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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



 

U denkt er niet dagelijks over na, misschien zelfs liever niet. 
Toch is het goed even stil te staan bij het einde van uw leven. 
Hoe zijn uw laatste levensjaren? Hoe wilt u uw zorg geregeld 
hebben in deze, misschien kwetsbare, levensfase? Wie doet 
uw zakelijke beslommeringen als u daar zelf onverhoopt niet 
meer toe in staat bent? Wat gebeurt er na uw dood met uw 
bezittingen? Is het verstandig om voor die tijd al geld of goederen 
weg te geven?

Het zijn allemaal persoonlijke keuzes, die u kunt bespreken met 
uw notaris. In deze editie van het halfjaarlijkse magazine Voor 
nu en later vindt u veel informatie voor een eerste oriëntatie. 
Bekijk bijvoorbeeld het uitgebreide dossier op pagina 22, waarin 
we de meest voorkomende vragen beantwoorden. Even scannen: 
het antwoord op uw vraag zit er misschien ook al bij. Anders 
is het misschien wel te vinden in de vele andere informatieve 
artikelen.

Erven, schenken en nalaten, is het thema van Voor nu en later. 
Lastige onderwerpen maken we bespreekbaar en lastige kost 
maken we goed verteerbaar. Daarnaast hebben we een passie 
voor alles wat met ons collectieve erfgoed te maken geeft. 
Dus in deze editie ook aandacht voor de actuele discussie over 
straatnamen en standbeelden (zie pagina 74); moeten we de 
beelden weghalen en de straten een andere naam geven? Of juist 
niet? Daarnaast besteden we onder andere aandacht aan de 
oudste cafés van Nederland (pagina 38) en aan verenigingen die 
met replica’s van oude kostuums ons (militaire) verleden weer 
tot leven brengen (pagina12).

Veel leesplezier (en hopelijk stof tot nadenken)!

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. Of ga voor meer 
informatie over erven, schenken en nalaten naar www.sduvoornuenlater.nl
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Wat wilt u later?
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NIEUWS & TIPS Kies uw eigen 
goede doel met de Geefwijzer; Wel of 
niet naar de notaris bij een trouwe-
rij?; Ouders mogen Facebook-account 
overleden dochter inzien

VIND EEN GOEDE EXE
CUTEUR! Wie zorgt na uw dood 
voor de uitvoering van uw wensen?

UITVAARTMODE Uitvaarten 
gaan met de mode mee. De trends 
zijn: persoonlijk, duurzaam en doe-
het-zelf

STERFTAKS Doodgaan en belas-
ting betalen zijn onze minst geliefde 
bezigheden. Daarom roept erfbelas-
ting veel weerstand op. De voors en 
tegens.

OUDE KROEGEN Ga er eens 
kijken! De redactie van ‘Voor nu en 
later’ bezocht de oudste kroegen van 
Nederland.

JONG EN ZORGELOOS Twin-
tigers en dertigers staan niet vaak 
stil bij morgen. Toch is het verstandig 
dat wel eens te doen. Ook bij jonge 
mensen kan het noodlot toeslaan

ONVERVULDE DROMEN 
Soms zijn ze duidelijk zichtbaar in 
het landschap: de restanten van plan-
nen die (nog) niet werd uitgevoerd. 
Lees de verhalen erachter.

NIEUWE BEELDENSTORM 
Beelden en straatnemen die ver-
wijzen naar historische figuren die we 
nu anders beoordelen dat toen. Wat 
moeten we ermee?

EEUWIG OP INTERNET? 
Vrijwel iedereen zit op sociale media, 
zoals Facebook of 
Instagram. Wat 
gebeurt er met uw 
accounts als u er 
niet meer bent?
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Het testament
van Willeke
Alberti 
(en 5 andere 
bekende en 
onbekende 
Nederlanders)
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Dossier

Dossier: 22 vragen over erven, 
schenken en nalaten

Levenstestament: 
omdat het altijd 
anders gaat…

INHOUD



RUIM EENS OP! Begin tijdig met het 
opruimen van uw huis. Dan hoeft u uw 
familie niet met die klus op te zadelen als 
u er niet meer bent.

SPAREN VOOR UW ZORG? Met 
welke zorgkosten krijgt u te maken als u 
ouder wordt? En wat moet u zelf betalen? 
Kan die eigen bijdrage worden verlaagd?

RIJKSVASTGOEDBEDRIJF 
Grote hoeveelheden verhuisdozen in 
de kelders van een ministerie. Het 
Rijksvastgoedbedrijf blijft zoeken 
naar erfgenamen.

HET NIEUWE TROUWEN 
Eerlijk zullen we alles delen? Het is 
niet meer vanzelfsprekend als u gaat 
trouwen. Wat zijn de regels sinds 2018?

HOE WILT U EINDIGEN? Welk 
lijden vindt u aan het einde van uw leven 
aanvaardbaar en wat kunt u vooraf 
 regelen? 

INHOUD
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Het nationale voetbalteam 
van Kroatië heeft het volledige 
 premiebedrag (23,6 miljoen euro), 
dat het verdiende op het WK 
voetbal in 2018, gegeven aan een 
goed doel. Het geld ging naar een 
stichting die kinderen uit arme 
gezinnen in Kroatië de mogelijk-
heid geeft om op vakantie te 
gaan.

De Kroaten zijn niet de enige 
finalisten die hun premies aan het 
goede doel hebben gedoneerd. 
Ook de Franse aanvaller Kylian 
Mbappé, uitgeroepen tot  grootste 
talent op het WK, besloot zijn 
persoonlijke premie, geschat op 
500.000 euro, te doneren aan een 
goed doel in Parijs. 
En overigens heeft de Belgische 
international Vincent  Kompany 
eerder al plechtig beloofd al 
zijn verdiensten bij de Belgische 
 nationale ploeg te doneren aan 
het goede doel. Die belofte heeft 
hij het afgelopen jaar tijdens het 
WK voetbal nog eens herhaald. 
Kompany is onder andere ambas-
sadeur van SOS Kinderdorpen.

Een bijzonder bericht van een Ierse website, de Irish Mirror. Twee 
 heterovrienden (85 en 58 jaar oud) zijn in Dublin getrouwd. Zo voor-
komen ze dat ze circa 50.000 euro aan erfbelasting  moeten betalen.

Het tweetal is al jaren beste vrienden en toen de oudste hulp behoevend 
werd, besloot de jongste bij hem in te trekken. Voor de verzorging werd 
niet rechtstreeks betaald, maar als compensatie kon de jongste wellicht 
het huis vanuit de nalatenschap krijgen. Een  huwelijk voorkomt nu dat 
straks een groot deel van de erfenis aan de fiscale strijkstok blijft hangen.
Tijdens de huwelijksplechtigheid werd iedereen die in Ierland had gestre-
den voor gelijke rechten voor homo’s en hetero’s van harte bedankt.

HETERO’S TROUWEN
VANWEGE DE FISCUS

VOETBALLERS 
KROATIË 
SCHENKEN 
MILJOENEN-
PREMIE AAN 
GOED DOEL

iStockphoto

Save the Children, de  goededoelenorganisatie 
die opkomt voor kinderrechten, vindt dat 
Nederlanders niet in buitenlandse weeshuizen 
als vrijwilliger aan de slag moeten gaan. Dat 
laat Save the Children onder andere weten via 
de eigen website. ‘Ongeschoolde en ongetrain-
de vrijwilligers komen in contact met uiterst 
kwetsbare kinderen – en de vraag naar dit soort 

vrijwilligerswerk draagt bij aan de bouw en financiering van nog meer 
weeshuizen’, aldus de kinderrechtenorganisatie. Extra weeshuizen zijn 
volgens de organisatie juist niet nodig.

Steeds vaker gaan westerlingen tijdens hun vakantie of een sabbatical 
aan de slag in buitenlandse weeshuizen. Ze hebben de beste bedoelingen, 
maar Save the Children wijst erop dat uit onderzoek in Oost- en Zuidelijk 
Afrika blijkt dat het gemiddeld tien keer zo duur is om een kind opvang 
te bieden in een weeshuis, dan om de zorg binnen de gemeenschap of bij 
familieleden onder te brengen. Save the Children: ‘We dachten dat deze 
cijfers zouden helpen om regeringen te overtuigen hun financiering te 
verschuiven naar de gemeenschaps- en familiezorg – totdat we beseften 
dat de meeste weeshuizen niet waren opgezet door de overheid, maar door 
kerken. In de meeste landen waar wij werken, worden weeshuizen gerund 
door kerkelijke groeperingen en mensen die beginnen als vrijwilliger. De 
instellingen hebben gebrekkige regelgeving en doen werk dat – met de 
juiste ondersteuning – ook kan worden gedaan door familieleden van de 
kinderen.’

‘Maar liefst 80 procent van de kinderen die in weeshuizen woont, heeft 
minstens nog één levende ouder’, zo zegt Save the Children. ‘Maar ook kin-
deren die beide ouders hebben verloren, moeten zich kunnen wenden tot 
hun overige familieleden. Familieopvang is ontzettend waardevol, vooral 
in landen waar de overheid niet financieel bijdraagt en niet goed functio-
neert. Maar in plaats van steun te krijgen, worden de familienetwerken 
uit elkaar getrokken door de oprichting van weeshuizen vaak  
gefinancierd door bezoekers, die alleen maar willen helpen.’

SAVE THE CHILDREN 
WAARSCHUWT TEGEN
WEESHUISTOERISME

Redactie Roel Smit
iStockphoto
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tips     
nieuw

s     Waar vind ik dat ene goede 
doel? Welke goede doelen 
houden zich allemaal bezig 
met een bepaald thema? 
Wie antwoord zoekt op zulke 
vragen, kan terecht bij De 
Geefwijzer, een initiatief van 
het Kenniscentrum Filantropie 
in samenwerking met Voor nu 
en later. Het Kenniscentrum 
Filantropie heeft als doel gevers 
informatie te verstrekken over 
goede doelen in Nederland en 
de transparantie te bevorderen. 

De Geefwijzer is een  uitgebreide 
gebruiksvriendelijke data-
bank, waarin de gegevens zijn 
 opgenomen van inmiddels 
meer dan 7.000 goede doelen 
in  Nederland. De goede doe-
len hebben deze gegevens zelf 
ingevoerd. Per goed doel is op 
een detailscherm informatie 
beschikbaar over onder meer de 
kenmerken van de organisatie, 
de eventueel geleverde prestaties 
en financiële gegevens. Goede 
doelen zijn zelf verantwoordelijk 
voor de juistheid van deze infor-
matie en zorgen zelf geregeld 
voor een update. Bij een groot 
aantal organisaties is er een 
online donatiemogelijkheid. Dat 
maakt het de gever gemakkelijk 

en het scheelt het goede doel  
veel verwerkingskosten.
De Geefwijzer bevat ook in- 
formatie over de  effectiviteit 
van organisaties. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van de zoge-
heten Performance Prediction 
Scan- methodiek (PPS), die is 
 ontwikkeld door de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Dit is 
geen instrument om de maat-
schappelijke impact van een 
goed doel te meten, maar om de 
kans op succes te voorspellen. 
De PPS scant filantropische 
instellingen op drie terreinen: 
transparantie, organisatie en 
activiteit.
Denk daarbij aan vragen als: 
In hoeverre krijgen belangheb-
benden 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 
banken gebruikt om hun meer 
gefortuneerde klanten gericht 
advies te kunnen geven over de 
vraag aan welke goede doelen zij 
zouden kunnen doneren.

U vindt De Geefwijzer op 
www.sduvoornuenlater.nl

KIES UW EIGEN GOEDE 
DOEL MET DE GEEFWIJZER

Foto Steye R
aviez / H

olland
seH

oogte
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Museum De Lakenhal en de 
Universiteit Leiden willen de 
nalatenschap van Jan Wolkers 
(1925-2007) aankopen. Een oude 
wens van de schrijver/kunstenaar 
en van zijn echtgenote Karina zou 
hiermee in vervulling gaan. 

Wolkers is in de collectie van 
 Museum De Lakenhal op dit 
 moment slechts vertegenwoordigd 
met drie werken. Dat verandert 
door het verwerven van een repre-
sentatieve selectie van achttien 
beeldhouwwerken. 
De door de Universitaire Biblio-
theken Leiden aan te kopen 
literaire nalatenschap omvat het 
persoonlijke archief van Wolkers, 
dat bestaat uit honderden stukken 
zoals brieven, dagboeken, familie-
foto’s, aantekeningen, typoscripten, 
drukproeven en dergelijke.

ERFENIS JAN 
WOLKERS
GAAT NAAR 
LEIDEN
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In mei 2018 overleed de islamitische filantroop en 
miljonair Ali Banat (32) aan de gevolgen van kanker. 
Banat kreeg in 2015 de diagnose ongeneeslijke 
kanker en de mededeling dat hij nog maar zeven 
maanden te leven had, wat uiteindelijk dus drie jaar 
werd. Hij noemde de ziekte een godsgeschenk en 
besloot al zijn geld te doneren aan goede doelen. 

Banat, een Australische zakenman, woonde in Sydney 
en werd bekend door de video Gifted with cancer, die 
uitgezonden werd door OnePath Network, een online 
platform van de Australische moslimgemeenschap. 
Daarin liet hij zijn juwelen, schoenen, petten en auto’s 
ter waarde van tienduizenden euro’s zien.
Banat noemde de ziekte een geschenk omdat hij zich 
daardoor realiseerde dat al die luxe spullen geen bete-
kenis voor hem hadden ‘Wanneer je erachter komt dat 
je ziek bent en weinig tijd om te leven hebt, dan is dit 
het laatste wat je wilt najagen. En dat is hoe we onze 
levens elke dag zouden moeten leven’, zei Banat.

De filantroop zette daarom het project Muslims Around 
The World (MATW) op en hielp daarmee duizenden 
mensen in Burkina Faso, Ghana en Togo. Ook wierf 
hij sponsoren zodat het geld van de donateurs volledig 
uitgegeven werd aan het project en niet deels opging 
aan administratieve kosten.

Na zijn dood werd een crowdfundactie opgezet. In een 
paar dagen werd er al meer dan een miljoen dollar 
opgehaald. Met het geld zal onder andere in Togo een 
dorp gebouwd worden voor 200 weduwen en wordt er 
een school gebouwd voor 600 weeskinderen.

JONGE STEENRIJKE 
MOSLIM ZAG
KANKER ALS EEN 
GODSGESCHENK

DUITSE RECHTER: 
OUDERS MOGEN
ACCOUNT OVERLEDEN 
DOCHTER INZIEN

Hoort de inhoud van iemands Facebook-account 
ook bij de nalatenschap? Voor die vraag stond de 
hoogste rechter in Duitsland toen ouders Facebook 
wilden dwingen toegang te geven tot het account 
van hun overleden dochter. De ouders kregen gelijk: 
Facebook moest de ouders inzage geven.

Het 15-jarige Berlijnse meisje kwam in 2012 onder een 
metro terecht en overleed. Ze zat al enkele jaren op 
Facebook en haar moeder hoopte via het account duide-
lijkheid te krijgen of ze voor de metro was gesprongen 
(bijvoorbeeld omdat ze daarover met vrienden of vrien-
dinnen had gespeculeerd) of dat sprake was geweest 
van een ongeluk.

Facebook had het account na het overlijden echter in 
de herdenkingsstatus gezet, waardoor niemand nog iets 
van de geplaatste berichten kon lezen. Ook de ouders 
niet, hoewel zij beschikten over de inlog gegevens. 
 Inzage is volgens de regels van Facebook alleen 
mogelijk als de eigenaar van een account voor zijn 
dood een contactpersoon heeft aangewezen. Facebook 
weigerde de moeder toegang en een lagere rechtbank 
in Berlijn gaf Facebook gelijk. Dat is nu overruled door 
het  Bundesgerichtshof in Karlsruhe, de hoogste Duitse 
rechter in civiele zaken.
Facebook wilde de inhoud van het account niet vrij-
geven, omdat vrienden van het meisje erop hadden 
vertrouwd dat de uitgewisselde berichten privé zouden 
blijven. Voor het Bundesgerichtshof is dat echter geen 
argument. De afzender van een bericht op Facebook 
kan er weliswaar op vertrouwen dat deze naar een 
bepaald gebruikersaccount gaat, maar niet naar een 
bepaald persoon. 

Lees meer over uw digitale erfenis in het artikel 
op pagina 86

iStockphoto
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Minister Sander Dekker 
(Rechtsbescherming) en de 
 Nederlandse notarissen zijn het 
niet eens over de vraag of een 
stel dat in algehele gemeen-
schap van goederen trouwt of 
een geregistreerd partnerschap 
aangaat naar de notaris zou 
moeten voor de huwelijkse 
 voorwaarden. Volgens de minis-
ter moet volstaan kunnen wor-
den met een verklaring bij de 
ambtenaar van de burger lijke 
stand, volgens de Koninklijke 
Notariële Beroepsorganisatie 
(KNB) zorgt dit voorstel voor 
verwarring en komt de rechts-
bescherming van de burger in 
het geding.  

Het wetsvoorstel van minister 
Dekker, dat al werd aangekon-
digd in het regeerakkoord, heeft 
te maken met een wijziging die 
op 1 januari 2018 is ingegaan. 
Sindsdien trouwen mensen 
automatisch in een beperkte ge-
meenschap van goederen. Dat 
wil zeggen dat zij niet meer alle 
bezittingen en schulden delen 
die zij voor en tijdens hun huwe-
lijk verkrijgen. Huwelijkspartners 
die daarvan willen afwijken en 
wel alles willen delen, moeten 
nu naar de notaris om dat in 
huwelijkse voorwaarden te laten 
vastleggen. Dat is ingewikkelder 
en er zijn kosten aan verbonden. 
Met het wetsvoorstel zegt het 
kabinet deze mensen tegemoet 
te komen, door de procedure te 
vereenvoudigen en de notaris-
kosten te schrappen.
De verklaring kan, volgens het 

voorstel van de minister, tot 
uiterlijk één werkdag voor het 
huwelijk worden ingediend bij 
de ambtenaar van de burger-
lijke stand van de gemeente 
waar men wil trouwen. Dit kan 
zowel digitaal als op papier. Er 
wordt gewerkt aan een model-
verklaring voor wie in algehele 
gemeenschap van goederen wil 
trouwen.

Notarissen vinden dat een slecht 
plan. ‘De reden voor het nieuw 
ingevoerde systeem van de 
beperkte gemeenschap was nu 
juist dat het maatschappelijk 
onwenselijk zou zijn dat mensen 
die trouwen geconfronteerd 
kunnen worden met schulden 
van hun partner die voor het 
huwelijk zijn ontstaan’, aldus 
beroepsorganisatie KNB. Ook 
vindt de  notarissenorganisatie 
het onverstandig om een besluit 
met zulke verstrekkende juri-
dische gevolgen door ambte-
naren van de burgerlijke stand 
te laten afhandelen. ‘Zij hebben 
onvoldoende juridische kennis 
om hierover goede voorlichting 
te geven. Natuurlijk is het goed 
dat ambtenaren een brochure 
uitreiken aan paren die  willen 
trouwen, maar dat is geen 
 garantie dat mensen de relevan-
te informatie hebben gekregen 
of goed tot zich hebben geno-
men’, aldus de notarissen.

Voor meer informatie over de 
nieuwe regels (sinds 1 januari 
2018) voor huwelijken, zie het 
artikel op pagina 110

WEL OF NIET NAAR DE NOTARIS 
BIJ EEN TROUWERIJ?
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De Belastingdienst meldt het op 
de eigen website: wie aangifte 
erfbelasting doet, krijgt normaal 
binnen drie maanden een defini-
tieve aanslag Op dit moment 
duurt het echter ‘meer dan zes 
maanden voordat u bericht krijgt’. 
Hoeveel het precies duurt, meldt 
de Belastingdienst niet. Vanwege 
de vertraging in de verwerking, 
wordt tijdelijk geen belastingren-
te bij de erfbelasting berekend. 
Ook de afwikkeling van de jaar-
lijkse aangiftes schenkbelasting is 
vertraagd. Onduidelijk is wanneer 
de verwerking van aangiftes erf- 
en schenkbelasting weer normaal 
verloopt.

Er was het afgelopen jaar veel te 
doen rond de erf- en schenkbelas-
ting. Eind 2017 werd staatssecre-
taris Menno Snel (Financiën) 
verrast door de opgelopen achter-
standen, waardoor 450 miljoen 
euro minder belasting was geïn-
casseerd dan waarop hij had ge-
rekend. In de loop van 2018 bleek 
echter dat intern bij de Belasting-
dienst al een jaar eerder voor deze 
problemen was gewaarschuwd. 
Het had allemaal te maken met 
een nieuwe applicatie in de 
 geautomatiseerde verwerking.
In sommige gevallen leidt de ver-
traging bij de Belastingdienst ook 
tot vertraging 
van het 
afwikkelen 
van de 
erfenis.

FISCUS TRAAG 
BIJ AFWIKKELING 
ERFBELASTING

iStockphoto

iStockphoto
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NIEUWS & TIPS

tips     
nieuw

s     

Een groot deel van de wilsverkla-
ringen voor euthanasie is nutte-
loos. De waarde van zo’n wilsver-
klaring is in elk geval beperkt als 
de opsteller deze niet af en toe 
bespreekt met zijn huisarts. Veel 
mensen blijken dat niet te doen, 
schrijft huisarts Matthijs van 
 Wijmen in een promotieonder-
zoek. Zulke verklaringen zullen 
daarom vaak geweigerd worden.

In een wilsverklaring leggen men-
sen vast hoe lang ze doorbehandeld 
willen worden of in welke  situaties 
ze euthanasie zouden willen. 
Iedereen mag er zelf een opstellen, 
maar de Nederlandse Vereniging 
voor een Vrijwillig Levensein-
de (NVVE) en de Nederlandse 
 Patiën ten  Vereniging (NPV) geven 
ook modelverklaringen uit.
Voor zijn onderzoek aan het 
 Amsterdam UMC enquêteerde  
Van Wijmen zes jaar lang ruim 
4.000 leden van de NVVE en 
ruim 1.000 van de NPV. Van de 
 NVVE-leden sprak slechts 42 pro-
cent in die hele zes jaar opnieuw 
met zijn huisarts over de verkla-
ring, van de  NPV- leden deed zelfs 

maar 28 procent dat.
Artsen zijn niet verplicht mee te 
werken aan levensbeëindiging, ze 
mogen elk verzoek weigeren en 
doorverwijzen naar een  collega. 
Artsen die wel meewerken, 
willen echter zeker weten dat de 
 euthanasiewens nog actueel is. Wie 
tien jaar geleden opschreef dood 
te willen als hij ooit dement wordt 
en in een ziekenhuis terechtkomt, 
kan daar nu wel heel anders over 
denken. Artsen die meewerken 
aan levensbeëindiging worden 
door regionale toetsingscommissies 
 beoordeeld of ze zorgvuldig hande-
len. Een arts die vertrouwt op een 
oude wilsverklaring wordt meestal 
niet als zorgvuldig beschouwd.
Er bestaat geen richtlijn over hoe 
vaak een patiënt een euthanasie-
verzoek opnieuw moet bespreken 
met de huisarts. Van Wijmen vindt 
een vaste termijn van bijvoorbeeld 
een jaar onwenselijk, omdat een 
gesprek van dertien maanden gele-
den dan niet zou meetellen.

Een uitgebreid artikel over dit 
onderwerp is te vinden op 
pagina 120

WILSVERKLARING EUTHANASIE
BLIJKT NOGAL EENS NUTTELOOS

Hij stond medio 2018 met een grote foto in het AD: Jos Hermans, de 
voormalige pastoor van het Noord-Brabantse Asten. Het Gerechtshof in 
’s-Hertogenbosch had bepaald dat Hermans de volledige erfenis mocht 
houden van Tonny van Empel-van de Wallen. Het gerechtshof behan-
delde de zaak in hoger beroep, nadat de rechtbank Oost-Brabant in 
2015 ook al in het voordeel van de pastoor had beschikt.

Tonny van Empel-van de Wallen liet in april 2009 een testament opstellen. 
Ze benoemde daarin de kinderen van haar nicht tot erfgenaam. Ook liet 
zij pastoor Jos Hermans van haar parochie een beperkte geldsom na. In 
mei 2010 wijzigde de vrouw haar testament. In de nieuwe versie kregen 
de kinderen een beperkte geldsom. De rest van haar nalatenschap, die vol-
gens de familie onder andere bestond uit een bedrag van zo’n 120.000 euro, 
zou naar de pastoor gaan.

De nabestaanden namen daar geen genoegen mee; ze meenden dat de pas-
toor druk had uitgeoefend om hem tot erfgenaam te benoemen. De rechter 
en het gerechtshof waren echter van mening dat niet is gebleken dat de 
erflaatster, die in 2014 overleed, ‘wilsonbekwaam’ was.

EN DE ERFENIS GING NAAR 
DE PASTOOR…

iStockphoto



 

 

Geef uw 
testament 
een missie
Mensen met een Missie is een organisatie voor 

internationale samenwerking en solidariteit.

Wij komen op de vergeten plekken van de wereld op 

voor hen die niet worden gehoord en gezien.

Mensen met een Missie bouwt aan relaties tussen 

mensen, zodat uitsluiting geen kans krijgt. 

Dit doen we in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Wilt u ons steunen, ook als u er niet meer bent?

Contact: Julie Mingeli 06 - 57 78 29 64

juliemingeli@mensenmeteenmissie.nl

Wilt u een gratis erfenisboek ontvangen? 

Ga dan naar mensenmeteenmissie.nl/testament

Mensen met een Missie is een organisatie voor 

internationale samenwerking en solidariteit.

Wij komen op de vergeten plekken van de wereld op 

voor hen die niet worden gehoord en gezien.

Dit doen we in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Wilt u ons steunen, ook als u er niet meer bent?

Shot by Suzanne Mateboer, deelneemster 100 reportersreis van Mensen met een Missie Uganda 2018
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e officiers-
hoed zit strak 
op het hoofd 
en het ma-
rineblauwe 
wollen pak 
met sierlijke 
panden is 
voor deze 
zonnige dag 

nogal aan de warme kant. ‘Nee, ik heb het 
niet koud’, meldt de schipper monter. Alles 
aan hem is even onberispelijk: de lange 
reeks ankerknopen lijkt net gepoetst, de 
bootsmansfluit pronkt glimmend op de 
buik en op de revers zit een fraaie onder-
scheiding. De schipper van ’s-Lands Schip 
van Oorlog Delft, dat in 1797 werd ingezet 
tijdens de zeeslag bij Kamperduin, staat 
me op te wachten in de oude haven van 
Hellevoetsluis. 
We zijn het misschien vergeten, maar 
vóór Den Helder was vestingstad Helle-
voetsluis dé marinehaven van Nederland. 
Hellevoetsluis is onverbrekelijk verbon-
den met de namen van Michiel de Ruyter 
en Piet Hein. De laatste sleepte hier zijn 
Zilvervloot het zeegat binnen.
Vandaag is Eric van Houten weer even 
ruim tweehonderd jaar terug in de 
geschiedenis, het begin van de  Franse 
tijd. Hij is schipper – of beter nog: 
 opperschipper – van het schip dat sinds 
het einde van de achttiende eeuw ter 
hoogte van Scheveningen op de bodem 
van de Noordzee ligt, en waarvan de 
 bemanning (de ‘equipage’) door zijn ver-
eniging ‘levend’ wordt gehouden.
We beklimmen de loopplank van een >> 

D
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LEVEND VERLEDEN

Tekst Roel Smit
Fotografie Marcel Molle

Het is de combinatie 
die het zo interessant 
maakt: onderzoeken 
hoe het verleden is  
geweest én het weer  
tot leven brengen.  
Vele tientallen ver
enigingen doen het. 
 Bijvoorbeeld Equipage 
de Delft; de bemanning 
van een marineschip 
uit het einde van de 
achttiende eeuw.  
De redactie van Voor 
nu en later mocht  
komen kijken.

LEVEND 
VERLEDEN
RE-ENACTMENT: 
MEER DAN EEN 
VERKLEEDPARTIJ

De foto’s bij dit artikel 
zijn gemaakt tijdens 
een uitbeelding van de 
leden van Equipage de 
Delft bij het Bomvrije 
Logies, het verenigings-
gebouw, in de 
vestingwerken van 
Hellevoetsluis.

VOOR NU EN LATER WINTER 2018-2019
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ander historisch oorlogsschip, dat van 
later datum is en de jaren wel heeft 
overleefd. Op het dek houdt de schipper 
even halt. Hij groet de vlag. Dat hoort er 
ook bij: re-enanctment, het uitbeelden van 
historische gebeurtenissen is meer dan 
een verkleedpartij.

UITBEELDING
Equipage de Delft is een van de vele 
tientallen verenigingen in Nederland, 
die de geschiedenis uitbeelden. Ze recon-
strueren hoe het geweest moet zijn en 
laten dat zien met een ‘uitbeelding’. Dat 
woord gebruikt Eric van Houten het liefst 
voor wat de vereniging doet. ‘We voeren 
geen toneelstukje op. Het is een uitbeel-
ding in kostuums en van de gewoonten 
en gebruiken die daarbij passen.’ Soms 
horen daar commando’s bij, maar ook de 
bootsmansfluit, of beter: sifflet de Marine, 
wordt gebruikt tijdens de kampementen 
waaraan de vereniging deelneemt. Al was 
het maar om de leden op te roepen voor de 
lunch bij het Bomvrije Logies, het vereni-
gingsgebouw uit dezelfde periode, dat zich 
binnen de vestingwerken bevindt.

Eerst nog even over de montering (kos-
tuum is eigenlijk niet het juiste woord) 
die Eric zelf draagt. Hoe weet hij dat de 
schipper van de Delft er zo uitzag? Dat 
is de grote uitdaging van re-enanctment: 
 erachter komen hoe het precies geweest 
is. De rang van schipper was niet hoog 
bij de Marine. Zo’n dekofficier zie je dus 
zelden op schilderijen. En resten van oude 
uniformen worden ook zelden teruggevon-
den. Van Houten heeft het moeten doen 
met de officiële reglementen voor marine- 
uniformen, die uit die tijd wel bewaard 
zijn gebleven. Toevallig vond hij boven-
dien bij archiefonderzoek een scheepslog-
boek, waarin de uitmonstering van een 
schipper uit 1797 (vanwege de nalaten-
schap) gedetailleerd wordt beschreven. 
Zo was de dubbel-check een feit. Een 
gespecialiseerde kleermaker maakte 
het kostuum, de koperen ankerknopen 
bleken nog te koop in Frankrijk, de 
replica van de onderscheiding (het ori-
gineel werd even geleend van het Neder-

lands Instituut voor Militaire Historie) is 
gemaakt door een zilversmid.
En ook dan nog geldt: altijd oppassen 
met snelle conclusies over kleding uit het 
verleden, die je nooit echt hebt gezien. 
‘Aanvankelijk hadden we de mariniers 
uit 1797 uitgerust met zwarte bandeliers. 
Dat zijn de leren banden waaraan de 
sabel en de patroontas hangen. Totdat uit 
archiefonderzoek naar voren kwam dat de 
Marine wit leerwerk had besteld. Ja, dan 
ben je er wel uit. Sindsdien dragen we 
witte bandeliers.’

Nee, het is geen goedkope  liefhebberij. 
‘Alle leden van onze vereniging, we 
hebben er zo’n 25, laten hun kostuums 
zelf maken. Dat kan best in de papieren 
lopen. Onze contributie is echter laag en 
met onze uitbeeldingen verdienen we ook 
meestal wel een bedrag.’

KAPITEINSSLOEP
Toen de vereniging van start ging was 
er hoop dat het schip Delft, dat ooit voor 
de rede lag in Hellevoetsluis, maar in 
1797 in de slag bij Kamperduin verging, 
herbouwd zou worden. Een deel ervan 
is inmiddels in het kader van een werk-
gelegenheidsproject opnieuw geconstru-
eerd, maar gezien de beperkte financiële 
middelen is afbouw onwaarschijnlijk. De 
vereniging beschikt wel over een tien 
 meter lange historische sloep, de zoge-
heten Capiteyns-Chaloupe, die in de 
 haven van Hellevoetsluis ligt te pronken 
en die tijdens sommige ‘uitbeeldingen’ 
met tuig en zeil wordt gebruikt. 
De sloep is een replica naar originele 
tekeningen van een achttiende-eeuwse 
scheepsbouwmeester. Het onderhoud doet 
de vereniging zelf, zonder dat daar >> 

DE GROTE  
UITDAGING 
VAN RE-
ENANCTMENT: 
 ERACHTER 
KOMEN HOE 
HET PRECIES 
GEWEEST IS
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LEVEND VERLEDEN

WE VOEREN GEEN 
TONEELSTUKJE 
OP. HET IS EEN 
UITBEELDING IN 
KOSTUUMS EN VAN 
DE GEWOONTEN 
EN GEBRUIKEN DIE 
DAARBIJ PASSEN’

‘
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Nederland telt vele tientallen 
verenigingen die zich bezig-
houden met re-enactment, het 
reconstrueren en uitbeelden 
van de geschiedenis. Alleen al 
met de Franse tijd houden zich 
minstens 19 verenigingen bezig. 
Zij zijn georganiseerd in de 
Napoleon tische Associatie der 
Nederlanden. Een deel van hen 
nam in 1995 deel aan de herbe-
leving van de Slag bij Waterloo. 
Equipage de Delft is ook lid van 
deze associatie.

Breder is het Landelijk Platform 
voor Levende Geschiedenis. Aan-
leiding voor de oprichting van 
dit samenwerkingsverband was 
een voorstel voor verandering 
van de Wapenwet, die demon-
straties met historische wapens 
zou bemoeilijken. Samen wisten 
de verenigingen met succes te 
lobbyen voor de uitzonderingen 
op de nieuwe regels, waarmee 
tegelijkertijd de samenwerking 
een feit was.
Het ledenbestand van het 
 Landelijk Platform voor Levende 
Geschiedenis is een bont gezel-
schap van circa 50 verenigingen, 
die een periode van twee millen-
nia omvat: van de Romeinen tot 
en met de Koude Oorlog. Hun 
uitbeeldingen gaan zeker niet 
altijd gepaard met wapenge-
kletter. Veel leden houden zich, 
aldus het landelijke platform, 
liever bezig met huishoudelijke 
zaken, met ambachten, kleren 
maken, koken of met muziek.

EEN PAAR VOORBEELDEN:

Pax Romana beeldt soldaten en 
burgers uit zoals deze geleefd 

zouden hebben in de eerste 
eeuw na Christus in plaatsen als 
Nijmegen, Woerden en Leiden. De 
belangrijkste militaire eenheid die 
de vereniging heeft gekozen, is de 
Cohors XV Voluntariorum  Civium 
Romanorum, een groep van 
vrijwillige militairen met Romeins 
burgerschap. 

De Graven van Holland recon
strueert een middeleeuws kam
pement (14401465). Het bestaat 
uit huurlingen, vrouwen en kinde
ren uit de vijftiende eeuw. In het 
kamp zijn zij bezig met het dage
lijks leven; eten, slapen,  arbeid, 
muziek maken. Ook houden 
zij zich bezig met ambachten; 
maliën en pijlen maken, smeden 
van plaatwerk, vilten, schrijven en 
koken.

Dienstdoende Schutterij van 
’s-Hertogenbosch reconstrueert 
de schutterij van Den Bosch ten 
tijde van de tiendaagse veldtocht 
in 1830 van koning Willem I der 
Nederlanden, met als doel het 
onderdrukken van de Belgische 
Opstand.

Dutch Indian Friends is een 
jonge groep die de Amerikaanse 
 pioniers uit de periode van 1830 
tot 1895 uitbeeldt

Werkgroep Eerste Boerenoorlog 
Zuid-Afrika heeft de focus op 
het uitbeelden van een Boeren
commando tijdens de Eerste 
Boerenoorlog (18801881) in 

de ZuidAfrikaanse Republiek. 
Getoond wordt het leven van 
de Afrikaners, ook wel Boeren 
genoemd, in hun strijd voor onaf
hankelijkheid van het Britse Rijk.

Het aantal verenigingen dat zich 
bezighoudt met de meer recente 
geschiedenis (en dan met name 
die van de Tweede Wereldoorlog) 
is legio. Enkele voorbeelden:

Screaming Ducks heeft een grote 
voorliefde voor voertuigen, uitrus
ting en uniformen uit de Tweede 
Wereldoorlog in het algemeen en 
voor Amerikaanse paratroepers in 
het bijzonder. De vereniging heeft 
als belangrijkste uitbeelding ge
kozen voor Able Company, 502nd 
Parachute Infantry Regiment.

Erepeloton Binnenlandse 
Strijdkrachten is een groep die 
de Nederlandse Binnenlandse 
Strijdkrachten (BS) uitbeeldt, 
zoals deze bekend zijn geworden 
in 1945, tijdens de bevrijding van 
Nederland. Sinds 2009 treedt de 
vereniging op bij herdenkingen 
en evenementen.  

Zelfs voor de jongste geschiedenis 
zijn er verenigingen, zoals:

Spreewalders, die zich ten doel 
stelt onze voormalige vijand, de 
Nationale Volks Armee van de 
DDR, tot leven te brengen. Met 
uniformen, radiomateriaal, voer
tuigen, wapens en andere bijzon
dere uitrusting geeft de vereni
ging een beeld van dit vergeten 
leger uit de Koude Oorlog.

www.nanweb.org
www.lplg.nl

GESCHIEDENIS 
LEEFT IN VEEL 
VERENIGINGEN
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moderne verf of lak aan te pas komt 
 uiteraard. De bovenste huidplanken van 
de sloep zijn bewerkt met een blanke 
lak die gemaakt is van harpuis, de hars 
van pijnbomen. Elk jaar een of twee 
lagen erop en eens in de vijf jaar wordt 
de hele boel tot op het eikenhout weer 
afgeschraapt. En dan begint het weer 
opnieuw. Het boeisel en het dolboord zijn 
geschilderd met verf op basis van lijnolie. 
Uiteraard veel kwetsbaarder dan moder-
ne verfsoorten. ‘Maar ja, ze werkten in 
die tijd nu eenmaal met lijnolie, dus wij 
ook.’ Voor Eric van Houten is het allemaal 
volkomen logisch.

MEER UITBEELDINGEN
Equipage de Delft begon als een vereni-
ging met slechts een uitbeelding: de 
bemanning van dat ene marineschip uit 
1797. Daar zijn inmiddels meer uitbeel-
dingen van de Koninklijke Marine en 
het Corps Mariniers bijgekomen. Bij-
voorbeeld de mariniers uit de tijd van 
Michiel de Ruyter. Deze uitbeelding van 
het  Regiment de Marine ten tijde van de 
Tocht naar Chatham, waar De Ruyter en 
zijn mannen een groot Engels vlaggen-
schip buitmaakten, is heel populair bij 
de leden van de vereniging. Ook voor de 
uitmonstering van het Corps Mariniers, 

dat na een tijd van afwezigheid in het 
begin van de negentiende eeuw opnieuw 
werd opgericht, bestaat veel belangstel-
ling. En zeer recent is een klein aantal 
leden begonnen met een uitbeelding van 
mariniers uit 1940.
De uitbeeldingen blijven niet beperkt tot 
officieren en onderofficieren. Ook matro-
zen en scheepsjongens (die vaak al een rol 
op een schip konden krijgen als ze acht 
of negen jaar oud waren), en vrouwen en 
kinderen van de mariniers horen soms bij 
het kleurrijke decor. Evenals replica’s van 
musketten en ander historisch wapentuig.

