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ERFRECHTPLAN
HELPT         

Peter en Ellen zijn blij dat het nu 
allemaal geregeld is.  
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TESTAMENT 
IN VIJF STAPPEN

Een testament afsluiten ingewikkeld? 
Dat hoeft niet. Lees hoe u in slechts 
vijf stappen een testament afsluit. 
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we het nog niet over specifieke 

wensen gehad.’ 

Aan de keukentafel

Van IJsseldijk benadrukt dat hij 

zelf geen notaris is, maar een esta-

te planner. ‘Ik ben dus niet degene 

die de akte opstelt, dat doet nog 

steeds de notaris. Erfrechtplan is 

er om zaken te verduidelijken. We 

gaan bij u thuis aan de keukenta-

fel in gesprek over uw persoon-

lijke situatie. Want dát is het uit-

gangspunt. Aan de hand van dit 

vrijblijvende en kosteloze gesprek 

maakt onze specialist een uitge-

breid gespreksverslag wanneer 

u met ons in zee gaat. Dit docu-

ment, van zo’n 20 pagina’s, vormt 

de basis input voor uw testament 

en/of levenstestament. In dit do-

cument vindt u uw situatie en uw 

wensen terug in begrijpelijke taal. 

De notaris vertaalt dit document 

vervolgens naar een conceptakte, 

die we voor u controleren. Mocht 

u het prettig vinden, dan gaan we 

zelfs met u mee bij het passeren 

van de akte.’ 

Netwerk van meer dan 

75 notarissen

Erfrechtplan werkt samen met 

meer dan 75 notarissen, verdeeld 

over het land. ‘Zie ons als de ont-

brekende schakel. Door het ge-

ven van lezingen, het spreken van 

mensen in hun vertrouwde omge-

ving én door het schrijven van een 

leesbaar gespreksverslag, maken 

wij de stap om naar de notaris te 

gaan een stuk eenvoudiger.’                         

Een bezoekje aan de notaris 

wordt over het algemeen niet als 

‘leuk’ ervaren. Notariële aktes 

zijn taai van stof en de reden van 

het bezoek is in de meeste ge-

vallen ook niet plezierig. Toch is 

een notaris onmisbaar. ‘Het pro-

bleem is echter dat de drempel om 

naar een notaris te stappen vaak 

te hoog is. Daarom zijn wij er.’ 

Aan het woord is Alex van 

IJsseldijk, estate planner én 

mede-eigenaar van Erfrechtplan. 

Erfrechtplan helpt jaarlijks dui-

zenden Nederlanders met het op-

stellen van een (levens)testament 

bij de notaris. ‘Ik wil erfrecht-

planning voor iedereen begrijpe-

lijk maken. De afstand tussen de 

klant en notaris is te groot. Met 

Erfrechtplan willen we die drem-

pel verlagen.’ En dat is volgens 

Van IJsseldijk geen overbodige 

luxe. ‘Veel mensen denken: dat zal 

allemaal bij Nederlandse wet wel 

prima geregeld zijn. Maar helaas 

is dat niet zo. Er is geen pasklare 

oplossing, simpelweg omdat elke 

situatie anders is. En dan hebben 
Alex van IJsseldijk

MAAK KENNIS 
MET ERFRECHTPLAN

Een afspraak inplannen met een specialist van Erfrechtplan kan heel eenvoudig via www.erfrechtplan.nl. Een van onze 
specialisten komt op een voor u geschikt tijdstip bij u langs om uw (financiële) situatie in kaart te brengen. U kunt ons ook 
bereiken via: M: info@erfrechtplan.nl | T: 085 – 8000 100. De afspraak is vrijblijvend en kosteloos. 

Afspraak maken?

TESTAMENT: 
HOE ZIT DAT? 

Is een testament alleen iets voor 
mensen met veel vermogen? Nee, ze-
ker niet! Lees in deze krant waarom.
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ALLES OVER HET 
LEVENSTESTAMENT

Wie neemt uw beslissingen, als u 
dat zelf niet meer kunt? Leg het 
vast in een levenstestament. 

PAG 5
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Onlangs bezocht het echtpaar 

een lezing van Erfrechtplan. Dat 

heeft het stel toch aan het den-

ken gezet. Sterker nog: ze hebben 

volgende week een afspraak bij 

de notaris. ‘Het geeft rust als de 

zaken straks goed geregeld zijn. 

Dit hadden we veel eerder moe-

ten doen.’ 

Peter en Ellen zijn niet de enigen. 

Zo’n beetje 40 procent van de Ne-

derlanders boven de 60 jaar heeft 

geen testament. Het percentage 

mensen met een levenstestament 

ligt daar nog een stuk onder. En 

dat terwijl de documenten zo be-

langrijk zijn. ‘Je loopt echt een 

risico’, vertelt Peter. ‘Dat is ons 

tijdens de lezing van Erfrechtplan 

wel duidelijk geworden.’

De twee bezochten samen met 

175 andere geïnteresseerden een 

gratis lezing van Erfrechtplan in 

het plaatselijke wijkhuis. ‘We za-

gen in het plaatselijk suffertje een 

aankondiging staan en hebben 

ons vervolgens direct ingeschre-

ven.’ Waarom nu die stap? ‘Bij een 

notaris stap je nou eenmaal niet  

zomaar even binnen. En als je 

dan eenmaal binnen zit, dan gaat 

de teller meteen lopen. Althans, 

dat verwacht ik.’ Ellen vult haar 

partner aan. ‘Een lezing is veel 

vrijblijvender. Je krijgt een inte-

ressant verhaal te horen, kunt 

vragen stellen als iets niet hel-

der is en je beslist vervolgens 

zelf wat je met al die informatie 

doet.’ 

