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Door: Aloys Harmsen en Emiel Schuurman

Erfenis en schenken, een gevoelig onderwerp''
en helaas soms aanleiding tot onenigheid in de
Íamiliesfeer. De stap om naar de notaris te gaan
is gÍoot. Veel van onze klanten kiezen ervoor
om eerst mêt ons in gesprek te gaan zodat
in "jip & janneke"-taal zaken helder worden.
Vervolgens rs het de notaris die uw wensen kan
verwoorden in juiste Íormuleringen. Vaak zijn
we rijker dan we denken. Voor veel mensen ztln
eigen woning, spaargeld of pol issen belangri jke
vermogensbestanddelen. Voor de ondernemers
onder u is vaak het bedrijf een belangrijke bron
van inkomen en vermogen waarbij opvolging
een rol kan spelen. Eens zul len we overl i jden en
dan vererÍt  het vermogen naar de erfgenamen.
Wie dat zi jn bepaalt u. Êchter, als u niets regelt
dan heeft de overheid regels opgesteld in de
vorm van het wettelijk erfrecht.

WETTELUKE ERFRECHT
vaak hoort mcn de uitdru\knrg:
''Het naàÍe bloed c.li hct goed . liÍ
op zekcrc hoogre n dar waar echt.r
vergeet de positic lrn de laDsstleveD'
de cchtscnoiÍ nieL. ln het vcrtclrjkc
erff.cht zljn als hoolil, eselsroepèd
à,ngcgèven die als..rrc tot clc
ertenis wordcn gcrocpcD. l leL !.i 

' -
bceld !àn de vift litruigen achtcr dc
lljksàgcn sprc.kt u.k het meesr tot
ve$eeldng. ln die rljtuigcn ?iticn:
. i! I)ct eeríc: dr tchtg$ote (D de

. n tle *eerle: de outlos. broers

. i,) d€ cl€rder de grootou(lcrt e',

' in l,cr !icrd{, riitL,is dc olcrsDol

dezc al lcs.rvcn. Mer hoelr  dr .  n ie l
nÉer !r,de1 te kijk.n nr dc volgcDdc

fijtuigcn, dic srcct,cn zitr veder

ui t8cstoren vool  rere^ing.

TESTAMENT
ln.li€n ncn van dit'vcttcliikc
s,!Íecm arrvilrviiL.. rlatr dicnr er
een teíament tc hordcn gcmaakt

\t€l mcnscn h.bben dat gcdáan
dm de langstle!.ndc ccbtgcnoot
v.rzorgd a(htcr iè tàLer, waarbijde
kin.leren eerÍ aan bod komcrbij
b.i orcrlijdcn lan.le langsllevende.
Deze maarschapp.lljkc ontwikk.ling
hceÍi de rveisevel doen lresluilen du

litgrngspunt raÍ te leggen als basis
voor.le rcrtclijke regeln,s vanaÍ l
janu0i 2005. \hnaf.lie datum geldr
dus de legeling dat ddlangstle'
\c,  Jr  J l lL ÊNdcrcn kr i iF l , r |drhi i

de kind€ren ecn vordering hcbbcn
die ec*t. biioverlijden opeisbaai is
behoud.ns de zogenoemde wilsrcch
rcn lan de kindcren. l-er Nèl, ak u
een restament heeft genaakt roor
deze darum, dàn blljí dat tcstamcDt
geldig.

DE FISCUS WIL I.IAAR DEEL
Bij olerlijden is er dus spfahe ra.
lcrmogcDsrer\chui1ins (hni5, bank-
,ekenins, bedr!j{) naar d. erlsena-
mcn. Orer de?e uaatde i5 belas
rng !ers.huldigd: succesiere.hr
Kcnmcrk lan dczc belaÍing is, hoc
verder de rcrNantsjrap, hoe mcer
behs rg.r vcrs.huldigd is.
lh lángÍlê\ènde e.htgenoot heeft
e.n hosc rnjÍcllins, dus blj e.n
echtpaàr, stel gchuwd nr gcmeen-
n hapnvàn goe.lercn tner een geza-
nrcnlijk vermogcn van € 1.000.000
bezÍ ieder € 500400. De tangÍ
lcrcndc bctaalt iD bcgiBel Eccn
sud:essierecht om feden dat de
nalatens(ha! n,inder drn € 523.60t

bedràagr. \\rel is íle langílelerde
lcrplichr crcntuclc s,ccc$icrc.ht€n
re b€ralcr o\er het h.ricle rrl(lccl
(vo cring) vaD dc kindcrcn. Ov.
riBcns Íord1 drze hoge lrijstclling
ve1Ítnderd nel onder nteef lij1:
renre & pcnsioenrechten. Hoe beter
d€zc zijn, hoc lagcr dc DijÍ.lling.