Wat beweegt mensen om lid te worden 
van een vereniging voor re-enanctment? 
Bij Equipage de Delft is dat heel verschil-
lend. ‘Sommigen verdiepen zich graag 
in de geschiedenis, anderen vinden het 
gewoon leuk om deel te nemen aan een 
uitbeelding, zich historisch te kleden, een 
ambacht van vroeger uit te oefenen of 
met een musket aan de slag te gaan. Het 
kan allemaal. Juist die verschillen maken 
het zo leuk. Persoonlijk vind ik het mooie 
hiervan dat je de geschiedenis niet alleen 
probeert te reconstrueren, maar ook weer 
tot leven brengt.’ <<

www.equipage-dedelft.nl

EQUIPAGE 
DE DELFT 
 BEGON ALS 
EEN VERENI-
GING MET 
SLECHTS EEN 
UITBEELDING: 
DE BEMAN-
NING VAN 
DAT ENE 
 MARINESCHIP 
UIT 1797
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Catelijne doneerde haar nier aan haar zoon
“Een ziek kind hebben is topsport”

De Nalatenschap
Het aangrijpende verhaal van Eefje van ’t Rood In Voortleven vertelt Catelijne over de zorg voor 

haar zoon Ruben (4), die een zeer zeldzame 
nierziekte heeft. Leest u over ons vijftigjarig 
bestaan, de innovatieve projecten waar wij aan 
werken en onze droom: nierziekten genezen. 
Ook vindt u meer informatie over nalaten.

Vraag ons magazine Voortleven aan via nierstichting.nl/voortleven 
of bel Cindy Letschert 035 697 80 74

Maak verschil voor 
het leven



19et de Amsterdamse Noord/
Zuidlijn was het kantje 
boord. Die had ook zo-
maar een erfenis van een 

 onvervulde droom kunnen opleveren. De 
uitvoering duurde dertien jaar langer dan 
gedacht en kostte 3,1 miljard euro, terwijl 
de lijn oorspronkelijk op 1,5 miljard 
gulden was begroot. Maar toch: de Noord/
Zuidlijn is in juli 2018 opgeleverd. Zo ver 
is het met de IJlijn nooit gekomen. 
De IJlijn moest een snelle verbinding 
worden tussen het Centraal Station 
Amsterdam en het nieuwe stadsdeel 
IJburg. Omdat de NS plannen had voor 
een spooruitbreiding aan de oostkant van 
het Centraal Station, was het nu of nooit. 
En zo kwam het dat het eerste deel van 
de tunnel in 1993 met grote vaart werd 
aangelegd. Kosten: 20 miljoen gulden. 
Verder dan dat eerste deel is het nooit 
gekomen. Het Rijk bleek zijn bijdrage aan 
de OV-plannen van de grote steden te ver-
minderen, het geplande aantal woningen 
op IJburg werd naar beneden bijgesteld 
en na nieuwe berekeningen bleek een 
tramlijn toch een stuk goedkoper dan een 
metrolijn.

Maar wat moet je dan met die tunnel 
van 180 meter lang, 10 meter breed en 
7 meter hoog? Je zou er een champignon-
kwekerij kunnen beginnen. Maurits 
Rubinstein dacht echter meteen aan een 
chocoladefabriek toen hij in 2005 net 
achter het pand van zijn uitgeverij aan 
de Ruijterkade een ingang naar de tunnel 
ontdekte. Een chocoladefabriek in de 
vorm van een attractiepark, geïnspireerd 
door Roald Dahls beroemde boek Sjakie 
en de chocoladefabriek. Bezoekers zouden 
er kunnen ronddolen om te zien, te proe-
ven, te ruiken en te voelen hoe chocolade 
wordt gemaakt. 
Iedereen was enthousiast. 

Helaas schopte de financiële crisis de 
plannen in de war. Er was geen geld-
schieter voor te vinden. Inmiddels is 
 Rubinstein al twaalf jaar bezig om het 
project waar te maken. Volgens de (ook 
nog niet voltooide) website Dechocolade 
fabriek.nl geeft hij zijn droom nog niet 
op. De uitgeverij krijgt nog dagelijks tele-
foontjes van mensen die vragen wanneer 
de chocoladefabriek opengaat. 

MHet ontwerp was goed-
gekeurd, de uitvoering 
in volle gang. Maar 
daarna gebeurde er iets 
waardoor het project 
tot stilstand kwam. En 
wat er al stond, was te 
mooi of te duur om te 
slopen. Of er bleef hoop 
dat een project ooit, in 
de toekomst… Zo kent 
het Nederlandse land-
schap veel erfenissen 
van  onvervulde dromen. 
Kent u de verhalen 
erachter nog?

De doodlopende 
metrotunnel naar IJburg

Tekst Corien Lambregtse

iStockphoto

Erfenissen 
van onvervulde dromen
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Is een briefje (codicil) een 
alternatief voor een officieel 
testament?

Dat kan, maar dat heeft veel 
beperkingen. De wet stelt boven-
dien strikte eisen aan een codicil: 
het moet handgeschreven zijn en 
voorzien zijn van datum en hand-
tekening. Voldoet het codicil hier 
niet aan, dan kan na het overlijden 
blijken dat het niet geldig is. 
Een codicil kan gebruikt worden 
om bijvoorbeeld te bepalen aan 
wie bepaalde sieraden, meubels of 
kledingstukken worden nagelaten. 
Hiervoor is dus geen notarieel tes-
tament nodig. Veranderen van een 
codicil is bovendien simpel: gewoon 
een nieuwe maken en het oude 
weggooien. Kost niets.
Maar dan de beperkingen: bij 
een codicil gaat het alleen om de 
verdeling van spullen, niet van 
kapitaal. Geldbedragen kunt u dus 
niet via een codicil verdelen. Daar-
naast kunt u per codicil wettelijke 
erfgenamen niet onterven en ook 
geen executeur (iemand die de na-
latenschap verdeeld en afwikkelt) 
aanwijzen. 
Een ander nadeel is het codicil 
zelf: het kan eenvoudig zoekraken, 
omdat het nergens wordt geregis-
treerd. En als het tegenzit weten 
erfgenamen niet eens van het be-
staan van een codicil als de erfenis 
moet worden verdeeld. Of, als we 
slecht denken, misschien willen ze 
het wel niet weten… >>

Als ik géén testament maak, 
wat gebeurt er dan met 
mijn nalatenschap?

Dan bepaalt de wet wie uw erf-
genamen zijn en wordt de  erfenis 
per definitie toegewezen aan 
familieleden. Alleen al om vrienden 
of goede doelen te laten erven, zou 
u dus een testament moeten laten 
maken.
Geen testament? Dan bestaat de 
eerste groep erfgenamen uit echt-
genoot en kinderen. Als die alle-
maal overleden zijn, komen hier-
voor de kleinkinderen in de plaats. 
Zij vormen volgens het erfrecht 
groep 1. 
Bent u ongetrouwd en hebt u geen 
kinderen, dan erven uw ouders, 
broers en zussen (groep 2). Voor 
broers of zussen die al zijn over-
leden, komen de kinderen of klein-
kinderen in de plaats. Bij iemand 
die geen familieleden heeft in de 
eerste of tweede groep, erven de 
grootouders 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). 

Regelt u niets en zit u ook niet 
zo goed in de familie, dan bestaat 
dus de kans dat uw erfenis terecht 
komt bij verre familie die u niet of 
nauwelijks kent. Zijn zulke fami-
lieleden er ook niet, dan vervalt de 
erfenis aan de staat. 

WAAROM ZOU IK 
EEN TESTAMENT 
MAKEN? WAT 
KAN IK DAAR 
WEL EN NIET IN 
REGELEN? HOE 
INGEWIKKELD IS 
HET? KAN IK HET 
NOG WIJZIGEN? 
HOE ZIT HET 
PRECIES MET  
DE  BELASTING OP 
ERFENISSEN EN 
 SCHENKINGEN? 
DEZE EN VEEL 
MEER VRAGEN 
 BEANTWOORDT 
DE  REDACTIE 
VAN VOOR NU  
EN  LATER.
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Een testament opstellen, 
is dat ingewikkeld?

De grootste barrière is vaak dat het 
opstellen van een testament u con-
fronteert met uw eigen sterfelijk-
heid. Ingewikkeld hoeft het echter 
niet te zijn.
Tijdens de eerste afspraak vraagt 
de notaris naar uw wensen. Hij 
informeert ook naar uw  vermogen 
(bezittingen en schulden) en 
eventuele polissen, lijfrentever-
zekeringen 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. Vaak zal een notaris ook 
nagaan of los daarvan een levens-
testament aan te raden is; hierin 
kunt u nu al zaken regelen voor de 
levensfase dat u daar wellicht zelf 
niet meer toe in staat bent. Een uit-
gebreid artikel over dit onderwerp 
is te vinden op pagina 80.

Het ontwerp van het testament 
wordt besproken tijdens een tweede 
bijeenkomst. Regelt dit testament 
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 testa-
ment ondertekenen. Het originele 
exemplaar komt in de kluis van 
het notariskantoor en u krijgt een 
afschrift mee. 
Aan het Centraal Testamenten-
register in Den Haag geeft de nota-
ris door dat u een testament hebt 
gemaakt, zodat dit na uw overlijden 
altijd teruggevonden kan worden. 
De inhoud van het testament blijft 
vertrouwelijk. In het algemeen kost 
een testament voor een alleen-
staande minstens 450 euro en is 
een echtpaar circa 650 euro kwijt.

Hoe lang blijft een 
 testament geldig?

In principe vanaf het moment 
dat het wordt opgesteld tot het 
moment van uw overlijden. Men 
moet zestien jaar oud zijn om een 
testament te mogen opstellen en 
het document hoeft nooit verlengd 
te worden.
Stopt uw notaris met zijn  praktijk, 
dan is dat geen probleem. Uw 
testament is opgenomen in het 
Centraal Testamentenregister.
Nooit meer omkijken naar een 
testament is echter niet verstan-
dig. 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. Misschien 
wilde u toen nog niets regelen ten 
aanzien van de invulling van een 
uitvaart of de toekenning van een 
deel van uw kapitaal aan bijvoor-
beeld goede doelen of vrienden. En 
nu misschien wel.
Aanpassen is altijd mogelijk, waar-
na de notaris het nieuwe testament 
opnieuw indient en de oudere 
versie vervalt.

Kan ik mijn kind onterven 
via een testament?

Dat kan in principe, maar daar 
zitten wel wat haken en ogen aan. 
Elke notaris zal u nadrukkelijk 
vragen of dit een weloverwogen 
 besluit is. De meeste mensen 
 realiseren zich namelijk niet dat 
onterven een heel ingrijpend be-
sluit is, dat – ook na uw  overlijden 
– familieverhoudingen ernstig 
en langdurig kan verstoren. Niet 
zelden zijn gerechtelijke procedures 
het gevolg.
Maar: ja, onterven kan dus, via het 
testament. Maar nooit helemaal. 
Een kind blijft altijd aanspraak 
houden op zijn of haar kindsdeel, 
de zogenoemde ‘legitieme portie’. 
Dat is een vordering in geld. De 
legitieme portie is de helft van wat 
iemand zou krijgen als hij volledig 
erfgenaam was. Dus: als er geen 
echtgenoot meer is, er zijn wel drie 
kinderen en de erfenis bedraagt 
300.000 euro in geld, dan heeft het 
onterfde kind recht op 50.000 euro. 
De legitieme portie heeft alleen 
betrekking op geld, op de goederen 
uit de erfenis kan een onterfd kind 
geen recht doen gelden.
En dan nog iets: de notaris hoeft 
het kind niet te informeren over het 
overlijden van de ouder(s). Eist het 
kind de legitieme portie niet binnen 
vijf jaar op, dan vervalt het recht. 
Tegelijkertijd geldt natuurlijk ook 
dat als het kind zich wel binnen vijf 
jaar meldt – en de erfenis is al ver-
deeld – dat het dan een claim heeft 
op de andere erfgenamen.
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Hoe kan ik mijn testament 
gebruiken om de zorg voor 
mijn minderjarige kinderen 
goed te regelen?

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 onzeker. Het kan dan zomaar zijn 
dat de kinderen worden onderge-
bracht 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 be-
windvoerder 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 regelt, 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, bijvoor-
beeld tot het 21e of 23e levensjaar. 

Is mijn partner financieel 
beschermd als ik kom te 
overlijden?

Als u getrouwd bent of een geregis-
treerd partnerschap bent aange-
gaan, is dat redelijk goed geregeld. 
Tot 2003 moest zoiets nog per 
testament vastgelegd worden, maar 
sindsdien erft de langstlevende 
partner op grond van de wet álle 
bezittingen. De kinderen kunnen 
hun erfdeel pas opeisen als ook de 
tweede ouder is overleden. 
Het is natuurlijk goed mogelijk dat 
de langstlevende in de daaropvol-
gende periode de bloemetjes flink 
buiten gaat zetten en er weinig 
overblijft van het wettelijke erfdeel. 
Voor de kinderen geldt dan: niets 
aan te doen. En misschien gunnen 
ze dat de achterblijvende vader of 
moeder ook wel van harte.
Een bijzondere situatie kan zich 
voordoen als een van beide ouders 
hertrouwt. In de wet staat namelijk 
dat de kinderen op het moment dat 
de langstlevende hertrouwt,  
mede-eigendom kunnen claimen 
van goederen van de nalatenschap. 
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 
leggen dat de kinderen hun erfdeel 
alléén kunnen opeisen als de 
langstlevende hertrouwt in alge-
hele gemeenschap van goederen. 
Op deze manier wordt voorkomen 
dat de erfdelen van de kinderen 
‘verdwijnen’ in die nieuwe gemeen-
schap van goederen, met het risico 
dat zij met lege handen staan als 
hun vader of moeder in dit nieuwe 
huwelijk als eerste overlijdt.

Ongetrouwde stellen die de langst-
levende willen beschermen, moeten 
zeker een testament 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 er-
voor 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.

Hoe kom ik te weten of een 
overledene een testament 
heeft en of ik erfgenaam 
ben?

Als u vermoedt dat u weleens in 
het testament van een overleden 
familielid of vriend zou kunnen 
staan, kunt u een willekeurige 
notaris bellen. Deze kan voor u in-
formatie inwinnen bij het Centraal 
Testamentenregister. De inhoud 
van een testament is geheim, maar 
de notaris mag u wel vertellen of u 
in het testament voorkomt. Zo niet, 
dan krijgt u geen nadere informa-
tie. Bent u als wettelijk erfgenaam 
onterfd, dan mag u wel het deel 
van het testament zien waarin dat 
zwart op wit staat. >>
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24 Kan ik een testament 
 aanvechten als ik betwijfel 
of de opsteller wel bij zijn 
volle verstand was?

Dat kan, maar is in het algemeen 
niet heel kansrijk. Het gaat dan 
 juridisch om de vraag of de opstel-
ler wilsbekwaam was en juist dat 
moet een notaris al onderzoeken bij 
het opmaken van het  testament. 
Indien nodig mag de notaris hier-
voor een arts raadplegen. Wie een 
testament laat opstellen moet het 
vermogen hebben om een keuze 
tot uitdrukking te brengen, moet 
 informatie die hem wordt aange-
reikt begrijpen en de betekenis 
ervan onderkennen en moet ook 
 logisch kunnen redeneren. Ook 
moet een notaris nagaan of de 
opsteller van een testament niet 
onder druk is gezet. 
U moet van goeden huize komen 
om aan te tonen dat de notaris zijn 
werk niet goed heeft gedaan. Maar 
dat is uiteraard niet altijd kansloos. 
Iedereen maakt fouten.

Is het soms verstandig een 
erfenis te weigeren?

Zeker! Wees in elk geval niet te 
snel met het aanvaarden van een 
erfenis. Zorg dat u eerst zeker 
weet dat er meer opbrengsten dan 
schulden in een erfenis zitten. 
Men vergeet nog weleens dat een 
nalatenschap een positieve kant 
kan hebben, maar vaak ook een 
negatieve kant.
Bent u er zeker van dat de schul-
den de overhand zullen hebben, 
dan kunt u de erfenis verwerpen. 
Dat moet u doen door bij de recht-
bank in de regio waar de over-
ledene woonde een verklaring af te 
leggen, die wordt geregistreerd.
Alleen als u er helemaal zeker van 
bent dat het saldo positief is, kunt 
u overgaan tot het aanvaarden 
van de erfenis (dit wordt zuivere 
aanvaarding genoemd). Vaak is het 
echter verstandig een nalatenschap 
beneficiair te aanvaarden. Dat 
wil zeggen dat u de erfenis alleen 
accepteert voor zover het saldo 
positief is. 

Dit klinkt iets simpeler dan het is, 
want dan is een officiële wettelijke 
vereffening nodig, wat betekent 
dat bepaalde richtlijnen gevolgd 
moeten worden bij de afwikkeling. 
Deze richtlijnen zijn een beetje te 
vergelijken met een faillissements-
procedure en ze werken over het 
algemeen kostenverhogend. Bij een 
beneficiaire aanvaarding hebben 
schuldeisers voorrang ten opzichte 
van de erfgenamen. In dit geval 
geldt zeker dat het verstandig is 
een notaris in te schakelen.
Sinds enige tijd is de positie van 
erfgenamen iets versoepeld. Wie 
een erfenis gewoon (zuiver) aan-
vaardt en vervolgens ontdekt dat 
er een schuld is, kan bij de kan-
tonrechter binnen drie maanden 
een verzoek indienen om alsnog 
beneficiair te aanvaarden.

Let overigens in de  tussenliggende 
periode wel goed op uw eigen 
gedragingen. Als u uit het huis van 
een overledene alvast iets mee-
neemt van waarde, dan kan dat 
gezien worden als het aanvaarden 
van de erfenis. 

Kan ik iemand de leiding 
geven bij de afwikkeling  
van de erfenis?

In een testament kunt u iemand 
benoemen die de leiding heeft bij 
het afwikkelen van uw erfenis en 
die als aanspreekpunt fungeert: de 
executeur. Zeker als u een onderne-
ming hebt, als er veel erfgenamen 
zijn of als er erfgenamen in het bui-
tenland 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 verschillen-
de taken krijgen. Het is bijvoor-
beeld denkbaar dat de langstleven-
de de uitvaart organiseert en een 
andere executeur (kind, notaris of 
accountant) de financiële en juri-
dische zaken regelt.
De benoeming van een executeur 
heeft nog een ander voordeel. Als 
er een executeur is, is het soms 
mogelijk om een nalatenschap 
beneficiair te aanvaarden zonder al 
te veel formaliteiten te hoeven ver-
richten. De vereffeningsproce dure 
bij de kantonrechter, waarbij alle 
bezittingen en schulden in kaart 
worden gebracht, kan dan achter-
wege  blijven. Bij een bene ficiaire 
aanvaarding zijn de erfgenamen 
niet met hun eigen vermogen aan-
sprakelijk voor de schulden van de 
overledene.
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Hoe gaat dat: het afwikke
len van een nalatenschap?

Dat hangt ervan af of er een 
testament is. Dat moet dus eerst 
nagegaan worden bij het Centraal 
Testamentenregister in Den Haag. 
Is er geen testament, dan hebben 
de erfgenamen gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid de nalaten-
schap te verdelen volgens de regels 
van het wettelijk erfrecht. Maar 
dan moet eerst wel duidelijk zijn 
wie erfgenaam zijn. Daarom moet 
u de notaris om een verklaring 
van erfrecht vragen, waarin wordt 
verklaard wie is overleden, of de 
overledene een testament heeft 
laten opstellen, wie de erfgena-
men zijn en wie bevoegd is om de 
erfenis af te wikkelen. Veel instan-
ties vragen na overlijden om een 
verklaring van erfrecht. Zo is zo’n 
verklaring bijvoorbeeld nodig om de 
bankrekening van de overledene te 
deblokkeren, zodat de erfgenamen 
erover kunnen beschikken.
Bij het afwikkelen van de erfenis 
moet de inboedel worden verdeeld 
over de erfgenamen. De  verdeling 
van de erfenis wil nogal eens 
moeizaam verlopen. Vaak hebben 
bepaalde spullen voor meerdere 
erfgenamen namelijk een emotio-
nele waarde en is het moeilijk de 
spullen onderling te verdelen. Om 
de verdeling zo goed mogelijk te 
laten verlopen, is het belangrijk 
hierover eerst duidelijke afspraken 
te maken waar iedereen achter 
staat.
In de praktijk is dit allemaal best 
lastig, zeker omdat het toch vaak 
al een periode is van veel emoties. 
Vandaar dat vaak één persoon 
wordt aangewezen om namens 
alle erfgenamen de beslissingen te 
nemen: de gevolmachtigde. 

Als er wel een testament is, dan 
kan het gebeuren dat een executeur 
is benoemd om de nalatenschap af 
te wikkelen. Ook de notaris kan be-
hulpzaam zijn om erop toe te zien 
dat een erfenis volgens de wensen 
van de overledene wordt verdeeld.
De aangifte voor de erfbelasting 
moet binnen acht maanden na het 
overlijden bij de Belastingdienst 
worden ingediend. De notaris of een 
belastingadviseur kunnen hierbij 
helpen. Indien nodig kan uitstel 
aangevraagd worden.

Wat erven mijn echtgenoot 
en mijn kinderen na mijn 
overlijden?

Laten we ervan uitgaan dat u een 
echtgenoot hebt en twee kinderen, 
en dat het wettelijk erfrecht van 
toepassing is. In dat geval wordt 
uw vermogen (geld en goederen) 
toebedeeld aan uw echtgenoot (de 
langstlevende) en krijgen beide kin-
deren op hem of haar een vordering 
die pas opeisbaar is bij het over-
lijden van deze echtgenoot. Ieder 
heeft dus recht op een derde, tenzij 
u het in een testament anders hebt 
geregeld.
Het kan echter zijn dat nu al de 
erfbelasting om de hoek komt 
kijken. Erfgenamen hoeven alleen 
 erfbelasting te betalen als zij 
meer erven dan het vrijgestelde 
bedrag. Voor een echtgenoot of 
partner geldt een vrijstelling van 
643.194 euro (in 2018); die van kin-
deren en kleinkinderen bedraagt 
20.372 euro (in 2018).
Als de wet of het testament bepaalt 
dat de overblijvende ouder alle be-
zittingen erft, krijgen de kinderen 
een geldvordering (een tegoedbon). 
De fiscus wacht echter niet: over 

de vorderingen van de kinderen 
die het bedrag van 20.372 euro 
te boven gaan, moet in de meeste 
gevallen direct al worden afgere-
kend. Omdat de kinderen de erfenis 
nog niet uitbetaald hebben gekre-
gen, moet de langstlevende deze 
erfbelasting betalen. Dit kan een 
ongewenste situatie zijn, bijvoor-
beeld 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 persoonlijke factoren, wor-
den verschoven naar het moment 
dat beide ouders zijn overleden. Bij 
een zogenoemd tweetrapstestament 
wordt de langstlevende partner 
tot enig erfgenaam benoemd. De 
kinderen krijgen dan geen vorde-
ring en ontvangen beide nalaten-
schappen als de tweede ouder is 
overleden en deze nog iets nalaat. 
Pas dan betalen zij erfbelasting, 
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 langstleven-
de 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 lang-
durige zorg (voorheen AWBZ) 
mogelijk lager wordt. >>
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Hoeveel moeten mijn 
 erfgenamen afrekenen met 
de fiscus?

Dat varieert van 10 tot 40 procent 
van hetgeen ze erven, na aftrek van 
de geldende vrijstelling. Bij het be-
palen van de tarieven en de hoogte 
van de vrijstellingen hanteert de 
wet het principe dat het hemd 
nader is dan de rok.
Dat betekent dat partners de groot-
ste vrijstelling krijgen. Zij hoeven 
over de eerste 643.194 euro (bedrag 
2018) geen belasting te betalen 
en over het meerdere 10 procent. 
Wordt het belastbare bedrag hoger 
dan 123.248 euro dan moet over 
het meerdere 20 procent worden 
afgerekend met de fiscus.
Het is de moeite waard om te 
 kijken hoe u die vrijstelling opti-
maal kunt benutten ten behoeve 
van de langstlevende partner in 
een testament. 
De vrijstelling geldt overigens 
 alleen voor levenspartners die 
met elkaar zijn gehuwd, een 
 geregi streerd 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 belastingadvi-
seur kan u precies vertellen of u 
daarvoor in aanmerking komt.
Kinderen vallen in hetzelfde 
belastingtarief (10 tot 20 procent) 

als partners. Hun vrijstelling is 
echter een stuk lager: 20.372 euro 
(2018). Voor een gehandicapt kind 
dat grotendeels door de overleden 
ouder onderhouden werd, bedraagt 
de vrijstelling 61.106 euro (2018). 
Voor ouders geldt een vrijstelling 
van 48.248 euro (2018).
Voor alle overige partijen is de 
vrijstelling voor erfbelasting 
2.147 euro. De tarieven voor deze 
overige verkrijgers liggen ook aan-
zienlijk hoger (zie hiervoor ook de 
tabel op pagina 32).
ANBI’s (door de fiscus erkende 
goede doelen) vormen hierop een 
uitzondering, waarover straks nog 
iets meer.

Op de website van de Belasting-
dienst (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 8.847 euro (2018) en bent 
u kleinkind dan moet 17.479 euro 
(2018) worden afgerekend. De 
ouder van een overledene zou 
bij een erfenis van 100.000 euro 
22.181euro (2018) moeten betalen. 
Bent u niets van dat alles (en ook 
geen goed doel), dan bedraagt de 
erfbelasting over dezelfde erfenis 
44.692 euro (2018).

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 deskundige, bijvoorbeeld 
een notaris of een belastingadvi-
seur. Het kan echter zeker verstan-
dig 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 schenkingen 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 
vrijstellingen in het schenkings-
recht. Maar pas op: ook hier gelden 
beperkingen!

Ik kan dus niet  onbeperkt 
schenken aan mijn 
 kinderen?

Zeker niet. Overschrijdt u een be-
paald maximum, dan kan de fiscus 
alsnog aan de deur kloppen. De 
basisregels zijn: kinderen (ongeacht 
leeftijd) mogen jaarlijks 5.363 euro 
(2018) belastingvrij ontvangen. 
Wie zijn twee kinderen tien jaar 
lang het maximum schenkt, schuift 
dus zonder tussenkomst van de 
fiscus zomaar een ton door naar de 
volgende generatie.
Daarnaast is het mogelijk om kin-
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deren tussen 18 en 40 jaar eenma-
lig 25.731 euro (2018) belastingvrij 
te schenken. Dat kan overigens 
ook een schenking op papier zijn. 
Dat laatste kan handig zijn wan-
neer u als ouder dat geld eigenlijk 
niet contant hebt liggen of het nog 
niet echt weg wilt geven. Door een 
toezegging 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 be-
taalt, mits de schenking op papier 
via de notaris gaat. 

Slim schenken betekent ook dat 
u optimaal gebruikmaakt van de 
mogelijkheden voor verhoogde 
vrijstelling. Sinds twee jaar is 
de verruiming van de eenmalige 
schenkingsvrijstelling 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 
100.800 euro (2018) belastingvrij 
schenken. Hiervoor gelden  speciale 
regels (zie hiervoor ook het  artikel 
op pagina 34). In het geval van 
bijvoorbeeld kinderen moeten 
eerdere eenmalige belastingvrije 
schenkingen van dit bedrag  worden 
afgetrokken. Dus: hebt u uw kind 
twee jaar geleden al 53.016 euro 
geschonken, dan mag u in de 
genoemde periode nog 46.984 euro 
belastingvrij schenken. >>

Elise (60)
‘We dachten dat we nog tijd 
genoeg zouden hebben’

‘Bonaire … We fantaseerden erover 
om daar te gaan wonen. Ooit, als 
we niet meer zouden werken. Het is 
er nooit van gekomen. Tijdens een 
slapeloze nacht ging hij naar bene
den om nog wat op het internet te 
surfen. Dat deed hij wel vaker. De 
volgende ochtend zat hij daar nog. 
Met zijn hoofd op zijn borst gezakt. 
Alsof hij voor zijn pc in slaap was 
gevallen. Hij was al uren dood. Hart
stilstand, concludeerde de arts later. 
Zijn dochtertje – uit zijn eer dere 
huwelijk – had aangebeld, maar 
niemand deed open. Door het raam 
van de woonkamer zag ze hem toen 
zitten. De buurvrouw kwam mij 
waarschuwen. Ik was toen al in m’n 
hondentrimsalon aan het werk. We 
waren meestal samen, maar soms 
moesten we allebei even alleen zijn. 
Dan kon ik terecht in het huis van 
een goede kennis. 
Kan een mens letterlijk verstijven 
van verdriet? Ik in ieder geval wel. 

Door een aanval van ischias kon 
ik me lange tijd nauwelijks meer 
bewegen. Voorheen verzorgde ik 
dertig of veertig honden per week. 
Nu hooguit één per dag. Mijn 
 in komen kelderde. Ik kon de huur 
van mijn salon annex winkel niet 
meer opbrengen. Een hypotheek 
kon ik wel vergeten. Zodoende lukte 
het me ook niet om zijn huisje te 
kopen. Dat piepkleine negentiende 
eeuwse pandje in de oude binnen
stad, zo slim verbouwd dat je er 
heel comfortabel met zijn tweeën 
kon leven. Daar was ik graag blijven 
wonen. Want we hadden het goed 
samen. Deelden dezelfde interesses. 
Hielden van dezelfde muziek, hij 
had een prachtige muziekinstallatie. 
Maar we waren er nog niet aan toe
gekomen om bij de notaris een en 
ander te regelen. We dachten dat 
we nog tijd genoeg zouden hebben. 
Nu was zijn dochter zijn enig erfge
naam. Ik kreeg een bureau en een 
deel van zijn cd’s. Gekopieerd.’
 
Om privacyredenen is de achternaam 
van de geïnterviewde niet genoemd.
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Ook na uw overlijden kunt u van betekenis zijn voor de kinde-
ren op de wereld. Door na te laten aan Defence for Children 
draagt u bij aan de rechtsbescherming en de toekomst van 
deze kwetsbare groep in onze samenleving. 

Een testament stelt u in staat om na uw dood te zorgen voor 
uw nabestaanden. Steeds meer Nederlanders besluiten om 
in hun testament een goed doel op te nemen. Als u een goed 
doel opneemt in uw testament, zorgt u voor de toekomst van 
de wereld. Door kinderrechtenorganisatie Defence for Children 
op te nemen in uw testament laat u voor kinderen een recht-
vaardige wereld na. Defence for Children komt wereldwijd op 
voor de rechten van kinderen. Leidraad voor ons werk is het 
VN-Kinderrechtenverdrag.

Kinderrechtenhelpdesk
Het kloppend hart van ons werk is de Kinderrechtenhelpdesk. 
Via deze helpdesk biedt Defence for Children geheel koste-
loos juridische ondersteuning aan kinderen, ouders en profes-
sionals in zaken waarbij kinderrechten in het geding zijn. 

Zo krijgen we vragen over kinderen die geen verblijfsvergun-
ning hebben, kinderen die uit huis worden geplaatst, of kin-
deren die met de politie in aanraking komen. We krijgen ook 
vragen over onderwijs, loverboys en religie. De bellers hebben 
behoefte aan juridisch advies en ondersteuning. Met uw nala-
tenschap kan Defence for Children kinderrechtenschendingen 
bestrijden en kinderen direct helpen.

ANBI status
Defence for Children is door de overheid erkend als een 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor hoeft 
Defence for Children geen belasting te betalen over het be-
drag dat wordt nagelaten.

Contact
Wilt u meer weten over een nalatenschap? Neem dan contact 
op met Marja van de Pavert: 071 516 09 80.

www.defenceforchildren.nl

 Een rechtvaardige 

 wereld voor kinderen 

20180619_DC_Adv Nalatenschap_Voor Nu en Later_220x297.indd   1 19-06-18   16:44
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Kan ik vlak voor mijn 
dood schenken aan mijn 
 kinderen?

Dat kan uiteraard, maar ga er 
niet automatisch van uit dat uw 
 kinderen dan minder  erfbelasting 
hoeven te betalen. De fiscus be-
handelt schenkingen die iemand 
in de 180 dagen voor zijn dood doet 
volgens de regels van de erfbelas-
ting. Vaak betekent dit dat er meer 
belasting moet worden betaald. Een 
belangrijke uitzondering geldt als 
u gebruik maakt van de  verruimde 
schenkingsvrijstellingen (voor 
kinderen eenmalig 25.731 euro of 
100.800 euro – bedragen 2018 – als 
het gebruik wordt voor de eigen 
woning). Is over een schenking 
al schenkbelasting betaald, dan 

mag dat verrekend worden met de 
erfbelasting. 

Is de fiscus vriendelijker 
voor goede doelen dan voor 
mijn familie?

In zekere zin wel. Schenkingen 
aan goede doelen worden, onder 
bepaalde omstandigheden, door de 
Belastingdienst fiscaalvriendelijk 
behandeld. Goede doelen hoeven 
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 Belastingdienst 
(www.belastingdienst.nl) even te 
checken of het doel dat u in gedach-
ten hebt inderdaad nog steeds de 
ANBI-status heeft. Dat verandert 
nog weleens.
Ook sociaal belang behartigende in-
stellingen (SBBI’s) hoeven geen erf- 
en schenkbelasting af te  dragen. 
SBBI’s zijn geen goede doelen, 
maar organisaties die een bepaalde 
maatschappelijke waarde hebben, 
zoals zangkoren, buurtverenigin-
gen, hobbyclubs en dergelijke.  
Ook goed om even te checken. >>

Manja (72)
‘We waren immers niet op 
elkaars geld uit’

‘Hij had een mooie verzameling 
 iconen. Dat had ik via via horen ver
tellen. Dat intrigeerde me. Dus toen 
ik hem tijdens een wijkbijeenkomst 
tegen het lijf liep, vroeg ik of ik eens 
mocht komen kijken. Diezelfde week 
stond ik voor zijn deur. We raakten 
aan de praat, dronken een borrel, later 
ging hij met mij mee omdat ik net 
boodschappen had gedaan voor het 
avondeten. Eigenlijk is hij nooit meer 
weggegaan. We bezochten tentoon

stellingen, galeries, kunstbeurzen.  
’s Zomers ging hij mee naar mijn huis 
in Frankrijk. Dat lome leven daar was 
een weldaad voor zijn drukke hoofd. 
Een paar jaar eerder was hij gere
animeerd na een hartstilstand. Maar 
door het zuurstoftekort waren zijn 
 hersenen onherstelbaar beschadigd. 
Na een psychotische aanval moest hij 
korte tijd in een verpleeghuis door
brengen. Toen merkte ik dat artsen en 
verzorgers niet mij, maar zijn dochter 
als formeel aanspreekpunt beschouw
den. Want haar vader had – kort nadat 
hij weduwnaar werd – haar een alge
mene machtiging afgegeven. Zodat 

zij over en voor hem besluiten kon 
nemen als hij dat zelf niet kon. 
Maar inmiddels woonden haar vader 
en ik samen. Mijn huis had ik deels 
laten verbouwen, vooral met het oog 
op zíjn toekomstige zorgbehoeften. 
Een deel van zijn meubels kreeg een 
mooie plek in mijn interieur. Bij de 
notaris lieten we vastleggen dat ik de 
zeggenschap over zijn welbevinden 
kreeg. ‘Toch raad ik u ook aan om de 
algemene machtiging van uw dochter 
in te trekken. Nu bent u nog helder 
van geest.’ We sloegen zijn advies in 
de wind; de relatie met zijn dochter 
werd al zo precair. Evenmin stelden 
we een testament op. We waren im
mers niet op elkaars geld uit? Maar je 
kunt elkaar ook een mooie lamp, een 
bijzonder kunstwerk nalaten. Vorig 
jaar overleed hij. In het verpleeghuis 
dat mijn bemoeienis nooit helemaal 
accepteerde. Zijn dochter is enig erf
genaam. Mij rest niets.’

Om privacyredenen is de achternaam 
van de geïnterviewde niet genoemd.
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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.

‘God heeft 
deze mensen 
gebruikt om 
mij te redden’

Uw toegift brengt leven

Ook mensen als Jacoba helpen? 

Met uw nalatenschap kunt u een 

groot verschil maken als u er niet 

meer bent. Vraag de brochure aan 

op legerdesheils.nl/nalaten of 

neem telefonisch contact op met 

Rita Beullens: 088-065 31 62.

legerdesheils.nl/nalaten

Jacoba wilde dood omdat ze zo’n honger 

leed. Onderweg naar het spoor liep ze langs 

Bij Bosshardt van het Leger des Heils. De geur 

van eten lokte haar naar binnen. “Ik kreeg een 

knu� el van Els. Ik stonk vreselijk en zag er niet 

uit. Maar dat maakte haar niet uit. Ik kreeg eten 

en ko�  e. Ik wist niet wat ik meemaakte. God 

heeft deze mensen gebruikt om mij te redden. 

Wat een wonder!” Nu kookt Jacoba elke week 

voor anderen en deelt ze voedsel uit.



31

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 voorwaarden aftrekken 
van de inkomsten- of vennoot-
schapsbelasting. 
Een van die voorwaarden is dat de 
instelling die de gift ontvangt bij 
de Belastingdienst 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 jubi-
leumfeest.
Een andere voorwaarde is dat u 
de gift vrijwillig doet en dat u er 
niets voor terugkrijgt. 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 ver-
goed 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 Belas-
tingdienst.

Ik begreep 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 schen-
king. 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 be-
lastbaar 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 drempelinkomen 
(dat is het totaal van inkomens en 
aftrekposten, zonder de persoons-
gebonden aftrek).
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 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.

Heb ik voor een periodieke 
schenking echt geen notaris 
nodig?