Het stel besloot direct na de le-

zing om een afspraak te maken 

met een van de adviseurs van 

Erfrechtplan. Ellen: 

‘Heerlijk dat ze bij je langs ko-

men. Gewoon, thuis aan de keu-

kentafel. Dat praat toch net wat 

makkelijker. Daarnaast kun je er 

nog eens wat informatie bij pak-

ken. Over je pensioen bijvoor-

beeld.’

Anderhalf uur nadat de deur-

bel ging, wisten Ellen en Peter 

waar ze aan toe waren. ‘En bin-

nen een paar dagen kregen we 

het gesprekverslag al toegezon-

den. Alles staat daar heel helder 

in verwoord.’ Het echtpaar heeft 

gekozen voor een testament en 

levenstestament. Peter: ‘Stel, een 

van ons wordt ernstig ziek. Dan 

is het wel zo prettig dat de andere 

beslissingen kan nemen in het be-

lang van ons samen.’

Over een week zit het echtpaar 

bij de notaris om de akten op 

te stellen. Ellen sluit af: ‘Fijn 

dat het nu allemaal geregeld 

is. Dat geeft toch een gerust 

gevoel. Voor mij, mijn man én  

de kinderen.’ 

‘FIJN DAT HET 
NU ALLEMAAL 
GEREGELD IS’

Peter en Ellen uit Utrecht zijn allebei boven de 

60 jaar en hebben twee kinderen en drie klein- 

kinderen. Net als veel leeftijdsgenoten hebben 

ze geen testament. ‘Hoewel we regelmatig in de  

media lezen dat je zonder testament een risico loopt, 

hebben we nooit de stap naar een notaris gezet.’ 

“Stel, een van ons wordt ernstig ziek. 
Dan is het wel zo prettig dat de andere 
beslissingen kan nemen”
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Wat wil ik nou eigenlijk? Niet 

alleen een vraag voor pubers of 

jongvolwassenen. Maar juist óók 

voor vijftigplussers. Ze bevinden 

zich namelijk in een levensfase 

waarin er veel gebeurt en ver-

andert. Denk aan de kinderen 

die het huis uit zijn, de eigen ge-

zondheid die verandert of de hy-

potheek die (bijna) is afgelost. 

Nationale-Nederlanden stelde een 

aantal vragen aan de vrienden 

Marlies (getrouwd, 60 jaar), Pieter 

(alleenstaand 70 jaar), Vincent en 

Anne (relatie, 58 en 55 jaar). Welke 

eff ecten hebben bovenstaande ge-

beurtenissen op hun woonwensen?

Jullie zijn vijftigplussers en wonen 

al een tijdje in hetzelfde huis. Past 

jullie woning nog bij jullie leven?

Marlies: ‘Frans en ik willen over 

een aantal jaar ons huis gaan ver-

kopen. We hebben namelijk een 

lastige tijd achter de rug. Sinds ik 

ziek ben geweest, zijn we ons er 

meer van bewust dat we willen ge-

nieten. Ik zie het helemaal voor me: 

een mooi klein huisje, meer groen 

en meer leuke dingen doen.’  

Vincent: ‘Klinkt goed, Marlies! 

Anne en ik willen ook verhuizen. 

Onze kinderen zijn al een aantal 

jaar uit huis en ja, dan is het huis al 

gauw te groot. We zijn daarom op 

zoek naar een kleinere woning.’ 

Jullie woonwensen lijken de afge-

lopen tijd veranderd?

‘Anne: ‘Jazeker. Een huis met vier 

verdiepingen was vroeger handig, 

maar is nu met z’n tweeën en op 

onze leeftijd niet ideaal. Ons nieu-

we huis moet minder trappen heb-

ben en het moet een woning zijn 

die we eenvoudig ‘toekomst proof’ 

kunnen maken. Ik hoor vaak dat we 

er vroeg bij zijn, maar wij noemen 

het goed voorbereid.’ 

Anne en Vincent, hoe pakken jul-

lie deze volgende stap aan?

Vincent: ‘Als het zo ver is, gaan we 

eerst met onze hypotheekadviseur 

om tafel. ‘Even snel’ zulke grote be-

slissingen nemen, moeten we niet 

doen. Hij kan ons goed adviseren 

over onze mogelijkheden.’ 

In deze tijd is het voor starters soms 

lastig om hun eerste huis te kopen. 

Hoe zit dat bij jullie kinderen?

Vincent: ‘We willen onze kinderen 

absoluut helpen bij het kopen van 

hun eerste woning. We gaan de mo-

gelijkheden rondom overwaarde 

verzilveren onderzoeken. Gelukkig 

hebben we aardig wat spaargeld op-

gebouwd, waarmee we ze kunnen 

helpen. Bijvoorbeeld door daar een 

deel van te schenken.’ 

Marlies: ‘Onze kinderen fi nancieel 

helpen met hun eerste huis? Nee, 

wij doen dat niet hoor. Daar wor-

den ze groot en sterk van. En trou-

wens, wij hebben het geld ook zelf 

moeten verdienen.’ 

Pieter ‘Ik zou willen dat ik mijn kin-

deren kon helpen en zelf kon ver-

huizen. Maar voor nu concentreer 

ik me op het hebben van voldoende 

bestedingsruimte. Ik heb hier een 

deel van de overwaarde van mijn 

huis voor gebruikt.’ 

Kun je daar iets over vertellen Pieter? 

‘Ik heb een tijdje terug op een klein 

deel van mijn overwaarde een twee-

de hypotheek genomen. Door het 

verzilveren van deze overwaarde 

heb ik voorlopig meer te besteden. 

