimaris, c) voor zover deze ten 
laste zou komen van de echtgenoot (hier aan de orde), d) eerst opeisbaar 
is na diens overlijden. Hoewel de eerste lezing heersend is, zou men met 
enige welwillendheid ook wel de tweede lezing kunnen hanteren, in welk 
geval de niet-opeisbaarheid aan het legaat zelf kunnen verbinden; in dat 
geval zou men overigens art. 4:73 BW anders moeten lezen, namelijk dat 
bij verwerping de niet-opeisbare vordering wel in mindering komt op de 
legitimaire aanspraak.
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berekening telkens uitsluitend de hoofdsom in aanmerking 
wordt genomen.32

2.e Indien bij de vaststelling van de omvang van het legaat:
a. omtrent de waarde van de goederen en de schul-

den van de nalatenschap is gedwaald en daar-
door een legataris voor meer dan een vierde is 
benadeeld,

b. het saldo van de nalatenschap anderszins onjuist 
is berekend, dan wel

c. het legaat niet is berekend overeenkomstig het 
deel waarop het kind aanspraak kon maken,

 kan de belanghebbende binnen drie jaar na mijn overlij-
den vorderen dat het legaat wordt gewijzigd. Ik bepaal dat 
hetgeen omtrent verdeling is bepaald in de artikelen 3:196 
leden 2, 3 en 4 en 199 Burgerlijk Wetboek van overeen-
komstige toepassing is. Dat geldt ook voor artikel 4:229 tot 
en met 233 Burgerlijk Wetboek.33

2.f Mijn partner en iedere legataris kunnen verlangen dat 
een boedelbeschrijving wordt opgemaakt. De boedelbe-
schrijving dient een waardering van de goederen en de 
schulden van mijn nalatenschap te bevatten.
 Heeft mijn partner of een legataris niet het vrije beheer 
over zijn vermogen, dan dient de boedelbeschrijving bij 
notariële akte te geschieden.
Ik bepaal dat op de boedelbeschrijving en de waardering de 
artikelen 673 tot en met 676 van het Wetboek van Burger-
lijke Rechtsvordering voor zover mogelijk van overeen-
komstige toepassing zijn. Mijn partner en iedere legataris 
zijn voor de toepassing van de in de vorige volzin genoemde 
bepalingen partij bij de boedelbeschrijving.
Mijn partner en iedere legataris hebben jegens elkaar recht 
op inzage in en afschrift van alle bescheiden en andere gege-
vensdragers, die zij voor de vaststelling van hun aanspraken 
behoeven. De daartoe strekkende inlichtingen worden door 
hen desverzocht verstrekt. Zij zijn jegens elkaar gehouden 
tot medewerking aan de verstrekking van inlichtingen door 
derden.34

2.g Mijn partner mag, behoudens het hierna bepaalde, het 
legaat en de onder 2.d bedoelde rente te allen tijde geheel of 
gedeeltelijk voldoen. Een betaling wordt in de eerste plaats 
in mindering gebracht op de hoofdsom, vervolgens op de 
rente, tenzij mijn partner en de legataris tezamen anders 
bepalen.
Indien een legataris een bevoegdheid toekomt tot het doen 
van een verzoek als onder 4.a bedoeld, mogen mijn partner 
of diens erfgenamen niet overgaan tot voldoening dan na 
te hebben gehandeld overeenkomstig hetgeen hierna onder 
4.a tot en met 4.c is bepaald.35