Dat is inderdaad niet meer ver-
plicht. Het kan nu zonder tussen-
komst van een notaris via een 
zogeheten onderhandse schenkings-
overeenkomst 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 vast-
staat 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 gevol-
gen 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. >>
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Ik hoorde dat het fiscale voor
deel 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 51,95 procent en een gift van 
bijvoorbeeld 2.000 euro is volledig 
aftrekbaar. U mag dan in de belas-
tingaangifte 2.500 euro opgeven, 
waardoor uw belastingvoordeel uit-
komt op (51,95 procent van 2.500 
euro =) bijna 1.300 euro. Bij precies 
dezelfde gift aan een niet-cultureel 
doel zou het belastingvoordeel 
 uitkomen op (51,95 procent van 
2.000 euro =) bijna 1.040 euro.
Of een instelling een culturele 
ANBI is, kunt u nagaan via de 
 website van de Belastingdienst.  
Let op: kerken en kerkelijke instel-
lingen 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 2018. Voor de meest actuele 
gegevens, gebruik de QR-code  
of kijk op onze website:  
www.sduvoornuenlater.nl.
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Deel belaste verkrijging Tariefgroep 1 
(partners/kinderen)

Tariefgroep 1A 
(kleinkinderen)

Tariefgroep 2 
(overige verkrijgers)

€ 0 tot € 123.248 10% 18% 30%

€ 123.248 en hoger 20% 36% 40%

Vrijstellingen erfbelasting

Partners € 643.194

Kinderen en kleinkinderen € 20.371

Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen € 61.106

Ouders € 48.242

Overige partijen (geen ANBI of SBBI*) € 2.147

* ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling, SBBI is een Sociaal Belang Behartigende Instelling.

Per 1 januari 2017 is de eenmalige vrijstelling voor de schenking van de eigen woning verruimd naar inmiddels € 100.800, 
waarbij deze vrijstelling in drie opeenvolgende jaren kan worden benut. De geschonken bedragen moeten uiterlijk in het tweede 
kalenderjaar na het kalenderjaar waarin de eerste schenking is gedaan worden aangewend voor de eigen woning.

Vrijstellingen schenkbelasting

Kinderen (jaarlijks) € 5.363

Kinderen 18-40 jaar (eenmalig) € 25.731

Kinderen 18-40 jaar (eenmalig) als
schenking wordt gebruikt voor dure studie

€ 53.602

Overige verkrijgers (jaarlijks) € 2.147

Verkrijgers 18-40 jaar (eenmalig) als de schenking 
wordt gebruikt voor de eigen woning

€ 100.800

Dossier

Tarieven en vrijstellingen erf- en schenkbelasting 2018



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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HOERA! EEN 
JUBELTON!
MAAR HOE 
GEEF JE DIE 

WEG?

€ 100.800,-
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HOERA! EEN JUBELTON! MAAR HOE GEEF JE DIE WEG?

e ’jubelton’ noemt erfrechtspecialist professor 
 Bernard Schols het. In 2013 introduceerde het toen-
malige kabinet een eenmalige  schenkingsvrijstelling 
van 100.000 euro, op voorwaarde dat het geld wordt 
besteed aan aflossing van de hypotheek of het kopen 
of verbouwen van de eigen woning. De  woningmarkt 
was destijds helemaal vastgelopen; er werden 
nauwelijks nog huizen verkocht. Veel huishoudens 
stonden ‘onder water’: hun hypotheek was veel hoger 
dan de waarde van hun huis. 

Het kabinet hoopte dat vooral ouderen hun spaargeld aan kinderen, neefjes en 
nichtjes zouden schenken, zodat ze een deel van de hypotheek konden aflossen. Zo 
zou de woningmarkt nieuw leven worden ingeblazen. De vrijstelling zou twee jaar 
gelden, maar de regeling is voor onbeperkte tijd verlengd. Het bedrag is zelfs iets 
verhoogd naar 100.800 euro. Aan de vrijstelling zijn echter wel tal van voorwaar-
den verbonden. We zetten het even op een rijtje.

Voor wie geldt de vrijstelling?
Iedereen mag eenmalig een schenking doen van 100.800 euro aan iemand tussen 
de 18 en 40 jaar oud. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee. Ook iemand 
ouder dan 40 kan gebruikmaken van de vrijstelling, maar alleen als zijn partner 
jonger is dan 40. 

Hoeveel geld spaar ik hiermee uit?
Dat ligt aan de relatie tussen schenker en ontvanger. Als een ouder een ton 
schenkt aan zijn kind, dan zou daarover een kleine 10.000 euro schenkbelasting 
betaald moeten worden. Is er geen familierelatie tussen schenker en ontvanger, 
dan kan de schenkbelasting over de ton oplopen tot bijna 30.000 euro. Tel uit je 
winst! En alles wat geschonken is, zit niet meer in de nalatenschap. Op de site 
van de Belastingdienst is een handige rekentool te vinden die uitrekent hoeveel 
er in welke situatie betaald moet worden.

Waarvoor moet het geld gebruikt worden?
Het geld moet gebruikt worden voor de aankoop of verbouwing van het eigen huis 
van de ontvanger, voor de aflossing van de hypotheek of restschuld of voor het 
afkopen van erfpacht-, opstal- of beklemmingsrechten.

Nog meer voorwaarden?
Het geld van een schenking die in 2018 wordt gedaan, moet uiterlijk in 2020 
gebruikt worden. De ontvanger moet schriftelijk aantonen dat de schenking is 
betaald, en dat de schenking is gebruikt voor de eigen woning. Als de schenking in 
een overeenkomst is vastgelegd, mogen daarin geen voorwaarden voor die schen-
king staan. Behalve dat de schenking op tijd voor de eigen woning moet worden 
gebruikt. >>

U mag iemand 
die jonger is dan 
40 jaar  eenmalig 
100.800 euro 
schenken voor het 
aflossen van de 
hypotheek of voor 
de verbouwing 
of aankoop van 
een eigen woning 
zonder daarover 
schenkbelasting 
te betalen. Ook 
wel genoemd: de 
’jubelton’. Maar 
pas op! Daaraan 
zitten nog  aardig 
wat haken en 
ogen.

Tekst Peter Boorsma
Beeld iStockphoto 

D
€ 100.800,-
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HOERA! EEN JUBELTON! MAAR HOE GEEF JE DIE WEG?

Als de jubelton in het kalenderjaar niet volledig wordt 
benut, is het onbenutte deel gespreid toe te passen over 
een periode van hooguit twee jaar. Schols waarschuwt 
dat schenkers wel moeten opletten dat gedurende 
die gespreide periode de begunstigde of zijn jongere 
 partner niet de leeftijdsgrens van 40 jaar overschrijdt. 

Verhoging van een verhoging
Schols wijst erop dat de jubelton feitelijk een verho-
ging van een verhoging is. ‘Per jaar ruim 5.000 euro 
 schenken aan een kind is altijd vrij. Dat bedrag kan 
bestedingsvrij met ruim 20.000 euro verhoogd worden. 
Het bedrag kan nog eens met 75.000 euro worden 
verhoogd als het geld wordt gebruikt voor het eigen 
huis. Van de jubelton hoeft dus hooguit driekwart te 
worden besteed aan de woning, de rest is “vrij”, tenzij 
de  schenker er voorwaarden aan stelt.’

Once in a lifetime…
Iemand kan maar een keer in zijn leven 100.800 euro 
ontvangen van dezelfde persoon zonder daarover 
schenkbelasting te hoeven te betalen. En als je deze 
jubelton gebruikt, mag je niet ook nog eens kiezen voor 
andere schenkingsvrijstellingen. Iemand mag daar-
naast nog wel een ton ontvangen van zijn tante, van de 
buurman of van wie dan ook. Maar ook hier: nooit meer 
dan één keer tussen dezelfde personen.

Dan schenkt mijn partner wel
Dat gaat niet door. Als het gaat om de schenkbelasting, 
ziet de belastingdienst partners als één. Dus als u uw 
neefje 100.800 euro schenkt, kan uw partner dat niet 
ook nog eens doen. Andersom geldt dit ook. Als uw 
neefje en zijn partner allebei een schenking krijgen 
van dezelfde persoon, moeten zij de waardes bij elkaar 
optellen.
Zelfs als de schenkende ouders gescheiden zijn, ziet de 
Belastingdienst ze nog als partner. Dat geldt niet voor 
gescheiden grootouders. In dat geval kunnen en opa en 
oma ieder hun kleinkind een jubelton schenken, zonder 
daarover belasting te betalen.

Eigenlijk is het dus: één keer vrijstelling en 
daarna nooit meer?
Een ‘verhoogde vrijstelling’ mag maar één keer als 
het om dezelfde schenker gaat. Het jaar daarna gel-
den weer de gebruikelijke vrijstellingstarieven van 
2.147 euro (tarief van 2018), of 5.363 euro (tarief 2018), 
als het een schenking van ouder naar kind is. 

Nog addertjes onder het gras?
Zeker. Let op de erfenis, waarschuwt Schols. Schenkin-

gen van vóór 2003 aan de kinderen kwamen auto-
matisch in mindering op de erfenis. Dat is niet langer 
zo. Als je een van de kinderen een belastingvrije ton 
schenkt voor woningaankoop en de anderen niet, gaat 
die niet vanzelf van de erfenis af. De plicht om zo’n 
schenking te verrekenen moet bij de schenking of in 
het testament worden vastgelegd.

Hoe maak ik gebruik van de verhoogde 
 schenkingsvrijstelling?
Door die te melden in de aangifte schenkbelasting 2018 
in Mijn Belastingdienst. Bij de aangifte moet men een 
beroep doen op de vrijstelling. Bij de jaarlijkse vrijstel-
ling van ruim 5.000 euro hoef je hier geen beroep op te 
doen.

Tot slot…
Schols: ‘We hebben steeds gesproken over een eenma-
lige vrijstelling van één ton. Dit bedrag mag je echter 
uitsmeren over een periode van drie jaar. Eigenlijk zou 
je dus moeten spreken van een eenmalige driejarige 
vrijstelling.’ <<

EN DE WONINGMARKT, HOE GAAT HET 
DAARMEE?  

De woningmarkt is de crisis weer helemaal te boven 
en dreigt in sommige steden zelfs oververhit te 
raken. Er staan nog maar weinig woningen ‘onder 
water’. Dat komt onder meer door de stijging van de 
huizenprijzen. Maar ook de verhoogde schenkings
vrijstelling heeft eraan bijgedragen, zo concludeerde 
de Algemene Rekenkamer eind 2017. In 2013 en 
2014 is bijna driekwart van de schenkingen gebruikt 
om extra af te lossen op de hypotheek.

Woningmarktkenners erkennen dat de jubelton de 
woningmarkt in de crisisjaren weer nieuw leven 
heeft ingeblazen. Ze plaatsen echter wel  vraagtekens 
bij het verlengen van de regeling. Ze zijn bang dat de 
vrijstelling leidt tot prijsopdrijving. Dat komt onder 
meer door de leeftijdsbegrenzing tot 40 jaar (die er 
de eerste jaren niet was). Uit het Rekenkameronder
zoek blijkt dat veertigplussers het geld vooral 
gebruikten voor extra aflossingen op de hypotheek, 
mensen onder de 40 vooral voor de aankoop van 
een woning. Jongeren kunnen dankzij de schenking 
meer geld neertellen voor een woning. In een krappe 
markt leidt dat tot hogere prijzen.



Niet alleen tijdens uw leven, maar ook als u er zelf niet meer bent? Dan kunt u 

ervoor kiezen om een gift aan Natuurmonumenten op te nemen in uw testament. 

Zo kunnen wij de natuur blijven beschermen. Op deze manier kunnen volgende 

generaties hun eigen herinneringen aan de natuur maken. 

Vraag onze brochure ‘Geven aan onze natuur’ aan bij Ellen van Gerven 

via e.vangerven@natuurmonumenten.nl. U kunt ook bellen met onze 

Ledenservice (035) 655 99 11.

WILT U BLIJVEND 
IETS VOOR DE NATUUR 
BETEKENEN? 
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Tekst Roel Smit  | Fotografie Marcel Molle

Oud bruin 
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De oudste biertapperij staat in Doesburg. Daarover is men het wel eens. Over het oudste 
café van Amsterdam wordt echter al jaren herrie gemaakt. Voor nu en later duikt in het 
erfgoed van de Nederlandse horeca. We bezochten vier oudjes.

Waar Piet Hein een feestje vierde

Het zal wel Amsterdamse eigenwijsheid zijn. 
Tegenover het Centraal Station staat café 
 Karpershoek uit 1606, dat zich trots het oudste 
café van Amsterdam noemt. Op Rapenburg, 
ooit een van de eerste industriegebieden van 
Amsterdam, doet Proeflokaal De Druif uit 1585, 
precies hetzelfde. De strijd wordt misschien 
wel nooit beslecht, maar als het gaat om de 
oudste kroeg van Amsterdam, houden wij het 
op De Druif.
Waarom? De tapvergunning van Karpershoek 
dateert inderdaad uit 1606 en pas in 1631 
kreeg Proeflokaal De Druif zo’n vergunning van 
de gemeente. Punt is wel dat het proef lokaal, 
dat verbonden was aan een likeurstokerij, 
toen al lang bestond. Rapenburg lag echter 
buiten de toenmalige stadgrenzen en pas in 
het begin van de zeventiende eeuw werd het 
 geannexeerd. Enkele indicaties dat De Druif 
ouder is dan uit 1631 (het jaar van de vergun-
ning van Karpershoek): het pand dateert van 
1566, het proeflokaal betaalde al sinds 1585 
belasting aan de gemeente. En dan, de meest 
heroïsche: onze zeevaarder Piet Hein, die in 
1629 zijn laatste adem uitblies, beschrijft in 
een nog bestaand document dat hij bij  
De Druif over de vloer kwam.

De Druif is nu een gezellige bruine kroeg, net 
buiten het gebied waar in Amsterdam de 
meeste toeristen komen. Perzische kleedjes 
op de tafel, veel (inmiddels lege) vaten van de 
voormalige likeurstokerij en buiten een lekker 
terras.
De Druif: waar komt die naam vandaan?  
Dat weten we vrijwel zeker. Een druif was in de 
Gouden Eeuw een exotische vrucht. Waar een 
druif aan de gevel hing, kon men zich aanmon-
steren voor werk op de schepen van  
de compagnieën naar de Oost of naar de West. 
De Druif was de plek om je aan te melden voor 
de VOC.

Ron van Drecht is sinds enige jaren eigenaar 
van De Druif. Begin met hem over de geschie-
denis van het proeflokaal en van de likeur-
stokerij, en je bent voorlopig niet uitgepraat. 
Hij heeft zich er serieus in verdiept, al was het 
maar omdat hij er van zijn gasten veel vragen 
over krijgt. Die naspeuringen hebben hem ook 
voorzichtig gemaakt.  
Of het café nog originele details heeft? Hij weet 
het niet zeker, ja, de jeneverpomp is misschien 
nog origineel. Of Rembrandt van Rijn het 
proeflokaal heeft bezocht, zoals wordt be-
weerd? Het zou goed kunnen, maar er is geen 
bewijs voor. Alleen dat Piet Hein er een feestje 
heeft gevierd, dat weet hij zeker. En dat is ook 
wel logisch, want de Admiraliteit van Amster-
dam was op Kattenburg en dat is vlakbij.

Proeflokaal De Druif (1585)
Rapenburgerplein 83, 1001 VJ Amsterdam
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WAT IS EEN GOEDE EXECUTEUR?

WIE HANDELT MIJN 
NALATENSCHAP 
NETJES AF?
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ooropgesteld: een executeur benoemen is lang niet 
 altijd nodig. Als de erfenis maar klein is en de sfeer in 
de familie is goed, zullen de erfgenamen er onderling 
wel uitkomen. Maar als de verdeling van de erfenis 
wat ingewikkelder dreigt te worden – bijvoorbeeld 
omdat er veel bezittingen of veel erfgenamen zijn – is 
het verstandig een testament te laten maken en een 
executeur te benoemen. Maar wat is een executeur 
eigenlijk en wat doet hij precies?

Executeur is geen beschermde titel. Iedereen kan tot executeur benoemd worden: 
een familielid, maar ook een goede vriend of de notaris. Het kan ook een bureau 
of een organisatie zijn. Ook de werkzaamheden en bevoegdheden van executeurs 
kunnen erg verschillen.

STERRENEXECUTEURS
Erfrechtspecialist professor Bernard Schols onderscheidt executeurs met één, 
twee en drie sterren. De éénsterren-executeur is eigenlijk iemand die de begrafe-
nis regelt. De tweesterren-executeur is de ‘gewone executeur’, die de erfenis 
beheert. Hij of zij regelt de uitvaart, de afhandeling van de nalatenschap en zoekt 
een goed onderkomen voor de huisdieren. Verder betaalt hij de schulden, keert hij 
de legaten uit en doet hij de aangifte voor de erfbelasting.

De driesterren-executeur doet hetzelfde als de gewone executeur, maar is 
daarnaast ook afwikkelingsbewindvoerder. Dat betekent dat hij enkele extra 
 bevoegdheden heeft, zoals het verkopen van het onroerend goed zonder dat daar 
de medewerking van de erfgenamen voor nodig is. Bij een gewone executeur ligt 
de verantwoordelijkheid voor de verdeling van het geld, het huis en de waardevol-
le spullen bij de erfgenamen. Een driesterren-executeur heeft ook de bevoegdheid 
om een oplossing te forceren als de erfgenamen er onderling niet uitkomen. 
In het testament kan een erflater omschrijven wat hij wil dat de executeur precies 
gaat doen.

VERSTANDIG
Wanneer is het nu verstandig een executeur aan te stellen? In ieder geval als 
u alleenstaand bent en geen kinderen hebt of als de erfgenamen minderjarig 
zijn. Het is ook verstandig als er veel erfgenamen zijn, u veel bezittingen en 
 vermogen hebt, u veel legaten in uw testament heeft opgenomen of een goed doel 
als  erfgenaam heeft aangewezen. Heeft u een onderneming of bezittingen in het 
buitenland, dan kan het verstandig zijn om een professioneel executeur aan te 
stellen. >>

VWIE ZORGT 
NA UW DOOD 
VOOR DE UIT-
VOERING VAN 
UW  WENSEN? 
IN EEN TESTA-
MENT KUNT U 
DAARVOOR EEN 
EXECUTEUR 
 BENOEMEN.  
DAT KAN IEMAND 
UIT DE FAMILIE 
ZIJN, EEN NOTA-
RIS OF IEMAND 
VAN BUITEN. 
WANNEER IS 
DAT HANDIG? 
WAT DOET EEN 
 EXECUTEUR 
EN HOE ZOEK 
JE ER EEN UIT? 
EEN GOED DOEL 
KAN OOK TOT 
 EXECUTEUR 
WORDEN BE-
NOEMD. IS DAT 
VERSTANDIG?

WIE HANDELT MIJN NALATENSCHAP NETJES AF?

IEDEREEN KAN TOT EXECUTEUR 
WORDEN BENOEMD

VOOR NU EN LATER WINTER 2018-2019



Je man 
verliezen terwijl 
hij nog leeft

Mensen met dementie verliezen meer dan alleen hun 
geheugen. De ziekte pakt woorden, herinneringen en 
emoties af. Bij dementie verlies je jezelf en elkaar.

Dementie dreigt volksziekte nummer één te worden. 
Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. 
Wetenschappelijk onderzoek brengt oplossingen
dichterbij, daarvoor is meer geld nodig.
 
Denk eens na over het opnemen van 
Alzheimer Nederland in uw testament. 

Vraag de gratis brochure op via:
www.alzheimer-nederland.nl/nalaten 
of bel 033 - 303 2567.

Alzheimer Nederland, 
voor een toekomst zonder dementie.
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De belangrijkste reden om een executeur aan te wijzen is dat tegenwoordig steeds 
meer mensen (en organisaties) erfenissen beneficiair aanvaarden: zij willen alleen erf-
genaam zijn als er een positief saldo is. Als een erfgenaam beneficiair aanvaardt, kijkt 
gelijk de overheid mee en moet de nalatenschap volgens een strakke procedure worden 
 afgewikkeld. Tenzij er een executeur is en deze vaststelt dat de bezittingen ‘ruimschoots 
toereikend’ zijn om alle schulden te betalen. Dan is deze wettelijke vereffening niet aan 
de orde.

Voor de buitenwereld – denk aan de makelaar of de begrafenisondernemer – is het 
handig als er een executeur is. Ze hebben dan met één persoon van doen en niet met alle 
erfgenamen.

WERKZAAMHEDEN
De werkzaamheden van een executeur beginnen met het aanvragen van een verklaring 
van executele bij de notaris. Met dat papier kan hij bijvoorbeeld bij de bank of verzeke-
ringsmaatschappij aantonen dat hij de executeur is. Vervolgens regelt hij de uitvaart 
en maakt een boedelbeschrijving. Hij zorgt ervoor dat eventuele legaten worden uitge-
keerd, schulden worden betaald en speciale wensen van de overledene worden vervuld. 
Hij houdt de erfgenamen op de hoogte en aan het einde van zijn beheer is hij verplicht 
rekening en verantwoording af te leggen. De executeur dient ook de aangifte erfbelas-
ting in. Dit betekent dat hij ook hoofdelijk aansprakelijk is voor de verschuldigde erf-
belasting, tenzij hem geen enkele blaam treft.

De erflater kan in een testament vastleggen welke vergoeding een executeur krijgt. Is er 
niets vastgelegd, dan heeft hij recht op 1 procent van het vermogen. Een professionele 
executeur – zoals een belastingadviseur of een notaris – krijgt meestal zijn gebruikelijke 
uurloon. 

WIE GAAT HET DOEN?
Bij de keuze van een executeur is het allerbelangrijkste dat je vertrouwen hebt in de 
persoon die de nalatenschap gaat regelen, benadrukt Schols. Dat kan iemand uit de 
directe omgeving zijn. Maar het inschakelen van een professionele executeur heeft vaak 
wel voordelen, bijvoorbeeld omdat hij zaken voor een betere prijs kan verkopen of ruzie 
kan voorkomen.
Het voordeel van het benoemen van iemand uit de familie of de vriendenkring is dat hij 
beter dan een externe weet wat er met de persoonlijke spullen en de huisdieren moet 
gebeuren.

Soms is het handig om een reserve-executeur aan te wijzen, bijvoorbeeld als de execu-
teur van dezelfde leeftijd is als de erflater. U wordt misschien wel negentig, maar dat 
hoeft niet te gelden voor uw leeftijdgenoot. Een tweede executeur zou ook specifieke 
financiële kennis kunnen inbrengen.
Leden van de Nederlandse Organisatie voor Executeurs (NOVEX) hebben allemaal een 
leergang gevolgd over het afwikkelen van nalatenschappen en zijn verplicht zich bij te 
scholen en aan intervisie te doen. Sommige NOVEX-leden zijn ook gecertificeerd door de 
Stichting Certificering Executeurs. Zij volgen meer uren verplichte bijscholing, werken 
volgens een protocol en vallen onder een klachtenregeling.

GOEDE DOELEN
Veel goededoelenorganisaties bieden aan om als executeur op te treden, als u hen wat 
wilt nalaten. Dat doen ze om aantrekkelijk te zijn voor mogelijke erflaters. Maar ook om 
ervoor te zorgen dat de erfenis soepel verloopt en er niets weglekt. >>

HET BELANG-
RIJKSTE IS 
VERTROUWEN 
IN DE PERSOON 
DIE JE NALATEN-
SCHAP GAAT 
REGELEN

WIE HANDELT MIJN NALATENSCHAP NETJES AF?
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Je man 
verliezen terwijl 
hij nog leeft

Mensen met dementie verliezen meer dan alleen hun 
geheugen. De ziekte pakt woorden, herinneringen en 
emoties af. Bij dementie verlies je jezelf en elkaar.

Dementie dreigt volksziekte nummer één te worden. 
Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. 
Wetenschappelijk onderzoek brengt oplossingen
dichterbij, daarvoor is meer geld nodig.
 
Denk eens na over het opnemen van 
Alzheimer Nederland in uw testament. 

Vraag de gratis brochure op via:
www.alzheimer-nederland.nl/nalaten 
of bel 033 - 303 2567.

Alzheimer Nederland, 
voor een toekomst zonder dementie.



Advertorial

“Sinds mijn twaalfde had ik vage klachten. Niemand wist 
precies wat er met me aan de hand was. Voor mijn gevoel 
werd ik niet serieus genomen. In november 2016 kreeg ik 
last van tintelingen en een koortsig gevoel. Nog geen dag 
later was de hele rechterzijde van mijn lichaam uitgevallen. 
Ik kon niet meer lopen. Ik kwam bij de neuroloog terecht 
en kreeg de diagnose MS. Het heeft 12 jaar geduurd  
voordat ik eindelijk wist wat ik had”, vertelt Anouk.
 
MS is letterlijk én figuurlijk een zenuwslopende ziekte. 
Patiënten ervaren veel verschillende klachten, afhankelijk 
van op welke plek de hersenen aangetast zijn. Dat brengt 
veel angst met zich mee. Zeker ook omdat er nog geen 
genezing is voor MS. 

Toch zijn er sinds de oprichting van het Nationaal MS 
Fonds - nu 25 jaar geleden - enorme stappen gemaakt 
in onderzoek naar de oorzaken en betere behandel-
methoden. Door alle nieuwe onderzoekstechnieken 
 krijgen we steeds meer inzicht en is de oplossing 
 misschien wel dichterbij dan ooit. 

Maar er is veel geld nodig om die nieuwe technieken 
goed in te zetten. Bijvoorbeeld voor het  baanbrekende 
onderzoek van dr. Geert Poelmans van het Radboud 
Universitair Medisch Centrum in Nijmegen.

Anouk Anthonissen is 26 jaar en heeft multiple 
sclerose (MS). Een ziekte die veel angst, 
onzekerheid, frustraties en onbegrip met zich 
meebrengt.  

 
Dr. Poelmans wil de huidige kennis op diverse gebieden
samenbrengen in één nieuw onderzoek. Genetisch onder-
zoek zal daarbij gecombineerd worden met onderzoek 
van de darmflora en het effect van interventies zoals 
bijvoorbeeld een dieet. Naar verwachting levert dit meer 
inzicht op in het ontstaan en de ontwikkeling van MS. 
Daarnaast biedt dit aanknopingspunten om het beloop 
van MS te voorspellen en mogelijk te remmen. Dat zou 
natuurlijk fantastisch zijn!

Voor Anouk en alle andere mensen met MS is het van 
levensbelang dat onderzoek naar betere behandel-
methoden en de uiteindelijke genezing van MS doorgaat. 

De wens van Anouk en met haar zo’n 17.000 andere 
 mensen met MS, is een wereld zónder MS. U kunt hier  
een belangrijke bijdrage aan leveren!

Laat mensen  
met MS niet aan 
hun lot over

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 
25 jaar een significante bijdrage geleverd aan voor-
lichting over en onderzoek naar MS in Nederland.

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

Rianne Wisgerhof-van Dijk
rianne@nationaalmsfonds.nl
(010) 591 98 39
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Ook op andere manieren proberen goede doelen van betekenis te zijn bij de afhande-
ling van erfenissen. Zo heeft de branchevereniging Goede Doelen Nederland brochures 
gemaakt voor executeurs die te maken krijgen met een goed doel als erfgenaam of als 
legataris. Deze brochures zijn overigens handig voor iedereen die tot executeur is be-
noemd, of er aan goede doelen wordt nagelaten of niet.

Voor wie een groot bedrag wil nalaten is het volgens de website doehetzelfnotaris.nl 
zeker het overwegen waard een goed doel als executeur aan te wijzen. De grote organi-
saties hebben hier speciale afdelingen voor. Die zijn dus gewend om snel en efficiënt een 
erfenis af te handelen. U zorgt er zo voor dat het meeste geld uiteindelijk naar het doel 
gaat en niet naar juristen die de erfenis in kaart moeten brengen.

SPECIALE WENSEN
Het is overigens wel verstandig vooraf te overleggen met het goede doel. U kunt dan ook 
eventuele speciale wensen uiten over bijvoorbeeld de begrafenis of over de besteding van 
het geld. Bij omvangrijke giften bieden sommige goede doelen de mogelijkheid een fonds 
op naam op te richten. 
Schols wijst erop dat het aanwijzen van een executeur van een goed doel voor de afhan-
deling van de erfenis ook tot spanningen kan leiden onder de erfgenamen. Het kan 
gebeuren dat de familie de executeur ziet als een buitenstaander, die vooral het doel 
van zijn eigen organisatie voor ogen heeft. Goede doelen raden daarom aan de familie te 
vertellen waarom je kiest voor specifiek dat goede doel en het benoemen van het goede 
doel als executeur. <<

HELP, IK BEN EXECUTEUR!
Bent u zelf tot executeur benoemd en weet u niet zeker wat er van u verwacht wordt? 
Geen nood. Op internet zijn voldoende checklists, tips en handreikingen te vinden om u 
op een goede manier van uw taken te kwijten. Goede Doelen Nederland heeft bijvoor
beeld handreikingen gemaakt voor executeurs die in het kader van een nalatenschap 
te maken krijgen met een goed doel. Eventueel kunt u ook een beroep doen op een 
bureau dat u ondersteunt. Niemand is overigens verplicht de rol van executeur op zich 
te nemen, weigeren mag altijd.

WEES OPEN ALS U IETS WILT 
NALATEN AAN EEN GOED DOEL

WIE HANDELT MIJN NALATENSCHAP NETJES AF?

VOOR NU EN LATER WINTER 2018-2019
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en zelf ontworpen rouwkaart is al heel lang mogelijk. Maar vroeger 
moest je er werk van maken als je iets anders dan het standaard 
aanbod wilde. Vandaag de dag is personalisering juist standaard, bij 
de hele uitvaart. En ook niet per se duurder.’ 
Als voorzitter van de Vereniging van Toeleveranciers voor de 
 Uitvaartbranche (VTU) ziet Peter van Wijk een duidelijke trend 
van custom made-producten en diensten bij uitvaarten, die past in 
een bredere maatschappelijke ontwikkeling. ‘Je kunt Nike-schoenen 

dragen met je eigen naam, of je naam op een deurmat laten drukken. Zo kun je ook 
een persoonlijke rouwkaart laten maken, of een kist in een specifieke kleur of met een 
afbeelding.’
Van Wijk is zelf producent van uitvaartkisten en relativeert de trend ook meteen. 
‘Iedereen houdt van customizen, maar slechts 1 procent van de Nike-dragers kiest voor 
persoonlijke schoenen. Zo is het ook met de uitvaartkisten: het overgrote deel kiest nog 
steeds voor een standaardkist. Maar mensen zijn wel blij met de keuze die wordt gebo-
den en daar wordt ook wel langzamerhand meer gebruik van gemaakt. Mensen komen 
soms bij ons met hun eigen ontwerp van een kist.’ 

Ook in het vervoer van een overledene ontstaat langzaam maar zeker meer variatie, ziet 
Van Wijk (zie kader Uitvaartvervoer: steeds meer variatie).
Veel niet-traditionele vormen van vervoer passen in een tweede trend die Van Wijk ziet: 
uitvaarten worden steeds duurzamer. ‘Veel mensen vragen daar niet uit zichzelf om, 
maar als het actief wordt aangeboden, is de belangstelling groot.’ 

‘E
UITVAARTEN GAAN MET DE MODE MEE. NIET AL TE 
SNEL, WANT JUIST WAT BEKEND IS, BIEDT HOUVAST IN 
MOEILIJKE DAGEN. MAAR TRENDS ZIJN ER ZEKER WEL: 
UITVAARTEN WORDEN STEEDS PERSOONLIJKER EN 
STEEDS DUURZAMER. EN: WE DOEN STEEDS MEER ZELF.

Tekst Berber Bijma

UITVAARTMODE: 
DUURZAAM ÉN 
PERSOONLIJK
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UITVAARTMODE: DUURZAAM ÉN PERSOONLIJK

’Groene’ elementen bij een uitvaart kunnen variëren 
van een hennep lijkwade tot elektrisch vervoer (zie 
kader Je kunt een uitvaart zo groen maken als je wilt). 

VERDUURZAMING
Alle toeleveranciers van de uitvaartbranche zijn bezig 
met duurzaamheid, merkt Van Wijk. ‘Daardoor zijn 
 ”gewone” uitvaarten ook al een stuk duurzamer dan 
een aantal jaren geleden.’ Zijn eigen bedrijf levert 
bijvoorbeeld kisten van massief populierenhout, een 
snelgroeiende houtsoort. ‘Die snelle houtgroei levert 
een goede bijdrage aan het absorberen van CO2 uit de 
lucht. Massief hout is bovendien een stuk duurzamer 
dan spaanplaat. In spaanplaat worden veel chemische 
stoffen als lijm verwerkt en in de grond wordt het 
lichaam door die chemische stoffen slechter ontbon-
den dan bij een massief houten uitvaartkist. Bij een 
crematie komen bij de verbranding van spaanplaat 
veel vervuilende stoffen vrij.’ Een massief populieren 
kist is niet duurder dan een spaanplaat kist en daar-
mee is volgens Van Wijk voor veel mensen de keuze 
snel gemaakt, als ze worden gewezen op het verschil in 
duurzaamheid.

Bij de trend van duurzaamheid past ook de sterke 
stijging van het aantal natuurbegraafplaatsen in 
Nederland. Dat zijn speciaal aangewezen, niet-ontwik-
kelde natuurgebieden waarin begraven mag worden. 
De  graven mogen niet gemarkeerd worden met bijvoor-
beeld een grafsteen, maar de nabestaanden kunnen >> 

CREMEREN STAAT RUIMSCHOOTS 
OP NUMMER 1
      
De verhouding tussen cremeren en begraven is de 
afgelopen zeventig jaar drastisch gewijzigd. In 1950 
werd nog maar 1 op de 50 overledenen gecremeerd, 
in 2003 was dat al meer dan de helft. In 2017 lag het 
percentage crematies op 63,8.
Naar verwachting komt er binnen enkele jaren een 
derde mogelijkheid: resomeren. In de Verenigde 
Staten en Engeland wordt die methode al veel ge
bruikt. Bij resomeren wordt een lichaam met water 
en loog (kaliumhydroxide) ontbonden. Wat overblijft 
is – oneerbiedig gezegd – een soort drab. Volgens een 
TNOonderzoek uit 2011 is resomeren duurzamer 
dan cremeren of begraven.
Andere technieken zijn cryomeren (droogvriezen, in 
Scandinavië al toegepast) en ecoleren (verpulveren 
met behulp van elektriciteit). Er is nog geen zicht 
op wanneer deze technieken in Nederland zullen 
worden toegestaan.

VOOR NU EN LATER WINTER 2018-2019
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UITVAARTVERVOER: STEEDS MEER  VARIATIE
      
Jan Busscher van rouwvervoerbedrijf Van der Lans en 
 Busscher (Den Haag) ziet de wensen omtrent het vervoer van 
een kist langzaam maar zeker veranderen. Hij heeft daarom 
onder meer een VWbusje, een rouwcaravan, een kunstzinnig 
beschilderde rouwauto, een roze rouwauto, een Landrover 
rouwauto, een aanhanger waarop een kist geplaatst kan 
worden en een rouwfiets met aanhanger. En niet te vergeten: 
een aangepaste Tesla, speciaal voor duurzame uitvaarten. 

‘De wensen worden steeds uitgesprokener. Soms is er 
bijvoorbeeld een rouwbijeenkomst op het strand, waarna 
de aanwezigen de overledene uitzwaaien terwijl die in een 
Landrover langs de vloedlijn verdwijnt. Ik zie het vervoers
middel belangrijker worden; mensen willen ook vaker dat de 
auto tijdens de rouwbijeenkomst in het zicht blijft staan.  
De auto is dan een soort statement, passend bij de identiteit 
van de overledene.’
Bij ongeveer drie op de vier uitvaarten wordt nog altijd een 
zwarte of grijze rouwauto besteld, zegt Busscher, maar roze, 
rood en blauw worden óók regelmatig gevraagd. En ook 
de Tesla rijdt vrijwel dagelijks ergens in Nederland in een 
rouwstoet. Hij verwacht dat de variatie de komende jaren 
alleen maar verder zal toenemen. ‘Zelfs wanneer mensen 
de bijeenkomst hebben in een crematorium, wordt tussen 
de bijeenkomst en de crematie door nog vaak even een rit 
gemaakt, bijvoorbeeld langs het huis van de overledene. 
Blijkbaar is voor veel mensen een uitvaart niet compleet als 
er geen tocht is gemaakt.’

SOMS IS DE 
AUTO EEN 
STATEMENT, 
DAT PAST 
BIJ DE 
OVERLEDENE’

‘
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met GPS-coördinatoren wel de exacte locatie terug-
vinden. Ons land heeft ruim twintig natuurbegraaf-
plaatsen en nog eens vijftig zijn in ontwikkeling. 
De grafsteen die op de natuurbegraafplaats verboden 
is, is een van de minst duurzame elementen van een 
begrafenis, aldus Van Wijk. Steen groeit namelijk nooit 
weer aan en heeft vaak een lange reis afgelegd. ‘Als 
tegenbeweging komt er steeds meer handel in oude 
grafstenen die worden hergebruikt: de tekst wordt er 
als het ware afgeschaafd, waarna er een nieuwe tekst 
op gezet kan worden. Dat is een mooie vorm van duur-
zaam hergebruik.’

GEEN ‘COPY PASTE’
Monique Maurik, uitvaartondernemer in Capelle aan 
den IJssel, ziet ook dat de ontwikkeling naar een steeds 
meer persoonlijke uitvaart zich voortzet. ‘Uitvaarten 
zijn al lang niet meer copy paste. Soms heb ik heel 
bijzondere uitvaarten, zoals een hippie-achtige uitvaart 
met tenten in een bos, maar vaker zit het persoonlijke 
in kleine dingen. Uitvaarten vinden bijvoorbeeld steeds 
vaker plaats op kleine, intieme locaties. Bijvoorbeeld 
bij iemand thuis of in een verenigingsgebouw. Mensen 
willen een huiselijke sfeer.’ 

Maurik doet ook regelmatig protocollaire  uitvaarten, 
bijvoorbeeld van veteranen. Ook de uitvaart van 
oud-premier Lubbers begeleidde ze. ‘Zelfs binnen alle 
protocollen die er dan zijn, is er ruimte om niet het 
protocol, maar de familie voorop te stellen. Die ruimte 
probeer ik altijd maximaal te benutten, omdat juist 
het persoonlijke het voor de nabestaanden waardevol 
maakt.’

Het gevolg van een steeds persoonlijker uitvaart is ook 
dat mensen steeds meer zelf willen doen. ‘Bijvoorbeeld 
iemand in een zelfgemaakte kist vervoeren in de eigen 
Volvo’, zegt Maurik. Ook de vraag naar het vastleggen 
van een uitvaart op foto of film neemt volgens haar toe. 
‘De belangstelling daarvoor groeit zeker, maar naar 
mijn idee nog niet snel genoeg. De emotie vastgelegd op 
foto of film kan een prachtige herinnering zijn.’
Verreweg de meeste uitvaarten bevatten nog altijd 
veel vertrouwde elementen: een gedrukte rouwbrief, 
bloemen, een kist, een rouwauto. ‘De meeste mensen 
grijpen toch graag terug op wat herkenbaar is’, zegt 
Van Wijk. ‘Het vertrouwde geeft houvast, stelt mensen 
gerust: iedereen zal het wel op prijs stellen als we het 
zo doen.’ <<

‘JE KUNT EEN UITVAART ZO GROEN 
 MAKEN ALS JE WILT’
      
Linda Indewey Gerlingsvan Wel legt zich sinds een 
aantal jaren uitsluitend toe op duurzame uitvaarten. Ze 
woont in Rotterdam, maar begeleidt met haar bedrijf 
Lindewey uitvaarten in het hele land. ‘Als het ver weg is, 
zit ik gewoon een paar dagen in een B&B.’
‘Je kunt een uitvaart zo groen maken als je wilt’, stelt ze. 
‘Ik draag allerlei mogelijkheden aan, het is aan mensen 
zelf waar ze wel of niet voor kiezen. Mensen die mij 
vragen, hebben natuurlijk vaak al iets met het thema 
duurzaamheid.’ Ze begeleidt bijvoorbeeld relatief vaak 
uitvaarten van mensen die hun werkzame leven in de 
natuur hebben doorgebracht, en van kunstenaars.