Ik heb bijvoorbeeld een nieuwe auto 

gekocht. En als er plotseling iets 

kapot gaat in mijn huis, heb ik een 

fi nanciële buff er. Daarnaast kan 

ik er de nodige aanpassingen mee 

doen in mijn woning, als verhuizen 

niet mogelijk blijkt. Natuurlijk moet 

ik wel de maandelijkse rente beta-

len over deze lening, maar voor mij 

levert het op dit moment een hoop 

rust op.’ 

VERHUIZEN, KINDEREN HELPEN, 
ZEKERHEID. WAT WIL JE EIGENLIJK? 

Gedurende de hele 50PlusBeurs geeft Erfrechtplan 
lezingen over het testament, levenstestament, notariële
volmachten en andere zaken die betrekking hebben 
op estate planning. Hier een overzicht:

LEZINGEN

DI 17 SEPTEMBER
• 10.30 uur 
• 11.30 uur  
• 12.30 uur   
• 13.30 uur   
• 14.30 uur   
• 15.30 uur   

WO 18 SEPTEMBER 
• 10.30 uur 
• 11.30 uur  
• 12.30 uur   
• 13.30 uur   
• 14.30 uur   
• 15.30 uur 

HAL 8, STAND 08 D16

DO 19 SEPTEMBER 
• 10.30 uur 
• 11.30 uur  
• 12.30 uur   
• 13.30 uur   
• 14.30 uur   
• 15.30 uur

VR 20 SEPTEMBER 
• 10.30 uur 
• 11.30 uur  
• 12.30 uur   
• 13.30 uur   
• 14.30 uur   
• 15.30 uur  

ZA 21 SEPTEMBER 
• 10.30 uur 
• 11.30 uur  
• 12.30 uur   
• 13.30 uur   
• 14.30 uur   
• 15.30 uur

Meer weten over de mogelijk-
heden die Nationale-Neder-
landen biedt? Zie het artikel 
op bladzijde 10.

Advertorial
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      HORIZONTAAL

1 Bloedverwanten

3 Wettig betaalmiddel

7 Iemand die een zaak voorlopig beheert

8 Uitvoerder van een vonnis

11 Geld nalaten aan kleinkinderen

13 Rechtsregels met betrekking tot erfenissen

14 Een document waarin staat vermeld wie je belangen 

 behartigt als je dat zelf niet meer kan

      VERTICAAL

2 Nalatenschap

4 Zeggenschap over een minderjarig kind

5 Ontwerp van bewijs van eigendom

6 Offi  cieel document waarin je opschrijft wat er na je 

 dood met je bezittingen moet gebeuren

8 De belasting die je moet betalen over het bedrag dat 

 je krijgt uit een erfenis

9  Geld weggeven

10 Gesproken voordracht

12 Beheerder van nalatenschappen

  KRUISWOORDPUZZEL!

ANTWOORD:
Mail uw antwoord naar info@erfrechtplan.nl.
Onder de winnaars worden DRIE VVV BONNEN
verloot. (€ 75,- , € 50,- , en € 25,-)

Ga naar www.erfrechtplan.nl voor meer info. Bellen kan natuurlijk ook: T: 085 – 8000 100

ALS BEZOEKER VAN DE 50PLUSBEURS 
ONTVANGT U EEN

KORTING VAN €50,00
ALS U UW TESTAMENT VIA ERFRECHTPLAN REGELT!

BEURSKORTING!

Lever onderstaande voucher in bij onze stand of stuur ‘m op naar: 
Erfrechtplan | Antwoordnummer 10360 | 5200 VB  | ‘s-Hertogenbosch. 

Voornaam:                                 Achternaam:

Telefoonnr:      Adres:

Postcode:       E-mailadres: 
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Naast het ‘gewone’ testament is 

het sinds kort ook mogelijk om 

een levenstestament op te laten 

stellen. Maar wat zijn de ver-

schillen? Henny Termeer, speci-

alist van Erfrechtplan legt uit:

‘Een testament en levenstestament 

zijn twee totaal verschillende do-

cumenten’, legt Termeer uit. ‘Een 

testament treedt pas in werking 

bij overlijden. Een levenstesta-

ment daarentegen treedt – zoals 

de naam al zegt – in werking bij

 

leven, op het moment dat de eige-

naar van het levenstestament zelf 

geen beslissingen meer kan nemen 

over zijn/haar leven. De documen-

ten zien er qua inhoud dan ook 

totaal anders uit.’ 

Levenstestament

Volgens de specialist is een le-

venstestament geen overbodige 

luxe. Hij geeft een voorbeeld uit 

de dagelijkse praktijk. ‘Jan en Nel 

hebben twee kinderen, een klein-

kind en een woning waarvan het 

overgrote deel is afgelost. Ze 

hebben daardoor een vermogen 

van zo’n 300.000 euro (spaar-

geld en overwaarde red). Het 

overgrote deel van dat vermogen 

zit ‘vast’ in de stenen. Jan wordt 

dement en woont in een zorgin-

stelling. Nel wil de woning ver-

kopen om zelf een huurapparte-

ment te betrekken. Een deel van 

de overwaarde van de woning wil 

ze aan haar kinderen schenken. 

Helaas komt ze bedrogen uit.’ 

Termeer legt uit: ‘Omdat Jan en 

Nel in gemeenschap van goede-

ren zijn getrouwd, moeten beide 

echtlieden tekenen voor zo’n be-

slissing. Maar Jan kan niet teke-

nen, omdat hij wilsonbekwaam 

is. Daarom moet de kanton-

rechter eraan te pas komen 

om Nel het bewind te geven. 

Ze moet in dit geval jaarlijks haar

rekeningen ter verantwoording 

voorleggen aan de rechter. Kort-

om: ze moet met de billen bloot. 

