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Wat is Esl at e planningl
'Estate'is het Engelse woord voor nalatenschap. Estatê

planning is een uit de Verenigde Staten overgewaaid begrip dat

wordt gebruikt voor de adviser ng die zich richt op dê juridlsche en

íiscalê begeleiding van de overgang en instandhouding van (fami ie)

vermogêns. Estate planning heeft tot doel een opgêbouwd vermogen

fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erígenamen. Stijgende

beurskoersen, de ontwikkelingen op de wonlngmarkt en het gunstlge

economische klimaat hebben een behoorlijke uitwerking gehad op

de omvang van de Nederiandse Íamilievermogens. De druk van het

successierecht die rLrst op de overgang van het te vererven vermogen

is dan ook behoorlijk opgelopen. Estate planning s een onderdeel van

'flnancial planning'. Financial of f nanciéle planning heeÍt meer te maken

rnet vernrogensbeheer, uw pensioen regeling en de op lange têrmijn

gewenste bestedingsruimte. De belaslingdruk van de nkomsten-

belasting speelt daarbij een be angrijke rol. Bij estate planning gaat het

vooral om maatregelen die u kunt treffen om de toekomstige nalaten-

schap zo klein mogelijk te maken en daarmeê het totaal verschuldigde

succêssierecht te beperken. Daar komt aardig wat bij kijken. Bij uw

planning heeÍt u te maken met het schenk ngsrecht, het erÍrecht, hêt

huwelijksvermogensrecht en hetíiscaal recht.

Het gaat dan om vragen alsl
. l\4oet u uw huwelijkse voorwaarden w jzigen of niet?
. N4oet u een testament n'raken?
. Kunt u het beste tijdens leven uw vermogen overdragen?

Van groot belang is dat de te treÍfen regelingen goed op elkaar

aanslulten.



De sociale aspecten van estate planning
De (kandidaat-)notaris zal in ziln advies aan u benadrukken dat

besparing van successierechten n et het enige aspect is waarmee

bij esiate p anning rekening moet worden gehouden. Niet alles mag

worden opgeofferd aan belastingbêsparing. Om tot een zo verantwoord
mogelijke keuzê tê komen is hê1 noodzakelijk een duide ijke afweging
tussen de voor- ên nadelên van ovêrhevêling van vermogen te maken.

Beslissingen die nu worden genomen zul en waarschijn ijk pas na jaren

gevolgen hebben.
ln de tussentijd kan er veel veranderen. Een nadeel van verrnogens-

overheveling bij leven is dat er n veel gevallen direct belasting moet
worden betaald. Bij estate planning heeft u te maken met schenkings-
recht en successierecht. Het heffen van schenkingsrecht vindt plaats

als u reeds tijdens leven vermogên overdraagt. Successierecht
wordt geheven bij de verervlng van de nalatenschap. De tarieven

voor het schenkingsrecht en successierecht zijn gelijk (de vrijstel-

lngen verschillen). Zo bezien is het schenkingsrecht dus eigen ijk
een voorschot op het door uw erfgenamen verschuldigde succes-
sierecht dat u bij levên voor hên voldoet. Bêtaling van schenkings-
recht kan daarom als eên liquiditeitsnadeel worden gezien. U kent
waarschijnlijk het gezegde 'Eens gegeven blijÍt gegeven'; schenkingen
zijn in beginsel onherroepelijk en kunnen achteraf niet meer ongedaan

worden gemaakt. En verliest u na vermogensoverhevel ng niet uw
financiéle onafhankelijkheid ten opzichte van uw kinderen? Het is dan

ook belangrijk dat u met de (kand idaat-)notaris de vraag beantwoordt
hoe u de zeggenschap over uw vermogen behoudt. Uitgangspunt bij het

treífen van regelingen voor het geval van overlijden is meestal dat de

angstlevende echtgenoot (of partner) verzorgd achterblilft. De langstle-
vende moet kunnen voortleven op de wijze zoals hij dat tijdens het leven

van de andere partner gewend ;s gewêest.



Inleiding
Het belangrijkste argument vóór vermogensoverdracht tijdens

uw leven is dat een aanzienlijke besparing van successierecht kan

worden bereikt, doordat de overgehevêlde vermogensbestan ddelen

geen onderdeel meer uitmaken van het ie vererven vermogen Schen

kingen anoet u niet zo maar doen. Het is aan te raden hiervoor een

schenkingsprogramma op te steLlen. U zou voor een bepaalde periode

kunnen kiezen, bijvoorbêe d van 5 jaar of 10 jaar, om gespreid in deze

periode schenkingen te doen.

Een ander voordee van het doên van schenkingen is dai de groei

van het vermogen niet meer mêt success erechi wordt getroífen en

belastlngvr j bij de kinderen kornt. Soms kan ook inkornstenbelast ng

worden bespaard.

Voorbeeld

Een vader met één kind (ouder dan 23 jaar) bezit een vermogen van

€ 3OO.O0O,-. Vader is al op leefiijd en wil gedurende een periode van

3 jaar, elk jaar aan zijn kind een bedrag van € 50 000,- schenken ln

dit voorbeeld (ên ook in andere in deze brochure opgenomen voor

beelden) verwaarlozen wê het rendement dat vader op zijn vermogen

maakt en nemen we aan dat de jaarlijks te heffen sc hen kingsrechten

gelijk blijven. De tarieven zijn van 2009.

U twerking

Over € 50.000,- is het kind € 2.952,- schênkingsrecht verschuldigd

Na drie jaar is dat opgelopen tot totaal € 8.856,- (a) Zou vader

zonder geschonken te hebben zijn overleden dan betaalt het kind

successierecht over € 300.000,- en dat bedraaqt € 44 482,'(b)
Na de gedane schenkingen bedraagt de nalatenschap € 150 000,-,

waarover successierecht is verschuldigd€ 17 264,' (c) Totaal is aan

belasting verschuldigd: (a) € 8.856,'schenkingsrecht + (c) € 17.264,-

successiêrecht = € 26.120,- (e). Zonder de schenkingen zou hêt kind

€ 44.4a2,- (b) successierecht verschuldigd zijn geweest Het voordeel

bedraagt: (b) € 44.482,- minus (e) € 26.1 20,- = € 18 362,-



ïoêlichting
De successiewet kent een dubbele progressie. Het te betalen schen-

kings- oí successlerecht hangt af van de graad van verwantschap

tussen schenker/erflater en begiftigde/erfgenaam of lêgataris. Hoe

verder de (bloed) vêrwantschap, des te hoger de belasting. De te

betalen belastlng hangt ook af van de hoogte van de verkrijg ng. Hoê
meer nren ontvangt, hoe hoger het tarief. De tarieven diê in schijvên zijn

ingedeeld zijn dus mede afhankelijk van de omvang van de schenking en

lopen op van 5o/o lol27 % (tarief toepasselijk voor kinderen). Door het

doen van laag of lager ingeschaalde schenkingen wordt een progrêssie-

voordeel behaald. Hoe meer men namelilk erft, des te meer successie-
recht aan 'de top' wordt betaald. Als gevolg van de schenkingen wordt
de'top' afgeroomd en een progressievoordeel bereikt.

Schenkingen
Een schenking is een overeenkomst waarbij de schenker zich

verbindt aan de beglftigde een vermogensbestanddeel aí te staan

zonder tegenprestatie en met de bedoeling de bêgiftigde te bevooF
de en.

Een schenk ng kan geschieden n geld oí andere goederen: onroerend
goêd, eííecten (beursaandelen, obligatles, aandelen in groe fondsen

oÍ beleggingsinste lingen) aanmerkê ijkbelangaande en, maar ook

kunst en antiek. Ook kwijtschelding op een vordering, bijvoorbeeld
wegens u tge eend geld aan uw k nd, is een schenk ng. B j de keuze

welke vermog e n sbestan dde en over te dragen spelen persoon ijke

overwegingen een rol, maar ook fiscale: de grootste be ast ngbesparing
lreedt op bij schenking van ve rmoge n sbeslandd e en, waarvan mag

worden verwacht dat deze sterk n waarde zul en stilgen. Verder

behoeft niet alleen schenkingsrêcht van be ang te ziin, maar kunnen

andêre belastingen een rol spelen zoa s overdrachtsbelasting bij

overdracht van onroerend goed en lnkomstenbelasting. Vanaf 1 lanuari
2003 s voor een schenking in beginsel geen notariéle akte nodig.

