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  Ons huwelijk heeft geen kinderen 
voortgebracht en de familierelaties zijn 
niet best. Hoe regelen we het fiscaal zo 
prettig mogelijk dat onze nalatenschap 
naar onze vrienden gaat? Met een twee-
trapstestament? 

  U doet er inderdaad zeer verstandig 
aan om na te denken over uw nalaten-
schap en hoe u daarop erfbelasting 
kunt besparen. Helaas zal in uw situa-
tie een tweetrapstestament geen zoden 
aan de dijk zetten. Tweetrapstestamen-
ten zijn namelijk testamenten waarin 
ouders elkaar aanwijzen als enige 
erfgenaam (kinderen worden onterfd) 
om maximaal gebruik te maken van de 
bijzonder ruime partnervrijstelling van 
€ 638.000. Aangezien u reeds elkaars 
enige erfgenaam bent, hoeft u niet met 
een dergelijk testament de ander als 
zodanig aan te wijzen om optimaal 
profi jt te trekken uit die partnervrij-
stelling.

     Warm schenken 
Wanneer u erfbelasting wilt bespa-
ren, zult u dit dus moeten doen op 
de erfbelasting die verschuldigd zal 

zijn over de nalatenschap van de 
langstlevende partner. Het ligt dan 
voor de hand uw nalatenschap tot een 
minimum terug te brengen. Door te 
gaan schenken met de warme hand 
bijvoorbeeld. Aan uw vrienden en 
kennissen mag u jaarlijks € 2.129 
(schenk)belastingvrij schenken. Vindt 
u dit te weinig, dan kunt u denken aan 
het goede doel. Zo mag u aan erkende 
goede doelen onbeperkt belastingvrij 
schenken.

   Onterven 
Bedenk wel dat u uw beider broers en 
zussen zult moeten onterven en dat u 
allebei daarvoor een testament nodig 
heeft. De wettelijke lijn der vererving 
zegt immers dat bij afwezigheid van 
kinderen de broers, zussen en evt. ou-
ders de eerste rechthebbenden worden. 
Met een testament wijkt u hiervan af.

   Richting geven 
Tenslotte wil ik u meegeven dat dit 
testament ook van pas komt wanneer u 
sturing wil geven aan de wijze waarop 
de nalatenschappen bij de vrienden 
terechtkomen. Bijvoorbeeld door eerst 

de vrienden van de eerst overleden 
partner te begunstigen en later het 
restant na te laten aan de vrienden van 
de langstlevende partner. De keuze is 
aan u.

   Mijn vader is, wat ze oneerbiedig 
noemen, een aflopende zaak. Wat moet 
ik nu doen als straks het verpleegtehuis 
meteen zijn woning leeg opgeleverd wil 
hebben? 

  Uit kostenoverweging adviseer ik 
u sowieso gevolg te geven aan dat 
verzoek, hoe zwaar dit ook moge zijn. 
Verder wil ik u aanraden uitermate 
voorzichtig te zijn met wat u met de 
inboedel gaat doen. Wanneer u hieruit 
goederen toe-eigent zal dat als een 
handeling van zuiver aanvaarden wor-
den aangemerkt en raakt u aanspra-
kelijk voor eventuele schulden uit de 
nalatenschap.

     Pakhuis 
U zou kunnen overwegen uw vaders 
nalatenschap binnen een week af te 
handelen, maar aangezien dit niet 
haalbaar is, wil ik u liever aanraden de 

inboedel op te slaan en pas daarna de 
balans op te maken. Opslaan is geen 
handeling van zuivere aanvaarding. U 
beheert de goederen en zorgt ervoor 
dat ze hun waarde behouden.

   Ik wil een neef van mij wat geld lenen, 
zodat hij een bedrijfsauto kan kopen. 
Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik hier iets 
van ga terugzien? 

  Het is algemeen bekend dat geld 
uitlenen aan familie bepaalde risico’s 
met zich meebrengt. Om problemen 
te voorkomen kunt u het beste iets 
op papier zetten in de vorm van een 
geldleningsovereenkomst. Op internet 
vindt u heel veel voorbeelden hiervan 
om samen de lening en de voorwaar-
den vast te leggen. Zorg ervoor dat zo-
wel u als uw neef afschriften hebben, 
voorzien van uw beider handtekenin-

gen en datum. Misverstanden later zijn 
dan grotendeels uitgesloten.

