
98 | Het nieuwe geven 
Een duit in het collectezakje is  
hopeloos verouderd. Wie wil geven 
doet dat digitaal, impulsief, gezamen-
lijk, rechtstreeks, geoormerkt of  
anderszins creatief. Vijf trends  
over doneren anno nu.

108 | Grenzeloos erfgoed 
Wie woont in het buitenland of daar 
bezittingen heeft, dient in zijn testa-
ment rekening te houden met veel 
inter nationale afspraken, fiscale regels  
en het internationale recht. Want  
niets is wat het lijkt.

113 | Executeur gezocht
Na het overlijden van een dierbare 
wordt een executeur aangesteld. 
Steeds meer goede doelen zijn bereid 
het executeurschap over te nemen.  
De Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij doet dat ook. 

102 | Waarom ik nalaat
Achter elk testament gaat een persoon-
lijk verhaal schuil. In vier portretten 
leggen Nederlanders uit hoe en 
waarom zij nalaten. Iedere schenker 
houdt er zijn eigen motieven op na, 
even eigenzinnig als effectief.
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TerZake is een bijlage van New Skool Studio en valt 

buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van 

Elsevier Weekblad. De thematiek komt tot stand op 

basis van wensen van adverteerders. De artikelen 

worden door onafhankelijke journalisten gemaakt.

Een compliment, een omhelzing, een persoonlijk cadeau: er zijn  
talloze manieren om een warm gebaar te maken. Maar het ultieme 
gebaar is een nalatenschap. In dit katern vertelt een divers gezelschap 
mensen aan wie zij hun erfenis nalaten – en waarom. Wat zij gemeen 
hebben is hun hechte band met het begunstigde doel.
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De tijd dat collectanten de meeste donaties 
inzamelden, is definitief voorbij. Het doneren van 
nu is digitaler, impulsiever, vaker op locatie en 
persoonlijker. En: geven hoeft niet meer anoniem.

Natuurlijk: schenken aan een goed doel 
mag altijd, in welke vorm dan ook. Uw  
bijdrage kan van pas komen voor het  
redden van verwaarloosde dieren, onder-
zoek naar ongeneeslijke ziekten of het  
ondersteunen van mensen die weinig te 
besteden hebben. Toch zijn er wel trends 
in schenken. 

Staat mijn naam  
er goed bij?

HET NIEUWE SCHENKEN

# TREND 1: CROWD-
FUNDING
Gofundme.com, Doneer  -

actie.nl of Geef.nl: platforms om geld in te  
zamelen voor een doel of persoonlijke 
wens schieten als paddenstoelen uit de 
grond. Mensen omschrijven hun plan  
en gevers kunnen een donatie doen. Er is 

voor ieder wat wils. Van de vraag voor 
een gift om een stamcelbehandeling te 
ondergaan in het buitenland die de  
Nederlandse zorgverzekeraar niet ver-
goedt, tot een actie van de vrijwillige  
Cliniprinses die als Ariël of Belle zieke 
kinderen bezoekt en iets kleins voor hen 
meeneemt, bijvoorbeeld een jurkje,  
toverstaf of diadeem. Opmerkelijk is de 
persoonlijke aanpak. Niet alleen van  
de ontvanger, maar ook van de gever. Zo 
is naast elke actie te zien wie wanneer 
heeft geschonken, en welk bedrag. Dat 
mag anoniem, maar de meeste schenkers 
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kiezen voor openheid, vaak vergezeld van 
een persoonlijk berichtje als ‘veel succes’ of 
‘diep respect voor wat je doet’.

