COLUMN
Wat iedere Nederlander moet weten over zijn of haar eigen overlijden.
Op een goede maandagmorgen stapt Sjaak ons kantoor binnen. ‘Goeiemorgen’ schalt het door
de hal. Sjaak is boer. Hij woont samen en zijn vriendin heeft twee kinderen uit een eerdere
relatie. ‘Als ik dood ga, dan krijgt mijn vriendin alles’ deelt hij mee. Ik ken Sjaak al wat
langer en ik weet hoe zijn situatie in elkaar steekt. ‘Nee hoor’ zeg ik. ‘Uw moeder erft samen
met uw zus uit Nieuw-Zeeland uw boerderij en al uw vermogen.’ Mijnheer en mevrouw
Janssen komen op bespreking. Ze hebben gehoord dat als de eerste van hen beiden overlijdt,
de Belastingdienst wel 68% belasting gaat heffen. Ze slapen niet meer rustig sinds dat bericht.
Er zijn vier kinderen en acht kleinkinderen. Een uurtje later gaat het echtpaar opgelucht naar
huis. Waarschijnlijk is er bij het eerste overlijden nul euro belasting verschuldigd. Annemarie
en Jeroen komen binnen. Ze zijn gehuwd en hebben een testament uit 1974. Ze zijn ervan
overtuigd dat er geen nieuw testament nodig is, maar zijn op mijn aandringen toch even
langsgekomen. Blijkt dat de kinderen de langstlevende grondig dwars kunnen zitten als dit
testament blijft. En daar is Janneke. Ze is alleenstaande moeder en wil voogdij regelen. Dat
móet en kan toch alleen maar bij testament? De heer en mevrouw Euro zijn stinkend rijk. Ze
hebben een gewoon langstlevende testament uit de tijd dat ze nog arme sloebers waren.
Voldoet dat nog? Erfrecht en erfbelasting. Weet u precies hoe het zit? Wat regelt de wet?
Heeft u een testament nodig? Valt er nog een beetje belasting te besparen? De notaris is dé
specialist op dat gebied en kan die vraag voor u beantwoorden. Een testament is maatwerk.
Elke situatie vraagt een eigen regeling. Wilt u goed geïnformeerd zijn, kom dan eens
vrijblijvend langs en leg uw situatie voor. Wij delen onze kennis graag met u!