Ge d kan overhandigd worden of door overschr jving op een

bankreken ng van de begiftigde worden gestort. Dit geldt ook voor

efÍecten die bij een bank zijn gedeponeerd. Deze kunt u giraa naar uw

kinderen overschri]ven.



Wel ge dtl
. Een notariële akte is nodig als u bijvoorbeeld onroerende zaken

schenkt of aande en in uw bv.

. Een schenking 'ter zake des doods', waarbij de begiftigde het

geschonkêne pas krijgt bij het overlijden van de schenker, vervalt bij

het overlijden als deze niet ln een notarlèle akte is neergelêgd.

Om de schenking te bewijzen is het aan te beveien de schenklng schrif'

telijk vast te leggen {in een notarièle of onderhandse akte). Bijvoorbeeld

ls ten opzichte van de f scus van belang op welke datum de schenking

is gedaan, in verband met de 1 8O-dagenterm ijn, die hierna aan de orde

komt. Het kan ook zijn dat u op de schenking bepaalde bedingen van

toepassing wilt laten zijn. Hlerna wordt ingegaan op de uitslultings-

clausule diê aan een schenking verbonden kan worden. Gaat uw kind

scheiden dan zal een advocaat van de 'ex' schoonzoon oÍ schoon-

dochter een bewijs vragen dat een dergelijke clausule ls gemaakt.

Voor de ÍiscLrs is de zogenaamde '180-dagen rege ing' van bêlang.

Deze regeling kent de successlewet om te voorkomen dat men n het

zicht van overlijden nog êen voordee tje wll behalen door een deel van

hêt vern'rogen te schenken in plaats van tê laten vererven De regeling

houdi in dat schenkingen die binnen een periode van 180 dagen vóór

het overlijden van de schenker zijn gedaan alsnog bij zijn nalatenschap

worden opgetêld. Hiervan is uitgezonderd een schenklng ten bedrage

van de eenmaLig verhoogde vrijstelling die u aan k nderen tussen hun

18e en 35e verjaardag kunt doen. Het êventueel betaalde schenklngs-

recht kan wel rnet het dan te betalen successierecht worden verrekend

maar het behaaldê tariefsvoordeel is vedoren

Bij het doen van een schenking doet u êr verstandig aan rnet uw

(kand idaat-)n otaris te overleggen welke bepalingen eventueel aan de

schenking kunnen worden verbonden en zonodig schriÍtelijk kunnen

worden vastgelegd. Gedacht kan worden aan de volgende bepalingen:

. de u itslu itingsclausu le

. de vrljstelling van inbreng van schenk ngen

. he't bewind



De u it s 1u iti ng s clau sule
Veel ouders gunnen hun kinderen graag een voordeê, maar

willen niet dat vêrvolgens na een echtscheiding de ex-echtgênoten van

hun klnderen recht hebben op de helft van de schenkrng. Dil gebeurt
als uw kind in algehele gemeenschap van goederen was gehuwd.

Bij de schenking kan worden bepaald dat het geschonkene en de

opbrengsten daarvan niet zullen vallen in een (huwelijks)gerneenschap

waarin uw kind is gehuwd of ooit gehuwd zal zijn. Een en ander geldt

ook voor het geval uw kind a1s partner is geregistreerd. Wat, als u geld

overhandigt of overmaakt dan we effecten overschrijft? lu st, dan rnoet

worden bewezen dat de schenking'onder uitsluiting'is gedaan ên dan

is het goed dat de schenking en de uits uitingsclausule schriftelijk zijn

vastge egd. Het s verstandig de notaris dlt te laten regelên opdat hêt

stuk bewaard blijft. Als u nu op het idee komt om de in het verleden
gedane schenk ngen alsnog op deze wijze vast te leggen rnêt uiislui-

tingsclausule heeft dat geen z n. De clausule n'roet volgens dê wêt
'bij (het doen van) de grít' worden bedongen. Aan het slot van deze

brochure komt de u itslu itingsclausu le nog een keer aan de orde, maar

dan in verband met het successierecht.

De inbreng
Vaak bevoordelen ouders tijdens leven hun kinderen. Hêt ene

kind kan h erbij meer krijgen dan het andere kind. Een schenking
door een ouder aan ziln kind wordt niet als voorschot op het erídeel
beschouwd. Bij het overlijden van de ouder wordt ongelijkhe d van

schenkingen niet automatisch rechtgetrokken. Als u dit n êt wllt, orndat
u het ene kind niet boven het andere wit bevoordelen, dan moet u bij de

schenking bepalen dat de schenking moet worden verrekend. Dit heet

' nbreng'. Het is verstandig dit schriftelijk vast te leggen. ls de inbreng

nret gerege d blj de schenking, dan kan dit alsnog bij testament. Voor

schenkingen van voor 1 januari 2003 geldt overigens het omgekeerdel
in principê moeten deze door de kinderen worden verrekend met

hun erfdeel, tenzij de inbreng is ultgesloten bij de schenking of bij

têstamênt. De vr jstelling van inbreng mag nlet worden verward rÍiet

hei recht van uw k nd op de legitierne portie. (De legitie.nê portie s



een door de wet aan uw kind gegarandeerd deê|, omgerêkend in geld'

waar het kind altijd recht op heeft). Schenkingen leiden er niet toe dat

de legitleme portie van eên (ander) kind wordt verklelnd Rekening

houdend mei in hêt verleden gedane schenk ngen zal a tild moeten

worden getoetst of het nlet bevoordee de klnd tekort komt na de

bêrekening van zijn leg tieme deel in de na atenschap'

Het bewind
Het kan voorkomen dat u van mening bent dat de begiftigde nog

niel de vo ledige ve rantwoorde I jkheid kan dragen voor de geschonken

goederen. Dit kan te maken hebben n'ret de Ieeftijd, oí het uitgaven-

patroon van de begiftigde. Houdt u er rekenlng mee dat jongeren op

1 B-jarlge lêeftijd zêlfstanclig bevoegd z in over hun geld te beschikken'

ln zLrlke geval en kan de schenker de geschonken goederen geheel of

gedeeltelljk ondêr bewind stellen Er is dan een bewindvoerder' biivoor'

bee d de schenker zelf, die nog gedurende een bepaalde periode de

lakens uitdeelt.

Schenkingsrecht
Schenkingsrecht is de belast ng die wordt geheven over de

waarde van de geschonken goederen oí van de bevoordeling die de

begiítigde geniet. De schenker moet in Nederland wonen wll de Neder-

andse flscus kunnen heÍÍen De woonplaats van de begiftigde s niet

van belang. De arm van de f scLs ls echter lang Als een Neder ander

emigreert, bijvoorbeeld naar Be g è, dan b ijft gedurende 10 iaar na zijn

vertrek de Nederlandse fiscus over de schenkingen helfen Neemt de

emigrant dle de schenking heeít gedaan een andere nat ona iteii aan,

dan wordt de termijn tot één ]aar teruggebracht. Voor schenkingen van

ouders aan k nderen gelden vrljstell ngen Zo kennen we een jaar iikse

vrijstelling van € 4.556,- (vrljstell ng 2009) per k nd Ouders kunnen

eenmalig aan hun klnderen iussen hun 18e en 35e veriaardag (de

vrilstel ing vervalt dus om 24.00 uur op de dag dat het kind de leeftild

van 35 jaar bereikt) belastingvrii een hoger bedrag schenken Deze

vrijste ling kan ook met succes benut worden als het kind waaraan

wordt geschonken weliswaar ouder s dan 35 jaar, maar zijn echtgenoot

nog niet. ln 2oo9 mag deze schenking per kind niet meer dan

€ 22.760,- bedragen.



