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Regel het ook goed  
voor je nabestaanden

Over hoe je ervoor kunt zorgen dat nabestaanden er ‘later’ goed en verzorgd bijzitten, 
vertellen vermogensplanner Lidy Korting en private banker Erwin Vissers van 
Rabobank je graag alles. Hun belangrijkste boodschap: begin er op tijd mee. „Mensen 
maken graag plannen voor een lang en gezond leven”, zegt Erwin. „Dat is natuurlijk 
het mooiste dat er is. Maar jammer genoeg is dat niet iedereen gegeven: een ongeval, 
dementie of een zwakke gezondheid kan iedereen overkomen. Een goed geregelde 
nalatenschap neemt zorgen weg. Ze garandeert dat allerlei ‘aardse zaken’ na het 
overlijden zo gewoon mogelijk kunnen doorgaan, en dat doelen en wensen kunnen 
worden gerealiseerd.”

Vermogen op de bank, en dan?

L
idy en Erwin praten cliënten bij over de ins en 
outs van erven en schenken. Vaak gaat het om 
vermogende relaties. „Die gesprekken vinden 

in een ongedwongen omgeving plaats, meestal bij 
de cliënt thuis aan de keukentafel”, zegt Lidy. „Bij die 
gesprekken is soms het hele gezin aanwezig. Het is 
een mooi moment om te praten over zaken waar in 
het dagelijkse leven geen tijd voor is en die je liever 
uitstelt.” Het mooiste is om te merken dat zulke ‘zware’ 
gesprekken achteraf vaak niet beladen bleken. „Vaak 
is er opluchting”, weet Erwin. „Ze resulteren in een plan 
waarin de nalatenschap tot in de puntjes is uitgewerkt. 
Het is fijn als alles bespreekbaar is gemaakt, en dat met 
het gezin stappen kunnen worden gezet. Er komt ook 
rust. Daar wordt iedereen beter van.”

Vermogen erven
Zeker met kinderen is het belangrijk om tijdig goed vast 
te leggen hoe je het geregeld wilt hebben. „Doe dat al 
als ze nog jong zijn”, adviseert Lidy. „Een tijdje geleden 
had ik een gesprek bij een gezin met jonge kinderen. 
Zij hadden niets geregeld. Als de ouders nu onverhoopt 
zouden overlijden, erven de kinderen het vermogen. 
Vanaf hun achttiende kunnen zij er zelfstandig over 

beschikken. Maar op die leeftijd zijn zij vaak nog 
niet in staat om verantwoordelijk met veel geld om 
te gaan. Dan kan een tijdelijke bewindvoerder een 
goede oplossing zijn. Maar er speelt nog iets. Is niets 
vastgelegd, dan bepaalt uiteindelijk de kantonrechter 
wie voor de kinderen zal gaan zorgen. Ouders hebben 
vaak zelf best een voorkeur, maar leggen die niet 
formeel vast. Dat kan achteraf voor veel juridisch 
getouwtrek zorgen. Ook hier geldt: wees dit voor door 
het tijdig vast te leggen.”

Schenkingsplan
Lidy en Erwin hebben al veel nalatenschapsgesprekken 
gevoerd. En wat opvalt: elk verhaal is bijzonder, elke 
gezinssituatie uniek. Erwin verhaalt van een gezin 
met drie kinderen, waarbij hij aanschoof voor een 
schenkingsplan. „De vader, oud-ondernemer, had zijn 
bedrijf verkocht. Er was meer dan genoeg geld en het 
werd tijd om na te denken over hoe het vermogen kon 
worden overgedragen aan de kinderen. Die keuze 
pakte goed uit; met het vermogen kan een van de 
kinderen zich nu inkopen in een medische praktijk, 
en maakt zo een beste start voor de toekomst.” 
Lidy: „Daar komt bij dat wij met de kinderen kunnen 
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meedenken over het aanwenden van hun verkregen 
vermogen, en met welke financiële en fiscale vragen 
en valkuilen zij te maken kunnen krijgen. Zo worden 
wij als nalatenschapsplanners ook echt betrokken 
bij de familie. Zo’n vertrouwensband leidt vaak tot 
een jarenlange relatie, waarin wij worden gezien 
als de financiële specialist voor erven en schenken, 
vermogensbeheer en beleggingen.”