Daar komt bij dat de rechter waar-

schijnlijk niet akkoord zal gaan 

met de genoemde schenking, om-

dat er geen schenkingstraditie is 

binnen het gezin.’

Deze situatie had volgens de spe-

cialist voorkomen kunnen wor-

den, door een levenstestament. 

‘In zo’n document wordt bijvoor-

beeld opgenomen wie de vol-

macht krijgt bij wilsonbekwaam-

heid. Maar er staat meer in. Zo 

is het mogelijk om een medische 

verklaring op te nemen. Daarin 

staan bijvoorbeeld zaken als een 

euthanasieverklaring en/of een 

reanimatieverklaring.’ 

HET LEVENSTESTAMENT: 
HOE ZIT DAT PRECIES?

“Het zijn twee totaal
verschillende documenten.”

Maak een afspraak met Erfrechtplan: M: info@erfrechtplan.nl | T: 085 – 8000 100

WIE ERVEN ER NA UW OVERLIJDEN? 
UW KINDEREN OF DE BELASTINGDIENST? 
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Hoe zit het precies met een tes-

tament? Henny Termeer, spe-

cialist bij Erfrechtplan, maakt 

duidelijk dat het testament er 

echt niet alleen is voor mensen 

met een flink bedrag op de bank.

‘Wanneer uw woning voor een 

deel hypotheekvrij is en er dus 

overwaarde op het huis zit, 

spreken we ook van vermogen. 

En ook over dát vermogen moet 

mogelijk erfbelasting betaald 

worden.’ Bij wet is geregeld dat 

bij het overlijden van een van de 

partners, de overblijvende part-

ner en de kinderen samen erven. 

De langstlevende partner is ei-

genaar van alle eigendommen en 

de kinderen 

zijn weliswaar erfgenaam, maar 

krijgen nog niets in handen. Ze 

krijgen een soort ‘tegoedbon’ 

voor de erfenis. Aan de hand 

van een simpel rekensommetje 

legt de specialist uit dat deze 

situatie bij het ontbreken van 

een testament tot een financi-

eel drama voor de achterblij-

vers kan leiden. ‘De nog leven-

de partner heeft weliswaar een 

behoorlijke 

vrijstelling van erfbelasting, 

maar deze ouder moet de erfbe-

lasting over de erfdelen van de 

kinderen wél direct afrekenen 

bij de fiscus. 

Zo’n acht maanden na het over-

lijden van een partner valt 

die vervelende blauwe envelop op 

de deurmat.  Als de erfenis voor 

het merendeel vast zit in stenen, 

in de woning waar de partner 

woont, hoe ga je die erfbelasting 

dan betalen?’

Voorkomen beter dan genezen

Dergelijke schrijnende situaties 

zijn te voorkomen door het op-

stellen van een testament. ‘Maar 

je moet het wel even doen.’ En 

dat blijkt vaak een behoorlijk 

grote stap. Erfrechtplan wil de 

drempel om naar de notaris te 

gaan verlagen. ‘Door zaken nu 

goed te regelen, kun je in de toe-

komst veel leed voorkomen.’ 

De drie grootste misvattingen over een testament:

MISVATTING 1: ‘Alles is bij wet goed geregeld.’ Het is simpelweg niet mogelijk om een wet te maken die op iedereen 

van toepassing is. In heel veel situaties biedt de wet geen duidelijkheid. 

MISVATTING 2: ‘Een testament is er voor welgestelden.’ Het is niet zo dat je je alleen ‘zorgen’ hoeft te maken om 

een testament met een goedgevulde portemonnee. Want: wie wil zijn of haar nabestaanden nou met een schuld achterlaten? 

Hoewel er maar weinig mensen zijn die dat als uitgangspunt nemen, komt het toch regelmatig voor dat nabestaanden voor 

een vervelende verrassing komen te staan… 

MISVATTING 3: ‘Als ik zelf niet meer kan beslissen, weet ik toch niet meer wat er speelt. Daarom 
regel ik niets.’ De vraag is: hoe wilt u uw omgeving achterlaten? Daarnaast willen veel mensen zelf bepalen wie de regie 

heeft, wanneer ze zelf niet meer aan het roer kunnen staan. 

...dan valt die vervelende
blauwe envelop op de deurmat.

HET TESTAMENT UITGELEGD
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NOTARIS FEMMY SMINK: 

‘WIJ COMMUNICEREN HELDER EN 
ZIJN MAKKELIJK TE BENADEREN’

Haar doel is: mensen op heldere 

en duidelijke wijze informeren 

over het belang van het maken 

van een goed testament en leven-

stestament, zodat ze goed geïn-

formeerd en weloverwogen een 

bij hun persoonlijke en financiële 

situatie passende beslissing kun-

nen nemen. Soms vinden mensen 

het moeilijk om een notariskan-

toor binnen te stappen. Daarnaast 

is praten over kwesties als ziekte, 

overlijden of een echtscheiding 

best lastig. Toch is het volgens no-

taris Femmy Smink heel belang-

rijk om daar wél bij stil te staan. 

‘Want wat als uw partner er na uw 

overlijden, los van alle verdriet en 

rouw, ook nog andere (geld)zor-

gen bij krijgt? Zaken die door het 

maken van een goed, bij hun spe-

cifieke situatie aansluitend tes-

tament, hadden kunnen worden  

beperkt of voorkomen. U kunt 

uzelf en uw dierbaren veel leed 

besparen door er juist nu over na 

te denken.’ Ook door het opstellen 

van een levenstestament kunnen 

veel problemen worden voorko-

men in een periode waarin u zelf 

niet meer in staat bent uw eigen 

beslissingen te nemen, stelt de 

notaris. ‘Met een levenstestament 

kunt u nog heel lang zelf de regie 

behouden over uw leven, ook als 

u door ziekte niet meer zelf kunt 

beslissen.’

