Kan ik mijn kind onterven?
In een testament kun je zelf bepalen of en hoeveel je kinderen van je erven. Maar: als een kind het
daar niet mee eens is, dan erft het kind toch een (groter) deel. Dit wordt de legitieme portie
genoemd.
Legitieme portie, wat is dat?
In een testament kun je een kind onterven. Dit betekent dat een ouder regelt dat het kind niks uit de
erfenis krijgt. Of een kind dan daadwerkelijk niks uit de erfenis krijgt, hangt af van het kind zelf. In de
wet staat namelijk dat een kind recht heeft op de legitieme portie. Dit is een minimumdeel uit de
erfenis van een ouder. Als een kind de legitieme portie claimt, moet een berekening worden
gemaakt om welk geldbedrag het precies gaat. Deze berekeningsmethodiek is door de wet
voorgeschreven. Kinderen kunnen de legitieme portie ook claimen als ze door het testament minder
erven dan het minimumdeel.
Hoe lang de tijd om te claimen?
Als een kind is onterfd, dan kan het binnen vijf jaar na overlijden van de ouder de legitieme portie
claimen. Heeft het kind wel wat geërfd maar is dat minder dan het minimumdeel, dan geldt er vaak
een kortere termijn en moet binnen drie maanden de legitieme portie worden geclaimd.
De erfgenamen die niet vijf jaar willen wachten of de claim wordt gelegd, kunnen het kind vragen
een besluit over de legitieme portie te nemen.
Wel recht op legitieme maar moeten wachten
In een aantal gevallen krijgt een kind dat de legitieme portie heeft geclaimd nog geen geld uit de
erfenis. Het geld van de legitieme portie wordt dan namelijk pas uitbetaald als de echtgenoot die de
overleden ouder achterliet, ook is overleden. In sommige gevallen geldt dit ook als de overleden
ouder met een partner samenwoonde, er een notarieel samenlevingscontract was en in het
testament een uitstelclausule is opgenomen.
Meer weten? Maak vrijblijvend een afspraak. U bent van harte welkom!
Notariskantoor Roerdink & Stevelink helpt jou graag om jouw wensen op de juiste manier vast te
leggen.
Wij zijn aangesloten bij Netwerk Notarissen, een landelijke organisatie van 150 notariskantoren die
steeds van elkaar leren en altijd aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. Wij maken deel uit van het
expertnetwerk van Netwerk Notarissen dat je helpt jouw juridische zaken makkelijker te maken.
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