Schenk ngen door of aan twee personen die met elkaar gehuwd zijn,

worden bij elkaar opgeteld. Het heeft dus geen zin een schenking te
splitsen in een bedrag aan de zoon en een aan de schoondochter.
Schenk ngen die in de loop van één kaienderjaar aan een kind zijn

gedaan, worden eveneens bil elkaar geteld als ware het één schenking.
Als het a wat oudere schenkers betreft kan het zinvol zijn in december
een schenking tê doen en in januari daarna. Brnnen korte tijd kan dan

een aanrnerke ijk bedrag worden geschonken en kan tweê maal van de

tar even en vrijstellingen gebruik worden gemaakt. Niet alleen schen'
kingen aan kinderen, maar ook aan kleinkinderen kunnen interessant

z jn rnet narne als de k nderen het verrnogen zelf n et nod g hebben. Het

vermogen kan dan eên generatiê overslaan en wordt bij over ljden van

de kindêren n et beiast nret successierecht.

We dieni u op het volgende bedacht te zijn:

Het belast ngtarleí dat ge dt voor kleinkinderen is het percentage dat
voor kinderen geldt vermeerderd met 60% .

Voor schenkingen aan kleinkinderen ge dt (s echts) een vrijstel ing per

k e nkind van € 2.734,- (vrijstelling 2009) per jaar, mits niet meer dan

d t bedrag wordt geschonken. De vrijstelLing voor het successierecht
is veel hoger, deze bedraagt € 10.323,-, mits niet meer dan dit bedrag
wordt verkregen (vrijstelling 2009). Het kan interessant zijn (als de

k nderen daartegen geen bezwaar hebben) om bij testament aan de

k einkinderen te schênkên, dat heet dan 'legateren'. Legaten gelden

als aftrekpost in de nalatenschap zodat de kinderen daarover geen

successiêrecht verschuldigd zijn. De kle nkinderen ontvangen een
êgaar gel.k aan de vr lste ling be dsr,ngv.j.

Wie betaalt het schenkingsrecht?
Hoofdregel is dat de begiít gden, bljvoorbeeld uw (kle n)

kinderen het schenkingrecht verschuldigd zijn. Het is ook ..ogeljk
dat de schenker het schenkings recht voor zijn rekening neemt. Men

noemt dit: 'de schênking gêschiedt vrij van recht'. ln feite gebeurt

het vo gende: u geeít een bedrag aan uw (kle n)kind, waarover hêi
schenkingsrecht moet beta en. Doordat Lr ook dit recht bêiaalt schenkt
u dit dus e gen ijk ook. Over deze extra 'schenking' rnoet uw (kle n)

kind opnieuw schenkingsrecht bêtalen, dat u weer voor uw reken ng



neemt, etc. Wie hierover nadenkt komt vrij snel tot de conclusie dat er

een oneindige reeks van steeds kleinere schenkingen onistaat. Er mag

echter worden afgerond.

Voorbeeld
ln 2OOg schenki opa aan een kleinkind € 75.000,- vrij van recht,

dat wil dus zeggen dat opa zelÍ het schênkingsrechi betaalt. Het schen-

kingsrecht bedraagt € 10.393,- De belaste veÍkriiging bedraagt

nu € 75.000,- + € 10.393,' = € 85 393'- Het daarover verschuldigde

- ten laste van dê schenker komende - recht bedraagt € 12 388'-,

De belaste verkrijging bedraagt nu € 75 000," + € '12.388,' 
=

€ 87.388,- etc. Na zeven keer rekenen komt het verschuldige

schenkingsrecht uit op € 12.862,-

Had opa een bruto schenking gedaan van € 87 862,' (€ 75.000,-

plus het schenkingsrecht van € 12.862,-), onder de voorwaarde dat

het klêinkind zelf het schenkingsrecht betaalt, dan zou het kleinkind

daarover € 12.862," verschuldigd zijn en € 75 000,- overhouden Het

voordeel van de schenking vrij van rechi bedraagt derhalve nihil'



Geld schenken op papier
Het is mogelijk om te schenkên zonder dat er contant gêld

aan te pas kornt. Dit kan zijn als oudêrs geen contanten hebben (het

vermogen zit bijvoorbee d in hei huis oÍ in het bedrijÍ) oí wanneer z j

graag nog de besch kking willen houden over hun vermogen omdat
z j hun oudedagsvoorziening in eigen beheer willen houden. Zo'n
schenking op papier gaat in de vorm van schuldlgerkenning uit vrljge-
vighe d door de ouder(s) van een geldsom aan hun kind(eren) d e eerst
opeisbaar s b joverlijden van de schenker(s). Omgekeerd verkrjgen
de k nderen een niet ope sbare vordering op hun ouders. Bij overllden
van een van de ouders oí bil overlijden van de laatste kan de'schuld op
papier' in minder ng kornen op het saldo van de nalatenschap. Door de
schuldigerkenn ng over een reeks van jaren te sprelden (zie het h ervoor
opgemerkte over het maken van een schenkingsprogramma) kunnên

besparingen van te hefÍen successierêchten worden gerealiseerd.
De f scus beschouwt dê schenking als reêel maar er is êên aantal

spelregels waaraan u z ch moet houden. Regêls die de Íiscus ste tl
a. De schuld gerkenning moet vastl ggen n een notariê e akte.

Schuldigerkenningen bij onderhandse akte kunnen daardoor niet n

mindering worden gebracht op de nalatenschap.
b. Er za door de ouders over de schuld aan hun kinderen daadwerkeljk

jaar ijks een zakelijke rente moeten worden vergoed.

Gevolgen van de schuldigerkenning voor de
inkom stenbelasting

Over de rentê is door de kinderen geen inkomstenbe asting
verschuldigd. Evenmin is deze bjde ouders aftrekbaar. Wel wordt bj
de kinderen inkomstenbelastrng geheven over het zogenaamde'fictief
rendernent' van hun verrnogen. Het vermogen bestaat uit de bez t-
t ngen, verm nderd met de schulden. De vordering van de kinderen op
hun ouders wordt brj de bezittingen meegeteld, evena s de onivangen
rêntê. Het vermogen wordt vervoigens - fiscaal - geacht 47o rendêmênt
op te everen. Ouer deze 4aÁ wordt 30% inkomstenbe astlng gêhêven,
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de zogenaamde'vermogensrendementsheffing' (box 3). Totaal bezlen

betekent dit dat 1,2oÁ van de waarde van het vermogen aan dê fiscus

wordt afgedragen. Wêl is er een vrijstelling. Deze bedraagt voor 2o09

€ 20.661,,.
Bij de ouders komt de schuld aan de kinderen in m ndering op hun

vermogen, zodat zij doorgaans minder inkomstenbelasting zulLen

betalen.

Overdracht van de ouderlijke woning
De over dracht van de ergen woning is een veel besproken

onderwerp op het notariskantoor. À/let name gaat het dan om de vraag

of het verstandig s het woonhuis reeds bij leven aan de k nderen over

te dragen.
Tot ênkele jaren geleden was de belangr jkste reden hiervoor te voor

komen dat het huis'opgegeten'moest worden voor hei geval men n

een bejaardentehu s zou worden opgenomen.
Sinds 1 januar 1997 is de vermogenstoets b j eên intrek in een bejaar

dêntehuis aÍgeschaft. Dit argument voor overdracht van het eigen huis

is daaroan vêrvallen. Er kunnen andere redenen z jn om het e gen huis

bij leven ovêr te dragên aan de kinderen. Door de overdracht kan de

waardestijging van het eigen huis als het ware aan de kinderen worden

overgeheveld. Het huis behooÍ dan niet rneer tot de na atenschap(pen)

van de ouder(s) en hefflng van successierecht b ijft achterwege Ook

hier geldt dat diverse íiscale aspecten mee in beschouwing moeten

worden genomen. lnkomstenbelasting en overdrachtsbelasting spelen

bijvoorbeeid een rol. Ook s er een aanta onzekerheden. Hoe ontwikke t
zich de waarde van de won ng oí de flatwoning? Wat gebeurt er als de

ouder(s) kleiner willen gaan wonen? Hebben zij dan nog de beschikking

over de verkoopopbrengst? Wat zijn de gevo gen als een kind vóór de

ouder overlijdt of gaat scheiden? Deze vragen moeien worden gesteld.

