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Brussel, 10 januari 2020 

Nooit eerder stelden zoveel Belgen een testament op 

Nooit eerder werden er op één jaar tijd zoveel testamenten geregistreerd als in 2019. Op twee 

jaar tijd steeg het aantal testamenten met een kwart.  

Steeds meer Belgen maken een testament op. De belangrijkste verklaring is het nieuwe erfrecht dat op 1 

september 2018 in werking trad. Dankzij dat gemoderniseerde erfrecht heeft de burger een grotere 

vrijheid om zijn vermogen na te laten aan wie hij wil. 

Het maakt niet meer uit hoeveel kinderen de erflater heeft. Ook al zijn er dat drie of vier: iedereen kan 

de helft van zijn vermogen nalaten aan wie hij wil, maar hij moet dan wel een testament opstellen. Zo 

heeft elke Belg sinds 1 september 2018 een grotere marge om een deel van zijn vermogen na te laten 

aan zijn partner of aan de kinderen van de (nieuwe) partner. 

Die vrijheid resulteerde in 2019 in 66.521 geregistreerde testamenten, ruim 7 procent meer dan in 

2018, en bijna een kwart meer in vergelijking met 2017, zoals blijkt uit onderstaande grafiek.  

 

 

‘De sterke stijging van het aantal testamenten bewijst dat burgers gretig gebruik maken van de extra 

vrijheid om zaken met een testament te regelen. Bovendien wordt er ook meer gebruik gemaakt van de 

generatiesprong. Ook goede doelen blijven populair bij mensen die een testament opmaken’, zegt notaris 

Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be. ‘De modernisering van het erfrecht beantwoordt wel 

degelijk aan een maatschappelijke vraag.’ 

Bovendien werden er de jongste veertig jaar nooit meer testamenten opgemaakt. 

De cijfers betreffen de testamenten die werden opgemaakt en nadien ter registratie werden 

aangeboden in het Centraal Register van Testamenten. Dat register wordt beheerd door de Federatie 

van het Notariaat. Alle aangeboden testamenten worden er in bijgehouden. Het betreft alle  



 

2 
 

 

testamenten die voor een notaris in België zijn opgemaakt of die eigenhandig zijn opgesteld en die 

vervolgens aan een notaris in bewaring zijn gegeven. 

Voordelen van de registratie van het testament 

Een testament registreren heeft alleen maar voordelen. Alleen zo is het, na overlijden, voor de 

nabestaanden duidelijk dat er een testament is opgemaakt. Zonder registratie, kan het testament 

verloren gaan of kan de persoon die het testament als eerste vindt, het document scheuren als de 

inhoud ervan hem niet zint.  

Het Centraal Register voor Testamenten bevat alleen de identiteit van de persoon die het testament 

heeft opgemaakt, de naam van de notaris die het testament bewaart en de datum waarop het 

document is opgemaakt of aan een notaris in bewaring is gegeven. De inhoud van het testament wordt, 

voor het overlijden van de persoon die het heeft opgemaakt, nooit prijsgegeven. Zo is de absolute 

discretie over de inhoud ervan verzekerd.  

Eigenhandig geschreven testamenten zijn niet zonder risico. Om geldig te zijn, moeten testamenten aan 

een aantal strikte voorwaarden voldoen. Is niet aan die voorwaarden voldaan, dan kunnen de 

nabestaanden de geldigheid betwisten wat kan uitmonden in aanslepende procedures. 

Met een notarieel testament, zijn fouten in de juridische of technische formulering uitgesloten. De 

notaris geeft niet alleen advies over wat kan en niet kan. Hij controleert ook of de persoon die een 

testament dicteert, helder van geest is, zodat er nadien geen discussies ontstaan over zijn of haar 

geestelijke gezondheid. Tot slot kan een notarieel testament niet verloren gaan omdat ook de notaris 

het bewaart. Een testament dat voor een notaris is opgesteld biedt dus een grotere zekerheid.  

  

Over het notariaat in België: 

Jaarlijks komen er ruim 2,5 miljoen cliënten op belangrijke momenten in hun leven over de vloer bij de 

notariskantoren. Ze krijgen er onafhankelijk advies op maat om in alle vertrouwen te gaan samenleven, een 

woning te kopen, een eigen zaak te starten of een erfenis voor te bereiden. Meer info zoals FAQ’s, rekenmodules 

en video’s over de sleutelmomenten in uw leven vindt u op www.notaris.be.  

Over Fednot: 

Het netwerk van 1.150 kantoren telt 1.550 notarissen en 8.000 medewerkers. Samen verwerken ze ruim 900.000 

akten per jaar. Fednot ondersteunt de kantoren met juridisch advies, management, ICT-oplossingen, vorming en 

informatie voor het grote publiek. www.fednot.be.  
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