Parochie HH. Martelaren van Gorcum
Koog aan de Zaan

Erfstelling of legaat
Inleiding
Veel mensen denken er over na wat er na hun overlijden met hun
bezittingen moet gebeuren. Het is een geruststellende gedachte dat uw
bezittingen na uw overlijden een bestemming krijgen die past bij uw
persoonlijke overtuigingen. Wanneer u erover nadenkt hoe u uw zaken
wilt regelen na uw overlijden, zou u ook stil kunnen staan bij de
mogelijkheid om middelen na te laten aan de parochie.
In het leven van veel mensen neemt de parochie een belangrijke plaats
in. Er vinden regelmatig vieringen plaats, en het is ook de plek waar we
stilstaan bij bijzondere momenten in het leven, zoals doop en trouwen,
worden er gemarkeerd. Bij het overlijden van een naaste kan de
kerkelijke gemeenschap steun geven en troost bieden.
In de parochie is aandacht voor de noden van mensen in onze maatschappij, zoals zieken, ouderen
en andere hulpbehoevenden, maar ook voor noden van mensen in de derde wereld.
Een centraal punt in de parochie is het kerkgebouw dat door de parochie wordt onderhouden. Ook
onze kerk is beeldbepalend in Koog aan de Zaan.
De kerk heeft, met haar vele vrijwilligers, een belangrijke sociale functie in de buurt en in de stad.
Misschien was of bent u zelf wel een van die vrijwilligers en vindt u het belangrijk dat de kerk ook in
de toekomst deze maatschappelijke rol kan vervullen. Daarom is het van groot belang dat de
parochie kan blijven voortbestaan.
Er kunnen verschillende redenen zijn om de kerk op te nemen in uw testament. Dat is voor ieder heel
persoonlijk. De één doet dit uit verbondenheid met de parochie; een ander vanuit de wens het
geloof door te geven; een derde wil het werk van de kerk in de samenleving steunen. Zo zijn er nog
veel meer redenen te bedenken.
Met uw kerkbijdrage steunt u tijdens uw leven het waardevolle werk van uw parochie. Door het ook
daarna te steunen, geeft u een blijvend geschenk aan de parochiegemeenschap. Volgende generaties
bouwen dan voort op het werk dat u mede mogelijk hebt gemaakt.

Nalaten aan de kerk; er zijn twee manieren:
1) de kerk is erfgenaam (‘erfstelling’)
Als (mede)erfgenaam heeft de kerk alleen of samen met andere erfgenamen (bijvoorbeeld kinderen
en familie) recht op de nalatenschap. De kerk en eventuele mede-erfgenamen erven dan alle baten
en schulden van de nalatenschap. In de praktijk zal de kerk een nalatenschap alleen ‘beneficiair’
aanvaarden. Door deze manier van aanvaarden is de kerk niet met zijn eigen vermogen aansprakelijk
voor de schulden van de nalatenschap. Als u dat wilt, kunt u zelfs precies laten vastleggen aan welk
aspect van het parochiewerk uw nalatenschap moet worden besteed. Als u het open laat, zal de kerk
uw geld naar beste inzicht besteden.

2) de kerk krijgt een legaat
Een legaat kan een geldbedrag zijn, maar ook een goed (bijvoorbeeld een huis), een
effectenportefeuille of een waardevol voorwerp zoals een schilderij.
Ook een legaat moet in een testament worden vastgelegd. In dat geval is de kerk benoemd als
legataris in het testament. De ontvanger van een legaat heet een ‘legataris’ en is niet aansprakelijk
voor eventuele schulden van de nalatenschap. Voor een legaat is beneficiaire aanvaarding dus niet
nodig.

Laat altijd een testament opmaken
Als u geen testament laat opmaken wordt uw erfenis volgens de wettelijke regels verdeeld. Indien
aanwezig, hebben uw partner en kinderen recht op een deel van de erfenis. Heeft u helemaal geen
familie, dan vervallen al uw bezittingen aan de Staat. Als u dit wilt voorkomen, moet u dit zeker laten
vastleggen in een testament. Het is dus eigenlijk raadzaam om altijd een testament op te laten
maken. Het opmaken van een testament gebeurt door een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden.
Een eerste, oriënterend gesprek bij de notaris is echter vaak kosteloos.
Overweegt u de kerk iets na te laten, laat dit dan vastleggen in het door een notaris op te stellen
testament. Is er al een testament maar is daarin niets opgenomen over het nalaten aan de kerk dan
kunt u de notaris verzoeken het bestaande testament te wijzigen.
Door het maken van een testament kunt u veel problemen in de toekomst voorkomen. Niet alleen
problemen tussen eventuele erfgenamen. Door het juiste testament op te stellen kunt u er ook voor
zorgen dat er zo min mogelijk belasting wordt betaald.
Heeft u al besloten onze parochie in uw testament op te nemen? Gebruik dan de juiste
tenaamstelling: RK parochie HH. Martelaren van Gorcum, Boschjesstraat 115, 1541 KH, Koog aan de
Zaan.

Het benoemen van een executeur
Het wordt aangeraden in het testament een executeur te benoemen. Een executeur is degene, die
het testament van de dan overledene uitvoert. Dit kan een notaris zijn, maar ook een andere door de
overledene daartoe aangewezen persoon. De executeur is degene die namens de erfgenamen de
nalatenschap beheert, schulden betaalt en de belastingaangifte indient. Verkoop van goederen is
alleen mogelijk met medewerking van de erfgenamen of als verkoop nodig is om schulden te betalen.
Bij een beneficiaire aanvaarding moet de nalatenschap wettelijk vereffend worden. Een executeur
(en alleen de executeur) kan verklaren dat de nalatenschap ruim positief is om alle schulden te
voldoen. Door deze verklaring hoeft de nalatenschap niet wettelijk vereffend te worden wat veel
extra werkzaamheden met zich meebrengt.

Kinderen
Iedereen mag zelf beslissen wie hij (zij) tot erfgenaam benoemt. Meestal zijn dit de (klein)kinderen
en enkele andere goede doelen zoals de kerk. Er zijn ook voorbeelden dat dat kinderen (of
kleinkinderen, in de plaats van overleden ouders) geheel of gedeeltelijk worden onterfd. Zij kunnen
dan na het overlijden van de (groot)ouder een beroep doen op hun legitieme portie. Dit is het
minimale wettelijke deel waarop een (klein)kind aanspraak kan maken ofwel de helft van hun
gewone kindsdeel als zij niet zouden zijn onterfd. Wanneer u voornemens bent hiertoe over te gaan
is het raadzaam dit goed met de notaris te bespreken.

Goederen
Het is ook mogelijk spullen (inboedel, sieraden), een huis of een aandelenportefeuille na te laten aan
een goed doel. Deze worden dan verkocht zodat met de middelen die vrij komen nieuwe
bestedingen kunnen worden gedaan. Zijn er spullen met een grote emotionele waarde, dan is het
beter deze na te laten aan familie of vrienden.

Vragen?
Wilt u meer informatie over het opstellen van een testament, legaten, of erfstellingen, raadpleeg dan
een notaris bij u in de buurt.
Met algemene vragen kunt u terecht bij de website http://www.notaris.nl/