De notaris zal u bij de beantwoording daarvan behulpzaam ziin. Het

voert te ver om in deze brochure op deze vragen ln te gaan. Ruwweg

zijn er drie varianten denkbaar om het woonhuis aan de kinderen over

te dragen: overdracht onder het voorbehoud van êen gratis woonrecht
in de vorm van vruchtgebruik of recht van bewonrng, overdracht van

het huis in volle eigendom waarna de ouders een huurrecht bedingen

en schenking van het huis al dan n et onder voorbehoud van een

woonrecht of huurrecht.



De vruchtgebruikvariant
ln deze variant wordt slechts de'b ote eigendom'van de

woning overgedragen, terwiji de ouder(s) zich het levenslang recht

van bewoning of vruchtgebruik voorbêhouden. Het verschil lussen

het recht van bewoning en het vruchtgebruik is hierin gêlegen, dat het

bewoningsrecht niêt kan worden vervreemd of bezwaard. Het vrucht-
gebruik is een min of meêr 'explo tabêl' rêcht. De vruchtgebruiker
hoeít er niet persé te wonen. Deze kan het huis ook verhuren en de

huuropbrengst ontvangen. Als de vruchigebrulker het huis verlaat en

dit vervolgens wordt verkocht heeft deze het vruchtgebruik van de

verkoopopbrengst.

De opzet van deze variant is als vo gt. De ouders dragen het woonhuis

over aan (bij voorkeur) alle kinderen, waarbij zij zich het woonrecht
voorbehouden. Zonder vergoeding blijven de ouders n het huis wonen.

l\leestal wordt aígesproken dat alle kosten van onderhoud, reparatiê

en be astingen voor rekening van de oLrders blilven. (Hiêrna wordt nog

teruggekomen op de belasting aspecte n. )

De waarde van het vruchtgebruik, en daardoor ook de waarde van de

blote eigendom is afhankelijk van de ieeftijd van de (vrlrcht)gebru ker,

de ouder(s). 'Blote'eigendom is eigendorn waaraan uw kind eigenlijk

niets heeft omdat de ouder in het huis woont op grond van het recht

van vruchtgebruik. Hoe jonger de vruchtgebruiker is des te lager is

de waarde van de b ote eigendom. Het duurt immers nog lange tjd
voordat het vruchtgebruik eindigt en de blote eigendom vo le eigendom

wordt. Successierechtelijk zit h er een addertje onder het gras. líet het

verstrijken van de jaren neemt n et al een de waarde van het hLr s toe
rnaar groeit zoals gezegd de blote eigendom naar volle eigendom.

De waardeaangroei zou onbelast ziin geb even. Maar hier heeft de

successiewei een stokje voor gestoken. Als het (vrucht)gebruiksrecht
van de ouders eindigt bij hun overljden of korte tijd daarvoor (b nnen
'180 dagen), wordt de waarde van het huis voor de berekenrng van

het successierecht bij de nalatenschap geteld. Echter niet getreurd,

de waarde van de woning mag name ijk worden verm nderd met de

koopsom van de b ote eigendom die destijds is betaald, p us het

renteverlies, te stellen op 6% per jaar. Bovendien rnag b j de bijtelling



worden uitgegaan van de waarde van het huis op het n'roment van de

overdracht en dus n et van de waarde bij overljden van de ouder(s)-

De waardevêrn'reerdering van het huis blijft zodoende onbelast.

Voorbeeld
lMevrouw P draagt de blote eigendom van haar woonhuis met een

eegwaarde van € 250.000,' over aan haar enig kind de heer Z, onder

voorbehoud van het levenslang recht van vruchtgebruik. De heer Z blilÍt
aan zijn moeder (zie hierna) de koopsom schu dig. ln gelijke jaarlijkse

termijnen schêldt mevrouw P deze koopsom kwijt. Mevrouw P s 72

jaar en over ljdt acht jaar later. De waarde van het hu s bedraagt dan

€ 375.000,,.

U twêrking
De koopprijs is n beginsel gelijk aan de waarde van € 250.000, .

De waardê van het vruchtgêbru k bedraagt overeenkomst g de hiervoor
ge dende waarderings rege ls 42% van € 250.000,-, is ge ijk aan

€ 105.000,-.

De koopprijs van de blote eigendom bedraagt dan (waarde vo e

eigêndom minus waarde vruchtgebruik) € 145.000,-. H erover is

6o% overdrachtsbêlasting vêrschu d gd, geljk aan € 8.700,-. Bij het

over ijden van P za Z in de eerste plaats successierecht verschuld gd

zijn over € 35.400,- (€ 250.000,' mlnus € 145.000,- minus € 69.600,-,
dê enkelvolrdige rente over acht jaren, dus 8 x € 8.700,-). Vêrder

is successierecht vêrschuldigd over het gedeelte van de koopsom
(€ 145.000,-) dat ten t jde van het overlijden nog niet is kwijt-
gescholden, bijvoorbeeld € 113.000, . Hêt successierecht bedraagi

dan € 17.024,- (2009).

Als het woonhuis niet zou zijn ovêrgedragen, dan behoort het woonhurs

nog tot de nalatenschap van mevrouw P. Over dit woonhuis ter waarde

van € 375.000,-zou success erecht verschuldigd zijn geweest, ge ijk

aan € 59.168,-(2009).



Het voorbeeld leert ons dat de overdracht bij leven n principe voorde-

ljger is. Bij de bêrêkêning van het uiteindelijke voordeel moeten

natuurlijk wel dê getrooste opofferingen, dat wil zeggen de betaalde

belastingen die bij leven z jn voldaan mee in aanmerking worden

g eno mên.

Het netto voordêêl in geval van een overdracht bij leven bedraagt

€ 33.444,- (succêssierecht € 59.1 68,' minus de overdrachtsbelasting
€ 8.700,-, minus hêt successietechl € 17 .024,- dat verschuldigd zou

zijn bij overdracht bij lêvên).

Kwijtschelding
De koopsom voor de blote eigendom kan door de klnderen

worden betaald. maar deze kan ook door dê klnderen aan de ouders

worden schuldig gebleven. De vraag rijst oí deze schuld renteloos kan

z jn. Als wel rente wordt vergoed le dt dit tot een vermogensvermeer-
dering bij de ouders. Als gêen renie wordt vergoed kan sprake zijn van

êen bêvoordel ng waarovêr schênkingsrecht vêrschu digd is. Wilt u dit

voorkomen dan moet u de lening dagêljks en direct opeisbaar maken.

De opeisbaarheid Íroet reëel zijn, dat wil zeggen dat de kinderen

over de nod ge lquiditeiten moeten beschikken o.. de lening direct te
kunnen voldoen. Of een (hypotheca re) ening kunnen aangaan om de

koopsom desgewenst te kunnen aflossen.

Om te bereiken dat het huis uiteindelilk'met gesloten beurzen'naar
de kinderen overgaat, kunnen de ouders overwegen de koopsom in

etappes (b jvoorbeeld jaadijks) kw jt te schelden. Gebruik kan worden
gemaakt van de jaarlijkse vr jstell ngen voor sch e n kingsrecht. ls de

koopson'r in één termijn kw jtgescholden dan kunnen overdrachts-

belasting en schen kin gsrechte n met elkaar worden verrekend.

De vruchtgebruikvariant en de
i nko m ste nbela stin g

Door de overdracht van het woonhuis aan de kinderen is het huis

voor de ouders geen 'eigen woning' nTeer. Dit betekent dat de eigen"

woningrege ing (aftrek van de hypotheekrente in box 1 en toepass ng

van het eigenwon ngforfait) n et rneer wordt toegepast.



De waarde van de hypotheekschuld en van het vruchtgebrulk wordt
meegeteld bij de bepa ing van het vêrmogen van de ouders voor de

vermogensrendementsheffing van box 3. Voor de waardebepaling van

het vruchtgebruik zijn regêls gegêven.