Duurzame opties zijn er volop. ‘Een lijkwade of een 
pitriet mand is duurzamer dan een kist, zeker als die 
van hennep of linnen is. Als mensen liever een kist 
willen, is massief populierenhout de meest duurzame 
keuze. Voor de kaarten schakel ik vaak een duurzame 
drukkerij in die werkt met gerecycled papier. De hapjes 
en drankjes na afloop kunnen biologisch zijn. Je kunt 

proberen het vervoer zo duurzaam mogelijk te regelen, 
bijvoorbeeld door de afstanden klein te houden of een 
bus in te zetten.’

Duurzaamheid zit ook vooral in wat je níet doet, stelt 
ze. ‘Je hoeft niet per se twintig reservekaarten te laten 
drukken. Denk goed na over de adressen, dan is vijf  
ook wel genoeg.’ In plaats van bloemstukken (gestoken 
in nietduurzame oase) kunnen de genodigden 
 onverpakte losse bloemen meenemen. ‘Als er toch 
bloemstukken zijn, overleg ik met de nabestaanden of 
ik die mag herschikken tot boeketten voor een verzor
gingshuis of ziekenhuis. Dat is een betere bestemming 
dan zo’n treurig bloemenveldje bij een crematorium.’

Indewey Gerlingsvan Wel denkt dat de belangstelling 
voor duurzame uitvaarten groeit, al is dat lastig hard te 
maken op basis van alleen haar eigen cijfers, als een
pitter. Drie jaar geleden, toen ze begon, begeleidde ze 
zeven uitvaarten. In 2018 zijn het er ongeveer vijf keer 
zoveel. ‘Ik vind het waardevol om mensen bij te staan in 
een lastige periode. Als ik daarmee ook nog kan bijdra
gen aan een kleinere footprint, is dat alleen maar mooi.’

UITVAARTMODE: DUURZAAM ÉN PERSOONLIJK
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   NALATEN ALS TOEGIFT
      OP UW IDEALEN VAN NU

MEER INFORMATIE: EDUKANS.NL/NALATEN

Wat je op school leert, is voor altijd. Een kind dat leert, is een kind met kansen. 
Ook u heeft waarschijnlijk veel te danken aan onderwijs. Omdat u zelf opgeleid 
bent, omdat u werkzaam bent of was in het onderwijs. Of gewoon omdat u het 
belang van onderwijs onderkent.

Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Met uw nalatenschap 
zorgt u samen met ons voor goed onderwijs in ontwikkelingslanden. 

Martine van Os, Ambassadeur Edukans: “VAAK LATEN MENSEN ALLES 
NA AAN HUN KINDEREN EN NAASTE FAMILIE. MAAR JE KUNT MEER 
MET JE GELD DOEN.”  

VAN NU

Wat je op school leert, is voor altijd. Een kind dat leert, is een kind met kansen. 
Ook u heeft waarschijnlijk veel te danken aan onderwijs. Omdat u zelf opgeleid 
bent, omdat u werkzaam bent of was in het onderwijs. Of gewoon omdat u het 

Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Met uw nalatenschap 
zorgt u samen met ons voor goed onderwijs in ontwikkelingslanden. 

“VAAK LATEN MENSEN ALLES 
NA AAN HUN KINDEREN EN NAASTE FAMILIE. MAAR JE KUNT MEER 

Wereldwijd steunt Wilde Ganzen kleinschalige projecten die bevlogen Nederlanders samen 
met lokale mensen opzetten.
 
Door ons op te nemen in uw testament kunt u deze unieke manier van armoede bestrijden 
ondersteunen. Zo maken we samen voor veel mensen een groot verschil!

Maakt u voor deze kinderen 
een groot verschil?

Vraag de brochure ‘Wilde Ganzen in uw testament’ aan 
Bel of mail naar Emmy Janssen:
035-8700281 / emmy@wildeganzen.nl

www.wildeganzen.nl/nalaten



Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

“ Onze zoon leeft voort 
via deze reddingboot”

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.”

Het verhaal van Hetty en André 
staat beschreven in het boek 
“Wie goed doet…”, over mensen 
die de KNRM op een bijzondere 
manier steunen.

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

Behoefte aan een persoonlijk gesprek over schenken en nalaten?
Discreet omgaan met alles wat dierbaar is. Daar draait het om bij 
onze specialisten Cora Bartels en Cees Prins. Zij kunnen u persoonlijk 
en geheel vrijblijvend informeren.

Bestel vandaag  
nog GRATIS dit  
inspirerende  
verhalenboek!
Ga naar www.knrm.nl/boek  
of bel naar 0255-54 84 54 en vraag  
naar Cora Bartels of Cees Prins.
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Ze zijn er eigenlijk een beetje ingerold, 
Cees Prins en Cora Bartels van de financiële 
 administratie van de KNRM. De boekhou-
ding kloppend houden, donateurs informe-
ren over periodieke giften en het ontvangen 
en verwerken van erfenissen –het behoort 
allemaal tot hun taken.
 
Gaandeweg zijn ze daarbij ook het uit-
voeren 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 omstandigheden, 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 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 discreet 
omgaan met alles wat dierbaar was en waaraan men bij leven gehecht was.’

De KNRM als executeur
‘Gesprekken die gaan over leven en dood’

INTERVIEW

‘Zorgen voor 
mensen zit ons 

in het bloed’
(Cees Prins)
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‘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 nalatenschap dan later heel persoonlijk en passend 
worden uitgevoerd. Zodra er een verzoek binnenkomt, 
plannen 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.’
 
Waar wordt het geld aan besteed? 
Wat er met het geld van een nalatenschap 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 reddingboot, 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 nalatenschappen en waar mogelijk 
willen wij u graag helpen. Cees Prins en Cora Bartels zijn 
onze specialisten op dit gebied en geven u graag per-
soonlijk 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 
vrij blijvend bij 
hen of via de 
antwoordkaart 
in dit blad (op 
pagina 51) 
aanvragen. In 
dit boek 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 
jaarlijks zo’n 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 nalatenschap-
pen. Voor meer informatie: www.knrm.nl.

ADVERTORIAL

Een deel van de bemanning van reddingstation Ouddorp 
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Heeft u een plek in uw hart voor arme en kwetsbare 
mensen in onze wereld? Samen met de Zusters van 
Maryknoll kunt u via uw nalatenschap compassie, 
steun en hulp geven aan families die in armoede leven.

“Samen Gods liefde schenken aan de wereld van 
morgen.” Dat inspireert onze Zusters om op hun 

missie hun leven te wijden aan gezondheidszorg, scho-
ling, voedselhulp, landbouw, sociale ondersteuning en 
spirituele hulp.

Het lot verzachten van de volgende generatie mensen 
die in armoede leven. Dat is toch een mooie gedachte? 
Uw gebaar zal levens blijvend ten goede veranderen.

Onze Zusters zetten zich met hun missiewerk in voor kwetsbare medemensen die in armoede leven. 
Ook als u er niet meer bent, kunt u hen helpen het lot van volgende generaties te verbeteren.

Onze inspirerende brochure over nalatenschappen sturen wij u met genoegen toe. Heeft u vragen? 
Bel ons dan op 0575 498 588. Of stuur een e-mail naar secretariaat@maryknollzusters.nl

Stichting Maryknoll Zusters van St. Dominicus • Tel. 0575 498 588 • Postbus 198,
7200 AD Zutphen • secretariaat@maryknollzusters.nl • www.maryknollzusters.nl

Met uw nalatenschap goed doen voor minderbedeelden

Samen Gods liefde 
schenken aan de 
wereld van morgen.

Zuster Mary Little, 
Cambodja

M1810MZN Advertentie 220x297mm.indd   1 25-05-18   13:09
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e meeste mensen kennen hem 
als de Markermeerdijk of de 
Dijk Enkhuizen- Lelystad, 
maar officieel heet-ie de 

Houtribdijk. In 1963 startte de aanleg 
van de 26 kilometer lange dijk. De dijk 
werd vanaf twee kanten tegelijk gebouwd: 
vanaf Enkhuizen en vanaf Lelystad. In 
september 1975 werd het gat tussen beide 
delen gesloten. Aan de noordoostelijke 
kant van de dijk ligt het IJsselmeer, aan 
de zuidwestelijke kant het Markermeer. 
Het plan was om dit meer, 700 vierkante 
meter groot, in te polderen tot Marker-
waard. De twijfel over wenselijkheid en 
haalbaarheid van de inpoldering werd 
echter steeds groter. Na veel maatschap-
pelijk debat en politiek gesteggel werd het 
plan in 2003 officieel afgeblazen en kreeg 
de Houtribdijk nooit de functie waarvoor 
hij was gebouwd. 

Toch ligt de dijk er volgens Rijkswater-
staat niet voor niets. Zonder Houtribdijk 
zouden de dijken rond het Markermeer 
op sommige punten 2 meter hoger 
moeten worden. Het blijkt goedkoper om 
de Houtribdijk in stand te houden en te 
versterken dan om de omliggende dijken 
te verhogen.
Helaas veroorzaakt de Houtribdijk 

wel een ecologisch probleem. Door de 
 afsluiting en het ontbreken van getijde-
stromen is het Markermeer langzamer-
hand volgelopen met slib. Geleidelijk aan 
is alle leven uit het meer verdwenen. Voor 
vogels en vissen is er geen voedsel meer te 
vinden.
Toch is juist dat probleem de reden dat er 
nu weer hoop gloort voor het Markermeer. 
Sinds 2016 wordt er aan een ambitieus 
project gewerkt: de Marker Wadden. Eén 
van de grootste natuurprojecten van 
West-Europa. Op zo’n 4 kilometer van de 
Houtribdijk wordt een nieuw natuur- en 
recreatiegebied aangelegd van maar liefst 
10.000 hectare; deels onder en deels boven 
water. Het bestaat uit een archipel van 
waddeneilanden, aangelegd met zand, slib 
en klei uit het Markermeer. 

Het grootse eiland, ongeveer 250 hectare, 
krijgt ook een recreatieve functie met een 
jachthaven, een bezoekerscentrum, een 
netwerk van wandelpaden, vogelkijkhut-
ten en en een uitkijktoren. In de toekomst 
blijven die waddeneilanden het slib 
opvangen en vasthouden, waardoor de 
natuur in en rond het Markeermeer zich 
kan herstellen. En zo ontstaat er, mis-
schien juist wel dankzij de Houtribdijk, 
een natuurparadijs voor vissen en vogels. 

DHet ontwerp was goed-
gekeurd, de uitvoering 
in volle gang. Maar 
daarna gebeurde er iets 
waardoor het project 
tot stilstand kwam. En 
wat er al stond, was te 
mooi of te duur om te 
slopen. Of er bleef hoop 
dat een project ooit, in 
de toekomst… Zo kent 
het Nederlandse land-
schap veel erfenissen 
van  onvervulde dromen. 
Kent u de verhalen 
erachter nog?

De omstreden Houtribdijk 

Erfenissen 
van onvervulde dromen

Tekst Corien Lambregtse

iStockphoto

VOOR NU EN LATER WINTER 2018-2019

Heeft u een plek in uw hart voor arme en kwetsbare 
mensen in onze wereld? Samen met de Zusters van 
Maryknoll kunt u via uw nalatenschap compassie, 
steun en hulp geven aan families die in armoede leven.

“Samen Gods liefde schenken aan de wereld van 
morgen.” Dat inspireert onze Zusters om op hun 

missie hun leven te wijden aan gezondheidszorg, scho-
ling, voedselhulp, landbouw, sociale ondersteuning en 
spirituele hulp.

Het lot verzachten van de volgende generatie mensen 
die in armoede leven. Dat is toch een mooie gedachte? 
Uw gebaar zal levens blijvend ten goede veranderen.

Onze Zusters zetten zich met hun missiewerk in voor kwetsbare medemensen die in armoede leven. 
Ook als u er niet meer bent, kunt u hen helpen het lot van volgende generaties te verbeteren.

Onze inspirerende brochure over nalatenschappen sturen wij u met genoegen toe. Heeft u vragen? 
Bel ons dan op 0575 498 588. Of stuur een e-mail naar secretariaat@maryknollzusters.nl

Stichting Maryknoll Zusters van St. Dominicus • Tel. 0575 498 588 • Postbus 198,
7200 AD Zutphen • secretariaat@maryknollzusters.nl • www.maryknollzusters.nl

Met uw nalatenschap goed doen voor minderbedeelden

Samen Gods liefde 
schenken aan de 
wereld van morgen.

Zuster Mary Little, 
Cambodja
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DOODGAAN 
EN BELASTING 
 BETALEN: HET 
ZIJN ONZE 
MINST GELIEFDE 
 BEZIGHEDEN.  
IN DE ERFBELAS-
TING KOMEN ZE 
SAMEN. JUIST 
DAAROM ROEPT 
DEZE BELAS-
TING ZOVEEL 
WEERSTAND OP. 
WE ZETTEN DE 
 BELANGRIJKSTE 
ARGUMEN-
TEN VOOR 
EN TEGEN DE 
 ERFBELASTING 
OP EEN  RIJTJE. 
 OORDEELT U 
ZELF.

RECHTVAARDIG OF  LEGALE DIEFSTAL?
ERF EL STINE

rfbelasting: minister-president Mark Rutte noemde het 
een paar jaar geleden de ‘meest onrechtvaardige vorm’ van 
belasting heffen. Nu hoor je hem er even niet meer over, 
de premier had afgelopen jaar al zijn aandacht nodig voor 
een andere belasting; die op dividenden. De ondertoon is 
echter duidelijk: bij de VVD houden ze niet van belasting 
heffen op vermogen dat van de ene generatie overgaat op 
de volgende.
Afschaffen van de sterftaks, zoals deze wel wordt genoemd, 
was overigens in 2017 geen thema bij de laatste Tweede 

Kamerverkiezingen. In de verkiezingsprogramma’s van de partijen die daarna 
in het parlement kwamen, stond slechts een enkel woord over de erfbelasting. 
Forum voor Democratie bepleitte volledige afschaffing, 50PLUS een vrijstelling 
voor alle vermogens tot 250.000 euro (en onderzoek naar volledige afschaffing) en 
de VVD een algehele verlaging. 
GroenLinks maakte er de meeste woorden aan vuil door onder andere te pleiten 
voor het zwaarder belasten van grote erfenissen en een meer gelijke behandeling 
van familieleden en vrienden. Een voorstel voor zo’n minder vanzelfsprekende 
 bevoordeling van traditionele gezinnen, hadden we in 2015 ook al eens gehoord 
van Wouter Koolmees van D66, toen nog Tweede Kamerlid, inmiddels minister, 
maar voor zijn partij was het twee jaar later ook al geen zwaar verkiezingsthema.

Geen twijfel mogelijk dus: de komende jaren blijft de erfbelasting. Toch laait de 
discussie regelmatig op, want erfbelasting raakt veel pijnpunten: dood, verlies van 
een naaste, de toekomst van de kinderen. Laten we de opvattingen van voor- en 
tegenstanders op een rijtje zetten. 
En voor de duidelijkheid, voor wie dat nog niet wist: erfbelasting wordt niet ge-
heven bij de nalater, maar bij de ontvanger van de erfenis. Als dat een familielid 
is, dan is de heffing lager (door het systeem van vrijstellingen en lagere  tarieven) 
dan wanneer de erfenis buiten de familie terecht komt (zie hiervoor ook het 
 artikel op pagina 20).

E
Tekst Roel Smit | Beeld iStockphoto
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ERFBELASTING: RECHTVAARDIG OF LEGALE DIEFSTAL?

Het belangrijkste argument van de tegenstanders: tijdens je leven moet je over 
het geld dat je spaart al voldoende (vaak meerdere malen) belasting betalen: eerst 
inkomstenbelasting, dan nog eens vermogensrendementsheffing. Erfbelasting is 
een straf voor mensen die hun hele leven hard hebben gewerkt en hebben ge-
spaard voor hun kinderen. Hard werken en zuinigheid worden bestraft.
Voorstanders van de erfbelasting vinden dit geen sterk verhaal. Ten eerste is het 
niet de schenker die voor de zoveelste keer belasting betaalt, maar de ontvanger 
die dat voor de eerste keer doet. Bovendien werkt onze hele economische kring-
loop zo, zei econoom Paul de Beer in de Volkskrant. Samen met Jelle van der Meer 
publiceerde hij in 2018 het boek Voor wie is de erfenis? ‘Je verdient geld waarover 
je belasting betaalt, als je het daarna uitgeeft, betaal je er weer belasting over in 
de vorm van btw, de winkelier betaalt daarna weer belasting over het door jou uit-
gegeven geld enzovoort’, aldus De Beer. ‘Ik verbaas me er soms over dat mensen 
bij erfenissen over dubbele belasting klagen, maar ditzelfde principe bij andere 
transacties geen probleem vinden.’

Hans Stubbé, hoogleraar notariële belastingen, begrijpt dit wel. Het heeft alle-
maal te maken met de heftige emoties die spelen rond een overlijden, zei hij 
enkele jaren geleden in Voor nu en later. ‘Het vaak gebruikte argument – het 
toevalsbeginsel, je verkrijgt zomaar, zonder inspanning, vermogen – kan niet op 
tegen de weerzin die deze belasting oproept.’ En hij kent de emoties uit zijn prak-
tijk als estate planner: ‘Ik ervaar de emoties als een obstakel; mensen richten de 
afwikkeling van hun nalatenschap in om toch maar die vermaledijde erfbelasting 
te ontlopen. Ik vind dat dan de verkeerde route wordt gekozen. Bepaal eerst wat 
je wilt dat er gebeurt en zoek daarna uit hoe dat doel zo goedkoop mogelijk kan 
worden bereikt. En alsjeblieft niet omgekeerd.’

DODEN DOEN NIETS MEER
Een belangrijk argument van sommige economen vóór de erfbelasting is: deze 
 heffing leidt niet tot een ongewenste gedragsverandering, wat veel andere belas-
tingen wel doen. Belasting heffen op arbeid kan als bijeffect hebben dat >>  

RECHTVAARDIG OF  LEGALE DIEFSTAL?
ERF EL STIN G

A
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mensenminder gaan werken, omdat het minder aantrekkelijk wordt een baan te 
hebben. Btw heffen op bepaalde producten kan ervoor zorgen dat mensen minder van 
die producten gaan kopen. Als dat de bedoeling was (sigaretten, sterke drank), is dat 
natuurlijk prima, maar lang niet altijd was het de bedoeling. Hoe cynisch het ook is: 
het voordeel van erfbelasting is dat mensen dood zijn, en dat ze dus geen onwenselijk 
gedrag meer kunnen vertonen. Belast de dood en mensen gaan nog steeds dood.
Dit argument klopt niet helemaal, zo zullen veel notarissen bevestigen, want de erfbe-
lasting zorgt wel voor veel gedragsveranderingen voordat mensen komen te overlijden. 
Ze gaan slim schenken in de laatste jaren voor hun dood of maken het geld gewoon zelf 
op, bijvoorbeeld aan lange vakanties. ‘Nu kan het nog, lieverd.’

SELFMADE MILJONAIRS
Een ander argument van de voorstanders van erfbelasting is dat je de heffing kunt 
vergelijken met belasting die betaald moet worden als je de loterij wint. Je krijgt iets 
zonder tegenprestatie en dan is het niet onredelijk daarover een relatief bescheiden 
belasting te betalen. 
Dat zou je ook kunnen zien als een klassiek-liberaal argument vóór de erfbelasting: 
wie veel geld erft, heeft geen prikkel om te werken, laat staan om te ondernemen. Dat 
is slecht voor de innovatie en de economische groei. Erfbelasting zou in die redenering 
dus passen bij het liberale idee van gelijke startkansen. Dus: room alle erfenissen af, dat 
zorgt ervoor dat elke generatie haar eigen selfmade miljonairs voortbrengt.
Het lijkt ook niet zo’n doorslaggevend argument: als de overheid echt wil zorgen voor 
gelijke startkansen voor iedereen, dan valt er nog wel wat te bedenken. Een kind van 
slimme ouders krijgt gratis en voor niets een voorsprong op de arbeidsmarkt; moet zo’n 
slimmerd daarom straks extra belasting betalen?

TERUGDRINGEN VAN DE ONGELIJKHEID
Het is allemaal nog steeds niet de kern van het verhaal. Kern is dat de erfbelasting 
wordt ingezet om ongelijkheid tussen Nederlanders terug te dringen of in elk geval niet 
groter te laten worden. En daar kun je dus echt heel verschillend over denken.
Hoe groot zijn de verschillen? Qua inkomens is er in Nederland in elk geval geen groot 
verschil tussen arm en rijk, zeker niet als je het vergelijkt met de meeste andere landen. 
En de verschillen zijn de laatste tientallen jaren niet beduidend groter geworden. 

Anders is het bij de verdeling van de vermogens. Volgens het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) zou 1 procent van de Nederlanders maar liefst 23 procent van alle 
vermogen bezitten, wat internationaal behoorlijk extreem is. En ruwweg 40 procent 
van alle particuliere vermogens in Nederland is afkomstig van erfenissen. Maar ja, 
zoals zo vaak bij dit soort onderwerpen, is ook dit een kwestie van definities. Als het om 
ons vermogen gaat, telt het CBS weliswaar beleggingen, spaargeld, onroerend goed en 
ondernemingsvermogen mee, maar bijvoorbeeld niet de vele miljarden die Nederlanders 
(rijk en minder rijk) in pensioenfondsen hebben zitten. Dat kan de zaak in een inter-
nationale vergelijking dus vertekenen en waarschijnlijk is de ongelijkheid in vermogens 
dus minder groot dan op het eerste gezicht lijkt.

Maar wat de een minder groot vindt, kan de ander nog steeds te groot vinden. De Fran-
se econoom Thomas Piketty heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen met zijn 
waarschuwing dat de ongelijkheid de komende jaren groter zal worden en dat dit maat-
schappelijk ongewenst is. Hij bepleit een zwaardere heffing op vermogen; een pleidooi 
dat in de economenwereld overigens lang niet door iedereen wordt ondersteund. Neem 
Sweder van Wijnbergen, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Die 
zei in Voor nu en later een paar jaar geleden: ‘Ik ben geen aanhanger van herverdeling 

Erfbelasting 
wordt vooral 
ingezet om 
ongelijkheid 
tussen 
Nederlanders 
te beperken
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van vermogens via schenkings-/erfbelasting. Armoede vind ik sociaal onacceptabel, 
maar ongelijkheid niet. En armoede kun je niet via belastingen bestrijden. Arme men-
sen zijn arm omdat hun verdiencapaciteit laag is. En dat los je niet op met herverdeling.’
Iedereen kan er nu van denken wat hij wil, de vraag is nu alleen nog welk effect de hui-
dige Nederlandse erfbelasting heeft op de verdeling van vermogens. Econoom Mathijs 
Bouman heeft dat simpel voorgerekend in het Financieele Dagblad. Op basis van de ver-
onderstelling dat vermogen een rendement heeft van 4,3 procent, berekende hij hoeveel 
belasting je moet heffen als je wilt dat de twee kinderen van een familie met 10 miljoen 
euro, die elk 5 miljoen erven, niet rijker worden door vermogensgroei. Zonder belasting 
gaat het vermogen per kind in drie generaties richting 40 miljoen euro.
Rekening houdend met de vermogensrendementsheffing, komt Bouman dan op een 
erfbelasting van 20 procent. En dat is vrijwel exact waarvoor de Nederlandse Staat het 
tweetal in werkelijkheid zou aanslaan. Weten we dat ook weer. <<

MISSCHIEN NIET AFSCHAFFEN, 
MAAR DAN TOCH WEL  AANPASSEN      

Sommigen zijn voor, anderen tegen, maar 
velen vinden dat er op zijn minst iets 
zou moeten veranderen in de bestaande 
regels voor erfbelasting. Welke verande-
ringen worden dan voorgesteld?

Erfbelasting bevoordeelt familie
De samenleving is veranderd: steeds meer 
mensen hebben bewust geen partner en/
of kinderen. Voor een echtgenoot en voor 
de kinderen gelden veel hogere vrijstellin
gen en lagere tarieven dan voor anderen. 
Wie geen echtgenoot of kinderen heeft, 
kan via een testament wel anderen als zijn 
erfgenaam aanwijzen, maar de veel hogere 
erfbelasting wordt dan nog steeds als 
onrechtvaardig beschouwd. D66 en Groen
Links hebben juist dit punt de afgelopen 
jaren enkele malen naar voren gebracht, 
niet als voorstel om de erfbelasting af te 
schaffen, maar wel om de tarieven anders 
te verdelen. Het is deze huidige verdeling 
die ook onder deskundigen steeds meer 
weerstand oproept.

Erfbelasting veroorzaakt ongelijkheid
‘De overheid moet veel beter kijken wie 
het geld daadwerkelijk kan missen’, vindt 
 Bernard Schols, hoogleraar successierecht 
in Nijmegen. Waarom moet een weduwe 
erfbelasting betalen? En waarom mag je 
als je met z’n drieën in een huis woont, 
geen partners zijn? Vooral onder boeren 
komt het nogal eens voordat broers en 
zussen bij elkaar blijven wonen op de 
ouderlijke boerderij. Als een van de ouders 
overlijdt, moet vaak fors worden afgere
kend met de fiscus.
Ander punt: waarom wordt een nalaten
schap in de vorm van een onderneming zo 
veel anders behandeld dan een nalaten
schap in de vorm van incourant pand of 
een moeilijk verkoopbaar schilderij, vraagt 
Leo Stevens, emeritus hoogleraar fiscale 
economie in Rotterdam, zich af. Van onder
nemingsvermogen is meer dan 1 miljoen 
euro vrijgesteld en alles daarboven voor 
83 procent. De achterliggende gedachte 
is dat vermogen in een onderneming niet 
eenvoudig vrijgemaakt kan worden. Maar 
ja, geldt dat dan niet voor sommige andere 
vermogensbestanddelen? 

ERFBELASTING: RECHTVAARDIG OF LEGALE DIEFSTAL?

HOEVEEL 
LATEN WE NA?

Na enkele jaren van 
krimp stijgt het aantal 
nagelaten  vermogens, 
zo becijfert het 
 Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS). Het 
gaat om 15,5 miljard 
euro op jaarbasis. De 
jongste cijfers van het 
CBS betreffen 2015. 
In dat jaar lieten ruim 
146.000 overledenen in 
 Nederland 680 miljoen 
euro meer na dan in het 
voorgaande jaar. Daar
mee is het  nagelaten 
vermogen na enkele 
jaren van krimp omge
slagen in groei. 
Uit de CBScijfers 
blijkt dat de nagelaten 
15,5 miljard euro het 
saldo is van bezittingen 
(18,7 miljard) minus 
schulden (3,2 miljard). 
De waarde van de na
gelaten woning minus 
de hypotheekschuld 
vormt met 5,9 miljard 
euro de grootste post 
in de vermogensover
dracht. 
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    60 TLANG NIET 
IEDEREEN HEEFT 
EEN TESTAMENT. 
HET AANTAL 
TESTAMENTEN 
IN NEDERLAND 
NEEMT ECHTER 
TOE. EN STEEDS 
VAKER IS DAARIN 
GEREGELD 
DAT (EEN 
DEEL VAN) DE 
NALATENSCHAP 
NAAR EEN GOED 
DOEL GAAT. 
ZES (BEKENDE 
EN MINDER 
BEKENDE) 
NEDERLANDERS 
GEVEN 
ANTWOORD OP 
DE VRAAG: HOE 
ZIT DAT BIJ U?

Tekst Barbara Schilperoort
Fotografie Marcel Molle

STAAT 
ER AL 

EEN 
GOED 
DOEL 

IN UW 
TESTA-
MENT?
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STAAT ER AL EEN GOED DOEL IN UW TESTAMENT?

Jeroen van Koningsbrugge  
(1973) is acteur, cabaretier, 
zanger, regisseur, presen-
tator. Bekendheid kreeg hij 
vooral als improvisator in de 
serie De Lama’s, zijn rol als 
overijverige autoverkoper in 
een commercial voor auto-
merk Citroën, in de tv-serie IC 
en als teamcaptain in Ik hou 
van Holland. Tweemaal had 
hij een rol in The  Passion, de 
eigentijdse muzikale vertol-
king van het lijdensverhaal 
van Jezus.

JEROEN VAN 
KONINGSBRUGGE:

JE KIEST NIET ZELF 
WAAR JE WIEG 
KOMT TE STAAN’

‘

oit liep ik Baba Sylla 
tegen het lijf, initiatief
nemer van de stich
ting Orange Babies. 

We raakten aan de praat en 
niet uitgepraat. Ik voel me sterk 
verantwoordelijk om iets voor de 
samenleving te doen. Daarom zei 
ik “ja” op zijn vraag of ik ambas
sadeur wilde worden. Het is een 
sympathiek minigoed doel, met 
een kleine organisatie waar maar 
acht mensen werken. Je weet 
precies waar ze geld aan uitgeven. 
Doel is te voorkomen dat kinderen 
bij hun geboorte al met hiv zijn 
besmet. Dat kan door zwangere 
vrouwen tijdig hivremmers en 
voorlichting te geven. Die aanpak 
kost maar honderd euro! Zo sim
pel kan het zijn! 

Ons zoontje werd twee maanden 
te vroeg geboren. Hij groeide op 
tot een beer van een jongen. Maar 
in Afrika had hij het  waarschijnlijk 
niet overleefd. Je kiest zelf niet 
waar je wieg komt te staan. Toch 
sta je meteen met éénnul achter 
als je met een ziekte wordt ge
boren. Dat is zó onrechtvaardig. 
Afgelopen juni gingen we op reis 
naar Zambia, een van de landen 
die zo zwaar door aids en hiv 
zijn getroffen. Orange Babies zet 
hivtestcampagnes, voorlichtings
programma’s, geboorteklinieken 
en kinderopvang op, financiert 
huizen en scholen voor kinderen. 
In tvprogramma’s vertelde ik over 
mijn indrukken en ervaringen. 
Filmpjes over ons bezoek staan 
op internet. Behalve veel positieve 
reacties verschenen op sociale 
media ook cynische berichtjes 
over een ”gratis vakantiereisje”. 
Die schrijvers heb ik persoonlijk 
van repliek gediend. Als het over 
mezelf gaat, lach ik erom. Maar nu 
ging het over kwesties van leven 
en dood. 

Het is alweer een tijdje geleden 
dat we ons testament opstelden. 
Eerlijk gezegd weet ik niet of 
Orange Babies erin staat opge
nomen, maar dat moet natuurlijk 
wél gebeuren. Door zo’n nalaten
schap laat je zien dat je vertrou
wen in hun werk hebt: “Alsjeblieft, 
dat is voor jullie.” Met een stem 
uit een andere wereld.’

‘O
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Willeke Alberti  (1945) 
werd bekend door de 
duetten met vader 
Willy, maar zong op 
haar 18e al haar eerste 
solo-hit ‘Spiegelbeeld’. 
Ze had eigen televisie- 
en theaterprogramma’s, 
speelde mee in films 
en musicals. Ze is vele 
malen onderscheiden: 
met gouden platen, 
een Edison, de gouden 
Televizier-ring (voor 
haar rol in de tv-serie 
De Kleine Waarheid). Ze 
is ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau, ontving 
de Majoor Bosshardt 
Prijs (voor haar Willeke 
Alberti Foundation) en 
de erepenning van de 
stad Amsterdam. 
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WILLEKE ALBERTI: 

OP HET 
LAATST MOET 
JE KUNNEN 
ZEGGEN: 
IK HEB HET 
GOED 
GEDAAN’

‘

ls kind al trad ik  samen 
met mijn vader en 
 Johnny Jordaan op in 
ziekenhuizen, bejaarden

huizen, in instellingen waar 
mensen met een handicap 
woonden. Of dan speelde mijn 
vader er Sinterklaas – ja, dat was 
een heel klein Sinterklaasje – en 
was ik Zwarte Piet. Zo leerde ik 
van jongs af aan dat je iets moet 
doen voor mensen die het minder 
hebben dan jij. Wij deden dat 
door  muziek voor ze te maken. 
Van dichtbij zag ik wat muziek 
met mensen doet. Iedereen weet 
dat baby’tjes en kleine  kinderen 
ook al op muziek reageren. Zieken 
en ouderen beleven er net zoveel 
plezier aan. Laatst maakte ik weer 
mee hoe iemand die al jaren 
geen woord meer had gesproken, 
opleefde bij het horen van liedjes 
van vroeger. Geweldig om te zien 
hoe publiek meezingt met liedjes 
van Lou Bandy en met die van 
Tom Manders, zoals ”Er wonen 
twee motten in mijn oude jas…!” 
Muziek is een taal zonder grenzen, 
zonder leeftijdsgrenzen, brengt 
mensen samen. 

Vanuit die passie om met muziek 
iets voor anderen te kunnen bete
kenen, heb ik in 2001 de Willeke 
Alberti Foundation opgericht. 
Wij organiseren allerlei soorten 
optredens voor zieken, bejaarden 
en mensen met een beperking. 
En helpen anderen die dat ook 
doen. Onze stichting heeft een 
ANBIstatus. We boren fondsen 
aan en organiseren acties om de 
nodige gelden bij elkaar te bren
gen. Donaties en bijdragen uit 
nalatenschappen zijn altijd van 
harte welkom. 

Natuurlijk heb ik een testament. 
Mijn kinderen en kleinkinderen 
hebben het goed. Daarom gaat er 
veel geld naar mijn eigen stich
ting. Zodat dit werk – met andere 
artiesten – ook na mijn dood kan 
doorgaan. Zelf blijf ik zo lang 
mogelijk zingen. Als dat niet meer 
lukt, ga ik tijdens optredens wel 
koffie schenken… Op het laatst 
moet je kunnen zeggen: ik heb 
het goed gedaan. Daar gaat het 
om!’

‘A
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Lodewijk Hoekstra (1976) is 
hovenier en televisiepresen-
tator. Hij is oprichter (samen 
met Nico Wissing) van NL 
Greenlabel, dat bedrijven en 
overheden wil inspireren en 
informeren over het groener 
en duurzamer inrichten van 
buitenruimtes. Hoekstra trad 
eerder op in het tv-programma 
Eigen Huis & Tuin (RTL4) en 
sinds september 2018 is hij te 
zien in het populaire televisie-
programma De grote tuinver-
bouwing (SBS6).

LODEWIJK 
HOEKSTRA: 

IK TREK ME 
HET LOT 
VAN DE 
PLANEET 
ERG AAN’

‘

n het groene Gooise dorpje 
waar ik opgroeide was ik veel 
buiten te vinden. Ik vond het 
leuk mee te helpen in de tuin, 

lekker met je handen in de aarde 
te wroeten. Zo werd ik hovenier, 
volgde later de vakopleiding. Als 
tuinman ben je bezig met culti
veren, je zet de natuur naar de 
hand van de mens. Maar steeds 
vaker dacht ik bij het aanleggen 
van een tuin ook “wat liggen hier 
eigenlijk een hoop stenen…” 

Ik trek me het lot van de planeet 
erg aan. Het is onzinnig hoe we 
met grondstoffen en energie 
omgaan. Hoe we de biodiversi
teit laten verslechteren, insecten 
massaal laten sterven. Mensen 
snappen niet wat de impact 
daarvan is. Wie zijn tuin doodleuk 
vol tegels legt, creëert een dode 
maatschappij. Waarin de kinde
ren van hun kinderen misschien 
wel nooit meer een vlinder zullen 
zien…
De meeste hoveniers volgen de 
wensen van hun klanten,  omdat 
zíj nu eenmaal koning zijn. 
Daarom richt ik me in televisie
programma’s vooral op het grote 
publiek. Als gezicht van de groene 
sector kan ik misschien iets 
bijdragen aan bewustwording. Ik 
laat zien hoe je een levende tuin 
kunt creëren, met meer biodiver
siteit. En hoe dat helemaal niet 
veel tijd hoeft te kosten. 

Vanwege mijn werk bij NL Green
label maakte ik kennis met de 
Vlinderstichting. Ik werd hun 
gezicht omdat ik vind dat je iets 
met je bekendheid moet doen. 
De Vlinderstichting geeft tips 
voor een vlindervriendelijke tuin, 
realiseert bloemrijke weiden en 
bermen. Ik ben aanwezig bij de 
start van de tiendaagse tuinvlin
dertelling, bij de opening van 
vlinderidylles waarbij we kool
witjes loslaten, geef interviews 
enzovoort. 

In mijn testament heb ik alleen 
zaken voor mijn partner en kin
deren geregeld. Liever zet ik me 
hier en nu in. Het behoud van 
vlinders zegt iets over het behoud 
van ons ecosysteem. Mensen dich
terbij de natuur brengen, daar 
gaat het om.’ 

‘I

STAAT ER AL EEN GOED DOEL IN UW TESTAMENT?
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Dorian van Rijsselberghe 
(1988) is windsurfer. Hij 
won tweemaal een gouden 
medaille tijdens de Olym-
pische spelen: in 2012 in 
Londen en 2016 in Rio de 
Janeiro. Al eerder (2011) 
werd hij wereldkampioen in 
de RS:X-klasse, zijn eerste 
grote titel. Voor zijn pres-
taties is hij onderscheiden 
als Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau en ereburger 
van Texel. 
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DORIAN VAN 
RIJSSELBERGHE: 

IK WIL ME 
INZETTEN 
VOOR WAT 
DICHTBIJ 
MIJ STAAT’

‘

ls je buiten rotzooi ziet 
liggen, dan ruim je die 
op. Ook als het niet jouw 
rotzooi is en niet jouw 

tuin. Zo zijn we opgevoed. Ik ben 
geboren en getogen op Texel, ons 
huis stond in het bos, Schotse 
hooglanders graasden voor de 
deur. Mijn ouders werkten mee 
op een biologischdynamische 
boerderij, waar ik ook vaak was 
te vinden. Dan groei je op in het 
besef van verantwoordelijkheid en 
respect voor je omgeving. 

Als we de aarde willen  doorgeven 
aan een volgende generatie, 
moeten we er wel voor zorgen dát 
er iets valt door te geven. Onze 
windsurftours voeren vaak langs 
dezelfde plekken. Met eigen ogen 
zien we hoeveel plastic er in onze 
oceanen en zeeën drijft. Dit komt 
van afval dat we op straat gooien, 
visnetten die achterblijven, maar 
ook door het wassen van synthe
tische kleding of door je tanden te 
poetsen. Al dat afval vormt samen 
de plastic soep. De gevolgen voor 
het milieu, dieren en onszelf zijn 
immens. 

