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HET KAN U NIET 
OVERKOMEN? 

Dat kan u niet overkomen? Dat u op latere leeftijd het 
slachtoffer wordt van financieel misbruik? Hoe weet u dat zo 
zeker?
Lees in deze editie van Voor nu en later dat het risico van 
financieel misbruik van ouderen de laatste decennia steeds 
groter is geworden. Alleen al omdat we vrijwel allemaal ouder 
worden en langer zelfstandig wonen, vaak in kwetsbare 
omstandigheden. De voorbeelden zijn bijna altijd schrijnend 
(bekijk onze ‘special’ over dit onderwerp vanaf pagina 38). 
Financieel misbruik is te voorkomen door tijdig na te denken 
over later en betrekkelijk eenvoudig enkele zaken goed te 
regelen. Hoe? We geven u praktische tips.

Dat u even de tijd neemt om na te denken over later. Precies dát 
willen we bereiken met dit magazine. En nadenken over later is 
niet alleen verstandig als de jaren gaan tellen. Lees bijvoorbeeld 
het artikel over de nieuwe wetgeving voor een huwelijk of een 
geregistreerd partnerschap. Tot 1 januari 2018 gold de regel dat 
(als geen andere afspraken op papier gezet werden) alle geld 
en goederen gemeenschappelijk eigendom van beide partners 
werden. Dat verandert ingrijpend door de nieuwe wetgeving. 
Alweer iets om over na te denken en met elkaar over te praten. 
En voor wat betreft dat laatste: hoe pak je dat aan, praten over 
geld binnen een relatie?

‘Voor nu en later: een mooie mix van emotie, nuchtere informatie 
en gespreksstof’, zegt tijdschriftenmaker Rob van Vuure, die de 
meeste bekende Nederlandse tijdschriften onder handen heeft 
gehad. Wie zijn wij om dat tegen te spreken? 

Veel leesplezier!

Redactie en uitgever

Wilt u een kijkje achter de schermen nemen bij de 
productie van ‘Voor nu en later’? Kijk dan via de QR-code 
op de speciale website (met veel extra beeld en video).  
Of ga naar www.sduvoornuenlater.nl

VOOR NU EN LATER WINTER 2018
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NIEUWS & TIPS Geen toegang 
tot Facebook-profiel van overleden 
tiener; Meer donaties voor goede 
doelen; Monumentenaftrek blijft; 
Tips voor leuke boeken.

TROUWEN WORDT  
ANDERS Vanaf 1 januari 2018 is 
trouwen niet meer vanzelfsprekend 
alles delen. Wat betekent de nieuwe 
wetgeving voor wie in het huwelijks-
bootje stapt? 

FAMILIEZAKEN Veel familie-
bedrijven  overleven de eerste 
 generatiewisseling niet. Soms lukt 
dat echter wonderbaarlijk goed.  
Hoe is de praktijk van een bedrijf  
als familiebezit?

DAAROM EEN TESTAMENT 
Wie zorgt er voor de kinderen?  
Wat gebeurt er met uw spullen? Wat 
regelt de wet en wat niet? Zes goede 
redenen om een testament te maken. 

OUD HOUT Ze staan er nog: 
 bomen die de Tachtigjarige Oorlog 
hebben meegemaakt. Uniek van-
wege hun uiterlijk, leeftijd of ver-
haal. Oud hout en zeldzaam levend 
erfgoed.

SPECIAL FINANCIEEL 
 MISBRUIK Het kan iedereen 
overkomen: slachtoffer worden 
van financieel misbruik op hogere 
leeftijd. Is het te voorkomen? Wat 
kunnen we eraan doen? 

DE SCHOONHEID VAN HET 
VERVAL Een bijzondere liefheb-
berij: het fotograferen van  gebouwen 
die al geruime tijd leegstaan.  
Waarom het verval vastleggen?

VOORTLEVEN IN EEN
FONDS Het kan ook als u er nog 
bent: voortleven in een fonds op 
naam. Zelf een goed doel oprichten 
klinkt ingewikkelder dan het is.
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Het testament 
van Peter Faber 
(en 5 andere bekende 
Nederlanders)
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Familiezaken:
4 x ondernemen
met bloedverwanten
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BANG VOOR DE FISCUS? 
Over erfenissen en schenkingen 
moet belasting betaald worden. 
Maar niet altijd. Hoe zit het precies? 
Negen vragen en antwoorden.

BN’ERS OVER HUN 
 TESTAMENT Zes bekende Neder-
landers steunen met hart en ziel een 
goed doel. Maar is dat ook al in hun 
testament opgenomen?

GEVEN MET HOOFD OF 
HART? Wat levert uw gift op 
aan rendement? Hoe heeft uw gift 
de meeste impact? Denkt u daar-
over na? Of laat u alleen uw hart 
 spreken? 

VROUWEN MET GELD 
Praten over een erfenis: voor veel 
vrouwen is dat zo gemakkelijk 
niet. Daarom is er een netwerk 
van  Erfdochters. Doel: ervaringen 
uitwisselen.

HELP UW KIND AAN EEN 
HUIS Voor starters is het lastig 
om aan een huis te komen. Soms 
 kunnen ouders een handje helpen. 
Vier praktische voorbeelden en 
handige tips. 

GEEF WIJZER MET DE 
GEEFWIJZER Waar vind ik dat 
ene goede doel? Welke goede doelen 
houden zich allemaal bezig met een 
bepaald thema? Vind de antwoorden 
in de digitale Geefwijzer. 

8 TIPS VOOR FAMILIE-
BEDRIJVEN Het gaat nog wel 
eens mis bij de overdracht van een 
familiebedrijf. Acht tips om dat te 
voorkomen.
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De Rotterdamse verzamelaar Hans Sonnenberg be-
zorgde de medewerkers van het Stedelijk  Museum 
in Schiedam in 2017 een wel heel bijzondere zomer. 
Hij schonk het museum maar liefst negen Cobra-  
kunstwerken, met een geschatte waarde van 1,1 mil-
joen euro. 

‘Ik ben 89, wat moet ik met een miljoen op de bank’, zo 
zei de verzamelaar tegen een verslaggever van RTV 
Rijnmond. Tussen de geschonken werken zitten: een 
bronzen beeld, een schaal van keramiek en zeven schil-
derijen, onder andere van Constant en Karel Appel. 
Sinds half september 2017 zijn de werken te bezich-
tigen in het museum. Sonnenberg voelde niks voor een 
verkoop van de negen werken en zag ze liever hangend 
in een museum. ‘Bij mij thuis is het alleen maar voor 
de mensen die bij me komen en af en toe de glazen-
wasser die komt afrekenen. En nu kun je gewoon naar 
Schiedam en hangen de werken bij elkaar.’ 

De kunstverzamelaar op leeftijd deed in 2012 ook 
een grote schenking aan het Museum Boijmans Van 
 Beuningen in Rotterdam. Ook in deze donatie zaten 
enkele Cobra-werken. Hun waarde werd destijds ge-
schat op zo’n 30 miljoen euro. Vooral twee gedoneerde 
graffitikunstwerken werden behoorlijk hoog gewaar-
deerd op maar liefs 10 miljoen euro per stuk. En dat 
terwijl de kunstverzamelaar deze graffitiwerken ooit 
samen voor 9.000 euro kocht.  

89JARIGE 
DONEERT 
VERZAMEL 
WERK MET 
WAARDE 
VAN 1,1 
   MILJOEN

Het blijft ingewikkeld, wanneer bent u precies erf-
genaam en wanneer niet? Heeft u bijvoorbeeld als 
kind van een halfbroer recht op een deel van de 
erfenis?

Stel uw oom overlijdt. Laten we hem voor het gemak 
Ruud noemen. Ruud had geen partner en kinderen. 
Wel heeft hij een ‘volle’ zus en een halfbroer (uw 
vader). Uw tante (zijn volle zus) leeft nog, uw vader 
(zijn halfbroer) is enkele jaren geleden overleden. 
Ruud heeft nooit een testament opgemaakt. Heeft u 
als kind van een overleden halfbroer dan recht op een 
deel van de erfenis of gaat alles naar zijn nog levende 
volle zus? 

Simpel gezegd: Ja, u heeft recht op een deel van 
de erfenis. Nu er geen testament is, is het wettelijk 
erfrecht van toepassing. Aangezien uw oom Ruud 
geen erfgenamen uit groep 1 (partner en/of  kinderen) 
had, heeft dit tot gevolg dat de erfgenamen uit groep 
2 aan bod komen. Ouders van uw oom zijn niet meer 
in leven, dus worden (half)broers en (half)zussen 
de wettelijke erfgenamen. Als uw vader nog zou 
 hebben geleefd, zouden hij en zijn zus de wettelijke 
 erfgenamen van uw oom zijn geweest. Nu uw vader 
niet meer leeft, treden zijn kinderen voor hem in de 
plaats en erft u via plaatsvervulling.
Let op! Een erfdeel van een halfbroer of halfzus is ge
lijk aan de helft van het erfdeel van een volle broer of 
zus. Als Ruud geen volle zus zou hebben gehad, zou 
uw vader als halfbroer wel de gehele nalatenschap 
 erven. In dit geval heeft de zus van Ruud recht op 
twee derde van de erfenis en u recht op een derde. 

Redactie Marloes Smit

KINDEREN VAN EEN 
OVERLEDEN HALFBROER: 
ZIJN DIE ERFGENAAM? iStockphoto

iStockphoto
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De Duitse rechtbank heeft in 
 hoger beroep bepaald dat de 
ouders van een overleden meisje 
geen toegang krijgen tot het Face- 
book-account van hun dochter. 

Het 15-jarige meisje kwam onder 
een metro terecht en overleed. Om 
te zien of hun dochter gepest werd 
en het hier niet om een ongeluk ging 
maar om zelfmoord, wilden haar 
ouders toegang tot haar privéberich-
ten op Facebook. Hoewel ze haar 
inloggegevens hadden, die zou het 
meisje zelf ooit hebben gegeven, was 
door een vriendin aan Facebook ge-
meld dat het meisje overleden was. 
Facebook had toen direct het profiel 
bevroren, waardoor de ouders alleen 
nog het openbare profiel konden be-
kijken en niet konden inloggen om 
de privéberichten te kunnen lezen. 

De ouders spanden een  rechtszaak 
aan tegen Facebook om toch de 
berichten te kunnen lezen en 
antwoord te krijgen op hun vragen. 
Het hof in Berlijn stelde vast dat 
ze in hun recht stonden, omdat 
eigendommen van hun dochter na 
het overlijden eigendom wordt van 
de ouders. Facebook ging echter in 
hoger beroep en daarin oordeelde 
een rechter dat Facebook in het 
gelijk staat.
Voor deze conclusie is gekeken naar 
een 120 jaar oude erfwet en een in 
2009 vernieuwde telecommunicatie-
wet. Die laatste bepaalt dat de al 
bestaande privacy van een telefoon-
gesprek tussen twee personen ook 
geldt voor e-mails. Privéchats horen 
daar volgens het gerechtshof ook 
bij. En dus krijgen de ouders géén 
toegang tot het profiel van hun 
overleden dochter. 

Spaargeld van overledenen die 
geen erfgenaam hebben, moet 
naar de Rijkskas. Dat vindt voor-
malig minister van Binnenlandse 
Zaken Ronald Plasterk. Hij zei dit 
in 2017, toen hij nog bewinds-
man was.

Op dit moment mogen financiële 
instellingen, zoals banken, het geld 
houden als zich geen nabestaanden 
melden. Het gaat bij deze slapende 
tegoeden mogelijk om miljoenen 
euro’s. 
Plasterk wil dat banken en ver- 
zekeraars deze tegoeden altijd 
aanmelden bij, of overdragen aan 
het Rijksvastgoedbedrijf. Nu zou 
dat maar zelden gebeuren, terwijl 
er jaarlijks  honderden mensen 
over lijden zonder dat iemand aan-
spraak maakt op de nalatenschap. 
Volgens Plasterk moet dit anders. 

‘Erfgenamen moeten krijgen waar 
ze recht op hebben.’ Hij noemt 
 hierbij het voorbeeld van de Volks-
bank – het moederbedrijf van SNS, 
ASN Bank en Regiobank. Deze 
organisatie meldde zich vorige 
maand vrijwillig bij het Rijksvast-
goedbedrijf, dat namens de over-
heid onbeheerde nalatenschappen 
beheert en mogelijke erfgenamen 
opspoort.
Als na onderzoek onduidelijk is of 
zich misschien niet tóch iemand 
meldt, komt het geld – indien 
overgedragen aan het Rijksvast-
goedbedrijf – terecht in een zoge-
noemde consignatiekas. Daar blijft 
het twintig jaar beschikbaar voor 
rechthebbenden. In 2016 kwamen 
278 nalatenschappen via het Rijks-
vastgoedbedrijf in die kas terecht, 
samen goed voor 545.000 euro.

De inkomsten uit nalatenschap-
pen voor goede doelen maken de 
komende tien jaar een versnelde 
groeispurt van 2,6 procent naar 
3,4 procent per jaar, zo blijkt uit 
het econometrische voorspel-
lingsmodel van het Britse Legacy 
Foresight. 

Deze versnelde groeispurt is 
mogelijk door positieve economi
sche vooruitzichten en de hogere 
sterftecijfers. In samenwerking 
met nalatenschapexpert Arjen 
van Ketel deed het Britse bedrijf 
een onderzoek in opdracht van 
de vijftien grote goede doelen van 
Nederland. Hieruit blijkt onder an

dere dat de groei van inkomsten 
uit nalatenschappen nog groter 
wordt als het maken van een  
testament meer de norm wordt. 
Vooral kinderloze ouderen, trouwe 
donateurs en ouderen tussen 
de 50 en de 70 jaar blijken te 
willen nalaten. De laatste doel
groep wordt als een interessante 
partij gezien, omdat deze groep 
meer vermogen heeft en nu al 
 grotere schenkingen doet via het 
 testament. 
De uitdaging ligt volgens Van Ketel 
onder andere in het wegnemen 
van de terughoudendheid van 
veel ouderen om überhaupt een 
testament te maken. 

GOEDE DOELEN PROFITEREN SNELLER
VAN INKOMSTEN NALATENSCHAPPEN 

OUDERS 
KRIJGEN 
GEEN TOEGANG 
TOT FACEBOOK
PROFIEL 
OVERLEDEN 
TIENER

PLASTERK: ‘ONBEHEERDE 
NALATENSCHAP MOET 
NAAR RIJKSKAS’ 

Joost H
oving / H

olland
se H

oogte
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Monumentale panden, die 
 misschien wel een opknapbeurt 
kunnen gebruiken, kunnen het 
best in 2018 door eigenaren 
worden hersteld. De fiscale aftrek 
voor het onderhoud aan zo’n 
pand, de monumentenaftrek, 
blijft namelijk in ieder geval tot 
2019 bestaan. 

Het plan om de aftrek te schrap-
pen, is opnieuw uitgesteld, nu naar 
1 januari 2019.
Eigenaren van monumenten-
panden mogen tot die tijd bepaalde 
onderhoudskosten – die redelijker-
wijs gemaakt moeten worden om 
het pand bruikbaar te houden of 
te herstellen – voor de inkomsten-
belasting in aftrek brengen. Van 
de kosten is 80 procent aftrekbaar. 
U moet hierbij wel aan bepaalde 
voorwaarden voldoen. 
1. U bent eigenaar van het pand – 

het maakt niet uit of u zelf in het 
pand woont.

2. Het pand is ingeschreven in het 
Rijksmonumentenregister – of 
het is nog niet ingeschreven, 
maar al wél definitief aangewe-
zen als beschermd monument.

3. U heeft de onderhoudskosten 
betaald in het jaar waarover u 
aangifte doet.

De Belastingdienst definieert 
onderhoudskosten als kosten die u 
moet maken om het pand in goede 
staat te houden, zoals schilder-
werk, reparaties en achterstallig 
onderhoud. Zou u het pand willen 
verbeteren, uitbreiden of moderni-
seren dan mag u deze kosten niet 
aftrekken. 

Het is de bedoeling dat de 
 monumentenaftrek per 1 januari 
2019 wordt vervangen door een 
subsidieregeling voor onderhoud.

MONUMENTENAFTREK 
BLIJFT TOT 2019

Prinses Laurentien van Oranje 
is de ‘invloedrijkste speler in de 
Nederlandse filantropie 2017-
2018’. Dat is de mening van de 
redactie van De Dikke Blauw, 
een medium voor en over goede 
doelen. De prinses staat bovenaan 
een rangrijst, die een jaar geleden 
nog werd aangevoerd door het 
echtpaar Joop en Janine van den 
Ende.

Het overzicht van De Dikke Blauwe 
is geen ranglijst van de grootste 
filantropen van Nederland, maar 
van rolmodellen die maatschap
pelijke vrijgevigheid in Nederland 
stimuleren. 

In het juryrapport wordt 
 Laurentien van Oranje geprezen 
om wat de jury haar ‘inclusieve 
denken’ noemt. De jury schrijft 
dat de prinses geen genoegen 
neemt ‘met hokjes, vakjes en 
nationale grenzen als het gaat om 
de aanpak van universele, huma
nitaire problemen. Zij behoort tot 
het type maatschappelijk onder
nemer dat het doel vooropstelt en 
gaat voor veranderingen van het 
systeem.’ 
Deze denkwijze ziet de jury vooral 
gedemonstreerd in de aanpak 
van Van Oranjes Missing Chapter 
Foundation, waarbij de onbe
vangen creativiteit van kinderen 
wordt ingezet om grote mensen 
problemen te helpen oplossen. 
Een methode die aanvankelijk op 
veel scepsis stuitte, maar intussen 
door veel bedrijven en onder
nemers wordt omarmd.

PRINSES 
LAURENTIEN
INVLOEDRIJKSTE 
SPELER
NEDERLANDSE 
FILANTROPIE

iStockphoto

M
ichiel W

ijnbergh Fotografie
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Wil de bank niet meewerken aan 
de financiering van uw droom-
project? Een familielening kan de 
oplossing zijn en fiscaal aantrek-
kelijk voor zowel de lener als de 
verstrekker. 

Stel een familielid leent u een x be-
drag uit tegen een rendement van 
4 procent. Met dit rendement van 
4 procent verdient uw verstrekker 
er meer op dan wanneer hij het op 
de bank had laten staan. En u bent 
geholpen. Lenen bij familie, het 
gebeurt al zeer regelmatig. Met de 
familiehypotheek springen ouders 
en familieleden in het gat dat 
 banken hebben laten vallen. 

Bankieren met de familie kan 
fiscaal dus zeer aantrekkelijk 
zijn. Voor wie de lening krijgt is 
de betaalde rente (onder bepaalde 
voorwaarden) fiscaal aftrekbaar. 
Wie de lening verstrekt moet hier-
over overigens wel (box 3-)heffing 
betalen. In bepaalde gevallen (als 
het om uw kinderen gaat), mag u 
de betaalde rente overigens ook 
nog belastingvrij terugschenken 
(in 2017 tot maximaal 5.320 euro 
per jaar).

In veel gevallen is zelfs na terug-
schenking het rendement op het 
overgebleven deel hoger dan men 
er op de spaarrekening voor zou 
krijgen. Een win-winsituatie dus. 
Overigens is kunstmatig een hoge 
rente gebruiken, omdat deze fiscaal 
aftrekbaar is, niet mogelijk.  
De rente moet marktconform zijn, 
maximaal 25 procent hoger dan de 
rente bij de bank.

Belangrijk om je bij een familie-
hypotheek af te vragen is of je dier-
bare familielid de rentetermijn wel 
kan afbetalen. Wat gebeurt er als 
iemand werkloos wordt of wanneer 
de gezinssituatie verandert? Wie 
een notariële akte heeft laten op-
maken, staat in zulke situaties het 
sterkst. Hierin kan worden bepaald 
wat er moet gebeuren als iemand 
niet kan terugbetalen of als de 
geldverstrekker zich bijvoorbeeld 
wil terugtrekken. 

Zie ook het artikel over hoe ouders 
hun kinderen kunnen helpen op de 
woningmarkt, op pagina 114

NIET BIJ DE BANK? 
LEEN DAN BIJ DE 
FAMILIE!

Het ziet er naar uit dat goede 
doelen flink profiteren van de 
gunstigere economische tijd. Hun 
totale opbrengsten uit donaties 
en dan vooral uit nalatenschap-
pen zijn in 2016 namelijk met 
maar liefst 13 procent gegroeid. 

Dit blijkt uit jaarlijks onderzoek 
van de Volkskrant onder de 25 
grootste filantropische instellingen 
van Nederland. In totaal haalden 
de 25 grootste goede doelen in 
2016 zo’n 822 miljoen euro binnen 
uit eigen fondsenwerving. Na de 
economische crisis beleefden 
goede doelen magere jaren, maar 
de laatste twee jaar is er weer een 
duidelijke stijgende lijn te zien. In 
2016 haalden 20 van de 25 groot
ste goede doelen meer geld op 
dan het jaar daarvoor. 

De inkomsten van individuele 
 goede doelen kennen door erfenis
sen soms flinke schommelingen. 
De Hartstichting bijvoorbeeld zag 
haar inkomsten met maar liefst 
25 procent stijgen naar 53 miljoen. 
Dit goede doel staat daarmee 
op de tweede plaats van de lijst 
met grootste goede doelen van 
Nederland. KWF Kankerbestrijding 
staat met ruim 119 miljoen euro 
op nummer 1.

13 PROCENT 
MEER
DONATIES 
VOOR
GOEDE 
DOELENiStockphoto
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Bijna twaalf jaar lang steunde Stichting Coba de 
Groot jonge kunstenaars en kunstonderwijs in 
 Friesland. Dat gebeurde met de nalatenschap van 
Coba de Groot, een rijke Friezin met grote passie 
voor kunst. Na zo’n twaalf jaar is haar nalatenschap 
op en valt het doek voor de stichting. 

De laatste twintig jaar van haar werkzame leven was 
Coba de Groot directrice van de huishoudschool in 
Franeker. Na haar pensionering heeft zij zich volledig 
gewijd aan haar passie voor kunst. Zij nam les en volg
de allerlei cursussen, bezocht exposities en kocht veel 
werken van beginnende kunstenaars. Zo ontstond een 
uitgebreide verzameling en nog voor haar overlijden 
in 2005 bepaalde ze dat bijna al haar bezittingen 
ten goede moesten komen aan het stimuleren van 
beeldende kunst bij jonge mensen in de provincie 
Friesland. Zij liet in haar testament opnemen dat op 
de dag van haar overlijden de Stichting Coba de Groot 
zou ontstaan. 

De stichting is door de verkregen erfenis in staat 
geweest om bijvoorbeeld beurzen te verstrekken, 
scholingsprojecten op te zetten en  tentoonstellingen 
te organiseren. Betrokkenen sloten in maart 2017 
de periode af door de schaar te zetten in de portret
foto’s die aan de muren hingen bij de laatste 
 tentoonstelling.

Zie ook het artikel over fondsen op naam, op pagina 72

EINDE STICHTING 
COBA DE GROOT;
VOOR JONGE FRIESE 
KUNSTENAARS

De internationale galerie Hauser & Wirth en de Duit-
se cultuurstichting SK Stiftung Kultur zeggen beide 
de nalatenschap van de Duitse fotograaf August 
Sander te beheren, zo meldt NRC. 

Op 9 februari 2017 bracht de galerie naar buiten dat 
zij voortaan de nalatenschap van de Duitse fotograaf 
August Sander vertegenwoordigen, samen met zijn 
achterkleinzoon Julian Sander, die een galerie runt in 
Keulen.
‘Het is simpelweg niet waar’, zo laat het hoofd van  
Die Photographische Sammlung van de Duitse cul-
tuurstichting weten.
August Sander (1876-1964) is met name bekend gewor-
den door zijn documentaireproject Mensen van de 20ste 
eeuw. Mede hierdoor wordt hij gezien als een van de 
belangrijkste Duitse fotografen van de vorige eeuw. 
Op 14 februari 2017 liet de SK Stiftung Kultur weten 
dat zij en niet Hauser & Wirth de vertegenwoordiger 
is en blijft van het August Sander Archiv (dat be-
staat uit onder andere 10.700 originele negatieven en 
circa 3.500 vintage prints). In 1992 zou namelijk de 
kleinzoon van de bekende fotograaf dit archief aan de 
stichting hebben verkocht. Wel mogen er volgens de 
Duitse cultuurstichting enkele foto’s door de inter-
nationale galerie gebruikt worden voor de verkoop, 
omdat deze in het bezit zijn van de achterkleinzoon.  
De advocaten van beide instituten zijn in onderhande-
ling over de kwestie.

nieuw
s     

VAN WIE 
IS DE 
NALATENSCHAP 
VAN FOTOGRAAF 
AUGUST SANDER?
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BOEKENTIPS! 

nieuw
s     

tips     

Gestopt met werken en u wilt zich  blijvend 
vestigen in het buitenland? Let dan op uw 
testament. Die waarschuwing laat ABN 
AMRO horen op hun website. Het zou 
 namelijk zomaar kunnen dat uw vermogen 
bij uw overlijden in het buitenland niet zo 
vererft als u dat had bedacht.  

Vaak gaat emigratie geleidelijk en komt er 
een moment dat het onduidelijk is in welk 
land uw ‘gewone verblijfplaats’ is. En die 
verblijfplaats kan van belang zijn voor het 
erfrecht dat van toepassing is. Uw gewone 
verblijfplaats is namelijk niet per definitie de 
plek waar u staat ingeschreven, ook de duur 
van het verblijf speelt hierbij mee. 
Wat dat betekent voor het in Nederland op
gestelde testament is per land verschillend.  
Het internationaal privaatrecht maakt uit 
welk recht van welk land toepasselijk is. 
Simpel gezegd kan het dus zijn dat het door 
u opgestelde testament niet meer zo wordt 
uitgevoerd. 
Handig is om aan uw rechtskeuze in uw 
testament aan te geven dat u kiest voor het 
Nederlands recht. Toch garandeert ook dat 
nog geen eenvoudige afwikkeling van uw 
erfenis. Er kunnen meer wettelijke regels op 
deze afwikkeling van toepassing zijn, zoals de 
verkoop van uw buitenlandse woning. Bij al 
deze wettelijke regels moet eerst vastgesteld 
worden van welk land de regels van toepas
sing zijn. En iedere internationale situatie is 
anders. Controleer daarom tijdig of uw testa
ment op uw emigratie berekend is.

EMIGREREN? 
DENK AAN UW 
TESTAMENT!

Uiteindelijk Keuzes 
rondom het levenseinde – 
Mirjam Scholten
We blijven langer vitaal 
en worden steeds ouder, 
maar uiteindelijk is 
het einde van het leven 

in zicht. Een boek dat is bedoeld om u op  concrete 
 aspecten rondom het levenseinde te oriënteren. 
 Heldere informatie over wilsverklaringen, het hos  -
pice, euthanasie, de laatste-wil-pil, het gesprek met  
de dokter en vooral de laatste wensen. 

Uitgever: Gopher BV
Prijs: € 19,50
ISBN 9789051799668

Vaarwel De gids voor een 
mooie persoonlijk uitvaart 
– Annet de Jong
Welke uitvaartrituelen 
zijn er? Wat kunt u zelf 
doen, en waar besteedt 
u uw budget aan? Hoe 
wordt dit een passende, 
mooie en bijzondere ge-
beurtenis? Dit boek bevat 
veel concrete informatie, 
tips, trends, voorbeelden, 
verhalen, checklists – 

kortom: inspiratie en hulp bij alle voorbereidingen en 
afwikkeling van een begrafenis of crematie.

Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Prijs: € 19,99
ISBN 9789024575718
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Hamdi en Abdullah, gevlucht uit Syrië:

‘Het UAF heeft ons 
leven veranderd’
Stichting voor Vluchteling-Studenten 

UAF geeft vluchtelingen de kans om hun 

talenten te ontwikkelen. Het UAF begeleidt 

hen bij hun studie en het vinden van een 

baan die aansluit bij hun capaciteiten. 

Zo kunnen vluchte lingen in Nederland een 

nieuw bestaan opbouwen en een zinvolle 

bijdrage leveren aan de samenleving.

Wilt u met uw nalatenschap ook vluchtelingen een kans bieden op een nieuwe toekomst? 
Kijk dan op www.uaf.nl/nalaten of bel met Mariëtte Flipse (030) 219 26 99.

UAF_Adv_Nu en Later_178 x 115mm_2.indd   1 09-11-17   09:57

“Lenneke was een geweldige, lieve moeder en een 

fantastische vrouw. Naast haar liefde voor ons, haar familie 

en iedereen die dicht bij haar stond, had ze een enorme 

voorliefde voor bloemen. Haar tuin was haar dierbaar, 

ze verzorgde de bloemen met een enorme toewijding. 

Ze kon zo genieten van haar bloemen. ‘Van bloemen wordt 

iedereen vrolijk. Ze staan voor liefde en het leven’ zei ze 

altijd. Dus iedereen die wat steun of liefde kon gebruiken, 

kreeg van haar een bloem. Zo was Lenneke.”

“Haar wens was om bij haar uitvaart omringd te zijn door 

bloemen. Omdat zijzelf zo van bloemen hield, maar vooral 

ook om iedereen in zijn of haar verdriet een hart onder de 

riem te steken. ‘Want jullie moeten door, het leven gaat 

verder.’ Typisch Lenneke. Daarom wilden we ook een afscheid 

dat precies bij haar paste. De sfeer van de locatie waar het 

afscheid plaats zou vinden, vonden we heel belangrijk. 

Ze hield van haar tuin, de bloemen en de natuur. Vandaar 

dat we samen met de uitvaartverzorger hebben gezocht 

naar een sfeervolle locatie met zicht op de natuur. Ze had 

dit prachtig gevonden. 

Lenneke wilde dat we haar leven zouden vieren. In plaats 

van een koffi etafel, was haar wens dat we met elkaar mooie 

verhalen zouden delen onder het genot van een goed glas 

wijn en lekkere hapjes. Dat hoorde toch echt bij Lenneke, 

genieten van het leven. Om onze meiden voor later een 

blijvende herinnering aan hun moeder te geven, laten we de 

as van Lenneke verwerken in een sieraad. Zo blijft Lenneke 

altijd bij ze.”

U staat midden in het leven en hebt waarschijnlijk nog niet over 

een uitvaart nagedacht. Toch is het waardevol om te weten hoe 

u of uw dierbare een afscheid geregeld wilt hebben.

Wilt u weten wat de talloze mogelijkheden zijn?
Bel met 040 260 10 20 voor een persoonlijk gesprek 
met een van onze toegewijde collega’s in de buurt. Zij 

helpen graag. Ook wanneer u niet bij DELA verzekerd bent.

“ Bloemen, heel veel bloemen wilde ze. 
Een mooie lichte ruimte met zicht op

 de natuur en mooie verhalen over ons.”

Het verhaal van Lenneke, verteld door Hans.

4617004 DELA VoorNuLater 220x297-U-Advertorial WT.indd   1 20-11-17   16:49

Geef kinderen als Pim een toekomst 

en neem de VOKK op in uw testament

De VOKK wil dat kinderen 

met kanker zo gewoon 

mogelijk opgroeien. 

Daarom steunen we het 

hele gezin tijdens maar 

ook na de behandeling 

en werken we mee aan de 

allerbeste zorg en nazorg. 

Samen voor beter.

www.vokk.nl - samen voor beter

Informatie
bureau@vokk.nl

T.  030 - 242 29 44

IBAN NL 72 SNSB 0938 4000 45
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HUWELIJK VANAF 
2018 NIET MEER WAT 
HET GEWEEST IS  

TROUWEN 
BETEKENT 
NIET 
VANZELF
SPREKEND 
ALLES 
DELEN! 
Tekst Dorine van Kesteren | Beeld iStockphoto

Eerlijk zullen we 
alles delen, ofwel: 
de algehele gemeen
schap van goederen. 
Vanzelfsprekend 
als u gaat trouwen? 
Niet meer vanaf  
1 januari 2018. 
Dan geldt  namelijk 
de nieuwe Wet 
 beperking  wettelijke 
gemeenschap van 
goederen. Eigen 
vermogen dat 
voor het trouwen 
is  opgebouwd 
én  erfenissen en 
 schenkingen 
blijven dan buiten 
de  gemeenschap.
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TROUWEN BETEKENT NIET VANZELFSPREKEND ALLES DELEN! 

an oudsher zijn wij het 
land waar echtelieden 
geen scheidingswandje 
zetten tussen mijn en 
dijn. Voor echtparen die 
geen andere afspraken 
maken voordat zij een 

huwelijk of geregistreerd partnerschap 
aangaan – ongeveer 75 procent van de 
Nederlandse paren – geldt automatisch de 
 algehele gemeenschap van goederen. Dat 
betekent dat alle bezittingen en schulden die 
voor of tijdens het huwelijk worden opge-
bouwd, gemeenschappelijk eigendom zijn. 
Bij een eventuele echtscheiding moeten 
al het geld, de bezittingen en de schulden 
fiftyfifty worden verdeeld. Een erfenis of gift 
blijft hierbij alleen buiten beschouwing als 
de erflater of schenker dit expliciet heeft 
vermeld in bijvoorbeeld een testament. Aan-
staande echtgenoten die dit niet willen, moe-
ten bij de notaris huwelijkse  voorwaarden 
laten opmaken. In die akte wordt vastgelegd 
wie waarvan eigenaar is en hoe bij echt-
scheiding of overlijden de bezittingen en 
schulden moeten worden verdeeld.

Achterhaald en ouderwets, in een tijd van 
individualisering en financiële onafhanke-
lijkheid, vonden de Tweede Kamerfracties 
van VVD, PvdA en D66. Bovendien loopt 
Nederland internationaal uit de pas met 
de algehele gemeenschap van goederen. 
Zuid-Afrika en Suriname zijn de enige twee 
landen ter wereld met hetzelfde systeem. 
Hoog tijd dus voor een ander huwelijks-
vermogensregime, aldus de drie partijen. 
Hun wetsvoorstel werd door het parlement 
aangenomen. >>

V
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  GEVEN AAN ONZE NATUUR
Bijna iedereen heeft wel een stukje natuur dat hem na aan het hart ligt. Natuurmonumenten wil 

zulke plekken behouden. Daar kunt u ook aan bijdragen. Bijvoorbeeld door een schenking of door 

Natuurmonumenten op te nemen in uw testament. 

Vraag onze brochure ‘Geven aan onze natuur’ aan via schenken.nalaten@natuurmonumenten.nl.

U kunt ook bellen met onze Ledenservice (035) 655 99 11.

ADV_GevenaanNatuur_297x220.indd   1 02-07-14   12:56
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TROUWEN BETEKENT NIET VANZELFSPREKEND ALLES DELEN! 

INGEWIKKELDER 
De Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen gaat in op 1 januari 2018 en 
geldt voor huwelijken die na deze datum worden gesloten. De beperkte gemeenschap, 
het woord zegt het al, is een uitgeklede vorm van de algehele gemeenschap van goede-
ren. Het vermogen en de schulden die de aanstaande echtelieden vóór het huwelijk 
hebben opgebouwd, blijven erbuiten. Ook giften en erfenissen zijn voortaan per definitie 
privévermogen. 

Uiteindelijk ontstaan er drie vermogens binnen een huishouden: het gezamenlijk bezit 
en de beide privévermogens van de partners. Dat is meteen ook de voornaamste kritiek 
op het trouwen nieuwe stijl: het wordt allemaal een stuk ingewikkelder. Het nieuwe 
systeem werkt alleen als de echtgenoten een deugdelijke administratie bijhouden. Als 
de boedel of nalatenschap moet worden verdeeld – bij echtscheiding respectievelijk over-
lijden van een van beide partners – moet immers duidelijk zijn wat privévermogen is en 
wat gemeenschappelijk. 

‘Om ruzie bij echtscheiding of verdeling van de nalatenschap te voorkomen, is het zaak 
om tijdens het huwelijk zowel het vermogen als de schulden goed te documenteren. De 
wet zegt: zaken die tijdens het huwelijk zijn verworven, zijn gemeenschappelijk, tenzij 
aangeschaft met privévermogen. Vervolgens krijg je de kans om dat laatste te bewijzen. 
Als mensen willen dat een goed privé blijft, is het dus verstandig om het aanschafbewijs 
en het bankafschrift te bewaren waaruit blijkt dat het is betaald uit privévermogen’, 
verduidelijkt familie- en erfrechtadvocaat Guido de Weerd van Smeets Gijbels Advoca-
ten in Rotterdam.

ROND DE TAFEL
De Weerd adviseert aanstaande echtelieden om nog voordat zij gaan trouwen een dui-
delijke lijst te maken met de bezittingen en schulden van beide partijen. ‘Daarna is het 
wijs om jaarlijks een keer rond de tafel te gaan zitten en na te denken over de vraag: 
Zijn er dit jaar dingen gebeurd die gevolgen hebben voor onze vermogensrechtelijke 
verhouding? Bijvoorbeeld: hebben we een huis of een andere grote aankoop gedaan 
waar een van beiden een groot bedrag aan privégelden in heeft geïnvesteerd? Wat zijn 
de gevolgen van die investering: is het aangekochte goed privé of gemeenschappelijk 
 geworden? En moet de een het geïnvesteerde bedrag op enig moment geheel of gedeelte-
lijk terugbetalen aan de ander?’ 

Net als veel kritische politici, notarissen en advocaten vreest De Weerd dat hiervan in 
de praktijk niet zoveel terecht zal komen. ‘Dat zien we nu ook al met het Amsterdamse 
verrekenbeding, dat deel uitmaakt van veel huwelijkse voorwaarden. Op grond van dit 
periodieke verrekenbeding spreken echtparen af om jaarlijks met elkaar te verrekenen 
wat zij van hun inkomen hebben gespaard – maar vrijwel niemand doet dat. Mensen 
hebben hier vaak geen zin in en zolang het huwelijk goed gaat, zien zij het nut er ook 
niet van in.’ 

HUWELIJKSE VOORWAARDEN
Iets anders is dat veel mensen denken dat huwelijkse voorwaarden straks nooit meer 
nodig zijn. Een misverstand, aldus De Weerd. ‘Zo moeten aanstaande echtgenoten die 
toch een algehele gemeenschap van goederen willen creëren, alsnog naar de notaris. 
Denk aan mensen die al jaren samenwonen, kinderen hebben en van wie een van 
beiden kostwinner is. Dan kan het fair zijn om het tijdens de samenwoonperiode opge-
bouwde vermogen te verdelen.’ >>

OOK VOOR 
ONDERNEMERS 
IS HET NOG 
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TE RADEN 
HUWELIJKSE 
VOORWAAR
DEN OP TE 
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Ik ben 
er weer.

Maak het verschil, schenk aan de toekomst.

Sam de Wijs 
Toen ik ziek was, dacht ik nooit aan later. Nu wel. Ik weet ook al wat ik wil worden:  
dokter. Omdat het mij mooi lijkt om kinderen te helpen, ik weet wat ze voelen. Alleen  
doe ik niet zo’n witte jas aan. Ik wil een blauwe jas aan. En gympen.

Sam hoort bij de 75% van de kinderen met kanker die genezen. Dat percentage 
moet en kan omhoog. Wij streven naar minstens 95%. Om dit te bereiken moet er meer 
wetenschappelijk onderzoek worden gedaan. Daar hebben wij uw steun hard bij  
nodig. Wilt u meer weten over ons fonds en hoe u ons kunt steunen met schenkingen en 
nalatenschappen, stuur dan een e-mail naar nalaten@kika.nl of ga naar www.kika.nl.
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Ook voor ondernemers is het nog steeds raadzaam om 
huwelijkse voorwaarden op te stellen. Alleen zo kunnen 
zij voorkomen dat even tuele zakelijke schuldeisers zich 
kunnen verhalen op de beperkte gemeenschap. En er 
is nog iets. Als een van beide echtgenoten al vóór het 
huwelijk een onderneming had, blijft deze buiten de 
beperkte gemeenschap. Maar de nieuwe wet bepaalt 
wel dat een ‘redelijke vergoeding voor de kennis, vaar-
digheden en arbeid’ die de ondernemer-echtgenoot in 
zijn privéonderneming heeft gestoken, ten goede moet 
komen aan de gemeenschap. 
Op die manier wil de wetgever voorkomen dat de 
 waardeaangroei van het voorhuwelijks ondernemings-
vermogen, die voortkomt uit de inspanningen van 
de ondernemer tijdens het huwelijk, geheel buiten 
beschouwing blijft. De Weerd: ‘Wat een redelijke 
vergoeding is, heeft de wetgever echter niet bepaald. 
De rechtspraak moet daar duidelijkheid over bieden. 
Dit schept een hoop onzekerheid. Ik verwacht dat veel 
ondernemers dus alleen al huwelijkse voorwaarden 
zullen maken om van deze bepaling af te komen.’

ERVEN EN SCHENKEN
Een ander veelvoorkomend misverstand is dat uit-
sluitingsclausules voortaan niet meer nodig zijn. De 
Weerd: ‘Ook in het nieuwe regime geeft alleen een 
uitsluitingsclausule 100 procent zekerheid dat geërfd 
of geschonken vermogen privébezit blijft van het eigen 
kind. Het is namelijk altijd mogelijk dat het kind later 
 huwelijkse voorwaarden maakt waarin staat dat erfe-
nissen en schenkingen wél in de beperkte gemeenschap 
van goederen vallen. En dan sta je als erflater of schen-
ker gek te kijken. Een in een testament of schenkings-
overeenkomst opgenomen uitsluitingsclausule gaat 
boven huwelijkse voorwaarden.’

De nieuwe wet heeft ook gevolgen voor de verdeling 
van de nalatenschap als een van beide echtgenoten 
is overleden. ‘De eerste stap van de afwikkeling van 
de nalatenschap is het in kaart brengen van de be-
zittingen en schulden van de erflater. Op dit moment 
is het overgrote deel van de vermogens en schulden 
in een huwelijk gemeenschappelijk, maar met de 
 beperkte  gemeenschap zal er meer privé zijn. Dit moet 
nauw keurig worden bekeken. Idealiter is dit netjes 
 bijgehouden tijdens het huwelijk, maar als dit niet zo 
is, wordt dit een flinke klus voor de erfgenamen’, aldus 
De Weerd.