B ] de kinderen telt de blote êigendom eveneens rfee in box 3.

De huurvariant
Waarom een 'huurvariant' als het woonrecht tóch grat s

geregeld kan worden? Mêestal willen ouders geen huur beta en aan hun

kindêrên en liever grat s in 'hun' huis bljven wonen. ln dat geva dragen

de ouders in de ogen van de fiscr.rs fe telilk niet over, want doordat ze

de woning gebrlrlken worden ze er feitelijk niet armer van. Daarom is er
n hêt successierecht een zogenaamde íictiebepaling ontworpen. Dêze

bepaiing ste t dat er geen overdracht heeft plaatsgevondên wanneer de

erílater en het kind aÍspreken dat de erílater een grat s woonrecht krijgt
/ gratis in de woning kan bljven wonen. Er wordt dan door de f sclrs
geheven a soí het overgedragen vermogensbestan dd eel (bijvoorbeeld

bovengenoemd hu s) zich nog in het vermogen van de erí ater bevindt.
A een als de toekomstige erflater bij leven een vergoeding voldoet,
b jvoorbeeld het beta en van huuÍ, gaat de f ctiebepaling n el op.
Er wordl dus geen succêssierecht geheven, m ts de ouders een rêé e

h uur betalên. Het woongenot van de ouders is verzekerd omdat zij

recht hebben op huurbescherming. Welke koopsom de kinderen voor
de woning beta en hangt aí van de waarde in verhuurde staat. Bij de

bepa ing van deze waarde zal reken ng moeten worden gêhouden

met de concrete omstandigheden van het geval (hoogte van de huur,

verwachte duur van de huur e.d.). Over de waarde in verhuurde slaat
dient b j de overdracht 67o ove rd rachtsbelastin g te worden betaald.

De huurvariant en de inkomstenbelasting
De door de ouders te betalen huur is niet aftrekbaar voor de

inkomstenbelasting n box 1. Evenmin s de huur bil de kinderen be ast.

De eigenwoningregêl ng s niet meer van toepass ng. Wel moeten de

k nderen ook in dêze situatre de waarde van de wonrng meetelLen voor
de vermogensrendementsheíÍing. Zij mogen de eventuele hypotheek-
schu d in minder ng brengen op de bezittingen.



Het huis schenken
Het voordee van de schenkingsvorm is dat de schenker aan de

schenklng een u itslu itingsclausu le kan verb nden. Hij mag bepalen dat
de eigendom van het huis alleen toebehoort aan de eigen kinderen, ook
al zijn zij in algehele gemeenschap van goederen getrouwd. Dê'koude
kant' (schoonzoon, schoondochter) heeÍt ook het nakijken wat de

waardestijgin g betreÍt.
Wordt een huis verkocht in plaats van geschonken en de koopsom in

gedeelten kwijtgescholden, dan kunnen aan de kwijtscheldingen uitslui-
tingsc ausules worden verbonden. Het huis en daarmee de te reallseren

waardestijgingen behoren dan in beginsel we tot de huwe ijksgemeen-

schap. De kinderen moeten schenkingsrecht beta en over de waarde

van het geschonken huis. Heffing van overdrachtsbe asting b ijít
achterwege, mits er maar schenk ngsrêcht wordt betaald dat tenminste
67o van de waarde bedraagt.

Samenvattend
De Íisca e, juridische en maatschappelijke aspecten van overdracht
van vermogen tijdens uw leven kunnen in grote lilnen als volgt worden
samengevat.
. Het verdient de voorkeur een schenkingsprogramma op te stel en.

U kunt beter uw vermogen n fasen overhêve ên. Het schenkings en

successierecht is een progressieve belasting. Daarom is het voorde-
liger een paar keer een kleiner bedrag te schenken dan één keer een

groot bedrag.
. Het s z nvol vermog e nsbestan dd e len te schenken waarvan Tnag

worden vêrwacht dat deze in waarde zullen stjgen.
. Gêzegd s alr 'eens gegeven, blijft gegeven'. U moet zich real seren

dat schenkingen in beginsel onomkeerbaar zijn. Dit brengt ons op
een belangrijk aspect: wilt u op een oí andere manier nog de zeggen-

schap over uw vermogen behouden? De zorg voor tijden dat het

u mogelijk financieel minder goed zal kunnen gaan moet mede in
ogenschouw worden genomen.
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Bepaiend voor dê omvang van de na atênschap is de wijze
waarop u bent getrouwd: n algehele gemeenschap van goederen of op
huwelijkse voorwaarden. leder kind betaalt successierecht over zijn of
haar verkrijging uii uw nalaiênschap. De omvang van uw nalatenschap
is afhankelilk van het door u gekozen stelse van huwe ijksvermogens-
rechten en is van nvloed op het te heffen successierecht.

Voorbeeld gemeenschap van goederen
De heer en mevrouw P ztjn in gemeenschap van goederen getrouwd
en hebben vier krnderen. Blj overljden van de heer P bedraagt het
vermogen € 500.000,-. De nalatenschap van de heer P bedraagt de
helft van de gemeenschap: € 250.000,-. De andere helÍt is het deel van
mevrouw P dat niet vererft. Mevrouw P en haar kinderen erven ieder
1/5 deel: € 50.000,-.

Voorbeeld huwe ijkse voorwaarden
De heer en mevrouw P zijn bu ten gemeenschap van goederen gehuwd
en hebben vier kinderen- De heer P heeít een eigen vermogen van

€ 500.000,-. l\,4evrouw P heeft geen elgen vern]ogen.
De nalatenschap van dê heer P bedraagt € 500.000, . Mevrouw P en
haar kinderen erven reder 1/5 deêl: € 100.000.-.

Uit de voorbee den blijkt dat de kinderen in het geval dat de ouders
op huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd dubbe zoveel erven a s ln het
geval van de huwelijksger.eenschap en daardoor meer successierecht
moeten betalen. Bij estate p anning komt het êr op aan oÍ het huwe ijks-
vermogensstelsel al of niet gewilzigd moet worden.

Gemeenschap van goederen
Gemeenschap van goederen tussen echtgenoten kan op twee

momenten ontstaan. Zowe bij het aangaan van het huwelijk als tijdens
het huwelijk. Bij het aangaan van het huwelijk ontstaat de huwelljks-
gemeenschap autor.atisch. Tijdens het huweljk kan de huwelijksge-
meenschap ontstaan als de echtgenoten hun huwelijkse voorwaarden



wijz gen. Hiervoor s we goedkeuring van de rechtbank nodig. Het
gevolg van de huwe ijksgen'reenschap is, dat n principe de beide
vermogens van de êchtgenoten sarnenvloêien tot êen gemeenschap-
pelljk vermogen.
Ook hetgeen in de ioekomst wordt verkrêgen wordt gemeenschap
pelijk. Dat geldt alleen niet voor schenklngen of erÍenissen (egaten)

waarvan de schenker of erf ater heeft bepaa d dat deze buiten de

h uwelilksgemeensch ap vallen door midde van de uits uitingsclausu e.

De schuldeisers van bêide echtgenotên kunnen zich op de huwelijks
gemeenschap verhalen. Bij echtsche ding wordt het gem een schappel jk

verrnogen in principe ln tweeën verdeeld. Voor estate planning is de

h uwelijksgemee nsc hap een aantrêkkelijk stelse. Waarom? Slechts het

ha ve gemeênschapsvermogen vererít. Overlijdt de langstlevende dan

kan nog een keer van tarieven en vrijstel ingen gebruik worden gemaakt.

Een h uwelijksgern eensch ap kan na het overllden zodan g worden

verdeeld, dat de vermogensbestanddelen waaTVan een waardestijging

mag worden verwacht aan de k nderen kunnen worden toebedeeld.
1n veel geva Ien s dit de ouder ijke woning. Toede ing hiervan aan de

kinderen kost geen overdrachtsbe astinglWel moet op de gevo gen

voor de n komstenbelastin g worden gelet.