Ik wil me inzetten voor wat 
dichtbij mij staat. Dan kom je 
ook het meest geloofwaardig 
over. Als je bekend bent, kun je 
 meehelpen de boodschap verder 
uit te dragen. Bijdragen aan 
 bewustwording. Vertellen waar 
het naartoe gaat als we niks doen. 
Het was zó vanzelfsprekend dat 
ik ambassadeur voor de Plastic 
Soup Foundation werd, dat ik niet 
eens meer precies weet wanneer 
dat was. 

Nee, mijn vrouw en ik hebben nog 
geen testament, maar gaan dat 
wel opstellen. Willen we daarin 
een goed doel opnemen? Eerlijk 
gezegd heb ik daar nog niet goed 
over nagedacht. Als iedereen 
goed op zijn pootjes terecht is 
 gekomen en geen steun meer 
nodig heeft, dan kun je natuur
lijk een prachtig goed doel in je 
nalatenschap noemen. Waarom 
eigenlijk niet?’ 

‘A
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Ria van der Eijk (1951) 
werkte ruim twintig jaar bij 
Fortis. Toen haar man en zij 
twee pleegkinderen in huis 
opnamen, zegde ze haar 
baan als directiesecretaresse 
op. ‘Het voelde niet logisch 
om die kinderen weer op-
nieuw ergens anders onder 
te brengen.’ Het echtpaar 
heeft beide kinderen later 
geadopteerd. 

RIA VAN 
DER EIJK

ALS JE 
HART 
ERGENS 
VOL VAN 
IS, DOE 
DAN NET 
ALS IK’

‘

en leven zonder huisdie
ren kan ik me gewoon 
niet voorstellen. Ik groeide 
ermee op. Mijn kinderen 

ook. Zij zijn net zozeer met het 
huisdierenvirus besmet geraakt 
als ik…
Uit belangstelling én omdat ik 
graag iets voor hen wilde bete
kenen nam ik ooit zelf contact 
op met KNGF Geleidehonden. Ik 
ging honden opvangen als hun 
baasjes ziek waren of tijdens hun 
vakanties. Ook begeleid ik men
sen als ze met hun hond voor een 
behandeling naar de dierenkliniek 
in Utrecht moeten. Later ging ik 
vrijwilligerswerk op kantoor doen. 

Nog steeds werk ik er twee dagen 
in de week. Dan gaat Doortje, mijn 
nu tweejarige labrador, gewoon 
mee. Al toen ze  negen  weken 
was, lag ze gewoon bovenop 
m’n bureau te slapen. Ik sta met 
een KNGFstand op beurzen en 
events, help bij open  middagen 
voor slechtzienden die aarzelen 
of een geleidehond een goede 
optie is. Als je ziet wat zo’n hond 
voor mensen kan betekenen, 
dat is ongelooflijk. Ze gaan weer 
meer de deur uit, zijn minder 
afhankelijk, krijgen meer vrijheid, 
komen  makkelijker in contact met 
anderen. 

Mijn man is al ruim twintig jaar 
geleden overleden. Ik ben niet 
rijk maar heb wel een eigen huis, 
waar geld in zit. Daarom heb ik 
besloten om alles wat ik bezit 
aan KNGF Geleidehonden na 
te laten. Mijn kinderen hebben 
goede banen, zijn niet materia
listisch  ingesteld en vonden het 
een  prima idee. Weet je dat het 
opleiden van een geleidehond wel 
35.000 tot 40.000 euro kost? De 
ziektekostenverzekering vergoedt 
maximaal 19.000 euro, soms 
betaalt KNGF Geleidehonden zelf 
het hele bedrag. Goede doelen 
zijn dus erg afhankelijk van na
latenschappen. Je kunt natuurlijk 
ook besluiten om een deel van 
je vermogen na te laten aan een 
goed doel. Maar ik raad iedereen 
aan: als je hart ergens vol van is, 
doe dan net als ik.’

‘E

STAAT ER AL EEN GOED DOEL IN UW TESTAMENT?

VOOR NU EN LATER WINTER 2018-2019



Jos (1949) en Helma 
Molthoff (1951 en al 
lange tijd MS-patiënt) 
werken samen in het 
administratiekantoor 
dat Jos zo’n 35 jaar 
 geleden begon. Voor 
die tijd was Jos in 
dienst bij een accoun-
tantskantoor. Helma 
werkte eerst nog een 
aantal jaren als direc-
tiesecretaresse bij een 
bouwbedrijf voordat 
ook zij overstapte naar 
het eigen kantoor. 
‘Samen houden we de 
zaak draaiend.’
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JOS EN HELMA MOLTHOFF:

MS BEÏNVLOEDT 
ONS LEVEN’ 
‘

l zo’n 30 jaar geleden 
maakten we ons eerste 
testament op. Daarin 
noemden we ook Stich

ting MS Research als één van onze 
erfgenamen. Voor ons een logi
sche stap, want MS beïnvloedt ons 
leven. We verloren een broer aan 
MS, hij was nog geen 20 toen de 
diagnose werd gesteld en pas 42 
toen hij overleed. Op het eind was 
hij bedlegerig. Je kunt je voor
stellen wat het dan met je doet 
als je zèlf ook de diagnose krijgt, 
al blijkt dat gelukkig een minder 
zware variant te zijn… Zo konden 
we het slechte nieuws lang voor 
ons houden, tot ná het overlijden 
van onze ouders. 

Stichting MS Research stimuleert 
en financiert wetenschappelijk 
onderzoek naar multiple sclerose. 
Zet zich in voor meer begrip en 
de beste zorg voor MSpatiënten. 
Daar willen we graag aan bijdra
gen. Zodoende besloten we vorig 
jaar om onze erfenis niet gedeel
telijk maar in zijn geheel aan MS 
Research na te laten. 

Omdat we een aantal vragen 
hadden over de precieze proce
dure, namen we contact op met 
Stichting MS Research. Sindsdien 
zijn we daar bekend en krijgen we 
vaker uitnodigingen om aan inter
views mee te werken. Nee, onze 
familie hebben we tevoren niet 
expliciet geïnformeerd over ons 
besluit om alles aan MS  Research 
na te laten. Maar we hebben de 
publicaties in Elsevier en het 
eigen magazine van Stichting MS 
Research wel aan verschillende 
mensen uit onze omgeving en aan 
familieleden laten lezen. “Goh, dat 
jullie dat doen. Wat mooi. Wat een 
goed verhaal.” Iedereen reageerde 
even positief.’

‘A

STAAT ER AL EEN GOED DOEL IN UW TESTAMENT?

Het levenstestament

Wie behartigt uw

belangen als u

dat zelf niet

kunt?

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. Maar stel dat, hoe zou het dan gaan? 

En worden de zaken dan geregeld 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 levensexecuteur 

aanstelt, stijgt snel. Er komen maandelijks 

enkele duizenden bij. 

Niet alleen ouderen moeten over- 

wegen een levenstestament te laten 

maken en een levensexecuteur 

te benoemen. Ook jonge 

mensen kunnen door ziekte 

of een ongeval (tijdelijk) 

afhankelijk worden van 

anderen.

Zeker voor 

ondernemers is 

een levenstestament 

van goot belang. Als 

u geen levenstestament 

heeft opgemaakt, kan 

het in bepaalde situaties 

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 dan 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 hen 

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

info@novex-executeur.nl 

Steeds meer mensen benoemen een 
levensexecuteur. Die komt op voor 
uw belangen als u daar zelf niet goed 
meer toe in staat bent.
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Tekst Roel Smit  | Fotografie Marcel Molle

Oud bruin 
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De oudste biertapperij staat in Doesburg. Daarover is men het wel eens. Over het oudste 
café van Amsterdam wordt echter al jaren herrie gemaakt. Voor nu en later duikt in het 
erfgoed van de Nederlandse horeca. We bezochten vier oudjes.

Stadsbierhuys De Waag (1478)
Koepoortstraat 2, 6981 AS Doesburg

Uit de tijd dat bier nog drinkwater was

Je kunt er eigenlijk niet omheen als je het 
centrum van Doesburg binnenloopt: de sier-
lijke trapgevel, de boogvormige raamkozijnen, 
voorzien van rode openstaande luiken. Het is 
duidelijk: dit gebouw wil gezien worden.
Het Guinness Book of Records is er ook dui-
delijk over: Stadsbierhuys De Waag, in gebruik 
genomen in 1478, is de oudste horecagelegen-
heid van Nederland. ‘Geen twijfel mogelijk’, 
zegt Roy Kappert, nu eigenaar van De Waag. 
Er zijn ook bronnen die beweren dat ’t Goude 
Hooft in Den Haag al bestond in 1423. Hoe het 
ook zij, Kappert weet zeker dat geen gebouw 
in Nederland zolang aaneengesloten ruimte 
heeft geboden voor een horecabedrijf.

Doesburg is een prachtig vestingstadje, waar-
van het middeleeuwse stratenpatroon mooi 
bewaard is gebleven. Doesburg, gelegen aan 
de IJssel en de Oude IJssel, kreeg al in 1237 
stadsrechten en sloot zich in 1447 aan bij het 
netwerk van Hanzesteden. In het grand café 
van De Waag, een ruimte met een hoog bal-
kenplafond, is het restant van een gietijzeren 
weegschaal opgehangen. Hoewel dat in de late 
middeleeuwen wel zo de gewoonte was, is het 
ding nooit gebruikt om vrouwen te wegen om 
te kunnen vaststellen wie een heks was en wie 
niet. Nee, deze waag had een vreedzame toe-
passing, zo weten ingewijden te melden. Hier-
mee werden uitsluitend inkomende  goederen 
gewogen voor de stadsbelastingen. Hoe zwaar-
der, hoe meer belasting betaald moest worden.

De combinatie van waaggebouw en kroeg was 
niet toevallig. De pachter van De Waag had al-
tijd het monopolie op de verkoop van vreemde 
bieren in de stad. En bier was, zeker in die tijd, 
een volksdrank, al was het maar omdat schoon 
drinkwater in de middeleeuwen zo schaars 
was.
Zo is De Waag al vroeg waaggebouw en stads-
bierhuis geworden. Arbeiders kregen er een 
gedeelte van hun loon uitbetaald in bier en 
kooplieden sloten er hun contracten in de 
jaren dat Doesburg nog een voorname han-
delsstad was.
Het laat-gotische gebouw aan de Koepoort-
straat, middenin het centrum, staat er nu schit-
terend bij, maar dat was in de eerste helft van 
de twintigste eeuw wel anders. Het was com-
pleet verwaarloosd voordat in de tweede helft 
van de jaren veertig een ingrijpende restauratie 
werd uitgevoerd. Hierbij werd ook de gevel met 
trappen, pinakels en korfboognissen in de stijl 
van de Nederrijnse gotiek compleet gerecon-
strueerd.
Stadsbierhuys De Waag kan nu als het moet, 
aan zo’n vijfhonderd gasten tegelijk ruimte 
bieden.
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et noodlot kan 
ineens toeslaan, 
ook bij jonge 
mensen. Nickey 
Smelt van Hart 
en Have ziet 
het misschien 
niet dagelijks 
gebeuren, maar 
wel regelmatig. 

En dan is er vaak niets geregeld. Smelt, 
fiscaal jurist, executeur en mediator, bege-
leidt particulieren en ondernemers bij het 
regelen van hun financiële en juridische 
zaken.

Smelt: ‘Twintigers en dertigers weten 
heus dat ze dingen moeten regelen, maar 
willen daar nú geen tijd en geld in inves-
teren. Ze schuiven het op de lange baan. 
Ze denken: mij kan niets gebeuren. Maar 
ook jonge mensen scheiden, krijgen een 
ongeluk of gaan dood. Het is natuurlijk 
ook best confronterend om daarbij stil te 
staan. Maar het is tamelijk egoïstisch om 
alles op zijn beloop te laten. Zeker als je 
kinderen hebt.’

HUWELIJKSE VOORWAARDEN 
Sinds 1 januari 2018 trouwen  mensen 
niet meer automatisch in algehele 
gemeenschap van goederen. De nieuwe 
beperkte gemeenschap gaat uit van drie 
vermogens: het privévermogen van beide 
echtgenoten en hun gemeenschappelijke 
vermogen. Tot het gemeenschappelijk ver-
mogen behoren de bezittingen en schul-
den die zij voor het huwelijk al samen 
hadden, en wat zij gezamenlijk opbouwen 
tijdens het huwelijk. Onder het privé-
vermogen vallen onder andere erfenissen 

en schenkingen en de  bezittingen en 
 schulden die de partners vóór het huwe-
lijk privé bezaten. 
Als echtgenoten gemeenschappelijke 
 aankopen altijd netjes 50/50 betalen en 
voor privézaken de privérekening aan-
spreken, dan is er niets aan de hand. 
Maar de ervaring leert dat, zeker na 
jaren huwelijk, vaak niet meer duidelijk 
is hoe de geldstromen zijn gelopen, aldus 
Smelt. Als een gezamenlijk aangeschafte 
auto tijdens het huwelijk wordt vervan-
gen door een andere auto die voor meer 
dan de helft is betaald met privégeld, 
gaat de nieuwe auto behoren tot het 
privévermogen. Het mag duidelijk zijn 
dat hierdoor conflicten kunnen ontstaan 
bij echtscheiding of de afwikkeling van de 
nalatenschap. Het advies is dan ook om 
dit te voorkomen door vooraf huwelijkse 
voorwaarden te maken.’

Huwelijkse voorwaarden zijn zeker 
verstandig als een van beide echtgenoten 
een eigen zaak heeft of van plan is ooit 
voor zichzelf te beginnen. Smelt: ‘Als je nu 
duidelijk vastlegt hoe het vermogen nu 
en in de toekomst verdeeld wordt en wat 
daarbij de intenties zijn, kan bij echt-
scheiding een groot deel van de discussies 
worden voorkomen.’

Mensen die al in gemeenschap van 
 goederen getrouwd zijn, kunnen alsnog 
huwelijkse voorwaarden opstellen. Als u 
dit doet binnen drie jaar na het sluiten 
van het huwelijk, hoeft u geen schenk-
belasting te betalen. Ook niet als de 
huwelijkse voorwaarden leiden tot een 
vermogensverschuiving (schenking) van 
de ene naar de andere partner. >>

Tekst Dorine van Kesteren | Beeld iStockphoto 
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TWINTIGERS 
EN DERTI-
GERS WETEN 
HEUS DAT 
ZE DINGEN 
MOETEN 
REGELEN, 
MAAR WILLEN 
DAAR NÚ 
GEEN TIJD 
EN GELD IN 
INVESTEREN’

‘

De meeste twintigers en dertigers staan niet stil bij mor
gen. Regelen komt later wel. Maar ook deze groep is vaak 
getrouwd of woont samen, en heeft kinderen en een huis. 
Reden genoeg om na te denken over huwelijkse voorwaar
den, samenlevingscontract en (levens)testament. 
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Voor mensen die samenwonen, vormt de 
samenlevingsovereenkomst het equi-
valent van huwelijkse voorwaarden. 
 Hierin worden de financiële gevolgen van 
het samenwonen geregeld: welke goede-
ren zijn gemeenschappelijk en welke 
privé? Hoe worden de kosten van de 
huishouding verdeeld? Wat is de positie 
van de partij die geen mede-eigenaar is 
van het huis, maar wel meebetaalt aan de 
woonlasten? 

Een andere belangrijke afspraak is dat 
het werkgeverspensioen naar uw partner 
gaat als u overlijdt, en vice versa. Pen-
sioenfondsen accepteren bij samenwoners 
alleen een samenlevingsovereenkomst 
als bewijs van hun relatie. En, wat ook 
steeds vaker voorkomt: een bepaling over 
het betalen van partneralimentatie na 
het verbreken van de relatie. Smelt: ‘Dit 
past bij de algemene tendens om samen-
woners, die volgens de wet geen recht 
hebben op partneralimentatie, gelijk te 
schakelen met gehuwden en geregistreer-
de partners.’

Samenwoners moeten zich ook goed 
realiseren dat zij voor de wet niet elkaars 
 erfgenaam zijn. Dat betekent dat uw 
 familie voor de helft erfgenaam is van 
de gezamenlijke bezittingen en volledig 
van de bezittingen die alleen op uw naam 
staan. Dit kan vervelend uitpakken, 
bijvoorbeeld als uw familie aanspraak 
maakt op de helft van de waarde van de 
woning en uw partner geen geld heeft om 
hen ‘uit te kopen’. Of als niet uw partner, 
maar uw familie uw spaardeel van de   
en/of-rekening krijgt. 

Met een samenlevingscontract met 
bijvoorbeeld een verblijvingsbeding kunt 
u dit voorkomen. Bepaalde specifieke 
goederen die aan beide partijen gezamen-
lijk toebehoren (woning, auto, spaargeld), 
gaan dan bij overlijden over op de langst-
levende. Smelt adviseert echter om toch 
ook altijd een testament te maken. ‘Hoe 
goed de samenlevingsovereenkomst met 
verblijvingsbeding ook is vormgegeven, 
de langstlevende is geen erfgenaam. 

Deze krijgt bij de afwikkeling van de 
nalatenschap dus altijd te maken met de 
 wettelijke erfgenamen. De positie van de 
langstlevende is eenvoudiger te bescher-
men wanneer deze (ook) als erfgenaam 
wordt benoemd in het testament.’ 

VOOGDIJ EN BEWIND
Voor gehuwden én samenwonenden met 
minderjarige kinderen is het belangrijk 
dat zij de voogdij goed regelen. ‘Als beide 
ouders overlijden en er is geen voogd 
benoemd, wijst de kantonrechter iemand 
aan. En dat is misschien net die ene 
zus die u niet wilt. Bovendien komen de 
kinderen tijdens de procedure in ”het 
systeem” terecht. Dat moet je allemaal 
niet willen’, zegt Smelt. Dit kunt u voor-
komen door in een testament een voogd 
aan te wijzen die voor uw kinderen zorgt 
als u en uw partner zijn overleden. Het 
is ook mogelijk om dit te regelen via een 
aantekening in het gezagsregister bij de 
rechtbank. Dat is een openbaar register 
waarin staat wie het gezag over een min-
derjarig kind heeft. Het nadeel daarvan is 
echter dat je hierin alleen een naam kunt 
opnemen, terwijl je in een testament ook 
uitgebreidere (opvoedings)wensen kunt 
vastleggen. 

In het testament kunt u ook een aparte 
bewindvoerder benoemen, die voor het 
kind de erfenis beheert. Doet u dat niet, 
dan is zowel de dagelijkse als de  financiële 
zorg bij de voogd ondergebracht. Smelt: 
‘Persoonlijk vind ik dat niet verstandig, 
omdat de persoon die voor een intens ver-
drietig, ontheemd kind moet zorgen, zich 
eigenlijk niet druk zou moeten maken 
over de afwikkeling van de nalatenschap 
en/of het beheer van het vermogen.’ 

SAMENGESTELDE GEZINNEN
Samengestelde gezinnen komen steeds 
vaker voor, zeker ook onder jongere 
 generaties: Nederland kent inmiddels 
meer dan 180.000 gezinnen die bestaan 
uit een gescheiden ouder, diens nieuwe 
partner en kinderen uit eerdere relaties. 
Het regelen van de erfenis ligt bij deze 
gezinnen vaak ingewikkelder en gevoeli-

OOK JONGE 
MENSEN 
SCHEIDEN, 
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ger. Kinderen moeten hun ouder immers 
delen met zijn of haar nieuwe liefde, ook 
financieel. 

Vaak is het de bedoeling om de langst-
levende goed verzorgd achter te laten. 
Smelt: ‘Bij samengestelde gezinnen is 
het dan de kunst om in het testament de 
belangen van de langstlevende én die van 
de kinderen te beschermen. En dat kan 
ook. Als mensen zich er maar van bewust 
zijn dat er meer mogelijkheden zijn dan 
een standaard langstlevende testament. 
Als de bedoelingen van de erflater bekend 
zijn, kunnen later veel problemen in 
de  familie worden voorkomen. Daarom 
maken wij altijd een bijlage bij een testa-
ment, waarin precies staat wat de erflater 
wil bereiken en waarom.’

ZELFSTANDIGEN 
Onder twintigers en dertigers is de groep 
zelfstandigen met een eigen onderneming 
ruim vertegenwoordigd. Smelt merkt 
dat zij doorgaans wel nadenken over 
de  onderneming, zoals de rechtsvorm, 
algemene voorwaarden en verzekeringen, 
maar niet over de persoon van de onder-
nemer – en alles wat hem of haar kan 
overkomen. 

‘Mensen realiseren zich vaak niet dat het 
gezin afhankelijk is van de geldstroom uit 

de onderneming, en dat die moet worden 
gecontinueerd als er iets met de onderne-
mer gebeurt’, zegt Smelt. ‘Wij adviseren 
ondernemers dus met klem tijdig na te 
denken over de gevolgen van overlijden, 
arbeidsongeschiktheid en echtscheiding. 
Dat kan niet alleen door de juiste verzeke-
ringen af te sluiten, maar ook door goede 
huwelijkse voorwaarden en een (levens)
testament (zie kader Een levenstestament 
voor twintigers en dertigers?) op te stellen. 
Denk daarnaast bijvoorbeeld aan op het 
(levens)testament afgestemde statuten 
en aandeelhoudersovereenkomsten. Het 
komt vandaag de dag helaas nog steeds 
voor dat een bedrijf moet worden verkocht 
om een echtscheiding financieel te kunnen 
afwikkelen.’ <<

In een levenstestament staat wat er namens u moet worden ge
daan of geregeld als u (tijdelijk) niet meer in staat bent uw eigen 
belangen te behartigen. Dit is niet alleen relevant voor ouderen 
die vergeetachtig of ziekelijk worden. Ook jonge mensen kunnen 
tijdelijk uit de running zijn – denk bijvoorbeeld aan de revalidatie
periode na een ongeval – en wie zorgt er dan bijvoorbeeld dat de 
hypotheek wordt betaald?   

Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat uw partner namens u 
mag handelen in het financiële verkeer. Hij of zij heeft bijvoorbeeld 
niet zomaar toegang tot uw bankrekening. Met een levenstesta
ment kunt u dit ondervangen, omdat u daarin een vertrouwens
persoon aanwijst die in uw naam (financiële) beslissingen mag 
nemen. U kunt deze persoon een algemene volmacht geven, maar 
ook gedetailleerd vastleggen welke taken hij of zij krijgt en voor 
welke specifieke situatie de volmacht is bedoeld. Het levenstes
tament biedt ook de kans om alle praktische informatie voor de 
vertrouwenspersoon op een rij te zetten: overzichten van bank
rekeningen, verzekeringspolissen, codes en wachtwoorden.  

Daarnaast kunnen (alleenstaande) ouders vastleggen wie er voor 
hun kinderen moet zorgen als zij dat zelf even niet meer kunnen, 
welke financiële en dagelijkse zorgtaken er moeten worden ver
richt en hoe dit moet gebeuren. Ondernemers ten slotte kunnen 
het levenstestament gebruiken om instructies te geven voor hun 
bedrijf: wie krijgt de dagelijkse leiding en welke strategie moet 
gevolgd worden?

EEN LEVENSTESTAMENT VOOR
TWINTIGERS EN DERTIGERS?

SAMENWONERS 
ZIJN VOOR 
DE WET NIET 
ELKAARS 
ERFGENAMEN
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n de discussie over hoe Nederland moet omgaan met het koloniale en 
 slavernijverleden gaat het steeds vaker over standbeelden en de namen 
van straten, tunnels en scholen. Vaderlandse zeehelden zijn omstreden 
omdat ze zich hebben ingelaten met slavernij of genocide. Neem Jan 
Pieterszoon Coen, vanaf 1617 gouverneur-generaal van de Vereenigde 
Oostindische Compagnie en in die hoedanigheid de grondlegger van ons 
Indië. Om het monopolie van de VOC op nootmuskaat te behouden, liet 
hij 15.000 inwoners van de Indonesische Banda-eilanden uitmoorden of 
in slavernij verkopen. Toch staat er in Hoorn een standbeeld van deze 
man. En vrijwel iedere Nederlandse stad heeft wel een J.P. Coenstraat. In 

Amsterdam zijn er ook een tunnel en een school met die naam. Kan dat nog wel?

NIET UITGEDISCUSSIEERD
‘Daar valt geen eenduidig antwoord op te geven, anders waren we intussen wel 
uitgediscussieerd’, zegt Maarten Prak, die als hoogleraar aan de Universiteit 
Utrecht onderzoek doet naar de Nederlandse geschiedenis in de middeleeuwen 
en vroegmoderne tijd. ‘Het is zo ingewikkeld omdat de discussie erg verbonden 
is met de tijd waarin de straatnamen gegeven werden en we er intussen anders 
tegenaan kijken.’
Prak is terughoudend als het gaat om omdopen van straatnamen. Het zegt ook 
wat over de tijd waarin de naam gegeven is. ‘Op Coen bijvoorbeeld was er al voor 
de Tweede Wereldoorlog veel kritiek. Men wist van de slachtpartij op Banda. Dus 
zijn naam is aan al die straten en die tunnel gegeven in volle bewustzijn van zijn 
donkere kanten. Gaan we de discussies steeds weer overdoen?’

Overigens kan Prak zich wel voorstellen dat je scholen omdoopt. ‘De populatie 
leerlingen is sterk veranderd, met kinderen uit allerlei werelddelen. Anders dan 
met een straatnaam, identificeren mensen zich met een school. En een school 
moet geborgenheid bieden. Dan kun je zeggen: “We hebben die naam honderd jaar 
geleden bedacht, maar we herkennen ons er niet meer in.” De vraag of je moet 
omdopen of niet, is dus afhankelijk van de context.’ >>

We zijn niet 
 altijd blij met 
ons  historisch 
erfgoed. De 
laatste jaren 
 worden steeds 
vaker vraag
tekens geplaatst 
bij bepaalde 
 straatnamen en 
standbeelden, 
 bijvoorbeeld 
 omdat ze ver
wijzen naar ons 
slaver nij verleden.  
Moeten de  namen 
gewijzigd wor
den? Moeten de 
beelden weg? Of 
moeten we het 
laten zoals het 
is, omdat ze een 
onderdeel zijn 
van onze eigen 
geschiedenis?
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STANDBEELDEN EN 
STRAATNAMEN 
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Een andere reden om terughoudend te zijn, is dat het 
moeilijk is een grens te trekken, vindt Prak. ‘Waar 
houdt het op? Iedere Indische buurt in Nederland 
heeft wel een Atjehstraat. In Atjeh heeft Nederland 
vreselijke dingen gedaan. Moeten we dan alle straten 
hernoemen om die associatie te vermijden? En zo ja, de 
Celebesstraat, kan dat dan weer wel? Je stuit op veel 
grensgevallen. Neem de zeeheld Michiel de Ruyter. 
 Slavernij is een ernstige zaak en De Ruyter is ongetwij-
feld betrokken geweest bij slavenhandel. Maar was dat 
zo ernstig dat je overal zijn naam zou moeten wissen?’

OPGERAKELD 
Geertje Mak is bijzonder hoogleraar Politieke geschie-

denis van gender in Nederland aan de Universiteit van 
Amsterdam. Zij vindt het geweldig dat de geschiedenis 
weer midden in de maatschappelijke discussie staat. 
‘Er was een tijd dat het niemand interesseerde waarom 
zijn straat J.P. Coenstraat heette. Nu wordt het weer 
opgerakeld.’
Academische historici pleiten er al langer voor aan-
dacht te schenken aan de rol van vrouwen en de 
gewone man in de geschiedenis, maar nu komt ook het 
maatschappelijke debat buiten de universiteit op gang. 
‘Dat wekt ook een soort irritatie bij mensen voor wie 
het beeld van het verleden vanzelfsprekend was. Maar 
dat is precies wat er moet gebeuren. Want er was al 
lang kritiek op onze zeehelden, maar op veel plekken  

Lumeij was de geuzenleider die 
in 1572 Den Briel veroverde op de 
Spanjaarden. Veel Nederlandse 
steden kennen een Lumeijstraat 
(Utrecht zelfs twee). Maar Lumeij 
was ook de man die veel katholie
ken op een vreselijke manier liet 
folteren en vermoorden. Kan zo’n 
man nog wel een straat hebben?
‘Dat is inderdaad een mooi voor
beeld; een held uit de tachtigjari
ge oorlog die perfect past in het 
 hedendaagse beeld van een ”terro
rist’’’ zegt Maarten Prak, hoogleraar 
aan de Universiteit Utrecht. ‘Maar 
ook hiervoor geldt: zo kijken we er 
nú tegen aan. Toen ze die straten 
zijn naam gaven, maakten ze een 
andere afweging. Zijn wandaden 
waren destijds wel bekend maar 
blijkbaar vond men zijn rol als vrij
heidsstrijder doorslaggevend.’

Peter Stuyvesant was vanaf 1639 
een aantal jaren directeurgeneraal 
van Curaçao, Bonaire en Aruba. In 
1645 werd hij de (laatste) gouver
neur van NieuwNederland, dat we 
nu kennen als New York. Stuyvesant 
komt uit de geschiedenisboekjes 

naar voren als een intolerante en 
ruwe persoonlijkheid. Het is echter 
vooral zijn betrokkenheid bij de sla
venhandel op Curaçao geweest die 
nu voor ophef zorgt. Vooral het feit 
dat er op het binnenplein van het 
WestIndisch Huis in Amsterdam 
een standbeeld van Stuyvesant 
staat, zet veel kwaad bloed. Monu
menten in New York, Scherpenzeel, 
Wolvega en Peperga lijken minder 
discussie op te leveren. 
De oude NederlandsHervormde 
Kerk in het Friese Peperga, waar 
Stuyvesant rond 1611 is gedoopt, is 
in 2001 aan particulieren verkocht. 
In 2007 doopte weer een nieuwe 
eigenaar de Nicolaaskerk om tot 
de Peter Stuyvesantkerk, voor zover 
bekend zonder veel geruis. In 2014 
is de kerk weer doorverkocht aan 
vijf onroerendgoedbeleggers uit 
de Randstad. ‘De geschiedenis was 
ons grootste motief’, zegt een van 
hen over de aankoop op de website 
www.stellingwerf.nl.

Peter Debye was een Nederland
se natuurkundige, die in 1936 de 
Nobelprijs voor scheikunde kreeg. 

De Universiteit Utrecht had een 
instituut naar hem vernoemd, maar 
raakte ernstig in verlegenheid toen 
onderzoeksjournalist Sybe Rispens 
hem in 2006 typeerde als een op
portunist die ’niet vies was van de 
nazi’s’. Zo had hij als  voorzitter van 
een vereniging van Duitse natuur
kundigen in 1938 joodse leden 
opgeroepen hun lidmaatschap op 
te zeggen. De Universiteit Utrecht 
besloot de naam van het instituut 
te veranderen. De Universiteit van 
Maastricht stopte met de Debye 
prijs.
Het NIOD onderzocht de zaak en 
een commissie onder leiding van 
oudminister Jan Terlouw, moest 
een eindoordeel vellen. Terlouw 
concludeerde dat Debye dan wel 
niet over een goed ontwikkeld mo
reel kompas beschikte, maar toch 
geen nazisympathisant was. Zo had 
hij ook een Joodse  natuurkundige 
helpen vluchten naar Zweden. De 
Universiteit Utrecht besloot het in
stituut weer naar Debye te noemen. 
Maar de Universiteit van Maastricht 
bleef bij haar standpunt en heeft de 
Debyeprijs nooit meer uitgereikt.

OMSTREDEN NAMEN

Lumeij Peter Stuyvesant Peter Debye 
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– denk aan de schoolboekjes – was die nog niet terug te 
vinden. Nu wordt er veel harder aan de beeldvorming 
getrokken. Dat is goed.’

BELADEN
De vernoeming van een straat hoeft niet per se een eer-
betoon te zijn, aldus Mak. Het kan ook een teken zijn 
van een beladen verleden. ‘Coen staat misschien voor 
de VOC-mentaliteit, de durf en de ondernemerszin van 
de Nederlanders, maar dat hoeft aandacht voor zijn 
duistere kanten niet in de weg te staan. Er moet debat 
komen over wat die vernoeming nu precies betekent.’
Mak is er niet voor om alle straten anders te noemen, 
de standbeelden omver te halen en de geschiedenis op 
te poetsen. Dat gaat volgens haar wringen. ‘Zo is er nog 
maar klein stukje over van de Berlijnse muur – het 
tracé is haast niet terug te vinden – terwijl de muur 
toch zo bepalend is geweest in de Duitse geschiedenis. 
Of neem Ieper, dat in de Eerste Wereldoorlog volledig is 
verwoest. Uiteindelijke is Ieper weer helemaal opge-
bouwd en heeft nu een aardig marktplaatsje. Maar 
sommigen wilden de puinhopen destijds liever laten 
liggen als symbool voor de verwoesting. Dat had ook 
gekund.’
‘Bij de straatnaam van een omstreden held kan een 
toelichting komen. Kunstenaars kunnen een ander-
soortig standbeeld maken. Misschien moet je wel eens 
een standbeeld omhalen – een echte beeldenstorm – 
maar zeker niet alles. Het proces om tot zo’n besluit 
te komen is heel nuttig, zeker als daar ook mensen 
aan deelnemen die situaties van uitbuiting en racisme 
hebben meegemaakt.’

ANDERE NAAM
Maar hoe is het nu met al die vernoemingen van Coen 
afgelopen? De namen van de straten worden  voorlopig 
gehandhaafd. In 2011 was er een initiatief om het 
beeld van Coen in Hoorn van zijn sokkel te halen. Het 
West-Fries Museum organiseerde daarop een heuse 
‘rechtszaak’ met Maarten van Rossem als rechter en de 
museumbezoekers als juryleden.  
De aanklacht: Coen is niet standbeeldwaardig. 
 Uiteindelijk brachten ruim 3.000 bezoekers hun 
 (gemotiveerde) oordeel uit: Coen mocht blijven, maar 
wel met een nieuwe tekst op de sokkel waarin ook de 
slechte kanten van de ‘slachter van Banda’ genoemd 
worden. Maar de J.P. Coenschool heeft onlangs toch 
besloten een andere naam te zoeken. <<
 
https://wfm.nl/coen

DE NIEUWE BEELDENSTORM

STRAATNAMEN GEVEN: ALTIJD LINK 
Het geven van straatnamen is sowieso een zorgvuldig 
werkje. Voordat je het als gemeente in de gaten hebt, 
staan (toekomstige) bewoners op hun achterste benen.
De gemeente Amstelveen bedacht in de jaren zeven tig 
voor een nieuwbouwwijk een aantal  straatnamen gere
lateerd aan de scheepvaart. Hoogaars (een vissersboot 
met een voorsteven die lang, recht en zeer schuin naar 
voren loopt) was er een van. Totdat er aan die straat 
zeven jaar later een winkelcentrum zou worden ge
bouwd. Een buurtbewoner meldde zich en zei dat hij 
de naam ‘onwelvoeglijk’ vond, ‘zowel voor een straat als 
voor een winkelcentrum’. Toen werd Hoogaars omge
doopt in Parlevinker (iemand die verkoopt vanuit een 
boot). ‘Door deze naam te gebruiken, worden handel 
en scheepvaart samengevoegd’, aldus de commissie in 
een toelichting.

Mooier nog is het verhaal van Zaandam. De Hobo
straat in de Zaanse Muziekwijk kreeg een andere naam 
omdat de bewoners vinden dat de neem te veel klinkt 
als ‘Homostraat’. Komisch, vindt historicus Geertje Mak. 
‘Blijkbaar weten de bewoners dus ook niet dat bij het 
muziekinstrument hobo de klemtoon op de tweede 
lettergeep ligt.’ 
Afijn, het werd de Piccolostraat. Maar enkele andere 
buurtbewoners vonden dat de gemeente daarmee toe
gaf aan homofobie en dienden een klacht in. Inmiddels 
heet een deel van de straat Piccolostraat, een ander 
deel de Hobostraat.

Tegenwoordig gaan veel gemeenten op ‘veilig’ als het 
gaat om nieuwe straatnamen. Dan woon je aan de 
Distelbloem of de Scholekster. Of ze nemen namen 
uit een ver verleden, zoals in Utrecht, waar een wijkje 
is met namen van middeleeuwse weldoeners. ‘Dan is 
de kans dat er nog onverkwikkelijke zaken naar boven 
komen natuurlijk wel kleiner’, zegt Maarten Prak, 
hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.
Bij leven te vernoemen is nooit verstandig, aldus 
Prak. ‘Je weet niet wat zo iemand later nog uitspookt. 
Neem de Anton Geesinkstraat, een groot sportman, 
maar omstreden als IOCbestuurder.’
De Amsterdamse hoogleraar Geertje Mak zou graag 
zien dat er meer ruimte komt voor vernoeming naar 
vrouwen, of mensen van elders of met een ander 
verhaal. Misschien moet er wel een straat komen voor 
Bob Marley, die zich heeft ingezet voor de rechten van 
zwarten, oppert ze. ‘Maar alsjeblieft geen hele wijk 
met alleen maar zwarte activisten.’

VOOR NU EN LATER WINTER 2018-2019
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Erfenissen 
van onvervulde dromen

oek je op internet naar Station 
Lelystad Zuid, dan vind je al 
snel een filmpje op Youtube van 
Joy en Melvin (J+M Produc-

ties). Ze zijn dol op treinen en stations. 
Onder de titel Spookspoor hebben ze een 
hele serie filmpjes van verlaten stations 
gemaakt, waaronder Lelystad Zuid. Een 
desolaat, met hoge hekken afgesloten 
casco; de ruwbouw van een station. Die 
hekken hebben niet kunnen voorkomen 
dat de betonnen wanden met graffiti zijn 
bespoten. 
Hoewel afgelegen, bleek het station voor 
jongeren een heerlijke hangplek. Ook was 
het een geliefd object voor fotografen en 
filmers. Om onveilige situaties te voor-
komen, heeft ProRail twee jaar geleden de 

trappen en de hellingbaan laten slopen. 
Het station is in 1988 met een vooruit-
ziende blik gebouwd. Té vooruitziend.  
De nieuwe stad in de Flevopolder is 
namelijk nooit zo groot geworden als aan 
de tekentafel was bedacht. Er hadden al 
lang 100.000 mensen moeten wonen, het 
zijn er nog geen 80.000. Daarom heeft 
Lelystad nog steeds voldoende aan één 
station. En ook al is er geregeld iemand 
die opstaat en zich hard maakt om  
Station Lelystad Zuid tot leven te wek-
ken, ProRail ziet er geen heil in. 
Het verderop gelegen, jongere Almere telt 
inmiddels al meer dan 205.000 inwoners 
en heeft maar liefst zes stations. Het is 
te begrijpen dat dit bij de inwoners van 
 Lelystad steekt.