BOEKHOUDERS?
Bij de parlementaire behandeling van het wetsvoor-
stel stelden de christelijke oppositiepartijen dat het 

wetsvoorstel van geliefden elkaars boekhouders 
maakt.  Advocaat De Weerd is het daar niet mee eens. 
‘Naast een liefdesrelatie is het huwelijk ook zeker een 
 zakelijke relatie. Het is dus niet slecht dat echtgenoten 
wat meer elkaars boekhouder worden. Mede omdat 
daardoor bij een echtscheiding veel discussies kunnen 
worden voorkomen. Nogmaals, het leven is vaak ster-
ker dan de leer, maar het zou mooi zijn als de nieuwe 
wet mensen aanzet om wat eerder en serieuzer na te 
denken over wat precies van wie is.’ >>

BEPERKTE 
GEMEENSCHAP 
VAN GOEDEREN: 
DE DO’S 
EN DON’TS

Wat moet u doen of juist laten als de nieuwe wet 
in werking is getreden? 

• Laat u goed voorlichten door een notaris of familie-
rechtadvocaat voordat u gaat trouwen. Misschien 
zijn in uw specifieke geval huwelijkse  voorwaarden 
nodig. Bijvoorbeeld omdat een van u beiden 
 ondernemer is of omdat u juist wel in een minder 
beperkte gemeenschap van goederen wilt trouwen.

• Maak bij aanvang van het huwelijk een lijst van 
bezittingen en schulden van beide partners.

• Houd, als u eenmaal bent gehuwd in een be-
perkte gemeenschap van goederen, een goede 
 administratie bij. Maak ieder jaar de  financiële 
 balans op. Leg op het moment zelf de juiste 
 documentatie aan – aankoopbewijs, bankafschrift – 
 waaruit blijkt of een bepaalde aanschaf privé of ge-
meenschappelijk is. Dit maakt de boedelscheiding 
een heel stuk eenvoudiger als u later onverhoopt 
toch uit elkaar gaat. Hetzelfde geldt voor de afwik-
keling van de nalatenschap als een van de echtelie-
den komt te overlijden.

• Denk niet: de nieuwe wet maakt uitsluitingsclau-
sules overbodig. Als u als erflater of schenker écht 
zeker wilt zijn dat erfenissen en schenkingen  alleen 
toekomen aan uw eigen kind, moet u dit toch 
opnemen in uw testament of in een schenkings-
overeenkomst. Het is namelijk altijd mogelijk dat 
uw (schoon)kinderen later afwijkende huwelijkse 
voorwaarden maken.



PRATEN 
OVER GELD 
IN EEN 
RELATIE: 
HOE DOE 
JE DAT? 
De meeste Nederlanders 
praten niet graag over 
geldzaken. Binnen het 
huwelijk of een samen
woonrelatie is dat niet 
anders. Toch is het goed 
om geld bespreekbaar te 
maken. Dit kan een hoop 
irritaties of problemen 
voorkomen. 
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PRATEN OVER GELD IN EEN RELATIE: HOE DOE JE DAT?

eld is een belangrijker aanleiding voor 
echtelijke ruzies dan het huishouden 
of de kinderen. Soms zitten de part-
ners gewoon anders in elkaar als het 
om de financiën gaat. De een houdt de 
hand op de knip, terwijl de ander een 

big spender is. De een is nu al bezig om zijn financiële 
toekomst veilig te stellen, de ander leeft bij de dag. Er 
zijn ook genderverschillen: vrouwen maken zich eerder 
zorgen over geld en houden de administratie minutieu-
zer bij dan mannen. ‘Geldzaken kunnen tot relatiebreu-
ken leiden’, zegt Anna van der Schors, senior weten-
schappelijk medewerker bij het Nationaal Instituut 
voor Budgetvoorlichting (Nibud). 

Uit onderzoek van het Nibud onder samenwonende 
partners blijkt dat 60 procent van de stellen wekelijks 
over geld praat. ‘Maar dan gaat het vaak om dingen die 
dan spelen. Aankopen die moeten worden gedaan en 
rekeningen die moeten worden betaald. Ons advies is 
om ook op een ander, neutraal moment eens over geld 
te praten, los van actuele kwesties. Dan kan het ook 
over de lange termijn gaan: waar liggen jullie beider 
prioriteiten? Probeer je hierbij zoveel mogelijk in te 
leven in de ander. Zo kom je nader tot elkaar.’ 

ADMINISTRATIE
In de meeste huishoudens doet een van beide partners 
het leeuwendeel van de financiële administratie.  
Dat is prima, aldus Van der Schors, maar zorg wel dat 
de ander ook op de hoogte blijft. ‘Bespreek regelmatig 
hoe het ervoor staat en leg uit wat je doet. Het is ook 
belangrijk dat de ander weet waar hij alle wachtwoor-
den en inlogcodes kan vinden. Het wordt overigens 
steeds lastiger om het totaaloverzicht te houden in een 
tijd dat steeds meer organisaties digitaal communi-
ceren, via de persoonlijke mail of een “mijn-omgeving”
van een van beide partners.’ 

DOCUMENTATIE 
De nieuwe Wet beperking wettelijke gemeenschap van 
goederen vraagt een nauwkeurige documentatie van 
vermogens en schulden in een huwelijk, als voorberei-
ding op een eventuele echtscheiding of het overlijden 
van een van beide partners. Van der Schors verwacht 
dat dit in de meeste huishoudens geen haalbare kaart 
is. ‘Uit onderzoek blijkt dat mensen doorgaans niet erg 
geïnteresseerd zijn in dingen die niet nu, maar op de 
lange termijn spelen. Kijk maar naar de gebrekkige 
pensioenkennis van de meeste mensen. Daarbij komt 
dat mensen het ook niet aangenaam vinden om na te 
denken over echtscheiding of overlijden.’ <<

G

Bron: www.nibud.nl

STAPPENPLAN OM GELD 
BESPREEKBAAR TE MAKEN

Het Nibud heeft een stappenplan gemaakt om geld 
bespreekbaar te maken in een huwelijk of samen-
woonrelatie. 

• Stap 1: hoe denken beide partners over geld? U 
voorkomt problemen als u meer weet van elkaar op 
financieel gebied. Het liefst al voor u gaat samen-
wonen. Bent u zuinig of juist niet? Leeft u planmatig 
of bij de dag? Waar geeft u graag geld aan uit?

• Stap 2: kies een geschikt moment om over geld te 
praten. Niet als het thuis druk is of in een gespan-
nen sfeer, maar op een rustig moment, waarop u 
beiden voldoende tijd heeft.

• Stap 3: hoe vindt u dat uw partner met geld om-
gaat? Zo komt u eventuele ergernissen te weten. 
Begin niet met verwijten, maar benoem wat uw 
partner goed doet in de omgang met geld. 

• Stap 4: stel samen doelen en prioriteiten. Wat zijn 
jullie doelen op korte en lange termijn? Een lange 
vakantie? Verhuizen? Eerder stoppen met werken? 
Wat kosten die doelen? Zijn jullie doelen verenig-
baar? Maak samen een prioriteitenlijst en stel een 
spaarbedrag vast.

• Stap 5: maak afspraken over de vaste lasten. Wie 
betaalt wat? Wat is een eerlijke verdeling van 
inkomsten en uitgaven? Maak een maand- en jaar-
begroting (voorbeelden te vinden op de site van het 
Nibud).

• Stap 6: inleven en aanpassen. Neem bijvoorbeeld 
een dag elkaars financiële gedrag over. Na afloop 
merkt de gierigaard misschien hoe leuk het is om 
geld uit te geven en ziet de losbol de voordelen van 
een verstandige omgang met geld.



FAMILIEZAKEN
GULPENER BROUWERIJ

De meeste ondernemingen zijn familiebedrijven. 
Vele overleven de eerste generatiewisseling niet. 
Soms lukt dat echter wonderbaarlijk goed. Hoe is 
de praktijk van een bedrijf als familiebezit?

22

Jan-Paul, Paul en Maartje Rutten
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Tekst Barbara Schilperoort | Fotografie Gabby Louwhoff 

FAMILIEZAKEN

Ritium num dipid 
magnisc ienimusant 
quia quate nuscimi-
lit dolor

‘De kortste weg naar school liep door het 
magazijn. ’s Avonds aan de keukentafel 
of als bonnemama en bonpapa kwamen, 
ging het over de brouwerij’, herinneren 
Jan-Paul en Maartje Rutten zich. Toch 
kozen broer en zus in eerste instantie niet 
voor een carrière in het familiebedrijf. 
Maar bij beiden ging het op een gegeven 
moment ‘kriebelen’.  

Daarom is Jan-Paul geen chirurg meer, 
maar sinds 2014 directeur van de Gulpe-
ner Brouwerij. En verruilde Maartje in 
datzelfde jaar Amsterdam en een baan bij 
een internationaal bureau voor dit fami-
liebedrijf in het Limburgse heuvelland, 
waar ze verantwoordelijk is voor pr en 
marketing. Deze achtste generatie kwam 
hier niet zomaar binnen, benadrukt vader 
Paul. ‘Wie hier komt werken moet wel de 
beste zijn. Het gaat om de brouwerij, niet 
om de familie.’ 

Om zich terdege voor te bereiden en zijn 
geschiktheid te testen, deed Jan-Paul 
zware assessments, volgde trainingen, 
legde werkbezoeken af bij buitenlandse 
ondernemingen. Toen het management-
team en de raad van commissarissen zijn 
kandidatuur unaniem steunden, zette hij 
de stap. Ook Maartje doorliep procedures 
om te bewijzen dat ze de beste papieren 
voor deze functie had. 

People, Planet, Profit

Ook vader Paul had eigenlijk andere 
toekomstplannen. Als bijna-afgestudeerd 
econoom kwam hij op verzoek van zijn 
vader helpen bij het saneren van een 
aantal onderdelen van het bedrijf. Vanuit 
het Amsterdam van de jaren zestig en 
zeventig nam hij zijn idealen over People, 
Planet, Profit mee. ‘Nadat ik mijn vader 

was opgevolgd, haalde ik de aandeelhou-
ders – allemaal familieleden – over om 
te investeren in een duurzame aanpak. 
Niet uit marketingoverwegingen maar 
uit noodzaak. Ik vóelde dat het die kant 
op moest. Inmiddels brouwen wij onze 
bieren met door mergel gezuiverd water 
uit eigen bronnen, hop uit eigen hoptuin 
en met gerst, tarwe, rogge en spelt uit een 
coöperatie van dertig lokale boeren.’

Zijn kinderen zetten de ingezette trend 
voort. ‘De Gulpener Brouwerij is al vanaf 
het begin in 1825 onafhankelijk en pro-
fileert zich tegenwoordig met slogans als 
“De Vrije Brouwer” en “Vrijheid proef je”. 
In 2001 ondertekenden alle medewerkers 
het “Verbond met de natuur” zoals dat in 
de missie van de Brouwerij is opgenomen. 
In 2014 ontvingen we prijzen voor het 
meest duurzame én beste familiebedrijf.’ 

Familiestatuut

De definitie van een familiebedrijf is vol-
gens de Ruttens dat de familie eigenaar is 
en betrokken is op het niveau van de raad 
van commissarissen, maar niet de directie 
hoeft te leveren. Zestien familieleden zijn 
aandeelhouder. De raad van commissaris-
sen telt één familielid; de aandeelhouders 
beslissen wie. Een onafhankelijk adminis-
tratiekantoor regelt de zeggenschap van 
de aandeelhouders. Men is bezig met het 
opstellen van een familiestatuut, waarin 
ook de hele opvolgingsprocedure een plek 
krijgt.
Paul Rutten: ‘Het is heel bijzonder om te 
werken op een plek waar onze voorouders 
200 jaar geleden zijn begonnen.’ 

Zelf vragen over het overdragen van een 
familiebedrijf? Lees dan het artikel met 
praktische tips op pagina 124

Het gaat om de brouwerij, niet om de familie 

FAMILIEZAKEN



Een gift in uw testament

is voor Mwangi een leven lang schoon water

Wilde Ganzen staat voor kleinschalige, duurzame projecten in ontwikkelingslanden. 
Meer kinderen naar school, schoon water, betere medische zorg.

Wilt u onze projecten steunen en ook ná uw leven een 
verschil maken in het leven van mensen in armoede? 
Neem dan Wilde Ganzen op in uw testament.
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Voor advies staat de afdeling 
nalatenschappen voor u klaar op:  

020-6448429 of nalaten@israelactie.nl

CREËER MET UW NALATENSCHAP EEN 
BLIJVENDE BAND MET ISRAËL

WWW.ISRAELACTIE.NL/NALATEN
IBAN NL91 INGB 0000 7777 77

EEN VAN ONZE PROJECTEN...
KINDEREN COACHEN NAAR PERSOONLIJK SUCCES
De coaches van Youth Futures begeleiden kansarme kinderen in de 
leeftijd van 6 tot 15 jaar om hun sociale en educatieve achterstand aan te 
pakken en het zelfvertrouwen van het kind te versterken. Zodat zij weer 
een gunstig toekomstperspectief hebben. 

020-644 8429   info@israelactie.nl
Postbus 7858   1008 AB Amsterdam

Wij dragen uw huisdier een
warm hart toe! Steunt u ons?
MET UW GIFT KUNNEN WIJ ONS BLIJVEN INZETTEN VOOR 
DE PROFESSIONELE EN PERMANENTE ZORG VAN BEJAARDE 
HONDEN EN KATTEN. WIJ DOEN ER ALLES AAN OM UW 
HUISDIER EEN PLEZIERIGE OUDE DAG TE GEVEN, IN HET 
GEVAL U DAT ONVERHOOPT NIET ZELF KUNT DOEN. 
VOOR BEJAARDE DIEREN ZONDER BAASJE, OF WAARVOOR 
NIET VOLDOENDE MIDDELEN BESCHIKBAAR ZIJN, HEBBEN 
WIJ EEN ADOPTIEFONDS. ELKE STEUN IS WELKOM!  EEN 
GIFT VOOR DE STICHTING NATIONALE DIERENZORG KUNT 
U STORTEN OP ABN AMRO NL41ABNA0472335502, TNV 
STICHTING NATIONALE  DIERENZORG, ONDER VERMELDING 
VAN ‘GIFT’. UW SCHENKING IS VOLLEDIG AFTREKBAAR VAN 
UW BELASTBAAR INKOMEN. 

Stichting Nationale Dierenzorg

Zijdeweg 56

2245 BZ Wassenaar

070-5179852

info@ndz.nl

www.ndz.nl

ASIEL   PENSION   DIERENBEJAARDETEHUIS   CRECHE   DIERENAMBULANCE



Onze droom is een wereld zonder kanker. Wij wachten er niet 
op, maar werken hier elke dag aan. Ook u heeft het vermogen 
om ons te helpen deze droom te verwezelijken. Een gift uit uw 
nalatenschap is een bijzondere manier om bij te dragen aan een 
mooie toekomst zonder kanker.

In onze Gids over nalaten leest u meer over onze missie en 
doelen. De gids bevat tevens praktische informatie over 
nalaten en handige formulieren om uw nalatenschap voor uzelf 
overzichtelijk in kaart te brengen.

Vraag de gids gratis aan via nalaten@wkof.nl of 020-344 95 95.

 “Het is een prettig idee dat wij ons in  
kunnen zetten voor een wereld zonder 

kanker, ook na ons overlijden.” 
Familie Minkman uit Huissen

www.wkof.nl
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6
Wie erft er van u? 
Wat gebeurt er 
met uw spullen of 
huisdieren? Wie 
zorgt er voor de 
kinderen als u er 
niet meer bent? 
De wet regelt veel 
rond erven en 
nalaten, maar 
niet alles. Of niet 
op de manier die 
u wilt. Met een 
testament houdt 
u de regie zelf 
in handen. Zes 
redenen om een 
testament te laten 
maken. 

Tekst Dorine van Kesteren
Beeld iStockphoto

GOEDE 
REDENEN 
OM EEN 
TESTAMENT 
TE MAKEN 
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1. ZELF BEPALEN WIE ER VAN U ERFT

Als u geen testament hebt, dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. De eerste 
groep erfgenamen bestaat uit echtgenoot en kinderen. Bent u ongetrouwd en hebt 
u geen  kinderen, dan erven uw ouders, broers en zussen (groep 2). Voor broers of 
zussen die al zijn overleden, komen de  kinderen of kleinkinderen in de plaats. Bij 
iemand die geen familieleden heeft in de eerste of tweede groep, erven de groot-
ouders en als deze overleden zijn, hun afstammelingen (groep 3). Bij gebrek aan 
familieleden in de derde groep, komt de erfenis terecht bij de afstammelingen van 
de overgrootouders (groep 4). Mochten deze er ook niet zijn, dan vervalt de erfenis 
aan de staat. 

De wet wijst de erfenis dus per definitie toe aan familieleden. Om vrienden of 
 goede doelen te laten erven, is een testament noodzakelijk. Vooral voor de groeien-
de groep alleenstaanden kan dit een reden zijn om een testament te laten maken, 
zeker als zij willen voorkomen dat hun erfenis eindigt bij heel verre familieleden, 
die zij niet of nauwelijks kennen.

2. ZORG VOOR DE KINDEREN 

In een testament kunt u een voogd benoemen die voor uw minderjarige kinderen 
zorgt als u en uw partner zijn overleden. Sinds 2014 is het ook mogelijk om bij 
de rechtbank een voogd aan te wijzen. Als u noch in uw testament, noch via de 
rechtbank een voogd hebt benoemd, gebeurt dit door de kantonrechter – en de 
uitkomst van zo’n procedure is ongewis. Het kan dan zomaar zijn dat de kinderen 
worden ondergebracht bij het familielid dat u nu net het minst geschikt acht, of 
dat ze uit elkaar worden gehaald. 

Een testament is nog steeds noodzakelijk als u een aparte bewindvoerder wilt 
benoemen die de erfenis beheert voor het kind. Niet iedereen die goed is in de 
 dagelijkse zorg, is immers goed met geld. En regelt u niets, dan zijn beide taken 
bij de voogd ondergebracht. Als u niets heeft geregeld, eindigt het bewind als uw 
kind 18 jaar is. Dan krijgt hij of zij de beschikking over uw erfenis. Vindt u 18 jaar 
te jong? In een testament kunt u vastleggen dat de bewindvoering over de erfenis 
nog een paar jaar doorloopt, bijvoorbeeld tot het 21e of 23e levensjaar. >> 

OM BIJVOORBEELD 
VRIENDEN OF 
GOEDE DOELEN TE 
LATEN ERVEN, IS 
EEN TESTAMENT 
NOODZAKELIJK

6 GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN 



Een beter leven voor de Amazonekinderen
Uw nalatenschap. Hun toekomst.

Boliviaanse kinderen. Voor hen zetten we ons in. Dat kan alleen als u ons helpt. Nu en in de toekomst!

Koraalrood 153, 2718 SB  ZOETERMEER, 079-3620703, www.amazonekinderen.nl
Door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI

De door armoede geteisterde bevolking van het ge-
isoleerde Boliviaanse Amazonegebied bestaat voorna-
melijk uit nakomelingen van oude indianenstammen. 
Stichting Amazone Kinderen ondersteunt al sinds 1994 
deze kwetsbare bevolkingsgroep. Wij stimuleren de 
ontwikkeling en zelfredzaamheid door het onderwijs te 
verbeteren en toegankelijk te maken voor alle kinderen, 

door medische zorg te verlenen - ook in de verafgelegen 
jungledorpen - en door jongeren te begeleiden naar de 
volwassenheid.

U bent van grote betekenis door onze hoopgevende hulp-
projecten nu � nancieel te ondersteunen of door Stichting 
Amazone Kinderen op te nemen in uw testament. 

Kijk op www.amazonekinderen.nl/uw-testament/ of bel met Monniek Leendertse 
van het secretariaat 079-3620703 om de informatiebrochure aan te vragen.

M1703 AKN Advertentie  220x297mm.indd   1 03-11-17   11:38
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3. DE LANGSTLEVENDE PARTNER BESCHERMEN

Sinds 2003 erft de langstlevende partner op grond van de wet álle bezittingen. De kin-
deren kunnen hun erfdeel pas opeisen als ook de tweede ouder is overleden. In het oude 
erfrecht hadden zij onmiddellijk al recht op hun deel, en konden zij ook mede-eigendom 
claimen van goederen, zoals het ouderlijk huis. Dat het recht veranderd is, betekent 
 echter niet dat het niet meer nodig is om een testament te maken. Soms is het ver-
standig de ‘standaard’ wettelijke verdeling aan te passen aan uw persoonlijke situatie, 
bijvoorbeeld als u al eerder getrouwd bent geweest. 

Bovendien kunt u in een testament een zogenoemde uitsluitingsclausule opnemen. 
Daarin staat onder meer dat de erfenis niet in de gemeenschap van goederen valt waar-
in uw kind getrouwd is, maar privébezit blijft van uw eigen kind. Hiermee voorkomt u 
dat als uw kind ooit gaat scheiden, hij of zij de erfenis moet delen met een ex-partner. 
Op 1 januari 2018 wordt de wet die de gemeenschap van goederen regelt, aangepast. Dit 
betekent onder andere dat de uitsluitingsclausule het uitgangspunt wordt: een erfenis 
valt standaard buiten de gemeenschap van goederen. Kinderen kunnen wel vastleggen 
in hun huwelijkse voorwaarden dat zij de erfenis wél willen delen met hun partner. 
Ouders die dat niet willen, moeten dus nog steeds een uitsluitingsclausule opnemen in 
hun testament. >>

SOMS IS EEN CODICIL 
HANDIG

Een codicil is een  
document van de over-
ledene zelf, waarin de 
verdeling van bepaalde 
voorwerpen onder de 
erfgenamen is vastge-
legd. Bijvoorbeeld aan 
wie bepaalde sieraden, 
meubels of kleding-
stukken worden nage-
laten. Om dit te regelen 
is dus geen notarieel 
 testament nodig. De wet 
stelt echter wel strikte 
eisen aan een codicil: 
het moet handgeschre-
ven zijn en voorzien van 
datum en handtekening. 
Voldoet het codicil hier 
niet aan, dan kan na het 
overlijden blijken dat het 
niet geldig is. 

TESTAMENT MAKEN: HOE GAAT DAT EN WAT KOST HET? 

• Tijdens de eerste afspraak vraagt de notaris naar uw wensen. Hij informeert ook 
naar uw vermogen (bezittingen en schulden) en eventuele polissen, lijfrenteverzeke-
ringen of andere regelingen die u in verband met uw overlijden hebt getroffen. 

• Vervolgens maakt de notaris een ontwerp van het testament, dat u rustig thuis kunt 
nalezen.

• Het ontwerp wordt besproken tijdens een tweede bijeenkomst. Regelt dit testa-
ment uw erfenis zoals u wilt? Is alles duidelijk? Indien nodig wordt het ontwerp 
aangepast.

• Als u het eens bent met de tekst, kunt u het testament ondertekenen. Het originele 
exemplaar komt in de kluis van het notariskantoor en u krijgt een afschrift mee. 

• Aan het Centraal Testamentenregister in Den Haag geeft de notaris door dat u een 
testament hebt gemaakt, zodat dit na uw overlijden altijd teruggevonden kan wor-
den. De inhoud van het testament blijft vertrouwelijk.

In het algemeen kost een testament voor een alleenstaande minstens 450 euro en is 
een echtpaar circa 650 euro kwijt. Afhankelijk van uw wensen en omstandigheden 
kunt u duurder uit zijn. Vraag uw notaris om een offerte op maat. Bedenk ook dat 
een testament periodiek onderhoud behoeft. Niet alleen wetten en regels veranderen 
voortdurend, maar ook uw persoonlijke situatie en wensen. Misschien maakte u uw 
testament tijdens uw eerste huwelijk of toen u nog geen kinderen had. In dat geval 
kan uw testament anders uitwerken dan de bedoeling is. Laat uw testament dus 
regelmatig beoordelen door een notaris.

6 GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN 



Mensen met een 
Missie in uw testament
Mensen met een 
Missie in uw testament

Mensen met een Missie Mensen met een Missie 
steunt gedreven mensen die in hun steunt gedreven mensen die in hun 

gemeenschap opstaan tegen onrecht en gemeenschap opstaan tegen onrecht en 
uitsluiting. Dit doen wij samen met onze uitsluiting. Dit doen wij samen met onze 

partners in 14 landen in Afrika, Azië partners in 14 landen in Afrika, Azië 
en Latijns-Amerika.en Latijns-Amerika.

Wij geloven 
daarbij in de verbindende 
kracht van religie. Laat u iets na 
voor een rechtvaardige wereld?

Contact: Julie Mingeli, 070 - 31 36 731 of Contact: Julie Mingeli, 070 - 31 36 731 of 
juliemingeli@mensenmeteenmissie.nl
mensenmeteenmissie.nl/testament

Geef uw testament een missie

Naamloos-10   1 11/8/2016   10:26:51 AM
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Ongetrouwde stellen die de langstlevende willen beschermen, moeten zeker een tes-
tament opstellen. In de wet staat namelijk dat de kinderen – of familie als er geen 
kinderen zijn – in dat geval erven. Door een samenlevingscontract én een testament te 
maken, kunt u ervoor zorgen dat de partner ook erft. In het testament kan bovendien 
worden opgenomen dat de kinderen hun erfdeel pas kunnen opeisen als ook de laatste 
partner is overleden. 

4. HERTROUWEN ZONDER DAT DE KINDEREN HUN DEEL  
OPEISEN

Als een van beide ouders overlijdt, kunnen de kinderen hun geldvordering meestal pas 
opeisen bij het overlijden van de langstlevende. In de wet staat echter dat de kinderen 
op het moment dat de langstlevende hertrouwt, mede-eigendom kunnen claimen van 
goederen van de nalatenschap (dit zijn de zogeheten wilsrechten). 

Veel mensen willen niet het risico lopen dat zij dan (een deel van) de eigendom van 
bijvoorbeeld het huis moeten afstaan. Zij lossen dit op door in een testament vast te leg-
gen dat de kinderen hun erfdeel alléén kunnen opeisen als de langstlevende hertrouwt 
zonder huwelijkse voorwaarden. Op deze manier wordt voorkomen dat de erfdelen van 
de kinderen ‘verdwijnen’ in een nieuwe gemeenschap van goederen, met het risico dat 
zij met lege handen staan als hun vader of moeder in dit nieuwe huwelijk als eerste 
overlijdt.

5. BELASTING BESPAREN

Een erfgenaam hoeft alleen erfbelasting te betalen als hij meer erft dan het  vrijgestelde 
bedrag. Voor een echtgenoot of partner geldt een vrijstelling van 638.089 euro; die van 
kinderen en kleinkinderen bedraagt 20.209 euro (tarieven 2017). Als de wet of het >> 

Het is een misverstand te denken dat 
er na een overlijden niets meer hoeft te 
 gebeuren als er eenmaal een testament is. 
Aan welke dingen moet u denken?

• Praktische zaken, zoals het opzeggen 
van abonnementen en verzekeringen, 
het opleveren van een huurhuis of kamer 
in een verzorgingshuis en het doorgeven 
van het overlijden aan instanties.

• De notaris inschakelen. Die achterhaalt 
wie de erfgenamen zijn en vraagt of zij 
dit wel wíllen zijn. Een erfenis aanvaar-
den of verwerpen? De notaris kan advies 
geven. 

• De notaris geeft een verklaring van 
erfrecht af. Hiermee kan de executeur 
zich namens de erfgenamen legitimeren 
bij de bank, de Belastingdienst, verzeke-
ringsmaatschappij of gemeente.

• De afwikkeling van de erfenis: wie krijgt 
wat? De notaris ziet erop toe dat dit 
volgens de wens van de overledene 
verloopt. 

• De aangifte voor de erfbelasting moet 
binnen acht maanden na het overlijden 
bij de Belastingdienst worden ingediend. 
De notaris kan u hierbij helpen. 

HOE WORDT EEN ERFENIS AFGEWIKKELD?

6 GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN 
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testament bepaalt dat de overblijvende ouder alle bezittingen erft, krijgen de kinderen 
een geldvordering (een ‘tegoedbon’). De fiscus wacht echter niet: over de vorderingen van 
de kinderen die het bedrag van 20.209 euro te boven gaan, moet in de meeste gevallen 
direct al worden afgerekend. Omdat de kinderen de erfenis nog niet uitbetaald hebben 
gekregen, moet de langstlevende deze erfbelasting betalen. Dit kan een ongewenste 
situatie zijn, bijvoorbeeld als er geen liquide middelen zijn omdat het hele vermogen in 
de woning zit. 

Met een testament kan de betaling van belasting, afhankelijk van een aantal persoon-
lijke factoren, worden verschoven naar het moment dat beide ouders zijn overleden. Bij 
een zogenaamd tweetrapstestament wordt de langstlevende partner tot enig erfgenaam 
benoemd. De kinderen krijgen dan geen vordering en ontvangen beide nalatenschappen 
als de tweede ouder is overleden en deze nog iets nalaat. Pas dan betalen zij erfbelas-
ting, waarvoor twee vrijstellingen (want: twee erfenissen, van vader én moeder) gelden. 
De notaris kan u vertellen of een dergelijk testament voor u gunstig is. 

Daarnaast kunt u in een testament opnemen dat de geldvorderingen van uw kinderen 
opeisbaar worden op het moment dat de langstlevende langdurig wordt opgenomen in 
een verzorgingsinstelling. Wanneer de kinderen hun geldvorderingen opeisen, neemt het 
vermogen van de langstlevende af, waardoor de eigen bijdrage voor de Wet langdurige 
zorg (voorheen AWBZ) mogelijk lager wordt. 

6. IEMAND DE LEIDING GEVEN BIJ DE AFWIKKELING VAN DE 
ERFENIS

De erfgenamen moeten veel regelen als u overlijdt: de uitvaart, de administratie, de 
belasting, de formaliteiten rond de erfenis… In een testament kunt u iemand benoemen 
die hierbij de leiding heeft en als aanspreekpunt fungeert: de executeur. Zeker als u 
een onderneming hebt, er veel erfgenamen zijn of als er erfgenamen in het buitenland 
wonen, is dit verstandig. De executeur kan een familielid of kennis zijn, maar ook de 
notaris. 

U kunt één executeur benoemen, die alle taken verricht. Maar het is ook mogelijk dat 
u verschillende personen benoemt, die verschillende taken krijgen. Het is bijvoorbeeld 
denkbaar dat de langstlevende de uitvaart organiseert en een andere executeur – kind, 
notaris of accountant – de financiële en juridische zaken regelt. Bij ingewikkelde nala-
tenschappen is het raadzaam om (ook) een professionele executeur te benoemen. U kunt 
ook een reserve-executeur benoemen en bepalen dat de executeur een vergoeding krijgt 
voor zijn werkzaamheden. 

De benoeming van een executeur heeft nog een ander voordeel. Want als er een execu-
teur is, is het soms mogelijk om een nalatenschap beneficiair te aanvaarden zonder al te 
veel formaliteiten te hoeven verrichten. De vereffeningsprocedure bij de kantonrechter, 
waarbij alle bezittingen en schulden in kaart worden gebracht, kan dan achterwege blij-
ven. Bij een beneficiaire aanvaarding zijn de erfgenamen niet met hun eigen vermogen 
aansprakelijk voor de schulden van de overledene. <<

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met mw. mr. L. Stokkel van Olenz Notaris-
sen in Veenendaal. 

6 GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN 

ONGETROUWDE STELLEN DIE DE LANGSTLEVENDE WILLEN  
BESCHERMEN, MOETEN ZEKER EEN TESTAMENT OPMAKEN



Het gezin Wijsenbeek had een gezamenlijke 
passie: zeilen. Maar toen ze terugkwamen van 
een zeilwedstrijd, gebeurde er iets verschrikkelijks: 
ze werden aangereden en dit ongeluk werd hun 
tienerzoon Nikolaas fataal…

“Het was het begin van een inktzwarte periode”, 
vertelt vader André. Het water bood het getroffen 
gezin troost. “We waren al heel lang donateur van 
de KNRM. En het leek ons een prachtig idee om 
een stap verder te gaan en een reddingboot 
te schenken.” 

Die boot, de Nikolaas Wijsenbeek, kwam er in 
2009. “De schenking was in de eerste plaats 
bedoeld als In Memoriam, maar het heeft ons ook 
veel positivisme gebracht”, aldus moeder Hetty. 
“Onze zoon leeft voort via deze reddingboot.”

André en Hetty zijn ‘gewone’ mensen die 
buitengewone dingen doen voor de KNRM. 
Hun verhaal staat in het boek “Wie goed doet…” 
Een eerbetoon aan mensen die ons werk op een 
bijzondere manier steunen.

“Onze zoon leeft 
voort via deze 
reddingboot”

Meer weten over 
schenken en nalaten? 
Stuur vrijblijvend 
onderstaande kaart op.  

Fotografi e: Thomas Steenvoorden

Achternaam   Voorletters m/v

Straat

Postcode Woonplaats

Telefoonnummer  Geboortedatum

E-mail

Stuur deze bon in een envelop naar de KNRM, t.a.v. Cora Bartels, 
Antwoordnummer 507, 1970 WB IJmuiden. Een postzegel is niet nodig.

Behoefte aan een 
persoonlijk gesprek?
Discreet omgaan met alles wat 
dierbaar is. Daar draait het om 
bij Cora Bartels en Cees Prins. 
Als contactpersonen voor 
schenkers en toekomstige 
erfl aters, kunnen zij u persoonlijk 
en geheel vrijblijvend informeren.

51712

✃

w
w

w
.knrm

.nl/boek

Behoefte aan een 

•  Ik ontvang graag gratis het boek “Wie goed doet... 
waarom heten reddingboten zoals ze heten?” ■  Ja ■  Nee

•  Ik wil graag een vrijblijvend persoonlijk gesprek ■  Ja ■  Nee

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
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Tekst Marloes Smit  | Fotografie Marcel MolleOUD HOUT 
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Ze hebben oorlogen overwonnen, stormen getrotseerd en ziektes verslagen. Al honderden 
jaren staan ze op die ene plek. Nederland staat vol bijzondere bomen. Uniek vanwege hun 
uiterlijk, leeftijd of verhaal. Oud hout en zeldzaam levend erfgoed. 

HIJ LEEFDE NOG LANG 
EN GELUKKIG?

De Kabouterboom 
Beek (Gelderland) 
Circa 450 jaar oud

Een boom als uit een sprookjesbos. Deze dikke 
tamme kastanje (zo’n 850  centimeter breed) 
wordt gezien als de dikste boom van Neder
land. Zijn naam dankt hij aan een verhaal dat 
tot op de dag van vandaag aan buurtkinderen 
wordt verteld. In de holle stam van de kastanje 
zouden namelijk al decennialang kabouters 
wonen. U vindt de dikste boom van Nederland 
bij Nijmegen in het zogenoemde Kastanjedal. 
Tamme  kastanjes kwamen hier oorspronkelijk 
niet voor; ze zijn waarschijnlijk door de Romei
nen – grote liefhebbers van de vrucht van de 
boom – in Nederland geplant. 

Volgens de Bomenstichting (die zich al meer 
dan 50 jaar inzet voor het behoud van  bomen) 
is deze Kabouterboom zo’n 450 jaar oud. 
Toch is het volgens andere kenners moeilijk 
in te schatten hoe oud de boom precies is. 
Tamme kastanjes groeien  namelijk ontzettend 
snel. Gegevens van veel later geplaatste tamme 
kastanjes, met behoorlijk hoge groeisnelheden, 
zouden er op kunnen wijzen dat de Kabouter
boom wellicht een stuk jonger is. 

ZWARTGEBLAKERD 

In al die jaren heeft deze Kabouterboom 
heel wat te verduren gekregen. Zo is hij in 
de Tweede Wereldoorlog door een granaatvuur 
getroffen en nog niet zo lang geleden, in 2005, 
is de boom in brand gestoken. Als  gevolg van 
deze brandstichting is hij nu zwartgeblakerd. 
En hoewel de holle stam werkte als een schoor
steen, overleefde de boom ook deze aantasting. 
Of hij het nog lang volhoudt, is echter nog maar 
de vraag. De boom verliest namelijk langzaam
aan zijn houvast als gevolg van de hevige 
 regenbuien. 



e zijn er eigenlijk een beetje ingerold, Cees Prins 
en Cora Bartels van de financiële  administratie 
van de KNRM. De boekhouding kloppend hou-

den, donateurs informeren over periodieke giften en het 
ontvangen en verwerken van erfenissen –het behoort 
allemaal tot hun taken.
 
Gaandeweg zijn ze daarbij ook het uitvoeren van het 
 executeurschap actief aan donateurs gaan aanbieden. 
Niet alleen het financiële gedeelte, maar ook de wijze 
van uitvaart, de teraardebestelling of crematie en de 
 bijzetting van de as of het uitstrooien ervan. De KNRM  
als executeur dus.

TESTAMENT 
Voor velen bleek dit de oplossing voor een dilemma.
Bijvoorbeeld voor iemand die, soms door omstandig-

heden, alleen is komen te staan in het leven. Iemand 
zonder partner of kinderen die kunnen zorgen voor een 
passend afscheid na overlijden. Wie een testament laat 
opstellen door de notaris, krijgt sinds 2003 de vraag: wie 
wordt uw executeur? Dit kan niet meer worden geregeld 
in een zogenoemd codicil.
 
Cees: ‘Het executeurschap dat de KNRM aanbiedt, is voor 
deze toekomstige erflaters écht een oplossing. Het biedt 
hen extra zekerheid dat er daadwerkelijk gebeurt wat zij 
in hun laatste wil kenbaar hebben gemaakt.’ 

‘De KNRM hecht er dan wel aan om bij leven al een 
persoonlijke relatie met de erflater te hebben of op te 
bouwen’, vervolgt Cora. ‘Zo kan de afwikkeling van de na-
latenschap dan later heel persoonlijk en passend worden 
uitgevoerd. Zodra er een verzoek binnenkomt, plannen 

DE KNRM ALS EXECUTEUR
GESPREKKEN DIE GAAN 
OVER LEVEN EN DOOD’

Z

De Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij (KNRM) aanwijzen om je 
uitvaart dan wel je nalatenschap te regelen. 
Vreemd? Niet als je het executeurs Cees 
Prins en Cora Bartels vraagt. ‘Zorgen voor 
mensen zit ons in het bloed. Wij kunnen, 
met hetzelfde gevoel waarmee we mensen 
redden op zee, ook na een overlijden dis-
creet omgaan met alles wat dierbaar was 
en waaraan men bij leven gehecht was.’

ADVERTORIAL

Cees Prins en Cora Bartels

De KNRM komt jaarlijks zo’n 2.000 keer in actie 
en brengt ruim 3.000 mensen veilig aan de wal



we een gesprek. Dat kan hier op kantoor, met uitzicht op 
de reddingboten in de haven. Of gewoon bij de mensen 
thuis.’
 
‘De gesprekken gaan niet alleen over de afwikkeling na 
het overlijden’, aldus Cees. ‘Maar vaak genoeg ook over 
het geleefde leven. Dat zijn soms indringende gesprek-
ken. Bijvoorbeeld over waarom de KNRM wel, maar 
 familieleden niet worden opgenomen als erfgenaam.  
Dat is goed, want zo bouw je een vertrouwensband op.’
 
‘Afspraken over hoe wij moeten handelen na het over-
lijden leggen wij altijd vast op papier, een zogenoemd 
 Persoonlijk Memorandum, waarna dit document in een 
kluis bij de KNRM wordt bewaard,’ zegt Cora. ‘Dat moet 
ook wel, omdat ons soms ook al huissleutels, bankgege-
vens of pincodes worden toevertrouwd. Ook vragen we 
altijd wie allemaal een kopie van de huissleutel heeft.’
 
Cees: ‘Soms menen derden recht te hebben op delen van 
de boedel. Dan kom je binnen in een huis en zie je op de 
muur duidelijk waar de schilderijen hebben gehangen. 
Dat is niet altijd zoals de erflater dat heeft gewild.’
 
VERRASSINGEN
‘Maar hoe goed je zaken ook doorspreekt, wanneer 
iemand plots komt te overlijden, kom je altijd weer voor 
verrassingen te staan,’ zegt Cora. ‘Zo bleek een meneer bij 
leven een verwoed muntenverzamelaar te zijn geweest. 
Die man hád me een collectie! Op zijn Amsterdamse 
bovenwoning vonden we 1500 kilo aan munten. Dat de 
vloer het al die tijd gehouden heeft, is me nog een raad-
sel. Het was een flinke klus die munten uit huis te halen.’
 
‘Toen een andere meneer, waarbij wij al een aantal keren 
op bezoek waren geweest, plotseling overleed, bleek er 
nog niets geregeld voor zijn uitvaart,’ herinnert Cees. ‘Dat 
hebben wij toen gedaan, tot aan de muziek aan toe. In 
gedachten groeven Cora en ik naar aanknopingspunten 
welke muziek hij had kunnen waarderen. Uiteindelijk 
hebben we, naast twee andere nummers, Sailing van Rod 
Stewart gekozen. Gezien zijn passie voor zeilen hopelijk 
een goede keuze.’
 
Gemiddeld vallen er bij de KNRM jaarlijks zo’n vijftig tot 
zestig nalatenschappen open. De helft daarvan komt 
‘zomaar’ uit de lucht vallen. Dit zijn mensen, donateurs 
en niet-donateurs, van wie je verder geen idee had dat ze 
blijkbaar zo’n band hadden met de KNRM.
 
Wat er met dat geld gebeurt verschilt. Soms is de 
 bestemming vooraf al bepaald in het testament van de 
erflater. ‘Andere keren kiezen we zelf een doel binnen 
de KNRM. De bestemming varieert van een redding-
boot, met naamgeving van de erflater, tot nieuwe 

 reddingpakken voor de vrijwilligers van een bepaald 
station.’
 