Door mlddel van een testarnent kan de'zeggenschap'over de woning
worden gerêgeld. Bespreek d t met uw (kand idaat-)n oiar s.

Huwelijkse voorwaarden
Wle huwellkse voorwaarden wrl rnaken heeft een grote mate

van vrijheid om te kiezen welk stelsel men wil. ln eder geva wordt bil

huwe ijkse voorwaarden afgesproken dat men afwrjkt van de regels van

de huwell jksoemeenschap.

Een zeer veel voorkomende vorrn van huwêljkse voorwaarden is de

uitslu ting van elke gên'reênschap met de toevoeging van één of meer
verrekenbedingen. Verrekenbedingen kunnen zowel periodiek als Í naa

zijn. Onder een per od ek verrekenbeding wordl verstaan de aÍspraak
tussen echtgenoten tot jaarljkse verreken ng van de gespaarde
inkornsten, vee ai Lr tslu tend de nkomsten u t arbeid. A s de verrekening
n et periodiek maar s echls aan het eind van de rit (echtscheiding en/
of over ijden) moet gebeuren, s sprake van een Íinaal verrekenbeding.
B j een f naa verrekenbeding worden niet de inkomsten, maar de



vermogens van de echtgenoten verrekend. ln geval van overlijden wordt
dan meestal afgerekend alsof een huwelijksgemeenschap had bestaan.

Soms worden zowel een periodiek als een finaal verrekenbeding

opgenomen. (Hetgeen hiervoor is gezegd geldt ook voor partner-

schapsvoorwaarden die door geregistreerde partners kunnen worden
gemaakt.)

Willen echtgenoten die op huwe ijkse voorwaarden zijn gehuwd

vanwege de bêsparing van successierechten h!n stelsel wjzigen, dan

kunnen zij kiezen tussen de h uwelijksgem eenschap oí het finaal verre-

kenbed ng waarbij wordt afgerekend alsoÍ een huwelijksgemeenschap

had bestaan. De keuze voor het een oí hêt ander heeft verstrekkende
gevolgen. De voor- en nadelen worden hierna naast elkaar gezet.

HLrwelijksgemeenschap door wilziging huwel jkse voorwaarden

ngevoerd
. Nadeel:

Bij echtscheiding moet het gernêenschapsvermogen worden

verdeeld.
. Voordeel:

Bij overlijden ontstaat een onverdeelde (huwe ijks)gemeenschap d ê

verdeeld kan worden. De vêrm ogen sbestan ddele n met een poten-

tië e waardestilging kunnen aan de kinderen worden toebedee d.

Bij onroerend goed en/of aanmerkelijk belang aandelen heefi deze

toedeling geen íisca e gevolgen: respêctievelijk geen overdrachtsbe-

lasiing en geen 25% nkomstenbelasting ('de doorschuifregeling').
. Nadeel:

Schuldeisers hebben verhaal op het gem eenschapsve rm oge n. (Dus

ook op het oorspronkeljke privévermogen van een van de echtge-

noten dat n de gemeenschap is gevloe d.)
. Nadeel:

Een successierechte ijk risico voor het geval de aanvankelijk minst

vermogende echtgenool als eerste overlijdt. (Er wordt echler we

altijd een progressievoordeel behaald).
. Nadeel:

Polissen met overlijden srisicod e kk ing kunnen niet gesplitst bljven en

daardoor is de uitkering belast.



Finaa verrekenbedlng
. Voordeel:

Verrekening bij echtscheiding kan worden uitgesloten
. Nadeel:

Er ontstaat géén onverdeêldheid. Wil men vermogensbestanddelen

van de angstlevende aan kindêren laten toekomen dan moeten deze

worden overgedragen, hetgêen tot belasiinghefflng kan lêiden

. Voordeel:
Schu deisers bLijven al een verhaal houden op het privéve.mogen van

de schuldenaar echtgenoot. Ten opzichte van schulde sers blijven

echtgenoten buiten gemeenschap van goederen gehuwd
. Nadeel:

HetzeLíde s u ccessierechte lijk risico als b j de huweljksgemeen-

schap. Er wordt echter we aliijd een progress evoordeel behaald.

Dit nadeel ls contractueel niet uit te s uiten. Zonder flscaal nadeel

kunt u niêt bêpalen dat het beding alleen werkt wanneer de rneest

vermogende over ijdt. Ook kunt u niet de keuze of er al oí niet

verrekend wordt overlaten aan de langst evende.
. Voordeel:

Po issen met overlildensrisicodêkking kunnen gesp itst b ijven en

daardoor is de !itkerlng onbe ast.
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Bespar ng van successierecht kan worden bere kt door het doen

van schenkingen en door midde van hêt huwe ijksve rm ogen srec ht.

Naast de huwelijksvorm is het testameni een middel om hêt te heffen

successierecht te beinv oeden. N et al es mag ondergêschikt worden
gemaakt aan belastingbesparlng. Het s vanzêlÍsprekend dat ook de

langst evende echtgenoot/partner verzorgd achterb ijft en een levens-

standaard kan voortzetten zoa s h j of z j dat gewend was. Zo moet

met de (kand id aal)n otaris worden besproken oí de langstLevende êen

redellk (pensioen)lnkor.en heeft voor het geval de echtgenoot die een

ou derd omspensioen geniet rnocht over ijden. Het weduwenpens oen

is afgeleid van het ouderdomspensioen, r.aar is ager. Verdere vragen

zijn:wat zijn de statistisch te behalen leeftilden van dê echtgenoten?
Wat zijn de conseqLrêntiês als een kind in de b jstand zit? Wat is de

waarde van het gemeenschappe ijk vermogen en/oÍ de privévermogens

van de echtgenoten? Hoe z jn deze verrnogens samengestêld en zijn êr

vermogensbestanddelen die naar alle waarschijn ijkheid sterk in waarde

zul en toenemen? Rekening houdend met de antwoorden op deze en

vele andere vragen kan worden gekornen tot een berekenlng van het

voordel gste testament. Het s zaak tild g maatrege en te treffen.

Door het testament kan worden voorkomen dat het vermogen onnodig

twee keer oí vaker vererft en er telkens successierecht moet worden

betaald. H erna worden van dr e testamentvormen de fiscale gevolgen

besproken. D t z jn dê ouderlilke boedelverde ing, het vruchtgebruik en

het f exibe e testament. Het flexibele tesiament is dê aanduiding voor

een combinat e van verschil ende testamentsvormen.

De ouderlijke boedelverdeling
De ouder ijke boedelverde ing was tol 1 januari 2003 de meest

voorkomende u terste wi sbeschikk ng. Na 1 januari 2003 is het niet

meer mogelijk een ouderlijkeboedelverdel ngtestament te maken. De

bestaande testamenten bljven echter wel geldig. Het kenmerk van

dê oudêrljkê boedelverdeling is dat de langstlevende automatisch de



vrije beschikking heêft over de gehele nalatenschap en de verplichting

heeít alle schulden te vo doen. De langstlevende heeft voorts de

verp ichting om aan de kinderen ieder hun erfdeel schu dig te erkennen.

In hei tesiament worden de gevaLlen opgesomd waarin de kinderen

hun vordenngen kunnen opeisen. ln principe ziln de vorderingen niet

eerder opeisbaardan b j overijden van de langstlevende. (N.8.: vee

voorkomende opeisingsgronden zijn het faill ssernent van de langst-

levende oÍ herirouwen.) Vaak zal een rente worden vêrgoed over de

vorderingen. Ook deze is rneestal ln beginsel niet opeisbaar'

Wetteliike verdeling
VanaÍ 1 lanuari 2003 geldt een nieuwe rege ing voor het geval de

oveT edene een echtgenoot (of geregistreerd partner) en één of meer

k nderen a s erfgenaam achterlaal. Deze regel ng s gebaseerd op de

ouderlijke boedelverdeling en wordt de wêtte ijke verde ng genoemd

De echtgenoot wordt net a s bil de ouderljke boede verdeling enig

rechthebbende tot de nalatenschap. Hil krijgt dus a e bezittingen, rnaar

raoet de schu den voor ziln rekening nemen. De k nderen kr jgen een

ge dvorder ng op de echtgenoot ter waaTde van hun erfdeel, opeisbaar

b j het overljden van dle echtgenoot. De vordering draagt een rente die

afhankeli]k s van de door de overheid vastgestelde weite ijkê renie

De rente bedraagt nanrellk de wetielijke rente m nus zes procent

Bedraagt de wette iike rente zes procent of minder, dan wordi geen

rente vergoed. Bij testament oí na overlijden door de echtgenoot en het

kind tezamen kan een ander rentepercentage worden vastgeste d.