ZHet ontwerp was goed-
gekeurd, de uitvoering 
in volle gang. Maar 
daarna gebeurde er iets 
waardoor het project 
tot stilstand kwam. En 
wat er al stond, was te 
mooi of te duur om te 
slopen. Of er bleef hoop 
dat een project ooit, in 
de toekomst… Zo kent 
het Nederlandse land-
schap veel erfenissen 
van  onvervulde dromen. 
Kent u de verhalen 
erachter nog?

Spookstation Lelystad Zuid

Tekst Corien Lambregtse

VOOR NU EN LATER WINTER 2018-2019
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LEVENSTESTAMENT:
OMDAT 

HET ALTIJD 
ANDERS 

GAAT 
DAN JE 
DENKT…

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?

Tekst Bert Koopman
Beeld iStockphoto
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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 denk aan het steeds ouder worden en 
meer kans lopen op een vorm van dementie. >>

EXCUSES OM HET 
LEVENSTESTAMENT MAAR 
EVEN UIT TE STELLEN, ZIJN 
ER ALTIJD GENOEG

VOOR NU EN LATER WINTER 2018-2019



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 daar-
over 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 para-
dox maakt ouderdom tot hét onderwerp van de eenen-
twintigste eeuw.
Sterftekansen dalen, levensverwachtingen stijgen. Voor 
een jongen die in 2019 wordt geboren, is de levensver-
wachting 90 jaar en voor een meisje 92,5 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 bank-
passen – 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 han-
den’. 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 Engel-
bertink onderscheidt gezonde ouderen, een groep met 
lichamelijke handicaps en ouderen met geestelijke 
 beperkingen – al dan niet gecombineerd met licha-
melijke. ‘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 Plan-
ning in Bussum, werkte onder meer aan de websites 
www.regiehouden.nl en www.hetlevenstesta-
ment.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 over-
schrijvingsformulieren 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 schemergebied. 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 
achteruitgang nog eens versneld.’
Volgens Engelbertink wordt bij discussies over een 
 levenstestament vaak het accent gelegd op wilsge-
breken of ziekten waarbij de wil niet meer goed kan 
worden geuit. Toch komen lichamelijke gebreken rela-
tief 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 daar-
voor 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 levensfase – 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 verzoek in bij de rechter, waarbij ze een bewind-
voerder 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 

IN EEN LEVENSTESTAMENT LEGT U INSTRUCTIES 
EN WENSEN VAST VOOR LATERE LEVENSFASEN
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 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 opge-
nomen. 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 
hebben 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 degene 
die zijn wensen en instructies kenbaar wil maken, 
maar ook voor de naasten en omstanders; naast de 
(zaken)partner ook familieleden en zorgverleners. 
 Engelbertink: ‘Het geeft betrokkenen 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 pro-
ces ernaartoe is volgens haar weliswaar niet altijd een-
voudig, 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 levens-
testament dus ook

In een levenstestament staat helder beschreven wat u 
belangrijk vindt in uw specifieke situatie. In de prak-
tijk zijn dit meestal zaken op het gebied van financiën 
en zorg. Het levenstestament is een soort draaiboek 
met instructies, zodat duidelijk is wat moet worden ge-
regeld bij een onverhoopte calamiteit. Om het concreter 
te maken:
• Hoe wilt u dat uw eigen geld echt voor u wordt 

gebruikt?

• Wat moet er gebeuren met bezittingen en 
 s chenkingen?

• 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 moge-
lijk kunt houden – ook als u bijvoorbeeld aan huis 
gekluisterd bent – en dat het dier dagelijks zijn 
favoriete voer krijgt?

Een levenstestament is dus maatwerk. De ene per-
soon 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 verzekeringspolissen, 
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 rechts-
gebied 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, zogeheten modules. Ten 
eerste het antwoord op de vraag wie de vertrouwens-
persoon 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, 
verklaringen en wensen aan uw vertrouwenspersoon. 
Met andere woorden: wat iemand wel en niet wil en 
hoe dit alles moet worden uitgevoerd. >>
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5. Zorg voor een stabiele relatie met 
vertrouwenspersonen

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 Nederlands: u kunt 
niet meer alles zelf beslissen.
In dat geval is er een wettelijke regeling via de kanton-
rechter. 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 betrokkenen 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 behartigen op het persoon-
lijk 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 be-
langen 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 per-
soon beschermd, maar ook zijn of haar vermogen. 
Dit gebeurt als iemand niet langer handelings-
bekwaam wordt geacht. In dat geval mag eigenlijk 
geen enkele handeling meer worden verricht zonder 
toestemming van de curator. De curator kan bijvoor-
beeld 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 betrokkene 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 vol-
doet? 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.

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 bewijskracht 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. 
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

EEN TESTAMENT HELPT NIET 
TIJDENS HET LEVEN, WANT 
HET TREEDT PAS NA HET 
OVERLIJDEN IN WERKING
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#samenvoordierenVolg ons op

“Zonder hulp zou 
Drechtje het nooit 
hebben gered...”

“Drechtje werd uit de auto gegooid in de Drechttunnel bij Dordrecht. 
Ze was er verschrikkelijk slecht aan toe. Het arme dier had het nooit 
gered zonder onze hulp én de hulp van DierenLot.”

 Mirjam Addiks - Dierenhulpverlener Dierenasiel Louterbloemen in Dordrecht

Help dieren in nood. Ook wanneer u er zelf niet meer bent!
Iedere dag weer zetten honderden onmisbare vrijwilligers zich
in om duizenden dieren in nood  in Nederland te redden. 
Dit doen zij vol passie, maar er is geld voor nodig om deze 
hulp te kunnen blijven bieden. DierenLot biedt steun aan ruim 
300 dierenhulporganisaties, o.a. met circa 160 eigen DierenLot 
dierenambulances, en is voor de hulp aan dieren afhankelijk van 
haar donateurs en bijzondere giften. Een voorbeeld hiervan is 
opname binnen het testament. Misschien denk u momenteel na 
over uw nalatenschap en wilt u meehelpen om later - wanneer u 
er niet meer bent - ook hulp aan dieren mogelijk te maken.

Als u DierenLot opneemt in uw testament betekent dit een heel 
belangrijke bijdrage voor de hulp die wij bieden, nu en in de 

toekomst, aan ieder dier dat hier recht op heeft. Wij willen dieren 
als Drechtje kunnen blijven helpen. Dat zijn wij hen verplicht. 
Mede door uw steun maken wij dit mogelijk. Help mee alstublieft.

Meer weten over nalaten en hoe ook u dieren kunt helpen?
Onze collega Sander van Hesteren vertelt u graag over de 
mogelijkheden. Om een afspraak te maken kunt u bellen naar 
0183 - 563 912 of een email sturen naar sander@dier.nu.

Stichting DierenLot
Postbus 359
3500 AJ Utrecht
Telefoon: 030 - 241 57 61
Email: info@dier.nu
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ien jaar geleden kende haast niemand dat begrip: 
digitale erfenis. Nu heeft iedereen ermee te maken. 
Wie gebruikmaakt van internet, laat daar persoonlijke 
sporen na en heeft daar ook vaak bezit: socialemedia-
profielen, een tegoed bij PayPal, digitale abonnementen, 
aangeschafte muziek en films en misschien wel punten 
en tools die bij games zijn verzameld? En wat denkt u 
van bitcoins? 
Grote kans dat als u er niet meer bent, die bezittingen 
niet meer toegankelijk zijn en waarschijnlijk niet eens 

worden ontdekt. Volgens Lucienne van der Geld, directeur van Netwerk Notaris-
sen en docent notarieel recht in Nijmegen, blijkt uit Engels onderzoek dat er op 
die manier jaarlijks 500 pond per persoon aan bezittingen ‘verdampt’. Niemand 
die er aanspraak op maakt. 

De digitale wereld is zo enorm verweven met ons dagelijks leven, dat we er bij 
het nadenken over testamentaire zaken niet meer omheen kunnen. Al was het 
maar omdat profielen en e-mailadressen die niet worden opgezegd, altijd blijven 
bestaan. Het is u misschien ook al eens overkomen dat u via Facebook de melding 
krijgt dat een vriend jarig is, terwijl die persoon al een tijdje overleden is. Een 
vervreemdende ervaring.

WANHOPIG ZOEKEN
81 procent van de Nederlanders heeft niets geregeld voor hun digitale nalaten-
schap. 59 procent van de Nederlanders heeft er zelfs nog nooit over nagedacht, zo 
bleek in 2015 uit onderzoek van Nuvema Uitvaartverzekering. Als iemand over-
lijdt, moeten de nabestaanden alle digitale zaken zelf zien te regelen. Dat begint 
dan vaak bij het (wanhopig) zoeken naar de wachtwoorden van computer, laptop, 
tablet of telefoon.
Marlies Schoneveld is uitvaartbegeleider in Hoorn. Uit eigen ervaring weet ze  
wat er allemaal op je af komt als iemand onverwacht overlijdt. Ze ervoer zelf  >>  

TVRIJWEL  IEDER- 
EEN ZIT OP 
 SOCIALE MEDIA, 
ZOALS FACEBOOK 
OF INSTAGRAM. 
VERMOEDELIJK 
HEEFT U EEN 
E-MAILADRES 
BIJ GOOGLE OF 
 YAHOO, WERKT 
U IN DE CLOUD 
EN SLAAT U DAAR 
OOK FOTO’S OP. 
EN DAN ZIJN ER 
OOK NOG UW 
DIGITAAL BE-
HEERDE BANK-
REKENINGEN EN 
ABONNEMENTEN. 
WAT GEBEURT 
ER MET UW 
 ACCOUNTS ALS 
U ER NIET MEER 
BENT? LEEFT U 
EEUWIG VOORT 
IN DE  CLOUD? 
VOOR WIE DAT 
NIET WIL: REGEL 
UW DIGITALE 
 ERFENIS.

Tekst Corien Lambregtse | Beeld iStockphoto

IEDEREEN LAAT 
EEN DIGITALE 
ERFENIS NA WILT U DAT? 

EEUWIG 
DOORLEVEN IN 
DE CLOUD?
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 “We merkten voor het eerst dat 
er iets compleet mis was toen mijn 
linkerbeen begon te trillen. Eerst 
denk je nog dat het wel overgaat, 
maar het werd juist erger. Alle 
kracht trekt uit je lichaam weg.  
De medicijnen onderdrukken het 
trillen en de stijfheid, maar op de 
lange duur wordt die werking steeds 
minder. Tot je niets meer zelf kunt.

Ik leef nu zeven jaar met de ziekte 
van Parkinson. In die jaren heb ik 
steeds minder spierkracht gekregen, 
maar ik hoop zolang mogelijk alles te 
kunnen blijven doen. Mijn dochter 
Alicia is nu 11 en kan al heel veel 
zelf, maar ze heeft mij natuurlijk ook 
nodig. Mijn grootste angst is dat 
ik straks niet meer voor haar kan 
zorgen. Zij betekent alles voor me.”

Grootste wens  
 “Als ik moe ben aan het eind van de 
dag, dan rust ik uit op de bank en 
zorgt Alicia voor mij. De rollen zijn 
dan omgedraaid. Dat is moeilijk.  
Ook omdat het trillen ’s avonds 
erger wordt. Ik wil niet dat  

zij dat merkt. Je wilt niet dat je  
kind ziet dat je pijn hebt.

De ziekte van Parkinson zet je 
leven volledig op z’n kop, omdat  
je toekomst weg is. Ik zou nog
zoveel dingen willen doen, maar 
dat kan niet meer. Je wilt niets 
liever dan er voor je dochter zijn. 
Ze zei laatst: ‘Ik hoop dat er een 
medicijn komt waardoor de 
ziekte van mama stopt’. 
Dat is haar allergrootste wens.”

Janet is 50 jaar en moeder van Alicia (11). Samen hadden ze 
een fijn en onbezorgd leven. Tot zeven jaar geleden bij Janet 
de ziekte van Parkinson werd vastgesteld. Het liefst zou ze 
haar kop in het zand steken, maar ze weet dat dat niet kan. 
Janet wil namelijk nog zo lang mogelijk voor haar dochter 
kunnen zorgen. Helaas is de toekomst onzeker. 

‘Mijn grootste angst is 
  dat ik niet meer voor mijn 
 dochter kan zorgen’

1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. Zo lijden ruim 49.000 
Nederlanders aan de ziekte van Parkinson. Wilt u eraan bijdragen dat er een 
medicijn komt voor mensen zoals Janet?  Denk dan aan de Hersenstichting 
als u uw testament laat opmaken.

Kijk op hersenstichting.nl/nalaten

HERS18_153 Advertorial 1/1pag +5mm afloop.indd   1 05/11/18   11:24
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hoeveel stress het geeft als je geen 
toegang hebt tot iemands computer of 
telefoon. Zij heeft zich de afgelopen jaren 
grondig in het fenomeen ‘digitale erfenis’ 
verdiept. ‘Ik geef workshops in de oplei-
ding voor uitvaartbegeleider en bijvoor-
beeld ook lezingen voor ondernemersnet-
werken. Veel mensen denken wel na over 
hun testament, maar nog niet over hun 
digitale testament. Ze hebben geen idee 
wat daar allemaal bij komt kijken.’

Haar advies is: ‘Als je het je nabestaan-
den makkelijk wilt maken, zet dan op 
een  rijtje welke accounts, rekeningen en 
digitale abonnementen je hebt. Je kunt er 
ook de wachtwoorden bijzetten, maar daar 
zitten veiligheidsrisico’s aan. Bovendien 
moet je wachtwoorden regelmatig wijzi-
gen en dus ook steeds je lijstje bijwerken.’

Haar advies is een digitale kluis te 
 gebruiken, waarin wachtwoorden >> 

ALS JE 
HET JE NA-
BESTAANDEN 
MAKKELIJK 
WILT MAKEN, 
ZET DAN 
OP EEN 
RIJTJE WELKE 
ACCOUNTS, 
REKENINGEN 
EN DIGITALE 
ABONNEMEN-
TEN JE HEBT’

‘

EN WAT ALS ALLE 
 WACHTWOORDEN WEG ZIJN?
Persoonlijke bezittingen zoals een 
 mobiele telefoon of laptop, vormen 
belangrijke bronnen van informatie. 
Als iemand onverwacht overlijdt, willen 
 nabestaanden daar heel graag toegang 
toe hebben. Maar wat als de wachtwoor
den nergens te vinden zijn?

Het Haarlemse bedrijf Digitale Nazorg 
kan in zulke gevallen uitkomst bieden. 
Directeur Sander van der Meer: ‘Het 
gebeurde nogal eens dat wij wanhopige 
nabestaanden tegenkwamen die geen 
toegang konden krijgen tot de laptop of 
telefoon van hun overleden echtgenoot, 
zoon of dochter. Ze wilden de foto’s ervan 
afhalen, de contactgegevens gebruiken of 
weten wat iemand in zijn of haar laatste 
dagen nog had gedaan. Als je de wacht
woorden niet kent, kom je er gewoon niet 
in. Wij zijn ICTexperts die vanuit onze 
professie ervaring hebben met het achter
halen en ontsluiten van digitale informa
tie op computers en telefoons.’

Digitale Nazorg kan bijna altijd alles 
achterhalen: filmpjes, foto’s, appjes en 
contacten. Van der Meer: ‘In de zeldzame 
gevallen dat het niet lukt, kun je ervan 
uitgaan dat het op dat moment technisch 
onmogelijk is. De klant hoeft dan ook 
niet te betalen. Wij willen mensen niet 
op kosten jagen, we willen een probleem 
oplossen. Wij adviseren dan om het over 
een jaar nog eens te proberen. Wellicht 

dat er dan nieuwe mogelijkheden zijn. 
Mensen moeten zich overigens wel 
realiseren dat ze álle data krijgen die wij 
vinden. Wij maken geen selectie van wat 
nabestaanden wel of niet te zien krijgen. 
Daar kunnen ook dingen bij zijn die je 
liever niet had geweten. Een telefoon is 
een modern dagboek.’

Om data terug te kunnen halen, is het be
langrijk om na een overlijden niet meteen 
alle internet en mobieletelefoonabonne
menten te beëindigen. ‘Houd abonne
menten in ieder geval een paar maanden 
aan, zodat je kunt beslissen wat je met de 
gegevens wilt. Zodra je de abonnementen 
hebt opgezegd, kun je nergens meer bij.’

Mensen kunnen ook bij Digitale Nazorg 
terecht voor de administratieve afhande
ling van een digitale erfenis. Van der Meer: 
‘Onze gratis opzeghulp iFinish maakt 
het nabestaanden makkelijk om abonne
menten, online diensten, sociale media 
en andere accounts op te heffen. Desge
wenst kunnen wij alle geregel uit handen 
nemen. Zo nodig stellen wij waardevolle 
data veilig. Het is belangrijk om te voor
komen dat een account kan worden mis
bruikt voor identiteitsfraude, wat helaas 
regelmatig voorkomt. De nieuwe privacy
wetgeving, de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, is namelijk alleen 
van toepassing op mensen bij leven. Met 
andere woorden: als je bent overleden, 
heb je geen privacy meer.’
www.digitalenazorg.nl

WILT U DAT? EEUWIG DOORLEVEN IN DE CLOUD?
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automatisch mee veranderen als je ze 
wijzigt. ‘Daar zijn verschillende apps voor. 
Die bieden ook de mogelijkheid om aan te 
geven wat je wensen zijn voor bijvoorbeeld 
je Facebook-account, als je er niet meer 
bent. Denk er dan wel aan dat je aan je 
naasten vertelt waar ze het wachtwoord 
kunnen vinden om die digitale kluis te 
openen. Zo’n inventarisatie is trouwens 
ook tijdens je leven al handig. Is het niet 
razend lastig om van al die accounts de 
wachtwoorden te onthouden?’

BIJ LEVEN REGELEN
Voor een digitaal testament kunnen men-
sen ook bij de notaris terecht. Lucienne 
van der Geld: ‘Als notarissen geven wij 
mensen het advies om hun digitale erfenis 
bij leven te regelen. En dan hebben we 
het niet alleen over socialmedia-accounts, 
maar over alle persoonlijke digitale data 
en zakelijke of financiële bezittingen. 
Maak een lijstje met accounts, gebrui-
kersnamen, abonnementen en de wacht-
woorden van je computer en telefoon. En 
wijs een sociale media-executeur aan: 
iemand die weet wat er na je dood met 
jouw  sociale media-profielen moet gebeu-
ren. Dat lijstje wordt aan het testament 
gehangen en samen met het testament 
in de fysieke kluis bewaard. Dat kan dus 
nooit kwijtraken.’ 

U kunt het lijstje ook opbergen in de digi-
tale kluis van Digizeker. Daarbij wordt 
samengewerkt met lokale notarissen. De 
notaris bewaart de digitale sleutel van de 
kluis en overhandigt die na overlijden aan 
de digitale executeur of nabestaanden, 
zodat die weten wat ze met uw digitale 
erfenis aan moeten. 

Uiteindelijk is dat de belangrijkste reden 
voor het regelen van een digitale nalaten-
schap: u bespaart uw nabestaanden veel 
gedoe en discussie. Moeten uw profielen in 
stand worden gehouden via een herinne-
ringspagina of worden opgeheven? Door 
uw zaken tijdig te regelen, helpt u uw 
nabestaanden om uw digitale nalaten-
schap goed af te sluiten. Op de manier die 
u wilt. <<

HOE REGEL JE EEN DIGITALE 
NALATENSCHAP? 
Sociale media en e-mailaccounts bie-
den verschillende mogelijkheden om 
de digitale nalatenschap te regelen. 
Hieronder enkele voorbeelden:

Facebook biedt de mogelijkheid iemand 
aan te wijzen die uw Facebookpagina 
beheert na overlijden. Via de bevei
ligingsinstellingen van een account 
bepaalt u wie uw digitale erfgenaam is. 
Deze erfgenaam kan na uw dood de pa
gina verwijderen of er een herdenkings
pagina van maken, maar krijgt geen 
toegang tot privéberichten. Is er geen 
erfgenaam aangewezen, dan kunnen na
bestaanden een formulier invullen met 
het verzoek het account op te heffen of 
er een herdenkingspagina van te maken. 

LinkedIn biedt relaties de mogelijkheid 
om het account te sluiten of een herden
kingspagina te maken, als er voldoende 
informatie over het overlijden kan wor
den gegeven. 

Instagram nabestaanden kunnen ervoor 
kiezen om het account te verwijderen 
of het account een herdenkingsstatus te 
geven.

Twitter biedt nabestaanden de moge
lijkheid om het account op te heffen, na 
het overleggen van een overlijdensakte

Yahoo geeft nabestaanden geen inzage 
in de mailbox. Na het tonen van een 
overlijdensakte zal Yahoo het account 
en alle bijbehorende informatie verwij
deren. 

Google biedt gebruikers een Inactive 
 Accountmanager. Daarin kunt u aan
geven dat alle Gmailgegevens gewist 
moeten worden als de mailbox drie, zes 
of twaalf maanden niet meer is gebruikt. 
Google neemt contact op met degene 
die u daarvoor hebt aangewezen. 

VOOR EEN 
DIGITAAL 
TESTAMENT 
KUNNEN 
MENSEN 
OOK BIJ 
DE NOTARIS 
TERECHT



LEG WENSEN EN WACHT
WOORDEN VAST
Voor uw digitale nalatenschap kunt 
u net als voor uw ‘gewone’ testament 
naar de notaris. Maar u kunt uw  digitale 
erfenis ook zelf regelen. Op internet 
zijn diverse digitale kluizen te vinden 
om wachtwoorden op te slaan – al dan 
niet tegen betaling. Ook kunt u zelf een 
socialmediatestament opstellen, waarin 
u aangeeft wat er met uw profielen moet 
gebeuren.

DIGIZEKER is een digitale kluis  (betaald) 
die kan worden gekoppeld aan een 
 notariskantoor. Hierin bewaart en be
heert u alle accounts en bijbehorende 
inloggegevens. Na overlijden krijgen 
 nabestaanden via de notaris de inlog
code van de digitale kluis en kunnen zij 
accounts beëindigen en een eventueel 
persoonlijk bericht lezen.

ZIGGUR biedt de (gratis) mogelijkheid 
om vast te leggen wat er met uw online 
identiteit en bezittingen moet gebeuren 
als u er zelf niet meer bent. Per sociaal 
netwerk of online profiel legt u vast wat 
uw wensen zijn. Ook kunt u vertrouwens
personen opgeven die aan Ziggur kunnen 
melden dat u overleden bent en vervol
gens uw wensen kunnen uitvoeren. Als u 

een Ziggur Plusaccount neemt (betaald), 
voert Ziggur uw wensen voor u uit. U kunt 
uw Ziggur Plusaccount vastleggen in een 
speciaal notarisregister. Hierdoor is het 
account zichtbaar voor notarissen die dit 
register raadplegen. Op die manier weet 
u zeker dat Ziggur bericht krijgt als u 
overleden bent. www.ziggur.me.

SOCIALMEDIATESTAMENT: uitvaartver
zekering Nuvema heeft een gratis app 
gemaakt waarmee u kunt aangeven over 
welke accounts en profielen u beschikt 
en hoe u wilt dat er na uw dood mee 
wordt omgegaan. Nuvema heeft ook een 
Handleiding social media verwijderen 
of wijzigen gemaakt, waarin voor alle 
sociale media wordt aangegeven wat 
 nabestaanden precies moeten doen om 
de verschillende profielen te verwijderen 
of aan te passen. www.nuvema.nl/  
social-media-testament

SOCIALMEDIAEXECUTEUR: bij een 
Netwerk Notaris kunt u vastleggen wie u 
als socialmediaexecuteur aanwijst. Deze 
krijgt na uw dood uw accountgegevens 
en regelt uw online bestaan in lijn met 
uw wensen. De naam van de social    
mediaexecuteur en de accountgegevens 
worden opgenomen in het testament.  
www.netwerknotarissen.nl

WILT U DAT? EEUWIG DOORLEVEN IN DE CLOUD?
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OP INTERNET 
ZIJN  DIVERSE 
DIGITALE 
KLUIZEN 
TE VINDEN 
OM WACHT-
WOORDEN 
OP TE SLAAN 
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Tekst Roel Smit  | Fotografie Marcel Molle

Oud bruin 
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De oudste biertapperij staat in Doesburg. Daarover is men het wel eens. Over het oudste 
café van Amsterdam wordt echter al jaren herrie gemaakt. Voor nu en later duikt in het 
erfgoed van de Nederlandse horeca. We bezochten vier oudjes.

Melief Bender (1876)
Oude Binnenweg 134, 3012 JH Rotterdam

Een zeer bruine Rotterdammer

Zaterdagmiddag. De nazomer is zonnig en 
het terras aan de Oude Binnenweg stampvol. 
Melief Bender, het oudste café van Rotter-
dam, werd gesticht in 1876. Op de gevel staat 
in  grote letters de eerste woordgrap met de 
bijzondere naam van de kroeg: ‘De zomer is 
Melief’. Binnen is nog plek. Ook daar is het 
 goochelen met woorden: ‘Meliefje, ik Bender’ 
staat op een van de wanden te lezen.
Hout, leren banken, een mooie toog en veel 
foto’s. In een nis achterin het café zitten vijf 
meiden giechelend aan een biertje. Rond een 
statafel staan mannen die elkaar blijkbaar 
onophoudelijk grappen vertellen. In een ande-
re hoek krijgt een drietal deskundige uitleg 
over de speciale biertjes die Melief Bender op 
de kaart heeft staan. High beer wordt het hier 
genoemd, een idee van  Rober Willemsen, die 
sinds een jaar of zeven  eigenaar is van het café. 

Het was weduwe Th. Bastiaanse, die het café 
aan de Binnenweg (later Oude Binnenweg) 
bijna 150 jaar geleden opende. Voor weduwen 
was een tapperij in die tijd vaak een praktische 
bron van inkomsten. In 1900 werd  Hendricus 
Johannes Melief, afkomstig uit Delft, als ver-
gunninghouder ingeschreven. Hij was getrouwd 
met Helena Bender. Toen Melief in 1915 over-
leed, erfde zijn echtgenote naast het café aan 
de Binnenweg ook een kroeg aan de  Vlasmarkt. 
Het echtpaar Melief-Bender had tien  kinderen, 
dus opvolging was geen probleem; de  weduwe 
werd bijgestaan door enkele zoons. Toen 
 Helena in 1925 overleed en kort daarna ook 
haar zoon Wilhelmus, werd zoon Leo zaak-
waarnemer en sinds 1932 heetten beide cafés 
Melief-Bender.

Zoals op zoveel plaatsen in Rotterdam ging de 
oorlog niet ongemerkt voorbij. Het Duitse bom-
bardement van 1940 spaarde het café aan de 
Binnenweg, maar dat aan de Vlasmarkt werd 
volledig verwoest.
In de jaren vijftig trok Melief-Bender aan de 
Binnenweg veel kunstenaars, dichters en jour-
nalisten. In de jaren zestig volgde een grondige 
verbouwing en in 1973 verkocht de laatste telg 
van de familie, mevrouw  M. Melief-van Run het 
café aan horecaondernemer Willem Langstraat. 
En inmiddels zijn we vier eigenaren verder. 
Exploitant Rober Willemsen, heeft het concept 
aangepast aan de tijd. Naast speciaal bieren, 
zijn er veel verschillende soorten koffie verkrijg-
baar en is er ook een keuken voor lunch  
en diner.

VOOR NU EN LATER WINTER 2018-2019
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(EN DOE UW 
ERFGENAMEN 
EEN PLEZIER)

RUIM DE 
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w oude vader of moeder is overleden, u bent verdrie-
tig, de begrafenis is achter de rug en dan komt de 
 volgende horde: het huis opruimen. Of liever gezegd: 
de Augiasstal uitmesten. Bureaulades met onge-
ordende stapels papieren, uitpuilende kledingkasten, 
om nog maar te zwijgen over zolders en schuren 
vol schaatsen, kunstkerstbomen, frituurpannen en 
 andere ondefinieerbare zooi. 

Margareta Magnusson – ‘tussen de tachtig en 
honderd jaar oud’ – vindt het egoïstisch om nabestaanden met deze klus op te 
zadelen. Zij schreef Opruimen voor je doodgaat over de edele Zweedse kunst van 
döstädning. Dat begrip houdt in dat je nutteloze dingen wegdoet en je huis netjes 
opruimt wanneer je denkt dat de tijd nadert om het tijdelijke voor het eeuwige te 
verwisselen. Het boekje werd een succes en is inmiddels is twintig talen  vertaald. 
‘De filosofie van het opruimen voor je doodgaat is belangrijk voor iedereen’, 
schrijft de auteur. ‘Het moet écht als we onze dierbaren tijd willen besparen als 
wij er niet meer zijn.’

WARE ZOEKTOCHT 
Na de dood van een dierbare is er al chaos genoeg, aldus Magnusson, dus dan 
is een puinhoop in huis het laatste waar de familie op zit te wachten. Henk 
 Bukkems, die als professioneel executeur betrokken is bij de juridische en prak-
tische afwikkeling van nalatenschappen, maakt inderdaad nogal eens mee dat 
nabestaanden een ware zoektocht moeten optuigen naar de belangrijke papieren 
en waardevolle bezittingen van de overledene. ‘Natuurlijk zijn er uitzonderingen, 
maar er is vaak weinig orde en overzicht. In de ideale wereld pakken mensen het 
aan zoals Margareta Magnusson. In de praktijk ben ik al blij als ze een dossier 
aanleggen waarin staat waar de documenten liggen van bankrekeningen, ver-
zekeringen, eigendomsbewijzen en contracten. En waar de wachtwoorden van 
accounts als DigiD en sociale media te vinden zijn.’ >>

U

BEGIN TIJDIG MET 
HET OPRUIMEN VAN 
UW HUIS. DAN HOEFT 
U UW FAMILIE NIET 
MET DIE KLUS OP 
TE ZADELEN ALS 
U ER NIET MEER 
BENT. BOVENDIEN 
IS HET VOOR UZELF 
OOK PRETTIG OM TE 
LEVEN ZONDER AL 
DIE BALLAST. DAT 
IS DE BOODSCHAP 
VAN DE ZWEEDSE 
KUNSTENARES 
MARGARETA 
MAGNUSSON.   
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Magnusson adviseert ’vooruit te plannen’ om te voorkomen dat nabestaanden  ruzie 
 krijgen omdat ze allemaal hun zinnen hebben gezet op hetzelfde voorwerp. Als  voorbeeld 
noemt ze de mooie armband die haar vader ooit aan haar moeder gaf. ‘De gemakkelijk-
ste manier om toekomstige conflicten tussen mijn vijf kinderen te voorkomen, was hem 
te verkopen’, schrijft ze. Bukkems is bekend met dit fenomeen. ‘Alle erfgenamen hebben 
gelijke rechten. Zij worden het vaak niet eens over wat weggaat en wat niet, en over wat 
voor wie is. De erflater kan een hoop narigheid voorkomen als hij dat zélf bepaalt.’  

CATEGORIEËN
Maar hoe pakt u dat nou concreet aan, dat döstädning? Simpel, zegt Magnusson, loop 
systematisch je huis door, laat alle spullen door je handen gaan en doe weg wat je niet 
meer wilt. Het criterium hierbij is: word ik er gelukkig van als ik dit bewaar? Wegdoen 
kan op verschillende manieren: weggeven, verkopen of weggooien. Magnusson  verdeelde 
al haar spullen eerst in categorieën, zoals boeken, gereedschap en meubilair. ‘Begin 
met een categorie die weinig moeite kost. Ik begin altijd met kleren, omdat ik weet dat 
er van alles in mijn kledingkast hangt dat ik zelden of nooit aantrek.’ Ze raadt aan om 
dierbaren te vertellen waar je mee bezig bent. ‘Aardige mensen kunnen dan helpen om 
zware dingen te verplaatsen of spullen naar de kringloop of vuilstort te brengen.’ 

Foto’s vormen een aparte, emotionele categorie. Magnusson gooide foto’s weg die van 
slechte kwaliteit waren of waarop geen enkele persoon stond die ze kende. Zij kocht spe-
ciaal voor dit doel een papierversnipperaar. Daar liet ze ook brieven in verdwijnen die 
een ander pijn konden doen. ‘Je wilt dat mensen je prettig herinneren.’ Toen Magnusson 
het huis van haar overleden moeder opruimde, stuitte ze achterin de linnenkast op een 
paar sloffen sigaretten. Oeps, haar moeder was toch gestopt met roken? Ieder mens 
heeft recht op geheimen en zwakke punten, aldus de schrijfster. Maar bewaar geen din-
gen die je familie na je dood in verlegenheid brengen.  

Bukkems beaamt dat. ‘Stel je voor dat alle erfgenamen tegelijk door je huis  struinen, 
laatjes opentrekken en rondneuzen in je privéspullen. Ik denk weleens: hoe zou de 
overledene dat nu vinden? Daarom is het verstandig als mensen van tevoren een 
 vertrouwenspersoon of executeur aanwijzen die de regie voert bij het opruimen. Die 
kunnen zij dan instrueren. Bijvoorbeeld om spullen die niet voor ieders ogen bestemd 
zijn, te vernietigen of weg te gooien. Zeker voor alleenstaanden is dat belangrijk, omdat 
er dan geen partner is die deze taak op zich kan nemen.’

HET CRITERIUM IS: WORD IK ER GELUKKIG 
VAN ALS IK DIT BEWAAR?’ 
‘
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WAT KUNT U REGELEN IN EEN CODICIL?      

Een codicil is een goedkoop en betrekkelijk eenvoudig middel om duidelijk te maken 
aan wie u bepaalde zaken nalaat of ‘vermaakt’. Denk aan sieraden, boeken of delen van 
uw inboedel. Ook kunt u uw wensen voor uw uitvaart in dit document vastleggen. Een 
codicil kunt u opstellen zonder tussenkomst van een notaris. De enige eisen zijn dat het 
handgeschreven is en voorzien van datum en handtekening. Om geld, auto’s, waardevol 
antiek, dure schilderijen of onroerend goed rechtsgeldig na te laten, moet u een testa
ment opstellen. Een testament is ook vereist om een executeur te benoemen. 

‘ONTSPULLEN 
IS OOK 
EEN MOOIE 
MANIER OM 
JE LEVEN TE 
OVERZIEN’



MENSEN 
SCHUIVEN HET 
VOOR ZICH 
UIT, MAAR ALS 
ZE EENMAAL 
ORDE OP 
ZAKEN HEBBEN 
GESTELD, GEEFT 
DIT EEN ENORM 
OPGERUIMD 
GEVOEL’

’

‘

RUIM DE ROMMEL OP!
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EIGEN VERHAAL
Döstädning heeft meer dan alleen praktisch nut. 
Volgens Magnusson gaat het om een blijvende manier 
van organiseren die het alledaagse leven vergemakke-
lijkt. Ontspullen is ook een mooie manier om je leven 
te overzien. ‘Elk voorwerp heeft zijn eigen verhaal en 
vaak is het prettig om je dat verhaal voor de geest 
te halen’, schrijft ze. Daarnaast haalt het gebruik de 
dood – en de voorbereidingen daarop – uit de taboe-
sfeer. Magnusson: ‘Niemand is onsterfelijk, we moeten 
allemaal over de dood praten. Als het moeilijk is om 
daarover te beginnen, dan kunnen we het wél hebben 
over opruimen voor de dood.’  

‘We zouden vaker moeten stilstaan bij de vraag: wat 
gebeurt er als ik er morgen niet meer ben?’, zegt ook 
executeur Bukkems. ‘Kunnen en willen mijn erfgena-
men mijn huis opruimen? En, belangrijker nog: wil ík 
dat? Mensen schuiven het voor zich uit, maar als ze 
eenmaal orde op zaken hebben gesteld, geeft dit een 
enorm opgeruimd gevoel. Letterlijk en figuurlijk.’ <<

DÖSTÄDNING, VIJF TIPS    

• Begin rond uw 65e. Dan bent u doorgaans nog fit 
en energiek genoeg voor deze klus. Neem de tijd, 
het hoeft niet vandaag of morgen klaar.

• Begin met de zolder of de kelder. Daar liggen 
vaak de meeste overbodige spullen dus dat schiet 
lekker op.

 
• Nodig een (klein)kind of jonge kennis uit die op 

zichzelf gaat wonen. Laat zien wat je hebt en 
vertel het verhaal erachter. Zet de spullen klaar 
die hij of zij meteen kan meenemen.

• Bewaar de foto’s en brieven tot het laatst. Zo’n 
trip down memory lane vertraagt het tempo im
mers aanzienlijk. Sorteer een aantal leuke foto’s 
en stop ze voor elk familielid in een envelop.  
Scan andere foto’s en dia’s in en zet ze op een 
usbstick. 

• Maak een weggooidoos voor de allerpersoonlijk
ste voorwerpen: een schoenendoos met foto’s, 
brieven en souvenirs die voor uzelf van waarde 
zijn, maar niet bestemd zijn voor anderen. Schrijf 
er met grote letters ‘WEGGOOIEN’ op.

VOOR NU EN LATER WINTER 2018-2019
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DE ZORGKOSTEN 
STIJGEN EN 
DAT MERKEN 
OUDEREN HET 
MEEST. MET WELKE 
ZORGKOSTEN 
KRIJGT U TE MAKEN 
ALS U OUDER 
WORDT? EN WELK 
DEEL DAARVAN 
MOET U ZELF 
BETALEN? EN DAN 
DE HAMVRAAG: ZIJN 
ER MOGELIJKHEDEN 
OM UW EIGEN 
BIJDRAGE TE 
VERLAGEN?

Tekst Roel Smit | Beeld iStockphoto

SPAART 
U VOOR 
UW ZORG 
OF UW 
KINDEREN?   
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SPAART U VOOR UW ZORG OF UW KINDEREN?   

roeger zag u nooit een dokter, maar de laatste tijd…
Het is een van de tekenen van het ouder worden: met 
het klimmen van de jaren, is vrijwel iedereen meer aan-
gewezen op medische zorg. Een deel daarvan moet u zelf 
betalen. Even inzicht in de belangrijkste feiten:

ZORGPREMIE EN EIGEN RISICO 
U heeft het vast wel gemerkt: de basispremie is de 
afgelopen jaren geleidelijk gestegen. Eind september 
2018 maakte DSW als eerste zorgverzekeraar bekend 

wat verzekerden er in 2019 aan kwijt zullen zijn. De basispremie van DSW wordt 
1.344 euro per jaar (ofwel 122 euro per maand) en die van andere verzekeraars 
wijkt daar niet veel van af.
De meeste ouderen hebben naast deze verplichte verzekering voor enkele tientjes 
per maand een aanvullende verzekering (voor zorg die niet in het basispakket 
zit). Daarnaast souperen veel ouderen hun volledige eigen risico van 385 euro per 
maand op.
Zo zit je als oudere al gauw aan een kleine 200 euro per maand aan zorgkosten 
per persoon en de verwachting is dat dit bedrag de komende jaren niet kleiner 
zal worden. Ouderen met een laag inkomen kunnen hiervan overigens maximaal 
ruim 100 euro terugkrijgen in de vorm van zorgtoeslag.