Samenwerking 

Om die boodschap bij zoveel mo-

gelijk mensen onder de aandacht 

te brengen, is Notariskantoor 

Ellemers ook een samenwerking 

aangegaan met Erfrechtplan. ‘We 

streven eenzelfde doel na, het 

beperken van vervelende per-

soonlijke en financiële situaties 

die met de juiste informatie en 

begeleiding voorkomen hadden 

kunnen worden. De dienstverle-

ning van Erfrechtplan is daarbij 

een aangename aanvulling op de 

dienstverlening van ons kantoor. 

Erfrechtplan weet een bepaalde 

doelgroep te bereiken, te infor-

meren en te activeren. Dat zijn 

mensen die anders de stap naar 

de notaris misschien helemaal 

niet hadden gemaakt. Erfrecht-

plan zorgt voor een stuk bewust-

wording bij deze groep. Die hel-

dere en duidelijke aanpak wordt 

gewaardeerd, horen wij terug van 

onze cliënten. Erfrechtplan vormt 

een prachtige brug naar de nota-

ris.’ Inmiddels zijn er door Nota-

riskantoor Ellemers al vele cliën-

ten geholpen die via Erfrechtplan 

bij het kantoor terecht zijn geko-

men. ‘Na een intakegesprek met 

Erfrechtplan komen de cliënten 

goed voorbereid bij mij aan tafel. 

Samen bespreken we vervolgens 

het door Erfrechtplan opgemaak-

te advies en de juridische en fis-

cale kaders voor het opstellen 

van een (levens-)testament, om 

zo samen te komen tot een voor 

de bij deze mensen best passen-

de oplossing, geheel aansluitend 

bij hun specifieke wensen en  

omstandigheden. Samenwerken 

voor het beste resultaat! En daar 

is het ons uiteindelijk allebei om 

te doen. Weet wat het belang is 

van een testament en levenstes-

tament en maak vervolgens zelf 

een afgewogen beslissing.’

Eenvoudige oplossing 

Femmy Smink merkt dat men-

sen de aanpak van haar kan-

toor als plezierig ervaren. ‘Het 

inloopspreekuur is een groot 

succes en ook de samenwer-

king met Erfrechtplan wordt 

als zeer prettig ervaren. Zowel 

door onszelf als ook door onze 

cliënten. Het zou mooi zijn wan-

neer andere notariskantoren dit 

voorbeeld volgen.’  

Notaris Femmy Smink van Notariskantoor Ellemers uit Sneek wil af van het stoffige imago dat om haar branche 
heen hangt. Ze geeft zelf alvast het goede voorbeeld. Haar notariskantoor heeft al jaren een gratis inloopspreekuur 
en dat loopt heel goed. Mensen kunnen daar terecht met alle vragen, op alle notariële gebieden. Ook de samenwer-
king met Erfrechtplan is daarop een prettige aanvulling. 

Notaris Femmy Smink

Oude Koemarkt 77-79 • Sneek

0515 - 42 98 88

info@notarisellemers.nl

www.notarisellemers.nl

 “Na een intakegesprek met Erfrechtplan 
                 komen de cliënten goed voorbereid        
                                     bij mij aan tafel.” 
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ERFRECHT-
PLAN IS 
ACTIEF DOOR 
HEEL 
NEDERLAND

BLANK  PREVOO
VAN BOLHUIS

N O T A R I S S E N

Voor alle notariële 
werkzaamheden! 

Wilhelminastraat 30 | 2011 VM Haarlem | Telefoon 023-531 63 55
info@blanknotarissen.nl | www.blanknotarissen.nl

Alckmare
Schelphoek 1 
Alkmaar - T: 072-760 00 26
www.alckmare-notariaat.nl 

Sterel
Paasheuvelweg 26 
Amsterdam - T: 020-56 46 100
Hoogstraat 35 
Abcoude - T: 0294-28 12 27
Amstelplein 301 
Uithoorn - T: 020-56 46 100
www.sterelnotarissen.nl

Blank Prevoo Van Bolhuis
Wilhelminastraat 30 
Haarlem - T: 023-531 63 55
www.blanknotarissen.nl

Notaris Ellemers
Oude Koemarkt 79 
Sneek - T: 515-42 98 88
www.notarisellemers.nl

Notaris Wolthuis

Koningin Emmalaan 20
Leerdam - T: 0345-61 56 41
www.notariswolthuis.nl

Hoekstra
Newtonlaan 57a 
Utrecht -
T: 030-810 08 00
Charles Stulemeijerweg 15
Tilburg -
T: 013-210 01 50 
www.hoekstraenpartners.nl

Van der Veer
Van Dijklaan 2 
Waalre - T: 040-341 00 00
www.vanderveernotariaat.nl

Rijnvis+Zwaveling
Expeditieweg 1 
Krimpen aan den IJssel - 
T: 0180-82 02 20
Kanaalweg 5 
Capelle aan den IJssel - 
T: 010-44 22 233
www.rznotarissen.nl
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Wat je aan een goed doel nalaat, 
laat je ook aan je kinderen na

‘Ik was nooit met nalaten bezig, tot er een paar 
he� ige dingen in mijn leven gebeurden. Mijn zwager, 
die iets jonger was dan ik, werd ernstig ziek en 
kwam te overlijden. Daarvoor had ik mijn moeder al 
verloren. Hierdoor kwam de dood heel dichtbij en 
ging ik erover nadenken. Je wenst niemand zulke 
dramatische gebeurtenissen toe, maar ze hebben 
er wel voor gezorgd dat ik besloten heb het goed te 
regelen voor als het met mij fout zou gaan, want het 
kan zomaar voorbij zijn. Nu heb ik het tenminste 
vastgelegd, nu ik nog gezond ben.