Cora: ‘Zo vinden we altijd een nuttige bestemming voor 
bedragen of achtergelaten bezittingen. Zelfs voor het 
kunstbeen dat een meneer ooit achterliet achter een 
gordijn in de kamer van zijn verpleeghuis. Dat hebben we 
geschonken aan een stichting die protheses opknapt en 
aanbiedt aan mensen in ontwikkelingslanden. Iemand in 
Indonesië is nu intens gelukkig met dat been.”
 
MEER WETEN?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden om de KNRM 
te benoemen in uw testament?
De KNRM beschikt over veel ervaring met nalatenschap-
pen en waar mogelijk willen wij u graag helpen. Cees 
Prins en Cora Bartels zijn onze specialisten op dit gebied 
en geven u graag persoonlijk antwoord en toelichting op 
uw vragen. Beiden zijn bereikbaar via 0255 54 84 54 of 
per e-mail: c.prins@knrm.nl of c.bartels@knrm.nl.

Ook kunt u het boek 
‘Wie goed doet…’ geheel 
vrijblijvend bij aanvragen 
bij Cora Bartels  
(c.bartels@knrm.nl) of 
via de bon in de KNRM- 
advertentie in dit blad. 
Hierin staan de mogelijk-
heden van schenken en 
nalaten op een rij. Hier 

vindt u ook het antwoord op de vraag: waarom  heten 
reddingboten zoals ze heten? U krijgt inzicht in wat 
schenkers heeft bewogen een reddingboot te  schenken, 
voorzien van de naam van een dierbare. Achter de 
 gekozen namen gaat een hele wereld schuil. 

Over de KNRM
De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij 
redt levens op zee: 24 uur per dag, 365 dagen per 
jaar en onder alle omstandigheden. De vrijwillige 
bemanningen op de 45 reddingstations komen jaar-
lijks 2.000 keer in actie, waarbij ruim 3.000 mensen 
veilig aan land worden gebracht. De KNRM biedt 
sinds 1824 al haar diensten kosteloos aan. Voor de 
instandhouding is de KNRM volledig afhankelijk van 
giften, donateurs en nalatenschappen. Voor meer 
informatie: www.knrm.nl.
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DENK NIET: 
DAT ZAL MIJ NIET 
OVERKOMEN!’ 
‘

Een zoon die zomaar 60.000 euro van de 
bankrekening van zijn moeder naar zijn 
eigen rekening overschrijft. Hij had schulden.  
Een buurman die de auto van een bejaarde 
man voor een schijntje verkoopt aan een 
goede kennis. De man had die auto toch niet 
meer nodig?

Zulke dingen komen bij u in de familie of 
bij u in de buurt niet voor? Misschien moet u 
daar niet zo zeker van zijn. Bijna iedereen 
wordt ouder en naarmate de tijd vordert 
kwetsbaarder voor misbruik. Het kan dus 
ook u overkomen. Of uw buurman of 
buurvrouw.

Daarom besteden we in deze editie van 
Voor nu en later veel aandacht aan financieel 
misbruik van ouderen. Een drieluik waarin 
we antwoord geven op vragen als:
Is het risico op financieel misbruik groter
geworden in onze moderne samenleving?
Wat kunt u zelf doen om financieel misbruik 
op latere leeftijd te voorkomen?
Wat kunnen we samen doen om slachtoffers 
te voorkomen en misbruik aan te pakken?

Denk er eens over na.
Voorkomen is beter dan genezen.

Special 
financieel 
misbruik
van ouderen

39

VOOR NU EN LATER WINTER 2018



40

HET KAN 
IEDEREEN 
OVERKOMEN!

FINANCIEEL 
MISBRUIKT WORDEN

Tekst Marloes Hooimeijer en Roel Smit | Beeld iStockphoto
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m meteen maar met de deur in huis te vallen: 
dat ouderen door hun omgeving, dus door familie, 
door zogenaamde vrienden of door zorgverleners 
financieel worden uitgekleed, is van alle tijden. 
Wel zijn er factoren in deze moderne maat-
schappij die de kansen op financieel misbruik 
 vergroten.
Wat je het meeste hoort: we worden allemaal 
steeds ouder, we komen vaker en langer alleen te 
wonen en de kans neemt toe dat we het slacht-
offer worden van dementie of andere zaken die 

het moeilijk maken om voor ons eigenbelang op te komen. 
‘Ik heb ook de indruk dat gezinsverbanden losser worden en dat kinderen nogal 
eens verder van hun ouders komen te wonen. Vaker dan vroeger zijn er ook géén 
kinderen’, zegt Eric Linde, kandidaat-notaris van Linde Notarissen in Dedems-
vaart. Hij is medeoprichter van de Lokale Alliantie in het Vechtdal, die door 
 samenwerking tussen alle betrokken partijen het financieel misbruik in deze 
regio wil terugdringen.

‘Je krijgt er als notaris alleen vaak de vinger niet achter. Als iemand van 90 jaar 
is overleden en ik zie dat er een week eerder om vijf voor twaalf ’s avonds duizend 
euro van de rekening is gepind en tien minuten later nog eens duizend euro, het 
maximumbedrag per 24 uur, dan weet je natuurlijk wel hoe laat het is. Alleen: 
meestal is niet aan te tonen dat sprake is geweest van financieel misbruik, want 
wie zegt dat de zieke 90-jarige niet zelf bij de pinautomaat heeft gestaan?’

ROLVERDELING
Roxana Faujdar, intern vermogensmanager van de Rabobank en actief in de 
Lokale Alliantie Zoetermeer, noemt nog twee factoren. Ten eerste de traditionele 
rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Mannen deden vaak de administratie 
en omdat die vaak als eerste overlijden, krijgen vrouwen vaak op latere leeftijd te 
maken met iets waarmee ze niet vertrouwd zijn: geldzaken. ‘De verleiding is groot 
die dan aan een familielid of iemand anders over te laten, zonder dat men een 
tweede persoon laat meekijken.’ Van de 30.000 ouderen die jaarlijks het slacht-
offer worden van financieel misbruik is 80 procent vrouw.
Ten tweede worden bankzaken steeds meer gedigitaliseerd. Ouderen kunnen 
daarin vaak niet mee vanwege lichamelijke beperkingen of hebben moeite met 
 internet en apps op de mobiele telefoon. Faujdar: ‘Daarom geven we workshops 
om mensen vertrouwd te maken met internetbankieren en blijft het mogelijk om 
op papier bankzaken te doen. Dit betekent dat wij informatie verstrekken over 
onze hulpmiddelen, voorlichting geven over financiële fraude, maar ook over het 
(voor een deel) uit handen geven van bankzaken.’ >>

Een man van 
90 jaar die 
vlak voor zijn 
dood twee keer 
het maximum 
 bedrag pint. 
Waarschijnlijk 
het werk van een 
o zo vriendelijk 
familielid. Een 
dementerende 
vrouw die twee 
panden aan 
een aardige 
buurtgenoot 
 verkoopt voor  
de prijs van twee 
bruine broden. 
Voorbeelden 
van financieel 
misbruik van 
ouderen. Is dat 
het risico van de 
moderne tijd of 
is het van alle 
tijden?

O
Special 
financieel 
misbruik
van ouderen

FINANCIEEL MISBRUIKT WORDEN. HET KAN IEDEREEN OVERKOMEN!
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‘Als wij een signaal krijgen, bijvoorbeeld van een familielid, notaris,  maatschappelijk 
werker of huisarts, dan gaan wij als bank onderzoeken of de klant de dupe is van 
financieel misbruik. Als een oudere klant voor zijn of haar bankzaken een volmacht wil 
afgeven, dan bespreken we dat middels een persoonlijk gesprek met de klant en met 
degene die de volmacht krijgt.’
Het is overigens een misverstand te denken dat alleen ouderen mét geld het slachtoffer 
kunnen worden van financieel misbruik, zegt kandidaat-notaris Eric Linde. ‘Het kan 
ook mensen zonder vermogen overkomen. Als deze mensen het zelf allemaal niet meer 
zo goed weten, kun je op hun naam abonnementen afsluiten, kopen op krediet, noem 
maar op. Ik was me er zelf nooit zo van bewust, maar ik heb dat geleerd van andere 
partijen binnen de Lokale Alliantie waarbij ik betrokken ben.’

ARMOEDE
Dat financieel misbruik niet automatisch gekoppeld is aan ouderen met veel geld, 
weet ook Yvonne Heygele, projectleider ‘Ouderen in veilige handen’ van het NOOM, 
een ouderenbond voor migranten. In veel migrantenfamilies heerst armoede, zegt zij. 
‘Vaak hebben oudere migranten een onvolledige AOW. Wie bijvoorbeeld op zijn 30e naar 
 Nederland is gekomen, mist vijftien jaar opbouw van AOW (dat begint in Nederland 
 namelijk op je 15e). Dat kan wel aangezuiverd worden met een uitkering op grond 
van de Aanvullende Inkomensvoorziening voor Ouderen (AOI), maar dan wordt het 
 vermogen in ogenschouw genomen, ook als er ergens in het achterland van Turkije of 
Marokko nog een eigen woning staat, die niet te verkopen valt. En dan moet men dus 
rondkomen van minder dan het bestaansminimum.’

‘Het past in de cultuur van veel migrantengroepen om armoede gezamenlijk te delen.  
Je blijft bij elkaar wonen; kinderen bij hun ouders en omgekeerd. Dat men dan soms ook 
nog eens wordt gekort op een uitkering, wordt op de koop toe genomen. Bovendien is er 
in veel niet-westerse culturen een ander perspectief op bezit. Het gaat meer om de groep 
en minder om het individu. Dat heeft mooie kanten, maar daarin ligt ook een kiem voor 
financieel misbruik, zeker omdat migranten soms slecht Nederlands spreken en slecht 
op de hoogte zijn van de mogelijkheden in Nederland om zaken goed te regelen en daar-
bij hulp te krijgen. Daarbij komt dat deze gemeenschappen vaak gesloten zijn en men 
traditiegetrouw de neiging heeft om de eigen problemen vooral zelf op te lossen.’
‘Soms is het financieel misbruik heel duidelijk. Het verhaal van een vrouw van 75 die 
de prostitutie in ging om haar zoon financieel te helpen, is natuurlijk bijna ongelooflijk, 
maar het is wél gebeurd. Of de casus van een man en vrouw met acht kinderen die bij 
opa en oma intrekken, die dan zelf naar het kleinste kamertje verbannen worden, en 
uiteindelijk niets meer te zeggen hebben over hun eigen huis en hun eigen geld. Maar 
vaak ligt het niet zo scherp, zeker niet in de cultuur van veel migranten. Daar moeten 
we rekening mee houden als we mensen hierop aanspreken. Wat we vanuit westers 
perspectief beschouwen als financieel misbruik, kan vanuit een ander perspectief gezien 
worden als de gewoonste zaak van de wereld.’

Dat laatste komt overigens ook voor bij families met een van oorsprong Nederlandse 
traditie, zegt notaris Eric Linde. ‘Je ziet het hier ook in plattelandsgemeenten: een zoon 
blijft bij zijn moeder wonen en de inkomens, inclusief de AOW van moeder, worden 
gezamenlijk opgemaakt. En als de zoon naar de kroeg gaat, pint hij gewoon van de pas 
van mama. Is dat misbruik? Ik kan het niet zeggen. Ze leven hun leven op hun manier. 
Maar als er andere kinderen zijn, dan is het goed mogelijk dat het na het overlijden van 
moeder door hen wel wordt beschouwd als financieel misbruik. Daarom zeg ik altijd: 
wees transparant, leg het vast, dan voorkom je misbruik of dat je daarvan later wordt 
beticht. Dat laatste kan ook heel naar zijn.’ 
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‘Zes jaar geleden belde de bank van mijn toen 79-jarige 
moeder met de mededeling dat de vrije ruimte in haar 
hypotheek was overschreden. Mijn oudste broer, de 
enige met een bankvolmacht voor de hypotheekreke-
ning, had in een jaar tijd ongemerkt 60.000 euro naar 
zijn eigen rekening overgeboekt. Hij bleek in geldpro-
blemen te zitten, onder andere door de koop van een te 
duur huis. 
Hij had notabene een eigen administratiekantoor. Toen 
mijn vader in 2005 overleed, was het heel vanzelf-
sprekend dat hij zich over moeders administratie zou 
ontfermen. Mijn jongere broer en ik deden daar niets 
mee. We hadden geen idee van zijn financiële proble-
men. Later vielen de puzzelstukjes wel in elkaar. Hij 
bleek al eerder geld van moeder geleend te hebben en 
we dachten weleens hoe hij al die luxe in zijn nieuwe 
huis, zoals handgemaakte kasten, kon betalen.’ 

ONTREDDERING 
‘Mijn moeder was in shock toen ze besefte wat haar 
oudste zoon had gedaan. Een en al ontreddering.  
Je wilt niet van je eigen kinderen weten dat ze tot zo-
iets in staat zijn. ‘Zo heb ik hem toch niet opgevoed‘,
zei ze. Aangifte tegen haar bloedeigen zoon heeft ze 
nooit gedaan, ik denk dat geen enkele moeder dat kan. 
Ze schaamde zich er kapot voor. We mochten het eerst 
aan niemand vertellen; later heeft ze het wel aan wat 
zussen verteld.
De bank dreigde het huis te verkopen als we niet tot 
een aflossingsregeling voor die overschrijding kwamen. 
Ik miste begrip voor de situatie, was heel boos op de 
bank: hadden zij niet moeten zien dat er rare dingen op 
de rekening gebeurden? Mijn jongste broer en ik heb-

ben de aflossingsregeling op ons genomen. Liever ons 
eigen levenspatroon aanpassen, dan dat onze moeder 
uit haar huis moest. 
We hebben nog hulp ingeschakeld voor mijn broer, 
maar daar wilde hij niets van weten. Inmiddels zit hij 
in de schuldsanering en is hij zijn huis kwijt.  Omdat 
mijn moeder dat graag wilde, is het contact weer 
enigszins hersteld. Hij is er weer bij op feestdagen. Hij 
vertoont geen spijt en als het aan hem ligt wordt het 
weer zoals vroeger. Zelf had ik hem het liefst niet  
meer willen zien: geld is maar geld, maar relaties tus-
sen mensen kun je nooit meer helemaal herstellen.  
De littekens zijn te diep.’

WAARSCHUWING
‘Had ik maar …, die gedachte gaat vaak door mijn 
hoofd. Had ik de afschrijvingen van de hypotheek maar 
in de gaten gehouden, om bankafschriften gevraagd – 
die ontving mijn broer alleen digitaal. Ik vertel mijn 
verhaal om anderen te waarschuwen: denk niet “dat 
gebeurt ons niet”, maar regel de zaken voordat het 
– zoals bij ons – te laat is. 
Inmiddels heeft mijn moeder een levenstestament. 
Daarin hebben we vastgelegd dat ik de financiën doe 
en dat mijn jongste broer mij controleert. We hebben 
ervoor gezorgd dat we alle bankafschriften weer op 
 papier ontvangen. Ik zit regelmatig met mijn moeder 
om de tafel om ze door te nemen, haar te laten zien 
wat er uitgegeven is. Ze heeft er gelukkig weer ver-
trouwen in.’ 

* Volledige naam wordt op verzoek van de geïnterviewde  
   niet vermeld.

DE DOCHTER VAN 
EEN SLACHTOFFER
GEERTJE VAN Z.

Mijn broer stal 
60.000 euro van 
mijn moeder’

‘
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‘Een heel schrijnend voorbeeld vind ik dat van een 
alleenstaande man van 78. Hij woont nog op zichzelf, is 
alcoholist, zorgmijder en verwaarloost zichzelf.  
De buren zijn zich om hem gaan bekommeren; pinden 
voor meneer en deden zijn administratie. Maar de 
wijkverpleging ontdekte dat er iedere week 300 euro 
van zijn rekening werd afgeschreven, rijkelijk veel. 
Ook hadden de buren – onder het mom van: in jouw 
conditie moet je geen auto meer rijden – zijn auto ver-
kocht. Voor een flutbedrag, aan de huishoudelijke hulp. 
Meneer heeft het bedrag nooit van zijn buren terug-
gekregen.’

ALARMBELLEN 
‘Dit voorbeeld komt niet uit onze eigen praktijk. Ik ben 
erbij betrokken geraakt via een collega-huisarts en 
de wijkverpleging. Op een dag trof de wijkverpleging 
 meneer keurig gekleed in pak aan. Om met de buren 
naar de notaris te gaan, gaf hij te kennen. Alle alarm-
bellen gingen af en we zijn alle notarissen in Zoeter-
meer gaan bellen. Zonder resultaat, helaas. Hij kwam 
thuis met papieren van een Haagse notaris waarin 
stond dat zijn huis naar de zoon van de buren gaat op 
het moment dat hij in een verpleeghuis terechtkomt. 
Nu dat besef bij hem doordringt, is hij woedend op de 
buren, zegt hij dat hij dat nooit heeft gewild. Maar het 
is zijn woord tegen dat van de buren. Het contact is er 
nog steeds; hij voelt zich ook afhankelijk van ze. Inmid-
dels is de diagnose dementie gesteld. Vraag is nu: wat 
kunnen we nog? Hadden we dit maar eerder geweten, 
dan hadden we bewind kunnen aanvragen.’

MALAFIDE KLUSJESMAN 
‘Onze huisartspraktijk besteedt sinds twee jaar veel 

aandacht aan financieel ouderenmisbruik. We  screenen 
ons patiëntenbestand van 75-plussers op ouderen die 
we onvoldoende in beeld hebben en brengen die af en 
toe een bezoekje. Tijdens de gesprekken stellen we 
zaken aan de orde zoals of er een testament is, wie de 
administratie doet en wie er pint. Er is veel tijd nodig 
om erachter te komen wat er achter de voordeur speelt. 
Je bent afhankelijk van wat iemand vertelt. 
Op deze manier kwam ik een meneer op het spoor  
(80 jaar, licht dement, geen sociaal netwerk) die finan-
cieel wordt uitgebuit door zijn malafide  klusjesman. 
Die komt steeds ongevraagd kleine klusjes doen, zoals 
het tuinpad onderhouden, en heeft hem daarvoor 
inmiddels al honderden euro’s afhandig gemaakt. 
Hij weet dat meneer altijd veel contant geld in huis 
heeft. Er zijn ook steeds dingen weg uit huis als hij is 
 geweest. Daarnaast heeft hij inmiddels zo’n 7.000 euro 
van meneer geleend, omdat zijn gezin in de problemen 
zou zitten.’ 

BANG
‘De oude man is bang voor hem, dus doet hij de deur 
steeds weer open en blijft hij geld geven. Hij is ooit een 
keer naar de politie gegaan, maar daar is toen niets 
mee gedaan. Bij de Lokale Alliantie rond financieel 
ouderenmisbruik die we in Zoetermeer momenteel 
oprichten, is ook een frauderechercheur van de politie 
aangesloten. De meneer, mijn cliënt, heeft mij recent 
toestemming gegeven de zaak met die fraudeagent te 
bespreken, om te zien of er nog wat aan te doen is.  
Gelukkig heeft hij genoeg geld en eet hij er geen boter-
ham minder om, maar het maakt hem wel heel angstig. 
Dat willen we niet: onze ouderen moeten veilig oud 
kunnen worden, niet in angst leven.’ 

DE ZORGVERLENER 
VAN EEN SLACHTOFFER
EDMÉE BREURE
PRAKTIJKONDERSTEUNER
HUISARTS IN ZOETERMEER



VOOR NU EN LATER WINTER 2018

45

‘Onze ouderen moeten veilig 
oud kunnen worden’
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‘Ik heb financiële uitbuiting onder mijn eigen ogen zien 
gebeuren, bij een oudere dementerende dame uit de 
buurt. Ze liet steeds meer hand- en spandiensten doen 
door iemand uit haar omgeving. Ik noem hem O, van 
Oplichter. Hij deed haar boodschappen, mocht haar 
financiën beheren, en weekte haar los van haar vrien-
den. Ze was idolaat van hem, afhankelijk geworden 
zelfs. Als vrienden haar voor hem waarschuwden, hield 
ze hem de hand boven het hoofd. 
Hoe het precies is gegaan weet ik niet, maar op een 
zekere dag – inmiddels vier jaar terug – waren twee 
panden die zij nog bezat en verhuurde, verkocht aan 
die oplichter. Letterlijk voor de prijs van twee bruine 
broden, terwijl ze tonnen waard waren. Ik weet niet of 
ze daarvoor zelf haar handtekening bij de notaris heeft 
gezet of dat ook de handtekening door O is vervalst, 
maar in ieder geval is zij, zonder dat ze zich daarvan 
bewust was, beroofd van haar eigendommen.’ 

STRAFZAAK 
‘Het lijkt erop dat notaris M, van Medepleger, wil-
lens en wetens heeft meegewerkt aan deze verdachte 
transactie. Er moeten bij hem bellen zijn gaan rinke-
len; hij had moeten uitzoeken of de oude dame de twee 
panden wel uit vrije wil aan O verkocht. Ze heeft me 
desgevraagd weleens verteld dat O had laten weten 
de panden graag van haar te kopen, maar dat ze dat 
natuurlijk nooit zou doen. Op het moment dat ze dat 
zei, wás de akte al gepasseerd. 
Er is aangifte gedaan tegen O en M en ik weet dat de 
strafzaak in voorbereiding is. De recherche en justitie 
nemen het heel serieus. Ik hoop dat de verkoop wordt 
teruggedraaid, er recht wordt gesproken, ook al leeft 
mevrouw niet meer. Het kan me niet schelen wat er 
met O gebeurt. Geld doet rare dingen met mensen. 
Voorlopig vangt hij nog steeds de huur van de naar 
mijn oordeel onrechtmatig verkregen panden.
Als de notaris integer had gehandeld, had dit nooit 
kunnen gebeuren. Er is blijkbaar onvoldoende toezicht 
op zo’n individuele notaris en de koopakte is er ook 
door het Kadaster niet als verdacht uit gevist. Mis-
schien kan de beroepsorganisatie van notarissen meer 

doen om te voorkomen dat notarissen medewerking 
kunnen verlenen aan dit soort frauduleuze eigendoms-
overdrachten, of testamenten en schenkingen.’ 

GOED REGELEN
‘Ik heb mevrouw, voordat dit allemaal speelde, al eens 
op het hart gedrukt haar zaken goed te regelen. Maar 
ze wilde nooit iets uit handen geven, kon het allemaal 
wel zelf. Je ziet wat daarvan komt. Ik ben ervan over-
tuigd geraakt dat financiële uitbuiting iedere oudere 
kan treffen. Ook mij straks. Je kunt het nooit helemaal 
voorkomen, maar ik ga binnenkort wel een levenstesta-
ment bij mijn notaris laten opstellen.’

* Madelon Strik is een (op verzoek van de  
  geïnterviewde) gefingeerde naam.

Hij kocht 
haar panden 
voor de prijs 
van twee 
bruine broden’

‘

DE BUURVROUW VAN 
EEN SLACHTOFFER

MADELON STRIK
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‘Het gaat regelmatig om duizenden, soms tienduizen-
den euro’s – weg leuke oude dag. Zoals in het voorbeeld 
van de kleinzoon die oma’s geld in zijn eigen zaak 
stopte, die vervolgens failliet ging. Zelf had ik laatst 
nog een dame die een vriendin had verteld dat ze nooit 
meer bankafschriften zag. Bleek de mantelzorger heel 
veel gekke dingen met haar geld te doen. Er is spoed-
bewind aangevraagd en ik heb aangifte gedaan. Of 
neem het voorbeeld van de kinderen die hun moeder 
verbieden haar grote, dure huis te verkopen, omdat 
ze het later zelf willen hebben. Dat is óók financiële 
uitbuiting.
Wat we steeds vaker meemaken, zijn volwassen 
kinderen die weer bij hun oude ouders gaan wonen, 
bijvoorbeeld na een verbroken relatie, en weigeren mee 
te betalen aan de woonkosten. Vader of moeder raakt 
de huurtoeslag kwijt omdat een kind bij ze inwoont, er 
ontstaan schulden en soms dreigt een huisuitzetting. 
Soms wil de oudere ook absoluut niet hebben dat wij 
het met hun zoon of dochter bespreken, terwijl we 
weten dat de boze brieven van schuldeisers snel op de 
mat zullen vallen.’ 

GEEN BLAUW OOG
‘Signaleren van financiële uitbuiting van ouderen is 
lastig. Ze lopen niet met een blauw oog rond. Het vindt 
vaak verborgen in hun directe kring plaats, veelal door 
familieleden en mantelzorgers. Zo droevig, want de 
 geïsoleerde oudere kijkt juist zo uit naar hun komst. 
Het misbruik wordt bijvoorbeeld pas duidelijk als 
derden aankloppen omdat er schulden zijn ontstaan of 
als een alerte hulpverlener de signalen die er soms wel 
zijn, goed begrijpt.
Dan worden wij er als bewindvoerders bij geroepen om 
van alles op te ruimen. Dat is zo zonde. Bovenal omdat 
de kwetsbare ouderen zich in zo’n situatie ontzettend 
machteloos voelen. Familierelaties gaan kapot als blijkt 
dat een van de kinderen misbruik van de situatie heeft 
gemaakt. De daders zien het vaak niet als uitbuiting, 
maar als iets waar ze recht op hebben. Omdat ze zo 
veel voor hun oude moeder zorgen, of omdat het geld 
anders via de erfenis ooit toch wel bij ze terecht zou 
komen.’ 

‘Voorkomen is natuurlijk beter. Het “vier-ogenprincipe” 
kan daarbij helpen: zorg altijd voor controle als één 
 familielid of mantelzorger toegang tot de financiën 
krijgt. Ouderen kunnen dit opnemen in een levens-
testament, door in hun volmacht aan te geven dat 
persoon X de financiën regelt als ze dat zelf niet 
meer kunnen en dat persoon Y persoon X controleert. 
 Familie kan dit ook onderling afspreken: “Ik wil moe-
ders  bankzaken wel doen, maar ik wil dat jullie mij 
controleren.” Zo’n afspraak is veiliger voor de ouderen 
en voorkomt verwijten achteraf tussen de kinderen.
En er zijn nog meer mogelijkheden. Degene die de 
boodschappen doet, hoeft niet meteen de pinpas van de 
hoofdrekening mee te krijgen. Er kan ook een aparte 
rekening met een beperkt saldo geopend worden.  
Met dit soort drempels voorkom je dat iemand over de 
schreef gaat.’ 

Zo droevig dat 
de dader vaak 
familie is’

‘

DE BEWINDVOERDER 
VAN EEN SLACHTOFFER
JAN HOFMAN
DIRECTEUR HEIJNE BEWINDVOERING BEHEER & ADVIES
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Financieel  
ouderenmisbruik 
vindt ‘achter de 
voordeur’ plaats 
en blijft helaas 
nog vaak onop
gemerkt. Lokale 
Allianties Veilig 
Financieel Ouder 
Worden, zoals in 
Wassenaar en 
in Epe, moeten 
 ervoor zorgen 
dat er veel meer 
oog voor komt. 
Bij de ouderen 
zelf en hun om
geving, maar 
zeker ook bij al 
die  organisaties 
die met kwets
bare ouderen te 
maken hebben. 

Special 
financieel 
misbruik
van ouderen

Wassenaar
‘Het is moeilijk om hierover met ouderen 
te praten’

‘Het is al erg genoeg dat financiële uitbuiting überhaupt voorkomt, de stilte en 
geheimzinnigheid eromheen maken het nóg erger. Als ouderen vanwege schaamte 
niet aan de bel durven trekken, kunnen wij niets doen.’ Aan het woord is Paul 
Meltzer, secretaris van de Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties 
(FWO), een van de clubs die aan de wieg stond van de Lokale Alliantie Wassenaar 
Veilig Financieel Ouder Worden. 
FWO timmert zelf al een tijdje met het onderwerp aan de weg, zegt Meltzer, maar 
krijgt nog niet veel signalen van ouderen die ermee te maken hebben. ‘Terwijl we 
statistisch weten dat het bij een deel van hen moet spelen. Via de Alliantie leggen 
we contacten met deskundigen die ermee te maken kunnen hebben en gaan we 
nog veel meer bekendheid aan het onderwerp geven bij de burgers – de potentiële 
slachtoffers én hun omgeving.’

VAN POLITIE TOT BANK
Erwin Knevelbaard is als beleidsadviseur van de gemeente Wassenaar de drijven-
de kracht achter de Lokale Alliantie, waarbij 35 professionele en maatschappe-
lijke organisaties zijn aangesloten. Naast de ouderenorganisaties zijn ook politie, 
zorg, banken, huisartsen, notarissen, mediators, bewindvoerders, mentoren en 
woningbouwverenigingen vertegenwoordigd.
‘Door die brede vertegenwoordiging moet de Alliantie uiteindelijk voor iedereen 
bereikbaar kunnen zijn. Elke discipline heeft weer zijn eigen netwerk en achter-
ban’, aldus Knevelbaard. 
Tijdens de officiële startbijeenkomst in mei speelden de aanwezige professionals 
het ThuisPluis-kwartet, bedoeld om te ontdekken hoe ze hun krachten kunnen 
bundelen om financieel misbruik tegen te gaan. ‘Er zijn genoeg professionals die 
ouderen op tijd kunnen helpen om dit soort problemen later te voorkomen. Via 
een levenstestament bij de notaris bijvoorbeeld, met volmachten voor financiële 
handelingen in het geval er ooit sprake is van wilsonbekwaamheid. Maar de prak-
tijk leert dat het niet makkelijk is om over dit soort persoonlijke onderwerpen 
met ouderen in gesprek te raken, het komt heel dichtbij.’ >>

FINANCIEEL MISBRUIK VAN OUDEREN. MEER OGEN EN OREN ZIJN HARD NODIG! 



50

Het aantal 65-plussers zal in Wassenaar, net als in andere gemeenten, de komende vijf 
jaar snel toenemen en daarmee groeit de risicogroep voor financieel misbruik, beseft 
Knevelbaard maar al te goed. ‘Het aantal dementerenden in onze gemeente groeit, 
 ouderen zullen steeds langer thuis blijven wonen, er ontstaan meer afhankelijkheids-
relaties van zorg, familie, mantelzorg en mogelijk derden. Financiële uitbuiting is een 
typische “achter de voordeur”-problematiek. We willen met de Alliantie zorgen dat we 
de ouderen écht bereiken en ouderen die zich al in de gevarenzone bevinden sneller 
in beeld krijgen. Dus moeten de professionals die ouderen vaak zien, zoals huisartsen, 
bankmedewerkers, huismeesters, (thuis)zorgmedewerkers of maatschappelijk werkers, 
de vaak verdekte en uiteenlopende signalen gaan herkennen. Daarin gaan we elkaar 
trainen.’
‘Een signaal kan zijn dat iemand opeens de huur niet meer kan betalen of tussen neus 
en lippen zegt: ik heb m’n zoon vorige week nog laten pinnen, maar nu is m’n porte-
monnee alweer leeg. Of dat iemand opeens onverklaarbare stressklachten ontwikkelt. 
Een huisarts gaf bij de startbijeenkomst al aan dat ze met de opgedane kennis een 
aantal dossiers opnieuw zou gaan bekijken.’ 

Herkennen is één, maar erover in gesprek gaan met betrokkenen is zeker zo’n grote 
uitdaging, zegt hij. ‘Ouderen willen niemand aan de schandpaal nagelen en je moet ook 
de andere partij niet in de verdediging duwen, dan is er geen gesprek mogelijk.’ 
Gezondheidspsychologe Helene van Blijenburgh is het daar hartgrondig mee eens. Ze 
is juridisch mentor van diverse cliënten in een Wassenaarse zorginstelling, waar zij ook 
in de cliëntenraad zit, en nauw betrokken bij de Alliantie. ‘Je wilt niet dat de persoon-
lijke relaties ernstig verstoord raken door het aankaarten van vermoedens. Binnen de 
Alliantie zien we een rol voor mediation. Een daartoe gespecialiseerde mediator kan 
betrokkenen om de tafel brengen en objectief de juiste vragen stellen.’ Ook Meltzer pleit 
voor zorgvuldigheid: ‘Ik sprak een mantelzorger die het omgekeerde had meegemaakt 
en valselijk beschuldigd was van misbruik van een pinpas. Die relatie is verbroken; daar 
schieten beide partijen ook niets mee op.’

GLIJDENDE SCHAAL 
Van Blijenburgh vindt de Lokale Alliantie ‘een prachtig initiatief ’. Ze heeft het al te 
vaak mis zien gaan. ‘In Wassenaar wonen bovengemiddeld veel vermogende mensen. Ik 
spreek ouderen die helemaal financieel uitgebuit zijn. Het is vaak een glijdende schaal. 
Iemand die boodschappen doet voor haar oude vader en met zijn pinpas ook maar gelijk 
wat boodschappen voor zichzelf doet. De volgende keer zijn dat nog wat meer boodschap-
pen en tankt ze ook haar eigen auto maar even met vaders pinpas vol, daar doet ze toch 
de boodschappen mee …’ 
De Alliantie zet de komende periode in op de publieke bewustwording. Een van de 
 ideeën is om in plaatselijke zorginstellingen bijeenkomsten over financieel ouderen-
misbruik te organiseren, voor cliënten, familie, mantelzorgers en zorgmedewerkers. 
 Knevelbaard: ‘Met de Lokale Alliantie houden we het onderwerp op ieders agenda, om 
maar alert te blijven. Professionals en burgers die signalen zien of krijgen, kunnen zich 
altijd wenden tot een deelnemer van de Alliantie voor de juiste hulp. Ook kan  iedereen 
voor advies of een melding van misbruik altijd bellen met Veilig Thuis (0800-2000, 
 gratis en 24/7 bereikbaar) of voor meer informatie naar het Wmo-loket van de gemeente 
gaan.’ Van Blijenburgh: ‘Ouderen durven het aan niemand te vertellen als ze het gevoel 
hebben dat het de kinderen of kleinkinderen vooral om hun geld te doen is. Dat taboe 
moet eraf.’ 

SAMENWERKING TUSSEN LOKALE PARTIJEN BIEDT HULP
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‘Ouderen zijn te goed van 
vertrouwen’

‘Er is nog een wereld te winnen’, zegt Marianne 
Harmsen, vanuit Verian Thuiszorg, een organisatie die 
is vertegenwoordigd in de Lokale Alliantie Epe Veilig 
Financieel Ouder Worden. Als leidinggevend wijkver-
pleegkundige heeft ze al veel misstanden op dit gebied 
meegemaakt: familieleden, hulpverleners en anderen 
die ouderen geld en bezittingen, zoals sieraden, afhan-
dig maakten. Ze is daarom blij dat inmiddels zo’n twin-
tig lokale organisaties, waaronder woningbouw, politie, 
welzijns-, zorg- en vrijwilligersorganisaties, bank en 
notaris, hun krachten in de Alliantie hebben gebundeld 
om financieel ouderenmisbruik tegen te gaan. ‘Ouderen 
blijven steeds langer thuis wonen, verliezen de grip op 
hun financiën door de digitalisering en zijn heel goed 
van vertrouwen. Die combinatie maakt ze kwetsbaar. 
Ze geven te gemakkelijk even hun pinpas mee.’ 

Thuiszorgmedewerkers zijn vaak de oren en ogen in 
de wijk. Harmsen traint ze om oog te hebben voor sig-
nalen van financieel misbruik. Harmsen: ‘Die kunnen 
heel divers zijn: ouderen die steeds in dezelfde kleren 
lopen, de deur niet meer opendoen, zeggen dat ze 
sieraden kwijt zijn, verdrietig zijn, de maaltijden van 
Tafeltje Dek Je niet meer kunnen betalen, enzovoort.’ 
De Alliantie moet er niet alleen voor zorgen dat de 
signalen worden opgemerkt, maar ook dat de hulp- en 
dienstverleners weten waar ze die signalen kunnen 
neerleggen en dat er zo snel mogelijk vervolgstappen 
worden genomen. ‘Zo’n vervolgstap ontbreekt nu nog 
vaak.’

KORTE LIJNEN 
Fenny Tjeenk Willink is initiatiefnemer van de 
 Alliantie. Zij heeft in Epe een bureau voor financiële 
zorgverlening en wordt geregeld ingeschakeld als er al 
financieel misbruik van ouderen heeft plaatsgevonden. 
Met de Alliantie wil ze bovenal ‘korte lijnen’ creëren 
tussen de leden, ervoor zorgen dat alle partijen door 
onderlinge voorlichting op de hoogte zijn van het thema 
en weten hoe te handelen. ‘We komen nu nog te vaak 
uit de hand gelopen situaties tegen waarin diverse in-
stanties betrokken waren zónder actie te  ondernemen. 
Stel dat iemand van de diaconie nu ergens achter 
komt en hij is dankzij die voorlichting bekend met de 
 Alliantie, dan kan hij die oudere gericht vragen of hij 
iemand met de juiste expertise, zoals bank of notaris, 
mag inseinen om eens langs te komen. We verzorgen 

ook voorlichting voor vrijwilligers die mensen thuis 
helpen bij hun administratie, zodat ze weten wanneer 
en waar ze aan de bel moeten trekken.’
 
De bedoeling is dat er een centraal meldpunt komt 
waar de Alliantiepartijen terecht kunnen en van 
 waaruit die vervolgacties aangestuurd kunnen worden.  
Ook moet er voor het publiek een informatiepunt 
komen. ‘Het liefst een fysieke plek waar zij terecht 
kunnen. Een gemeentelijk spreekuur bijvoorbeeld, 
waarbij de ene keer iemand van de politie, de volgende 
keer de notaris en de keer daarna iemand van de bank 
aanwezig is. Alliantiepartners die signalen opmerken 
kunnen de ouderen dan naar dit spreekuur verwijzen. 
Daarnaast gaan we bijeenkomsten over het thema 
organiseren in lokale zorginstellingen, voor burgers, 
bewoners, hun mantelzorgers en familie. We gaan de 
bijeenkomsten breed aankondigen in de pers.’

RABOBANK 
Ook de Rabobank Noord-Veluwe is aangesloten bij de 
Alliantie. ‘Als coöperatie willen wij er voor de gemeen-
schap zijn. Wij hebben een zorgplicht richting onze 
klanten’, vertelt manager Particulieren Henk Veldman. 
De bank is alert op verdachte situaties: ‘Soms komen 
oudere cliënten hier aan de balie om een bankvolmacht 
te regelen voor bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp of 
een van de kinderen, waarmee die persoon alle bank-
zaken kan doen. Als we het niet vertrouwen, misschien 
zien dat de oudere mevrouw een beetje in de war is, 
nemen we haar even apart om te checken of ze wel 
weet wat ze doet en er geen sprake is van financieel 
misbruik. Uiteindelijk is de keuze aan die oudere dame 
zelf, maar wij willen wel duidelijk maken wat de  risico’s 
kunnen zijn van het geven van de bankvolmacht aan 
die ene persoon. Soms zien klanten daarna toch van de 
volmacht af of besluiten ze om twee kinderen te mach-
tigen, zodat zij elkaar kunnen controleren.’

‘Helaas is het ook weleens te laat’, zegt Veldman. ‘Dan 
komt de familie er bij de afwikkeling van een erfenis 
achter dat het saldo aanzienlijk lager is dan verwacht 
en trekt de notaris bij de bank aan de bel. De bank 
heeft geen “rechercheplicht”, maar als er iemand aan 
de balie staat en de medewerker ziet dat de rekening 
opmerkelijk snel terugloopt of de oudere zelfs geen geld 
meer kan opnemen, stelt die dat wel aan de orde.’ 

ZELF KEUZES MAKEN
Financieel ouderenmisbruik is volgens Veldman niet 
altijd te voorkomen, maar het is altijd beter om zaken te 
regelen zolang de oudere zelf nog keuzes kan maken.  >> 

Epe

FINANCIEEL MISBRUIK VAN OUDEREN. MEER OGEN EN OREN ZIJN HARD NODIG! 
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‘We geven hier voorlichting over bij de  ouderenbonden. 
Bijvoorbeeld over het verschil tussen een bank-
volmacht en notariële volmacht. Die eerste wordt door 
ons ingetrokken als iemand niet meer beschikkings-
bevoegd is, de notariële volmacht treedt juist dan in 

werking. En als een zorginstelling zich zorgen maakt 
over de  financiële positie van een cliënt, kan ze ons 
 bellen, zodat wij er een van onze seniorencoaches naar-
toe kunnen sturen. Dit soort contacten zijn de meer-
waarde van de Alliantie.’ << 

WAT IS EEN LOKALE ALLIANTIE?
Een Lokale Alliantie is een nieuw netwerk dat bestaat 
uit zorg- ouderenorganisaties, vrijwilligers en zakelijke 
professionals om ouderenmishandeling (inclusief finan-
cieel misbruik) te voorkomen en (als het zich desondanks 
voordoet) aan te pakken. Dit doet een Lokale Alliantie 
door intern deskundigheid te delen, door adviseur te 
zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijke 
taken en door het geven van (publieks)voorlichting over 
zaken die te maken hebben met ouder worden.

Initiatiefnemer van de Lokale Allianties is Oscar 
 Balken ende. Het idee is ontstaan door zijn deelname 
aan de Brede Alliantie ‘Veilig financieel ouder worden’ 
van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS).  Daar komen de vertegenwoordigers van 
diverse branches, beroepsgroepen, ouderenbonden en 
 vrijwilligersorganisaties samen om het onderwerp veilig 
financieel ouder worden landelijk bij alle relevante  

professionals onder de aandacht te krijgen. 
Balkenende: ‘Je ziet dat iedereen die de cliënt centraal 
wil stellen, dat alleen maar doet of kan doen vanuit zijn 
eigen discipline. Als je de cliënt écht centraal wilt stellen, 
dan moet je kijken naar de diverse ketens waarmee een 
persoon te maken heeft. En dan kom je als zorgverlener 
ineens een notaris, een advocaat of een bewindvoerder 
tegen, die ook allemaal het beste willen voor een cliënt.’
Om de diverse disciplines met elkaar kennis te laten 
maken en een  methodiek te hebben om combinaties 
te kunnen maken, ontwikkelde Oscar Balkenende een 
kwartetspel, dat intussen op veel plaatsen in Nederland 
door Lokale Allianties wordt gebruikt tijdens voorlich-
tingsbijeenkomsten. 
Voormalig staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) was een 
groot voorstander van de vorming van Lokale Allianties. 
In heel Nederland zijn er nu 25 actief en een groot aantal 
in ontwikkeling.