EIGEN BIJDRAGE WMO
Ouderen die hulp in huis nodig hebben, kunnen bij hun gemeente aankloppen.  
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen zo lang moge-
lijk thuis kunnen blijven wonen. Maar: deze hulp is niet kosteloos. Iedereen die in 
2019 Wmo-hulp ontvangt, betaalt een bijdrage aan de gemeente. Deze bijdrage is 
inkomensafhankelijk en verschilt per gemeente.
Stel u woont in Den Haag en u ontvangt hulp of zorg thuis en hebt een inkomen 
van 25.000 euro per jaar. In dat geval is uw eigen bijdrage maximaal 75 euro per 
vier weken (afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan dat minder worden). Is 
uw inkomen echter 100.000 euro, dan is de eigen bijdrage maximaal 650 euro per 
vier weken. En heeft u een inkomen van 25.000 euro, maar daarnaast nog eens 
200.000 euro spaargeld op de bank (box 3), dan is uw maximale eigen bijdrage 
178 euro per vier weken. Bedenk dat steeds gekeken wordt naar de gegevens van 
uw inkomen en uw vermogen van twee jaar geleden. >>

V
UW EIGEN BIJDRAGE VOOR 
LANGDURIGE ZORG KAN 
OPLOPEN TOT DUIZENDEN 
EURO’S PER MAAND

VOOR NU EN LATER WINTER 2018-2019
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Het kabinet is overigens van plan voor 
alle Nederlanders die op Wmo-zorg zijn 
aangewezen een vast abonnementstarief 
in te voeren van 19 euro per vier weken. 
Dat gebeurt op zijn vroegst per 1 januari 
2020.

EIGEN BIJDRAGE WET 
 LANGDURIGE ZORG
Tot slot de kostenpost waar het meest 
over te doen is: de eigen bijdrage die 
 mensen voor langdurige zorg betalen.  
De eerste zes maanden nadat iemand een 
indicatie heeft gekregen voor langdurige 
zorg (bijvoorbeeld in een verpleeghuis) 
betaalt hij of zij de zogenoemde ‘lage’ bij-
drage. Deze varieerde in 2018 van 161,80 
tot 850 euro per maand, afhankelijk van 
de hoogte van het inkomen en het ver-
mogen (box 3). Daarna geldt in de meeste 
gevallen de hoge eigen bijdrage, die kan 
oplopen tot 2.301 euro per maand (2018).
Interessant is dat vanaf 1 januari 2019 
iemands vermogen minder zwaar meetelt 
bij het berekenen van de eigen bijdrage. 
In plaats van 8 procent van het vermogen 
hoeft nog maar 4 procent meegeteld te 
worden. En let op: vermogen dat in uw 
eigen woning zit, wordt sowieso niet mee-
geteld in deze berekening.

Uit onderzoek van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
blijkt dat 58 procent van de mensen hun 
eigen bijdrage voor de zorginstelling 
passend vindt en dat 26 procent deze te 
hoog vindt.
Maar soms, zo constateert ook de Consu-
mentenbond, pakt een eigen bijdrage 
wel heel onredelijk uit. Bijvoorbeeld als 
iemand rond moet komen van de bijstand 
of als je de eigen bijdrage moet betalen 
van het geld dat je eigenlijk beheert voor 
je kinderen. 

Wie zijn eventuele eigen bijdrage in de 
toekomst zo klein mogelijk wil  houden, 
zou in actie kunnen komen. Dat is 
tenminste de boodschap die veel notaris-
kantoren en financiële dienstverleners 
hun cliënten meegeven. Je moet er wel op 
tijd bij zijn, want eigen bijdragen wor-
den berekend op basis van inkomens en 
vermogens van twee jaar eerder. Dus vlak 
voordat u een verpleeghuis in gaat even 
een financiële truc uithalen, is zinloos.
Hoe kun je het dan wel aanpakken? Wat 
zijn de mogelijkheden? Let op: dit is vaak 
maatwerk, dus vraag een goed advies.

WILT U WEL ZO SLIM ZIJN?      
Alle manieren om uw vermogen te verminderen, die in dit artikel genoemd worden, 
zijn wettelijk toegestaan en worden inmiddels op tamelijk grote schaal toegepast. Dit 
neemt niet weg dat er ook nadelen aan verbonden zijn. Of eigenlijk zijn het bezwaren, 
van filosofische of morele aard. Want: met deze slimme maatregelen brengt u de eigen 
bijdrage voor de langdurige zorg weliswaar omlaag (of u ontloopt hem zelfs geheel), 
maar wie betaalt uw zorg dan? Realiseert u zich goed dat u de kosten van uw verblijf in 
een zorginstelling op deze manier op anderen – de maatschappij, andere generaties, of 
concreter: uw kinderen of kleinkinderen – afwentelt. 
Daarbij komt: wie over een vermogen van enige omvang beschikt, heeft dat bedrag in 
de meeste gevallen gespaard voor de oude dag. Voor een prettig einde van zijn of haar 
leven. Waar kunt u dat geld nu beter aan besteden dan aan goede zorg in een instelling, 
als u deze nodig heeft (en die kans wordt ook nog eens steeds kleiner, aangezien men
sen steeds langer thuis blijven wonen)? 
Kortom: stelt u zich de vraag of u het echt nodig én verantwoord vindt om onder uw 
eigen bijdrage uit te komen. Zo ja, dan heeft u meer dan voldoende opties. Uw notaris 
vertelt u er graag meer over. 
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1. MAAK ANDEREN BLIJ; 
SCHENK! 
U wilt uw vermogen verlagen. De meest 
voor de hand liggende ‘oplossing’ is om 
een schenking te doen. Aan uw kinderen 
of kleinkinderen bijvoorbeeld. U kunt 
zowel geld als goederen (bijvoorbeeld on-
roerende zaken als grond of een woning), 
effecten, aandelen of kunstvoorwerpen 
schenken. Ook kunt u een schenking 
doen door een bepaalde schuld geheel of 
gedeeltelijk kwijt te schelden. Sinds enige 
tijd hoeft u niet meer naar de notaris voor 
een schenking; u kunt het geld gewoon 
in contanten overhandigen of naar een 
bankrekening overschrijven. 
Als uw vermogen ‘vast’ zit in onroerende 
zaken of effecten of als u zelf nog over het 
geschonken vermogen wilt  beschikken, 
dan is er een slimme ‘truc’ mogelijk: 
‘schenken op papier’. U erkent dan een 
bedrag schuldig te zijn aan uw (klein)
kinderen. Zij krijgen een vordering op u, 
die ze pas kunnen opeisen op een door u 
te bepalen tijdstip. Met deze schenking 
op papier verlaagt u uw box 3-vermogen, 
maar houdt u wel zelf de beschikking over 
uw vermogen. 

2. PAS UW TESTAMENT AAN
Iets ingewikkelder wordt het als u in 
uw testament bepaalt dat uw kinderen 
de vordering kunnen opeisen vanaf het 
moment dat de langstlevende echtgenoot 
– niet tijdelijk – wordt opgenomen in een 
verpleeginstelling. Op deze manier ver-
laagt u het vermogen van de langstleven-
de. Realiseert u zich wel dat uw kinderen 
dan ook daadwerkelijk aflossing van hun 
vordering kunnen verlangen. 

3. MAAK UW VERMOGEN 
 ‘ONBELAST’
Koop van uw vermogen een huis (waarin 
u dan wel zelf moet gaan wonen), een 
auto, een boot of kunst. Of beter nog: los 
de schuld van uw eigen woning af.
Als u een deel van uw vermogen belegt 
in zogeheten ‘groene fondsen’, wordt dat 
bedrag niet meegerekend bij het bepalen 
van uw eigen bijdrage. Deze vrijstelling 
groene beleggingen bedraagt (2018) 
maximaal 57.845 euro of – als u een 
heel jaar lang dezelfde fiscale partner 
heeft – 115.690 euro voor u beiden. Of 
stort geld voor uw uitvaartverzekering of 
een an dere overlijdensrisicoverzekering: 
7.033 euro is de maximale vrijstelling in 
2018.

4. BRENG UW GELD ONDER  
IN EEN BV
Let op: deze optie is alleen interessant 
voor de meest welvarenden. Als u veel 
spaargeld, beleggingen of onroerende za-
ken bezit, kan het interessant zijn om dit 
vermogen in een besloten vennootschap 
(bv) onder te brengen. Uw vermogen 
verhuist dan naar box 2. Het nadeel: het 
oprichten van een bv is niet kosteloos en 
hieraan zitten meer haken en ogen.  

5. BETAAL DE FISCUS VÓÓR  
1 JANUARI 
Een even simpele als doeltreffende 
 methode om uw box 3-vermogen te verla-
gen, is om uw eventuele belastingschuld 
vóór 1 januari te betalen. Soms is het ook 
aantrekkelijk om een voorlopige aanslag 
voor het volgende jaar aan te vragen. Als 
u dat vóór 1 oktober doet, mag de belas-
tingschuld toch in mindering worden 
gebracht op uw box 3-vermogen, ook al 
heeft u de aanslag niet voor 1 januari 
ontvangen. <<

VLAK VOORDAT U EEN 
VERPLEEGHUIS IN 
GAAT EEN FINANCIËLE 
TRUC UITHALEN, IS 
ZINLOOS

SPAART U VOOR UW ZORG OF UW KINDEREN?   

VOOR NU EN LATER WINTER 2018-2019



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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Aidsfonds vindt u op 

www.aidsfonds.nl of bel 

met 020 - 62 62 669.

NL37 INGB 0000 0089 57

Noud Rietman
nrietman@aidsfonds.nl
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asteel Almere is een half 
afgebouwd kasteel. Vanaf de 
snelweg A6 zie je het betonnen 
casco van de toren al staan. 

Het plan was om hier een luxe hotel en 
conferentieoord te bouwen. Een kopie 
van het 13e-eeuwse Belgische kasteel 
 Jemeppe, maar dan zeven keer zo groot. 
Kosten: 27 miljoen euro.
De bouw begon in 2000, maar werd twee 
jaar later abrupt stilgelegd. De Rabobank 
trok er de stekker uit, omdat die het pro-
ject niet meer zag zitten. Nu zit Almere al 
zestien jaar met een hedendaagse ruïne 
opgezadeld. 

In 2005 gloorde er hoop. Gravin BV, een 
maatschap van twee projectontwikke-
laars, kocht het project voor 10 miljoen. 
Naast een hotel en een trouwlocatie wil-
den zij ook woningen op het terrein bou-
wen, maar de gemeenteraad van Almere 
ging niet akkoord met de wijziging van 
het bestemmingsplan dat daarvoor nodig 
was. Daarna gebeurde er jarenlang niets. 
In 2013 werd het kasteel voor 20 miljoen 
euro verkocht aan Ton Theunis, directeur 

en mede-eigenaar van WitchWorld – zij 
het met voorbehoud van financiering. 
Hij wil in en rond het kasteel het attrac-
tiepark WitchWorld bouwen. Naast de 
trollen en heksen die het kasteel gaan 
bewonen, moeten er ook trouwzalen, feest-
zalen en hotelkamers komen.  Stagiaires 
en mensen met een afstand tot de 
 arbeidsmarkt zijn op een andere locatie  
in Almere al druk bezig om poppen, voor-
werpen en landschappen te maken. 

Ook hier is de financiering echter de 
 bottleneck. De realisatie van Witchworld 
kost zo’n 98 miljoen euro. Begin dit jaar 
haakte een belangrijke Chinese financier 
af. En al schijnen er nog gesprekken met 
andere financiers te zijn, ook Theunis 
zelf begint er nu aan te twijfelen of het 
pretpark van de grond komt. Als het niet 
lukt ‘is dat jammer’, zei hij in augustus 
dit jaar in een interview in NRC Handels-
blad. ‘Maar als team hebben we er altijd 
rekening mee gehouden dat het niet lukt. 
Tot nu toe is het een fantastische reis. We 
hebben al aan 500 mensen stageplaatsen 
geboden.’

KHet ontwerp was goed-
gekeurd, de uitvoering 
in volle gang. Maar 
daarna gebeurde er iets 
waardoor het project 
tot stilstand kwam. En 
wat er al stond, was te 
mooi of te duur om te 
slopen. Of er bleef hoop 
dat een project ooit, in 
de toekomst… Zo kent 
het Nederlandse land-
schap veel erfenissen 
van  onvervulde dromen. 
Kent u de verhalen 
erachter nog?

De ruïne van 
Kasteel Almere

Tekst Corien Lambregtse

iStockphoto

Erfenissen 
van onvervulde dromen
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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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‘WAT NAAR DE 
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KAN, MOET ER 

OOK NAAR TOE’
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rijze betonnen vloeren, wit gesausde wanden, met 
zilverfolie beklede leidingen langs de plafonds, kil 
 tl-licht. Het is koud in de gangen onder het minis-
terie van Financiën aan het Korte Voorhout. In de 
 verte loopt een ambtenaar in korte broek, een sport-
tas om zijn schouder, op weg naar de fitnessruimte. 
Petra Junier opent een deur. ‘Hier staan de spullen 
van overleden Nederlanders van wie de erfgenamen 
zich nog niet hebben gemeld.’ 

Het is een ruimte als zoveel andere opslagruimtes. In archiefkasten staan ver-
huisdozen opgestapeld. Doorzichtige opbergdozen, van het soort dat je ook bij 
 Blokker kunt kopen, met daarin plastic zakjes met van alles en nog wat. Alles 
staat gerangschikt op alfabet, op naam van de overledenen aan wie al die spullen 
ooit toebehoorden. Bezittingen die een logische plek hadden in hun huizen, hun 
levens. Ze noteert in het logboek op welk tijdstip ze binnenkomt, de reden van 
haar bezoek, het aantal bezoekers, en straks, hoe laat ze vertrekt. ‘We beheren 
hier andermans eigendommen. Dus moeten we daar zorgvuldig mee omgaan.’ 

Petra Junier is sectiehoofd onbeheerde nalatenschappen van het Rijksvastgoed-
bedrijf. ‘Op 1 januari 2003 veranderde het erfrecht ingrijpend. Erfgenamen 
 werden verdeeld in vier groepen, volgens hun graad van bloedverwantschap.  
Na twintig jaar is het recht om aanspraak te maken op de nalatenschap verjaard. 
Wat ook veranderde is de verantwoordelijkheid van Domeinen Onroerende Zaken 
– het huidige Rijksvastgoedbedrijf. Volgens het oude erfrecht was het de taak  
van Domeinen om voor het afwikkelen van onbeheerde nalatenschappen een >>   

GEEN ENORME 
OPSLAGRUIMTE 
IN DE KELDERS 
VAN EEN HAAGS 
MINISTERIE, VOL 
MET VERHUIS-
DOZEN EN  LOSSE 
GOEDEREN VAN 
 NEDERLANDERS 
DIE ZIJN 
 OVERLEDEN. 
PLUS: 84  VOLLE 
 WONINGEN, 
 VERSPREID 
OVER HET LAND, 
 WAARVAN DE 
BEWONERS 
ER NIET MEER 
ZIJN. ALLES IS IN 
 BEHEER BIJ HET 
RIJKSVASTGOED-
BEDRIJF, DAT 
BLIJFT ZOEKEN 
NAAR  EVENTUELE 
 ERFGENAMEN.

Tekst Barbara Schilperoort
Fotografie Marcel Molle
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curator aan te stellen. Én om na het 
afronden van diens werkzaamheden ook 
zijn eind afrekening te controleren. In de 
nieuwe wet was die verantwoordelijk-
heid bij vergissing komen te vervallen. 

Voortaan stond alleen ‘de Staat’ genoemd. 
Daarom besloot de toenmalige staatsse-
cretaris van Financiën deze afdeling op te 
richten. Want we willen voorkomen dat er 
geld tussen wal en schip valt.’ (zie kader 
Wat doet het Rijksvastgoedbedrijf?) Zelf 
was ze een van de eerste medewerkers. 
Inmiddels telt haar afdeling tien collega’s. 

OUDE KLOK
Zodoende ligt hier een oude klok, die op de 
meest onverwachte momenten begint te 
slaan. Zonder dat iemand hem aanraakt 
of opwindt. Wie bespeelde ooit de viool in 
zijn met olijfkleurig fluweel beklede kist? 
Wie droeg die sieraden en voelde zich de 
koningin van het bal? Het zijn spullen die 
meteen tot de verbeelding spreken. Een 
doos met oude fototoestellen, de stapels 
albums met postzegelverzamelingen. Een 
houten plank met daarop de naam van 
een buitenhuis. Een opbergdoos met oude 

paspoorten. ‘Die zijn eigendom van de 
Staat en gaan dus terug naar het minis-
terie van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties.’ Een soort ijzeren schatkist 
bevat doosjes van wijnrood en blauw 
fluweel met oude munten. Schilderijen 
zijn ingepakt in bubbeltjesplastic, met een 
foto van de afbeelding achterop geplakt. 
‘Straks maken we misschien een achter-
kleinkind heel blij. Omdat hij het schilde-
rij herkent dat altijd in het huis van zijn 
grootouders hing. En omdat hij zich dan 
de anekdote herinnert dat de schilderende 
overgrootvader altijd op vrije zondagen 
naar de kust ging, zijn schilderkist onder 
zijn arm. Wie weet. De waarde van al deze 
spullen zit hem ook in de herinneringen. 
Daarom bewaren we ook veel fotoalbums. 
Zoals dit, waarin zorgvuldig genoteerde 
bijschriften verhalen van een vakantie in 
de Duitse bergen, nog voor de oorlog.’

84 VOLLE HUIZEN
In het hele land beheert het Rijksvast-
goedbedrijf momenteel 84 volle huizen, 
huur- en koopwoningen, waarvan de 
bewoners al lang zijn overleden. ‘Een 
huurovereenkomst eindigt aan het einde 
van de tweede maand na de maand van 
overlijden. Als er geld is, kunnen wij de 
huur verlengen en uit de nalatenschap 
betalen. Huizen waarvan de hypotheek 
is afgelost blijven soms wel tien jaar lang 
ongebruikt staan. Volledig ingericht. Pas 
als iemand belangstelling voor dat huis of 
die plek toont, gaat het balletje rollen.’ 

Het Rijksvastgoedbedrijf wordt via 
bewindvoerders, woningcorporaties, de 
Belastingdienst en gemeenten ingescha-
keld om testamenten en erfgenamen op te 
sporen. ‘We zijn aangesloten op de GBA, 
de gemeentelijke basisadministratie. 
Voor aanvullend onderzoek hebben we 
toegang tot het Centraal Bureau voor de 
 Genealogie. En we hebben relaties met 
bureaus in het buitenland. Want soms 
kom je aan het andere eind van de wereld 
terecht.’ 
Ze vertelt van het pand waarin de politie 
ooit een hennepkwekerij had  aangetroffen 
en waar je aan de hele inrichting nog >> 

De waarde van 
al deze spullen 
zit hem ook in de 
herinneringen
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Gemeenten, woningbouwverenigin
gen, de belastingdienst en bewind
voerders die op zoek zijn naar moge
lijke erfgenamen van een overledene 
kunnen terecht bij het Rijksvastgoed
bedrijf. ‘Wij hebben een handreiking 
opgesteld met praktische informatie 
en tips bij het afhandelen van deze 
onbeheerde nalatenschappen. Een 
eerste stap is het opvragen van de 
akte van overlijden. Iemand moet na
melijk aangifte hebben gedaan. Vaak 
is dat een bekende, die misschien ook 
meer weet van de familieomstandig
heden. In het boedelregister, de griffie 
van de rechtbank, is mogelijk terug 
te vinden of iemand de erfenis heeft 
verworpen. Daaruit kan ook blijken 
of een notaris misschien al bezig is 
geweest met de afhandeling. Bij het 
Kadaster is te zien of de overledene 
eigenaar was van onroerend goed. En 
in het Centraal Testamentenregister is 
terug te vinden of hij of zij überhaupt 
een testament heeft opgesteld.’

Als er geen testament is te vinden, als 
geen erfgenaam zich meldt, als geen 
enkele partij de afwikkeling van de 
nalatenschap op zich neemt,  kunnen 
de medewerkers van de sectie Onbe
heerde Nalatenschappen binnen 
de directie Transacties en Projecten 
van het Rijksvastgoedbedrijf in actie 
komen. Petra Junier: ‘Daaraan zijn 
natuurlijk kosten verbonden. Daarom 

onderzoeken we eerst of de baten in 
verhouding staan tot de kosten. Pas 
dan beginnen we de speurtocht naar 
onbekende erfgenamen. Zodat de 
onbeheerde nalatenschap alsnog een 
beheerder krijgt.’ 

Versterferfrecht
Als de overledene geen testament 
heeft opgesteld, dan regelt de wet de 
verdeling van de erfenis volgens het 
versterferfrecht. Erfgenamen zijn in 
vier groepen van bloedverwantschap 
onderverdeeld:
•  partner en kinderen, 
• ouders, broers, zussen, 
• grootouders en 
• overgrootouders. 
Pas als in een groep géén familielid 
aanwezig is of niemand de erfenis 
aanvaardt, komen mensen uit de 
daaropvolgende groep als erfgenaam 
in aanmerking.

‘Wij zoeken tot de zesde graad van 
bloedverwantschap. Als na al ons 
speurwerk toch onduidelijk blijft of er 
erfgenamen zijn die mogelijk aan
spraak op de nalatenschap kunnen 
maken, dan wordt geld twintig jaar 
bewaard in de zogeheten Consig
natiekas. Wanneer niemand zich in 
die periode heeft gemeld, vervalt het 
geld aan de Staat. Ook de spullen in 
het depot van het ministerie blijven 
daar twintig jaar staan.’

WAT DOET HET RIJKSVASTGOEDBEDRIJF?

RIJKSVASTGOEDBEDRIJF BEHEERT ONBEHEERDE NALATENSCHAPPEN
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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

Elk kind een familie



goed kon zien wat hier was gebeurd. ‘De 
eigenaar was later naar het buitenland 
vertrokken, daar getrouwd én  overleden. 
Dan moet je op zoek naar eventuele 
 na komelingen.’ 

OUDE SOK
De mensen die de woning van een over-
ledene binnengaan zijn taxateurs, ont-
ruimers en collega’s, in steeds wisselende 
groepjes van twee. Soms is de politie 
aanwezig. ‘We inventariseren eerst of 
er sieraden, kostbaarheden en geld zijn. 
Ja, die kunnen inderdaad in een oude 
sok verstopt zitten. Of onder het matras. 
Die spullen stellen we meteen veilig. We 
gebruiken handschoenen, zijn allemaal 
ingeënt. Want je weet nooit wat je zult 
aantreffen. Of hoe vies het is, zodat je 
schoenen bij elke stap vastplakken aan de 
vloer. Of dat het kraakhelder en opge-
ruimd is, zodat we alleen het stof van 
jaren laten opdwarrelen.’ 

Achter elke onbeheerde woning en elke 
onbeheerde nalatenschap zit een verhaal. 
Zoals dat van de broer en zus die niet 
samenwoonden maar wel vaak bij elkaar 
waren. Bij het overlijden van de broer, 
trof men in huis ook het dode lichaam van 
zijn zus aan. Ze bleek al twee weken te 
zijn overleden. ‘Sommige mensen leven nu 
eenmaal afgezonderd van alles en ieder-
een. Dan sterven ze ook alleen. Anderen 
doen dat ook, maar hebben misschien 
juist een leuk en vol leven gehad. Alleen 
hebben ze nooit een testament opge-
maakt. Als ze dat wel hadden gedaan, zou 
dat ons werk veel eenvoudiger maken…’  

WEESAUTO’S
Tot er een erfgenaam is gevonden beheert 
het Rijksvastgoedbedrijf het huis. Contro-
leert of er geen gaslekkages plaatsvinden, 
draait ’s winters de buitenkranen dicht, 
zodat de waterleiding niet kan springen. 
Voelt dat niet unheimisch? ‘Welnee, je 
voelt je vooral superverantwoordelijk!’  
De ‘weesauto’s’ van de overledenen wor-
den tijdelijk beheerd door de Domeinen 
Roerende Zaken (DRZ), die de Staat als 
eigenaar van roerende zaken vertegen-

woordigt. DRZ is een directie van het 
ministerie van Financiën en onder andere 
ook de wettelijke bewaarder van in beslag 
genomen goederen. 

Petra Junier weet zich nog goed haar 
allereerste casus te herinneren. De leraar 
biologie bleek een verzamelaar van 
 curiosa. In zijn laboratorium stonden hele 
rijen glazen potten met insecten en kleine 
dieren op sterk water. Sommige potten 
bleken ook menselijke resten te bevatten. 
Vertwijfeld vroeg ze zich af waar ze aan 
was begonnen. 
‘In het begin kregen we 400 onbeheerde 
nalatenschappen aangemeld. Nu zijn dat 
er 1.200 per jaar en werken we met 60 ge-
meenten samen. Niet iedereen is blij met 
een erfenis. Het komt geregeld voor dat 
mensen weigeren hem te aanvaarden.  
Familieruzies kunnen lang doorwerken. 
Wie een hekel heeft aan een ander, wil 
dan ook diens geld niet erven. Maar 
gelukkig kunnen we velen wel blij maken. 
Want alles dat naar erfgenamen kan, 
moet er ook naar toe! Wel zo rechtvaardig, 
toch?’  
Van onbeheerd naar beheerd. Zo snel 
mogelijk. Dat wil het Rijksvastgoedbedrijf. 
Daarom hoopt het nog meer bekendheid 
te krijgen. << 

Achter elke 
onbeheerde 
woning en elke 
onbeheerde 
nalatenschap 
zit een verhaal
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Eerlijk zullen we alles 
delen, ofwel: de algehele 

gemeenschap van goederen. 
Vanzelfsprekend als u gaat 

trouwen? Niet meer sinds 
1 januari 2018. Sindsdien 
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.

Tekst Dorine van Kesteren | Beeld iStockphoto

TROUWEN IS 
NIET MEER 
VANZELFSPREKEND 
ALLES DELEN! 

HUWELIJK SINDS 2018 NIET 
MEER WAT HET GEWEEST IS 



an oudsher zijn 
wij het land 
waar echte-
lieden geen 
scheidings-
wandje zetten 
tussen mijn 
en dijn. Voor 
echtparen die 
geen andere 
afspraken 

maken voordat zij een huwelijk of geregis-
treerd partnerschap aangaan – ongeveer 
75 procent van de Nederlandse paren 
– gold automatisch de algehele gemeen-
schap van goederen. Dat betekent dat alle 
bezittingen en schulden die voor of tijdens 
het huwelijk werden opgebouwd, gemeen-
schappelijk 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 be-
schouwing als de erflater of schenker dit 
expliciet heeft vermeld in bijvoorbeeld 
een testament. Aanstaande echtgenoten 
die dit niet willen, moesten bij de notaris 
huwelijkse voorwaarden laten opmaken. 
In die akte wordt vastgelegd wie  waarvan 
eigenaar is en hoe bij echtscheiding of 
overlijden de bezittingen en schulden 
moeten worden verdeeld.

Achterhaald en ouderwets, in een tijd van 
individualisering en financiële onafhan-
kelijkheid, vond de meerderheid van het 
parlement. Bovendien liep Nederland 
internationaal uit de pas met de algehele 
gemeenschap van goederen. Nederland, 
Zuid-Afrika en Suriname waren de enige 
landen ter wereld met dat systeem. >>

V

TROUWEN IS NIET MEER VANZELFSPREKEND ALLES DELEN! 
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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 
en giften. Uw gift is daarom van harte welkom en goed besteed.

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
1098 TZ  Amsterdam
Telefoon 0900-2100000
directie@dierenambulance-amsterdam.nl www.dierenambulance-amsterdam.nl

De NPV-
Levenswensverklaring,
uw visie vastgelegd

www.npvzorg.nl/levenswensverklaring
    tel. (0318) 54 78 88zorg voor het leven

Bestel direct via sdu.nl/pensioen

Pensioen en de 
belangrijkste 
toekomst-
voorzieningen

In dit boek komen de drie pijlers van toekomstvoorzieningen aan bod.

→ Civiel en fiscaalrecht

→ Europees en internationaalrecht

→ Sociale zekerheidsrecht

Toekomstvoorzieningen betreffen een breed terrein waarbij heel diverse

regelgeving een rol speelt. Daarom is in dit boek gekozen voor een

thematische aanpak, waardoor de onderwerpen besproken kunnen

worden met inachtneming van de diverse wet- en regelgeving die  

daarop van toepassing is en waarbij de samenhang tussen de pijlers  

aan bod kan komen.
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De Wet beperking wettelijke gemeenschap 
van goederen is ingegaan op 1  januari 
2018 en geldt voor huwelijken die 
 sindsdien worden gesloten. De beperkte 
gemeenschap, het woord zegt het al, is een 
uitgeklede vorm van de algehele gemeen-
schap van goederen. Het vermogen en de 
schulden die de aanstaande echtelieden 
vóór het huwelijk hebben opgebouwd, blij-
ven 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 voornaam-
ste kritiek op het trouwen nieuwe stijl: 
het is allemaal een stuk ingewikkelder 
geworden. 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 docu-
menteren. De wet zegt: zaken die tijdens 
het huwelijk zijn verworven, zijn gemeen-
schappelijk, tenzij aangeschaft met privé-
vermogen. 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 
 Advocaten in Rotterdam.

ROND DE TAFEL
De Weerd adviseert aanstaande echtelie-
den om nog voordat zij gaan trouwen een 
duidelijke lijst te maken met de bezittin-
gen en schulden van beide  partijen. ‘Daar-
na 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 ge-

beurd die gevolgen hebben voor onze ver-
mogensrechtelijke verhouding? Bijvoor-
beeld: hebben we een huis of een andere 
grote aankoop gedaan waarin een van 
beiden een groot bedrag aan privégelden 
heeft geïnvesteerd? Wat zijn de gevolgen 
van die investering: is het aangekochte 
goed privé of gemeenschappelijk gewor-
den? En wat spreken we af: moet de een 
het geïnvesteerde bedrag op enig moment 
geheel of gedeeltelijk terugbetalen aan de 
ander, al dan niet met rente?’ 

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 voor-
waarden. 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 nu nooit meer 
nodig zijn. Een misverstand, aldus De 
Weerd. ‘Zo moeten aanstaande echtgeno-
ten 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 ook het tijdens de 
samenwoonperiode opgebouwde vermogen 
te delen.’
Ook voor ondernemers is het nog steeds 
raadzaam huwelijkse voorwaarden op te 
stellen. Alleen zo kunnen zij voorkomen 
dat eventuele zakelijke schuldeisers zich 
kunnen verhalen op de beperkte gemeen-
schap. 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 vergoe-
ding voor de kennis, vaardigheden en >> 

Pas op: 
huwelijkse 
voorwaarden 
zijn vaak nog 
wel degelijk 
nodig
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Ons doel: samen 
naar een beter 
leven met reuma

Laat uw erfenis helpen 
reuma te genezen
Ruim twee miljoen mensen in Nederland, jong en oud hebben een vorm van reuma.  
Zij doen er alles aan om zo positief mogelijk in het leven te staan maar elke dag weer 
hebben zij te maken met pijn, vermoeidheid en onbegrip.

ReumaNederland maakt wetenschappelijk onderzoek naar alle vormen van reuma mogelijk, 
want daar ligt de sleutel. Uw erfenis maakt het mogelijk om hier fors in te blíjven 
investeren, en zo steeds dichter bij de oplossing te komen. Daar gaan wij elke dag weer 
voor – en met succes!

Wilt u uw nalatenschap betekenis geven en ons helpen om dichterbij de oplossing te 
komen? Neem gerust contact op als u vragen heeft, of wanneer u behoefte heeft aan  
een persoonlijk gesprek om uw wensen te bespreken. Wij helpen u graag.

“Nalatenschappen zijn een 
belangrijke levensader voor ons. 
Bijna een derde van de inkomsten 
voor reuma bestrijding is te 
danken aan mensen die 
ReumaNederland hebben 
opgenomen in hun testament.’

‘Graag voorzie ik u vrij blijvend  
van informatie en help ik u 
wanneer u meer wilt weten over  
de mogelijk heden van nalaten  
aan ReumaNederland.’

Wilt u meer weten? 
Vraag de brochure Nalaten aan  
via nalaten@reumanederland.nl  
of bel voor een vrijblijvend advies.

Servicebureau Schenken  
en Nalaten
020 589 64 50
nalaten@reumanederland.nl

Stichting ReumaNederland
Dr. Jan v. Breemenstraat 4, 1056 AB Amsterdam
KvK-nummer 40408531
IBAN: NL64 ABNA 0433 533 633
reumanederland.nl Erkend als ANBI

Mr. Margriet Westra,  

notarieel jurist ReumaNederland
Mr. Margriet Westra, 
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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 voor-
huwelijks ondernemingsvermogen, 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 recht-
spraak 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.’

Een ander veelvoorkomend misverstand 
is dat uitsluitingsclausules nu niet meer 
nodig zijn. De Weerd: ‘Ook in het nieuwe 
regime geeft alleen een uitsluitings-
clausule 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 
erfenissen en schenkingen wél in de be-
perkte gemeenschap van goederen vallen. 
En dan sta je als erflater of schenker 
gek te kijken. Een in een testament of 
schenkingsovereenkomst opgenomen 
 uitsluitingsclausule gaat boven huwelijk-
se voorwaarden.’

AFWIKKELING 
De nieuwe wet heeft ook gevolgen voor 
de afwikkeling 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 bezittingen 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 nauwkeurig worden bekeken. Idea-
liter is dit netjes bijgehouden tijdens het 
huwelijk, maar als dit niet zo is, wordt dit 
een flinke klus voor de erfgenamen.’

Bij de parlementaire behandeling van het 
wetsvoorstel stelden christelijke opposi-

tiepartijen destijds dat het wetsvoorstel 
van geliefden elkaars boekhouders maakt. 
 Advocaat De Weerd vindt dat echter niet 
bezwaarlijk. ‘Naast een liefdesrelatie 
is het huwelijk ook zeker een zakelijke 
relatie. Het is dus niet slecht dat echt-
genoten wat meer elkaars boekhouder 
worden. Mede omdat daardoor bij een 
echtscheiding veel discussies kunnen 
worden voorkomen. Nogmaals, het leven 
is vaak sterker dan de leer, maar het zou 
mooi zijn als de wet mensen aanzet om 
wat eerder en serieuzer na te denken over 
wat precies van wie is.’ >>
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TROUWEN IS NIET MEER VANZELFSPREKEND ALLES DELEN! 

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

Wat moet u doen of juist laten nu de nieuwe wetgeving in wer-
king is getreden? 

• Laat u goed voorlichten door een notaris of familierechtadvocaat 
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 meeromvat
tende gemeenschap van goederen wilt trouwen.

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

• Houd, als u eenmaal bent gehuwd in een beperkte gemeen
schap van goederen, een goede administratie bij. Maak ieder jaar 
de financiële balans op. Leg op het moment zelf de juiste docu
mentatie aan – aankoopbewijs, bankafschrift – waaruit blijkt of 
een bepaalde aanschaf privé of gemeenschappelijk is. Maak af
spraken over de gevolgen van vermogensverschuivingen (schen
kingen van de ene aan de andere partner). Dit maakt de boe
delscheiding een heel stuk eenvoudiger als u later onverhoopt 
toch uit elkaar gaat. Hetzelfde geldt voor de afwikkeling van de 
nalatenschap als een van de echtelieden komt te overlijden.

• Denk niet: de nieuwe wet maakt uitsluitingsclausules 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 schenkingsovereen
komst. Het is namelijk altijd mogelijk dat uw (schoon)kinderen 
later afwijkende huwelijkse voorwaarden maken.

Het huwelijk is 
een liefdesrelatie, 
maar ook een 
zakelijke relatie’

‘
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De meeste Nederlanders praten 
niet graag over geldzaken. 
Binnen het huwelijk of een 

samenwoonrelatie is dat niet 
anders. Toch is het goed om 

geld bespreekbaar te maken. 
Dit kan veel irritaties of 

problemen voorkomen. 

PRATEN 
OVER 
GELD 
IN EEN 
RELATIE: 
HOE DOE 
JE DAT? 
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TROUWEN IS NIET MEER VANZELFSPREKEND ALLES DELEN! 

Geld is een belangrijker aanleiding voor 
echtelijke ruzies dan het huishouden of de 
kinderen. Soms zitten de partners 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 minutieuzer 
bij dan mannen. ‘Geldzaken kunnen tot 
relatiebreuken leiden’, zegt Anna van der 
Schors, senior wetenschappelijk mede-
werker bij het Nationaal Instituut voor 
Budgetvoorlichting (Nibud). 

Uit onderzoek van het Nibud onder 
 samenwonende partners blijkt dat 60 pro-
cent 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 prioritei-
ten? 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 alle wachtwoorden en 
inlogcodes te vinden zijn. Het wordt overi-
gens steeds lastiger om het totaalover-
zicht te houden in een tijd dat steeds meer 
organisaties digitaal communiceren, via 
de persoonlijke mail of een ‘mijn-omge-
ving’ van een van beide partners.’ 

DOCUMENTATIE 
De nieuwe Wet beperking wettelijke 
gemeenschap van goederen vraagt een 
nauwkeurige documentatie van vermo-

gens en schulden in een huwelijk, als 
voorbereiding op een eventuele echtschei-
ding 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 men-
sen 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.’ <<

STAPPENPLAN OM GELD BESPREEKBAAR TE 
 MAKEN

• Het Nibud heeft een stappenplan gemaakt om geld bespreek
baar te maken in een huwelijk of samenwoonrelatie: 

• Stap 1: hoe denken beide partners over geld? U voorkomt pro
blemen als u meer weet van elkaar op financieel gebied. Het 
liefst al voor u gaat samenwonen. 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 gespannen sfeer, maar op een 
rustig moment, waarop u beiden voldoende tijd heeft.

• Stap 3: hoe vindt u dat uw partner met geld omgaat? 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 verenigbaar? 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 jaarbegroting (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 voor
delen van een verstandige omgang met geld.

Bron: www.nibud.nl

Houd elkaar in 
een relatie op 
de hoogte van 
de financiën’

‘
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Oud bruin 
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De oudste biertapperij staat in Doesburg. Daarover is men het wel eens. Over het oudste 
café van Amsterdam wordt echter al jaren herrie gemaakt. Voor nu en later duikt in het 
erfgoed van de Nederlandse horeca. We bezochten vier oudjes.

De Bogt fen Guné (1641)
Vijverstraat 1, 8801 TT Franeker

Goedkoop bier voor de Friese studentjes

De klok zegt dat het avond wordt, maar de late 
nazomerzon is deze zaterdag in Franeker min-
stens zo eigenzinnig als de stamgasten. Aan 
de bar in De Bogt fen Guné zit een Fries vijftal. 
Hun gespreksonderwerp is de mentaliteit van 
de Noord-Hollanders. ‘Niet erg betrouwbaar’, is 
nog het mildste oordeel. En hun arbeidsethos 
is ook al niet om over naar huis te schrijven. 
‘Onbegrijpelijk dat in Noord-Holland nog een 
bedrijf kan bestaan’, wordt gezegd. De kaste-
lein, want zo mag je hem in dit stokoude café 
nog best noemen, schenkt nog eens in. En hij 
doet wat goede kasteleins horen te doen: min-
zaam glimlachen en soms maar beter zwijgen.