Ik was al een groot natuurliefhebber voordat ik 
kinderen had, maar sinds ik ze heb, is mijn liefde 
voor de natuur alleen maar groter geworden. 
Ik neem ze dan ook vaak mee naar het bos en 
de duinen om ze al het moois te laten zien. 
Het is heel belangrijk voor me dat het allemaal 
bewaard blij�  voor mijn kinderen.

Je kunt op verschillende manieren iets nalaten. 

Natuurlijk laat ik een geldbedrag na aan mijn 
kinderen, maar ik schenk ook een bedrag aan een 
goed doel. Dat is goed voor de wereld en dus ook 
voor mijn kinderen. De organisatie waar ik aan 
schenk beschermt het leven, ook na mijn dood.

Ik raad andere mensen aan om het ook goed voor 
zichzelf te regelen. Want als je dat eenmaal hebt 
gedaan, gee�  dat rust, is mijn ervaring.’

kijk op toegi� .nl en ontdek hoe
uw idealen kunnen voortleven

‘Als je het geregeld 
hebt, gee�  dat rust, is 

mijn ervaring.’

Bob Do� erho�  is 49 jaar. 
Hij is getrouwd en vader 
van drie kinderen. 

Advertorial

Advies 

Akte 

Bewindvoering 

Conceptakte 

Erfbelasting 

Erfrechtplan 

Erven 

Executeur 

Geld 

Kantongerecht 

Kinderen 

Lezing 

Nabestaanden 

Overlijden 

Schenken 

Specialist 

Testament 

Vermogen 

Voogdij 

Woning

 L E S C H E N K E N C G V

 R U E T U C E X E O N E V

 G N I R E O V D N I W E B

 N E V R E O J C T D R N S

 I T D T O I E S L M E S T

 N K A G L P A E O A M E N

 O A D R T L G G N I Z E L

W I E A E N E R E D N I K

 J V K B T N E M A T S E T

 O T F S P E C I A L I S T

 E R F R E C H T P L A N T

 E N E D N A A T S E B A N

 K A N T O N G E R E C H T

WEGSTREEP- 
PUZZEL

Mail uw antwoord naar 
info@erfrechtplan.nl. Onder de winnaars 
worden DRIE VVV BONNEN verloot. 
(€ 75,- , € 50,- , en € 25,-)
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Wil jij als (groot)ouder bij over-

lijden een schenking aan je 

(klein)kind doen? Bijvoorbeeld 

om de studie of een woning te 

betalen? Waarschijnlijk weet 

je dan dat je niet onder erfbe-

lasting uitkomt. Veel mensen 

denken de afdracht te kun-

nen beperken door bij leven te 

schenken. Maar is dat altijd 

waar? Erfrechtplan legt uit: 

Manieren om je geld te schenken

Wanneer je geld of andere be-

zittingen nalaat, moeten de 

erfgenamen daar belasting over 

betalen. Als (groot)ouder is 

het daarom belangrijk je af te 

vragen waarom en hoe je wilt 

schenken aan je (klein)kind. Als 

je bijvoorbeeld belasting wilt 

besparen, is dat bepalend voor 

hoe je het geld gaat schenken. 

Er zijn drie manieren om te 

schenken: 

Bent u met pensioen of gaat u 

binnen tien jaar met pensioen? 

En wilt u graag verhuizen? Dan 

heeft u bij Nationale-Nederlan-

den verschillende mogelijkhe-

den voor een hypotheek, met 

óf zonder NHG. Of heeft u geen 

verhuisplannen, maar wel over-

waarde op uw huis? Ook dan zijn 

er mogelijkheden om geld uit de 

stenen op te nemen waarmee u 

een bedrag ontvangt om vrij te 

besteden. 

Senioren Verhuisregeling

Vanaf uw 57e kan het lastig zijn om 

een hypotheek te krijgen. Natio-

nale-Nederlanden biedt daarom 

de Senioren Verhuisregeling. Een 

extra financieringsmogelijkheid, 

speciaal voor hypotheekaanvra-

gers die binnen tien jaar met pen-

sioen gaan of al met pensioen zijn.

1. Voorschot op de erfenis

Jaarlijks mag een ouder € 5.428 

belastingvrij schenken (voor 

grootouders geldt een schen-

kingsvrijstelling van € 2.173 per 

jaar). Onder voorwaarden mogen 

ouders eenmalig € 54.246 schen-

ken voor een studie en € 102.010 

voor het kopen van een huis of 

verbouwing. Deze schenking bij 

leven kan gezien worden als een 

voorschot op de erfenis. 

2.Rente uit ‘oma-en-opa bank’ 

Dit is een papieren schenking 

waarbij een bepaald bedrag op 

papier gezet wordt dat het (klein)

kind na het overlijden van de 

(groot)ouder gaat ontvangen. 

Hierdoor ontstaat een schuld 

aan het (klein)kind waarover de 

(groot)ouder jaarlijks 6 procent 

rente moet aflossen. Bij een be-

drag van bijvoorbeeld € 50.000 

‘schenk’ je jaarlijks € 3.000 aan 

Bij de Senioren Verhuisrege-

ling kijken wij naar de werke-

lijke bruto maandlasten voor de 

nieuwe koopwoning én houden 

wij rekening met uw inkomen 

dat al zeker is na pensionering. 