Wensen kenbaar maken
Lidy herinnert zich een ander gesprek over 
voorgenomen schenkingen. „Op een gegeven moment 
merkten wij dat de jongste van de kinderen stil werd. 
Toen kwam het hoge woord eruit: ze wilde nog niet met 
geld bezig zijn. Ze stond aan het begin van haar leven, 
wilde haar eigen ding doen en de verantwoordelijkheid 
over zoveel geld helemaal nog niet nemen. Die zagen 
wij niet aankomen.” Waarmee Lidy maar wil zeggen: 
praten over hoe je het geregeld wilt hebben zorgt voor 
openheid. „Je krijgt de kans elkaar vragen te stellen die 
nooit eerder werden gesteld, en om wensen kenbaar 
te maken. De kinderen denken mee over belangrijke 
keuzes, en er is nog alle tijd om plannen bij te stellen.”

Erfbelasting
Erwin kwam het al vaak tegen; de cliënt die ervan 
overtuigd is dat hij of zij het allemaal goed heeft 
geregeld. „Onze clienten zijn doorgaans pientere 
mensen. Je maakt hen niets wijs. Maar typisch is 
ook dat zij niet bezig zijn met het besteden van hun 
vermogen, of hoe zij dit ten dienste van het gezin of 
de nabestaanden kunnen stellen. Het bedrijf verkocht, 
en dan? Soms denken zij dat de wettelijke erfregeling 
voldoende is. Of er is een verouderd testament dat 
geen recht meer doet aan de huidige financiële 
situatie of gezinssituatie. En na het overlijden komt de 
fiscus langs voor de erfbelasting. Dat kan een forse 
claim zijn. Die wil je natuurlijk beperken, bijvoorbeeld 
door te schenken. Maar ook voor de toekomst van 
de onderneming zelf is het handig om na te denken 
over de ‘hoe wil ik het later’-vraag”, weet Erwin „Veel 

bedrijven stoppen niet na het overlijden van de 
eigenaar of deeleigenaar. Voor de beste doorstart is het 
dan goed om je te laten adviseren. Het voorkomt dat 
het bedrijf voor nare financiële keuzes komt te staan.”

Levenstestament
Sinds een jaar of tien kun je ook kiezen voor een 
levenstestament. Hierin leg je vast hoe je alles geregeld 
wilt hebben voor als je niet meer wilsbekwaam 
bent. „Bijvoorbeeld wie jouw financiële zaken mag 
behartigen”, legt Lidy uit. „Maar je regelt er ook 
schenkingen mee. Doe je dat niet, dan bestaat de kans 
dat de rechter niet meegaat met de weloverwogen 
schenkingskeuzes die jij ooit maakte. Die kan namelijk 
bepalen dat schenken niet in het belang van de 
wilsonbekame is. Je maakt het allemaal kenbaar in een 
levenstestament. Je kunt er van alles in kwijt. Je regelt 
er bijvoorbeeld ook het voortzetten van beleggingen 
mee, maar het ziet ook toe op de uitvoering van 
persoonlijke wensen, zoals medische verzorging.”

Comfortabel leven, dat is ‘t
Om het allemaal goed in kaart te brengen kun je 
terecht bij de Rabobank-experts. Zo min mogelijk 
erfbelasting betalen is prettig. Maar er zit meer achter. 
„Bij erven en schenken gaat het om twee vragen”, zegt 
Lidy. „‘Hoeveel heb ik zelf nog nodig om comfortabel 
te leven?’, en ‘Hoe regel ik bij leven de rest van 
mijn vermogen, zodat mijn nabestaanden maximaal 
profiteren?’. Die vragen beantwoorden gaat verder 
dan kille rekensommen. Tijdens gesprekken horen wij 
vaak dat ouders hun kinderen willen behoeden voor 
valkuilen waar zij destijds mee te maken kregen. Het 
is natuurlijk mooi als je hen die kunt besparen. Je doet 
dat door goed na te denken over je erfenis en over 
schenken. Je maakt er de gang naar de notaris, die 
alles bekrachtigt, ook zoveel makkelijker mee.” 

We naderen het einde van het jaar. Voor velen een goed moment om even stil te staan 
bij hun naasten. Ook bij thema’s waar je niet iedere dag over nadenkt, zoals: hoe zit 
het met mijn (levens)testament, wat is er geregeld bij mijn overlijden, hoe kom ik tot 
een goede afwikkeling van de nalatenschap, of moet ik nu al schenken? Het lijken 
financiële en zakelijke vragen, maar niets is minder waar. Er ligt namelijk veel emotie 
onder, want u wilt het graag goed doen. Wij helpen u daar graag bij. Hoe fijn zou het 
zijn als u, wanneer u straks met uw gezin aan het kerstdiner zit, kunt denken: ‘Ik heb 
het goed voor ze geregeld.’

Neem voor meer informatie contact met ons op via privatebanking@rabobank.nl of kijk op rabobank.nl/
privatebanking

Mirjam Giesbers, Directeur Private Banking Oost-Brabant
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