Onderhandse geldleningsovereen-
komsten bieden voldoende houvast 
mocht het op een rechtzaak uitdraaien. 
U heeft daarvoor geen notaris nodig. 
Niettemin kunt u de overeenkomst wel 
notarieel laten bekrachtigen. Naast 
een juridische blik zorgt de notaris er 
met zijn handtekening ook voor dat 
het document u een executoriale titel 
verleent ingeval uw neef zich niet aan 
zijn verplichtingen houdt. U kunt dan 
direct naar de deurwaarder zonder 
eerst een gang naar de rechter

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

  De overheid in Nederland heeft als 
plicht te zorgen dat mensen bezit 
kunnen verwerven en behouden. 
Deze plicht is vastgelegd in inter-
nationale verdragen, die Nederland 
heeft afgesloten. Voor veel mensen is 
het bezit van een eigen huis de beste 
oplossing om bezit te verwerven. Het 
bezit van onroerend goed heeft ook 
een ander groot voordeel. Zodra de 
eigenaren hun hypotheekschuld heb-
ben afgelost, dalen hun woonlasten 
sterk. Met ingang van 2013 moeten de 
mensen, die voor het eerst een eigen 
huis kopen, en fi scaal voordeel van de 
betaalde hypotheekrente willen heb-
ben, hun hypotheekschuld in 30 jaar 
gelijkmatig afl ossen. Het gevolg is 
dat in de toekomst veel mensen, zodra 
zij met pensioen gaan, aanmerkelijk 
lagere woonlasten hebben dan toen zij 
nog werkten.

    Piketty heeft in zijn boek ‘Capital in 
the Twenty-First Century’ verschil-
lende belangwekkende feiten vermeld. 
Hij schrijft dat in een stabiele econo-

mie het nationale bezit ongeveer zes 
tot zeven keer het nationaal inkomen 
bedraagt. Een zeer groot deel van 
het nationale bezit is het eigendom 
van woningen. Piketty gebruikt als 
voorbeeld een woning in Parijs, de 
gestegen waarde van deze woning, 
de hogere huren door deze gestegen 
waarde, en deze stijging in verhouding 
tot de gestegen lonen, de inkomens uit 
arbeid, in dezelfde periode. Uit dit en 
andere voorbeelden, zoals genoemd in 
dit boek, blijkt dat de huren historisch 
gezien sneller zijn gestegen dan de 
lonen.

     Spreiding 
De logische conclusie is dat een goede 
spreiding van het eigen woningbe-
zit voorkomt dat een kleine groep 
inwoners een steeds groter deel van 
de rijkdom in een samenleving bezit. 
In Nederland is het eigen woningbezit 
hard gestegen, namelijk van circa 48% 
in 1994 naar nu tot circa 60%. Uit di-
verse onderzoeken blijkt dat gezinnen 
en huishoudens van twee personen 

vaak een eigen woning bezitten. Huis-
houdens van een persoon wonen vaker 
in een huurwoning.

  Belangrijk is dat de overheid starters 
helpt een eigen woning te kopen. 
Eigenlijk is de overheid daartoe ver-
plicht wegens de afgesloten internati-
onale verdragen. Alleen de overheid 
doet dit niet. Het grote probleem voor 
de starters is dat de overheid steeds 
hogere eisen stelt aan de fi nanciering 
voor de koop van een eigen woning. 
Deze eisen zijn niet altijd logisch.

     Aanpassingen 
NBP noemt daarom twee aanpas-
singen, die starters kunnen helpen 
bij de koop van hun eigen woning. 
De eerste aanpassing is dat starters 
105% van de koopsom mogen lenen. 
Deze kopers zijn nu verplicht deze 
hypotheekschuld in 30 jaar af te los-
sen. Indien een koper 20% eigen geld 
moet meenemen, betekent dit dat de 
koper tenminste een jaarsalaris bij 
elkaar moet sparen. Omdat de koper 

in al die jaren een woning moet huren, 
zal hij vaak, wegens de hoge huren, 
tenminste vijftien jaar nodig hebben 
om dit bedrag bij elkaar te sparen. De 
koper zou in die vijftien jaren, bij de 
huidige rentestand, tenminste 40% van 
zijn hypotheekschuld hebben kunnen 
afl ossen.

   Winst 
De stichting die de NHG (Nationale 
Hypotheek Garantie) uitvoert, heeft 
sinds de oprichting eind 1993 bijna elk 
jaar winst gemaakt. Tot 2008 hoefde 
de starter de hypotheekschuld met een 
NHG-garantie niet af te lossen. Ook 
tijdens de huidige crisis heeft deze 
stichting in de afgelopen zes jaar bijna 
elk jaar winst gemaakt. Een zeer groot 
deel van de garanties is voor hypo-
theekleningen zonder een verplichting 
deze af te lossen. Nu moeten starters 
wel afl ossen, dus het risico voor deze 
stichting dat iemand een beroep op 
de garantie doet, zal in de toekomst 

steeds verder dalen.
Daarom stelt de NBP als tweede 
aanpassing voor dat de NHG-grens 
aanmerkelijk verhoogd wordt, bijvoor-
beeld tot 25 keer het minimumloon, 
dat is meer dan € 500.000.

  Deze twee aanpassingen zorgen dat 
starters makkelijker hun eerste woning 
kunnen kopen. De verhoging van de 
NHG zorgt dat de doorstroming beter 
tot stand komt. Mensen, die enige 
jaren geleden hun eerste woning met 
een NHG-garantie hebben gekocht, 
kunnen deze nu makkelijker houden, 
zodra zij naar een grotere woning gaan 
verhuizen.
Voor de overheid moet gelden; waar 
een wil is, is een weg.

    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 steun 
van de overheid om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen een eigen huis kunnen bezitten. 