FINANCIEEL MISBRUIK VAN OUDEREN. MEER OGEN EN OREN ZIJN HARD NODIG! 

Partijen betrokken bij financieel misbruik van 
ouderen spelen een kwartetspel om elkaars 
ervaringen te leren kennen 
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FINANCIEEL MISBRUIK OUDEREN. U KUNT ZELF VEEL DOEN OM HET TE VOORKOMEN!

Natúúrlijk! 
U bepaalt zélf 
welke zorg u 
krijgt als u 
ouder wordt. 
Hoe het verder 
gaat met uw 
geld, met 
schenkingen 
aan kinderen 
of goede doelen. 
Maar wat 
gebeurt er als 
u tijdelijk 
of blijvend 
uitgeschakeld 
bent? En wat 
kunt u nu 
doen om later 
financieel 
misbruik te 
voorkomen? 

Special 
financieel 
misbruik
van ouderen

ZES DINGEN DIE U ZEKER MOET WETEN!
1. NIETS SPREEKT VANZELF

Een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De postbode belt aan om een 
aangetekende brief te bezorgen terwijl u juist onder de douche staat en niet 
persoonlijk kunt tekenen voor ontvangst. Gelukkig is uw partner in de buurt om 
bij te springen. Foutje! Overdreven officieel, maar toch: uw partner mág helemaal 
niet tekenen. Dat mag alleen als hij of zij van u een zogeheten volmacht heeft 
gekregen – zeg maar de schriftelijke bevoegdheid om namens u te handelen. 
Daar hebt u natuurlijk niet aan gedacht. Zo is de praktijk: vaak ontbreekt zo’n 
volmacht.

Een moment om even na te denken. Nu staat u onder de douche, morgen is er 
misschien iets anders. Het is niet te hopen, maar misschien bent u dan wel voor 
langere tijd uitgeschakeld. Het overkwam een bekende Nederlander als  Marco 
Borsato. Hij werd begin 2014 getroffen door een beroerte. Even niet meer in 
 charge. Het overkwam ook tv-producent Reinout Oerlemans. Hij kreeg een hart-
aanval. Beiden waren enige tijd uit de roulatie, terwijl hun leven – zakelijk en 
privé – doorging. Hoe ze dat geregeld hadden, is niet bekend.

Misschien hadden ze wel een ‘levenstestament’. Er zijn al enkele tienduizenden 
van zulke levenstestamenten. In een levenstestament kunt u van alles regelen, 
precies volgens uw eigen wensen. Het verschil tussen een ‘gewoon’ testament en 
een levenstestament is dat het eerste pas in werking treedt als u bent overleden, 
terwijl het levenstestament al tijdens uw leven hulp kan bieden. Volgens profes-
sionals is het levenstestament ‘een praktisch en pragmatisch document waarin 
iemand wensen en instructies doorgeeft aan mensen en instanties in de omgeving 
voor het geval er tijdens diens leven iets gebeurt waardoor hij zelf zijn  belangen 
niet meer kan behartigen’. Wie even nadenkt, ontdekt al gauw dat er legio rede-
nen zijn om een levenstestament te overwegen. Denk aan een skiongeluk of een 
ziekte waardoor iemand – al dan niet tijdelijk – belangrijke aangelegenheden niet 
zelf kan regelen, privé en/of zakelijk. Of aan het steeds ouder worden en meer 
kans lopen op een vorm van dementie. >>
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Kern van het verhaal: niets spreekt vanzelf. Dat geldt zeker voor wat er met u, uw eigen 
welzijn, maar ook met uw bedrijf, met uw vermogen gebeurt als u daarover zelf niet 
meer kunt beslissen.

2. VOELT U HET AL? OUDERDOM KOMT MET GEBREKEN

Geheugenverlies, stramme ledematen, spierzwakte, slechtere ogen en oren: niemand 
heeft het eeuwige leven. Toch worden mensen steeds ouder en deze paradox maakt 
ouderdom tot hét onderwerp van de eenentwintigste eeuw.
Sterftekansen dalen, levensverwachtingen stijgen. Voor een jongen die in 2016 werd ge-
boren, is de levensverwachting 90,1 en voor een meisje 93,0 jaar, zo meldt het Koninklijk 
Actuarieel Genootschap.

Ouder worden gaat gepaard met meer ongemakken dan alleen lichamelijke.  Financieel 
misbruik van ouderen – onder meer door het plunderen met bankpassen – is geen 
incident meer. Uit overheidscijfers blijkt dat 30.000 ouderen er jaarlijks mee te maken 
krijgen. Vaak wordt een oudere het slachtoffer van een bekende, de huishoudelijke hulp, 
een ogenschijnlijk zo aardige kleinzoon …
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport startte in 2011 het actieplan 
‘Ouderen in veilige handen’. Een van de doelstellingen is: hoe voorkomen we financiële 
uitbuiting van ouderen?

U bent nog niet oud? Wel, de definitie van ‘oudere’ is rekbaar. Volgens gerontologen is er 
naast de oudere en de jongere ook de ‘jongere oudere’. Dat is iemand boven de 50 jaar, 
in goede gezondheid en met voldoende middelen en interesses om er een druk sociaal 
leven op na te houden. Ook deze jongere ouderen kunnen (tijdelijk) uit de roulatie 
zijn door ziekte of een ongeval. In dergelijke gevallen is er behoefte aan vormen van 
 vertegenwoordiging. Dat wil zeggen: iemand die uw welzijn kan dienen en zaken kan 
behartigen.

Notarieel jurist en estate planner Chanien Engelbertink onderscheidt gezonde ouderen, 
een groep met lichamelijke handicaps en ouderen met geestelijke beperkingen – al dan 
niet gecombineerd met lichamelijke. ‘Zelfs gezonde ouderen moeten handelingen soms 
aan anderen overlaten, omdat ze geen computer hebben of omdat bank en pinautomaat 
verplaatst zijn naar grotere dorpen en steden.’
Engelbertink, verbonden aan Van Ewijk Estate Planning in Bussum, werkte onder meer 
aan de websites www.regiehouden.nl en www.hetlevenstestament.nl waarop veel 
informatie te vinden is over het levenstestament.

Ze hoort het de echte ouderen tijdens gesprekken over een levenstestament regelmatig 
zeggen: ‘Ik maakte de overgang mee van de gulden naar de euro, de overschrijvings-
formulieren van de bank zijn gewijzigd, er zijn IBAN-nummers ingevoerd en straks 
verdwijnen de vertrouwde acceptgiro’s ook nog. Er verandert te veel, het is genoeg zo.  
Ik word er te oud voor.’

Engelbertink: ‘Veel mensen komen aan het einde van hun leven terecht in een schemer-
gebied. Misschien vervelend om over na te denken, maar zo is het wel. Je bent er nog 
wel, maar je bent kwetsbaar, het proces heeft het kenmerk van een glijdende schaal.  
En als zich dan een ingrijpende gebeurtenis voordoet, het plotselinge overlijden van een 
dierbare, een verhuizing, een ongeval of een operatie, dan wordt het proces van achter-
uitgang nog eens versneld.’

IN EEN 
LEVENS
TESTAMENT 
LEGT U 
INSTRUCTIES 
EN WENSEN 
VAST VOOR 
LATERE 
LEVENS
FASEN
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Volgens Engelbertink wordt bij discussies over een levenstestament vaak het accent 
gelegd op wilsgebreken of ziekten waarbij de wil niet meer goed kan worden geuit. Toch 
komen lichamelijke gebreken relatief vaker voor. ‘Het levenstestament kan dan ondanks 
de achteruitgang een handig hulpmiddel zijn om de regie tijdens het leven in eigen 
hand te houden.’

3. FAILING TO PLAN IS PLANNING TO FAIL

Een praktijkvoorbeeld. Een man in goeden doen wil zijn vermogen laten beheren op 
het moment dat hij dat zelf niet meer kan, en hij heeft ook bedacht wie daarvoor per se 
niet geschikt is. Hij legt hierover niets vast. Wel heeft hij een goed testament met een 
regeling voor na zijn overlijden. Een levenstestament – bedoeld voor de laatste levens-
fase – ontbreekt echter.

Dan breekt het moment aan dat de betrokkene zijn eigen belangen niet meer kan 
 behartigen. De kinderen willen het vermogen onder bewind stellen en dienen een ver-
zoek in bij de rechter, waarbij ze een bewindvoerder suggereren die de man in kwestie 
nu juist niet wilde. Zelf is hij niet meer in staat zijn wensen hierover te uiten. En de 
notaris mag geen informatie verstrekken over het testament omdat de persoon nog in 
leven is.

Engelbertink: ‘Een teleurstellende situatie, maar gedane zaken nemen geen keer. Alles 
zou anders zijn gelopen als de man niet alleen een testament had gehad, maar ook 
een levenstestament waarin hij een duidelijke voorkeur voor een bewindvoerder had 
opgenomen. Het lijkt zo voor de hand te liggen. In dat geval zou er voor de rechter een 
duidelijke aanwijzing zijn geweest waar hij in de meeste gevallen gehoor aan zou heb-
ben gegeven.’

Hebt u enig beeld van hoe u ervoor staat over tien, vijftien of twintig jaar? In negen 
van de tien gevallen loopt het anders dan u had gedacht of gehoopt. Anders dan bij 
de laatste akte van een opera bestaat er voor de laatste levensfase geen libretto. Het 
 levenstestament is daarom niet alleen het overwegen waard voor degenen die zijn wen-
sen en instructies kenbaar wil maken, maar ook voor de naasten en omstanders; naast 
de (zaken)partner ook familieleden en zorgverleners. Engelbertink: ‘Het geeft betrokke-
nen rust en overzicht en voorkomt vervelende verrassingen.’

Tegelijk realiseert ze het zich als geen ander: nadenken over een levenstestament is een 
bewustwordingsproces. ‘Talloos zijn de excuses voor uit- of afstel’, aldus Engelbertink.
‘De juiste informatie en goede gesprekken helpen. Creëer je moment en maak het niet 
te beladen.’ Dat is wat ze iedereen adviseert die een levenstestament overweegt. Geen 
levenstestament is hetzelfde. Het proces ernaartoe is volgens haar weliswaar niet 
altijd eenvoudig, maar daar staat tegenover dat de opluchting groot is wanneer de hele 
 exercitie achter de rug is en allerlei persoonlijke regelingen goed op papier staan.

4. ELK LEVEN IS ANDERS, ELK LEVENSTESTAMENT DUS OOK

In een levenstestament staat helder beschreven wat u belangrijk vindt in uw specifieke 
situatie. In de praktijk zijn dit meestal zaken op het gebied van financiën en zorg. Het 
levenstestament is een soort draaiboek met instructies, zodat duidelijk is wat moet wor-
den geregeld bij een onverhoopte calamiteit. Om het concreter te maken: >> 

EXCUSES 
OM HET 
LEVENS
TESTAMENT 
MAAR EVEN 
UIT TE  
STELLEN, 
ZIJN ER  
ALTIJD  
GENOEG
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- Hoe wilt u dat uw eigen geld echt voor u wordt gebruikt?
- Wat moet er gebeuren met bezittingen en schenkingen?
- Wat wilt u op het gebied van medisch handelen?
- Hoe moeten digitale zaken beheerd worden?
- Hoe zorgt u ervoor dat dierbare fotoboeken altijd in de buurt blijven?
- Hoe zorgt u dat u altijd op het einde van de dag uw vertrouwde borreltje krijgt en bij
  uw favoriete kapper blijft komen?
- Hoe zorgt u ervoor dat u uw hond zo lang mogelijk kunt houden – ook als u bijvoor- 
  beeld aan huis gekluisterd bent – en dat het dier dagelijks zijn favoriete voer krijgt?

Een levenstestament is dus maatwerk. De ene persoon is van de grote lijnen, de andere 
van de details. Is de opsteller werknemer of ondernemer? Daarnaast vergen bezit of 
vermogen, zoals een vakantiehuisje in Frankrijk, lopende of aflopende verzekerings-
polissen, aanvullende eisen.

Bij ondernemers kan (tijdelijk gedwongen) afwezigheid leiden tot vertraging in de 
 bedrijfsvoering en daardoor tot schade. Dat lot kan ook startende ondernemers of zzp’ers 
treffen – groepen om serieus rekening mee te houden. Ze hebben hun  administratie 
vaak wel in hun hoofd, maar feitelijk niet goed georganiseerd, waardoor het lastig is om 
zaken over te nemen. Zeker als opdrachtgevers en werkafspraken niet duidelijk in beeld 
zijn.

Voor een ondernemer die (tijdelijk) uit de roulatie is, biedt een ondernemersvolmacht 
soelaas. Daarmee kan een ondernemer alle rechtshandelingen op elk rechtsgebied 
laten regelen door een of meer gevolmachtigden. Denk aan het doen van investeringen, 
contact opnemen met leveranciers, salaris aan het personeel uitkeren, geld vanuit de 
zaak naar de privérekening overboeken. Deze regeling kan eveneens op maat gemaakt 
worden.

Een levenstestament bestaat in de praktijk eigenlijk uit drie grote onderdelen, zoge-
heten modules. Ten eerste het antwoord op de vraag wie de vertrouwenspersoon is en op 
welk gebied – financieel, medisch dan wel zakelijk. Ten tweede de ‘juridische huls’ met 
daarin de verschillende volmachten voor hetgeen aan bevoegdheden wordt gegeven aan 
een of meer van deze vertrouwenspersonen. En ten slotte alle aanwijzingen, verklarin-
gen en wensen aan uw vertrouwenspersoon. Met andere woorden: wat iemand wel en 
niet wil en hoe dit alles moet worden uitgevoerd.

5. ZORG VOOR EEN STABIELE RELATIE MET VERTROUWENS-
PERSONEN

Laten we even teruggaan naar het begin: u hebt géén levenstestament en helemaal 
niets geregeld. En toch gebeurt het: door ziekte of door een ongeluk wordt u – geheel of 
gedeeltelijk – wilsonbekwaam, zoals dat in jargon wordt genoemd. In gewoon Neder-
lands: u kunt niet meer alles zelf beslissen.
In dat geval is er een wettelijke regeling via de kantonrechter. Deze rechter benoemt 
dan al naar gelang de situatie een mentor en/of bewindvoerder, dan wel een curator.  
Dat is een procedure die niet alleen de nodige tijd in beslag neemt, maar voor alle be-
trokkenen vaak ook een zware emotionele belasting oplevert.

Wat zijn dat overigens precies: een mentor, curator en bewindvoerder?
• Een mentor beschermt de persoon die zijn belangen (tijdelijk) niet meer kan behar-
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tigen op het persoonlijk vlak en gaat dus niet over geld of goederen. Hij beslist (mee) 
over verzorging, verpleging of medische behandeling van betrokkene. Hij treedt dan 
ook op wanneer er volgens hem fouten in de zorg voor de cliënt worden gemaakt. Als 
de persoon wilsonbekwaam is, moet de mentor instemmen met een behandelings- of 
een zorgplan.

• Een bewindvoerder behartigt iemands financiële belangen op het moment dat die 
persoon dit (tijdelijk) niet meer zelf kan. Zolang het enigszins mogelijk is, moet de 
bewindvoerder samen met de persoon in kwestie beslissen. Het is ook niet altijd 
nodig dat alle goederen onder bewind worden gesteld. En als de persoon en de 
bewindvoerder het met elkaar oneens zijn, hakt de kantonrechter de knoop door. De 
bewindvoerder moet jaarlijks rekening en verantwoording afleggen. Bovendien moet 
hij vooraf machtiging aanvragen voor belangrijke zaken, zoals de verkoop van een 
huis of een schenking.

• De curator heeft de meest vergaande bevoegdheden. Bij ondercuratelestelling wordt 
niet alleen de persoon beschermd, maar ook zijn of haar vermogen. Dit gebeurt als 
iemand niet langer handelingsbekwaam wordt geacht. In dat geval mag eigenlijk 
geen enkele handeling meer worden verricht zonder toestemming van de curator.  
De curator kan bijvoorbeeld een huur- of koopovereenkomst terugdraaien van 
 iemand die onder curatele is gesteld.

Over het benoemen van zulke vertrouwenspersonen kunt u zelf beslissen via een 
 levenstestament. Het spreekt vanzelf hoe belangrijk het is dat u dan wel met de be-
trokkene werkt en blijft werken aan een stabiele relatie. U moet hem of haar volstrekt 
vertrouwen, hij of zij moet uw wensen kennen en volledig in uw geest kunnen handelen. 
Wat nu als een vertrouwenspersoon niet langer voldoet? Een levenstestament kan op 
elk moment worden herroepen of gewijzigd door het maken van een nieuwe (notariële) 
akte. Voorwaarde is wel dat de opsteller ervan ‘wilsbekwaam’ is, wat wil zeggen: naar 
het oordeel van de notaris in staat is zijn eigen wil te bepalen. Wilt u weten wat precies 
wordt verstaan onder ‘wilsonbekwaam’ lees dan het artikel: Wanneer ben ik wils(on)
bekwaam? En wie bepaalt dat eigenlijk? op pagina 60

6. HOE GAAT HET PRAKTISCH?

Een levenstestament kan worden vastgelegd in een notariële akte, maar dit is niet 
verplicht. De notaris kan de opsteller met zijn kennis en ervaring adviseren. De be-
wijskracht van een akte is sterker, de notaris zorgt voor registratie. Daarbij komt dat 
voor sommige handelingen uit een levenstestament een notariële volmacht wettelijk is 
vereist. Ook sommige banken hechten daar waarde aan.
Het levenstestament wordt vervolgens bij de notaris in de kluis bewaard. De  opsteller 
ontvangt een door de notaris ondertekende officiële kopie van de originele akte. De 
handeling – het door een notaris opstellen van een levenstestament – kan worden 
 geregistreerd in het Centraal Levenstestamentenregister. Alleen via notarissen is er 
toegang tot dit register (de gesprekken over rechtstreekse toegang door de rechterlijke 
macht zijn in een gevorderd stadium, red.).

De kosten van een levenstestament lopen uiteen van 300 tot 800 euro, de omvang ervan 
varieert van twee tot tien pagina’s.

Meer lezen:
www.regiehouden.nl
www.hetlevenstestament.nl

FINANCIEEL MISBRUIK OUDEREN. U KUNT ZELF VEEL DOEN OM HET TE VOORKOMEN!
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Special 
financieel 
misbruik
van ouderen

ergeet niet te zeggen dat ...’ Een familielid of 
andere naaste fluistert het nog even in op de 
gang van het notariskantoor. Of geeft een ge-
typt briefje mee met aandachtspunten. U komt 
voor úw (levens)testament, maar in hoeverre 
gaat het daarbij om úw wil? Of zit u vooral 
bij de notaris omdat uw naasten willen dat u 
bepaalde zaken regelt, zoals volmachten en 
erfenis? Wat overigens goed bedoeld kan zijn, 
maar het komt helaas ook voor dat financiële 
uitbuiting een achterliggende motivatie is. 

LOGISCH VERHAAL?
Gelukkig is de notaris getraind om dit soort signalen te herkennen. Hij moet 
zeker weten dat het opstellen van een bepaalde akte daadwerkelijk de wil is van 
zijn cliënt. En hij moet vaststellen of de persoon die voor hem zit ‘wilsbekwaam’ 
is: kan begrijpen wat de gevolgen zijn van die akte. Als er aanleiding is daaraan 
te twijfelen, heeft de notaris een checklist om een beter beeld te vormen van de 
wils(on)bekwaamheid van zijn cliënt (zie kader Wils(on)bekwaam?).
‘Het allerbelangrijkst is om genoeg tijd uit te trekken om de wensen rond het 
 (levens)testament met de cliënt te bespreken’, zegt Aniel Autar, notaris bij 
 Kooijman Autar Notarissen in Rotterdam. ‘Gedurende het gesprek ga ik na of het 
een logisch, consistent verhaal is, of er geen vreemde zaken spelen.’ Want waarom 
wil cliënt bijvoorbeeld zoon X onterven en huisvriend Y als erfgenaam toevoegen, 
of gevolmachtigde in zijn levenstestament maken voor zijn financiële zaken? >>

‘V

WANNEER BEN IK 
WILS(ON)BEKWAAM?
EN WIE BEPAALT 
DAT EIGENLIJK?
Tekst Marloes Hooimeijer | Beeld iStockphoto

Als u uw zaken voor nu of later notarieel wilt vast
leggen, moet u ‘wilsbekwaam’ zijn. Maar wie bepaalt 
dat eigenlijk, en op grond waarvan? En wat gebeurt 
er als de nood daadwerkelijk aan de man is?  
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Als er ondanks de checklist twijfel blijft bestaan bij de notaris, kan hij een tweede ge-
sprek inplannen. Of de notaris verwijst de cliënt door naar een onafhankelijke arts om 
te bepalen of die wilsbekwaam is voor hetgeen hij wil regelen. Het oordeel kan ook zijn 
dat de persoon op het ene vlak wel wilsbekwaam wordt geacht, bijvoorbeeld om wensen 
vast te leggen over hoe hij de zorg ingevuld wil zien. En op het andere vlak niet meer, 
bijvoorbeeld doordat hij niet meer in staat is de gevolgen van zijn financiële wensen te 
overzien. 
Autar herinnert zich een situatie die voor hem een bevestiging was om bij de geringste 
twijfel door te verwijzen. ‘Een vader en zoon kwamen bij mij op kantoor om de zoon te 
onterven. Niet uit onenigheid, maar omdat dochter het harder nodig zou hebben en zoon 
bij leven al veel geschonken had gekregen. Tot twee keer toe had vader een black-out 
tijdens onze gesprekken: hij herinnerde zich niet meer wat hij gisteren had gegeten en 
wat de kleur van zijn sokken was. Op hun eigen verzoek verwees ik vader door naar een 

AANTAL LEVENSTESTAMENTEN GROEIT 
NU ZEER SNEL

Hoeveel van de Nederlanders een levenstestament 
hebben laten opstellen, is niet precies bekend. Insiders 
schatten het op aanzienlijk meer dan 100.000. Veel 
nauwkeuriger is het op dit moment niet te zeggen. 
Registratie bij het Centraal Levenstestamenten register is 
namelijk niet verplicht.
Bovendien vermeldt dit register, dat wordt beheerd 
door de notarissenorganisatie KNB, slechts registraties. 
Wie een nieuw levenstestament laat opstellen en dat 
laat  registreren, telt in elk geval twee keer mee. Tegelijk 
zitten er in het register ook registraties van  personen die 
intussen zijn overleden.

Uit het register blijkt wel dat de groei er flink in zit. In 2013 waren er 22.739 nieuwe 
 registraties van levenstestamenten en notariële volmachten, in 2014 waren dat er 
42.932, in 2015 al 66.930 en in 2016 maar liefst 91.344. En ook in 2017 lag het aantal 
hoogstwaarschijnlijk weer fors hoger. Ook in de ons omringende landen worden steeds 
meer levenstestamenten geregistreerd. In België was in 2016 een stijging te zien met 
meer dan 78 procent en in Duitsland met meer dan 12 procent.

Wat ‘regelen’ mensen die een levenstestament afsluiten allemaal? Dat blijkt uit 
een  analyse die Chanien Engelbertink (Van Ewijk Estate Planning) op basis van een 
 onderzoek onder circa 300 personen die in 2014, 2015 of 2016 een levenstestament 
hebben laten opstellen. Een grote meerderheid (60 procent) kiest ervoor meerdere 
gemachtig den te benoemen, waarvan ongeveer de helft de wens uitspreekt om deze 
 gemachtigden altijd samen te laten handelen. De helft van de deelnemers aan het 
 onderzoek heeft niets geregeld met betrekking tot eventuele schenkingen.
Maar liefst 90 procent geeft er de voorkeur aan dat de volmacht direct ingaat (in plaats 
van dat deze pas ingaat nadat is voldaan aan een bepaalde voorwaarde, zoals een 
 verklaring van een arts over wilsonbekwaamheid).
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onafhankelijke arts. Die concludeerde dat het kortetermijngeheugen van vader welis-
waar beschadigd was, maar dat hij wel degelijk wist wat hij wilde.’

GEHARREWAR
Dat iedere twijfel wordt weggenomen, is niet alleen van belang om zeker te weten dat 
u uw wil kunt bepalen, maar ook om later geharrewar daarover te voorkomen. Het zou 
niet de eerste keer zijn dat (benadeelde) betrokkenen de wilsbekwaamheid ten tijde van 
het opstellen van een (levens)testament in twijfel trekken.
Autar: ‘Ik heb het nog nooit meegemaakt, maar het komt voor dat zij er een zaak van 
maken bij de rechter. Als notaris moet je dan hard maken dat je voldoende reden had 
om iemand wilsbekwaam te achten. In zo’n proces wil je niet belanden. Daarom adviseer 
ik bij gevoelige testamenten sowieso om een onafhankelijke arts de wilsbekwaamheid 
vast te laten stellen. Ook als ik daar zelf geen twijfel over heb.’
Het kost de cliënt wat extra geld, maar het maakt het praktisch onmogelijk dat anderen 
iemands wil later succesvol ter discussie stellen.

NOOD AAN DE MAN
Goed, u hebt in wilsbekwame toestand bepaald wie u (op specifieke gebieden) wilt 
volmachten in het geval u iets overkomt. Wat nu als de nood daadwerkelijk aan de man 
is? In het levenstestament staat vaak nadrukkelijk vermeld dat de gevolmachtigde 
(of gevolmachtigden) pas gebruik kan maken van de volmacht als is vastgesteld dat u 
wilsonbekwaam bent. Meestal staat daar bij dat dit door een onafhankelijke arts moet 
gebeuren. Pas dan kan de notaris het levenstestament ‘activeren’. 
Het is natuurlijk handig als de gevolmachtigde weet dat die genoemd staat in uw 
 levenstestament, zodat hij of zij zelf bij de notaris kan aankloppen. Maar soms is er geen 
sprake van volmachten, is er geen levenstestament, of weten naasten niet dat er een 
levenstestament is. Als zij in zo’n geval toch menen dat u niet meer wilsbekwaam bent 
om bepaalde beslissingen te nemen, zoals de verkoop van uw huis of over een medische 
behandeling, kunnen zij zich tot de kantonrechter wenden om mentorschap, bewind of 
curatele (zie het artikel op pagina 54) aan te vragen. Ook bij zo’n verzoek komt het van 
pas als er een medische verklaring van wilsonbekwaamheid van een onafhankelijke 
arts beschikbaar is. 

BRIEFING 
De ervaring leert volgens Autar dat kantonrechters in zo’n geval ook steeds vaker 
nagaan óf er sprake is van een levenstestament en wat daarin qua wensen, geboden, 
verboden en volmachten is bepaald. ‘Het levenstestament vormt in feite een briefing 
richting de rechter. Als er geen gevolmachtigden zijn, dan kan de rechter een mentor, 
bewindvoerder of curator aanwijzen. Soms heeft de testateur zijn voorkeur voor een  
bepaald persoon aangegeven. De rechter mag daar alleen bij zwaarwegende bezwa-
ren van afwijken, zoals eerder financieel misbruik door de gewenste bewindvoerder of 
curator.’ Overigens vervallen alle volmachten van een ‘geactiveerd’ levenstestament als 
iemand onder curatele wordt gesteld. 

FOUTE KEUZE
Ook als blijkt dat uw gevolmachtigde er opzettelijk of onopzettelijk een potje van maakt, 
en niet in uw geest of belang handelt, bent u nog niet per definitie reddeloos verloren. 
U kunt daar zelf weliswaar niets meer aan doen (u bent immers wilsonbekwaam op het 
moment dat de gevolmachtigde aan zet is), maar uw oplettende naasten kunnen wel bij 
de kantonrechter aan de bel trekken. 
Autar: ‘Als zij bijvoorbeeld kunnen aantonen dat de gevolmachtigde steelt uit de “kas”, 
kan de rechter de volmacht intrekken en een bewindvoerder of curator aanstellen.’ <<

WANNEER BEN IK WILS(ON)BEKWAAM? EN WIE BEPAALT DAT EIGENLIJK?

WILS(ON)BEKWAAM?
Hoge leeftijd van de 
cliënt, een ander dan de 
cliënt die de afspraak 
maakt, verblijf in een 
zorginstelling, ziekten 
of aandoeningen die 
van invloed kunnen zijn 
op het verstandelijk 
vermogen (depressie, 
alzheimer, verstandelijke 
beperking, enzovoort), 
het zijn voorbeelden van 
indicatoren die de nota-
ris extra alert maken. 
De notaris of onafhan-
kelijke arts bepaalt 
de mate van wils(on)
bekwaamheid vervol-
gens aan de hand van de 
volgende factoren:
• het vermogen een 

keuze uit te drukken;
• het begrijpen van 

informatie;
•  het beseffen en waar-

deren van de beteke-
nis van de 
informatie; 

• het logisch kunnen 
redeneren.
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Wie behartigt uw belangen 

als u dat zelf (tijdelijk) 

niet meer kunt?

Levenstestament 
in opmars

Steeds meer mensen benoemen een 
levensexecuteur. Die komt op voor uw 
belangen als u daar zelf niet goed meer toe 
in staat bent.

Wie regelt uw bankzaken als u dat door ouderdom, ziekte of een 

ongeval zelf (tijdelijk) niet meer kunt? Wie doet de 

boodschappen als u een zware chemokuur moet ondergaan of 

uw heup heeft gebroken? Wie weet wat uw wensen zijn? 

Kortom, wie behartigt dan uw belangen? 

Het zijn vragen waar u waarschijnlijk niet dagelijks bij stil staat 

of die misschien zelfs nog nooit bij u zijn opgekomen. Maar stel 

dat, hoe zou het dan gaan? En gaat het dan zoals u dat wilt?

Om uw welzijn en (financiële) belangen zo veel mogelijk te 

waarborgen, kunt u een levenstestament laten opmaken bij een 

notaris. U benoemt daarin een levensexecuteur, iemand in wie u 

vertrouwen heeft, die deze taak op zich wil nemen en die uw 

wensen kent.

De levensexecuteur heeft de juridische bevoegdheid namens u 

te handelen als u dat zelf (tijdelijk) niet goed kunt. U kunt met 

uw levensexecuteur  afspraken maken over financiële zaken, uw 

verzorging en medische zaken. Het is ook mogelijk meerdere 

levensexecuteurs te benoemen, bijvoorbeeld iemand die 

opkomt voor uw privébelangen en iemand die uw zakelijke 

belangen behartigt. U kunt zelfs voor verschillende 

omstandigheden andere wensen formuleren. 

Geen rechter nodig
Het aantal mensen dat een levens-executeur 

aanstelt, stijgt snel. Er komen maandelijks enkele 

duizenden bij. Een levens-testament en 

-executeur zijn niet per definitie iets voor 

ouderen. Ook jonge mensen kunnen door 

ziekte of een ongeval  (tijdelijk) 

afhankelijk worden van anderen. 

Als u geen 

levenstestament 

heeft opgemaakt, kan 

het nodig zijn dat een 

rechter een bewindvoerder 

of curator aanwijst. Misschien 

iemand die uw persoonlijke 

voorkeur niet heeft. Bovendien kan 

de gang naar de rechtbank in zo’n 

situatie als zeer belastend worden 

ervaren.

Trouwens, dat uw partner altijd uw belangen kan 

behartigen, is een misverstand. Als u in 

gemeenschap van goederen bent getrouwd, 

is er bij de afhandeling van bepaalde zaken een 

handtekening van beide partners nodig. Zonder 

levenstestament komt daar toch een rechter aan te pas.

Professionele (levens)executeur
Mocht u voor de benoeming van een levensexecuteur geen 

beroep willen of kunnen doen op familieleden, vrienden of 

kennissen, bijvoorbeeld omdat u ze er niet mee wilt belasten of 

omdat er sprake is van een ingewikkeld vermogen, dan is het 

mogelijk een professionele levensexecuteur in te schakelen. 

NOVEX (Nederlandse Organisatie voor Executeurs èn 

levensexecuteurs) weet uit ervaring  dat met een goede 

levensexecuteur heel wat problemen kunnen worden 

voorkomen. Voor u en uw naasten kan het een hele 

geruststelling zijn als alles vooraf goed is geregeld.

www.novex-executeur.nl www.sce-executeurs.nl
e: info@novex-executeur.nl t: 020 - 388 29 28
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omstandigheden andere wensen formuleren. 

Geen rechter nodig
Het aantal mensen dat een levens-executeur 

aanstelt, stijgt snel. Er komen maandelijks enkele 

duizenden bij. Een levens-testament en 

-executeur zijn niet per definitie iets voor 

ouderen. Ook jonge mensen kunnen door 

ziekte of een ongeval  (tijdelijk) 

afhankelijk worden van anderen. 

Als u geen 

levenstestament 

heeft opgemaakt, kan 

het nodig zijn dat een 

rechter een bewindvoerder 

of curator aanwijst. Misschien 

iemand die uw persoonlijke 

voorkeur niet heeft. Bovendien kan 
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levensexecuteurs) weet uit ervaring  dat met een goede 

levensexecuteur heel wat problemen kunnen worden 
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e: info@novex-executeur.nl t: 020 - 388 29 28

Wat doet Stichting Zwerfdier?
Stichting Zwerfdier is een algemeen maatschappelijke belangenorganisatie die zich 
bezighoudt met het opvangen en verzorgen van zwerfkatten binnen de regio Alkmaar.
Wij proberen deze dieren geschikt te maken voor herplaatsing en een permanent onderdak 
voor ze te vinden bij welmenende liefhebbers. Naast de opvang van zwerfkatten worden 
er (als er opnameruimte beschikbaar is) ook afstandskatten opgenomen van eigenaren die 
bijvoorbeeld allergisch blijken te zijn of waarvan het baasje is overleden. Verder registeren 
wij vermiste en gevonden dieren met de bedoeling het dier en de eigenaar te herenigen.
Stichting Zwerfdier beschikt daarnaast over een uiterst modern kattenpension, kattenpension 
Felis. De winst van het kattenpension komt geheel ten goede aan de asieldieren.

Wij krijgen geen structurele subsidie van de overheid dus wij moeten het doen met donaties 
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Stichting Zwerfdier / Pension Felis - Klompenmakerstraat 38 - 1825 AG Almaar - T 072-5612482 www.stichtingzwerfdier.nl

Onze vrijwilligers, hebben een
passie voor dieren én Amsterdam

Voor meer informatie of vragen
Voorlandpad 2
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Telefoon 0900-2100000
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in opmars
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waarborgen, kunt u een levenstestament laten opmaken bij een 
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URBEX: FOTO’S MAKEN 
VAN LEEGSTAANDE 
GEBOUWEN  

DE SCHOONHEID 
VAN HET VERVAL 

Tekst Roel Smit
Fotografie André Joosse

Een bijzondere 
liefhebberij: het 
fotograferen van 
gebouwen die al 
geruime tijd leeg
staan. Waarom 
willen mensen het 
verval vastleggen? 
En is er in het zo 
netjes aangeharkte 
Nederland wel wat 
te doen voor hen?  
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r zijn mensen die een gebouw al binnen-
gaan als het net een week leegstaat. Het 
trekt mij niet om dan al foto’s te maken. 
Ik zoek meer iets dat al aan het slijten 
en aan het vervallen is. Iets dat al jaren 
leegstaat, waar de gaten in het dak zitten 

en de natuur de boel zo’n beetje heeft overgenomen. 
Zolang je nog maar kunt zien wat het ooit geweest is. 
Oude machines in een hal, overwoekerd met groen en 
mos, daglicht dat mooi naar binnen valt; prachtig.’

André Joosse, in het dagelijks leven werkzaam bij de 
brandweer in Goes, is een liefhebber. Bijna vijftien jaar 
doet hij aan Urban Exploring, het fotograferen van leeg-
staande, verlaten gebouwen. Het begon bij hem in de 
buurt, het zal 2003 of 2004 geweest zijn. In Vlissingen 
stonden gebouwen leeg van de vroegere scheepswerf  
De Schelde. ‘Je kon er zo naar binnenlopen, heel bij-
zonder.’ >>

‘ E
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Boerderij Particia in Noord-
Holland, in 2013 getroffen door 
een fikse brand. Het dak sneuvelde 
daarbij grotendeels. Inmiddels 
heeft de natuur zich het interieur 
toegeëigend
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Het was inderdaad bijzonder, want hoewel de beelden 
bij dit artikel (allemaal in Nederland geschoten) anders 
doen vermoeden, is er bij ons niet heel veel te  genieten 
voor Urbex-fotografen. ‘De ruimte in Nederland is 
schaars en wat leegstaat, wordt of snel gesloopt of her-
metisch afgesloten en onder alarm gezet.’

Nee, dan in België, voor André Joosse vlakbij. Daar 
sluiten ze vaak de poort van een fabriek of ander 
gebouw en laten de boel rustig tien of vijftien jaar ver-
pauperen. Hij weet nog goed hoe verbaasd hij was toen 
hij in de buurt van Luik zomaar, zonder enig probleem 
de hoogovens van de voormalige staalfabrieken kon 
bekijken. Gewoon via een gat in het hek het terrein op 
gaan, de deur opendoen en naar binnen stappen.
Ook in Duitsland is veel te doen. De eerste jaren bleef 
André dicht bij huis, maar inmiddels reist hij heel 
Europa af. Afgelopen zomer nog was hij twee weken in 
Polen. Voor vakantie, maar de camera ging natuurlijk 
mee. En werd veelvuldig gebruikt.

FACEBOOK
Hoe vindt een Urbex-fotograaf de mooiste plekjes? 
Dat blijkt nog niet eenvoudig, want de beste ‘urbexers’ 
geven niet zomaar hun locaties prijs. Logisch, want de 
liefhebberij heeft de laatste jaren heel veel aanhangers 
gekregen. Joosse: ‘Vroeger kwam ik in een leegstaande 
fabriek ook wel eens een andere fotograaf tegen, maar 
tegenwoordig met internet gaat het allemaal veel snel-
ler. Iemand ontdekt iets, post wat foto’s op Facebook en 
het volgende weekeinde lopen er zomaar dertig foto-
grafen elkaar in de weg. En niet zelden is de boel het 
weekeinde erna hermetisch afgesloten en staat er een 
groot hek omheen. Of alles zit vol met graffiti. Dat vind 
ik eigenlijk nog het ergste.’

Daarom zoekt André het de laatste tijd verder van 
huis. Zo’n trip naar Polen bijvoorbeeld wordt goed 
voorbereid. Google Earth is zijn vriend. Gewoon satel-
lietbeelden bekijken. In de buurt van een kanaal, een 
rivier of langs het spoor liggen vaak de interessantste 
objecten.

Meestal reist hij alleen, een enkele keer onder leiding 
van een gids, zoals de twee keer dat hij afreisde naar 
Tsjernobyl, bekend vanwege het ongeluk met de nabij-
gelegen kernreactor in 1986. ‘Het leek me niet handig 
om in een land als Rusland opgepakt te worden, van-
daar dat ik ervoor gekozen heb deze reizen onder bege-
leiding te doen.’ Tsjernobyl telde voor 1986 nog 14.000 
inwoners maar is nu een spookstad, wat ook geldt voor 
het nabijgelegen Pripjat (ooit 55.000 inwoners). >> 

De voormalige bedrijfsschool van 
De Schelde in Vlissingen
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DE SCHOONHEID VAN HET VERVALWAT IN NEDERLAND LEEGSTAAT, WORDT 
OF SNEL GESLOOPT OF HERMETISCH 
AFGESLOTEN EN ONDER ALARM GEZET’

‘
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6 TIPS VOOR URBEX-FOTOGRAFEN

1. Respecteer de locaties, neem niets mee, 
laat alles zoals u het hebt aangetroffen. 

2. Als u een afgesloten gebouw binnengaat, 
bent u in overtreding.  
En ook als het niet is afgesloten, is het 
 officieel vaak verboden om naar binnen te 
gaan. Goed om over na te denken.

 

3. Oude gebouwen zijn vaak onveilig.  
Denk aan trappenhuizen, liftschachten en 
 vloeren. Daarom is het verstandig om in 
elk geval met z’n tweeën te gaan. Denk 
ook aan zaklampen, voldoende water en 
een opgeladen telefoon. 

4. In verlaten gebouwen is het vaak  donker; 
gebruik daarom een statief. En als u dat 
doet, kies dan een lage ISO-waarde, voor 
een groter bereik tussen licht en donker.

 

5. Fotograferen op de automaat is meestal 
niet de beste optie; kies liever voor de 
diafragmavoorkeuzestand. Foto’s zullen 
in donkere ruimtes dan nog vaak te licht 
uitvallen. Dit kun je aanpassen door de 
belichtingscompensatie te gebruiken. 

6. Zeker als een gebouw plotseling lijkt te 
zijn verlaten en her en der nog wat oude 
troep rondslingert, kunnen ook detail-
foto’s (een wekker, een oude tafel) goed 
uitpakken. 
(Bron: www.digifotostarter.nl)

Dit was de cokesfabriek in Sluiskil, destijds officieel van de 
Association Coopérative Zélandaise de Carbonisation (ACZC). 
Veel van de machines zijn intussen overgebracht naar het 
Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent
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Ultiem genot voor urbex-fotografen. ‘In een gebied tot 
30 kilometer van de centrale mag je, vanwege de radio-
actieve straling, maar een beperkte periode verblijven. 
Heel raar als je zo’n gebied binnenloopt: je stapt door 
een hek en ineens is er niemand meer. Alsof je een 
computergame binnengaat.’

Urbex-fotografen spelen met de grens van wat mág 
en wat verboden is. André Joosse zegt dat hij eigen 
normen heeft. ‘Er zijn nogal wat fotografen die huizen 
binnengaan waarvan de inwoners zijn overleden en de 
familie geen enkele belangstelling heeft voor de erfenis. 
Dat doe ik niet, dan zou ik echt het gevoel hebben in te 
breken. Maar een fabriek waarvan de deur openstaat, 
is wat mij betreft geen probleem.’ 
En het moet hem ook niet te ingewikkeld worden om 
binnen te komen, dus klimpartijen uithalen en de 
boel openbreken, dat zul je hem niet gauw zien doen. 
Een enkele keer is hij weggestuurd en één keer voelde 
een politieman zich genoodzaakt een bekeuring uit te 
delen.

