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Brussel, 5 februari 2020 

Ruim 600.000 Belgen hebben één of meerdere ingeschreven testamenten 

Ruim 600.000 Belgen lieten hun testament registreren. Bijna een kwart daarvan maakte al verschillende testamenten 

op. ‘Velen passen hun laatste wilsbeschikking toch nog eens aan’, zegt notaris Carol Bohyn, woordvoerder van 

Notaris.be. Voor het eerst verzamelde de Federatie van het Notariaat (Fednot) cijfers die dit staven.  

Fednot beheert de gegevens van testamenten die zijn ingeschreven in het Centraal Register voor Testamenten (CRT). In 

dat register zitten voor alle duidelijkheid niet de testamenten zelf. Het register bevat wel de identiteit van de persoon 

die het heeft opgemaakt, wanneer dat is gebeurd, voor welke notaris en/of welke notaris het testament bewaart. 

 

Het grote voordeel van het CRT is dat de nabestaanden, na een overlijden, kunnen achterhalen of er een testament is en 

bij welke notaris ze het kunnen opvragen. 

 

Het CRT bevat data van authentieke testamenten opgemaakt voor de notaris. Daarnaast bevat het CRT ook data van 

eigenhandig geschreven testamenten die nadien ter registratie aan een notaris zijn aangeboden. Het notariaat heeft 

uiteraard geen zicht op testamenten die ‘onder de matras worden gestopt’ en die nooit zijn ingeschreven in het CRT. 

 

Uit een analyse blijkt dat 619.218 nog levende Belgen één of meerdere testamenten lieten inschrijven. Een enkeling 

deed dat zelfs 56 keer! 

 

 

Waarom meerdere testamenten? 

‘Het is logisch dat een testament al eens wordt herschreven’, zegt notaris Carol Bohyn, woordvoerder van Notaris.be. 

‘Het leven verloopt niet altijd zoals je had verwacht. Huwelijken lopen op de klippen. Mensen hertrouwen. De relatie met 

de kinderen loopt soms spaak, .… Ook de wetgeving kan veranderen en een impact hebben op de gevolgen van een 

erfenis. Er zijn veel omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat je oorspronkelijke testament niet meer in 

overeenstemming is met je huidige wensen.’ 

 

Het gebeurt ook dat de vermogenssituatie van de testator grondig wijzigt. ‘Denk aan iemand die het belangrijkste 

onderdeel van zijn vermogen, een woning, verkoopt om het verblijf in een rust- en verzorgingstehuis te financieren’, 

illustreert notaris Bohyn. 

‘Daarom is het verstandig je testament regelmatig tegen het licht te houden, om te controleren of het nog wel 

overeenstemt met je mogelijkheden en je wensen’, aldus notaris Bohyn. 

De notaris staat garant voor onafhankelijk advies 

Een advies dat veel burgers blijkbaar ter harte nemen. De notaris is het best geplaatst om de burger daarbij te adviseren. 

Niet alleen zijn de notarissen vaak al op de hoogte van de familiale situatie van de burger. De onafhankelijkheid die de 

notarissen altijd in acht moeten nemen, zorgt er ook voor dat de burger geen plannen smeed waarvan hij nadien spijt  
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zou krijgen. Bovendien heeft de burger met een notarieel testament de grootste zekerheid dat er tussen de erfgenamen 

geen aanslepende discussies ontstaan.  

 

Over het notariaat in België:  

Jaarlijks kloppen 2,5 miljoen burgers op belangrijke momenten in hun leven aan 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.  

 

Perscontact: 
Ellen Cleeren 

Mobiel nummer 0499 / 572 360 

Email: ellen.cleeren@fednot.be  

http://www.notaris.be/
mailto:ellen.cleeren@fednot.be