Zijn de nieuwe bruto maandlas-

ten lager of gelijk aan de bruto 

maandlasten van uw huidige hy-

potheek? Dan is een nieuwe hy-

potheek vaak mogelijk. Op basis 

van uw situatie beoordelen wij 

of de nieuwe hypotheek verant-

woord is.

je kleinkind. Hierover hoeft geen 

belasting betaald te worden. Een 

handige manier voor (groot)ou-

ders om hun vermogen te laten 

krimpen, waardoor erfbelasting 

kan worden vermeden. De voor-

waarden moeten worden vastge-

legd in een notariële akte en de 

rente moet daadwerkelijk elk jaar 

betaald worden.

3. Voordeel uit verhuizen 

Bij het schenken van een woning 

wordt gekeken naar de huidige 

WOZ-waarde. Dat is het bedrag 

waarover schenkbelasting betaald 

wordt. Bij een woningwaarde van 

€ 270.000 en een WOZ-waarde 

van € 250.000, mag de eerder ge-

noemde eenmalige vrijstelling 

van € 102.010 worden afgetrokken. 

Zo mag het (klein)kind het huis 

voor maar 147.990 euro kopen. De 

schenkbelasting wordt ook kleiner 

door de eenmalige aftrekpost.  

Overwaarde benutten

Wanneer u alweer enige tijd in uw 

koophuis woont, dan heeft u wel-

licht overwaarde op uw huis. Dat 

betekent dat de waarde van uw wo-

ning hoger is dan uw hypotheek. 

 

Oftewel: u heeft ‘geld in de ste-

nen’ zitten. Dit is ook het geval als 

u helemaal geen hypotheek meer 

heeft. Door uw huis te verkopen, 

komt er een bedrag vrij. Maar als 

u niet wilt verhuizen, zijn er ook 

mogelijkheden om geld uit de ste-

nen op te nemen. 

Belastingvrij schenken?

Vrijwel alle experts op het ge-

bied van geldschenken weten 

hoe je belasting kunt ontduiken 

en een snelle check op google 

laat een enorme hoeveelheid re-

sultaten zien bij de term belas-

tingvrij schenken. Of het ethisch 

verantwoord is om legale trucjes 

voor het vermijden van belasting 

te gebruiken, moet iedereen na-

tuurlijk voor zichzelf beslissen. 

De wet biedt immers wel moge-

lijkheden om dubbele belasting 

te vermijden door bijvoorbeeld 

het vermogen middels bovenge-

noemde drie mogelijkheden te 

laten krimpen. Toch is het een 

misverstand dat het altijd slim is 

om veel te schenken bij leven, zo-

dat de kinderen minder kwijt zijn 

aan erfbelasting. Elk (klein)kind 

mag tot € 20.616 euro belasting-

vrij erven van elke (groot)ouder, 

iets wat kan worden vastgelegd 

in een testament. Als je dat be-

denkt,  merk je dat schenken bij 

leven in veel gevallen geen be-

lastingvoordelen met zich mee-

brengt. 

Zo kunt u bij Nationale-Nederlan-

den op basis van uw overwaar-

de een extra hypotheek afsluiten. 

Hiermee ontvangt u een bedrag dat 

u vrij kunt besteden. Bijvoorbeeld om: 
• Uw woning aan te passen of te 
verbouwen

• Maandelijks meer bestedings-

ruimte te hebben

• Een grote aankoop te doen, zo-

als een caravan of een boot

• Uw kinderen financieel te on-

dersteunen, bijvoorbeeld voor de 

aankoop van hun eerste woning

Wat past bij u?

Wilt u weten of de Senioren Ver-

huisregeling of een hypotheek op 

basis van uw overwaarde voor u 

een geschikte oplossing is? Neem 

dan contact op met uw hypo-

theekadviseur. Meer informatie: 
www.nn.nl/hypotheken.

SCHENKEN AAN JE (KLEIN)KIND. 
WAAR MOET JE OP LETTEN? 

EEN HYPOTHEEK VOOR OUDEREN 
DIE PAST BIJ HET LEVEN VAN NU

Advertorial
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Vraag aan een notaris wat het 

belang is van een testament en/

of levenstestament en grote kans 

dat je naast een rijtje feiten en 

cijfers ook een of meerdere ver-

halen te horen krijgt van schrij-

nende gevallen. Ook notaris 

Frederiek Wolthuis kan er over 

meepraten. ‘Gelukkig gebeurt 

het niet vaak, maar ook ik heb 

een aantal keer met hele verdrie-

tige mensen tegenover me geze-

ten.’

Ze vertelt het verhaal van een 

ongetrouwd, jong stel dat net een 

woning had gekocht. ‘Ze hadden 

geen samenlevingscontract of 

testament afgesloten. Door een 

noodlottig ongeval kwam een van 

beide partners te overlijden. Los 

van het persoonlijke leed bleek al 

vrij snel dat er nog een fi nancieel 

drama zou volgen.’

Op het moment dat er geen sa-

menlevingscontract of testament 

is opgesteld, gaat het vermogen 

van de overledene niet naar de 

partner, maar naar de kinderen 

of - als die er niet zijn - naar de 

ouders, broers en zussen van de 

overledene. ‘Je komt dan in de 

situatie terecht waarin je samen 

met je schoonouders moet zoe-

ken naar een oplossing voor de 

woning. Koop je het huis over? Ga 

je verkopen? En datzelfde geldt 

voor de inboedel en de bankre-

keningen. Daar wil je helemaal 

niet mee bezig zijn in de weken 

na zo’n vreselijk verlies. Dat moet 

alle aandacht gaan naar het sa-

menzijn met je naasten, om te 

kunnen rouwen.’ 