32 Vgl. art. 4:13 lid 4 BW. Eventueel kan een alternatieve renteregeling 
worden opgenomen.

33 Vgl. art. 4:15 BW.
34 Vgl. art. 4:16 BW.
35 Vgl. art. 4:17 BW.

Ongedaanmaking (voorwaardelijke erfstelling)
3. Ik bepaal dat mijn partner binnen drie maanden bij 
notariële akte kan verklaren dat zij bovenstaande regeling 
niet wil, in welk geval mijn partner en de kinderen voor 
gelijke delen mijn erfgenamen zijn. Op deze voorwaarde-
lijke erfstelling zijn de wettelijke regels van plaatsvervul-
ling van overeenkomstige toepassing, met dien verstande 
dat het peilmoment voor de plaatsvervulling niet de datum 
van mijn overlijden maar dat van de verklaring door mijn 
partner is.
De onder 1 genoemde erfstelling voor mijn partner en de 
onder 2 genoemde legaten voor mijn kinderen geschieden 
dan ook onder de ontbindende voorwaarde dat mijn part-
ner bovenstaande verklaring tijdig aflegt. In verband met 
art. 4:138 lid 3 Burgerlijk Wetboek bepaal ik dat mijn 
partner bevoegd is tot vervreemding en bezwaring van de 
goederen van de nalatenschap hangende de voorwaarde. 
Maakt mijn partner niet of niet tijdig gebruik van deze 
bevoegdheid om bovenstaande regeling ongedaan te 
maken, dan vervalt de ontbindende voorwaarde na drie 
maanden na mijn overlijden en wordt het enig erfgenaam-
schap van mijn partner onvoorwaardelijk en gelden de hier-
boven onder 2 en de hieronder onder 4 genoemde legaten 
onverkort.36

Wilsrechten37

4.a Indien mijn partner aangifte heeft gedaan van zijn voor-
nemen opnieuw een huwelijk of geregistreerd partnerschap 
te willen aangaan, is deze verplicht aan de legataris op diens 
verzoek goederen over te dragen met een waarde van ten 
hoogste het legaat, vermeerderd met de onder 2.d bedoelde 
rente. De overdracht vindt, tenzij mijn partner daarvan 
afziet, plaats onder voorbehoud van het vruchtgebruik van 
de goederen.
4.b Indien mijn partner bij zijn overlijden gehuwd of gere-
gistreerd partner was, zijn de erfgenamen van mijn partner 
verplicht aan de legataris op diens verzoek goederen over te 
dragen met een waarde van ten hoogste het legaat, vermeer-
derd met de onder 2.d bedoelde rente. 
4.c Op bovenstaande ‘wilsrechten’ zijn de bepalingen van 
artikel 4:23 tot en met 26 Burgerlijk Wetboek van overeen-
komstige toepassing.38

Kenmerkend voor de kinderen in geval van een Radar+-tes-
tament is, net als bij de wettelijke verdeling, dat zij slechts 
een –  nu voorwaardelijke en nog steeds niet-opeisbare  – 
vordering krijgen op de langstlevende. De vordering wordt 
in beginsel pas onvoorwaardelijk en opeisbaar bij het 
overlijden van de langstlevende. Mijns inziens geldt dat 
hier sprake is van defiscalisering voor zowel de erfbelas-
ting als de inkomstenbelasting.39 Mijns inziens is namelijk 
sprake van een fideicommissair legaat, nu de kern van een 

36 Vgl. art. 4:18 BW.
37 De wilsrechten zijn hier omgebouwd tot voorwaardelijke legaten, omdat 

wilsrechten niet binnen het gesloten stelsel van BW Boek 4 passen.
38 Vgl. art. 4:19 en 20 BW.
39 Vgl. f. Sonneveldt & j.B. Vegter, ‘De gift over de hand, civielrechtelijk en in 

het licht van de Successiewet bezien (II, slot); De gift over de hand en de 
Successiewet 1956’, WPNR 2006, afl. 6680.
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fideicommis daarin zit dat de verwachter het aangewezen 
tijdstip (uiterlijk het overlijden van de bezwaarde) dient te 
overleven.
Verder merk ik op dat deze eenvoudige variant ook de 
eenvoud in zich bergt als er plaatsvervulling speelt (als het 
kind na het overlijden van de eerste ouder, maar vóór het 
overlijden van de langstlevende ouder, zelf komt te over-
lijden). In dat geval komt –  in de standaardgevallen – de 
voorwaardelijke vordering op de langstlevende bij het over-
lijden van de (klein)kinderen terecht bij de (achter)kleinkin-
deren, evenals dat met het erfdeel van de langstlevende het 
geval zal zijn. 
Hiermee is mijns inziens echte eenvoud bereikt:
 – geen ingewikkelde goederenrechtelijke rechtsverhou-

dingen (geen ‘vruchtgebruik-regels’ van toepassing), 
maar een ‘simpele’ oplossing van een (een onder om-
standigheden geïndexeerde, voorwaardelijke niet-opeis-
bare) vordering;

 – geen erfbelasting en inkomstenbelasting over het kinds-
deel;40

 – ‘gleichlauf’ van de erfenis van de eerstoverleden en 
langstlevende ouder.

