
 

 
 
 
 
Column 

 
Wat laat ú achter na uw scheiding? 

 
Het is een treurig feit: in Nederland loopt één op de drie huwelijken uit op een echtscheiding. 

De afwikkeling van zo´n breuk levert al genoeg werk op, maar wat mensen zich vaak niet 

realiseren is dat het ook noodzakelijk is een nieuw testament te regelen, zeker als er 

minderjarige kinderen in het spel zijn. In veel gevallen geldt het eerder gemaakte 

testament namelijk niet meer na een echtscheiding. Wist u bijvoorbeeld dat de taak van het 

afwikkelen van uw erfenis bij uw ex-partner komt te liggen als uw kinderen op het moment 

van uw overlijden minderjarig zijn? En dat in dat geval ook het ontruimen van uw huis, het 

regelen van de uitvaart en de afwikkeling van uw financiën door uw ex-partner zal worden 

geregeld? Of dat uw ex-partner de erfenis van uw minderjarige kinderen beheert tot zij 

achttien jaar zijn? En dat uw ex-partner dan recht heeft op de rente van de erfenis van de 

kinderen? In het ideale geval is dit alles geen enkel bezwaar omdat u zo goed met uw ex-

partner omgaat dat deze taken hem of haar wel zijn toevertrouwd. Als u minder goed uit 

elkaar gaat of om andere redenen niet wilt dat deze verantwoordelijkheden bij uw ex-partner 

terechtkomen, kunt u deze situatie naar uw eigen wens aanpassen door een goed testament te 

maken. Uw notaris kan u adviseren over de inhoud van uw testament om te zorgen dat uw 

nalatenschap precies zo wordt afgewikkeld als u wilt. Op die manier voorkomt u niet alleen 

dat de dierbaren die u achterlaat voor ongemakkelijke situaties komen te staan, maar kunt u 

ook laten regelen dat uw kinderen hun erfenis later niet hoeven te delen met hún ex-partner 

als zij op hun beurt wellicht zelf ooit met een echtscheiding te maken krijgen...  