RISICO’S
Blijft overeind dat een hobby als deze gevaarlijk kan 
zijn. Gebouwen staan vaak niet voor niets leeg en het 
is vaak niet voor niets verboden om ze te betreden. 
 Joosse: ‘Inderdaad, je moet zeker voorzichtig zijn. 
 Blijven nadenken en niet even een stapje achteruit 
doen zonder om te kijken. Maar ik denk dat ik aardig 
goed kan beoordelen waar de risico’s zitten. Als iets 
echt verroest is, dan moet je er natuurlijk niet op gaan 
staan en als het dak grotendeels verdwenen is, dan is 
die houten vloer eronder waarschijnlijk niet echt be-
trouwbaar meer. Dat moet je goed kunnen beoor delen. 
Maar misschien is het grootste risico nog wel dat je 
criminelen kunt tegenkomen, zoals koperdieven.  
Bij hen blijf ik het liefste uit de buurt.’
Urbex-fotografie lijkt per saldo een liefhebberij voor 
Einzelgängers, zeker als je het goed wilt doen en wilt 
vermijden dat je een locatie moet delen met een luid-
ruchtige, plaatselijke fotoclub. Maar André Joosse is in-
middels zolang actief dat hij een groot aantal  ‘collega’s’ 
kent. Soms gaan ze barbecuen op een verlaten plek in 
de Ardennen. En ze hebben ook een keer een feestje ge-
had in een hotel in het Duitse Harzgebergte. Maar dan 
wel in stijl; het hotel stond al meer dan tien jaar leeg.

De foto’s bij dit artikel zijn door André Joosse gemaakt 
in Nederland. Een deel van zijn werk is samengebracht 
op twee websites: 
www.urbex.nl
www.30yearslater.com

Koningsbosch, ofwel het klooster van de liefdezusters van 
het kostbaar bloed, in Limburg. Gefotografeerd voordat een 
nieuwe eigenaar het pand omtoverde in een luxe hotel

Dit was een verzorgingshuis in ZuidHolland

Een beeld uit 2006: het fabrieksgebouw van Avis 
blauwsel en verffabrieken in Westzaan. Dat er blauwsel 
werd geproduceerd was duidelijk te zien

DE SCHOONHEID VAN HET VERVAL
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VOORTLEVEN IN EEN FONDS OP NAAM

et Prins Bernhard Cultuurfonds fungeert als paraplu 
voor maar liefst vierhonderd fondsen op naam: fond-
sen met een minimale inleg van 50.000 euro, die met 
name door particulieren in het leven zijn geroepen, 
veelal met een looptijd van vijf tot twintig jaar. In die 
periode wordt het geld uitgegeven aan een doel dat 
de schenker vooraf heeft vastgesteld.
Het Cultuurfonds werkt al sinds de jaren tachtig 
van de vorige eeuw met fondsen op naam. Bij andere 
organisaties, zoals Artsen zonder Grenzen of Kerk 

in Actie, is het fenomeen jonger en zijn de aantallen veel kleiner. Toch zien de 
 meeste ‘paraplufondsen’, die het opzetten van een fonds op naam onder hun vleu-
gels mogelijk maken, de belangstelling toenemen. ‘Wij hebben de afgelopen twee 
jaar een stuk of zeven fondsen op naam gekregen’, vertelt Kees van den Berg, 
relatie beheerder particulieren bij Kerk in Actie. ‘Voor die tijd hadden we er geen. 
De meeste fondsen bij Kerk in Actie hebben een korte looptijd van zo’n vijf jaar. 
Ze zijn opgericht door mensen die graag zelf de regie houden over wat er met hun 
geld gebeurt en hopen om daar deels of helemaal nog de revenuen van te zien’, 
zegt Van den Berg.

BIJ LEVEN
Schenken via een fonds op naam kan na het overlijden, maar steeds vaker kiezen 
mensen ervoor om het bij leven te doen. Marceline Loudon, adviseur mecenaat bij 
het Prins Bernhard Cultuurfonds: ‘Steeds meer mensen vinden een CultuurFonds 
op Naam een mooie manier om bij te dragen aan wat zij belangrijk vinden. Ze 
vinden het ook plezierig om zelf richting te kunnen geven aan hun geefwens. In 
de cultuursector is bovendien de terugtredende overheid een belangrijke drijfveer 
voor mensen om een fonds op naam in te stellen.’

De grootte van de fondsen die onder het Prins Bernhard Cultuurfonds vallen, 
varieert van 50.000 euro tot enkele miljoenen. ‘We nemen de tijd om vooraf goede 
afspraken te maken’, vertelt Loudon, ‘zodat we over en weer weten wat we van 
elkaar kunnen verwachten.’ Hoe meer geld mensen inbrengen, hoe specifieker ze 
kunnen zijn in de invulling van hun geefwens.
Loudon ziet (bescheiden) trends in de doelen die met fondsen op naam worden 
gesteund. ‘Jong talent dat een kans moet krijgen die het anders niet zou krijgen, 
doet het goed, evenals cultuureducatie voor kinderen.’

ZELFSTANDIG OF NIET?
Wie een fonds op naam wil instellen, doet er verstandig aan een parapluorgani-
satie te zoeken die goed aansluit bij het beoogde doel. Veel organisaties zorgen 
er zelf overigens ook voor dat ze alleen maar fondsen op naam ‘aannemen’ die bij 
hen passen. ‘Wij hebben zes thema’s vastgesteld voor fondsen op naam die bij het 
werk van onze organisatie passen’, vertelt Elvira van Hooff van Artsen zonder 
Grenzen (AzG). >>

HZelf een fonds  
instellen voor een 
goed doel – het 
klinkt ingewikkel
der dan het is. 
Veel goededoelen  
organisaties  
maken het moge
lijk om onder  
hun vleugels een  
fonds met een  
zelfgekozen naam 
in te stellen. Alles 
zelf in de hand 
houden met een 
eigen stichting 
kan ook, maar 
dan moet er wel 
genoeg deskun
digheid voorhan
den zijn.



AzG heeft fondsen op naam een paar jaar geleden mogelijk gemaakt ‘omdat er vraag 
naar was’. Inmiddels heeft AzG ‘een handvol’ fondsen onder zich. De thema’s moeder- 
en-kindzorg en noodhulp blijken het goed te doen. Specifieker dan die thema’s wil AzG 
zich niet binden. ‘Als onafhankelijke en neutrale organisatie willen wij zelf kunnen 
bepalen waar het geld het hardst nodig is, dus hebben wij het liefst niet-geoormerkte 
giften. Dat is waarschijnlijk de reden dat mensen eerder denken aan andere vormen 
van schenken dan aan Artsen zonder Grenzen.’

Wie helemaal zelf de regie wil houden, kan een eigen stichting oprichten, met een eigen 
bestuur. Er bestaan diverse zelfstandige fondsen die uit een nalatenschap zijn opge-
richt zoals het Kinderfonds Van Dusseldorp (zie kader ‘Voor kinderen die het moeilijk 
hebben’), maar dan moet er genoeg tijd en deskundigheid voorhanden zijn om het fonds 
goed te besturen en de continuïteit te waarborgen. Veel stichtingen die aanvankelijk 
zelfstandig zijn opgericht vanuit een nalatenschap, hebben inmiddels gekozen voor de 
ondersteuning van een professionele organisatie die hen (vrijwel) al het werk uit han-
den neemt.

KINDERFONDS VAN DUSSELDORP
Voor kinderen die het moeilijk hebben

Het Haarlemse echtpaar Van Dusseldorp liet ruim zestig jaar geleden een legaat na 
om bij te dragen aan het geluk en de levensvreugde van kwetsbare kinderen. Het 
echtpaar had zelf geen kinderen en was zeer begaan met kinderen in kwetsbare 
situaties, vertelt penningmeester Dancker Bijleveld van het Kinderfonds Van Dussel-
dorp.
Toen mevrouw Dusseldorp in 1955 als laatste van de twee overleed, werd een fonds 
opgericht om de nalatenschap van het echtpaar te beheren. Bijleveld: ‘Door goed 
beheer in de vorm van beleggingen hebben we over de afgelopen zestig jaar sub-
stantieel méér kunnen uitgeven dan het oorspronkelijke vermogen was. We kunnen 
circa 500.000 à 600.000 euro per jaar uitgeven zonder veel in te teren op het ver-
mogen.’

Het fonds beschrijft de doelgroep als ‘lichamelijk, verstandelijk of sociaal-emotio-
neel beperkte kinderen’. De gesteunde projecten lopen zeer uiteen, van een ver-
voersvoorziening voor een thuiswonend kind met een handicap, tot bijdragen aan 
sportvoorzieningen bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. ‘We krijgen zo’n 
zeshonderd aanvragen per jaar, waarvan we ongeveer driehonderd honoreren.’ 
‘Een goed beheer van de stichting, met verschillende deskundigheden in het be-
stuur en transparante verantwoording, is essentieel’, aldus Bijleveld. 

Zelf vindt hij het ‘mooi om van betekenis te kunnen zijn voor de maatschappij’. 
Vergeleken met andere landen ‘wemelt het in Nederland van de stichtingen en 
fondsen’, zegt hij, onder meer voor kinderen aan de onderkant van de samenleving. 
‘Zonder al die goede doelen zouden zij zonder meer slechter af zijn.’

KAREL GEELEN FONDS
Zelfhulp en lotgenotencontact helpt bij psychiatrische 
problemen

Karel Geelen was onderzoeker bij het Trimbos-instituut toen hij in 2004 na een kort 

EEN FONDS 
OP NAAM 
INSTELLEN? 
ZOEK EEN 
PARAPLU
FONDS DAT 
GOED AAN
SLUIT BIJ 
HET BEOOG
DE DOEL
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ziekbed overleed. ‘Hij wilde zijn nalatenschap graag 
inzetten voor lotgenoten contact en zelfhulp van 
mensen met psychiatrische problemen’, vertelt Ben 
Roelands, hoofd projecten bij MIND Fonds Psychi-
sche Gezondheid. De broer en enkele goede vrien-
den van Geelen namen na zijn overlijden contact op 
met MIND (toen nog Fonds Psychische Gezondheid), 
om onder de vleugels van die organisatie een fonds 
op naam op te richten. 

Het Karel Geelen Fonds ‘past bij de genen’ van MIND 
Fonds Psychische Gezondheid, vertelt Roelands.  
‘Wij hadden zelfs onderzoeksprojecten van hem 
mede gefinancierd.’
De betrokkenheid van Geelen bij mensen met 
psychiatrische problematiek was enorm. ‘Zelfs nu 
herinneren mensen zich hem. Het was zijn vaste 
overtuiging dat zelfhulp en lotgenotencontact voor 
GGZ-cliënten erg helend kan zijn, naast professione-
le hulp.’

Het Karel Geelen Fonds bestond bij aanvang uit on-
geveer een ton in euro’s. De bedoeling was om dat 
in een jaar of tien te besteden. ‘Door aanvullingen 
van collega’s en familie van Karel is de looptijd in-
middels al dertien jaar. We verwachten volgend jaar 
de laatste uitgaven te doen.’ Met het geld is  onder 
meer een training betaald voor het runnen van een 
autismecafé, bedoeld voor ouders van een kind met 
autisme. Daarnaast heeft het fonds bijgedragen aan 
het Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant en aan een 
symposium/lotgenotendag over ‘verlaat verdriet’ 
van volwassenen die op jonge leeftijd een van hun 
ouders hebben verloren.

De naasten van Karel Geelen zijn na dertien jaar nog 
steeds betrokken bij het fonds. Roelands: ‘Zij spelen 
bijvoorbeeld een rol in het beoordelen van aanvra-
gen. Daarmee dragen ze eraan bij dat MIND al die 
jaren in de geest van Karel Geelen heeft gehandeld.’
www.psychischegezondheid.nl/karel-geelen-fonds

STONE FUND
Opleiding voor lokale (ex-)medewerkers 
Artsen zonder Grenzen

Riekje Elema en Albertien van der Veen werden 
vriendinnen in 1987, toen ze beiden voor Artsen 
zonder Grenzen (AzG) in Uganda werkten. Elema is 
opgeleid als verpleegkundige, Van der Veen als voe-
dingskundige, maar door de jaren heen vervulden >> 

VOORTLEVEN IN EEN FONDS OP NAAM

HOE ZET IK EEN FONDS OP NAAM OP?

Het opzetten van een fonds op naam is relatief 
eenvoudig, zeker als u kiest voor samenwerking met 
een bestaand goed doel dat hiermee ervaring heeft. 
De stappen die dan genomen worden zijn globaal 
als volgt:

1. U kiest een organisatie die aansluit bij de doel-
stelling die u voor ogen hebt en die het mogelijk 
maakt om een fonds op naam op te richten.  
De meeste fondsen hanteren een ondergrens 
van 50.000 euro (vanwege het administratieve 
werk dat ze ervan hebben), maar er zijn uitzon-
deringen. Kerk in Actie maakt bijvoorbeeld al 
vanaf 5.000 euro een fonds op naam mogelijk.  
U kiest zelf de naam van het fonds. 

2. U maakt afspraken over de looptijd, het beoogde 
doel en de manier waarop de koepelorganisatie 
verantwoording aan u aflegt. De manier waarop 
deze afspraken worden vastgelegd, kan per orga-
nisatie verschillen.  

3. Als u bij leven wilt schenken, hoeft u in  principe 
niet naar de notaris. De schenking wordt gere-
geld via een ‘onderhandse overeenkomst’ (of 
soms meerdere). Schenken kan in één keer of in 
jaarlijkse termijnen. 

4. Als u wilt dat de schenking pas na uw overlijden 
plaatsvindt, moet u naar de notaris om dat in 
uw testament te laten vastleggen. U kunt de 
 beoogde organisatie tot erfgenaam benoemen 
(voor een bepaald percentage van de erfenis) of 
een legaat nalaten (voor een bepaald bedrag).  
Voor een fonds op naam gelden dezelfde fis-
cale regels als voor een gewone gift. Als de gift 
terechtkomt bij een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI), is die aftrekbaar voor de belas-
ting. 

Zie voor de fiscale regels rond schenken en nalaten 
ook het artikel op pagina 84
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beiden ook diverse coördinerende en managementfuncties binnen de organisatie. 
Het viel hen op dat sommige lokale medewerkers in een gat vallen op het moment 
dat de hulporganisatie vertrekt. Elema: ‘Lokale medewerkers blijven vaak in hun 
eigen land als AzG vertrekt. Intussen zijn ze wel getraind, maar hebben ze lang niet 
altijd een papiertje gehaald waarmee ze verder kunnen. Artsen vinden doorgaans 
hun weg wel, voor verpleegkundigen is het al een stuk lastiger, laat staan voor men-
sen die bijvoorbeeld in de logistiek of de voorlichting werkten.’ 

Het lot van deze groep gaat de beide vrouwen aan het hart, ook al werken ze 
inmiddels niet meer voor Artsen zonder Grenzen. Vorig jaar richtten ze het Stone 
Fund op, een fonds op naam onder de vleugels van Artsen zonder Grenzen. ‘Stone’ 
staat voor Support to Training Of National Expertise. ‘Een fonds als het onze was in 
principe niet mogelijk binnen AzG, omdat het niet binnen de thema’s valt. Maar als 
oud-medewerkers kenden we de weg binnen de organisatie en hebben we het toch 
voor elkaar gekregen.’ 
Met een eigen bijdrage en wat hulp van familie en vrienden kwamen ze op een 
 beginkapitaal van 32.000 euro, dat inmiddels is uitgegroeid tot 37.000 euro. Het 
geld is bedoeld om lokale medewerkers een opleiding te geven die perspectief 
biedt ná hun functie bij AzG. De eerste zes opleidingen zijn inmiddels gefinancierd. 
Het fonds blijft zeker vijf jaar bestaan, zegt Elema. ‘En hopelijk langer.’

EDITH OEN-OEI SCHONE KUNSTEN FONDS 
Verfraaiing van Amsterdamse gevels

Het lijkt alsof Gay Lee Oen het fonds dat ze uit de nalatenschap van haar moeder 
heeft ingesteld, alleen naar haar moeder heeft genoemd. Maar, vertelt ze lachend, 
ze heeft ook haar eigen naam erin verstopt. ‘Gay Lee’ is Chinees voor Schone Kun-
sten. ‘Het fonds is dus genoemd naar mijn moeder én mij.’

Edith Oen-Oei overleed in 2014. Zij en haar man hadden de allereerste Indische 
toko in Amsterdam, vertelt de dochter. ‘Mijn moeder heeft geld verdiend door hard 
te werken.’ Gay Lee Oen zelf is historica en erg actief als vrijwilliger bij onder meer 
het gidsengilde, de Stichting Stadsherstel en de Heemschut Erfgoedvereniging. 
‘Mijn moeder was altijd erg enthousiast over wat ik deed. Na het overlijden van mijn 
vader hebben we samen veel gereisd om mooie dingen te zien.’ Een CultuurFonds 
op Naam voor de verfraaiing van gevels en ornamenten in Amsterdam was voor  
Gay Lee Oen dan ook een natuurlijke stap. 
Het Edith Oen-Oei Schone Kunsten Fonds bestaat sinds vorig jaar. De oprichting 
was snel geregeld. ‘Ik wist precies wat ik wilde en het Prins Bernhard Cultuurfonds 
heeft natuurlijk veel ervaring met CultuurFondsen op Naam.’

‘Het geeft een fijn gevoel dat ik eraan bijdraag dat Amsterdam nog mooier wordt. 
En het mooie is: door bij leven te schenken, word ik betrokken bij de projecten waar 
het geld naartoe gaat én kan ik het resultaat nog zien.’ 
Het eerste project waaraan haar fonds heeft bijgedragen, is de restauratie van 
 bijzondere gevelelementen op het ‘Huis met de Hoofden’ aan de Keizersgracht, 
zoals wereldbol, bordes en familiewapens. ‘Als ik als gildegids een groep mensen 
rondleid, kan ik straks een heel persoonlijk verhaal bij dit pand vertellen. Daar ge-
niet ik echt van.’ <<

ALLES ZELF DOEN? ZORG DAN VOOR GOED BESTUUR!



Een betere behandeling komt 
steeds dichterbij.  We hopen 

Parkinson te remmen of zelfs
te stoppen.

Steun de mogelijke doorbraak van 
dr. Wim Mandemakers!

Met dit onderzoek kunnen we in de nabije toekomst het afsterven van 
zenuwcellen mogelijk voorkomen en daarmee Parkinson afremmen of stoppen.

U vormt een onmisbare schakel in onze zoektocht naar genezing.

Doneer op NL10 ABNA 0504 201 530 of via www.parkinsonfonds.nl.

Dr. Wim Mandemakers

Stichting ParkinsonFonds fi nanciert belangrijk onderzoek van vooraanstaande medici en 
wetenschappers om de ziekte van Parkinson te voorkomen of te genezen.

info@parkinsonfonds.nl • Hoofdweg 667-A • 2131 BB Hoofddorp 
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Het Mauritshuis in uw testament
In het Mauritshuis vindt u het beste van de Nederlandse schilderkunst 
uit de Gouden Eeuw. Vermeers Meisje met de parel, De stier van Potter 

en Het puttertje van Fabritius schitteren in de intieme zalen van het 
zeventiende-eeuwse gebouw. 

Voor al uw vragen over schenken kunt u ook contact opnemen met  

Boudewijn Koopmans: b.koopmans@mauritshuis.nl of 070 302 3442

Catharina Duschka: c.duschka@mauritshuis.nl of 070 302 3445

www.mauritshuis.nl

De kern van de collectie bestaat uit de 
schilderijen die koning Willem I erfde van zijn 
vader, stadhouder prins Willem V. De koning 
schonk ze aan het begin van de negentiende 
eeuw aan de nieuwe Staat der Nederlanden. 
Veel verzamelaars hebben sindsdien 
door schenkingen en nalatenschappen 
bijgedragen aan de groei van onze collectie 
meesterwerken.

Ook tegenwoordig ontvangen wij regelmatig 
een legaat of nalatenschap van mensen die 
het Mauritshuis een warm hart toedragen. 
Dankzij die bijdragen is het mogelijk om 

onderzoek te doen, tentoonstellingen te 
organiseren of onze collectie uit te breiden 
met nieuwe schilderijen. 

Welkom
Wij willen de bezoekers van nu maar ook die 
van de toekomst graag laten genieten van ons 
museum. U kunt ons daarbij helpen door het 
Mauritshuis in uw testament op te nemen. 
Wij stellen iedere gift van harte op prijs, 
van klein tot groot. Tijdens een persoonlijk 
gesprek bespreken we graag wat uw bijdrage 
voor het museum kan betekenen. U bent van 
harte welkom.



Geef om je hersenen

Wat wilt u aan volgende 
generaties meegeven?

Gezonde hersenen zijn van levensbelang, maar vrijwel iedereen 
krijgt in zijn of haar leven te maken met een hersenaandoening. 
Een beroerte, de ziekte van Parkinson of dementie, het kan 
iedereen overkomen. Per jaar komen er 160.000 mensen met 
een hersenziekte bij. Bijna een half miljoen mensen in Nederland 
kampen met blijvende ernstige gevolgen. Ook naasten worden 
hierdoor getroffen. Dat moet stoppen! En het kán stoppen.
Daarom laten we wetenschappelijk onderzoek doen, voeren we 
vernieuwende projecten uit en dragen we bij aan goede patiëntenzorg.

Wilt u bijdragen aan het bestrijden van 
hersenaandoeningen, verbeteren van 
patiëntenzorg en het gezond houden van 
hersenen? Voor patiënten van nu en in de 
toekomst? Ga naar www.hersenstichting.nl 
of neem contact op met 
Henriëtte Hindriks: 
070-302 47 40
hhindriks@hersenstichting.nl
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voor het museum kan betekenen. U bent van 
harte welkom.
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Ze hebben oorlogen overwonnen, stormen getrotseerd en ziektes verslagen. Al honderden 
jaren staan ze op die ene plek. Nederland staat vol bijzondere bomen. Uniek vanwege hun 
uiterlijk, leeftijd of verhaal. Oud hout en zeldzaam levend erfgoed. 

OP STAND GESNOEID 

De Linde van Sambeek 
Sambeek (Noord-Brabant)
400 tot 1.000 jaar oud 

Vlakbij de Maas, aan de zuidkant van het dorpje 
Sambeek, bij Boxmeer staat een oude knoes
tige lindeboom. De Linde van Sambeek is een 
Hollandse linde, ook wel koningslinde genoemd 
en heeft een stamomtrek van 790 centimeter. 
Daarmee is het de dikste linde van Nederland. 

ETAGES

De Linde van Sambeek was oorspronkelijk een 
etagelinde. Dit type werd op een bepaalde 
manier gesnoeid, waardoor er meerdere etages 
ontstonden. De opbouw van een etagelinde zou 
de standenmaatschappij  symboliseren. Histo
rische etagebomen werden gewoonlijk in drie 
etages gevormd: het volk, de leiders van de kerk 
en god. Waar dit snoeigebruik vandaan komt, is 
onbekend.
Bij een heftige storm in 1901 zijn de boven
ste twee etages van de Linde van Sambeek 
 gesneuveld. In de holle stam is kort daarna een 
nieuwe stam ontstaan uit het oude wortelstel
sel. De hoogte van de linde is op dit moment 
zo’n 24 meter. De boom is vanaf de jaren zeven
tig van de vorige eeuw meerdere malen door 
boomchirurgen onder handen genomen. Door 
deze ingrepen wordt de boom nu bij elkaar 
gehouden door vele  meters staal. 

De leeftijd van de Linde van Sambeek blijft een 
schatting: sommigen beweren dat hij meer dan 
1.000 jaar oud is, maar deskundigen houden 
het op 400 tot 500 jaar. Omdat de boom hol 
is, zullen de jaarringen nooit geteld kunnen 
worden. 

OUD HOUT



FAMILIEZAKEN
BOEKHANDEL RUTGERS

De meeste ondernemingen zijn familiebedrijven. 
Vele overleven de eerste generatiewisseling niet. 
Soms lukt dat echter wonderbaarlijk goed. Hoe is 
de praktijk van een bedrijf als familiebezit?

82

Saskia en Joke Heijink 
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Tekst Barbara Schilperoort | Fotografie Gabby Louwhoff 

FAMILIEZAKEN

Ritium num dipid 
magnisc ienimusant 
quia quate nuscimi-
lit dolor

In de jaren dertig van de vorige eeuw 
begon oma Rutgers een bibliotheek, naast 
de drukkerij van haar man in de Spoor-
straat van Varsseveld. Na de oorlog werd 
de bibliotheek een boekwinkel, met vooral 
plattelandsromans in het assortiment. 
‘Die lazen de mensen hier in de Achter-
hoek graag’, vertelt haar dochter Joke 
Heijink. 

Ze groeide op tussen de boeken van haar 
moeders winkel, kon al lezen voordat ze 
naar school ging. ‘Het woonhuis lag achter 
de zaak. Winkels waren toen lang open, 
ook ’s avonds. De hele dag liepen moeder 
en haar hulp heen en weer tussen winkel 
en huishouden. Klanten van de boekwin-
kel en de drukkerij kwamen ook thuis 
over de vloer. Het was altijd rommelig 
druk.’ 
Daarom peinsde ze er niet over om in de 
boekhandel te gaan werken. Haar man 
wist haar over te halen. ‘Hij vond het niks 
voor mij om alleen het huishouden te 
moeten doen.’ In 1963 verhuisden opa en 
oma Rutgers. Joke en haar man lieten het 
pand verbouwen: de oude drukkerij werd 
bij de winkel getrokken, het woonhuis 
erachter uitgebreid. Zo ging Boekhandel 
Rutgers over naar de tweede generatie.  
Er kwam meer literatuur in het assorti-
ment. En die verkocht goed. 

VOF

Al sinds haar middelbare schooltijd werk-
te Joke’s dochter Saskia tijdens vakanties 
en op zaterdagen mee in de boekhandel 
(en de lokale bibliotheek). In een drukke 
decembermaand belandde moeder Joke 
onverwachts in het ziekenhuis. 
Saskia was al het huis uit, maar nam de 
zaken waar. ‘Toen realiseerde ik me dat 

ik het werk eigenlijk zó leuk vond dat ik 
besloot mijn studie Slavische talen op te 
geven.’ Moeder Joke en dochter  Saskia 
sloten een VOF en gingen samen in  zaken. 
Joke en haar man hadden Saskia’s  
jongere zus officieel tot haar 23e jaar 
bedenktijd gegeven of ze ook in de  winkel 
wilde meedraaien. Zij had toen geen 
belangstelling, maar werkt sinds een paar 
jaar, in loondienst, met veel plezier in de 
winkel mee. 

Toen Joke en haar man in 1988 een   
nieuw huis lieten bouwen, kochten   
Saskia en haar man op hun beurt het 
woonhuisdeel achter de winkel. In 2000 
nam Saskia de winkel over. Haar moeder 
bleef tot haar pensioen in 2004 in loon-
dienst meewerken. Het kapitaal van Joke 
bleef in de winkel. Saskia betaalt haar 
moeder daarover rente. Na het overlijden 
van hun moeder erven beide dochters 
haar woonhuis. Maar Saskia ontvangt 
minder, omdat het erfdeel van de winkel 
haar ook toevalt. 

Adriaan van Dis

Moeder en dochter konden het altijd goed 
vinden, ook over de koers van de nog 
steeds goedbezochte winkel. Er gebeurt 
van alles: literaire avonden, signeer-
sessies, cursussen, kinderleesclubs, work-
shops enzovoort. Diverse schrijvers zijn 
vaste gast. ‘Adriaan van Dis is hier al zo’n 
tien keer geweest. Hij grapte dat we hem 
de volgende keer met een fanfare moeten 
ontvangen.’

Zelf vragen over het overdragen van een 
familiebedrijf? Lees dan het artikel met 
praktische tips op pagina 124

Van moeder op dochter op dochter 

FAMILIEZAKEN



84

9 VRAGEN (EN 
ANTWOORDEN) OVER 
SCHENKEN NALATEN 
EN BELASTINGEN  

WIE IS ER 
BANG 
VOOR DE 
FISCUS?

Tekst Roel Smit | Illustratie Ronald Koopmans



VOOR NU EN LATER WINTER 2018

85

WIE IS ER BANG VOOR DE FISCUS?

1. WAAROM MOETEN MIJN ERFGENAMEN EIGENLIJK 
BELASTING BETALEN OVER DE ERFENIS?

Goeie vraag! Erfbelasting wordt door velen als onredelijk ervaren. Er wordt 
immers belasting geheven over vermogen waarover al (inkomsten)belasting is 
betaald toen het werd verdiend en waarover vaak ook vele jaren (vermogens)
belasting is betaald. 
Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant is dat  erfbelasting niet wordt 
geheven bij degene die het vermogen bijeen heeft gebracht, maar bij wie het (vaak 
zonder grote inspanningen) in de schoot geworpen krijgt. En dan is erfbelasting 
(net als bijvoorbeeld kansspelbelasting) misschien niet zo onredelijk. 
Economen zijn het onderling niet eens over het nut en de redelijkheid van deze 
belastingsoort. Je kunt je er druk om maken, maar feit is dat de overheid geen 
enkele aanstalten maakt om de belasting op erfenissen en schenkingen (totale 
opbrengst in 2017 circa 1,8 miljard euro) af te schaffen. We hebben er dus voor-
lopig mee te leven.

2. HOEVEEL MOETEN MIJN ERFGENAMEN AFREKENEN 
MET DE FISCUS?

Dat varieert van 10 tot 40 procent van hetgeen ze erven, na aftrek van de gelden-
de vrijstelling. Bij het bepalen van de tarieven en de hoogte van de vrijstellingen 
hanteert de (Successie)wet het principe dat het hemd nader is dan de rok.
Dat betekent dat partners de grootste vrijstelling krijgen. Zij hoeven over de 
eerste 638.089 euro (bedrag 2017) geen belasting te betalen en over het meerdere 
10 procent. Wordt het belastbare bedrag hoger dan 122.269 dan moet over het 
meerdere 20 procent worden afgerekend met de fiscus.
Het is de moeite waard om te kijken hoe u die vrijstelling optimaal kunt benutten 
ten behoeve van de langstlevende partner in een testament. 
De vrijstelling geldt overigens alleen voor levenspartners die met elkaar zijn 
gehuwd, een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan of een notarieel samen-
levingscontract hebben gesloten. 
Onder bepaalde omstandigheden kunnen ook mantelzorgers – mits inwonend 
en met een notarieel samenlevingscontract – als partner worden aangemerkt en 
hebben zij dus ook recht op het bijbehorende tariefvoordeel en de hogere vrijstel-
ling. Een notaris of belastingadviseur kan u precies vertellen of u daarvoor in 
 aanmerking komt. >>

EIGENLIJK 
WETEN WE 
HET ALLEMAAL 
WEL EEN 
BEETJE: OVER 
ERFENISSEN EN 
SCHENKINGEN 
MOET BELASTING 
BETAALD 
 WORDEN. MAAR 
NIET ALTIJD. EN 
SOMS KUNT U DE 
AANGIFTE VOOR 
ERFGENAMEN 
LAAG HOUDEN, 
BIJVOORBEELD 
DOOR SLIM TE 
SCHENKEN. 
HOE ZIT HET 
PRECIES? UITLEG 
AAN DE HAND 
VAN NEGEN 
VRAGEN EN  
ANTWOORDEN.

Economen zijn het onderling niet eens over 
het nut en de redelijkheid van erfbelasting
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Kinderen vallen in hetzelfde belastingtarief (10 tot 20 procent) als partners. Hun 
 vrijstelling is echter lager: 20.209 euro (2017). Gaat het om een gehandicapt kind dat 
grotendeels door de overleden ouder onderhouden werd, dan bedraagt de vrijstelling 
60.621 euro (2017). Voor ouders geldt een vrijstelling van 47.859 euro (2017). Voor alle 
overige partijen is de vrijstelling voor erfbelasting 2.129 euro. ANBI’s (door de fiscus 
erkende goede doelen) vormen hierop een uitzondering, waarover straks nog iets meer.

Niet alleen zijn de vrijstellingen lager, de tarieven voor kleinkinderen, ouders 
en overige verkrijgers liggen aanzienlijk hoger.

Op de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) staat een handige 
rekenhulp, die u precies vertelt wat onder welke omstandigheden aan erfbelasting moet 
worden betaald.
Voorbeeld: u erft 100.000 euro. Als u echtgenoot of geregistreerd of samenwonend 
partner bent van de overledene, dan betaalt u geen erfbelasting (wat u erft valt immers 
geheel onder de fiscale vrijstelling). Bent u kind van de overledene, dan betaalt u 8.865 
euro (2017) en bent u kleinkind dan moet 17.514 euro worden afgerekend. De ouder van 
een overledene zou bij een erfenis van 100.000 euro 22.345 euro moeten betalen. Bent 
u niets van dat alles (en ook geen goed doel), dan bedraagt de erfbelasting over dezelfde 
erfenis 44.867 euro.

3. HOE KAN IK ERVOOR ZORGEN DAT MIJN KINDEREN ZO 
MIN MOGELIJK BELASTING HOEVEN TE BETALEN?

Het beste advies dat we kunnen geven, is: laat u hierover adviseren door een deskun-
dige, bijvoorbeeld een notaris of belastingadviseur. Het kan echter zeker verstandig zijn 
om bij leven al een deel van het vermogen weg te schenken. Wat u bij leven vrijgesteld 
schenkt, kan niet meer belast worden met erfbelasting. Door slim om te gaan met schen-
kingen kunt u het bedrag dat uiteindelijk bij de begunstigden terechtkomt substantieel 
verhogen. Dat geldt zeker bij wat grotere vermogens. Door de schenkingen te spreiden, 
kunt u maximaal profiteren van lagere tarieven en optimaal gebruikmaken van de vrij-
stellingen in het schenkingsrecht. Maar pas op: ook hier gelden beperkingen! 

4. IK KAN DUS NIET ONBEPERKT SCHENKEN AAN MIJN  
KINDEREN?

Zeker niet. Overschrijdt u een bepaald maximum, dan kan de fiscus alsnog aan de deur 
kloppen. De basisregels zijn: kinderen (ongeacht leeftijd) mogen jaarlijks 5.320 euro 
(2017) belastingvrij ontvangen. Daarnaast is het mogelijk om kinderen tussen 18 en 
40 jaar eenmalig 25.526 euro (2017) belastingvrij te schenken. Dat kan overigens ook 
een schenking op papier zijn. Dat laatste kan handig zijn wanneer u als ouder dat geld 
eigenlijk niet contant hebt liggen of het nog niet echt weg wilt geven. Door een toezeg-
ging te doen van schenking wordt er op papier een schuld aan het kind gecreëerd. Over 
die schuld moet de ouder wel elk jaar rente betalen. Het voordeel is dat het kind straks 
minder erfbelasting betaalt, mits de schenking op papier via de notaris gaat. 

Slim schenken betekent ook dat u optimaal gebruikmaakt van de mogelijkheden voor 
verhoogde vrijstelling. Sinds 1 januari 2017 is de verruiming van de eenmalige schen-
kingsvrijstelling terug. U mag iedereen die u hiervoor in aanmerking wilt laten komen 
(hoeft dus geen familie te zijn), mits tussen 18 en 40 jaar, eenmalig 100.000 euro belas-
tingvrij schenken. In het geval van bijvoorbeeld kinderen moeten eerdere eenmalige 
 belastingvrije schenkingen van dit bedrag worden afgetrokken. Dus: hebt u uw kind 

Op de website 
van de Belasting
dienst staat 
een handige 
rekenhulp, die 
u precies vertelt 
wat onder welke 
omstandigheden 
aan erfbelasting 
moet worden 
betaald
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twee jaar geleden al 53.016 euro geschonken, dan mag u in de genoemde periode nog 
46.984 euro belastingvrij schenken.

5. IS DE FISCUS VRIENDELIJKER VOOR GOEDE DOELEN DAN 
VOOR MIJN FAMILIE?

In zekere zin wel. Schenkingen aan goede doelen worden, onder bepaalde omstandig-
heden, door de Belastingdienst fiscaalvriendelijk behandeld.
Sinds 2005 hoeven goede doelen geen schenk- en erfbelasting te betalen. Dat wil zeggen: 
goede doelen met de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI). Met andere 
woorden: wat u geeft of nalaat, komt ook echt volledig ten goede aan het doel. Hebben 
we het over een erfenis, dan moet het goede doel wel met name genoemd worden in het 
testament dat u bij de notaris hebt laten opstellen. Het is handig om bij de Belasting-
dienst (www.belastingdienst.nl) even te checken of het doel dat u in gedachten hebt 
inderdaad nog steeds de ANBI-status heeft. Dat verandert nog weleens.
Ook sociaal belang behartigende instellingen (SBBI’s) hoeven geen erf- en schenk-
belasting af te dragen. SBBI’s zijn geen goede doelen, maar organisaties die een 
bepaalde maatschappelijke waarde hebben, zoals zangkoren, buurtverenigingen en 
 hobbyclubs. Ook goed om even te checken.

6. IS EEN GIFT AAN EEN GOED DOEL VOOR MIJZELF FISCAAL 
AANTREKKELIJK?

Als u bij leven een bedrag schenkt aan een goed doel, dan kunt u deze gift onder voor-
waarden aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 
Een van die voorwaarden is dat de instelling die de gift ontvangt bij de Belasting-
dienst geregistreerd staat als ANBI (of als ‘culturele ANBI’, waarover straks nog wat 
meer). Giften aan SBBI’s zijn niet fiscaal aftrekbaar. Wél aftrekbaar zijn giften aan een 
 ‘Steunstichting SBBI’. Dit zijn speciale stichtingen die worden opgericht om geld op te 
halen voor bijvoorbeeld een jubileumfeest.
Een andere voorwaarde is dat u de gift vrijwillig doet en dat u er niets voor terug-
krijgt. Als u dus bij een patiëntenvereniging een speciaal kookboek koopt of als u een 
lot koopt in een loterij, dan zijn dit geen aftrekbare giften. Aan de andere kant: als u 
kosten maakt voor een ANBI die niet worden vergoed of als u zonder betaling voor zo’n 
 instelling vrijwilligerswerk doet, dan is dat wel weer als gift te beschouwen. Kijk voor de 
precieze regels op de website van de Belastingdienst.

7. IK BEGRIJP DAT IK ZELF OOK FISCAAL VOORDEEL KAN  
HALEN UIT EEN SCHENKING AAN EEN GOED DOEL.  
HOE GROOT IS DAT?

Dat klopt. 
Er zijn voor de Belastingdienst twee soort schenkingen aan goede doelen.

De eerste is de eenmalige schenking. Hiervoor geldt een drempel. Een geschonken 
bedrag is pas aftrekbaar wanneer het meer is dan 1 procent van het belastbaar inkomen 
(met een minimum van 60 euro). Schenkingen in een kalenderjaar mogen bij elkaar 
worden opgeteld. Ofwel: bij een belastbaar inkomen van 30.000 euro moet u eerst 300 
euro aan goede doelen geven voordat de volgende giften aftrekbaar zijn. Overigens 
geldt er ook een maximum voor belastingvrij schenken: 10 procent van het zogeheten 
drempel inkomen (dat is het totaal van inkomens en aftrekposten, zonder de persoons-
gebonden aftrek). >>
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De tweede categorie is die van de periodieke schenking. Dan geeft u minimaal vijf jaar 
achtereen aan hetzelfde goede doel. Het leuke daarvan is dat dan de hele gift aftrekbaar 
is; er geldt dus geen drempel. Natuurlijk stelt de Belastingdienst daaraan wel enkele 
andere voorwaarden. Dat zijn:
• u bent verplicht elk jaar hetzelfde bedrag aan het goede doel te betalen (en dus 

 minstens één keer per jaar de schenking te doen);
• dat moet u minimaal vijf jaar achtereen doen (naar dezelfde instelling of vereniging);
• uw gift stopt bij uw overlijden of het overlijden van een ander, bijvoorbeeld uw 

broer of uw partner. U moet bij het vastleggen van de gift een keuze maken of u de 
 uitkeringen laat stoppen bij uw eigen overlijden of bij het overlijden van die ander.

Een voorwaarde is ook dat u de periodieke gift laat vastleggen in een notariële akte 
of schriftelijke overeenkomst. Een model daarvoor is te vinden op de website van de 
 Belastingdienst.

8. HEB IK VOOR EEN PERIODIEKE SCHENKING ECHT GEEN 
NOTARIS NODIG?

Dat is inderdaad niet meer verplicht. Het kan nu zonder tussenkomst van een notaris 
via een zogeheten ‘onderhandse schenkingsovereenkomst’ tussen de gever en het goede 
doel. 
Het heeft echter voordelen om via een notariële akte te schenken. Via zo’n akte staat 
immers vast dat het inderdaad de bedoeling van de schenker is om gedurende het ver-
melde aantal jaren het in de akte genoemde bedrag te schenken. De schenker of diens 
familie kan zich er later niet op beroepen ondoordacht te hebben gehandeld. 
Een tweede voordeel is dat vaststaat dat inderdaad de persoon die schenkt, zelf heeft 
getekend (de identiteit van de schenker staat vast). Ook zal de notaris u altijd kunnen 
informeren over de gevolgen van de schenking in combinatie met uw overlijden.
Sommige goede doelen betalen de akte voor u, als u een bepaald minimumbedrag 
structureel schenkt. Via www.schenken.nl is het opstellen van een notariële akte gratis. 
Goede doelen betalen hier indirect aan mee. 

