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Na de begrafenis van mijn moeder
hoorde ik dat ze mijn broer enige jaren
geleden € 2.000 heeft geschonken. Dit is
onverteerbaar.

schenkingen wil verrekenen op zijn
nalatenschap moet dit bij de schenking
aangeven of een inbrengclausule in het
testament laten verwerken.

Ik begrijp uw verontwaardiging over
uw moeders schenking aan uw broer,
maar zij zal ongetwijfeld een goede reden hiervoor hebben gehad, een dreigende schuldsanering bijvoorbeeld.
Maar had u al gecontroleerd of er geen
inbrengverplichting aan de schenking
is gekoppeld? Het is immers mogelijk
dat uw moeder bij de schenking (of
per testament) heeft beschikt dat na
haar overlijden het geld ingebracht
moet worden in haar nalatenschap.
Dan moet hij de schenking ‘terugbetalen’ alvorens de nalatenschap verdeeld
kan worden. De schenking wordt
daarmee een soort van voorschot op
zijn erfdeel. In elke andere situatie valt
er weinig aan te doen. Vroeger was
het nog zo dat erfgenamen verplicht
waren de eerder gedane schenkingen
terug in te brengen. Alleen een bepaling in een testament of schenkingsakte kon dit voorkomen. Tegenwoordig
is het juist andersom. Een erﬂater die

Mijn jongste zoon is na zijn mislukte
relatie terug in het ouderlijk nest en heeft
nogal wat schulden. Moeten we ons nu
zorgen maken dat de deurwaarder ook
onze spulletjes gaat meenemen?
Mogelijk. De wet gaat ervan uit dat
‘de houder van de zaak ook de eigenaar is’, en omdat u onder hetzelfde
dak woont, hoeven deurwaarders in
principe niet selectief te zijn en mogen
beslag leggen op alles wat zij op hun
huisbezoek tegenkomen. Bent u het
ergens niet mee eens? Dan zult u naar
de rechter moeten voor een uitspraak
over het executiegeschil.
Vaststelling
Gelukkig zijn deurwaarders doorgaans
wat soepeler en zullen ze zoveel
mogelijk rekening houden met uw situatie. Een auto die op uw naam staat,
zal in beginsel ongemoeid blijven,
maar voor alle andere goederen is het
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niettemin verstandig aankoopnota’s
erbij te zoeken. Dat is een redelijk
bewijs van eigendom. Meer zekerheid
heeft u als u de goederen laat opnemen
in een notariële vaststellingsovereenkomst. Daarmee zet u wat de goederen
op de lijst betreft het sein zoveel
mogelijk op rood. Maak de lijst van
goederen wel zo speciﬁek mogelijk,
eventueel met foto’s, om verwarring te
voorkomen.
Iemand vertelde dat onze geadopteerde
kinderen niet van mij erven. Klopt dat?
Nee, dat klopt geenszins. Een ofﬁcieel
geadopteerd kind heeft exact dezelfde
rechten als een biologisch kind. Uw
kinderen zullen dan ook gewoon
automatisch van u erven en niet van
hun biologische ouders, mochten die
bekend zijn. Daarnaast krijgen zij, omdat zij juridisch dezelfde status hebben, straks ook dezelfde vrijstelling
voor erfbelasting. Deze bedraagt in
2017 € 20.209. Alleen adoptiekinderen
hebben deze gelijkwaardige status.
Stief- en pleegkinderen erven nooit
automatisch. Om hen te laten erven
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is echt een testament nodig. De
successiewet kent een bijzondere
bepaling voor pleegkinderen. Zij
krijgen dezelfde vrijstelling als
biologische kinderen wanneer ze
voor hun 21e vijf jaar lang door u
verzorgd zijn geweest.
Mijn dochter wil volgend jaar
trouwen in gemeenschap van
goederen. Hoe moet dat als straks
iedereen trouwt onder huwelijkse
voorwaarden?
Er is geen sprake van dat trouwen
onder huwelijkse voorwaarden
volgend jaar de standaard wordt. Wat
wel gebeurt is dat we vanaf 1 januari
2018 niet meer in volledige gemeenschap van goederen trouwen, maar in
een beperkte goederengemeenschap.
Hiermee blijven alle voorhuwelijkse
eigendommen en schulden privé.
Alleen wat gezamenlijk tijdens het
huwelijk wordt opgebouwd aan
vermogen, zoals woningoverwaarde,
wordt gemeenschappelijk. Erfenissen
en schenkingen blijven privé en hoeven met niemand gedeeld te worden.

Wanneer uw dochter en haar partner
willen trouwen in algehele gemeenschap van goederen, moeten zij dit
zelf regelen. Dat gaat inderdaad via
huwelijkse voorwaarden. Die luiden
dat zij het wettelijk stelsel van toepassing verklaren zoals dat tot 1 januari
van toepassing was. Ik hoop dat uw
dochter geen twijfels kent. Het nieuwe
stelsel wil juist het toegenomen aantal
vechtscheidingen terugbrengen.
Ook een vraag voor de notaris? Stel
uw vraag en krijg direct antwoord.
Gratis en vrijblijvend. Mail naar
info@010notaris.nl of bel 0107671700.

