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Mijn vriend is zo dom geweest af te zien
van de erfenis van zijn vader. Kan hij dit
terugdraaien?
In principe niet. De wet zegt dat wie
eenmaal de keuze heeft gemaakt over
een erfenis deze niet kan herroepen.
Een uitzondering hierop is mogelijk,
sinds vorige jaar een wetswijziging
van kracht is geworden. De wijziging
houdt in dat wanneer een erfgenaam
een nalatenschap zuiver aanvaardt,
maar vervolgens te maken krijgt met
onvermoede schulden, men alsnog bij
de rechter om beneﬁciaire aanvaarding
mag vragen. Op die manier hoeven
erfgenamen niet uit eigen zak een
schuld af te lossen waarvan ze het bestaan niet hadden kunnen vermoeden.
Bedrog of bedreiging
Een andere uitzondering is van toepassing wanneer iemand de nalatenschap heeft verworpen door bedrog
of bedreiging. Hij/zij zal dan bij de
rechter moeten vragen de verwerping
te vernietigen. Wie wil aanvoeren dat
hij/zij tijdelijk de wilsbekwaamheid
heeft verloren door het verlies van

de dierbare naaste kan eventueel de
rechter vragen de verwerping ongeldig
te verklaren. Men zal wel ruime
bewijzen als een psychotherapeutische
achtergrond moeten kunnen aanvoeren
en absoluut de getuigenis van een arts
moeten inroepen.
Onze kleinzoon is ernstig gehandicapt.
We zouden hem graag wat willen nalaten. Hoe voorkomen we dat zijn ouders
gaan graaien?
Om uw wens tot uitvoer te brengen
heeft u vanzelfsprekend allereerst
ieder een testament nodig. Dan heeft
u de vrijheid het standaard erfrecht
naar uw hand te zetten en zelf te
bepalen wat er met uw nalatenschap
moet gebeuren. U kunt vervolgens
in uw testament aangeven hoeveel u
aan uw kleinzoon wil toebedelen en
of u nog bepaalde voorwaarden aan
uw legaat wil koppelen. Bijvoorbeeld
over waar uw geld aan besteed moet
worden. Een eenmalige toelage of een
jaarlijkse schenking met kerst? U mag
dit helemaal zelf bepalen.
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Executeur
Teneinde ongewenste bemoeienis van
derden te voorkomen, adviseer ik u in
uw testament ook een aanwijzing tot
executeur op te nemen. Iemand die u
de zorg over uw centen toevertrouwt
en erop zal toezien dat uw legaat de
juiste bestemming en besteding krijgt.
Het is zelfs mogelijk te bepalen dat,
mocht uw kleinzoon eerder komen te
overlijden dan zijn ouders, uw legaat
(of het restant) een andere bestemming
krijgt.
Wij willen onze dochter wat schenken,
zodat ze samen met haar vriend een huis
kan kopen. Is er nog iets waar we op
moeten letten?
Welzeker, ten eerste zult u bij uw
schenking rekening willen houden met
de vrijstelling voor schenkbelasting.
De bedragen voor schenkingsvrijstellingen zullen in 2018 weer naar boven
bijgesteld worden, maar schenken
voor een woning blijft belastingvrij tot
een bedrag van € 100.000. Voorwaarde
is dan wel dat uw dochter niet ouder
is dan 40 jaar. Aan oudere kinderen
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mag u slechts € 5320 belastingvrij
schenken.
Trouwplannen?
In kan me voorstellen dat uw dochter
en haar vriend ook trouwplannen
zullen krijgen. In dat geval wil ik hen
adviseren goed te kijken naar hun
ﬁnanciële relatie. Volgend jaar treedt
namelijk het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking. Weliswaar
zullen dan voorhuwelijkse bezittingen
en schulden buiten de gemeenschap
van goederen blijven, maar zullen
samen aangekochte goederen juist
wel gemeenschappelijk worden.
Vanaf de huwelijksvoltrekking zijn uw
dochter en haar vriend dan voor 50/50
eigenaar, ook al heeft hij slechts een
paar duizend in de aankoop gestopt en
uw dochter 90 mille. Dat uw geld zo
uit het zicht kan verdwijnen, lijkt me

dan ongewenst. Om dit te voorkomen
zou ik uw dochter adviseren langs
de notaris te gaan. Mogelijk kan de
notaris haar helpen uw schenking te
beschermen, bijvoorbeeld door het
opstellen van huwelijkse voorwaarden.
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.
010Notaris wenst u een voorspoedig
2018 in goede gezondheid.