9. IK HOORDE DAT HET FISCALE VOORDEEL NOG GROTER KAN 
ZIJN VOOR WIE SCHENKT AAN EEN CULTURELE INSTELLING. 
KLOPT DAT?

Dat is juist. De overheid wil op die manier de cultuur in Nederland stimuleren. Als 
u een gift doet aan een culturele instelling (met een ANBI-status), mag u voor het 
 berekenen van de aftrek deze gift verhogen met 25 procent. Voor deze verhoging geldt 
een maximum van 1.250 euro.
Het maakt hierbij niet uit of u een gewone gift doet of een periodieke gift, of beide. Voor 
gewone giften geldt wel het drempelbedrag en het maximum. De verhoging die u krijgt 
voor de gift telt niet mee voor de berekening van uw maximum voor gewone giften.
Stel, u valt met uw inkomen in het maximale belastingtarief van 52 procent en een gift 
van bijvoorbeeld 2.000 euro is volledig aftrekbaar. U mag dan in de belastingaangifte 
2.500 euro opgeven, waardoor uw belastingvoordeel uitkomt op (52 procent van >> 

Profiteren van belastingvoordeel? Leg dan een 
periodieke schenking vast in een notariële akte 
of schriftelijke overeenkomst
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2.500 euro =) 1.300 euro. Bij precies dezelfde gift aan een niet-cultureel doel komt het 
belastingvoordeel uit op (52 procent van 2.000 euro =) 1.040 euro.
Of een instelling een culturele ANBI is, kunt u nagaan via de website van de Belasting-
dienst. Let op: kerken en kerkelijke instellingen zijn geen culturele ANBI’s. <<

LET OP:
 
• In dit artikel zijn alleen de algemene regels rondom schenken en nalaten aan 

goede doelen besproken. Individuele omstandigheden passen niet altijd binnen 
hetgeen hier is beschreven. Ga voor een goed advies op maat daarom naar uw 
notaris of belastingadviseur.

• De in dit artikel genoemde tarieven en vrijstellingen voor erf-  
en schenkbelasting gelden voor 2017. Voor de meest actuele 
gegevens, gebruik de QR-code of kijk op onze website:  
www.sduvoornuenlater.nl.

WIE IS ER BANG VOOR DE FISCUS?

FISCUS GAAT ‘NEPHUWELIJKEN’ AANPAKKEN

Per 1 januari 2018 maakt het kabinet een einde aan ‘nephuwelijken’ die alleen 
worden afgesloten om schenk- of erfbelasting te besparen. Een voorbeeld van 
zo’n huwelijk is iemand die rijk is en trouwt met iemand die weinig vermogen 
heeft en na een week weer gaat scheiden. De ‘armere’ partner krijgt dan na 
de scheiding een deel van het vermogen belastingvrij mee. Als de belasting-
inspecteur kan bewijzen dat hier sprake is van een verkapte schenking, gaat 
dat feest niet door. ‘Een huwelijk of samenleven mag niet gebruikt worden om 
belasting te besparen’, aldus de Belastingdienst.
In de wet wordt duidelijker vastgelegd in welke gevallen huwelijkse voorwaar-
den ertoe leiden dat een van de partners schenk- of erfbelasting moet betalen. 
Dat geldt als het aandeel van de minst vermogende partner in het totale ver-
mogen groter wordt dan 50 procent of sterk toeneemt. De nieuwe regel geldt 
ook voor ongehuwd samenwonenden met een notarieel samenlevingscontract.

iStockphoto
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Veel objecten in onze collectie zijn geschonken. Van een zilveren theelepel  
tot dit zelfportret van Rembrandt. Ook projecten op het gebied van educatie, 
restauratie en onderzoek zijn alleen mogelijk dankzij schenkingen.

Uw schenking of nalatenschap blijft voor de eeuwigheid verbonden aan  
het Rijksmuseum.

Wij vertellen u graag over de mogelijkheden.

CONTACT: 020 6747 208 
RIJKSMUSEUM.NL/STEUN

ZondeR schenkingen  
geen rijksmuseum
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Ervaar 
 de onschatbare waarde
 van uw gift  

Wilt u iets betekenen voor de 
allerkwetsbaarsten in onze 
samenleving? Zoals voor kinderen 
die opgroeien in armoede,
tienermoeders, eenzame ouderen 
of mensen waar niemand meer 
naar omkijkt? Een enkele kans kan 
hun situatie doorbreken. Leer ons 
én onze initiatieven kennen op 
www.kansfonds.nl.

Ik wil graag meer informatie over gericht schenken 
en nalaten aan een kwetsbare groep die mij na aan 
het hart ligt.

Voorletters                    m/v 

Naam      

Adres 

Postcode

Woonplaats

Telefoon

E-mail 

Ik wil de informatie digitaal ontvangen

Ik wil de informatie per post ontvangen

Ik wil vrijblijvend een gesprek

Kijk voor meer informatie over schenken en nalaten op 
www.kansfonds.nl/geven. Of knip onderstaande bon uit en 
stuur deze in een enveloppe zonder postzegel naar: Kansfonds, 
t.a.v. Stefanie Lap, Antwoordnummer 1109, 1200 VB Hilversum.
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HELP! HELP! HELP!

HULP! HULP! HULP!

Stichting DierenLot
Postbus 359 | 3500 AJ Utrecht

Telefoon: 030-241 57 61
(op werkdagen van 10 tot 16 uur)

E-mail: info@dier.nu

WIE ZORGT ER VOOR UW HUISDIER
ALS U ER NIET MEER BENT?

Denkt u er wel eens over na wat er met uw huisdieren 
gebeurt, na uw overlijden? Wie gaat er net zo liefdevol 
als u voor ze zorgen? Wie zal die taak op zich nemen? 
Heel veel mensen denken daar over na, op bijzondere 
momenten. Bijvoorbeeld wanneer men het testament 
laat opmaken.
 
Hulp aan dieren in nood, ook bij u in de buurt

Samen met lokale en regionale dierenhulporganisa-
ties helpt Stichting DierenLot mishandelde, verwaar-
loosde en afgedankte dieren in  Nederland. Stichting 
DierenLot ondersteunt hen met o.a. geld voor op-
vang en verzorging van de dieren, voedsel of 
medicatie, reparatie of verbouwing aan de 
opvang, of met hulpmaterialen zoals ben-
ches. Maar ook bieden wij hulp bij trans-
portproblematiek. Door eigen DierenLot 
dierenambulances in bruikleen te geven. 
Inmiddels rijden er al circa 140 dieren-
ambulances in Nederland!

Help dieren in nood, ook als u er niet meer bent.    

Stichting DierenLot is voor de hulp aan dieren in 
Nederland geheel afhankelijk van donateurs en van 
giften. Maar het is ook mogelijk ons te steunen door 
DierenLot in uw testament op te nemen. 

Misschien denkt u momenteel na over uw nalatenschap 
en wilt u meehelpen om later, als u er niet meer bent, 
hulp aan dieren mogelijk te maken. Als u DierenLot 
opneemt in uw testament betekent dit een heel belang-
rijke bijdrage voor de hulp die wij bieden, nu en later, aan 

ieder dier die dit nodig heeft. Wij willen hen helpen.
Samen met u maken wij dit graag mogelijk.

Wilt u meer weten over nalaten aan 
DierenLot? Neemt u gerust contact op 
met ons. Wij vertellen u graag meer.

U KUNT ONS OOK OPNEMEN IN UW TESTAMENT. www.dier.nu

DIE_0219_adv_NuenLater_juni_2017_220x297_01.indd   1 15-06-17   12:06

Ervaar 
 de onschatbare waarde
 van uw gift  

Wilt u iets betekenen voor de 
allerkwetsbaarsten in onze 
samenleving? Zoals voor kinderen 
die opgroeien in armoede,
tienermoeders, eenzame ouderen 
of mensen waar niemand meer 
naar omkijkt? Een enkele kans kan 
hun situatie doorbreken. Leer ons 
én onze initiatieven kennen op 
www.kansfonds.nl.

Ik wil graag meer informatie over gericht schenken 
en nalaten aan een kwetsbare groep die mij na aan 
het hart ligt.

Voorletters                    m/v 

Naam      

Adres 

Postcode

Woonplaats

Telefoon

E-mail 

Ik wil de informatie digitaal ontvangen

Ik wil de informatie per post ontvangen

Ik wil vrijblijvend een gesprek

Kijk voor meer informatie over schenken en nalaten op 
www.kansfonds.nl/geven. Of knip onderstaande bon uit en 
stuur deze in een enveloppe zonder postzegel naar: Kansfonds, 
t.a.v. Stefanie Lap, Antwoordnummer 1109, 1200 VB Hilversum.
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W
WELK DOEL 

HEEFT U?
EN STAAT 

HET IN UW 
TESTAMENT?

ZES 
BN’ERS 

SPREKEN 
ZICH UIT  

U KENT ZE! MAAR 
MISSCHIEN NOG NIET 
IN HUN FUNCTIE 
VAN AMBASSADEUR 
VAN EEN GOED 
DOEL. WELK DOEL 
STEUNEN PETER 
FABER, MARIJKE 
HELWEGEN, MARC 
DE HOND, ELLEN VAN 
LANGEN EN MARTINE 
VAN OS. EN EVEN 
EEN PERSOONLIJKE 
VRAAG: HEBBEN ZE 
DAT GOEDE DOEL 
OPGENOMEN IN HUN 
EIGEN TESTAMENT?

Tekst Barbara Schilperoort
Fotografie Marcel Molle
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WELK DOEL HEEFT U? EN STAAT HET IN UW TESTAMENT?

VICTOR REINIER: ‘Producenten 
nodigen ons, BN’ers, uit om over 
hun rode lopers te paraderen ter 
meerdere glorie van hun produc-
ties. Prima, maar vrij inhoudsloos. 
Veel BN’ers, ikzelf ook, gebruiken 
hun bekendheid liever voor een 
goed doel. Zelf kreeg ik behoefte 
om me aan één organisatie te ver-
binden. Om daar helemaal voor 
te gaan. 

Op een feestje van gemeenschap-
pelijke kennissen ontmoette ik 
Willemijn Verloop. De oprich-
ter van War Child vertelde hoe 
deze organisatie kinderen in 
 oorlogsgebieden helpt hun er-
varingen te verwerken, zodat ze 
weer kind kunnen zijn. De oorlog 
uit een kind halen; dáár wil ik 
aan meewerken! Ik trok de stoute 
schoenen aan en nam contact op 
met War Child. Er was meteen 
een klik. Zo ben ik sinds 2016 hun 
ambassadeur.  
Ik denk mee over hoe we school-
kinderen hier kunnen stimuleren 
om in actie te  komen voor kinde-
ren dáár, ga het hele land door 
om War Child te vertegenwoor-
digen bij prachtige acties en 
 evenementen, tot de  golfbaan  
aan toe. 

We hebben het er wel eens 
over gehad om een van de War 
Child-projecten te bezoeken. Maar 
daar zie ik enorm tegenop. Ik hoef 
niet met eigen ogen te zien wat 
er gebeurt om te weten hoe erg 
het is. Als ik televisiebeelden van 
kinderen in oorlogsgebieden heb 
gezien, slaap ik een week lang 
slecht. Wel hebben we onlangs 
een reportage gemaakt met 
vluchtelingenkinderen in Neder-
land waar War Child mee werkt. 
De oorlog van elders is namelijk 
ook in ons eigen land aanwezig. 
Bloedstollend om te horen wat ze 
met eigen ogen zagen. Welke ge-
varen ze liepen, in hun eigen land 
en onderweg. Hoe ze alles wat ze 
hadden kwijtraakten. Zelfs hun 
ouders, broertjes, zusjes. 

Al kan ik maar één kind redden, 
dan is mijn missie al geslaagd. Dat 
je in je testament ook een goed 
doel kunt opnemen, ik stond er 
nooit bij stil. Maar nu ga ik erover 
nadenken. En er wat mee doen.’

Victor Reinier van 
Nieuwenhuijzen (1963) 
is acteur, regisseur, 
schrijver, presentator. 
Brak landelijk door als 
Dick Vledder (naast Piet 
Römer) in ‘Baantjer’. 
Sinds 2007 speelt hij 
Floris Wolfs in ‘Flikken 
Maastricht’, waaraan 
hij ook meeschrijft. Hij 
regisseert de spinoff 
‘Flikken Rotterdam’. 
Stond en staat in het 
theater in ‘De Passie
vrucht’ (naar het boek 
van Karel Glastra van 
Loon) en ‘Roem’, met 
Renée Soutendijk als 
tegenspeelster.  

AL KAN IK 
MAAR ÉÉN 
KIND REDDEN, 
DAN IS
MIJN MISSIE 
GESLAAGD’

‘



GELUK 
BESTAAT NIET. 
GELUK 
ONTSTÁÁT 
OMDAT
JE EEN KANS 
PAKT’

‘

Peter Faber (1943) 
groeide op in Amster
damNoord, liep op zijn 
16e van huis weg, wilde 
naar zee, maar beland
de bij het openlucht
theater van Tuindorp 
Oostzaan. Hij was 
medeoprichter van het 
Werktheater, speelde in 
talloze toneelstukken, 
speelfilms, televisie
films, musicals, kreeg 
tweemaal de presti
gieuze Louis d’Or voor 
zijn acteerprestaties. Hij 
doceert aan de Amster
damse Theaterschool 
en de Frank Sanders 
Musical Academie.  

PETER FABER: ‘Op mijn 16e kreeg 
ik deze historische woorden te 
horen: “Je bent niks. Je kunt niks. 
Je wordt niks.” Vijftig jaar later 
kwam ik een politieagent tegen 
die me kende uit die tijd dat ik 
in Amsterdam-Noord op straat 
rondhing. “Zeg, jij was toch ook 
niet zo’n lekkertje? Kun jij niet 
wat met die probleemjongens?” 
Zo ontstond de Peter Faber Stich-
ting. Ons motto is “Ik kan het. Ik 
wil het. Ik doe het. Nu.” Wij willen 
destructieve energie omzetten in 
creatieve. 

Hoe? We hebben bijvoorbeeld  
een speciaal misdaadpreventie-
programma voor scholieren uit 
groep 8 waarbij ze leren dat alles 
wat je doet gevolgen heeft. En 
dat je met verkeerd gedrag je 
toekomst kan verpesten. Uit de 
bajes terwijl je er nog in zit is een 
training waarbij gedetineerden 
een hoofdrol in hun eigen leven 
krijgen. Bij het project Hangen of 
leven leren jongeren dat je vastzit 
aan je verleden, je strafblad, je 
gewoontes. Maar dat je pas echt 
gaat leven als je in actie komt en 
je eígen mogelijkheden leert be-
nutten. Theaterprojecten, trainin-
gen en workshops zijn middelen. 
Het gaat ons erom dat je actief 
in het leven komt te staan. Want 
geluk bestaat niet. Geluk ontstáát 
omdat je een kans pakt. 

We krijgen onder andere geld van 
het Kansfonds dat al 60 jaar lang 
initiatieven steunt die kwetsbare 
mensen helpen om hun situatie 
te doorbreken. Geven om een an-
der is het uitgangspunt. Op mijn 
beurt maak ik voor het Kansfonds 
radiospotjes met boodschappen 
als Wist jij dat je het recht hebt 
om een dakloze te groeten?

Nee, ik heb geen testament. Als 
ik morgen opeens veel geld krijg, 
stap ik meteen naar de notaris. 
Mijn kinderen, kleinkinderen en 
alle mensen die een kans verdie-
nen zou ik erin opnemen. Want 
iedereen met een pak geld – en 
dat zijn er nogal wat – moet dat 
weggeven. Gewoon in een mooi 
contractje bepalen dat alles, hup, 
naar goede doelen gaat! Dan geef 
ik opgelucht mijn laatste zucht!’
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MARIJKE HELWEGEN: ‘Moet je je 
voorstellen hoe het is als je huis-
dier kwijt is. Hoe ongelukkig mens 
én dier zich dan voelen… Daarom 
doet Amivedi zulk goed werk. 
Daar kun je je verloren hond, kat, 
vogel of knaagdier registreren. 
Ook kun je er een gevonden huis-
dier melden. Een hele organisatie 
van vrijwilligers werkt samen met 
dierenartsen, dierenambulances, 
dierenasiels en politie om baasjes 
en dieren met elkaar te verenigen. 
Voor Amivedi maak ik al jarenlang 
voorlichtingsfilmpjes waarin ik 
vertel hoe belangrijk het is om 
je huisdier te laten chippen. Dat 
maakt het een stuk makkelijker 
om het terug te vinden. 

Ik ben mijn hele leven al een héél 
grote dierenvriend. Daarom ben ik 
ook zo geroerd door het dieren-
tehuis ‘De Achtste Hemel’ van 
 Hanna en haar gelijknamige stich-
ting. Op een Friese boerderij vangt 
zij dieren op die niet of moeilijk 
ergens anders terecht kunnen. 
Hun baasjes zijn overleden, of te 
oud en te ziek om nog voor ze te 
zorgen. Er lopen katten, honden, 
konijnen, pony’s en schapen rond. 
In plaats van het slachthuis of een 
spuitje, krijgen ze daar een warm 
tehuis. 

Met hart en ziel ben ik óók 
ambassadeur voor de stichting 
1000Children, opgericht door het 
echtpaar Jack en Angélique van 
den Born dat in Kerkrade een 
uiterst succesvolle webshop voor 
retro dameskleding runt. Met 
1000Children willen zij wees- en 
straatkinderen in India weer een 
menswaardig bestaan geven. 
 Kinderen worden  geboren op 
straat, leven op straat in afschu-
welijke omstandigheden. Wist je 
dat hun levensverwachting ge-
middeld drie jaar is? 1000Children 
richt opvanghuizen in waar straat-
kinderen een veilig onderdak, 
eten en kleding krijgen. Ze gaan 
naar school en worden  liefdevol 
verzorgd door hun mama’s, ge-
scheiden vrouwen en weduwen 
voor wie ook geen voorzieningen 
bestaan. 

Als ambassadeur treed ik vaak op 
als presentator van bijeenkom-
sten. Ons bestaande testament 
is al 25 jaar oud. We zullen het 
in de toekomst herzien en er 
zeker goede doelen in opnemen. 
In De  Telegraaf stond eerder te 
lezen dat wij nu al bij testament 
 hebben bepaald om ons hele 
vermogen aan goede doelen na te 
laten. Dat verhaal klopt niet.’

97

IK BEN 
MET HART 
EN ZIEL 
AMBASSADEUR’

‘

Marijke Helwegen  
(1948) verwierf lan
delijke bekendheid 
als boegbeeld van de 
plastische chirurgie. 
Naar eigen zeggen 
doorbrak ze het taboe 
op het onderwerp 
en werd dankzij haar 
openheid het begrip 
‘facelift’ ook symbool 
voor het opknappen 
van gebouwen en 
stadswijken. Ze treedt 
op als presentatrice en 
is veelvuldig te gast in 
 tvprogramma’s. 

WELK DOEL HEEFT U? EN STAAT HET IN UW TESTAMENT?
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HET IS EEN 
CADEAUTJE
DAT IK DIT 
MAG DOEN’

‘

Marc de Hond (1977)  
is theatermaker, docu
mentairemaker, spreker, 
presentator, schrijver 
en voormalig speler 
van het Nederlandse 
rolstoelbasketbalteam. 
Door een medische 
fout na operaties 
aan zijn ruggenmerg 
(waarbij een tumor 
is verwijderd) liep hij 
een dwarslaesie op. 
Over zijn periode van 
revalidatie en accepta
tie schreef hij het boek 
‘Kracht’. In 2017 toerde 
hij langs Nederlandse 
theaters met zijn solo 
voorstelling ‘Wie bang 
is krijgt ook klappen’. 

MARC DE HOND: ‘Het beeld van 
de verhouding tussen  vrijwilliger 
en gehandicapte is dat de  eerste 
de tweede helpt. Het DELA 
 goededoelenfonds draait dat om, 
zodat mensen met een beperking 
anderen kunnen verrassen met 
hun kwaliteiten en talenten. 
Met elkaar voor een ander is 
de slogan. En Onbeperkt is het 
thema van de projecten die het 
fonds steunt. Dat spreekt me 
enorm aan. Als je een beperking 
hebt – net zoals ik – betekent dit 
nog niet dat je niks kunt. Daarom 
zei ik een paar jaar geleden “ja” 
op het verzoek van DELA of ik hun 
ambassadeur wilde zijn. 

Ik ben presentator van onze 
bijeenkomsten en van de  filmpjes 
over onze projecten die op de 
website staan. Zoals van die 
vrouw die al sinds haar 18e de 
hele dag op bed moet blijven lig-
gen, maar workshops en cursus-
sen organiseert over het maken 
van bonbons en cupcakes. Die 
worden vervolgens via de Voed-
selbank uitgedeeld. We houden 
goededoelenpitches in theaters. 
Iedereen met een beperking kan 
er zijn of haar plannen voor een 
vrijwilligersproject presenteren en 
ter plekke een bedrag van maar 
liefst 1.000 euro winnen! De jury 
staat onder leiding van Henkjan 
Smits of Jacques d’Ancona. Voor 
de meest inspirerende Nederlan-
der met een beperking die iets 
goeds doet voor de samenleving 
bedachten we de Gouden Venus 
van Milo. Het is een cadeautje  
dat ik dit allemaal mag doen!

Natuurlijk moet je ervoor zorgen 
dat je je eigen zaakjes op orde 
hebt. Maar je moet ook gewoon in 
actie komen als iemand je vraagt 
om iets te doen. Tegenwoordig 
krijg ik zoveel aanvragen voor 
goede doelen dat ik moet kiezen. 
Soms kan ik iets combineren, 
bijvoorbeeld door een try-out te 
geven voor een zaal met genodig-
den. 

Ik heb een vriendin en een doch-
ter. Daarom heb ik ook een testa-
ment. Het is fijn om te weten dat 
je dat goed geregeld hebt. Ja, ik 
heb er ook een paar goede doelen 
in opgenomen.’
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MARTINE VAN OS: ‘Ik kom uit een 
socialistisch nest. “De wereld is 
van ons allemaal, we moeten het 
sámen doen, het gaat niet alleen 
om jóu.” Dat hielden mijn ouders 
hun kinderen voor. Bij het mid-
dagprogramma van Omroep Max 
komen geregeld goede doelen 
langs. Daar sta ik sympathiek 
tegenover, hoewel ik ook altijd wil 
weten of het een bonafide organi-
satie is die geworven fondsen aan 
goede projecten besteedt. 

Edukans is zo’n organisatie die 
ons vertrouwen verdient. Op een 
mooie ochtend belden ze me met 
de vraag of ik hun ambassadeur 
wilde zijn. Ieder kind heeft recht 
op onderwijs. Maar dat betekent 
helaas niet dat elk kind ook on-
derwijs krijgt. Of góed onderwijs 
krijgt. Weet je dat wereldwijd 
maar liefst 263 miljoen kinderen 
niet naar school gaan? Of voor-
tijdig stoppen? Edukans werkt in 
ontwikkelingslanden aan het best 
mogelijke onderwijs voor kinde-
ren en jongeren. 

Het kan niet zo zijn, dat wij in het 
rijke Westen allemaal naar school 
kunnen terwijl we kinderen in 
ontwikkelingslanden aan hun 
lot overlaten. Want het is ónze 
verantwoordelijkheid  rijkdommen 
beter te verdelen. Onderwijs is de 
kans van je leven, vindt Edukans. 
En daar ben ik het zéér mee 
eens. Een goede toekomst begint 
namelijk met goed onderwijs. 
In deze wereld waar wij elkaar 
steeds vaker tegenkomen, is 
wederzijds begrip van levens-
belang. Dus moeten we leren over 
allerlei culturen, leren over elkaar. 
Daarom hoefde ik niet langer na 
te denken en heb ik volmondig 
“ja” gezegd tegen Edukans. Dat 
is nu drie jaar geleden. Wat ik 
doe? Ik presenteer bijvoorbeeld 
de jaarlijkse bijeenkomsten waar 
donateurs uitleg krijgen over alle 
projecten. 

Nee, mijn man en ik hebben nog 
geen testament. Wel hebben 
we een afspraak met de notaris 
gemaakt om de mogelijkheden 
te bespreken. Vaak laten  mensen 
alles na aan hun kinderen en 
naaste familie. Maar je kunt méér 
met je geld. Daarover gaan we nu 
nadenken.’

WELK DOEL HEEFT U? EN STAAT HET IN UW TESTAMENT?

Martine van Os (1957) 
speelde na de Acade
mie voor Expressie mee 
in diverse theaterpro
ducties en televisie
series als Zeg ‘ns Aaa, 
Medisch Centrum West 
en Sinterklaaspro
gramma’s. Ze maakte 
en presenteerde vele 
radio en televisiepro
gramma’s. Zij is een 
bekend gezicht van 
Omroep Max, zoals van 
het middagprogramma 
Tijd voor Max en het 
vakantieprogramma  
We zijn er bijna.   

HET GAAT 
NIET 
ALLEEN 
OM JÓU!’

‘



ELK JAAR WORDEN 
1.500 KINDEREN 
GEBOREN MET
EEN HARTAFWIJKING’

‘

Ellen van Langen 
(1966) speelde voetbal 
tijdens haar middel
bare schooltijd. Haar 
gymleraar vond dat ze 
zich moest toeleggen 
op hardlopen. De rest 
is geschiedenis: ze won 
verschillende medailles 
tijdens Nederlandse 
en Europese kam
pioenschappen en 
Olympisch goud op de 
800 meter in 1992. Als 
eerste Nederlandse na 
Fanny BlankersKoen 
in 1948. Tegenwoordig 
is zij atletenmanager 
en bestuurslid van de 
Atletiekunie.
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ELLEN VAN LANGEN: ‘Als puber 
kwam ik in opstand tegen de vast-
staande meningen en opvattingen 
in het katholieke milieu waar ik 
opgroeide. Maar het uitgangspunt 
dat je iets voor je medemens en 
de wereld moet betekenen, sprak 
ook voor mij vanzelf. Daarom ben 
ik ambassadeur van Hartekind. 
Mijn neefje heeft ook een aange-
boren hartafwijking. Hij is een van 
die 1.500 kinderen die jaarlijks 
in Nederland met een aange-
boren hartafwijking ter wereld 
komen. Nog geen 50 jaar  geleden 
over leden ze bijna allemaal. 
Tegenwoordig wordt meer dan 
90 procent van al die kinderen 
volwassen. Dankzij verbeterde 
behandel methoden. Maar we zijn 
er nog niet, verder wetenschap-
pelijk onderzoek is nodig. Om 
dat te kunnen financieren, werft 
Stichting Hartekind fondsen. 

Ik help ze naamsbekendheid te 
vergroten. Ik geef bijvoorbeeld 
hardloopclinics als  voorbereiding 
op de Dam tot Damloop. Dan 
vertel ik ook over hoe wij  vroeger 
trainden, over de verschillen 
met nu. Daarmee trekken we de 
aandacht en daardoor gaan meer 
mensen werkelijk meelopen. Zij 
kunnen zich laten  sponsoren 
waarbij de opbrengst ten  goede 
komt aan Hartekind. Ik heb een  
heel drukke baan, reis veel. 
 Eigenlijk vind ik dat ik meer voor 
 Hartekind zou moeten doen, 
maar dat lukt helaas niet. Veel 
waardering heb ik voor al die 
vrijwilligers die zich zo inzetten 
voor dit goede doel. We leven in 
een maatschappij waarin veel 
gemopperd wordt. Het is goed als 
we ook stilstaan bij al die mensen 
die zich zo inzetten. Zo voel ik het 
echt, al klinkt het misschien een 
beetje overdreven.

We doen alsof het leven oneindig 
is. Op zich is dat geen verkeerde 
houding. Maar het leven is natuur-
lijk wel degelijk eindig. Dan is het 
goed om na te denken over een 
testament. Zelf heb ik er geen.  
Als ik morgen de Staatsloterij win, 
stap ik overmorgen naar de nota-
ris om er een op te maken. Harte-
kind zal ik er zeker in opnemen…’

WELK DOEL HEEFT U? EN STAAT HET IN UW TESTAMENT?



Advertorial

“Zodra bij mij MS werd geconstateerd, kwam de her-
kenning en dat zorgde eerlijk gezegd voor opluchting. 
Zowel voor mij als voor mijn vrouw. Dat ik op mijn werk 
altijd veel opschrijf omdat ik het anders vergeet, dat mijn 
vrouw gedurende de dag veel moet herhalen, dat ik niet 
meer weet wat ik gisteren heb gegeten maar een ge-
beurtenis van 20 jaar geleden in detail kan navertellen; 
het viel ineens als een puzzel in elkaar.”

De MS van Johan uit zich vooral in cognitieve problemen. 
Hoewel dat erg vervelend is, voelt hij zich gezegend dat 
hij nog altijd mobiel genoeg is om jaarlijks samen met zijn 
vrouw drie weken te langlaufen in de Alpen. Wanneer het 
echtpaar op informatiebijeenkomsten van het Nationaal 
MS Fonds patiënten tegenkomt die er slechter aan toe zijn 
dan Johan, zorgt dat altijd voor de behoefte om méér te 
doen. 

“Onze wens is een wereld zonder MS. We willen dat de 
oorzaak gevonden wordt, zodat we het beter kunnen 
bestrijden of zelfs kunnen voorkomen. Als wij er niet 

Vijf jaar geleden had Johan Peeters (60) last van 
tintelingen in zijn arm. Na een bezoek aan de 
huisarts en een doorverwijzing naar de neuroloog 
kreeg Johan de diagnose MS. Vorig jaar besloten 
Johan en zijn vrouw Heleen in hun testament vast 
te leggen dat hun nalatenschap naar het Nationaal 
MS Fonds voor MS-onderzoek gaat. 

meer zijn, willen we met onze nalatenschap een bijdrage 
leveren aan MS-patiënten van de toekomst. Het is een 
hele geruststelling dat ons geld later goed terechtkomt.”

In de afgelopen jaren werden Johan en Heleen ermee ge-
confronteerd dat hun oorspronkelijke erfgenamen inmid-
dels op hoge leeftijd of overleden waren. Daarom hebben 
zij vorig jaar besloten hun testament te wijzigen.

“We hebben het Nationaal MS Fonds als enig erfgenaam 
benoemd. Mijn vrouw en ik hebben ons hele leven hard 
gewerkt en veel gedaan voor alles wat we hebben op-
gebouwd. We vinden het prettig dat het fonds geen erf-
belasting hoeft te betalen en optreedt als onze executeur. 
Ons geld gaat volledig naar onderzoek, wat hopelijk ooit 
tot de genezing van MS leidt.”

“Onze wens is 
een wereld 
zonder MS”

Bijdragen aan een wereld zonder MS

Nalaten aan het Nationaal MS Fonds is een van de 
meest waardevolle geschenken die u een komende 
generatie met MS kunt geven. Het waarborgt de 
voortgang van essentieel onderzoek naar de genezing 
van MS, wat resulteert in een beter leven met MS nu 
en hopelijk een wereld zonder MS in de toekomst.

Het Nationaal MS Fonds werd in 1993 opgericht door 
vijf mensen met MS. Er was in die tijd weinig informatie 
over MS te vinden. Het fonds heeft in de afgelopen 
24 jaar een signifi cante bijdrage geleverd aan voor-
lichting over MS en onderzoek naar MS in Nederland.

Meer informatie over 
nalaten aan het Nationaal 
MS Fonds vindt u op 
www.nationaalmsfonds.nl/
nalaten

Linda de Regt
linda@nationaalmsfonds.nl
(010) 591 98 39
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BLIJDESTEIJN MODE
De meeste ondernemingen zijn familiebedrijven. 
Vele overleven de eerste generatiewisseling niet. 
Soms lukt dat echter wonderbaarlijk goed. Hoe is 
de praktijk van een bedrijf als familiebezit?

FAMILIEZAKEN

Bram, Anne en Max van Blijdesteijn 
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Tekst Barbara Schilperoort | Fotografie Gabby Louwhoff 
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Het kan niet missen. Wie langs de Waal 
het centrum van Tiel nadert, ziet meteen 
het pand waarop Blijdesteijn Mode op de 
(achter)gevel prijkt. Het oorspronkelijke 
geboortehuis van vader Franklin is in 
de loop der jaren met vele naastgelegen 
panden en stukken grond uitgebreid tot 
de huidige winkel met een oppervlak van 
3.500 vierkante meter. De laatste verbou-
wing vond enkele jaren geleden plaats. 

Franklin (70) en zijn kinderen Bram (41), 
Max (39) en Anne (35) reisden tevoren 
samen door Europa om inspiratie op te 
doen voor de nieuwe inrichting van hun 
familie-modehuis. ‘Dit is mijn droom. Om 
dit samen met mijn kinderen te realise-
ren. Zelfs tijdens de verbouwing is geen 
onvertogen woord gevallen.’ Bram en Max 
kunnen zich maar twee keer herinneren 
ooit, als kind, ruzie te hebben gehad. ‘En 
dat ging één keer over iets onbenulligs als 
een T-shirt.’ 

Het sprak niet voor zich dat Franklin de 
zaak van zijn vader overnam. ‘Leren was 
niks voor mij, ik deed zes jaar over drie 
jaar hbs. Mijn vader vond dat ik maar 
eens een tijdje moest gaan reizen, mijn 
eigen kost verdienen. Via zijn connecties 
heb ik door heel Europa in allerlei zaken 
gewerkt. Jaren zwierf ik rond. Toen hij 
ouder werd, riep hij me terug. Mijn broer 
deed de inkoop. Toen bleek dat zijn kinde-
ren niet in de winkel wilden werken, heb 
ik hem uitgekocht.’ 

Levenservaring

Franklin stuurde zijn eigen kinderen ook 
eerst op reis. ‘Dan doe je levenservaring 

op.’ Bram nam als eerste de beslissing om 
de zaak in te gaan. In 2001 werd hij offi-
cieel de rechterhand van zijn vader. Max 
aarzelde lang: ‘Wat moet je nu de hele dag 
in zo’n winkel?’ Maar hij ontdekte hoeveel 
plezier het hem geeft om klanten blij te 
maken. Hij kwam in 2006 in dienst, Anne 
in 2010. Ze hebben allemaal hun eigen 
afdeling en takenpakket waarvoor ze zelf 
verantwoordelijk zijn. De (veelal vaste) 
clientèle komen uit het hele land. De 
 modeshows zijn een begrip. 

Familie

Hoe is het om als familie samen te 
 werken? ‘We kennen elkaar, ook elkaars 
sterke en zwakke kanten, helpen elkaar 
waar nodig, gunnen elkaar successen. 
Een half woord is genoeg, beslissingen 
zijn snel genomen. We kunnen elkaar 
blindelings vertrouwen, hebben hetzelfde 
doel voor ogen. Alles gebeurt in het belang 
van ons bedrijf en onze familie’, vat Bram 
 samen. ‘We hebben alleen met elkaar te 
maken. Onze grootvader had al bepaald 
dat “de koude kant er niet in komt”. Dat 
staat zelfs zwart op wit.’ Thuis werd 
en wordt nog steeds nooit over de zaak 
gesproken. ‘Wat hebben onze partners 
daaraan?’ 
De zesde generatie vormt samen een 
VOF. Franklin heeft daarin nog een klein 
aandeel. ‘Tegen de tijd dat de zevende 
generatie groot genoeg is om mee te doen, 
zien we wel verder.’ 

Zelf vragen over het overdragen van een 
familiebedrijf? Lees dan het artikel met 
praktische tips op pagina 124

De koude kant komt er niet in

FAMILIEZAKEN

FAMILIEZAKEN
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Tekst Peter Boorsma | Illustratie iStockphoto

(OF TOCH MAAR NIET?)

GEVEN AAN 
EEN GOED 

DOEL?
SCHAKEL JE 

HART UIT!
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GEVEN AAN EEN GOED DOEL? SCHAKEL JE HART UIT!

Wat is er aan de hand?
De laatste tijd is er in goededoelenland veel ophef over een nieuwe manier om 
 tegen liefdadigheid aan te kijken. Volgens deze nieuwe stroming is ‘goeddoen’ 
alleen niet meer genoeg. Goeddoen moet ook effectief zijn en impact hebben. Dat 
betekent dat je je euro’s niet zomaar weggeeft, maar goed nagaat of diezelfde 
euro’s in een ander project niet veel meer resultaat opleveren. 
Deze manier van denken komt uit de koker van de Australische bio-ethicus/
filosoof Peter Singer en wordt ‘effectief altruïsme’ genoemd. Deze stroming lijkt 
ook in Nederland voet aan de grond te krijgen. Zo zijn er onlangs enkele websites 
gelanceerd en is de stichting Effectief Altruïsme Nederland opgericht. 

Maar wat is dat effectief altruïsme precies? 
Effectief altruïsme is een filosofie en een sociale beweging die met behulp van 
bewijsmateriaal en logisch redeneren zoekt naar de meest effectieve manieren om 
de wereld te verbeteren. 
Singer zelf geeft het voorbeeld van een man die door een park loopt en een kind 
ziet verdrinken in een vijver. Er is niemand in de buurt. Hij bedenkt zich geen 
moment en springt in de vijver om het kind te redden, ook al verpest dat zijn dure 
schoenen. Het gaat immers om het leven van een kind. Maar voor de prijs van een 
paar schoenen kan hij misschien wel vijf of tien kinderlevens in Afrika redden. 
Waarom doet hij dat dan niet?

Nou, waarom niet?
Omdat mensen geneigd zijn hun emotie te volgen. Mensen zijn geneigd te geven 
aan doelen die dichtbij en herkenbaar zijn. Het opleiden van een blindengeleide-
hond kost misschien wel 25.000 euro. Voor dat geld kun je vierhonderd tot dui-
zend kinderen genezen van trachoma – een infectieziekte die in ontwikkelings-
landen een belangrijke oorzaak is van blindheid. Soms is 25 euro genoeg om één 
geval van blindheid te voorkomen. Toch is het geen uitgemaakte zaak dat mensen 
hun geld geven aan de bestrijding van trachoma. >>

ALS JE GOED WILT DOEN, MOET JE NIET ZOMAAR WAT 
GEVEN, MAAR GOED KIJKEN WAT JOUW GIFT OPLEVERT. 
MISSCHIEN ZIJN ER WEL ANDERE GOEDE DOELEN 
WAAR EENZELFDE BEDRAG VEEL MEER IMPACT HEEFT. 
DAT IS DE GEDACHTE ACHTER EFFECTIEF ALTRUÏSME, 
EEN NIEUWE STROMING DIE OOK IN NEDERLAND IN 
OPKOMST IS. MAAR ER IS OOK KRITIEK.

Goeddoen moet ook 
effectief zijn en impact 
hebben. Dat betekent 
dat je je euro’s niet 
zomaar weggeeft, 
maar goed nagaat 
of diezelfde euro’s in 
een ander project niet 
veel meer resultaat 
opleveren



GIVEWELL onderzoekt welke goede  doelen 
de meeste gezonde levensjaren kunnen 
redden met de minste financiële middelen 
( muskietennetten, ontwormingsprogramma’s).

THE LIFE YOU CAN SAFE is een beweging van 
mensen die extreme armoede willen  uitroeien, 
gestart door Peter Singer. De deelnemers 
willen een deel van hun rijkdom en inkomen 
inzetten om het leven van minder gelukkigen 
te redden en te verbeteren. Want, zegt Singer, 
als we tegen minimale kosten het leven van 
sommigen enorm kunnen verbeteren, moeten 
we dat doen.

GIVING WHAT WE CAN is een groep van ‘effec-
tieve gevers’ die mensen inspireert ruim en zo 
effectief mogelijk te doneren. De ene donatie 
draagt misschien duizend keer meer bij aan 
verbetering van de wereld dan de andere, stel-
len de gevers. Daarom financiert Giving what 
we can diepteonderzoek om de impact van de 
verschillende goede doelen te vergelijken.

ANIMAL CHARITY EVALUATORS is de equiva-
lent van Givewell als het gaat om het bevor-

deren van dierenwelzijn. Singer zelf heeft zijn 
bekendheid te danken aan een boek over 
dierenrechten in de jaren zeventig. Volgens de 
Animal Charity Evaluators is ‘vegan outreach’ 
waarschijnlijk de meest effectieve manier om 
dierenwelzijn te bevorderen.

GIVING FOR IMPACT is een initiatief van Kellie 
Liket en Vera Schölmerich van Impact Center 
Erasmus. Het doel is rapporten ontsluiten en 
bewustwording over effectiviteit verhogen bij 
donoren én ngo’s. De website heeft een relatie 
met Giving effectively; een community van 
filantropen die samen leren hoe ze hun geld 
beter kunnen inzetten door alles om te reke-
nen naar Daly’s; disability adjusted life years. 
De goede doelen Simavi en Max Foundation 
doen hieraan mee.

EFFECTIEF ALTRUÏSME NEDERLAND is een 
stichting die onlangs is opgericht door ‘onder-
nemend idealist’ Sjir Hoeijmakers met het 
doel Singers gedachtegoed in ons land te 
promoten. Waar Effective Giving focust op 
de heel grote gevers, richt Effectief Altruïsme 
Nederland zich vooral op het publiek.

WEGWIJS IN EFFECTIVE GIVING-LAND

106



VOOR NU EN LATER WINTER 2018

107

GEVEN AAN EEN GOED DOEL? SCHAKEL JE HART UIT!

Goede doelen met de beste marketing krijgen het meeste geld, stellen de effectieve 
altruïsten. Om daarin verandering te brengen zijn er initiatieven genomen als Givewell, 
een website die onderzoekt welke goede doelen de meeste gezonde levensjaren opleveren 
tegen de gunstigste prijs. Ook de initiatiefnemers achter de Nederlandse website Giving 
for impact willen berekeningen gaan maken wat per interventie de kosten zijn per extra 
gezond levensjaar. 
Niet het goede gevoel van de gever moet vooropstaan, maar hoe je de ander het best 
kunt helpen. Zo vindt Singer dat sommige mensen beter bankdirecteur kunnen worden 
dan ontwikkelingswerker. Want als veelverdiener kan iemand zoveel schenken dat daar-
van wel vier ontwikkelingswerkers aan de slag kunnen. Veel effectiever!

Wat is er nieuw aan websites als Givewell? Goede doelen  
worden toch al langs de meetlat gelegd door de toezicht-
houder CBF?
Dat klopt, maar het CBF kijkt vooral of er niets aan de strijkstok blijft hangen, of het 
geld efficiënt wordt gebruikt. Givewell kijkt vooral naar de impact per euro.

