
ry
Een mooi bedrag voor uw kleinkinderen. Uitsluiten van de 'koude
kant'. Slimme inzetvan de renteteller. Zeggenschap over uw ver-
zorgrng. U regelt het allemaal in uw (levens-)testament.

(LEVENS)TESTAMENT

Leg uw laatste
WENSEN VASI

§ Viddenklasser of miljonair: dat maakt niet* 
uit', zegt jurist f ohan Mulder van Groenen-
daal Juridisch Advies B.V. in Hilversum. 'Het
is altijd geruststellend als alles juridisch

goed is geregeld voor de periode tot én na je

overlijden. Het zijn je laatste wensen en die
moet je goed vastleggen.'

AI"§ *É§T R§EF§T HET WS*R "§E RE.
§§tT Regel je niets voor de verdeling van je na-
latenschap dan gaat het regelend recht in wer-
king. 'En dat is meestal niet zo gunstig. A1 was
het alleen maar omdat je dan het volle pond aan
erfbelasting betaalt. Niet prettig en in sommige
gevallen zelfs problematisch. Zo moet zonder
testament een langstlevende ouder de erfbelas-
tingvan de kinderen voorschieteir. Dat kan las-
tig zijn als er veel vermogen in het huis zit en er
weinig geld op de spaarrekening staat. Met een
opvullegaat met tvveetrapsmaking in het testa-
ment voorkom je dat bij een eerste overlijden de
aanslag erfbelasting op de mat valt. En dat de

erfenis opgaat aan het verpleegtehuis. Ook als er
geen kinderen zijn kan het zonder testament
vervelend uitpakken. Zo krijgt de familie van
een langstlevende echtgenoot uiteindelijk het
vermogen van béide partners. De langstlevende
erft immers het hele vermogen van de als eerste
overleden echtgenoot.'

V&Gmi§ §L§§NK§ru§§m§N zelf een
brief opstellen met je laatste wensen is niet vol-
doende.'Alleen een handgeschreven verdeling
van spullen en voorzien van een handtekening -
een codicil - is rechtsgeldig. Maar hoe weet je
dat je codicil na je overlijden op de goede plek
terechtkomt? Een notariële akte komt na een
overlijden altijd op tafel. Net als een legaat: een-
malige schenking die na het overlijden uit het
vermogen worden uitgekeerd. Een leuk voor-
beeld is het kleinkindlegaat. Grootouders mo-
gen een vast bedrag aan hun kleinkind nalaten.
Het fijne daarvan is dat zo'n kleinkindlegaat per
kleinkind een vrijstelling voor erfbelasting kent

l

28 GCO E\ VE'ITSTREEK



t, t,l

.,i.. 
_,i r

:ri'*:ol:i;*'".



MAATWERK
Johan Mulder geeft vanuit

zijn bedrijf Groenendaal

Juridisch Advies BV maat-

werkadvies over onder an-

dere (levens-)testamenten

en schenkingen.'lk bezoek

mensen thuis, bespreek de

familieverbanden, de ver-

mogensopstelling, de wo-

ning en andere bijzonder-

heden. Vervolgens zorg ik

dat alle wensen worden

vastgelegd in een concept

akte, waaraan we net zo

lang schaven tot het pre-

cies is wat de klant in ge-

dachten heeft.'

van ruim € 20.000. Daarmee kunnen grootou-
ders dus de erfbelasting voor hun kinderen
drukken. Maar het is voor veel grootouders ook
een emotioneel waardevol gebaar.'

I§§YEmE§§&ruY§ §€F{A§!-S Een andere,

redelijk onbekende, optie is de zogenoemde

renteteller. 'Dat is een vergoeding die de langst-
levende echtgenoot aan de erfgenamen ver-
schuldigd is op het moment dat ze wel erven
maar nog niet ontvangen. Want geld erven en

geld ontvangen is niet hetzelfde: pas als de

langstlevende overlijdt worden beide erfdelen
uitgekeerd ftenzij je dat zelfanders in je testa-
ment regelt]. Bij de renteteller kun je elk jaar op

papier 6 o/o rente toebedelen aan je kinderen.
Daarmee bouw je een renteschuld op aan je kin-
deren, die na overlijden van de langstlevende
mag worden afgetrokken van de erfbelasting.'

1{$$§S&Y §§ru§&trS A§\t§}§R§ V&S§
iË §§§L§§T Het is best confronterend om te

praten over je wensen na je dood, zegt Johan.
'Het gaat over de eindigheid van het leven. Daar-

bij komen vaak ook vragen naar boven over de

laatste levensjaren. Steeds vaker leggen mensen

hun wensen daarover vast in een levenstesta-

ment. Daarin leg je zaken vast voor als er een

moment komt dat je niet meer zelf kunt beslis-

sen, bijvoorbeeld door dementie of coma. Dat

voorkomt veel gedoe voor mensen die voor je

zorgen. Zo kan een woning niet worden ver-

kocht als een van beide, in gemeenschap van
goederen gehuwde partners, niet kan tekenen.

Heeft een kind of iemand anders een volmacht
op grond van een levenstestament, dan kan het
huis wél worden verkocht. En dat geldt ookvoor
bijvoorbeeld bankzaken. Is de volmacht er niet
dan moet er jaarlijks met een dure, bewerkelijke
procedure een volmacht bij de kantonrechter
worden geregeld. Ook medische zaken kun je

vastleggen in het levenstestament: behandelme-
thodes, het stopzetten van behandelingen, de

keuze voor een verzorgingstehuis en zelfs de

voorwaarden voor euthanasie. Dat geeft de

naasten de geruststelling dat ze een beslissing
nemen volgens de wensen van hun geliefde.'

mEeffiY §P §§ §RF§§l§§§ Johan geeftin de

regio regelmatig lezingen en één vraag komt bij-
na altild naar boven: hoe voorkomen we dat on-

ze erfenis opgaat aan de maandelijkse bijdrage
voor het verpleeghuis? 'Als de langstlevende ou-

der naar een verpleeghuis gaat heeft de ver-
koop van de koopwoning een nare fiscale conse-
quentie. De opbrengst komt dan vanuit box 1 in
box 3 en telt daardoor mee bij het bepalen van
de hoogte van het vermogen. De maandbijdrage
voor het verpleeghuis wordt namelijk afge-

stemd op het inkomen én het vermogen. In sa-

menwerking met een vaste notaris past f ohan

vaak een opvullegaat met tweetrapsmaking toe.

Die zorgt ervoor datbij een eerste overlijden de

langstlevende geen aanslag erfbelasting op de

mat krijgt. En dat de kinderen ontvangen waar
ze recht op hebben: hun erfenis. Zónder het risi-
co dat hun erfenis vanwege de verpleeghuisbij-
drage van de langstlevende verdampt.'

Ook de Rabobank kon op dit gebied
veel voor u betekenen. Rik-ton de

Groot vertelt erover in ziin column op
pagina 39
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