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DE BIJSLUITER BIJ HET RADAR TESTAMENT:  
HET KAN VEEL GELD KOSTEN 
 
 
  

 

 
Mr. Ernst Loendersloot 

Sr. kandidaat notaris te 

Maastricht 

Foto: Harry Heuts 

 

Een paar jaar geleden was er een uitzending van het TV-programma RADAR. 

Daarin kwam naar voren dat een bepaalde testamentsvorm gunstig was omdat er dan 

minder erfbelasting betaald hoefde te worden.  

 

Bij medicijnen blijkt soms pas na enkele jaren dat er ook negatieve bijwerkingen 

zijn en dan wordt de bijsluiter daarop aangepast. In uitzonderingsgevallen wordt het 

medicijn helemaal verboden. 

 

Een wetswijziging is er de oorzaak van dat ik nu iedereen die zo’n RADAR-

testament heeft getekend, moet waarschuwen. Het fiscale voordeel kan namelijk 

verdwijnen omdat de Belastingdienst een rente heft die beduidend hoger is dan de 

spaarrente. 

 

RADAR TESTAMENT: HOE ZIT HET OOK ALWEER ? 

Waarschijnlijk zegt de term “RADAR testament” u niet direct iets. Eigenlijk is het 

ook geen officiële term, maar is het onder notarissen in zwang geraakt omdat er na 

de uitzending van TROS RADAR veel vraag ontstond naar dit type testament.  

 

In zo’n testament worden de kinderen onterfd, maar krijgen ze pas recht op hun 

erfdeel als de langstlevende overlijdt. Dit is een andere techniek dan de “normale” 

langstlevende testamenten. In het laatste geval krijgen de kinderen al recht op het 
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erfdeel als de eerste van de ouders overlijdt, maar wordt er pas uitbetaald als de 

langstlevende overlijdt. Fiscaal is dat een fundamenteel verschil. 

 

Bij een RADAR testament zal de fiscus alleen erfbelasting bij de kinderen heffen 

nadat de langstlevende overleden is. Bij het normale langstlevende testament kan de 

acceptgiro al op de mat ploffen bij het eerste overlijden.  

 

Simpel gezegd: bij een RADAR testament stel je het moment van betalen uit totdat 

de langstlevende is overleden. 

 

NIEUWE REGELING: BELASTINGRENTE 

Sinds enige tijd heft de belastingdienst belastingrente. Dat is een rente die in 

rekening gebracht wordt vanwege het feit “dat de belastingplichtige nog het geld 

heeft dat aan de belastingdienst toekomt”. Dit is dus niet de bekende 

invorderingsrente die gerekend wordt als u echt te laat betaald.  

 

Nu weet de belastingdienst ook dat bij de erfbelasting de erfgenamen natuurlijk niet 

à la minute weten hoeveel geld zij moeten overmaken. Daarom is er een regeling dat 

bij overlijden het geld acht maanden na het overlijden moet zijn ontvangen door de 

fiscus. Anders wordt vanaf dat moment belastingrente geheven.  

 

BELASTINGRENTE EN DE RADAR TESTAMENTEN 

Op die algemene regel is echter in de wet een uitzondering opgenomen. De 

belastingrente is al vanaf het moment van overlijden verschuldigd als de erfgenaam 

zijn erfdeel heeft ontvangen op basis van een opschortende dan wel ontbindende 

voorwaarde.  

 

Bij het populaire RADAR testament wordt gebruik gemaakt van dit soort 

voorwaarden. De kinderen hebben namelijk een voorwaardelijk recht op hun erfdeel. 

Die voorwaarde is dat eerst de langstlevende moet overlijden.  

 

Daardoor hoeft er door de kinderen nog steeds niet erfbelasting betaald te worden 

als de eerste van hun ouders overlijdt. Eerst moet afgewacht worden totdat die 

voorwaarde in vervulling is gegaan.  

 

Door de nieuwe regelgeving zijn de kinderen echter direct belastingrente 

verschuldigd over hun erfenis vanaf het overlijden van de langstlevende. En dus niet 

pas acht maanden daarna, zoals de algemene regel is. 

 

MIJN ADVIES 

Heeft u de afgelopen tien jaar een testament gemaakt, ga dan langs bij uw notaris. 

Laat deze beoordelen of u inderdaad een RADAR testament heeft.  

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/contact/rechten_en_plichten_bij_de_belastingdienst/rente/belastingrente/
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Is dat het geval, dan kunt u óf een ander soort testament laten opstellen óf u zorgt er 

voor dat uw kinderen een heldere waarschuwing krijgen: 

Als ik overlijdt vraag je direct aan de belastingdienst een voorlopige aanslag 

erfbelasting en die betaal je zo spoedig mogelijk. Dan hoef je niet die hoge  

belastingrente te betalen. 

 

Maar dat heeft natuurlijk alleen zin als er voldoende geld op de bank staat om die 

voorlopige aanslag te betalen. 

 

Mr. Ernst Loendersloot 

kandidaat notaris te Maastricht 

Telefoon 043-3509950. 

 

Kijk ook eens op www.ntrs.nl of scan de QR code hieronder. 

 

Of schrijf je in voor mijn gratis nieuwsbrief. 

 

U kunt ook op de hoogte blijven via: 

LinkedIn Twitter Facebook 

 
Brochures kunt u hier downloaden. 
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