Goed idee, iedereen zal dat omarmen.
Nou nee, er is ook kritiek. Emotie is wel degelijk belangrijk, stellen bijvoorbeeld 
 Marianne Strijbos-Verhaar en Kayleigh Boerjan, filantropiespecialisten bij ABN AMRO 
MeesPierson in NRC Handelsblad. Als je alleen nog kunt geven aan doelen die rationeel 
gezien het meest opleveren, raak je ook potentiële filantropen kwijt.
Verder blijkt in de praktijk dat vooral de projecten die makkelijk meetbaar zijn naar 
 voren komen. Zo is van malarianetten en ontwormingsprogramma’s vrij goed aan te 
geven wat ze kosten en wat ze opleveren. Dat is voor een anticorruptieprogramma dat 
jaren loopt of voor programma’s die meerdere doelen tegelijk hebben, veel moeilijker 
op te leveren, stelt Miriam Vossen, een journalist die veel onderzoek doet naar Afrika, 
goede doelen en beeldvorming.

Een focus op levensreddende programma’s kan ook ten koste gaan van doelen als de 
Cliniclowns of het Rijksmuseum Fonds. En als je strak doorredeneert, betekent effectief 
altruïsme dat je sommige mensen gaat afschrijven, waarschuwt Kees van de Broek van 
het Liliane Fonds. Zo zijn arme intelligente kinderen veel makkelijker te helpen dan 
kinderen met een beperking. Moet je die dan aan hun lot overlaten omdat het helpen 
van arme kinderen effectiever is?

Wat moeten we ervan vinden?
Dat moet iedereen natuurlijk zelf bepalen. Het kijken naar de impact van goede doelen 
lijkt aan te sluiten bij de al langer bestaande trend om ontwikkelingshulp gericht in te 
zetten. En natuurlijk is het goed kritisch te kijken naar wat die ene euro precies ople-
vert. Maar hoever ga je daarin? Is het ook een levenswijze? 
In een blog onderwerpt Miriam Vossen haar eigen donatiegedrag aan een onderzoek aan 
de hand van het effectieve altruïsme. Dat valt niet mee, juist omdat de filosofie nog wel 
wat haken en ogen kent. Toch vindt ze het gedachtegoed van Singer belangrijk. 
De wereld is beter af wanneer we niet alleen ons altruïstische hart, maar ook ons hoofd 
laten spreken. Hoog tijd om wat dat laatste betreft de daad bij het woord te voegen: ik 
ga niet minder doneren, maar wel flink de bezem halen door mijn wirwar van goede 
doelen. Jammer voor de leuke jongen die laatst aan de deur was.’ <<

BEKIJK EN 
BELUISTER DE
IDEEËN VAN 
PETER SINGER
Via de website van  
Voor nu en later kunt 
u een TED-conferentie 
zien van Peter Singer. 
Kijk daarvoor op 
www.sduvoornuenlater.nl 
(Online extra’s wintereditie 
2018) of gebruik de  
QR-code.

De wereld is beter af wanneer we niet alleen ons 
altruïstische hart, maar ook ons hoofd laten spreken’

‘
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Tekst Marloes Smit  | Fotografie Marcel MolleOUD HOUT 
OP WEG NAAR DE 
1.000 JAAR

Duizendjarige eik 
Doornenburg (Gelderland)
Minstens 500 jaar oud

De zomereik behoort tot de loofbomen die het 
oudst kunnen worden. En deze  zogenoemde 
Duizendjarige eik in de Betuwe mag dan 
misschien nog geen duizend jaar zijn, oud is hij 
 zeker. Hoe oud precies is moeilijk te  traceren. 
Volgens kenners is de boom al in  verschillende 
bronnen rond eind 1376  beschreven. Anderen 
spreken over een  leeftijd van zo’n 500 jaar. 

KASTEEL DOORNENBURG

Deze prachtige eik staat aan de voet van 
 Kasteel Doornenburg in de gelijknamige plaats. 
De naam van het kasteel was al bekend in de 
negende eeuw. Waarschijnlijk diende de vesting 
destijds als verdediging tegen de Noormannen. 
Alle eeuwen nadien is Doornenburg door 
verschillende families bewoond. In het laatste 
halfjaar van de Tweede Wereldoorlog deed 
het kasteel echter dienst als hoofdkwartier 
van de Duitsers. De Betuwe lag namelijk in de 
geallieerde frontlinie. In januari en maart 1945 
bombardeerde de Engelse luchtmacht het slot. 
Bij de eerste luchtaanval werden verschillende 
gebouwen van de voorburcht verwoest en de 
tweede aanval was funest voor de rest. Er bleef 
een grote puinhoop over. Wat de Engelsen niet 
wisten, was dat de Duitsers destijds al vertrok
ken waren uit het kasteel. Met hulp van de 
overheid en verschillende particulieren heeft de 
stichting De Doornenburg de burcht geleidelijk 
aan weer helemaal laten herstellen (19471966). 
Leuk om te weten: Kasteel Doornenburg was 
in 1968 voor een groot deel het decor van de 
Nederlandse televisieserie Floris (geregisseerd 
door Paul Verhoeven).
De stam van de Duizendjarige eik is vandaag  
de dag helemaal hol en aan één zijde open. 
Deze zijde is afgesloten met een stalen hek, 
wellicht om te voorkomen dat er een vuurtje 
in wordt gestookt. Misschien kan de boom op 
deze manier dan toch de duizendjarige leeftijd 
bereiken. 
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Ze hebben oorlogen overwonnen, stormen getrotseerd en ziektes verslagen. Al honderden 
jaren staan ze op die ene plek. Nederland staat vol bijzondere bomen. Uniek vanwege hun 
uiterlijk, leeftijd of verhaal. Oud hout en zeldzaam levend erfgoed. 

OUD HOUT
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Waarom een netwerk voor vrouwen met geërfd vermogen?
 ‘Op 25-jarige leeftijd erfde ik als enig kind het hele vermogen van mijn vader, 
een handelaar in oud en nieuw ijzer. Ik studeerde politicologie in Amsterdam en 
was actief in de vrouwenbeweging, werelden waarin mensen met geld als kapi-  
talisten werden gezien. De eerste jaren sprak ik met niemand in mijn directe 
omgeving over mijn vermogen, want ik geneerde me ervoor. Ook toen ik de  
2,5 miljoen van mijn vermogen gebruikte om in 1983 het vrouwenfonds Mama 
Cash op te richten, hield ik geheim waar het geld vandaan kwam. Pas later 
 ontmoette ik andere vrouwen die vermogend waren door een erfenis. Toen we 
erover gingen praten, merkten we dat we tegen dezelfde dingen aanliepen. De 
oprichting van de Erfdochters in 1986 was eigenlijk een logisch gevolg.  Inmiddels 
heeft het netwerk twaalf groepen met in totaal zo’n 200 vrouwen en in 2018 
 starten we met een nieuwe groep.’

Wat doen de Erfdochters?
‘Het Erfdochtersnetwerk brengt vrouwen met geërfd vermogen samen, zodat ze 
hun ervaringen kunnen delen, elkaar advies kunnen geven en hun geld kunnen 
inzetten om maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen. Met een wille-
keurige vriendin spreek je nu eenmaal niet zo gemakkelijk over het soort dingen 
waar je als erfdochter mee te maken krijgt. Je zegt niet als je samen in de kroeg 
zit: ik wil het graag hebben over waar ik die vrijgekomen honderdduizend euro 
in kan beleggen. In een Erfdochtersgroep kun je dat soort zaken wél bespreken. 
Bovendien zit er altijd wel iemand in zo’n groep die zoiets eerder bij de hand heeft 
gehad. Je leert ook van elkaars ervaringen.’ >>

MARJAN SAX (69), POLITICOLOGE, ACTIVISTE EN OPRICHTSTER 
VAN MAMA CASH STARTTE RUIM 30 JAAR GELEDEN MET DE 
ERFDOCHTERS, EEN NETWERK EN ONTMOETINGSPUNT VOOR 
VROUWEN MET EEN FLINKE ERFENIS. BEGIN 2018 BEGINT 
ZE EEN NIEUWE GROEP, WANT HET BLIJKT NOG STEEDS 
LASTIG OM VERMOGENSKWESTIES MET BUITENSTAANDERS 
TE BESPREKEN.

PRATEN OVER 
EEN ERFENIS:
NOG NIET ZO
MAKKELIJK

ERFDOCHTERS: 
NETWERK VOOR 
VROUWEN MET 
GEËRFD 
VERMOGEN  

Tekst Oscarine Vonk | Beeld iStockphoto

Foto N
icole Segers
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PRATEN OVER EEN ERFENIS: NOG NIET ZO MAKKELIJK

JE ZEGT NIET ALS 
JE SAMEN IN DE 
KROEG ZIT: IK WIL 
HET GRAAG HEBBEN 
OVER WAAR IK 
DIE VRIJGEKOMEN 
HONDERDDUIZEND 
EURO IN KAN 
BELEGGEN’ 

‘ 



Jan Paul is vrijwel blind, dus hij moet er extra  
hard voor knokken. Maar het kán, met uw hulp.
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt steunt Jan Paul en duizenden andere kinderen  

die een visuele beperking hebben met betere mogelijkheden voor de toekomst.  

Ook ú kunt daarbij helpen. Bijvoorbeeld met uw nalatenschap. Meer informatie:  

bel met Marianne Koppenol (030) 693 50 42 of kijk op SteunBartimeus.nl/nalaten.

     ‘Later word ik zwemkampioen’

Uw nalatenschap kan veel betekenen 
voor Jan Pauls toekomst
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Tegen welke vraagstukken lopen deze 
vrouwen aan?
‘In geval van een aanzienlijk vermogen krijg je onher-
roepelijk te maken met de vraag hoe je moet omgaan 
met banken, notarissen, accountants en adviseurs. 
Vaak spelen er ook vragen over de manier waarop je 
je financiële zaken thuis regelt met een minder ver-
mogende partner, wat je erover zegt tegen vrienden en 
hoe je de volgende generatie voorbereidt op een groot 
kapitaal. Maar het zijn niet alleen praktische zaken 
die aan bod komen, het gaat ook over de psychologische 
aspecten van geld. Van huis uit krijg je vaak onbewust 
allerlei ideeën over geld mee zoals “je mag niet  interen 
op je vermogen” of  “je moet het veilig in vastgoed 
beleggen”. Het is goed om je bewust te worden van die 
boodschappen en ze tegen het licht te houden. Pas dan 
kun je onafhankelijk beslissen over wat je met je geld 
wilt doen. Ook merk ik dat veel vrouwen zich enorm 
verantwoordelijk voelen voor hun geld. Ze willen het zo 
goed mogelijk beheren en inzetten voor maatschappe-
lijke verandering. Bij dat soort grote vraagstukken is 
het prettig om een klankbord te hebben.’

Waarin verschilt geërfd vermogen van 
zelf verdiend geld?
‘Voor een erfenis hoef je niks te doen. Daardoor  voelen 
mensen soms een soort ongemak of ze voelen zich 
schuldig. Onze calvinistische cultuur speelt dat schuld-
gevoel nog eens in de kaart. Het idee is dat je hard 
moet werken voor je geld. Bovendien zien Nederlanders 
geld ook als een taboeonderwerp. 
Een ander verschil is natuurlijk dat geld verdienen 
meestal geleidelijk gaat. Je groeit als het ware met je 
vermogen mee. Met erfenissen verandert je financiële 
situatie – en daarmee je leven – vaak in één klap.’

Wat is er bij de Erfdochters veranderd in 
de afgelopen drie decennia?
‘Echt veranderd is dat veel erfdochters hun geld nu 
duurzaam willen beleggen. Dat thema staat hoog op 
het wensenlijstje als het om beleggingscriteria gaat. 
Vroeger was het een klein clubje dat zich druk maakte 
over het milieu, mensenrechten en goed bestuur, nu 
is de wens om groen en met “impact” te beleggen veel 
meer gemeengoed geworden. 
Ook hebben vrouwen zich in de afgelopen 30 jaar sterk 
ontwikkeld en zijn zij mondiger geworden. Ze laten zich 
niet meer zo snel afschepen of in een hoek zetten. Als 
het om financiële zaken gaat, weten ze ook beter waar 
of bij wie ze terecht kunnen voor informatie of advies. 
Bij banken is ook het een en ander veranderd: niet 
 alleen werken er nu meer vrouwen bij banken, ook  

worden vrouwen als doelgroep steeds serieuzer geno-
men. Als vermogende vrouw is het nu vanzelfspreken-
der om je eigen bankzaken te regelen.’

Hoe denk je dat ouders hun kinderen 
goed kunnen voorbereiden op een grote 
erfenis?
‘Door bewust over het onderwerp geld te praten. Bij mij 
thuis werd er bijvoorbeeld helemaal niet over gepraat. 
Ik wist dat er geld was, maar niet hoeveel. Door de 
 jaren heen heb ik dat ook bij de Erfdochters gezien: 
veel vrouwen zijn niet voorbereid op een grote erfenis. 
Geld blijkt toch nog vaak gezien te worden als een 
mannenonderwerp: vaak zijn het de vaders die het ver-
mogen hebben verdiend en die erover praten met hun 
zonen. Het idee dat meisjes geen kaas gegeten hebben 
van financiële zaken, blijkt heel hardnekkig. Maar door 
open met kinderen over het familiekapitaal te praten, 
krijgen kinderen meer kennis en inzicht waardoor 
ze later onafhankelijker en bewuster keuzes kunnen 
maken.’ <<

ERFDOCHTERS: HOE WERKT HET?

Het netwerk Erfdochters is voor vrouwen die een 
 vermogen van rond de 1 miljoen euro (of meer) 
hebben geërfd of in de toekomst gaan erven. Na 
een intakegesprek waarin Marjan Sax uw wensen en 
behoeften bespreekt, volgt een uitnodiging voor een 
bijeenkomst waarin de groepsleden elkaar ontmoeten. 
Een Erfdochtersgroep bestaat uit tien tot vijftien 
 vrouwen die gedurende achttien maanden een keer 
per twee maanden bij elkaar komen. Onder leiding 
van Marjan Sax bespreekt de groep iedere bijeen-
komst een ander thema. 
Belangstelling om deel uit te maken van de groep 
die in 2018 van start gaat? Stuur dan een e-mail met 
naam en telefoonnummer naar:  
erfdochters@gmail.com

PRATEN OVER EEN ERFENIS: NOG NIET ZO MAKKELIJK

Jan Paul is vrijwel blind, dus hij moet er extra  
hard voor knokken. Maar het kán, met uw hulp.
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt steunt Jan Paul en duizenden andere kinderen  

die een visuele beperking hebben met betere mogelijkheden voor de toekomst.  

Ook ú kunt daarbij helpen. Bijvoorbeeld met uw nalatenschap. Meer informatie:  

bel met Marianne Koppenol (030) 693 50 42 of kijk op SteunBartimeus.nl/nalaten.

     ‘Later word ik zwemkampioen’

Uw nalatenschap kan veel betekenen 
voor Jan Pauls toekomst
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ZO HELP IK 
MIJN KIND 

OP DE  
WONING-
MARKT

Tekst Marianne Wenneker 
Beeld iStockphoto

De crisis op de 
woningmarkt 
is verleden tijd: 
de prijzen van 
woningen stijgen 
flink. Door die 
prijsstijgingen 
blijft het voor 
starters lastig om 
aan een woning 
te komen. Ouders 
vertellen hoe zij 
hun kind hebben 
geholpen. Met tips 
van de notaris.
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INEZ: ‘Toen Daan wist dat hij in 
Delft wilde studeren, heeft hij zich 
meteen aangemeld op een website 
om een kamer te vinden, maar dat 
schoot niet op.’
ROBIN: ‘Op een dag zag ik op Fun-
da dat de prijzen van woningen in 
Delft meevielen. Ik zag bijvoorbeeld 
een eenkamerwoning voor 70.000 
euro en ook een iets groter apparte-
mentje voor 119.000 euro. Meteen 
dacht ik: Hee, dat kunnen wij 
 betalen. Waarom zouden we voor 
Daan eigenlijk geen huis kopen?’
INEZ: ‘Dezelfde dag hebben we de 
makelaar gebeld.’
ROBIN: ‘Een week later heb ik 
drie eenkamerwoningen bekeken, 
samen met een makelaar en een 
vriend van ons.’
INEZ: ‘Wij kenden Delft nog niet. 
Dus toen is Robin met die vriend 
nog door Delft gereden. Uiteindelijk 
hebben we gekozen voor het appar-
tementje dat het meest gunstig lag 
ten opzichte van winkels, de Tech-
nische Universiteit en het station. 
Daan wist ondertussen van niks; 
die was nog druk aan het  reageren 
op huurkamers. Het is echt ons 
besluit geweest. Toen we het hem 
vertelden, vond hij het meteen 
fantastisch. Er viel echt wat van 
hem af dat hij niet meer hoefde te 
zoeken.’

ROBIN: ‘Het is natuurlijk een 
 risico. Als je iets koopt en je zoon 
zou na drie maanden besluiten dat 
hij wil stoppen met studeren, dan 
zit je met de gebakken peren. Maar 
wij hebben altijd al gedacht dat 
Daan een echte TU Delft-student 
was, ook toen hij dat zelf nog niet 
wist. Daarom hebben wij geen mi-
nuut getwijfeld of het een zinvolle 
investering zou zijn. Ik wist zeker 
dat hij de komende vijf jaar goed 

zou zitten. Wij hadden het gevoel 
dat alles op z’n plek viel.’
INEZ: ‘Ja, wij hadden én het geld 
én we wisten dat hij daar lange 
tijd zou zitten. Het voelde logisch. 
De prijzen waren toen bovendien 
heel laag; nu kosten de woningen 
al meer.’
ROBIN: ‘Maar een hogere prijs had 
ons niet tegengehouden.’
INEZ: ‘Nee zeker niet, wij zouden 
het zo weer doen. Het bevalt heel 
goed: de rust voor Daan, en voor 
ons het weten dat hij op een fijne 
plek zit. Hij heeft nu eenkamer-
appartement met keuken, balkon 
en toilet-doucheruimte. Dat is voor 
zo’n jongen precies goed.’

ROBIN: ‘Hij woont ook voordelig: 
voor 310 euro. Normaal ben je in 
Delft al tussen de 300 en 500 euro 
per maand kwijt. Vrienden van ons 
huren een kamer voor hun kinde-
ren, en dat bedrag zijn ze dan kwijt.’
INEZ: ‘Overigens worden wij er niet 
rijker van hoor.’
ROBIN: ‘Maar ook niet armer. We 
houden het bij, we betalen kosten, 
maar het kan toe. Op de bank 
 levert het niks op. Dan kan het 
beter in dit huisje zitten.’
INEZ: ‘We hebben het opgeknapt 
– nieuwe keuken, badkamer ge-
stript – en Daan heeft  meegeholpen. 
Wij zien dat hij er goed mee om - 
gaat. Hij ziet het echt als zijn huisje.  
Wat ik heel belangrijk vind: je moet 
vooral kijken hoe je kind zelf graag 
wil wonen. Wij wisten dat Daan 
niet in een studentenhuis wilde; hij 
zocht echt een kamer voor zichzelf 
met een eigen douche en keuken. 
De wens van je kind moet wel 
leidraad zijn.’

Op verzoek van de geïnterviewden 
zijn hun namen gefingeerd.

HOE DEDEN INEZ EN ROBIN DIT?

Investering
Aankoop appartement: 65.000 euro.
Verbouwings- en notariskosten: 
10.000 euro.
Totaal 75.000 euro.

Contract
Met hun zoon hebben ze een huur-
contract gesloten. Daan betaalt hen 
385 euro per maand, inclusief gas, 
water, licht en VVE-bijdrage. 
Daan krijgt huursubsidie. Zijn woon-
lasten zijn daardoor 310 euro per 
maand. 

REGELS RONDOM VERHUREN 
• De eventuele hypotheek van uw 

tweede huis komt niet in aanmer-
king voor hypotheekrenteaftrek.

• Als u uw kind meer dan 5.320 euro 
(bedrag 2017) bevoordeelt door 
een onzakelijk lage huur en/of losse 
schenkingen, moet hij of zij over het 
meerdere 10 procent schenkbelas-
ting betalen. 

TIPS VAN DE NOTARIS
• Laat uw kind (en zijn eventuele 

 medestudenten) huur betalen. 
Anders kan deze constructie door de 
fiscus gezien – en belast – worden als 
één grote schenking.

• Bij kinderen die recht hebben op 
huurtoeslag, is het slim eerst de 
huurprijs te berekenen waarbij hij of 
zij de maximale toeslag ontvangt. U 
kunt deze verhuur combineren met 
een jaarlijkse schenking. Soms kan 
uw kind daardoor zelfs gratis wonen. 

• Voor u als ouders levert verhuur 
waarschijnlijk een hoger rendement 
op dan sparen. Daarnaast stijgt de 
woning mogelijk in waarde. Tot slot 
is deze constructie voordelig, omdat 
u inkomstenbelasting in box 3 
bespaart. Een verhuurd huis is lager 
belast dan spaargeld.

Inez en Robin (beiden 48) 
zijn de ouders van Daan 
(20). Zij kochten voor hun 
zoon een eenkamerappar-
tement in Delft toen hij 
ging studeren. 

TWEEDE HUIS 
KOPEN EN 
VERHUREN
HET GEEFT 
VEEL RUST’

‘
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MARTIN: ‘Mijn zoon en zijn vrien-
din woonden in een huurhuis en 
besloten twee jaar geleden naar een 
koophuis uit te kijken. Wij hebben 
daarop ook een beetje aangedron-
gen. In een huurhuis zit je toch met 
een behoorlijke kostenpost. En de 
woningmarkt was behoorlijk inge-
zakt; inmiddels was het verschil 
tussen koop en huur niet zo groot 
meer. Wij besloten om Hendrik 
een deel van het aankoopbedrag te 
schenken.’

‘Tot 1 januari 2015 was de schen-
kingsregeling verruimd; je mocht 
maximaal 100.000 euro belasting-
vrij schenken. Wij hadden geld op 
de bank staan en dan kun je er drie 
dingen mee doen: zelf gebruiken, 
onberoerd laten of het aan iemand 
anders schenken. Wij besloten aan 
elk van onze drie kinderen 75.000 
euro te schenken. Met alle drie 
hebben wij dat afzonderlijk bespro-
ken. Dat vonden ze natuurlijk erg 
plezierig. Ook mijn andere zoon 
was op zoek naar een huis. Onze 
dochter nog niet, maar we hebben 
bij de notaris vastgelegd dat zij 
hetzelfde bedrag krijgt.’ 

‘De schenking zelf hebben we via 
de notaris geregeld. Daarnaast heb-
ben we in een overeenkomst een 
aantal voorwaarden opgesteld; met 
name hoe het zou moeten in het 
 worstcasescenario, dus als het stel 
uit elkaar zou gaan of als onze zoon 
zou wegvallen. Hoe wij dat zagen, 
hebben wij ook besproken met de 
schoondochters én met hun ouders. 
Zij moeten het er immers mee eens 
zijn, en we willen misverstanden 
voorkomen. Als alles goed gaat  
– waar je uiteraard op hoopt – is er 

niets aan de hand. Maar de reali-
teit leert dat het leven soms anders 
loopt. Als ze uit elkaar gaan, dan 
vinden wij niet dat dit bedrag voor 
beiden moet zijn. Deze schenking 
blijft daarom buiten de gezamen-
lijke huishouding.’
 
‘Beide zoons hebben toen heel snel 
een huis gevonden. Dat moest ook, 
omdat die regeling afliep. Voor het 
overige bedrag dat Hendrik nodig 
had voor de aankoop van een huis, 
hebben hij en zijn vriendin een 
hypotheek genomen. Aan huizen en 
locaties hebben wij overigens geen 
voorwaarden gesteld; dat was na-
tuurlijk allemaal hun eigen keuze.
Bij deze schenking is de gedachte 
van mijn vrouw en mij geweest: 
wij schenken liever met de warme 
hand dan met de koude hand. Wij 
konden het doen en het geeft ons 
veel voldoening, omdat we onze 
kinderen een heel eind op weg 
helpen en wij zien dat zij er leuke 
dingen mee kunnen doen. De kop 
is van de lasten af. Dat geeft jonge 
mensen even wat meer ruimte. 
Voor hen is het mooi dat zij op deze 
manier zijn begonnen.
Voor onszelf scheelt het belasting; 
op vermogen, dat in box 3 valt, 
moet je immers 1,2 procent vermo-
gensrendementsheffing betalen. 
Aan de andere kant: je gaat er niet 
op vooruit, want je bent geld kwijt. 
Maar wij hebben het ook niet nodig. 
Wij wonen prima, dus wij hoeven 
niet een nog groter huis. En ik heb 
ook geen drie auto’s nodig. Dan is 
de keuze heel makkelijk.’

Op verzoek van de geïnterviewde 
is zijn achternaam achterwege 
gelaten.

HOE DEDEN MARTIN EN ZIJN 
VROUW ANNA DIT?

Schenking
75.000 euro (per kind)

Schenkingsovereenkomst
De schenking is vastgelegd bij de 
notaris. Ook is vastgelegd wat er met 
het geld moet gebeuren als Hendrik 
zou komen te overlijden; dan gaat het 
geschonken bedrag over op de even-
tuele kleinkinderen.

REGELS RONDOM SCHENKEN
• Sinds 1 januari 2017 mag u aan 

kinderen (en overigens ook aan 
anderen) van 18 tot 40 jaar eenmalig 
100.000 euro belastingvrij  schenken 
mits de schenking binnen drie 
jaar wordt gebruikt voor de eigen 
woning. Wat de leeftijdsgrenzen 
betreft, moet tussen de 18 en 40 jaar 
worden uitgelegd als vanaf de 18e 
verjaardag tot en met één dag voor 
de 40e verjaardag.

De schenking mag ook over drie 
achtereenvolgende jaren verspreid 
worden. Uw kind moet dan in elk jaar 
aangifte schenkbelasting doen. In de 
aangifte schenkbelasting moet in het 
eerste kalenderjaar van de gespreide 
schenking een beroep op de verhoog-
de schenkvrijstelling gedaan worden. 
In het derde jaar mag het kind niet 
ouder dan 40 jaar zijn. De schenking 
zelf mag overigens wel na het 40e 
levensjaar gebruikt worden.

• Heeft u uw kind al eerder een grote 
schenking gedaan? Dan gelden er 
beperkingen:

• Wie zijn kind in 2015 of 2016 meer 
dan 5.304 euro belastingvrij schonk, 
kan die schenking nog aanvullen 
met maximaal 46.824 euro. Dit 
maximum geldt ook als er tussen 
2015 en 2016 een grote schenking  
is gedaan. 

Martin (55) en Anna 
(56) schonken hun zoon 
Hendrik (nu 29) 75.000 
euro om de aankoop van 
een huis mogelijk te 
maken. 

SCHENKING
DE KOP 
IS VAN DE 
LASTEN AF’

‘
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De vrijgestelde schenking van  
46.824 euro mag over 2017 en 2018 
worden uitgesmeerd.

• Deed u tussen 2010-2014 al een een-
malig verhoogde vrijgestelde schen-
king aan uw kind, dan kunt u hem/
haar nu geen verhoogde vrijgestelde 
schenking meer schenken voor zijn/
haar woning.

• Deed u aan uw kind al vóór 2010 
een verhoogde schenking, dan  
kunt u vanaf 2017 nog maximaal  
27.650 euro belastingvrij schenken 
voor zijn/haar eigen woning. Uw 
kind mag maximaal 40 jaar oud zijn.

• Overigens mag u jaarlijks 5.320 euro 
(bedrag 2017) belastingvrij per kind 
schenken. Hiervoor hoeft u geen 
aangifte schenkbelasting te doen, 
tenzij u meer schenkt.

• Over schenkingen boven de vrijstel-
ling moet uw kind 10 tot 20 procent 
schenkbelasting betalen.

TIPS VAN DE NOTARIS
• Schenkt u uw kind een bedrag voor 

de aankoop of verbetering van een 
eigen woning binnen het toege stane 
belastingvrije bedrag (in 2017 is dat 
maximaal 100.000 euro)? Hoewel dit 
eenmalig belastingvrij kan, moet u 
er wel schenkingsaangifte van doen. 

• Het is aan te raden een schenking 
bij de notaris te regelen. In de 
akte kan worden bepaald of bij de 
toekomstige erfenisverdeling met 
deze schenking rekening moet 
worden gehouden. Ook kunt u een 
‘uitsluitingsclausule’ opnemen om te 
voorkomen dat de schenking bij de 
partner van uw kind terechtkomt als 
uw kind overlijdt.

• Omdat het bedrag van de schenking 
al voor overlijden van de ouders naar 
het kind gaat, is de erfenis straks 
kleiner. Daarom hoeft er straks bij 
het overlijden van de ouder(s) min-
der erfbelasting betaald te worden. 
Dat levert dus ook een mooi voor-
deel op voor later.

• Als u niet zeker weet of u over een 
aantal jaren zelf geld nodig hebt, 
is een combinatie van schenken en 
lenen aan te raden.

• Maakt u gebruik van de verruimde 
schenkingsregeling van 100.000 
euro? Uw kind mag de schenking 
ook besteden aan aflossing van de 
hypotheek, aan een verbouwing of 
een uitstaande lening voor de eigen 
woning (bijvoorbeeld aan uzelf)  
aflossen. Doe dit laatste transpa-
rant en op papier. Bijvoorbeeld: 
‘Ik schenk je 70.000 euro, onder 
 voorwaarde dat je dit gebruikt 
voor de aflossing van mijn lening.’ 
Uw kind moet daarmee schriftelijk 
 akkoord gaan.
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ANTJE: ‘Onze zoon Ramses studeer-
de nog, toen hij aangaf dat hij over 
een paar jaar, als hij aan het werk 
zou zijn, een huisje wilde kopen. In 
september 2014 kwamen we erach-
ter dat je nog tot 1 januari 2015 een 
ton belastingvrij aan je kind kon 
schenken. En vlak daarna kwam 
er een interessant vernieuwbouw-
project met een aantal appartemen-
ten op ons pad in  Amsterdam-Oost. 
Toen hebben mijn man en ik enorm 
gewikt en gewogen. We hadden het 
geld voor zo’n appartement wel op 
de bank staan, maar we hebben 
nóg een kind en bovendien hadden 
wij al een aantal jaren de wens 
om nog eens te verhuizen naar 
een huis buiten de stad. De vraag 
die we onszelf stelden was dus: 
gebruiken we dat geld voor onszelf 
of voor onze kinderen? Uiteindelijk 
 besloten we om te bieden op een 
van de appartementen.’

‘Ramses gaf uiteraard zelf zijn 
voorkeur aan, maar over het koop- 
en verbouwingsproces heb ik de 
regie gehouden. Onze zoon kon nog 
niet alles overzien, terwijl ik juist 
heel goed vooruit kan kijken en 
de praktische motor in ons huis-
houden ben. We hebben een bod 
uitgebracht en dat werd gelukkig 
geaccepteerd. Via de Vereniging 
Eigen Huis en een aankoopmake-
laar hebben we de technische staat 
van het huis laten beoordelen. Na 
de overdracht bij de notaris zijn we 
aan het klussen geslagen: muren 
gestuukt en geschilderd, vloeren 
gerepareerd en gelegd, schachten 
verwijderd, een keuken geplaatst 
en overal nieuwe deuren ingezet. 

Ook heb ik de zolder nog laten 
isoleren.’

‘Met Ramses hebben we alles 
goed besproken. Het grootste deel 
 schenken we je, een deel is jouw 
spaargeld en de rest lenen we je 
tegen een marktconforme rente.  
Ook heb ik met hem besproken 
dat we hem dit geld nú geven en 
dus niet na ons overlijden. Hij is 
er enorm blij mee en noemt me nu 
steeds “de moederbank”, haha.
Afgelopen juli is Ramses cum laude 
afgestudeerd voor zijn tweede 
 master. Hij geeft nu bijlessen 
 wiskunde en Nederlands. Zodra 
hij een baan heeft – hij is aan 
het zoeken – is de intentie dat hij 
vervroegd kan aflossen. Tot die tijd 
krijgt hij van ons het maximale 
bedrag dat je jaarlijks belastingvrij 
mag schenken, zo rond de 5.000 
euro. 

‘Hoe ik erop terugkijk? Dit soort 
intensieve processen moet je met 
elkaar in goede harmonie door-
lopen; met veel overleg, geduld en 
tact. Daarin zijn we goed geslaagd 
en dat vervult me met trots. Het 
geeft mijzelf en mijn man boven-
dien heel veel voldoening dat we dit 
voor onze zoon – en binnenkort ook 
voor onze dochter – hebben kunnen 
doen. Dat onze eigen verhuiswens 
daardoor voorlopig in de koelkast 
moet, heb ik er graag voor over.’

Op verzoek van de geïnterviewde 
is haar achternaam achterwege 
gelaten.

Antje (65) en haar man 
kochten eind 2014 een 
appartement voor hun 
toen nog studerende zoon 
Ramses (nu 24). Daarvoor 
combineerden zij een 
schenking en een lening. 

COMBINATIE 
VAN SCHENKING 
EN LENING
MIJN ZOON 
NOEMT 
MIJ NU DE 
MOEDER-
BANK’ 

‘

HOE DEDEN ANTJE EN HAAR 
MAN DIT?

Investering voor aankoop en 
 verbetering woning
Schenking 100.000 euro
Annuïteitenlening 57.000 euro
Inleg eigen geld 18.000 euro
Totaal 175.000 euro

Akte van lening
Met hun zoon hebben Antje en haar 
man voor het leningsdeel een akte 
van lening gesloten. Hij betaalt hen 
330,58 euro per maand; dit is deels 
rente (op jaarbasis 3,5 procent van het 
geleende bedrag) en deels aflossing. 

Akte van schenking
In de schenkingsakte is een aantal 
clausules opgenomen, onder andere 
dat de schenking moet worden ver-
rekend met een toekomstig erfdeel 
en dat de schenking buiten een 
 eventuele toekomstige goederen-
gemeenschap met een partner valt.

REGELS RONDOM LENEN AAN  
UW KIND
• Omdat het uitgeleende bedrag uw 

eigendom blijft, moet u over dit 
vermogen (dat in box 3 valt voor de 
inkomstenbelasting) belasting  
(box 3-heffing) betalen. Daarvoor 
heeft de Belastingdienst in 2017 drie 
schijven in het leven geroepen. Is 
uw vermogen (grondslag sparen en 
beleggen) bijvoorbeeld minder dan 
75.000 euro? Dan betaalt u 1,63 pro-
cent belasting over 67 procent 
van uw vermogen en 5,39 procent 
over het resterende deel van uw 
 vermogen.
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• Uw kind mag de rente voor de eigen 
woning aftrekken van het belast-
baar inkomen (box 1) in de aangifte 
inkomstenbelasting, mits aan de 
voorwaarden renteaftrek eigen 
 woning wordt voldaan. Daarvoor 
moet uw kind de gegevens van de 
lening doorgeven via de aangif-
te  inkomstenbelasting (voorheen 
moest dit via het formulier ‘Opgaaf 
lening eigen woning’).

TIPS VAN DE NOTARIS OVER  
LENEN AAN UW KIND
• Het is aan te raden een (hypothe-

caire) geldleningsovereenkomst te 
laten opstellen, bij voorkeur door 
een notaris. Neem hierin een rente-
percentage op en afspraken over de 
(annuïtaire) aflossing. Anders kan 
de Belastingdienst de lening als 
een schenking zien en is uw kind 
schenkbelasting schuldig. Bovendien 
komt uw kind anders niet in aan-
merking voor hypotheekrenteaftrek. 
Handig is ook het toevoegen van een 
aflosschema. 

• Het is mogelijk om de rente die uw 
kind aan u betaalt geheel of gedeel-
telijk via een jaarlijkse (belasting- 
vrije schenking terug te schenken. 
Hiermee kunt u regelen dat het 
voordeel uiteindelijk vooral terecht 
komt bij de kinderen.

• Wilt u de rente die uw kind aan u 
betaalt inderdaad via een jaarlijkse 
schenking terugschenken? Dan is 
aan te raden dat uw kind de rente 
daadwerkelijk maandelijks aan u 
overmaakt en dat u de (jaarlijkse) 
schenking op de rekening van uw 
kind stort. Verreken de bedragen dus 
niet met elkaar, maar laat de stortin-
gen daadwerkelijk plaatsvinden, het 
liefst losgekoppeld in tijd. Anders 
moet uw kind alsnog schenkbelas-
ting betalen.

 
• Veel ouders maken gebruik van deze 

‘familiebankconstructie’.

VIERDE MANIER: BORG STAAN
Er is nog een vierde manier 
om uw kind te helpen met het 
kopen van een woning, óók als u 
zelf geen vermogen hebt: u kunt 
voor uw kind borg staan. Daar-
door krijgt uw kind mogelijk een 
hogere hypotheek. De bank zal 
eerst onderzoeken of u krediet-
waardig genoeg bent. Als u borg 
staat, kunt u zelf minder lenen. 
Bovendien bent u aansprakelijk 
voor uw kind als hij/zij niet aan 
zijn/haar verplichtingen voldoet. 
Borg staan wordt officieel vast-
gelegd en geldt in principe voor 
de hele duur van de lening of 
hypotheek.
Kijk voor meer informatie hier-
over bijvoorbeeld op https://
rubriek.nl/financien/hoe-werkt-
borg-staan/

Dit artikel kwam tot stand met 
 medewerking van notaris mr.  
Edwin ten Hoor, Notariskantoor  
ten Hoor in Landsmeer 
(www.notaristenhoor.nl) en 
André van Wijngaarden van 
Van Wijngaarden Administratie 
& Belastingadvies in Montfoort 
(www.andrevanwijngaarden.
nl). 

De tarieven en vrijstellingen die 
ik dit artikel genoemd worden, 
gelden voor 2017. De actuele 
tarieven vindt u op de website: 
www.sduvoornuenlater.nl.

DE VRAAG DIE 
WE ONSZELF 
STELDEN WAS: 
GEBRUIKEN 
WE DAT GELD 
VOOR ONSZELF 
OF VOOR ONZE 
KINDEREN?’

‘
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Wilt u meer informatie over de 
Hartstichting, over de Stichting 
AAP of over de Stichting School 
en Scholing Siaya? Wilt u weten 
welke goede doelen in uw provincie 
opkomen voor het behoud van de 
natuur? Of misschien wilt u geld 
geven of nalaten aan een organisa-
tie die opkomt voor de zwerfkatten 
in de haven van IJmuiden?
Maak dan gebruik van de Geef-
wijzer, te vinden via de website van 
Voor nu en later op www.sduvoor 
nuenlater.nl. Deze geefwijzer is 
een initiatief van Kenniscentrum 
Filantropie. Een uitgebreide, ge-
bruiksvriendelijke databank, waar-
in de gegevens zijn opgenomen van 
inmiddels meer dan zevenduizend 
goede doelen in Nederland. 
Dus zoek op ‘zwerfkatten’ en u 
vindt niet alleen de organisatie 
die zich daar in IJmuiden mee 
bezighoudt, maar ook het meer 
algemene ‘Zwerfkattenhulp’ en 
nog drie goede doelen die zich over 

deze dieren ontfermen. En kiest u 
voor het onderwerp ‘bomen’, dan 
ploppen binnen enkele seconden de 
namen en gegevens van maar liefst 
zestien instellingen op het scherm. 
En daarop kunt u uiteraard weer 
een extra zoekcriterium loslaten.

DETAILINFORMATIE
De goede doelen die op de Geef-
wijzer vermeld worden, hebben 
allemaal hun informatie ingevoerd 
in de database van Kenniscentrum 
Filantropie, een organisatie die als 
doel heeft gevers meer  informatie 
te geven over goede doelen in 
Nederland en de transparantie te 
bevorderen. 
Per goed doel kunt u op een detail-
scherm informatie verkrijgen over 
de kenmerken van het goede doel, 
de eventuele prestaties die het 
heeft geleverd, financiële gegevens, 
enzovoort. Goede doelen zijn zelf 
verantwoordelijk voor de juistheid 
van deze informatie en zorgen zelf 

geregeld voor een update. Bij een 
groot aantal organisaties is er een 
online donatiemogelijkheid. Dat 
maakt het de gever gemakkelijk en 
scheelt het goede doel veel kosten.

‘Deze database speelt in op de 
toenemende vraag naar transpa-
rantie in de filantropische sector’, 
zegt Norbert van Berckel, de man 
achter Stichting Kenniscentrum 
Filantropie. ‘Donateurs en andere 
belanghebbenden kunnen filantro-
pische instellingen hier niet alleen 
vinden, maar ook met elkaar verge-
lijken. Daardoor kunnen ze uitein-
delijk een bewuste keuze maken. 
En daardoor gaan goede doelen 
kritischer kijken naar hun eigen 
functioneren, wat de kwaliteit in de 
héle sector bevordert.’  

EFFECTIVITEIT
De goededoelenorganisaties 
leveren de benodigde informatie 
grotendeels zelf aan via een online 

WAAR VIND IK DAT 
ENE GOEDE DOEL? 
WELKE GOEDE 
 DOELEN HOUDEN 
ZICH ALLEMAAL  BEZIG 
MET EEN  BEPAALD 
THEMA? VIND DE 
ANTWOORDEN IN DE 
DIGITALE GEEFWIJZER 
(JAARLIJKS MEER 
DAN 100.000 RAAD
PLEGINGEN), EEN 
INITIATIEF VAN 
KENNISCENTRUM 
FILANTROPIE IN 
 SAMENWERKING MET 
VOOR NU EN LATER.

DIGITALE HULP BIJ 
SCHENKEN EN NALATEN  

KIES UW EIGEN 
GOEDE DOEL MET 
DE GEEFWIJZER! 

Tekst Roel Smit | Beeld iStockphoto
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vragenlijst. Maar daar blijft het 
niet bij: het Kenniscentrum bevat 
ook informatie over de effectiviteit 
van de organisaties. ‘Het doel is om 
de informatie te verdiepen van “wat 
doen goede doelen?” naar “hoe goed 
doen zij goed?” Dat is namelijk pas 
echt relevant.’ 