Het onderwerp in deze bijdrage van de NBP, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen zijn de veranderingen, die specifieke groepen mensen zomaar treffen. Al enige decennia vindt de overheid dat wij
als burgers meer aandacht aan onze eigen financiële planning behoren te besteden. Het grote probleem voor ons burgers is dat dezelfde overheid regelmatig wet- en regelgeving wijzigt.
Een leven laat zich niet altijd plannen en ﬂexibiliteit is nodig om met
veranderingen in het leven om te
gaan. Een voorbeeld is echtscheiding,
die meestal grote ﬁnanciële gevolgen heeft. Ongeveer 40% van de
huwelijken eindigt in een scheiding,
moet iemand dan al bij het huwelijk
hiermee rekening houden?
Ook ontwikkelingen in andere gebieden in de wereld kunnen veel invloed
op ons leven in Nederland hebben.
Nadat Nederland in mei 1945 was
bevrijd, maakte de regering diverse
plannen. Nederland had grootste
plannen voor de toekomst, waarin de
toenmalige koloniën een belangrijke
rol hadden. Op 17 augustus 1945
riepen politieke leiders in Indonesië de
onafhankelijkheid uit. Deze actie had
de overheid in Nederland overigens
niet verwacht. Na een kostbare koloniale oorlog werd Indonesië eind 1949
onafhankelijk. Een bijzondere regeling
was dat Indonesië aan Nederland geld

moest betalen. Vanaf 1950 tot 1956
heeft Indonesië circa ƒ 4 miljard betaald. De Marshallhulp aan Nederland
enige jaren eerder was ook dat bedrag.
Toen deze inkomsten uit Indonesië in
1956 wegvielen, had Nederland nog
meer behoefte buitenlandse valuta te
verdienen.
Voor- en nadelen
De economie in de BRD oftewel voorheen West-Duitsland, groeide in de jaren ‘50 erg hard. De BRD had daarom
veel behoefte aan extra werknemers.
Mensen uit de DDR, oftewel OostDuitsland, verhuisden om die reden
ook naar West-Duitsland. Ook mensen
in Nederland, die in de grensstreek bij
Duitsland woonden, werden door de
Nederlandse overheid aangemoedigd
in West-Duitsland te werken. Omdat
West-Duitsland een ander stelsel voor
zowel de sociale verzekeringen als
voor de belasting heeft, besloten WestDuitsland en Nederland tot speciale

afspraken voor deze groep.
Voor Nederland was het voordeel dat
deze groep vaak in Nederland bleef
wonen, en hier het geld, in Duitsland verdiend, uitgaf. Overigens had
deze groep ook last van bepaalde
nadelen. Een werknemer, die zijn
geld in Duitsland verdiende, betaalde
daar belasting. Ook al woonde hij in
Nederland, hij had geen recht op de
hypotheekrenteaftrek voor het inkomen uit Duitsland. In Duitsland moest
deze werknemer soms premies uit zijn
netto-inkomen betalen, waarbij de
toekomstige uitkering weer onbelast
was. In Nederland is deze situatie
omgekeerd. Helaas voor deze groep,
heeft de regering in Nederland recent
het belastingverdrag met Duitsland
gewijzigd. In deze wijziging werd
geen rekening gehouden met de
mensen, die enige decennia geleden
in Duitsland hebben gewerkt. De
overgangstermijnen voor hen waren
bijzonder kort.

Sommige gepensioneerden betalen
door deze wijziging opeens veel meer
belasting, in enige gevallen wel € 100
per maand. Deze gepensioneerden
hebben vroeger onder aanmoediging
van de Nederlandse overheid lange
tijd in Duitsland gewerkt. De overheid
heeft toen voor hen bepaalde regels
afgesproken, terwijl dezelfde overheid
deze afspraken nu verbreekt. De overheid zegt nu dat de regels voor deze
groep te gunstig zijn. Wellicht waar,
alleen de overheid heeft zelf deze
regels gemaakt, toen zij buitenlandse
valuta nodig had.
Royaal
Vreemd is dat de overheid in
Nederland wel heel royaal is voor
buitenlandse werknemers. Een buitenlandse werknemer, die circa € 53.000
verdient, schijnt zo bijzonder te zijn
voor Nederland, dat hij over 30% van
zijn inkomen geen belasting betaalt.
Buitenlanders, die hier wetenschap-

pelijk onderzoek uitvoeren in een
onderzoeksinstelling, krijgen altijd die
bonus van 30%, ongeacht leeftijd of
salaris. Nederland bevoordeelt hiermee buitenlandse werknemers boven
de eigen werknemers. Wellicht is deze
regel nodig, omdat de eigen werknemers onvoldoende goed zijn. Dan is
het vreemd dat vroeger Nederlandse
werknemers gevraagd werden te werken in West-Duitsland, een technisch
en wetenschappelijk vooraanstaand
land. Duidelijk blijft dat Nederland
de eigen werknemers, die vroeger
in het buitenland hebben gewerkt,
aanmerkelijk slechter behandelt dan
de buitenlandse werknemers, die nu in
Nederland werken.
Hopelijk zijn uw kerstdagen ﬁjn
geweest. De NBP wenst u alvast
een prettige jaarwisseling en een
voorspoedig 2018. Contact NBP:
info@pensioenbelangen.nl of www.
pensioenbelangen.nl