Het onderwerp in deze bijdrage van de NBP, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen is de verzekering van ziektekosten. De geschiedenis van deze verzekering is te vergelijken met die van pensioen.
Tot november 1941 was de verzekering van ziektekosten in Nederland
particulier. De medische zorg was tot
dat moment voor veel mensen te duur
en zij waren onverzekerd. Gevolg was
dat mensen ongezonder waren dan
nodig. Zij stierven eerder aan allerlei
gebreken, die medisch te verhelpen
waren geweest. Net als bij pensioen
was de discussie of de overheid normen moest opleggen of dat particulier
initiatief dominant moest zijn.
Een interessant aspect in die discussie
was toen ook de vraag of artsen in
loondienst van het ziekenfonds moesten werken. Een herkenbaar punt ook
nu nog, toch verschillende decennia
later. De koepelorganisatie van artsen
vond dat een arts niet in loondienst behoorde te werken, maar als zelfstandig
beroepsoefenaar. Voor militaire artsen
gold een uitzondering, die konden,
zeker in de voormalige koloniën, in
dienst van het gouvernement werken.
In november 1941 besloot de overheid
onder bevel van de Duitse bezetter
het verplichte stelsel van ziekenfond-

sen voor werknemers in te voeren.
Zoals veel wettelijke maatregelen,
die tijdens de Franse (1795 - 1813)
en de Duitse bezetting (1940-1945)
werden genomen, bleef het stelsel van
ziekenfondsen ook na het vertrek van
de bezetters bestaan.
De Ziekenfondswet, ZFW, was alleen
verplicht voor werknemers onder een
bepaalde loongrens en was daarmee
een werknemersverzekering. Deze
loongrens was lager dan die voor de
andere werknemersverzekeringen,
zoals WW, WAO en ZW. Het doel
was dat 70% van de werknemers
onder die loongrens viel en zich
moest verzekeren bij een ziekenfonds.
Zelfstandigen konden zich vrijwillig
verzekeren. Ambtenaren hadden hun
eigen regeling, want ambtenaren waren toen geen werknemers. Zij hadden
voorheen ook vaak hun eigen sociale
regelingen. Zij betaalden bijvoorbeeld
tot 1986 ook niet zelf de premies voor
AOW en AWW, de overheid betaalde
deze premies voor hen.
Een langdurige discussie was toen ook

al; wat hoort niet in het ziekenfondspakket en wat wel. In 1972 kwam de
anticonceptiepil in het ziekenfondspakket. Het aantal geboorten daalde
daarna snel, in 1970 nog 238.912 en
in 1974 185.982. Vrije toegang tot anticonceptie heeft overigens positieve
effecten, zoals minder abortussen.
In 1986 werd de werkingssfeer voor
de ziekenfondsen uitgebreid. Een
werknemer, die al in het ziekenfonds
zat, bleef na pensionering in dat fonds,
de aparte ziekenfondsen voor bejaarden werden opgeheven. Na enige
wijzigingen konden ook ondernemers
met een inkomen onder de loongrens
zich verzekeren bij een ziekenfonds.
Veel ondernemers deden dat graag.
Verplicht
In 2006 besloot de regering tot een
stelselwijziging. Iedereen, die in
Nederland verbleef, was verplicht zich
te verzekeren tegen ziektekosten. Personen zoals gepensioneerden, die een
Nederlands inkomen ontvingen en in
het buitenland woonden, werden ook

verplicht verzekerd. Deze personen
mochten niet zelf beslissen. Onderdeel van deze stelselwijziging was de
ophefﬁng van alle ziekenfondsen. Het
doel was zorgverzekeraars te laten
concurreren, waardoor de kosten voor
de gezondheidszorg zouden dalen en
de kwaliteit zou stijgen. De kosten zijn
zeker niet gedaald. De vier grootste
zorgverzekeraars hebben circa 90%
van de markt in handen.
Gegeven allerlei wettelijke eisen,
kunnen zorgverzekeraars zich niet
makkelijk van elkaar onderscheiden.
Innovatie in aanvullende pakketten is
eigenlijk de enige mogelijkheid. VGZ,
de tweede zorgverzekeraar in Nederland heeft recent een aparte verzekering voor chronisch zieken en gepensioneerden ontwikkeld. Een belangrijke
verbetering is de afschafﬁng van de
medische selectie voor alle aanvullende pakketten bij deze verzekering. Een
andere verbetering is dat verzekerden
hun eigen zorgconsulent krijgen, die

hen kan helpen met aanvragen van
producten en diensten. De verzekering
is een combinatie van een uitgebreid
pakket en aantrekkelijke ﬁnanciële
voorwaarden, zoals de premie. VGZ
heeft besloten dat particulieren deze
verzekering niet kunnen afsluiten. Alleen personen, die lid zijn van één van
de acht organisaties, waarmee VGZ
voor deze verzekering samenwerkt,
kunnen deze afsluiten. GECOVERED
is één van deze acht organisaties en
NBP werkt met hen samen. Lezers
met interesse voor deze ziektekostenverzekering kunnen meer informatie
hierover vinden op de website van
NBP. Hierbij geldt ‘baadt het niet, dan
schaadt niet’ en ‘wees geen dief van
de eigen portemonnee’. Contact NBP:
info@pensioenbelangen.nl of www.
pensioenbelangen.nl