Zijn er dan nog nadelen aan het Radar+-testament? Ja, 
eenvoud brengt natuurlijk altijd nadelen mee, bijvoorbeeld 
dat de vordering niet meestijgt of -daalt met het nalaten-
schapsvermogen. Deze nadelen doen zich echter vooral 
gelden wanneer de erfgenamen van de langstlevende ande-
ren zijn dan de erfgenamen van de eerstoverleden ouder, 
hetgeen in standaardsituaties niet snel zo zal zijn. 

40 Omdat de langstlevende in de standaardgevallen onder de algemene 
vrijstelling – vóór pensioenimputatie, die in de praktijk in de standaard-
gevallen ook niet van grote invloed is op de vrijstelling – van bijna zeven 
ton zal blijven, heeft deze defiscalisering voor de langstlevende ook geen 
negatieve gevolgen.

6. Pleidooi voor wetswijziging

Ik roep de wetgever op om het systeem van de Successiewet 
1956 te wijzigen, zodat de gemiddelde Nederlander niet 
‘gedwongen’ wordt om een Radar+-testament op te stellen, 
als hij de defiscalisering van de kindsdelen wil bewerk-
stelligen.41 Als in ieder geval de wettelijke verdeling, maar 
mogelijk ook het vruchtgebruik-testament, wordt gedefis-
caliseerd, wordt het erfrecht pas echt eenvoudig en sluit dat 
aan bij het gevoel van de gemiddelde Nederlander en bij de 
‘economische werkelijkheid’, waarin belasting pas betaald 
wordt als het vermogen waarover belasting betaald wordt, 
ook echt in handen van de verkrijger komt.42

7. Conclusie: het moet anders

Het moet anders in Nederland. Defiscalisering van –  in 
ieder geval – de wettelijke verdeling, zou ertoe leiden dat 
het erfrecht voor de gemiddelde Nederlander eenvoudi-
ger, rechtvaardiger en goedkoper wordt. Daartegenover 
wordt de Staat in de toekomst beloond door een iets hogere 
heffing, die naar mijn inschatting echter niet onrecht-
vaardig zal voelen, nu de kinderen ook daadwerkelijk de 
beschikking over het vermogen krijgen (pay-as-you-go). 
De betaling van erfbelasting leidt dan in feite tot een ‘iets 
kleinere’ verkrijging. Dat past prima bij een belasting die is 
gebaseerd op ‘echte’ draagkracht.

Over de auteur

Mr. dr. R.E. Brinkman
Notaris bij Vechtstede Notarissen & mediators te Hardenberg, 
docent aan de rijksuniversiteit Groningen en raadsheer-plaats-
vervanger bij het Hof Arnhem-leeuwarden.

41 Zie van de hand van I.j.f.A. van Vijfeijken, ‘Een lifetime-vrijstelling en 
defiscalisering vordering op langstlevende ouder’, WFR 2018/225, ‘Heffing 
van successierecht over onderbedelingsvorderingen: aanknopen bij de 
economische realiteit’, WFR 2018/308, ‘Defiscalisering van onderbede-
lingsvorderingen: reacties en de cijfers van het cBS’, WFR 2008/1311 en 
Fictieve verkrijgingen in de Successiewet 1956, fiscale monografieën no. 
100, Deventer: Kluwer, 2013, met name p. 10-26.

42 Overigens zou in die situatie ook rekening gehouden kunnen worden 
met de situatie dat de langstlevende alles heeft opgemaakt. Dat is im-
mers het belangrijkste gevolg van de wettelijke verdeling. Is er niets meer 
over, dan lijkt een heffing over het werkelijk ontvangen bedrag reëel. In 
dat verband zou het een idee zijn om het Duitse systeem te hanteren: 
de verkrijgingen uit de erfenissen van de beide ouders worden bij elkaar 
opgeteld en er wordt eenmalig een (te verhogen) vrijstelling afgehaald. 
Zie § 6 van de Duitse Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz (ErbStG).
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