Het Kenniscentrum maakt die 
effectiviteit inzichtelijk door te 
laten zien hoe groot de kans is 
dat een goed doel een positieve 
maatschappelijke prestatie levert. 
Van  Berckel: ‘Dat doen wij met 
de Performance Prediction Scan- 
methodiek (PPS), die is ontwikkeld 
door de Erasmus Universiteit 
 Rotterdam. Dit is uitdrukkelijk 
geen instrument om de  behaalde 
maatschappelijke impact te me-
ten, maar om de kans op succes 
te voorspellen. De PPS scant 
 filantropische instellingen op drie 
terreinen: transparantie, organi-
satie en activiteit. Denk daarbij 
aan vragen als: In hoeverre krijgen 
belanghebbenden de gelegenheid 
om de organisatie te controleren? 
Hoe is het goede doel georganiseerd 
en hoe komt het beleid tot stand? 
 Welke projecten en programma’s 
vinden er plaats? De Geefwijzer- 
methodiek wordt ook door Charity 
Desks van banken gebruikt om de 
meer gefortuneerde klanten gericht 
advies te kunnen geven over de 
vraag aan welke goede doelen zij 
zouden kunnen doneren.’

De informatie van het Kennis-
centrum wordt voor het publiek 
ontsloten via diverse media, onder 
meer via de website van Voor nu en 
later. Van Berckel: ‘De Geefwijzer 
voorziet in een behoefte. Maande-
lijks zijn er in de database van de 
Geefwijzer honderden mutaties. 
Daaruit blijkt wel dat goede doelen 
hun gegevens actief beheren.’ <<

MEER NIEUWS OP
SDUVOORNUENLATER.NL

De website die hoort bij dit ma-
gazine bevat meer zaken die een 
bezoek de moeite waard maken, 
zoals:
• het laatste nieuws over alles 

wat te maken heeft met erven, 
schenken en nalaten;

• alle artikelen die eerder in 
Voor nu en later zijn versche-
nen en die nog steeds actuali-
teitswaarde hebben;

• de laatste (zomer)editie van 
het magazine;

• antwoorden op veelgestelde 
vragen over alles wat te maken 
heeft met erven, schenken en 
nalaten.

VOOR NU EN LATER WINTER 2018



FAMILIEZAKEN
HOEVE BIESLAND

De meeste ondernemingen zijn familiebedrijven. 
Vele overleven de eerste generatiewisseling niet. 
Soms lukt dat echter wonderbaarlijk goed. Hoe is 
de praktijk van een bedrijf als familiebezit?

Linda en Jan Duijndam 
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Tekst Barbara Schilperoort | Fotografie Gabby Louwhoff 

Ritium num dipid 
magnisc ienimusant 
quia quate nuscimi-
lit dolor

Pal achter de A13, in de driehoek tussen 
Den Haag, Pijnacker-Nootdorp en Delft 
ligt de Polder van Biesland. Van jongs af 
aan hielp Jan Duijndam zijn vader op de 
boerderij die zijn grootvader daar zo’n 
100 jaar geleden begon. Zijn broer woont 
er nu, verbouwde de ouderlijke boerderij 
tot appartementen. Zelf boert Jan sinds 
25 jaar op zijn eigen bedrijf, even verderop 
in diezelfde polder. 

Dat ging niet vanzelf. Want de verstedelij-
king rukt op, grond is schaars en gewild. 
‘Om hier met mijn bedrijf te kunnen 
overleven, moest ik iets toevoegen aan 
de maatschappij, aan de omgeving. Als ik 
had willen boeren om te produceren, had 
ik beter naar de Flevopolder kunnen ver-
huizen.’ Maar dat wilde Jan niet. Daar-
voor is hij te veel gehecht aan de polder 
waar hij is geboren en getogen.

‘Ik ben grootgebracht in een  traditioneel 
melkveebedrijf. Maar een koe die veel 
melk geeft, is niet per definitie een gezon-
de koe. Integendeel’, realiseerde hij zich 
steeds meer. Het moest anders. Uit liefde 
voor de plek ontstond liefde voor de grond 
toen hij zijn bedrijf ging kantelen. ‘Ik 
wilde een rustplek creëren in het stede-
lijk geweld om ons heen. Een plek waar 
natuur, dieren en mensen samenkomen.’ 
Jan Duijndam besloot biologisch-dyna-
misch te gaan boeren, volgens het systeem 
van de gesloten kringloop. ‘De bodem is 
daarvoor de basis. Goede grond betekent 
goed gras. Goed gras betekent gezonde 
koeien, die vervolgens weer goede melk en 
goed vlees produceren. Hun mest mengen 
we met maaisel en hergebruiken we op 
eigen bodem.’ 

Groenteboerin

Dochter Linda is de groenteboerin van 
de Bieslandhoeve. ‘We telen zo natuur-

lijk mogelijk. Verder werken mensen 
met een beperking – of die om wat voor 
reden (nog) niet meedoen op de arbeids-
markt – mee op de boerderij en ze helpen 
mij op het land.’ Omdat Jan óók mensen 
mogelijkheden wil geven zich te ontwik-
kelen is Hoeve Biesland namelijk ook een 
zorgboerderij. Linda beheert verder de 
 weilandwinkel waar alles wat de  boerderij 
produceert te koop is: flessen rauwe melk 
(vers van de koe), het vlees uit de eigen 
slagerij en brood van de bakker die hier 
zijn oven heeft staan. 

Coöperatie

Zorgondernemer, bakker, slager, zijn eigen 
dochter en zijn eigen veehouderij wer-
ken samen binnen een coöperatie. ‘Onze 
familie blijft eigenaar van het vastgoed en 
de grond. Leden betalen een bijdrage aan 
de coöperatie die daarvan onder meer de 
huur betaalt en startkapitaal verleent om 
ideeën van ondernemers uit te werken.’ 
Hoeve Biesland ligt middenin een natuur-
gebied met wandel- en fietsroutes.  
De jaarlijkse koeiendans en allerlei ande-
re activiteiten trekken vele bezoekers.

‘Hoeve Biesland ontstond in de strijd 
tegen de verstedelijking, nu zijn wij de 
toegevoegde waarde in dit  verstedelijkte 
gebied. We zijn genomineerd voor 
de Haaglanden Ondernemersprijs, 
 wonnen in 2016 de Ondernemersprijs 
 Pijnacker-Nootdorp. Dit is een levens-
vatbaar concept, ook voor toekomstige 
generaties.’ 

Zelf vragen over het overdragen van een 
familiebedrijf? Lees dan het artikel met 
praktische tips op pagina 124

Levensvatbaar ‘boeren’; ook door volgende generaties 

FAMILIEZAKEN
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Het cijfer is best schokkend: maar liefst 
70 procent van de familiebedrijven over-
leeft de eerste generatiewisseling niet. 
Het bedrijf wordt verkocht, gaat failliet of 
wordt opgeheven. Bij de overdracht aan 
volgende generaties gaan ook weer bedrij-
ven over in andere handen of verloren. 
Zodat uiteindelijk maar 3 procent (!) van 
de familiebedrijven meerdere generatie-
wisselingen overleeft, dat wil zeggen in de 
familie blijft. 
Dit zijn de resultaten van een onderzoek 
dat Erasmus Centre for Family Business, 
BDO en Rabobank deden naar de over-
dracht van familiebedrijven. Hun rapport 
verscheen in 2016 met als titel Nieuw 
bloed, nieuwe koers, het geheim van ver-
antwoorde opvolging. 

‘Het percentage familiebedrijven dat de 
generatiewisselingen overleeft is inder-
daad heel gering. Maar je praat over een 
periode van decennia. Drie generaties 
beslaan soms wel 90 tot 100 jaar. Dat is 
lang, hoor! Er zijn sowieso maar weinig 
bedrijven die het zo’n tijd volhouden,’ rela-
tiveert Jurgen Geerlings, directeur van 
het IFBK (Instituut voor Familiebedrijfs-
kunde) en partner van MESA Bestuurs-
adviseurs voor het Familiebedrijf. 

Tips

Families en bedrijven combineren twee 
tegengestelde componenten: familie is een 

vat vol emoties en een bedrijf een zakelij-
ke onderneming. ‘Dat brengt paradoxen 
met zich mee. En daarmee moet je reke-
ning houden bij het voorbereiden van een 
generatieoverdracht.’ 

1. Doe aan familieberaad

‘Misverstanden zijn misschien wel het 
grootste risico’, zegt Geerlings. ‘En die 
kunnen ontstaan door gebrek aan over-
leg. Juist omdat familieleden elkaar zo 
goed kennen, denken ze te weten wat een 
ander vindt en wil. Dat klopt vaak niet.’ 
Daarom adviseert hij het instellen van 
een regulier familieberaad. ‘Gewoon gere-
geld met elkaar om de tafel zitten, tevoren 
een agenda opstellen en een eenvoudig 
lijstje met afspraken maken.’ 

2. Maak een familiestatuut

Vanuit zijn expertise wijst Geerlings 
familiebedrijven op het belang van het op-
stellen van een familiestatuut. ‘Het is een 
goede manier om helder te krijgen waar 
je als bedrijf naartoe wilt, wat je familie-
waarden zijn, hoe je die vertaalt naar het 
bedrijf, welke rol je daarbij voor jezelf ziet, 
hoe je de opvolging wilt regelen. En of je 
al dan niet de “koude kant” van de familie 
betrekt. Let op: een familiestatuut is een 
middel, geen doel. De weg ernaartoe is het 
belangrijkste. Maar die moet je wel goed 
voorbereiden.’

Ruim twee derde van de bedrijven met meer dan één werknemer is 
een familiebedrijf. Ze zorgen voor de helft van de werkgelegenheid. 
Maar als de generatie die aan het roer staat de leiding moet overdra-
gen, gaat het nog wel eens mis. Een aantal tips om dat te voorkomen.

8
HOE JE ALS FAMILIEBEDRIJF DE
GENERATIEOVERDRACHT OVERLEEFT

TIPS
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3. Sta open voor de buitenwereld

‘Een familie denkt soms alles binnen de 
eigen gelederen te moeten afhandelen. 
Maar de beste bedrijven staan open voor 
mensen van buiten de familie. Een onaf-
hankelijk adviseur of raad van advies kan 
als klankbord fungeren. Adviseurs moeten 
wel het vertrouwen van de héle familie 
hebben’, zegt Albert Jan Thomassen 
directeur van FBNed Familiebedrijven, 
het (besloten) netwerk van Nederlandse 
familiebedrijven.

4. Neem de tijd

‘Een goede overdrachtsvoorbereiding 
vergt vijf tot tien jaar. Ga je oriënteren, 
praat met andere familiebedrijven in 
je netwerk. Zowel de oudere als jongere 
generaties binnen familiebedrijven zijn 
lotgenoten, ervaringsdeskundigen. Neem 
de tijd voor deze fase, want het regelen 
van fiscale en financiële zaken kost rela-
tief de minste tijd.’ 

5. Leiding en eigendom is niet 
hetzelfde

‘Denk goed na over het onderscheid tus-
sen de opvolging in de leiding en in het 
eigendom’, zegt Thomassen. ‘Vaak is de 
oudere generatie directeur-grootaandeel-
houder. Een volgende generatie kan het 
ook anders regelen. Misschien wil de ene 
broer graag de leiding en wil de andere 
meer op de achtergrond betrokken blijven. 
Misschien wil de opvolger vooral onder-
nemer zijn maar geen manager. Die kun 
je ook van buiten aantrekken. Alles kan. 
Maar het moet wel helder zijn!’

6. Zorg voor draagvlak

Een opvolger moet er helemaal voor gaan. 
Niet uit loyaliteit tegenover zijn of haar 

ouders of bij gebrek aan ander toekomst-
perspectief de stap zetten. De voordracht 
van een zoon of dochter vereist wel een 
breed draagvlak bij het ondernemings-
bestuur (en binnen de organisatie). De 
oudere generatie moet kunnen loslaten. 
Dat blijkt in de praktijk vaak makkelijker 
gezegd dan gedaan. 

7. Denk aan uw pensioen

Soms blijft het pensioen van de ouder(s) 
na de overdracht in het bedrijf. Dat geeft 
problemen als de bedrijfsresultaten 
achterblijven. Dat gebeurt ook wanneer 
er nog geld van de oudere generatie in 
het bedrijf aanwezig is, deze komt te 
 overlijden en andere familieleden hun 
erfdeel opeisen waardoor het bedrijf in 
de problemen komt. ‘Denk na over hoe je 
dit soort calamiteiten kunt voorkomen’, 
adviseert Geerlings.

8. Zit elkaar niet in de weg

‘Bij een generatieoverdracht gaan ver-
schillen altijd een rol spelen’, weet hij. 
‘Ouders en kinderen zijn per definitie niet 
gelijk, maar ze zijn binnen het bedrijf wel 
gelijkwaardig.’ Zijn advies: organiseer 
verantwoordelijkheden zo, dat je elkaar 
niet in de weg zit. 

De complexiteit van een generatieover-
dracht wordt volgens Thomassen onder-
schat. ‘Familie is emotie. Liefde, zorg, 
loyaliteit, betrokkenheid, verantwoorde-
lijkheidsgevoel: het speelt allemaal een 
rol. Daarin verschillen familiebedrijven 
van andere bedrijven.’ 
Tot slot wijst Geerlings erop dat de  
perfecte opvolging niet bestaat. ‘Het is 
ondenkbaar dat een generatieoverdracht 
rimpelloos verloopt. Elk bedrijf en elke 
 familie zijn anders. Het gaat erom wat 
voor jouw familiebedrijf gaat werken.’ <<

HOE JE ALS FAMILIEBEDRIJF DE GENERATIEOVERDRACHT OVERLEEFT
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Tekst Marloes Smit  | Fotografie Marcel MolleOUD HOUT 
HET GEHEIM VAN TWENTE

Kroezeboom Fleringen
Tubbergen (Overijssel)
400 tot 600 jaar oud

Een kroezeboom is een boom die een grens of 
kruispunt aangeeft. In de meeste gevallen is dat 
een eik, net als de zomereik De Kroezeboom op 
de Fleringen Es. Naast grensmarkering dienden 
deze bomen ook vaak als rechts of bedevaarts
plaats. 

HEILIG

In de zestiende en zeventiende eeuw stond 
er naast deze Kroezeboom bij het Twentse 
Tubbergen een veldkapelletje, een zogenoemd 
‘hilligen huesken’. Onbekend is welke heilige 
hier werd vereerd. Het kapelletje is in de loop 
van de zeventiende eeuw afgebroken. 
Toch bleef het roomskatholieke kerkvolk tijdens 
de Reformatie naar de Kroezeboom gaan om 
in het geheim eucharistievieringen te houden. 
Deze geheime bijeenkomsten waren het minst 
gevaarlijk op rustige open plekken. Hier kon 
men tegenstanders gemakkelijk zien naderen, 
tijdig verdwijnen, en niet gearresteerd worden. 
De vieringen werden geleid door de rondrei
zende priester Henricus Smithuis. Op de wagen 
waarmee hij naar de Kroezeboom reed, vervoer
de hij een altaar. De wagen zelf gebruikte hij als 
preekstoel. Rond 1730 kwam er een eind aan 
de bijeenkomsten op de Fleringer Es. 

In 1909 is er opnieuw naast de Kroezeboom 
een kapel gebouwd, de Heilig Hartkapel. Tot 
aan de Tweede Wereldoorlog droeg een priester 
ieder jaar in de zomer een mis op bij de Kroeze
boom. De oude kapel maakte in 1944 plaats 
voor een nieuwe, open houten kapel. En vanaf 
1970 worden er regelmatig bijeenkomsten bij 
de Kroezenboom gehouden, door roomskatho
lieken, maar bijvoorbeeld ook door vredesacti
visten. Ook wordt de Kroezeboom nu vaak als 
trouwlocatie gebruikt, kerkelijk, maar ook steeds 
vaker burgerlijk. 

De bijzondere zomereik heeft inmiddels een 
omtrek van bijna zeven meter en is zo’n zestien 
meter hoog. Vermoedelijk is hij tussen 1400 en 
1600 aangeplant. 
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Ze hebben oorlogen overwonnen, stormen getrotseerd en ziektes verslagen. Al honderden 
jaren staan ze op die ene plek. Nederland staat vol bijzondere bomen. Uniek vanwege hun 
uiterlijk, leeftijd of verhaal. Oud hout en zeldzaam levend erfgoed. 

OUD HOUT
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Wereldwijd leven bijna 37 miljoen mensen met hiv. 
Veelal jonge mensen, in de bloei van hun leven. Helaas 
is nog altijd geen geneesmiddel of  vaccin tegen hiv. 
Wel zijn er levensreddende medicijnen. Maar meer 
dan de helft van de mensen met hiv heeft geen toegang 
tot deze hiv-remmers. Jaarlijks overlijden hierdoor nog 
steeds 1,1 miljoen mensen aan de gevolgen van aids. 
Om de aidsepidemie een halt toe te roepen financiert 
Aidsfonds wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, 
preventie, hulp, zorg en toegang tot behandeling. In 
Nederland en in landen waar dat het hardst nodig is.

De nalatenschap van Hugo van Win

Hugo van Win was in 1947 een van de oprichters van 
het COC, de belangenvereniging van homoseksuelen, 
en bleef  daar tot aan zijn dood op 83-jarige leeftijd 
aan verbonden. Hij maakte van dichtbij mee hoe 
aids vanaf  de jaren ‘80 om zich heen greep en talloze 
slachtoffers eiste. Hij steunde Aidsfonds en was zo be-
trokken dat hij ook op langere termijn een verschil wil-
de maken. Toen Hugo van Win een testament maakte, 
liet hij dan ook een deel van de opbrengst van zijn huis 
en andere bezittingen na aan de aidsbestrijding.

De nalatenschap van dokter Vollaers

Mevrouw Eleonara Vollaers besteedde het grootste 
deel van haar leven als chirurg in Afrika. Ze werkte 
in Nigeria, Malawi, Ghana en Zimbabwe. In Malawi 
zag ze met eigen ogen de verwoestende impact van het 
hiv-virus en het belang van een thuiszorg voor de men-
sen die getroffen werden door aids. 

Voor mevrouw Vollaers was het vanzelfsprekend om 
zich ook na haar dood te blijven inzetten voor men-
sen die dat het hardst nodig hebben. Een deel van 
haar vermogen liet mevrouw Vollaers daarom na aan 
‘Home Based Care-projecten’ in Malawi.

Bijdragen aan de toekomst

Dokter Vollaers en Hugo van Win gebruikten hun Na-
latenschap om een verschil te maken. Noud Rietman 
houdt zich bij Aidsfonds bezig met nalatenschappen: 
“Vaak willen mensen, zoals dokter Vollaers, hun geld 
nalaten aan een specifiek project of  land. Anderen vin-
den het belangrijk dat hun geld wordt gebruikt voor 
patiëntenzorg of  wetenschappelijk onderzoek. Wij be-
spreken de wensen van erflaters graag met hen.”

Naar een wereld zonder aids
Sinds 1985 zet Aidsfonds zich in om aids te bestrijden. Onder  andere 
door wetenschappelijk onderzoek te financieren, door  voorlichting 
en preventie in Nederland en in landen die het hardst door de hiv/
aidsepidemie zijn getroffen en door individuele steun. “Alles bij 
 elkaar is dit een grote verantwoordelijkheid, en we beseffen maar 
al te goed dat we dit niet alleen kunnen,’’ zegt Noud Rietman van 
Aidsfonds. “Als u Aidsfonds opneemt in uw testament, maakt u het 
verschil voor toekomstige generaties. Met uw bijdrage, of die nu 
groot of klein is, strijdt u samen met ons tegen aids. En zo brengt u de 
droom van een wereld zonder aids dichterbij.’’

Iets doen door iets na te laten
Aidsfonds als erfgenaam

Steeds meer mensen 
nemen Aidsfonds op in hun 
testament. Zoals Hugo van 
Win en dokter Vollaers die 
beiden een deel van hun 
nalatenschap gebruikten om 
de aidsbestrijding te steunen.
Op die manier konden zij 
bijdragen aan de strijd tegen 
aids en gaven zij toekomstige 
generaties hoop.
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Meer informatie over 

Aidsfonds vindt u op 

www.aidsfonds.nl of bel 

met 020 - 62 62 669.

NL37 INGB 0000 0089 57

Noud Rietman
nrietman@aidsfonds.nl

ADVERTORIAL
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Wereldwijd leven bijna 37 miljoen mensen met hiv. 
Veelal jonge mensen, in de bloei van hun leven. Helaas 
is nog altijd geen geneesmiddel of  vaccin tegen hiv. 
Wel zijn er levensreddende medicijnen. Maar meer 
dan de helft van de mensen met hiv heeft geen toegang 
tot deze hiv-remmers. Jaarlijks overlijden hierdoor nog 
steeds 1,1 miljoen mensen aan de gevolgen van aids. 
Om de aidsepidemie een halt toe te roepen financiert 
Aidsfonds wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, 
preventie, hulp, zorg en toegang tot behandeling. In 
Nederland en in landen waar dat het hardst nodig is.

De nalatenschap van Hugo van Win

Hugo van Win was in 1947 een van de oprichters van 
het COC, de belangenvereniging van homoseksuelen, 
en bleef  daar tot aan zijn dood op 83-jarige leeftijd 
aan verbonden. Hij maakte van dichtbij mee hoe 
aids vanaf  de jaren ‘80 om zich heen greep en talloze 
slachtoffers eiste. Hij steunde Aidsfonds en was zo be-
trokken dat hij ook op langere termijn een verschil wil-
de maken. Toen Hugo van Win een testament maakte, 
liet hij dan ook een deel van de opbrengst van zijn huis 
en andere bezittingen na aan de aidsbestrijding.

De nalatenschap van dokter Vollaers

Mevrouw Eleonara Vollaers besteedde het grootste 
deel van haar leven als chirurg in Afrika. Ze werkte 
in Nigeria, Malawi, Ghana en Zimbabwe. In Malawi 
zag ze met eigen ogen de verwoestende impact van het 
hiv-virus en het belang van een thuiszorg voor de men-
sen die getroffen werden door aids. 

Voor mevrouw Vollaers was het vanzelfsprekend om 
zich ook na haar dood te blijven inzetten voor men-
sen die dat het hardst nodig hebben. Een deel van 
haar vermogen liet mevrouw Vollaers daarom na aan 
‘Home Based Care-projecten’ in Malawi.

Bijdragen aan de toekomst

Dokter Vollaers en Hugo van Win gebruikten hun Na-
latenschap om een verschil te maken. Noud Rietman 
houdt zich bij Aidsfonds bezig met nalatenschappen: 
“Vaak willen mensen, zoals dokter Vollaers, hun geld 
nalaten aan een specifiek project of  land. Anderen vin-
den het belangrijk dat hun geld wordt gebruikt voor 
patiëntenzorg of  wetenschappelijk onderzoek. Wij be-
spreken de wensen van erflaters graag met hen.”

Naar een wereld zonder aids
Sinds 1985 zet Aidsfonds zich in om aids te bestrijden. Onder  andere 
door wetenschappelijk onderzoek te financieren, door  voorlichting 
en preventie in Nederland en in landen die het hardst door de hiv/
aidsepidemie zijn getroffen en door individuele steun. “Alles bij 
 elkaar is dit een grote verantwoordelijkheid, en we beseffen maar 
al te goed dat we dit niet alleen kunnen,’’ zegt Noud Rietman van 
Aidsfonds. “Als u Aidsfonds opneemt in uw testament, maakt u het 
verschil voor toekomstige generaties. Met uw bijdrage, of die nu 
groot of klein is, strijdt u samen met ons tegen aids. En zo brengt u de 
droom van een wereld zonder aids dichterbij.’’

Iets doen door iets na te laten
Aidsfonds als erfgenaam

Steeds meer mensen 
nemen Aidsfonds op in hun 
testament. Zoals Hugo van 
Win en dokter Vollaers die 
beiden een deel van hun 
nalatenschap gebruikten om 
de aidsbestrijding te steunen.
Op die manier konden zij 
bijdragen aan de strijd tegen 
aids en gaven zij toekomstige 
generaties hoop.
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Meer informatie over 

Aidsfonds vindt u op 

www.aidsfonds.nl of bel 

met 020 - 62 62 669.
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C

STICHTING 
HET CONCERTGEBOUW FONDS
Concertgebouwplein 10
1071 LN Amsterdam
T 020 - 573 04 65
E fonds@concertgebouw.nl
IBAN NL90 ABNA 0584 7414 21

D

DIABETES FONDS
Een lang en gezond leven willen 
we allemaal, maar is niet vanzelf-
sprekend voor de 1 miljoen  Neder- 
landers met diabetes. De ziekte leidt 
tot allerlei ernstige  lichamelijke 
 problemen. Onacceptabel, vindt het 
Diabetes Fonds. Daarom pakken we 
diabetes aan via onderzoek naar 
betere behandelingen en uiteindelijk 
genezing.

Met uw steun werkt het Diabetes 
Fonds aan een gezond leven  zonder 
diabetes. Iedere gift is welkom! 
Ook als u er niet meer bent, kunt u 
bij dragen aan een wereld zonder 
diabetes. Met het Diabetes Fonds in 
uw testament helpt u een volgende 
generatie.Alvast hartelijk bedankt!

Contact
Stationsplein 139
3818 LE Amersfoort
T 033 - 462 20 55
E c.beemer@diabetesfonds.nl
www.diabetesfonds.nl
IBAN NL58 INGB 0000 0057 66

E

EPILEPSIEFONDS
Het Epilepsiefonds draagt bij aan 
het beter begrijpen en behandelen 
van de aandoening epilepsie. We 
 werken mee aan een betere zorg en 
een  beter leven voor mensen met 
epilepsie. Zo investeren we in weten-
schappelijk onderzoek dat bijdraagt 
aan een vollediger beeld van de 
aan doening en genezing dichterbij 
brengt. Verder geven we voorlichting 
op maat over epilepsie aan mensen 
met epilepsie en hun directe om-
geving. En we verlenen financiële 
hulp aan mensen met epilepsie die 
als gevolg van hun aandoening voor 
extra uitgaven komen te staan. Voor 
mensen met epilepsie die niet zon-
der begeleiding met vakantie kunnen 
organiseren we speciale vakantie-
reizen.

Contact
De Molen 35
3994 DA Houten
T 030 - 634 40 63
E info@epilepsiefonds.nl
www.epilepsie.nl
IBAN NL28 ABNA 0560 0182 07

K

KNRM (KONINKLIJKE NEDERLANDSE 
REDDING MAATSCHAPPIJ)
De KNRM komt mensen in nood op 
het water te hulp. Staat dag en nacht 
klaar met 1.300 vrijwilligers. Vaart 
met 80 reddingboten ongeveer 2.000 
keer per jaar uit voor  noodmeldingen. 

Redt meer dan 3.000 mensen per 
jaar. Wordt in stand gehouden door 
vrijwillige bijdragen: donaties, schen-
kingen en nalatenschappen. 
Ontvangt geen subsidie. Verricht 
hulpverleningen kosteloos. De KNRM 
redt het niet zonder u. Help ons 
 redden: www.knrm.nl.

Contact
Haringkade 2, 1976 CP IJmuiden
Postbus 434
1970 AK IJmuiden
T 0255 - 54 84 54
E info@knrm.nl
www.knrm.nl
IBAN NL27 RABO 0373 5461 81

L

LEGER DES HEILS
Hulp verlenen en mensen  vertellen 
van Gods liefde, dat is het doel van 
het  Leger des Heils. We laten ons 
inspireren door de Bijbel, in het 
bijzonder door de woorden van 
Jezus Christus. Hij is ons voorbeeld. 
Iedereen heeft recht op een eerlijke 
kans. Het Leger des Heils wil mensen 
die kans geven. Daarom komen we 
op voor mensen die geen helper heb-
ben. Als je onze hulp nodig hebt zijn 
we er voor je. Wie je ook bent. 

Contact
Spoordreef 10, Almere
Postbus 3006
1300 EH Almere
T 036 - 539 81 62
E info@legerdesheils.nl en/of 
nalaten@legerdesheils.nl
www.legerdesheils.nl/helpen/nalaten
IBAN NL72 RABO 0707 0701 71
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LIGHT FOR THE WORLD
is een ontwikkelingsorganisatie die 
wil bijdragen aan een wereld die 
recht doet aan mensen met een 
handicap.

Contact
Vendelier 13
3905 PB Veenendaal
T 0318 - 58 63 58
E info@lightfortheworld.nl
IBAN NL10INGB 0000 0001 31

E info@lightfortheworld.nl
IBAN NL10INGB 0000 0001 31

LONGFONDS 
In Nederland zijn meer dan 1 miljoen 
mensen met een ongeneeslijke long-
ziekte. Ademhalen is voor hen een 
terugkerende of voortdurende strijd. 
Een strijd die ze niet alleen kunnen 
winnen. Het Longfonds strijdt voor 
gezonde lucht en gezonde longen. 
We maken onderzoek mogelijk. We 
pakken vieze lucht aan. En we doen 
er alles aan om kinderen rookvrij op 
te laten groeien. We komen op voor 
de beste zorg voor longpatiënten én 
voor iedereen die dat misschien ooit 
wordt. Strijd ook mee!

Contact
Postbus 627
3800 AP Amersfoort
T 033 - 43 41 212 
E service@longfonds.nl
www.longfonds.nl
IBAN NL95 INGB 0000 0550 55

M

MAF NEDERLAND
Postbus 7 
7390 AA Twello
T 055 - 741 00 17
E info@maf.nl
www.maf.nl
IBAN NL40 ABNA 0558 3458 08

MENSEN MET EEN MISSIE
Mensen met een Missie is een 
 katholieke ontwikkelingsorganisatie.
Al ruim 80 jaar steunen wij  gedreven 
mensen die onrecht en buiten-
sluiting aanpakken in hun lokale 
 gemeenschap. 
We doen dit samen met onze 
 partnerorganisaties in zestien landen 
in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 
We geloven daarbij in de verbinden-
de kracht van religie. Speerpunten 
in ons werk zijn het strijden voor 
 gelijkwaardigheid, begeleiding van 
slachtoffers, het stimuleren van 
samenwerking tussen religies en het 
versterken van de lokale gemeen-
schap.

Contact
Postbus 16442 
2500 BK Den Haag
T 070 - 313 67 31
E juliemingeli@mensenmeteenmissie.nl
www.mensenmeteenmissie.nl
IBAN NL61 RABO 0334 0565 78 
t.n.v. Mensen met een Missie

STICHTING MS RESEARCH
Stichting MS Research is dé orga- 
  ni satie die wetenschappelijk 
 onderzoek naar multiple sclerose 
(MS) financiert en stimuleert.  
Ook geeft zij voorlichting over MS 
en  bevordert en streeft de Stichting 
naar optimale zorg voor alle mensen 
met MS.

Sinds de oprichting in 1980 is het 
structureel financieren van onder-
zoek het hoofddoel van de Stichting. 
Het kost € 60.000 per jaar om één 
wetenschapper een jaar lang onder-
zoek naar MS te laten doen. In ruim 
36 jaar heeft Stichting MS Research 
in totaal meer dan € 58 miljoen 
 toegekend aan ruim 300 onderzoeks-
projecten.  
De Stichting geeft  structurele 
 financiële steun aan  academische 
MS-centra  gespecialiseerd in zorg en 
onderzoek.

MS is letterlijk en figuurlijk een 
 zenuwslopende ziekte die jonge 
mensen treft in de bloei van hun 
leven. Het is de meest  invaliderende 
ziekte bij jong volwassenen en is 
 helaas (nog) niet te genezen.  
De  ziekte van de hersenen en het 
 ruggenmerg leidt tot klachten van 
diverse aard: uitval van spieren, 
extreme vermoeidheid, verlies van 
zicht- en spraakvermogen, maar 
ook  geheugen- en concentratie 
 problemen. 

Contact
Postbus 200 
2250 AE Voorschoten 
www.msresearch.nl 
IBAN NL36 INGB 0004 9417 16
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STICHTING VREDESBEWEGING PAX 
NEDERLAND
Vrede. Wie durft?

PAX werkt samen met betrokken 
burgers en partners aan de bescher-
ming van burgers tegen oorlogs-
geweld, aan het beëindigen van 
gewapend geweld en het opbouwen 
van rechtvaardige vrede.

PAX werkt aan vrede in conflict-
gebieden vanuit de  kernwaarden 
menselijke waardigheid en 
 solidariteit met vredesactivisten 
en slachtoffers van oorlogsgeweld. 
Bij het voorkomen en oplossen van 
gewapende conflicten staat voor ons 
het beschermen van burgers en hun 
veiligheid voorop. We ontwikkelen 
en ondersteunen lokale vredes-
initiatieven in conflictgebieden, 
zodat duurzame vrede van de grond 
af wordt opgebouwd.

PAX is een samenwerkingsverband 
tussen IKV en Pax Christi. In 2006 zijn 
de twee organisaties samengegaan 
en vanaf 2014 is de naam van de 
organisatie veranderd in PAX.

Contact
Sint Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht
T 030 - 233 33 46
E info@paxvoorvrede.nl
www.paxvoorvrede.nl
IBAN NL03 TRIO 0390 5150 00

PRINS BERNHARD CULTUURFONDS
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is 
bevlogen pleitbezorger van cultuur, 
natuur en wetenschap in Neder-
land en daarbuiten. Met financiële 
 bijdragen, opdrachten, prijzen en 
beurzen worden bijzondere initiatie-
ven en talent gestimuleerd. 
Als inspirator van het hedendaags 
mecenaat geeft het Prins Bernhard 
Cultuurfonds aan particulieren, 
stichtingen en bedrijven een onaf-
hankelijk en deskundig advies over 
filantropie.

Kijk op www.cultuurfonds.nl/geven 
en ontdek de vele vormen van geven 
en nalaten.

Contact
Herengracht 476
Postbus 19750
1000 GT Amsterdam 
T 020 - 520 61 75
E info@cultuurfonds.nl
IBAN NL32 INGB 0000 3333 18

S

SEA SHEPHERD
Alexander Boersstraat 52
1071 KZ Amsterdam
E info@seashepherd.nl
www.seashepherd.nl
IBAN NL47 TRIO 0198 5308 38

SIMAVI 
Naritaweg 135
1043 BS Amsterdam  
T 088 3131531
Contactpersoon: Kitty Schoenmaker
E kitty.schoenmaker@simavi.nl
simavi.nl
IBAN NL37 ABNA 0561 2351 04 
KvK nummer 40594571

SOPHIA-VEREENIGING
Nieuwezijds Voorburgwal 153
1012 RK Amsterdam
T 020 - 623 61 67
E nalaten@sophia-vereeniging.nl
www.sophia-vereeniging.nl
IBAN NL63 INGB 0000 3069 58

U

STICHTING NEDERLANDS COMITÉ 
UNICEF

UNICEF laat kinderen kind zijn

Alle kinderen hebben onderwijs 
en zorg nodig. Ze moeten worden 
 beschermd tegen geweld, uitbuiting 



VOOR NU EN LATER WINTER 2018

133

en misbruik. En in noodsituaties 
moeten zij als eersten hulp krijgen. 
Dat klinkt vanzelfsprekend, maar 
in de praktijk krijgen lang niet alle 
kinderen waar ze recht op hebben. 
Gelukkig helpt UNICEF hen. Onder 
alle omstandigheden, zonder onder-
scheid en in meer dan 190 landen. 
We geven hen een toekomst en laten 
hen gewoon kind zijn, met zo min 
mogelijk zorgen en zoveel mogelijk 
kansen. UNICEF - Voor ieder kind.

Contact
Bezuidenhoutseweg 74
2594 AW Den Haag
T 088 - 444 96 50
E nalaten@unicef.nl
Relatie manager Nalaten:  
Annemarie Blok
www.unicef.nl/nalaten
IBAN NL86 INGB 0000 0001 21

V

VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND
Vluchtelingen ondersteunen? 
Misschien denkt u er wel eens 
over om ook in de toekomst iets 
te  betekenen voor vluchtelingen? 
Dat kan door VluchtelingenWerk 
Nederland in uw testament op te 
nemen. Zo zorgt u er voor dat wij een 
 helpende hand kunnen blijven uit-
steken naar mensen die alles achter 
moesten laten op zoek naar veilig-
heid. Nu en in de toekomst.

Voor informatie over nalaten aan 
VluchtelingenWerk of over  andere 
manieren om vluchtelingen te 
 ondersteunen, kunt u bellen met 

Onno Yska, 020-3467215 of stuur een 
email: oyska@vluchtelingenwerk.nl 
Als u wilt dat vluchtelingen welkom 
blijven, is iets nalaten een prachtig 
idee! 

Contact
Postbus 2894
1000 CW Amsterdam
T 020 - 346 72 15
E oyska@vluchtelingenwerk.nl
www.vluchtelingenwerk.nl
IBAN NL60 INGB 0000 1234 88

W

HERINNERINGSCENTRUM KAMP 
WESTERBORK
Oosthalen 8
9414 TG Hooghalen
T 0593 - 59 26 00
info@kampwesterbork.nl
www.kampwesterbork.nl
IBAN NL48 RABO 0306 5221 01

Z

ZENDING OVER GRENZEN
Ieder mens doet ertoe! Te veel levens 
in Oost-Europa zijn nog getekend 
door extreme armoede. Zending over 
Grenzen laat kansarme gezinnen, 
kinderen en ouderen merken dat 
ze er niet alleen voor staan in hun 
armoede en eenzaamheid. Gesteund 
door sponsors, donateurs en vrij-
willigers helpt de hulporganisatie 
deze mensen. Door onder meer het 
aanbieden van vakopleidingen en 
zaaigoedprojecten, zoeken de lokale 

medewerkers en kerken samen met 
de mensen in nood naar een bestaan 
waarin zij niet langer afhankelijk zijn 
van hulp van buitenaf.
Helpt u mee? Steun Zending over 
Grenzen met uw nalatenschap.  
Kijk voor meer informatie op:  
zendingovergrenzen.nl/nalaten

Contact
Postbus 1222
1300 BE Almere
T 036 - 536 36 15
E info@zendingovergrenzen.nl
www.zendingovergrenzen.nl
IBAN NL56 INGB 0002 9625 56
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Alzheimer / Centrum Nalatenschappen

www.alzheimernederland.nl

Blindenhulp, Stichting

www.blindenhulp.nl

Collectieve Israël Actie

www.israelactie.nl

DELA

www.dela.nl

Diabetes Fonds

www.diabetesfonds.nl

Dierenambulance, Stichting Centrale

www.dierenambulanceamsterdam.nl

Het Concertgebouw fonds

www.concertgebouwfonds.nl

Epilepsiefonds

www.epilepsie.nl

Hartpatiënten Nederland

www.hartpatienten.nl

Herinneringscentrum Kamp Westerbork

www.kampwesterbork.nl

Hersenstichting / Centrum 

Nalatenschappen

www.hersenstichting.nl

Kika, Stichting Kinderen Kankervrij

www.kika.nl

KNRM Koninklijke Nederlandse 

Redding Maatschappij

www.knrm.nl

Leger des heils

www.legerdesheils.nl

Light for the World

www.lightfortheworld.nl

Longfonds

www.longfonds.nl

Mauritshuis

www.mauritshuis.nl

MAF Nederland

www.maf.nl

Mensen met een missie

www.mensenmeteenmissie.nl

MS Research, Stichting

www.msresearch.nl

Nationale Dierenzorg, Stichting

www.ndz.nl

Nationaal MS Fonds

www.nationaalmsfonds.nl/nalaten

Natuurmonumenten

www.natuurmonumenten.nl

NOVEX

www.novexexecuteur.nl

Stichting Vredesbeweging 

PAX Nederland

www.paxvoorvrede.nl

Prins Bernhard Cultuurfonds

www.cultuurfonds.nl/geven

Rijksmuseum Amsterdam

www.rijksmuseum.nl

Sea Shepherd

www.seashepherd.nl

Simavi 

www.simavi.nl

Soa Aids Nedersland

www.aidsfonds.nl

SophiaVereeniging

www.sophiavereeniging.nl

Stichting Amazone Kinderen

www.amazonekinderen.nl

Stichting Dierenlot

www.dier.nu

Stichting Kansfonds

www.kansfonds.nl

Stichting Parkinson Fonds

www.parkinsonfonds.nl

Stichting Nederlands Comité UNICEF

www.unicef.nl/nalaten

UAF, Stichting voor Vluchtelingstudenten

www.uaf.nl

Vereniging Bartimëus Sonneheerdt

www.steunbartimeus.nl

Vereniging Ouders, kinderen en Kanker

www.vokk.nl

Vluchtelingenwerk Nederland

www.vluchtelingenwerk.nl

Wereld Kanker Onderzoek Fonds

www.wkof.nl

Wilde Ganzen, Stichting

www.wildeganzen.nl

Zending over Grenzen

www.zendingovergrenzen.nl

Zwerfdier, Stichting

www.stichtingzwerfdier.nl
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Bernard Haitinks
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Bel 020 - 573 04 59 of kijk op www.concertgebouwfonds.nl

MUZIEK IN UW TESTAMENT
De Berliner Philharmoniker met Mahlers Zesde symfonie onder leiding van Bernard Haitink in 1995 

tijdens het Mahler Feest, het 25-jarig jubileum van de serie Meesterpianisten in 2012, aria’s van Händel  

door Ian Bostridge en het Orchestra of the Age of Enlightenment in 2007… De geschiedenis van  

Het Concertgebouw is een aaneenschakeling van onvergetelijke concerten. Een mooie manier om zo’n 

ervaring door te geven aan volgende generaties is Het Concertgebouw Fonds opnemen in uw testament. 

Steun Het Concertgebouw Fonds, nu of later.
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Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunde Kasteel Heeze, zodat dit prachtige monument 

weer straalt als vanouds. Wilt u ook iets teweegbrengen met een gift of nalatenschap?  

Wij betrekken u graag bij ‘De kunst van het geven’. Lees verder op cultuurfonds.nl/geven

Ook geven of nalaten aan cultuur, natuur of wetenschap?

Kasteel Heeze

mede dankzij uw bijdrage

Foto: Erik Buis

straalt
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