B nnen drle maanden na het overlilden kan de echtgenoot de wette

lilke verdeling ongedaan maken. Dit moei bij notar éle akte, d e wordt

ingeschreven n een spec aal register. Na ongedaan maken zijn de

erfgenamen gezamen ijk gerechtigd tot de na atenschap en nroeten zij

deze samen verdelen. Ook hier kan bii testament een andere rege lng

worden vastgesteid.

Aanpassing erÍde en en successierecht

ln het testament kan van de wettelijke verde ing worden afgeweken,

b jvoorbeeld door aan de langstlevende echtgenoot een k einer erfdee

toe te kennen. De echtgenoot heefi geen leg t erne portie Om succes_

sierechten te besparen kan raen het erfdee van de angstlevende

kleiner of groter maken. U zou het erfdeel van de langst evende kunnen



vergroten wanneer te verwachtef is dat z jn of haar vrijstelling voor het

recht van successie niet geheel zal worden benut. (Deze vrjstelling
igt, afhankelijk van de contanle waarde van de door de langst

evêndê êchtgenoot verkregen pensioenrechten tussen € 152- 166, -

en € 532.570,, vrijstel ingen 2009). B j grotereverrnogens kunt

u het erfdeel van de langstlevende verklelnen opdat over de totale

nalatenschap (van beide ouders) per saldo mlnder successierecht
vêrschuldigd is. Door verkleinlng van het erfdeel van de langsilevende

worden de erfdelen van de kinderen groter. Er ontstaan grotere vorde'
ringen en de langstlevende moet rneer rente vergoeden. Er ontstaan

daardoor grotere schulden die n minder ng op de nalatenschap van

de langst evende worden gebracht. Het gevolg is dat dit leidt tot een

lagere heff ng van successierecht bij het overljden van de angst.

levende.

Aanpassing rente en successierecht
ln geval van de wetteljke verdeling kan bil testa..ent of na overl jden

van de echtgenoot en het kind tezamen een ander rentepercêntage

worden vastgesteld. Dit heeft onder meer een f scale reden. Bil het

ovêr ijden van dê angstlêvênde echtgenoot kunnen de vorderingen van

de k nderen met de daarover vêrschLr d gde rente op diens nalaten-

schap ir m nde'ng worder gebracl^1.

Voorbeeld
De heer en mevrouw P zijn n gemeenschap van goederen gehuwd

en hebben twêe kinderen. De huwelijksgemeenschap heêft bij het

overlijden van de hêer P een saldo (bezittingen minus de schulden) van

€ 600.000,-. De helft van dat saldo is de waarde van de nalatenschap

van de heer P, of € 300.000,-. De kinderen en mevrouw P erven ieder

1/3 deel, of € 100.000,-.

Variant A (er is geen testament gemaakt. De wetteli]ke verdeling is van

toepassing)
De vordering van elk kind bedraagt € 100.000,-. Mevrouw P krijgt alle

baten van de huwelijksgemeenschap, deels op grond van het huwelijks-

vermogensrecht en deels op grond van de wettelijke verdeling, oftewel

€ 600.000,- (a).



Stel dat mevrouw P 10 jaar ná de heer P overlijdt en dat haar vermogen

- theoretisch gesproken - gelijk is gebleven. Stel dat gedurende die

tien jaar de wettelijke rente 6% of minder heeft bedragen, zodat geen

rente ovêr de vorderingen van de kinderen wordt vergoed. Bij haar

overlijden bedraagt haar nalatenschap € 600.000,- (a) te verminderên

met de vorderingen van haar beide kinderen € 200.000,-
(2 x € 100.000,-), blijít netto € 400.000,-. Gezien de lage wettelijke

rente vindt geen rentevergoeding plaats. Dit bedrag erven de beide

kinderen ieder voor de helít. Het successierecht bedraagt per kind

€ 25.482,-, in totaal € 50.964,- (2009).

Variant B (de heer P heeíi een testament gemaakt. De wettelijke

verdeling blijft van toepassing)
De heer P heeÍt in zijn testament een rente opgenomen gelijk aan

6% per jaar die vergoed moet worden over de vorderingên van dê

kinderen. Ook de rentevergoeding wordt aan de kinderen schuldig
geblêvên. Stel dat mevrouw P 10 jaar na de heer P overlijdt en dat haar

vermogen gelljk is gebleven. Haar nalatênschap bedraagt, z e varlant

A, € 600.000,' (a) te verminderen met de vorderingen € 200.000,-.
ïevens komt nog de te betalen rente over 10 jaar ln mindering, die gelijk

is aan 10 jaar x 6% of 60%. De rênteschuld bedraagt 60% van de

totaal nog te betalen erfdelen € 200.000,', ofwel € 120.000,-. De totale

aftrekpost bedraagt € 320.000,-i de netto nalatenschap bedraagt dan

(€ 600.000,- minus € 320.000,-) of € 280.000,-. Dit bedrag erven de

beide kinderen ieder voor de helft. Het totale successierecht bedraagt

€ 31.528,- (200S).

Het voordeel (van rentedragende vorderingen, variant B, ten opzichte

van renteloze vorderingen, variant A), bedraagt (b rninus c) € 50.964,-
minus € 31 .528,. oÍ € 19.436,-.

Omdat de vorderingen van uw kinderen met rente niet eerder opgeëist

kunnen worden dan bij overlijden van de langstlevende, wordên

deze vorderingen Íiscaa afgewaa.deerd. Op wisk!ndige wijze diênt

voor het successierecht de contante waarde van deze rêntegevende

vordering te worden berekend. De andere kant van de medailLê is dat

de belastingdienst ervan uitgaat dat de langst evende 'íictieí vrucht-

gebrulk' geniet van de vorderingen van de kinderen èn de rente, omdat

hil deze tijdens even niet hoefde te betalen. Om te beoordelen of een



dergelijk vruchtgebrulk aanwezig is hêrleidt de belastingdienst de in het

testament gehanteerde enkelvoudige rente naar een samengestelde. In

het geva de herleide rente uitkomt op een samengesteld percentage

dat hoger ligt dan 6yo (= êen rekenrente uit de successiewet), volgt
voor dê langstlêvêndê géén bijte ling van het íict eve vruchtgebruik.

Deze bijte ling kan bij grote nalatênschappen een fiscaal ongunstige

uitwerking hebben. Uw (kandidaat-)notaris kan één en ander nader

toelichten. Waar het om gaat is dat de na atenschap van de langstle-

vende aanzienlijk kan worden verkleind, als deze maar tijd van leven

heeít en de rente op de vorderingên van de kindêren hoog genoeg is.

Wat de hoogte van de rente betreft past wel een waarschuw ng. Als de

weduwe (of weduwnaar) nog betrekkelijk jong is en in het testament is

bepaald dat bij hertrouwen de kinderen hun vordering met rente kunnen

opeisen dan kan de betallng een zwaar gelag zijn.

Voor de n komsten belastin g is geregeld dat de vorderingên bijna altijd

buiten beschouwing blijven voor de vermogensrendementsheífing.

Zolang de kinderen feitelijk nog niets gekregen hebben, hoeven zij

dan ook geen n komsten beiastin g te betalen. Wel wordt uiteraard het

vermogen waarover de langstlevende de beschlkking heeÍt, bil deze in

de hefÍing betrokken.