Het pand dateert van het einde van de zestien-
de eeuw en de buitenkant staat nog fier over-
eind. De eerste herbergier vestigde zich er in 
1641 en sindsdien is het vrijwel onafgebroken 
bewoond geweest door kasteleins. Volgens de 
annalen is de naam De Bogt fen Guné bedacht 
door een zekere Jan Alesz, die zich omstreeks 
1664 in het pand vestigde. Alesz was een zee-
kapitein die kapitaal had vergaard met handel 
aan de Goudkust. Zijn vaarroute daarheen ging 
altijd door een zeestraat met de naam: Bocht 
van Guinée.
Tussen 1585 en 1811 had Franeker nog een 
eigen universiteit, schuin tegenover De Bogt 
fen Guné, dat destijds al een pleisterplaats 
was voor de studenten, die als leden van de 
academie waren vrijgesteld van accijnzen op 
bier. In 1935 werd de kroeg uitgeroepen tot 
vaste sociëteit voor Friese studenten aan alle 
Nederlandse hogescholen en academies. Allard 
Hutten, exploitant van ‘De Bogt fen Guné’, gaat 
nog steeds prat op de traditie dat zijn etablis-
sement het oudste studentencafé van Neder-
land is. Hij ontvangt nog vaak studentenvereni-
gingen en elk jaar rond Kerstmis houden de 
gezamenlijke Friese studentenverenigingen  
(De Federaasje fan Fryske Studinteferienings) in 
de bovenzaal een congres.

Aan de buitenkant zou je het niet zeggen, 
maar er is veel plek in het gebouw. Alleen al 
beneden staan drie bars en naast het bruine 
café is er een flinke ruimte voor feesten en par-
tijen. Die ruimte is hard nodig, al was het maar 
omdat zich naast het café op het Sjûkelân een 
groot kaatsveld bevindt. Het café is tegenwoor-
dig dan ook een stamkroeg voor kaatsliefheb-
bers. Eind juli of begin augustus wordt hier de 
jaarlijkse PC gehouden, het Wimbledon van 
de Friese kaatssport. En zoiets trekt al gauw 
10.000 man. Gelukkig kan Allard Hutten dan 
ook buiten een flink aantal tappunten openen.

VOOR NU EN LATER WINTER 2018-2019
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WAT WILT U 
IN UW 

LAATSTE 
LEVENSFASE?

LEG HET 
EENS VAST!
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oe wil ik het einde van mijn leven? Wanneer ‘hoeft 
het voor mij niet meer’? Sommige mensen hebben 
een duidelijk antwoord op die vraag, bijvoorbeeld: als 
ik mijn naasten niet meer herken, wil ik niet meer 
leven. Of juist: ik ben tegen euthanasie en wil daar-
om behandeld worden zolang dat medisch zinvol is. 
Voor veel andere mensen is het een vraag die maar 
moeilijk te beantwoorden is. De keuze waar we in de 
laatste levensfase voor staan is namelijk niet simpel-
weg: wel of geen euthanasie.

Het begint met de moed bijeenrapen om erover na te denken. ‘Als je ziek bent 
of een kwetsbare gezondheid hebt, wordt het alleen maar moeilijker om over je 
levenseinde na te denken’, zegt Agnes Wolbert, directeur van de Nederlandse 
Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). ‘Wij raden mensen aan om 
de zaken die ze willen, te regelen als ze nog gezond zijn. Dat geldt met name voor 
alleenstaanden zonder kinderen. Maar ook als er wél familie is, is het goed dat er 
iets op papier staat. Bijvoorbeeld dat je niet meer behandeld wilt worden als er 
geen uitzicht meer is op een waardig leven.’

‘Natuurlijk is het goed iets vast te leggen, maar in de praktijk doen mensen dat 
vaak pas als ze in een levensfase van kwetsbaarheid komen’, zegt Klaas Jan 
Rodenburg, voorzitter van de Stichting Zorgverklaring. Die stichting stelt formats 
beschikbaar voor verklaringen waarin mensen kunnen aangeven wat ze in de 
laatste fase van hun leven op medisch gebied wel en niet willen. ‘Je kunt kwets-
baar worden op je 90e, maar ook al op je 48e als je voor een spannende operatie 
staat. Of je wel of niet iets vastlegt, heeft ook te maken met de mensen die je om 
je heen hebt: vertrouw je erop dat anderen goede besluiten zullen nemen, of wil je 
toch liever zelf iets vastleggen?’
‘In de ideale situatie gaat een gesprek met je naasten vooraf aan het vastleggen 
van wensen’, stelt Rineke Heij, beleidsadviseur bij de NPV, een christelijke orga-
nisatie die ‘opkomt voor kwetsbaar leven’. 
‘Alleen je wensen vastleggen zorgt voor juridisering van de laatste levensfase. 
Het gesprek erover met de omgeving en de (huis)arts maakt die fase juist zinvol.’ 
Een wilsverklaring zoals de NPV-Levenswensverklaring, kan een goede kapstok 
zijn om dat gesprek aan te gaan, zegt Heij. ‘Als je je wensen hebt besproken met 
je naasten en je zorgverlener, heb je meer kans dat je het levenseinde krijgt dat je 
voor ogen hebt of dat bij je past.’

HOUVAST
Een wilsverklaring gaat over de zorg in de laatste levensfase. Daarnaast is het 
mogelijk een euthanasieverzoek op te stellen: de wens om het leven vrijwillig >> 

WAT WILT U IN UW LAATSTE LEVENSFASE? LEG HET EENS VAST!

Een vraag die 
we liever voor 
ons uitschuiven: 
welk lijden vind 
ik aan het einde 
van mijn leven 
aanvaardbaar en 
wat kan ik daar
omtrent regelen? 
Toch is het goed 
daar tijdig over 
na te denken 
en iets vast te 
 leggen. Wat u wel 
wilt, maar ook 
wat u niet wilt. 
Er zijn genoeg 
mogelijkheden.

Tekst Berber Bijma
Beeld iStockphoto 

H

Agnes Wolbert:
‘Regel de zaken als 
je nog gezond bent’

VOOR NU EN LATER WINTER 2018-2019



te beëindigen. Met een wilsverklaring 
wordt een vertegenwoordiger aangewezen 
die namens de opsteller spreekt als die 
daar zelf niet meer toe in staat is. Bij een 
euthanasieverzoek zal de patiënt zelf, 
tot aan het moment van de ingreep, blijk 
moeten geven vrijwillig het leven te willen 
beëindigen.  
Wat kun je precies vastleggen over die, 
vaak grillige en complexe, laatste fase? ‘Je 
kunt omschrijven wat voor jou wel of geen 
kwaliteit van leven is’, zegt Rodenburg. 
‘Dat kan met heel concrete begrippen 
als dementie of coma. Je kunt bijvoor-
beeld een behandelverbod opnemen: de 
wens om in bepaalde situaties niet meer 
gereanimeerd of anderszins behandeld 
te worden. Voor een partner kan dat een 
houvast zijn. Je kunt ook vastleggen wat 
je wél wilt, bijvoorbeeld geestelijke zorg, 
muziek, pijnstilling, of bepaalde situaties 
waarin je juist wel verder behandeld wilt 
worden. Verder kun je ook vastleggen wat 
je wilt dat er met je lichaam gebeurt na 
je overlijden, of je het bijvoorbeeld ter be-
schikking wilt stellen van de wetenschap.’

‘De NPV heeft een eigen ”Levenswens-
verklaring” uitgebracht’, vertelt Heij. 
Die gaat meer over uitgangsprincipes 
dan over concrete situaties waarin wel 
of niet doorbehandeld kan worden. ‘In 
onze verklaring staat de wens centraal 
om  optimale medische zorg te ontvangen 
die de waarde van het leven ondersteunt 
tot het natuurlijke einde zich aandient. 
Wat er in een concrete situatie wel of niet 
wordt gedaan, wordt besloten in overleg 
met de vertegenwoordiger die in de ver-
klaring is aangewezen.’ 
‘De NPV-Levenswensverklaring is bedoeld 
voor mensen die euthanasie niet als een 
optie zien en tegelijkertijd overbehande-
ling willen voorkomen’, benadrukt Heij. 
‘Wij zijn er geen voorstander van het 
 leven koste wat kost te rekken. Over-
behandeling voegt geen waarde aan het 
leven toe. Voor iemand met hartproble-
men kan het heel reëel zijn om af te zien 
van reanimatie.’ Om patiënt en vertegen-
woordiger bij te staan, heeft de NPV een 
advieslijn die 24/7 bereikbaar is. 

EUTHANASIE
In een euthanasieverzoek wordt – de 
term spreekt voor zich – de wens vastge-
legd om in bepaalde situaties euthanasie 
verleend te krijgen. ‘In die wilsverklaring 
leg je vast onder welke omstandigheden 
je euthanasie zou willen. Het is natuurlijk 
moeilijk vooraf precies in te schatten welk 
lijden je aanvaardbaar vindt, en vaak 
verandert dat ook nog als mensen zich 
ermee geconfronteerd zien’, zegt Wolbert. 
‘Maar veel mensen hebben wel een beeld 
van wat ze absoluut niet willen. Daarom 
is het belangrijk dat je het gesprek met je 
huisarts op tijd aangaat, zodat hij je goed 
kent en met je kan meedenken.’

Of iemand een euthanasieverzoek ook 
met de naasten doorspreekt, is in de 
praktijk heel verschillend, merkt Wolbert. 
‘De ene persoon vindt het belangrijk dat 
de familie zich kan vinden in het verzoek, 
de ander vindt dat hij of zij uiteindelijk 
zélf over het eigen levenseinde gaat. In 
ieder geval is het goed er regelmatig met 
je arts over te spreken, zolang je nog 
 wilsbekwaam bent. De (huis)arts moet 
kunnen vaststellen of je verzoek welover-
wogen en actueel is. Dat is een complexe 
afweging die artsen niet iedere dag 
hoeven te maken. Voor hen is het daarom 
essentieel dat er een schriftelijke verkla-
ring ligt en dat die ook regelmatig met de 
patiënt is doorgesproken, zodat de arts 
weet dat de wens actueel is.’

BESPREKEN MET HUISARTS
Vergeet niet een wilsverklaring goed door 
te spreken met de huisarts, benadrukken 
Heij, Rodenburg en Wolbert alle drie. 
 Rodenburg: ‘Een belangrijke functie van 
een zorgverklaring is dat je je door die op 
te stellen bewust wordt van welke situa-
ties zich kunnen voordoen. Het overleg 
met een arts helpt om die mogelijke 
 situaties goed te omschrijven. Mensen 
hebben niet altijd een reëel beeld van
wat in de laatste levensfase wel en niet 
mogelijk en reëel is. Het is essentieel je 
eigen ideeën te toetsen aan de ervaring 
van een huisarts’, zegt Heij.
Bij een mogelijke euthanasiewens in de 

Klaas Jan Rodenburg:
‘Toets je ideeën aan 
de ervaring van de 
huisarts’

Rineke Heij:
‘Spreek met je 
naasten en leg dan 
pas je wensen vast’
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toekomst, is het zeker van belang met de 
huisarts in gesprek te gaan, raadt Wolbert 
aan. ‘Huisartsen mogen weigeren eutha-
nasie uit te voeren en voor de patiënt is 
het geen afdwingbaar recht. Als de eigen 
huisarts geen euthanasie verleent, kan hij 
je doorsturen naar een collega die dat wel 
doet.’

VINDBAAR
Niet onbelangrijk: waar bewaar je eigen-
lijk een wilsverklaring? Bij de notaris is 
niet nodig, al kan dat wel, als onderdeel 
van een levenstestament (waarin ook 
financiële en materiële zaken rondom het 
overlijden zijn vastgelegd). De huisarts 
moet zéker een exemplaar hebben, omdat 
die als belangrijkste zorgverlener zeer 
waarschijnlijk het eerste aanspreekpunt 
zal zijn als er medische beslissingen 
moeten worden genomen. Verder moet ook 
de vertegenwoordiger die in de verklaring 
is aangewezen, goed op de hoogte zijn van 
het bestaan en de inhoud van een verkla-
ring. 
Heij: ‘Je eigen exemplaar kun je uiteraard 
beter niet achter slot en grendel bewaren, 
maar op een plaats waar je naasten snel 
zullen kijken.’

De Stichting Zorgverklaring adviseert 
‘alles rond het levenseinde’ in één map 
te bewaren. Rodenburg: ‘Wij vinden het 
een mooi idee om alles over levenseinde, 
uitvaartwensen, schenkingen et cetera te 
bewaren in één dossier op een zichtbare 
plek. Dat kan ook leiden tot een goed ge-
sprek met degenen die achterblijven.’ <<

WEBSITES DIE KUNNEN  
HELPEN

www.zorgverklaring.nl
www.thuisarts.nl
www.nvve.nl
www.npvzorg.nl
www.ikwilmetjepraten.nu

WELKE MOGELIJKHEDEN 
ZIJN ER?
Euthanasieverzoek: U legt de wens 
vast om in bepaalde omstandigheden 
euthanasie verleend te krijgen. De 
wettelijke voorwaarden voor euthana
sie zijn dat het lijden ‘uitzichtloos’ en 
‘ondraaglijk’ is. Dat wordt door een arts 
vastgesteld. Een euthanasiewens hoeft 
niet per se op papier te staan – ook 
een mondelinge verklaring tegenover 
de huisarts is geldig – maar dat kan 
wel problemen voorkomen.

Wilsverklaring (bijvoorbeeld Zorgver-
klaring of NPV-Levenswensverklaring): 
U legt vast welke zorg en behandeling 
u in de laatste levensfase wenst. Speci
fieke voorbeelden van een wilsverkla
ring zijn een behandelverbod en een 
nietreanimeerverklaring.

Behandelverbod: U legt de wens vast 
om in bepaalde omstandigheden níet 
behandeld te worden. Dat kan zijn als 
u in coma raakt of niet meer aan
spreekbaar bent.

Niet-reanimeerverklaring: Een 
verklaring waarin staat dat u niet 
gereanimeerd wilt worden als u een 
hartstilstand krijgt. U kunt een niet- 
reanimeerpenning dragen (met het 
oog op een hartstilstand in de open
bare ruimte), waaraan zorgverleners 
uw wens snel kunnen aflezen. Op de 
penning staat ter identificatie een foto.

Vertegenwoordiger aanwijzen: in een 
wilsverklaring kunt u aangeven wie 
 namens u met uw zorgverlener(s) 
praat en beslissingen neemt als u 
daartoe niet meer in staat bent.

Bewaar 
alles rond je 
levenseinde in 
een map’

‘



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!

De door armoede geteisterde bevolking van het geïsoleerde 
Boliviaanse Amazonegebied bestaat voornamelijk uit nakomelin-
gen van oude indianenstammen. Stichting Amazone Kinderen 
ondersteunt al sinds 1994 deze kwetsbare bevolkingsgroep. Wij 
stimuleren de ontwikkeling en zelfredzaamheid door het onder-
wijs te verbeteren en toegankelijk te maken voor alle kinderen, 

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

U bent van grote betekenis door onze hoopgevende hulpprojecten 
nu fi nancieel te ondersteunen of door Stichting Amazone Kinderen 
op te nemen in uw testament. 

Baron de Coubertinlaan 6, 2719 EL  ZOETERMEER, 079-3620703, www.amazonekinderen.nl
Door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI

Kijk op www.amazonekinderen.nl/uw-testament/ of bel met Monniek Leendertse 
van het secretariaat 079-3620703 om de informatiebrochure aan te vragen.
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e een vindt het een flop, 
anderen houden vol dat het 
een succes is. Het resultaat 
is in ieder geval anders dan 

verwacht. Eind jaren tachtig ontstond in 
Groningen het idee voor een revolutionair, 
water-, natuur- en woningbouwplan: de 
Blauwestad. Het project, gelegen tussen 
Scheemda, Winschoten en Finsterwolde, 
omvatte een compleet nieuw meer van 
ruim 800 hectare, 350 hectare nieuw 
natuurgebied, toeristische recreatieve 
voorzieningen en de mogelijkheid om te 
wonen aan het water en in de natuur.  
In 2005 werden honderden hectares land-
bouwgrond onder water gezet, waardoor 
het Oldambtmeer ontstond.  

De verwachting waren hoog gespannen. 
De Blauwestad moest de regio een  enorme 
impuls geven. Het zou een trekpleister 
worden voor mensen uit de Randstad die 
hier in groten getale dure villa’s zouden 

bouwen, waarna de hele economie zou 
opbloeien. Maar de werkelijkheid was 
weerbarstiger. De kopers bleven weg. De 
hele infrastructuur en de voorzieningen 
waren al aangelegd, maar de Blauwestad 
bleef leeg.
In 2010 kwam de Noordelijke Reken-
kamer met een vernietigend rapport: het 
project zou nooit kansrijk zijn geweest. De 
provincie moest er miljoenen op  afboeken. 
Het oorspronkelijke doel was 1.480 ge-
realiseerde dure woningen in 2016. Dat 
werd in 2013 bijgesteld naar 1.247 wonin-
gen en pas te bereiken in 2051. 

Het goede nieuws is dat de verkoop van 
kavels sinds 2015 in de lift zit. In plaats 
van dure vrijstaande villa’s, worden er nu 
ook projectwoningen gebouwd in goed-
kopere segmenten. Misschien komt de 
Blauwestad dus toch nog vol. Het is nog 
geen 2051.

Het ontwerp was goed-
gekeurd, de uitvoering 
in volle gang. Maar 
daarna gebeurde er iets 
waardoor het project 
tot stilstand kwam. En 
wat er al stond, was te 
mooi of te duur om te 
slopen. Of er bleef hoop 
dat een project ooit, in 
de toekomst… Zo kent 
het Nederlandse land-
schap veel erfenissen 
van  onvervulde dromen. 
Kent u de verhalen 
erachter nog?

De leegte van de 
Blauwestad

Tekst Corien Lambregtse

Foto M
arco van M

id
d

elkoop / H
olland

se H
oogte

D

Erfenissen 
van onvervulde dromen
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Onze droom is een wereld zonder kanker. Het Wereld 
Kanker Onderzoek Fonds werkt hier al bijna 25 jaar continu 
aan. Ook u heeft het vermogen om deze droom te helpen 
verwezenlijken. Een gift uit uw nalatenschap is een bijzondere 
manier om bij te dragen aan een 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 vandaag nog de Gids over nalaten aan door een e-mail 
te sturen naar informatie@wkof.nl onder vermelding van 
 ‘Gids over nalaten’. U kunt ons ook bellen voor een exemplaar  
op telefoonnummer 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

www.wkof.nl
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A

STICHTING AIDSFONDS
Wereldwijd leven bijna 37 miljoen 
mensen met hiv. Veelal jonge men-
sen, in de bloei van hun leven. Helaas 
is nog altijd geen geneesmiddel of 
vaccin tegen hiv. Wel zijn er levens-
reddende 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 weten-
schappelijk onderzoek, voorlichting, 
 preventie, hulp, zorg en toegang tot 
behandeling. In Nederland en in lan-
den waar dat het hardst nodig is.
Stichting Aidsfonds – STOP AIDS 
NOW! – Soa Aids Nederland

Contact
Postbus 10845
1001 EV Amsterdam
T 020  626 26 69 / 06  531 456 54 
(Noud Rietman)
E nrietman@aidsfonds.nl
www.aidsfonds.nl
IBAN NL37 INGB 0000 0089 57 leverd 
onder nummer 3705

ALZHEIMER NEDERLAND
Alzheimer Nederland heeft als missie 
dementie te voorkomen of genezen. 

Tot die tijd maken we ons sterk voor 
een betere levenskwaliteit voor men-
sen met dementie en hun omgeving.

Om oplossingen voor dementie 
 dichterbij te brengen, investeren 
wij in onderzoek naar preventie en 
 genezing. Maar ook onderzoek naar 
praktische oplossingen voor een 
beter leven met dementie nu. Daar-
naast bieden onze duizenden vrijwil-
ligers hulp en advies via 48 regionale 
afdelingen, 241 Alzheimer Cafés en 
de AlzheimerTelefoon.

Helpt u mee aan een oplossing? 
Draag bij aan een toekomst zonder 
dementie door ons te steunen met 
uw nalatenschap. Voor vragen of 
meer informatie kunt u 
contact opnemen met Eleonora 
Ludwig.

Contact
Postbus 2077
3800 CB Amersfoort
T 033 303 25 67
E nalaten@alzheimernederland.nl
www.alzheimernederland.nl

B

STICHTING BLINDENHULP
Vliegenvangerlaan 16
2566 RN ‘sGravenhage
T 070  368 39 66
E info@blindenhulp.nl
www.blindenhulp.nl
IBAN NL10 ABNA 0472 9814 98

C

STICHTING COLLECTIEVE 
ISRAËL ACTIE
Postbus 7858
1008 AB Amsterdam
T 020  644 84 29
www.israelactie.nl
IBAN NL91 INGB 0000 7777 77

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

HULP AAN DIEREN IN NOOD. OOK  
BIJ U IN DE BUURT.
Ook in Nederland worden dieren 
verwaarloosd, mishandeld of in de 
steek gelaten. DierenLot komt op 
voor deze dieren in nood en doet 
dit door samen te werken én steun 
te bieden aan ca. 300 dierenhulp-
organisaties in Nederland. Ook bij in 
de buurt! Zo maken wij de aanschaf 
van hulpmaterialen mogelijk, maar 
vergoeden ook  bijvoorbeeld voer, 
medicatie en operaties. Ook geven 
we eigen DierenLot dierenambulan-
ces in bruikleen in geval van vervoer-
sproblemen. Hiervan rijden er nu al 
circa 160 van rond. Voor het bieden 
van deze hulp zijn wij afhankelijk van 
onze donateurs en bijzondere giften 
zoals opname binnen het testament. 
U, als dierenvriend, kunt dit ook 
doen. U draagt dan zorg voor hulp, 
opvang en liefdevolle verzorging aan 
ieder dier die dat nodig heeft. Nu én 
in de toekomst… wanneer u er zelf 
niet meer bent. 

Contact
Postbus 377
4200 AJ Gorinchem
T 0183  56 39 12
E sander@dier.nu 
(Sander van Hesteren, adviseur 
 nalaten)
IBAN NL28 INGB 0000 0023 29

E

EPILEPSIEFONDS
Postbus 270
3994 DA HOUTEN
T 030  634 40 63
E info@epilepsiefonds.nl
www.epilepsie.nl
IBAN NL83 INGB 0000 2221 11

H

HARTPATIËNTEN NEDERLAND
Hartpatiënten Nederland is de groot-
ste en langst bestaande belangen-
organisatie voor mensen met hart- of 
vaatziekten. Binnen onze organisatie 
staan de patiënt, onafhankelijk-
heid en objectiviteit centraal. Voor 
allen zetten wij ons 100% in. Hier-
door  zoeken veel mensen, zowel 
 patiënten als familie en vrienden, 
steun en informatie bij Hartpatiën-
ten Nederland. Denk hierbij aan 
lotgenotencontact, aandacht voor 
jonge hartpatiënten, zorgeloos reizen 
met begeleiding, en ondersteuning/ 
bemiddeling. In tegenstelling tot veel 
andere organisaties nemen wij geen 
geld aan van de voedingsmiddelen-
industrie, van de farmaceutische 
branche of van de overheid. We doen 
ons werk dus dankzij de vrijgevig-
heid van onze donateurs. Uw steun is 
hierbij onmisbaar.

Contact
Zwartbroekstraat 19
6041 JL Roermond
T 0475  317272
E roermond@hartpatienten.nl
www.hartpatienten.nl
IBAN NL35 INGB 0000 5940 00

K

KIKA (STICHTING KINDEREN 
 KANKERVRIJ)
KiKa heeft als doel: het werven van 
fondsen voor vernieuwend onderzoek 
en andere activiteiten op het gebied 
van kinderkanker, gericht op minder 
pijn en strijd, meer genezing en een 
hogere kwaliteit van leven op latere 
leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op 
het geven van voorlichting.

Meer specifiek streeft KiKa naar:
• Verhoging van de genezingskans.
• Verbetering van de kwaliteit van de 

behandeling (minder agressief waar 
mogelijk).

• Vermindering van bijwerkingen na 
de behandeling (effecten op latere 
leeftijd).

Contact
Postbus 325
1180 AH Amstelveen
T 0900  400 08 88
E info@kika.nl 
www.kika.nl
IBAN NL89 INGB 0000 0081 18

VOOR NU EN LATER WINTER 2018-2019
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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 noodmel-
dingen. Redt meer dan 3.000 mensen 
per jaar. Wordt in stand gehouden 
door vrijwillige bijdragen: donaties, 
schenkingen 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. Dat doen we met 
duizenden werknemers en vrijwil-
ligers. We strijden tegen alles wat 
het leven kapot maakt: armoede, 
onrecht, verslaving, eenzaamheid, 
uitsluiting en zinloosheid. Hoe groot 
de nood ook is, wij geloven dat er 
altijd hoop is en iedereen ertoe doet. 

Als je onze hulp nodig hebt, zijn we 
er voor je. Wie je ook bent.

Contact
Spoordreef 10 
Postbus 3006
1300 EH Almere
T 036  539 81 62
E nalaten@legerdesheils.nl
legerdesheils.nl/nalaten
IBAN NL72 RABO 0707 0701 71

LIGHT FOR THE WORLD
is een ontwikkelingsorganisatie die 
wil bijdragen aan een wereld die 
recht doet aan mensen met een 
handicap.

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

LONGFONDS 
Voor meer dan 1 miljoen mensen 
is ademhalen een terugkerende of 
voortdurende strijd. Een strijd die zij 
niet alleen kunnen winnen. Het Long-
fonds strijdt samen met hen voor 
gezonde lucht en gezonde longen. 

We maken onderzoek mogelijk en 
pakken vieze lucht aan. We doen er 
alles aan om kinderen rookvrij op te 
laten groeien en we komen op voor 
de beste zorg voor longpatiënten en 
voor iedereen die dat misschien ooit 
wordt. 

Voor informatie over nalaten aan het 
Longfonds kunt u contact opnemen 
met Jessica Dumas 033-4341234 of 
jessicadumas@longfonds.nl
Met uw nalatenschap kunt u 
 bij dragen aan een wereld zonder 
 longziekten.
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

MENSEN MET EEN MISSIE
Wij zijn Mensen met een Missie, een 
netwerk van mensen die zich inzet-
ten tegen uitsluiting en bouwen aan 
een wereld waarin iedereen wordt 
gehoord en gezien. Samen vormen 
we een organisatie voor internationa-
le samenwerking en solidariteit. 
Mensen met een Missie is ervan 
overtuigd dat vrede begint bij 
mensen. We maken vooroordelen, 
 wantrouwen en tegengestelde 
 belangen bespreekbaar, zodat ver-
trouwen  tussen mensen kan groeien 
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en relaties herstellen. 
Mensen met een Missie heeft 
 katholieke, missionaire wortels. We 
 geloven dat ieder mens telt; dat we 
naar elkaar moeten blijven omzien 
en ieder mens een bijdrage kan 
 leveren aan een betere wereld.

Contact
Bezuidenhoutseweg 225
2594 AL Den Haag
T 070  21 99 600
E info@mensenmeteenmissie.nl
www.mensenmeteenmissie.nl
IBAN NL53 RABO 0178 9900 00

N

STICHTING NATIONALE DIERENZORG
Zijdeweg 56
2245 BZ Wassenaar
T 070  517 98 52
E info@ndz.nl
www.ndz.nl
IBAN NL41 ABNA 0472 3355 02

NATUURMONUMENTEN
Wij zorgen voor meer dan 100.000 
hectare Nederlandse natuur en land-
schappen. En voor de cultuurhistorie 
die je op die plekken vindt. Juist nu 
we de natuur extra hard nodig heb-
ben, wordt de hoeveelheid natuur 
steeds kleiner. 
Natuurmonumenten roept alle Ne-
derlanders op om samen met ons en 
onze leden nieuwe natuur te creëren, 
op te eisen, te verzorgen en te be-

schermen. Natuur is belangrijk voor 
ons mensen. De grote vraag is of we 
bereid zijn om iets terug te doen voor 
die natuur. De natuur is er voor ons 
allemaal. Laten we ons dan ook met 
elkaar inzetten voor de natuur.

Contact
Noordereinde 60
1243 JJ ‘sGraveland
Postbus 9933 
1243 ZS ‘sGraveland
T 06  83232269
E e.vangerven@natuurmonumenten.nl
Natuurmonumenten.nl
IBAN NL69 INGB 0000 0099 33

NIERSTICHTING NEDERLAND
De Nierstichting is 50 jaar actief. 
In die tijd hebben we al heel wat 
dromen kunnen realiseren. Door te 
durven. En te doen. Maar nog steeds 
is er die harde werkelijkheid. Jaarlijks 
overlijdt 1 op de 6 dialysepatiënten. 
Mensen gaan dood door het tekort 
aan donornieren. Wij dromen dat we 
nierziekten kunnen genezen. Dat we 
patiënten hun leven kunnen terug-
geven. En dat gaat ons lukken, door 
te blijven durven en doen. Deel je 
onze droom? 
Kijk wat jij kunt doen op  
nierstichting.nl/nalaten

Contact
Groot Hertoginnelaan 34 
1405 EE Bussum
Postbus 2020
T 035  6978074
E nalaten@nierstichting.nl
www.nierstichting.nl/nalaten
IBAN NL7O INGB 0000 0880 00

NOVEX
NOVEX is een multi-disciplinaire ver-
eniging van professionals uit verschil-
lende beroepsgroepen die betrokken 
zijn bij de afwikkeling van nalaten-
schappen en als levensexe cuteur. 
De beroepsgroepen werken binnen 
NOVEX samen om de executeur te 
professionaliseren. De interactie 
tussen bijvoorbeeld het notariaat, 
de financiële dienstverlening en 
goededoelenorganisaties heeft een 
meerwaarde voor de executeur. 
NOVEX stelt zich ten doel de vakbe-
kwaamheid van en de professionele 
taakuitoefening door executeurs, 
vereffenaars en levensexecuteurs te 
bevorderen. 

Bent u tot executeur benoemd, of 
wilt u een professionele executeur 
vinden, dan bent u bij NOVEX aan 
het juiste adres. Op onze website 
vindt u informatie over de taak als 
executeur en kunt u professionele 
executeurs bij u in de buurt zoeken.

Contact
Stationsweg 36
6711 PS Ede
E info@novexexecuteur.nl
www.novexexecuteur.nl

VOOR NU EN LATER WINTER 2018-2019
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S

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

V

VERENIGING BARTIMÉUS 
 SONNEHEERDT
Je zicht moeten missen heeft 
ingrijpende gevolgen. Vereniging 
 Bartiméus Sonneheerdt zet zich 
in voor wie hiermee geconfron-
teerd wordt. Wij vinden dat blinde 
en slechtziende mensen - jong en 
oud - ook gewoon mee moeten 
kunnen doen in onze maatschappij. 
Daarom helpen we met onderwijs, 
hulpmiddelen en onderzoek. Vereni-
ging  Bartiméus Sonneheerdt is een 
 Erkend Goed Doel. Dat betekent dat 
wij voldoen aan strenge kwaliteits-
eisen. Toezichthouder CBF contro-
leert dit.

Contact 
Utrechtseweg 82A
3702 AD Zeist
Postbus 999
3700 AZ Zeist
T 030  693 50 42
E mkoppenol@steunbartimeus.nl
www.steunbartimeus.nl
IBAN NL32 INGB 0000 0314 54

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

STICHTING VOOR VLUCHTELING-
STUDENTEN UAF
Het UAF ondersteunt vluchtelingen, 
al sinds 1948, bij hun studie en met 
het vinden van werk op hun niveau 
door middel van advies, begeleiding 
en financiële steun. 

Onderwijs en werk is voor vluchte-
lingen de sleutel tot succesvolle inte-
gratie. Het biedt hen de kans op een 
volwaardige plaats in de Nederlandse 
samenleving. Eind 2018 begeleidt 
het UAF maar liefst 3.700 vluchteling- 
studenten en werkzoekende vluchte-
lingen. Het UAF is een particuliere  

organisatie met het CBF-keurmerk. 
Geef om talent en steun het UAF.

Contact
Newtonlaan 71
3508 SK  Utrecht
Postbus 14300
Utrecht
T 030  2520835
E m.flipse@uaf.nl
www.uaf.nl
IBAN NL41 INGB 0000 0763 00

W

WERELD KANKER ONDERZOEK FONDS
Over het Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds 
is al meer dan 20 jaar de autoriteit 
in Nederland op het gebied van voe-
ding, lichaamsbeweging, lichaams-
gewicht en kanker. Het Wereld 
Kanker Onderzoek Fonds financiert, 
analyseert en geeft voorlichting over 
wetenschappelijk onderzoek naar 
het verband tussen voeding, leefstijl 
en kanker om mensen te helpen de 
kans op kanker te verkleinen.  
Wij willen dat door gezonde  keuzes 
in voeding en leefstijl minder men-
sen kanker krijgen, meer mensen 
kanker overleven en de kwaliteit van 
leven tijdens en na kanker toeneemt. 
Kijk voor meer informatie op  
www.wkof.nl.

Contact
Weesperstraat 105 A
1018 VN Amsterdam
T 020  344 95 95
E informatie@wkof.nl
www.wkof.nl
IBAN NL51 ABNA 0424 3563 09



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
Omroepweg 10
1324 KV ALMERE
T 036  536 36 15
E info@zendingovergrenzen.nl
zendingovergrenzen.nl/nalaten
IBAN NL13 INGB 0658 4011 57
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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. 

Voor advies staat de afdeling 
nalatenschappen voor u klaar op:  
020-6448429 of nalaten@israelactie.nl

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

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

CREËER MET UW 
NALATENSCHAP 
EEN BLIJVENDE 

BAND MET 
ISRAËL

133

VOOR NU EN LATER WINTER 2018-2019



134

Aidsfonds

www.aidsfonds.nl

Alzheimer Nederland

www.alzheimer-nederland.nl

Collectieve Israel Actie

www.israelactie.nl

Cordaid

www.cordaid.nl

Defence for children

www.defenceforchildren.nl

Dierenambulance Amsterdam

www.dierenambulance-amsterdam.nl

Epilepsiefonds

www.epilepsie.nl

Hersenstichting

www.hersenstichting.nl/nalaten

Het Concertgebouw NV

www.concertgebouw.nl

 

KiKa, Stichting Kinderen Kankervrij

www.kika.nl

KNRM

www.knrm.nl 

Leger des Heils

www.legerdesheils.nl

 

Light for the World

www.lightfortheworld.nl 

Longfonds

www.longfonds.nl

Mensen met een missie

www.mensenmeteenmissie.nl

 

Nationaal MS Fonds

www.nationaalmsfonds.nl

 

Natuurmonumenten

www.natuurmonumenten.nl

Nierstichting Nederland

www.nierstichting.nl/nalaten

NOVEX

www.novex-executeur.nl

NPV Zorg

www.npvzorg.nl

Sea Shepherd Nederland

www.seashepherd.nl 

S.O.S.-Kinderdorpen

www.soskinderdorpen.nl

St.Blindenhulp

www.blindenhulp.nl 

St. Edukans

www.edukans.nl

St.Hartpatienten Nederland

www.hartpatiënten.nl

 

St. Nationaal Reumafonds

www.reumafonds.nl

St. Nationale Dierenzorg

www.ndz.nl 

Stichting Amazone Kinderen

www.amazonekinderen.nl

 

Stichting Dierenlot

www.dier.nu 

Stichting Maryknoll Zusters

www.maryknollzusters.nl

UAF, Stichting voor 

Vluchtelingstudenten 

www.uaf.nl

 

Vereniging Bartimeus 

Sonneheerdt

www.steunbartimeus.nl

Vluchtelingenwerk Nederland

www.vluchtelingenwerk.nl 

Wereld Kanker Onderzoek Fonds

www.wkaf.nl 

St.Wilde Ganzen

www.wildeganzen.nl

Zending over Grenzen

www.zendingovergrenzen.nl

Zwerfdier, Stichting

www.stichtingzwerfdier.nl
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Als wij er niet 
meer zijn

 In dit gebouw klinkt al 130 jaar muziek. Nieuwe, oude, 
mooie, rare, verbijsterende, ontroerende muziek. 
Waar wij ons wel eens zorgen over maken: zijn er – over 
dertig, veertig, vijftig jaar – ook nog mensen die hier komen 
luisteren?
  Steeds minder kinderen maken kennis met wat we maar 
even noemen ‘klassieke’ muziek. Ligt dat aan die muziek? 
Aan scholen? Ouders? Wij weten het ook niet, maar we zijn 
er niet gerust op. Daarom organiseren wij veel educatieve 
concerten. Daar zien we telkens weer kinderen het wonder 
van muziek beleven. 
 Die muziekeducatie in Het Concertgebouw wordt voor 
maar een heel klein deel betaald door scholen en ouders. 
Het wordt vooral mogelijk gemaakt door Het Concertgebouw 
Fonds, door muziekliefhebbers die ons met donaties en 
legaten helpen bij het doorgeven van muziek aan volgende 
generaties. Wij nodigen u van harte uit hieraan mee te doen. 

Nu of later.

Het Concertgebouw Fonds +31(0)20 573 04 65 | fonds@concertgebouw.nl | www.concertgebouw.nl

220x297+5.indd   1 12-03-18   15:15



Cordaid zet zich al meer dan 100 jaar in voor de meest kwetsbare mensen ver weg en 
dichtbij. Mensen die getroffen zijn door oorlog, onrecht of (natuur) rampen. We bieden 
noodhulp en zorgen er daarna voor dat mensen weer een veilig, vreedzaam en mens
waardig bestaan kunnen opbouwen. Met toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en werk. 
Cordaid is de familienaam van de voormalige fondsen Memisa, Mensen in Nood, 
Microkrediet, Kinderstem en Bond Zonder Naam

SAMEN VERDER KIJKEN 
DAN HET LEVEN LANG IS
Cordaid biedt u de executeurservice aan.  

Kent u uw executeur al?
Het lijkt misschien een rare vraag. Maar bij Cordaid hebben we  

het daar regelmatig over. Vooral als we spreken met mensen die  

hun nalatenschap aan Cordaid willen geven. Hun zorg is vaak dat  

ze familie of vrienden dan met de rompslomp van uitvaart en 

administratie opzadelen. Cordaid tot executeur benoemen is dan  

een geruststellende oplossing. We bieden deze executeurservice  

graag aan, overigens wel na voorafgaand overleg. Op deze manier 

kunnen we iets terug doen voor alle mensen die Cordaid in hun 

testament willen opnemen. 

Bent u geïnteresseerd in onze executeurservice? Wij sturen u graag  

een ‘Memo voor de executeur’ toe. Neem hiervoor contact op met de 

notarieel jurist van Cordaid, mr. Mariëlle Lindeboom, 0703616264. 

Mailen kan ook: nalaten@cordaid.nl




