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  Mijn jongste dochter heeft al jaren iets 
met een Ethiopiër. Ze willen nu trouwen, 
zodat hij als Nederlander hierheen kan 
komen. Hoe pakt ze dat veilig aan? 

  Het is niet (meer) mogelijk door alleen 
te trouwen (of geregistreerd partner-
schap) het Nederlanderschap te ver-
krijgen. Ze zullen beiden niet alleen 
moeten trouwen, maar ook nog drie 
jaren onafgebroken moeten samenwo-
nen. Pas daarna mag uw schoonzoon 
het Nederlanderschap aanvragen.

     Veilig is veilig 
Tot haar huwelijksdag wil ik uw doch-
ter wel adviseren om - voor de veilig-
heid - te trouwen onder huwelijkse 
voorwaarden. Mijn en dijn worden dan 
(gedeeltelijk of geheel) gescheiden, 
zodat ze geen risico loopt onwelgeval-
lige schulden in de schoot geworpen te 
krijgen. Verder zou ik willen aanraden 
die voorwaarden te laten opmaken, 
voorafgaand aan het huwelijk. Na de 
huwelijksvoltrekking is ook moge-
lijk, maar dat heeft meer voeten in de 
aarde. Als een en ander verdeeld moet 
worden, kunnen de juridische kosten 

fors stijgen, terwijl intussen het geld 
van uw dochter onbeschermd is tegen 
eventuele schuldeisers.

   Volmacht 
Voor alle duidelijkheid wil ik nog 
aangeven dat het niet per se noodzake-
lijk is dat uw aanstaande schoonzoon 
eerst even naar Nederland komt om de 
akte te ondertekenen. Het tekenen van 
huwelijkse voorwaarden kan ook per 
volmacht. De notaris van uw dochter 
zal de volmacht kunnen opstellen, 
waarna uw schoonzoon die ter plekke 
kan laten legaliseren bij een lokale 
Ethiopische ‘public notary’.

   Ik heb geen geld voor mijn teraardebe-
stelling en ben ook niet verzekerd. Kan 
ik in mijn testament aangeven dat mijn 
lichaam ter beschikking wordt gesteld 
van de wetenschap? 

  Een nobel streven, maar helaas; een 
testament is niet bedoeld om ervoor 
te zorgen dat uw nabestaanden uw 
stoffelijk overschot bij een academisch 
onderzoek gaan leveren. Een testa-
ment is er om richting te geven aan uw 

nalatenschap, te bepalen wie er wel en 
niet van u mogen erven.

     Per codicil 
Weliswaar kunt u in een testament 
kostbaarheden, onroerend goed en 
geldbedragen legateren, maar voor 
het vererven van uw lijf en leden zult 
u - hoe kostbaar deze ook moge zijn 
- een academisch ziekenhuis moeten 
benaderen voor een formulier van de 
afdeling Anatomie.

   Binnen een etmaal 
Niettemin zal het voor u lastig zijn 
uw wens te realiseren. Universitaire 
ziekenhuizen worden op dit moment 
bedolven onder de inschrijvingen van 
donateurs. Sommige hebben zelfs een 
stop hierop afgekondigd. Misschien 
wilt u ook rekening houden met de 
wensen van uw nabestaanden. Uw 
stoffelijk overschot moet namelijk 
binnen 24 uur worden overgebracht. 
Het zal voor hen niet eenvoudig zijn 
zonder crematie of begrafenis afscheid 
van u te moeten nemen

   Ik vind dat de kinderen hun eigen kost 

moeten verdienen en wil hen dus niks 
schenken. Wat kan ik nu doen als ik 
de schatkist niet wil spekken na mijn 
overlijden? 

  Voor uw mening kan ik zeer zeker 
begrip opbrengen. Het is u ook niet 
allemaal komen aanwaaien. Maar u 
hoeft toch niet alleen aan uw kinderen 
te schenken? U kunt ook uw andere 
familieleden en beste vrienden/ken-
nissen belastingvrij wat toestoppen. 
De vrijstelling voor schenkbelasting 
is dan wel lager - €2129 om precies te 
zijn - waardoor u belastingvrij minder 
kunt schenken, maar zo houdt u wel de 
gretige fi scus buiten de deur. U kunt 
overigens ook legaten in uw testament 
laten opnemen. Dan schenkt u met de 
koude hand.

     Grote halen 

Sneller thuis bent u wanneer u gaat 
schenken aan goede doelen. Op die 
manier is het mogelijk tevens voor 
uzelf belasting te besparen. Als u een 
schenkingsovereenkomst tekent bij 
een erkende anbi-instelling, die geen 
schenkbelasting hoeft af te dragen, 
mag u de schenking aftrekken bij uw 
aangifte inkomstenbelasting. U moet 
dan wel over een minimale periode 
van vijf jaar jaarlijks een bedrag 
overmaken aan dat goede doel. Op 
de site van de Belastingdienst vindt u 
hiervoor een formulier.

  Ook een vraag voor de notaris?
Stel uw vraag en krijg direct ant-
woord. Gratis en vrijblijvend. Mail uw 
vraag naar info@010notaris.nl of bel 
010-7671700.