Dc volgordc vaD erlie(ht is dàL er

e€rstsordr gekelen in het ecrstc

ig. Irdier er iemand in zit, ook
àl is hc( dc pJsF.b"r .  n h,h).  , i l



De kindcrcn daar.ntcgen kenned
ecn gcrin8e vtljstelling en betalen
drs ah snel strcc€sierechr.

HEÍ VALT DUs WEL MEE?
Nu denken veel nensen: bij deze

hogc lrijstellinscn komen wc toch

nict toc en bdàlol'. E.hteÍ, ook de

langstlevende koni ooil tê overlijdcn

en dan ver€Ítt het geh.lc lermog€n

nàar de kindcrcn. Zonts u uit de tibcl

kunt l€zen n alks lrovcn € 26.58:
I belasi tegen een oplopend tarieí:

Mnscbi€. is hel dus rcch goed om

hct oudc teÍament een ke€r uit dc h
tc haleD. Daaroaaí kunt Í udetkcn

SCHENKINGEN/ GIFTEN
Or re voorkomen dat de oudcrs
"cvrntjes" allcs naar de kinderen

wcgschenkrn,iir er door dt ílscos

regcls gemÀakt. VolSens hen is et

sprakc rrn schenkiig als aan driÍ'

eisc! !orLlt voldaan:

' vcrarnring s(hcnke.
t  vcrr i ik inghcsi l t igdc
. bdoorlclingh(do.lingr dc s(hcn-

k$ Lc€li dc intcniic icn,and te .

I)cre laà$Ie (genocmd libeÍrlÍcn)

wordt tNscn oudcrs ed kiidercD al

s'el aarg€nonen, tmmcN 
'ncn 

gaal

erlan uit dat de oudrrs d€ kindeten
yrnsen te bcloordelen ct tc hclP.n

we schrcven dat hoc n,eet leuto

sen er bijo!€rlUden (koude hand)

oler zal gaan, hoc m{x'. belàÍi.g er

vcrs.huldisd is. Reit€! dus on atbii

l€v€n !€rnugen (warm€ h,n(l) over

tc hevelen naaÍ Ílc lioderen middch

s.henkinsed gificn. Hicrvoor íaan

di!.rse nos(liikhecten optn zoils:
. jààrlijksr n h.n knrlasvriisdlirs

aan kindcrcn vzn €'1. .1791
. ecnn,rUgr hosc sch.nkDg\vritsk l-

lnrg tuscn tecftijd l8 35 lird van

€ 22.311)'

s<hcnkef rordr.t later terug)

' kwijtschckln,g (het lcncn is nict
ahijd een veraÍmins, itumers er

staat ccn vo.dcrirg teg.nover, hct
kryijknelden lan ccn decl is dan

. schenking en/ot verkoop van us
huis al tlar nier ondcr JÍorbe-

UITSLUITINGSCLAUSULE
Vàak wordter hije€n s.henking ccn
ni!slui(i.g.lausule opgcnodën. Ilir

b€tekent dit de Í:hcnk€r strlt daÍ de

s,henking nnnncf ?alralleD in otigc
gemeensi:hap. Denk hicrbij aar de si-
trarie van c(hts.hriding ràn de zoon

ati
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den olalletn hij er Ltscheidittg.

SAMENVATTING
Ijcn goed kían,enL ofs.hcnking$-

plàn kàn leel  probl .m€n bcsparcn
cn bclastingbesparing oplèver€n.
Dc €erÍe Íap in hct invcntariseren

geldt vcl bl tchrscheiding en

van rw inkomcn en vcrmogen is:
Ho€ beell u het nu gertg€ld? Klopt
h€t met us wení:n? Wn: (kindereÍí

klen,kinderedschooDzoon of dch-
ter) krjj4 wat en sànne€r? o

waarbiidc helft váD uw
naar de ctschoondGhter gaal.

,h, , \uk l . rn zacht " t  hard,
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Íhc,,kn,gop papi . '  (sthul  ig

erl.cnnxrg (D pas oprisb r lJii

owl i iden)nr l rdÍe
lernrg aao kÍrdtrcn (ie rraag is
or hninH () t 'e is luar,  wclkr  tcr tc;
r ih i l , laag ol  hoog)

l ) r t rn (nnlur arÍ ,  tndocD

Kinder( , ,  j0, , i i€r  d l r  21

Kindc,cn o,( le,  da, ,  2 lJ

+ tí o\t hn!)d \tut na a,.n ldt nkt ado nwÍ ar noknnl lotut tl.1r1\!! o" tttu L

€ 5U:J.iiÍi7
€ 1.17lJf . .  i&rb(r(dcn 2i l  i iar
,n.r  nrn, in inn vrn € 10.150
€ l l r . l5 l r ,  o ' , rs ! . rk,  i jg i ig n,ct

. rt, kàlcndo irar € 4..17!r

. flér,nalig € 22.:Jr-1i (krlkren lu 35)
Ond.r vo..wur.l.n r,)lkdiÊ

Drchfcl* p.r kaLndcrjaar € 2.688
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eeís g€gevcn, blijÍi gegeven, de