Het vru c htgeb rui kte s tame nt
Ér zljn verschillende soorten vru c htgebru iktestame nten. Het

basistestament is dat de jangstlevênde een vruchtgebruik krijgt van

(allê) goederen van de nalatenschap. Dit houdt in dat al e inkomsten

uit het vermogen (bijvoorbeeld rente, dividend) aan de angstlevende

toeko.nen. De kinderen worden meesta als en ge erfgenamen aange-

wezen, onder de ast van het vruchtgebruik. De kinderen krijgen alle
goederen van de nalatenschap onder deze ast op naam. We noemen ze

blote eigenaren.
Het successlerechte ijk voordeel van het vruchtgebru k bestaat h er n

dat de eventuele waardegroêi van de goederen vanaÍ het overlijden
van de eêrststervende aan de k nderên ten goede komt. Deze waarde-

stijging wordt n et met successierecht belast. Een vruchtgebruik vervalt

automatisch als de angstlevende overljdt. Dan verkrijgen de kinderen

de volledige eigendonr. Een bijzondere var ant van het vruchtgebruik

testament is het 'lk-vader-testame nt'. Bij dit testament krijgen de

kinderen en de angstlevende al en een gêliik deel. Vervolgens vindt



een hervêrde ing plaats zodan g dat de angstlevende en de kinderen
allen in dezelJde tariefschijí voor de belastingheÍÍing va len. Deze

'verdeling' moet optimaal zijn. Het deel van de langstlevende dat in

deze fde tarlefschijí va t wordt vervo gens toegêrekend aan de k nderen.
Althans voor zover de k nderên daarmee niêt in een hoger tarieí

terechtkomen. Gevolg van dit a les is dat er per saldo hetzelÍde bedrag
aan successierecht wordt betaaLd, maar dat de kinderen een groter

deel van de nalatenschap krijgen. Over dat extra deeL behoeven zij bij

overljden van de langstlevende geen successierecht meer te betaLên.

De langst evende krijgt zijn of haar deel uitgekeerd n de vorm van een

vruchtgebruik. Deze testamentsvorm is zuiver í scaal en beoogt niet de

langst evende te verzorgen.
De vruchtgebruiksituat e is relevant voor de nkomstenbe asting. De

kinderen dienen de waarde van de blote eigendom aan te geven voor de

vermogensrendêmentsheífing. Bij de langstlêvende wordt de waarde

van het vruchtgebruik in aanmerking genomen ln box 3, met uitzon

der ng van het vruchtgebruik op de eigen woning- ln têgenste ling tot
een overdracht van de eigen woning aan de kinderen tijdens leven,

geldt bij een vruchtgebru k op de e gen woning krachtens testament
name ijk wel de eigenwoningregeling voor de vruchtgebruiker.
Voor vruchtgebruik op aandelen dle tot een zogenaarnd'aanmerkelijk
belang' behoren geldt overigens een afzonderlijke regeling.

Flexibel testament
Het ijkt erop dat echtgenoten met kindêren maar twee moge ijk

heden hebbenrgêbruik maken van de wettelilkê verdeling óf het

vruchtgebru ktestarnent. Er is ook een comb natie r.ogelijk. Naast de

wette ijke verdel ng met een testamenta r vastgeste d rentepercentage

heeft de langstlevende de mogeLijkheid bepaalde goederen uit de

nalatenschap te kiezen (een keuzelegaat) en/of een vruchtgebruik van

de gehe e of van een gedeelie van de nalatenschap. Fiscaa gez en

s het het meest wenseljk dat de keuze wordt uitgesteld tot na het

overlijden van een van de echtgenotên. Dê keuzê I gt uiteindeljk bij de

angstlevende. Op hêt moment dat dê keuze wordt gemaakt is immers
een aantal zaken duidelijkr de uitelnde ijke omvang van het vermogen,

de eeftijd van de langstlevênde, wê licht een nschatting hoe lang de

langstlevendê echtgenoot nog te leven heeÍt, gelet op d ens gêzond-

heidstoestand. ls de eve n sverwachting - stat stlsch gesproken - kort,



dan heeft een rentegroei op de vorderingen van de kinderen nagenoeg
geen fiscaal voordelig resultaat meer. Well cht is het dan zinvol om

met vermog e n sbestandd e len te schuiven naar de kinderen, onder voor

behoud van het vruchtgebru k ten behoeve van de langsilevende. ln dat
geval n'roet de echtgenoot binnen drie maanden de wetielijke verdeling

ongedaan maken. Als de wettel ike verdeling n et meer bestaat, kan er

met vermogensbestanddelen worden 'geschoven'. ln het testament

kan als altêrnatief een keuze egaal en/of een vruchlgebruiklegaat zijn

opgenomen. De langstlevende k est d e boede lbestandde len die hij

op naam w I hebben krachtens dit keuzê egaat. Voorts kiest de langst-

levendê die vermogensbestanddelen die hij onder vruchtgebruik wenst.

Afhankelijk van de vêrwachtingen omtrent de waardeontwikkeling,

worden de goederen'verdeeld'. Goederen die de langsllevende

verbruikt, bijvoorbee d sa dotegoeden oí goederen met een geringe

waarde(stijging) worden door de langstlevende gekozen. Goederen

aaet een verborgen meerwaarde gaan naar de kinderen eventueel

belast met vruchtgebrLrik ten behoeve van de langstlevende, wanneer

deze het genot van de opbrengst wil behouden (efíecten) oí van de

zaak zelf (woonhuis). Duide ljk mag zijn dat waardevolle vermogens'

bestanddelên slechts eenmaa in de heffing van het successierecht
worden betrokken, namêlijk in de na atenschap van de eerststervende

echtgenoot.
lnd en gekozen wordt voor het uitoeíenen van het keuze egaat, kan

het zljn dat ook h er vorderingen van dê kinderen ontstaan. Dit is het

geval ind en bepaa d is dat de afgstlêvende de waarde van de gekozen

verm ogen sbestan d delen schuldig moet êrkennen.

Ten aanz en van de inkomstenbelast ng is geen regel ng getroffen. De

vorder ngen worden dan ook íiscaa niet genegeerd, zoa s b j de wette-

ljke verdel ng. De kinderen zullen de vorderingen moeten aangeven

voor de vermogensrendementshefíing. De langstlevende mag u teraard

rêkening houden met de schuld.



De uitsluitingsclausule en successierecht
Hiervoor kwarn de u itsluiting sclau su le bij de bespreking

van schenkingen al ter sprake. De erÍlater oí schenker heeft de

bevoegdheid aan wat van heÍ! wordt verkregen de voorwaarde te

verbinden dat die verkrijging niet in een huwelijksgemeenschap valt.

De schenking of erfenis blijft te allen tljde het privébezii van de

ontvanger. De uitslu iting sclau su le kan niet door de kinderen bijvoor'

beeld bij het wijzigen van huwe ijkse voorwaaÍdên terzijde worden

geschoven. Bij overlijden van een kind valt de verkregen erÍenis oÍ
schenking buiten de huwelijksgemeenschap en vergroot daardoor

de nalatenschap. Dit kan uit successierechtelijk oogpunt wel eens

vervelend uilpakkên. Om te voorkomen dat de kinderen worden

belemmerd bij hun successieplanning, kan de uits uitingscLausule

achterwege worden gelaten of worden bepaald dat de gevolgen

ongedaan worden gemaakt als het huwêlijk van het kind door overlijden

wordt onibonden.



ln deze brochure is een aantal hoofdlljnen geschetst op hêt

gêbied van estate plann ng. Na het lezen ervan zal het u duidelijk zijn

geworden, dat het hier geen eenvoud ge materie betreft. Bovendiên is

het recht voortdurênd in bêweging. Kennis hebben van actuele ontwik-

kelingen op dit terrein is derhalve van groot be ang. De (kandidaat')

notaris is een veelzljdig jurist. Hij is de deskundige b j uitstek met

een voorlichtende taak op breed terrein. Zljn meerwaarde ligt in het

combineren van zowel juridische als fiscale aspecten. U mag van hem

verwachten dat hij u wijst op alle gevolgen van uw opdracht.