     

Zowel een pensioenfonds als een 
levensverzekeraar is een private 
rechtspersoon. Een levensverzekeraar 
is veelal een commerciële organisatie, 
gericht op het behalen van winst voor 
de aandeelhouders. In het verleden 
waren sommige verzekeraars onderlin-
ge waarborgmaatschappijen, waar hun 
leden verzekeringen konden afsluiten. 
Ook richtte een specifi eke groep, zoals 
een aantal werkgevers, soms een ver-
zekeraar op. Het bekende voorbeeld 
is Centraal Beheer, opgericht in 1909, 
om de aangesloten werkgevers een 
aantrekkelijke verzekering voor hun 
risico’s te bieden. Het winstoogmerk 
was toen nog niet leidend. Veel werk-
gevers brachten hun pensioenregeling 
ook onder bij de verzekeraar, waar bij 
zij aangesloten waren.
Een pensioenfonds is een stichting, die 
een pensioenregeling uitvoert. Deze 
stichting is een private rechtspersoon, 
alleen een pensioenstichting heeft zich 
te houden aan veel wet- en regelge-

ving. De wetten voor pensioenfondsen 
bevatten bepalingen over het bestuur 
van de stichting, de aard en uitvoering 
van de pensioenregeling. De fi scale 
eisen, waaraan een zo’n regeling moet 
voldoen, worden ook strenger. Veel 
pensioenregelingen lijken daardoor 
steeds meer op elkaar. De klanten van 
de stichting, de werkgevers, hebben 
vaak geen keuze om klant te worden 
bij dat fonds. De organisatie van 
werkgevers in een bedrijfstak kan 
het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid verzoeken om de af-
gesproken pensioenregeling verplicht 
op te leggen aan alle werkgevers in 
die bedrijfstak. Indien deze organisa-
tie een belangrijke meerderheid van 
de werknemers in die bedrijfstak in 
dienst heeft, dan wordt dit verzoek 
normaliter goedgekeurd.
Eigenlijk voert het pensioenfonds als 
een private stichting een sociale rege-
ling uit. Wat gebeurt nu als de uitvoe-
ring van de regeling ‘geprivatiseerd’ 

wordt? Een logisch gevolg is dat alle 
wettelijke eisen over de samenstelling 
van het bestuur van de stichting ver-
vallen. Na vele decennia inspanningen 
hebben gepensioneerden nu ook het 
recht om vertegenwoordigd te zijn 
in een pensioenfonds. Werknemers 
kunnen nu hun eigen vertegenwoor-
diging kiezen in het pensioenfonds. 
Na ‘privatisering’ van het fonds kan 
de eis voor vertegenwoordiging van 
gepensioneerden en werknemers ver-
vallen, zeker in de visie van liberale 
partijen, die ‘privatisering’ noodzake-
lijk vinden.
Een bijzonder situatie van ‘privatise-
ring’ werd recent bekend en kan goed 
als voorbeeld dienen. Hierbij werd 
overigens een vereniging ‘geprivati-
seerd’. De Koninklijke vereniging ‘de 
Facultatieve’ had alle aandelen in de 
B.V. Beheermaatschappij ‘de Facul-
tatieve’, al decennia een succesvolle 
onderneming. De vier bestuurders van 
deze B.V. richtten eind 2012 een nieu-

we B.V. op, de ‘Facultatieve Groep 
B.V.’. Deze vier bestuurders stortten 
daarvoor totaal € 30.000, die daarna 
van deze Koninklijke vereniging alle 
aandelen in de B.V. Beheermaatschap-
pij ‘de Facultatieve’ heeft gekocht. De 
nieuwe B.V. ‘Facultatieve Groep B.V.’ 
betaalde € 12,5 miljoen voor deze 
aandelen aan die vereniging. Zeer kort 
daarna ontving de nieuwe B.V. € 12 
miljoen dividend van de B.V. Beheer-
maatschappij ‘de Facultatieve’.
Deze vier bestuurders van de ‘Facul-
tatieve Groep B.V.’/ B.V. Beheermaat-
schappij ‘de Facultatieve’ hadden ook 
€ 470.000 aan de ‘Facultatieve Groep 
B.V.’ geleend. Dit bedrag is wel-
licht via tussenschakels van de B.V. 
Beheermaatschappij ‘de Facultatieve’ 
ontvangen. Samengevat hebben 
deze vier bestuurders van de B.V. 
Beheermaatschappij ‘de Facultatieve’ 
€ 30.000 geïnvesteerd in een nieuw 
B.V. die volledig eigenaar werd van 
dat grote en rijke bedrijf. Want de B.V. 

Beheermaatschappij ‘de Facultatieve’ 
had in de 8 eerdere jaren miljoenen 
winst gemaakt en is internationaal 
marktleider in haar branche. Na 2012 
zijn de winsten nog verder gestegen.
De bestuurders van geprivatiseerde 
activiteiten beschermen hun belangen. 
Daarvoor huren zij personen in, die de 
overheid goed kennen, want die zorgt 
voor wet- en regelgeving. Opvallend 
is dat één van deze vier bestuurders de 
landelijk voorzitter is van de partij, die 
de meeste zetels in de Tweede Kamer 
en in de Eerste Kamer heeft. De 
fractievoorzitster in de Eerste Kamer 
van deze partij is bekend als iemand, 
die graag haar invloed tegen betaling 
gebruikt om ondernemingen te ‘hel-
pen’. De hoofdregel bij privatisering 
is voor deze partij wellicht: liever 
veel voordeel voor een enkeling dan 
beperkt voordeel voor iedereen.

    Contact NBP: info@pensioenbelan-
gen.nl of www.pensioenbelangen.nl   
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  In deze bijdrage van de NBP, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen is het onderwerp de mogelijke 
gevolgen om de uitvoering van pensioenregelingen door pensioenfondsen te ‘privatiseren’. 

  Sinds 1954 is een werkgever verplicht zijn pensioenregeling onder te brengen bij een pensioenfonds of een levensverzekeraar. 