Volgens de notaris had een situ-

atie zoals hierboven beschreven 

makkelijk voorkomen kunnen 

worden door het opstellen van 

een testament. ‘Ook een samen-

levingscontract was in dit geval 

voldoende geweest. Daarin kun 

je een zogenaamd verblijvens-

beding opnemen. Daarmee leg 

je vast dat alles wat van jullie 

samen is, na het overlijden van 

een van beide partners bij de 

langstlevende blijft. Je kunt dan 

in je woning blijven, hoeft niet de 

inboedel te verdelen en ook het 

saldo op de bankrekening blijft 

zoals ‘ie is. Ook het opgebouwde 

pensioen van je partner komt je 

dan toe. Kortom, door het vast-

leggen van deze afspraken in een 

samenlevingscontract of een tes-

tament kun je ook na het overlij-

den van een beide partners voor 

elkaar blijven zorgen.’  

SAMENWERKING MET ERFRECHTPLAN

Notariskantoor Wolthuis werkt sinds enige tijd samen met Erf-

rechtplan. En dat bevalt notaris Frediek Wolthuis tot op heden 

uitstekend. ‘De kwaliteit van het advies is goed. Daarnaast ben ik 

zeer te spreken over de lezingen die Erfechtplan geeft. Deze zijn 

niet alleen heel laagdrempelig ingestoken, ook de informatie die 

wordt gegeven is helder. En misschien wel het allerbelangrijkste: 

mijn cliënten zijn zeer te speken over Erfrechtplan. Ik ben dan 

ook heel blij met deze samenwerking.’ wolthuis@notariswolthuis.nl 

Het zijn zaken waar niemand 

niet graag bij stil staat: ziek-

te, een overlijden of een schei-

ding. Toch is het belangrijk om 

daar juist nu over na te denken. 

Doe je dat niet, dan loop je het 

risico dat je -op het moment 

dat het misgaat- voor nare 

verrassingen komt te staan. 

Notaris Frederiek Wolthuis uit 

Leerdam kan er over meepra-

ten. ‘Gelukkig gebeurt het niet 

vaak, maar als het misgaat, 

dan zijn het direct hele schrij-

nende situaties.’

Koningin Emmalaan 20 • Leerdam

0345 - 61 56 41

info@notariswolthuis.nl

www.notariswolthuis.nl

WAT 
ALS JE GEEN 
(LEVENS)
TESTAMENT 
HEBT?

“Ik heb een aantal 
keer met hele 
verdrietige 
mensen tegenover 
me gezeten.”
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De conclusie: de teksten staan 

bol van jargon en juridische ter-

men, evenals onnodige hulp-

werkwoorden én passieve vor-

men. Ook bevatten de zinnen te 

veel informatie. 

Kortom: de (te) lange zinnen vol 

moeilijke woorden, zorgen voor 

veel verwarring. Genoeg werk 

aan de winkel, dus. De taalwe-

tenschappers willen dan ook 

het gesprek met diverse instan-

ties aangaan om te zorgen voor 

leesbare teksten. Erfrechtplan 

weet al jaren dat notariële akten 

een flinke drempel opwerpen. De 

gang naar de notaris wordt zelfs 

vaak vermeden, vanwege de in-

gewikkelde formulering. 

Erfrechtplan slaat een brug tus-

sen notaris en klant en zorgt voor 

een document in eenvoudige taal. 

Het uitgangspunt: uw wensen. 

Want: het hoeft niet ingewikkeld 

te zijn. 

NOTARIËLE AKTEN MOEILIJK TE LEZEN 
U bent niet de enige die notariële akten moeilijk 
te lezen vindt. Sterker nog, uit onderzoek van de 
Universiteit Utrecht blijkt dat deze aktes één van de 
onbegrijpelijkste documenten op Nederlands taal-
gebied zijn. De taaldeskundigen onderzochten 42 
notariële aktes van 21 geldverstrekkers.   

EEN TESTAMENT VIA ERFRECHTPLAN

STAP 1: Vrijblijvend gesprek 
Tijdens het vrijblijvende gesprek met onze erfrechtspecialist (aan uw keukentafel) ontvangt u meer informatie. Ook brengen we in 

kaart welke punten voor u belangrijk zijn. U ontvangt aan het einde van het gesprek een offerte op maat (kostenindicatie) voor de 

totaalkosten van het traject (begeleiding, kosten notaris en inschrijven centraal testamentregister).  

STAP 2: Uw gespreksverslag 
Wanneer u besluit het vervolgtraject in te gaan, dan stelt Erfrechtplan een persoonlijk, leesbaar verslag op. Dit is de basis voor het 

document bij de notaris. Erfrechtplan regelt de afspraak bij de notaris. Onze specialist zal u (mocht u daar behoefte aan hebben) 

tijdens die afspraak begeleiden. 

STAP 3: Gesprek bij notaris 
Tijdens de afspraak bij de notaris worden alle besproken punten nog een keer doorlopen. Eventuele onduidelijkheden kunnen 

tijdens dit gesprek aan bod komen. 

 STAP 4: Controle conceptaktes 
Het notariskantoor stelt aan de hand van het gesprek uw conceptaktes op. Deze worden eerst aan Erfrechtplan aangeboden en 

gecontroleerd op gemaakte afspraken en wensen. Natuurlijk krijgt u daarna de stukken toegestuurd. Eventuele vragen worden be-

antwoord, waarna een tweede afspraak bij de notaris volgt. 

 STAP 5: Ondertekenen aktes bij notaris 
De tweede afspraak bij de notaris is de formele stap. De notaris heeft op basis van de conceptaktes en eventuele opmerkingen de 

definitieve aktes opgesteld. U tekent uw persoonlijke aktes en ontvangt een exemplaar van uw testament. 

in 5 stappen:

Erfrechtplan slaat een brug tussen 
notaris en klant en zorgt voor een 
document in eenvoudige taal.

Plan een afspraak met Erfrechtplan: www.erfrechtplan.nl | T: 085 – 8000 100