#TREND 2: IMPULS-
DONATIES
Een euro betalen voor  

gekoeld kraanwater waarvan de opbreng-
sten gaan naar waterprojecten in derde-
wereldlanden. Of bij de bakker een euro in 
de pot doen voor een maandelijks wisse-
lend goed doel in de buurt, van de scouting 
tot de roeivereniging of het ouderencen-
trum. Steeds meer winkels en restaurants 

bieden dit soort ‘impulsdonaties’ aan. De 
meeste kans maken projecten die samen-
werken met een bekend goed doel, een 
klein bedrag vragen en een  
duidelijke link hebben met de geboden 
dienst. Ook het persoonlijke karakter 
werkt mee: het is een lokale ondernemer 
die iets vraagt, of het is voor een lokaal 
goed doel. Niet elke impulsdo-
neeractie valt overigens in 
goede aarde: de bijdrage van 
één cent per liter van een 
benzinegigant om CO2-neu-
traal te tanken en natuurprojec-
ten te ondersteunen werd met hoon 
ontvangen als ‘CO2-schaamte afkopen’ 
en ‘klimaatsusser’.

#TREND 3:  VINGER 
IN DE PAP
Voor 7 euro per maand draagt 

u bij aan de zorg en de opvang voor  
witoorpenseelaapje Cali, terwijl u voor 19 
euro de adoptieouder wordt van een heuse 
tijger. Bij Stichting AAP hebben ze er goed 
over nagedacht: de ene donateur wil 
maandelijks gewoon wat overmaken, maar 
anderen willen meer inspraak. Steeds 
meer goede doelen bieden de mogelijkheid 
van geoormerkt geven. De schenker kan 
dan kiezen voor een specifiek (deel-) 
project, onderzoek of sponsorkind of  
-dier om te steunen. Aanvankelijk ging het 
bij geoormerkt geven vooral om (eenma-
lige) grote bedragen, maar tegenwoordig 
kan het ook bij kleine bedragen. De nieuwe  
generatie donateurs is tenslotte gewend 
aan keuzevrijheid en zeggenschap. Goede 
doelen merken daarnaast dat de gevers 
meer emotionele binding hebben met het 
project als ze hun persoonlijke stempel op 
hun gift mogen drukken.

#TREND 4:  VAN MIJ, 
VOOR JOU
Collega’s van de in september 

vermoorde advocaat Derk Wiersum richt-
ten een stichting op om geld in te zamelen 
voor een bijdrage aan een studiefonds voor 
zijn kinderen. Ze zijn niet de eersten: het  
is razend populair om een stichting of 

Schenkers 
drukken  
graag een  
persoonlijk 
stempel op  
een gift
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NALATENSCHAP T.: 010 - 436 91 24 
info@zadkinemedia.nl

Meer informatie over nalaten en schenken 
aan het Nederlands Film Festival?

Kijk op filmfestival.nl/nalaten-en-schenken

DRAAG BIJ AAN DE 
NEDERLANDSE 
FILMGESCHIEDENIS!

Nalatenschap 46'19 kwart.indd   1 07-11-19   13:36

Messias, mens 
en zijn nalatenschap

Bestel de speciale editie Jezus  
via www.elsevierweekblad.nl/jezus
of bel 085-8888151 (tijdens kantooruren)

Jezus  

€ 8,99*

*Exclusief € 1,95 verzendkosten (in Nederland). Woont u in het buitenland, neem dan contact 
op met de klantenservice via klantenservice@elsevierweekblad.nl of 0031-85-8888151.

Elsevier is een geregistreerd merk van Elsevier B.V. en wordt gebruikt onder licentie.

Nieuw in een serie speciale 
edities over religie en levens- 
overtuigingen is Jezus. De 
een beschouwt hem in de 
eerste plaats als de zoon 
van God, de ander ziet in 
hem vooral een opstandige 
Joodse sekteleider. 

190004757 - 1/4 adv SE Jezus 88x116_v02.indd   1 05-11-19   14:08

foundation op te richten. 
Vaak gaat het om  
behandelingen of  

faciliteiten voor zieke 
kinderen, of een tege-

moetkoming in de kosten 
voor alle zorg. Ook zijn er 

ouders die een ziek kind hebben 
en hun behoeften – bijvoorbeeld 

aan een logeerhuis, extra ondersteu-
ning of bijzondere wensen – voor 

meer gezinnen beschikbaar willen ma-
ken, of geld inzamelen voor onderzoek 

naar de zeldzame ziekte waar hun kind 
aan lijdt.

#TREND 5: DOE 
EENS GEK
Miljoenen haalden de ALS 

Association in Amerika en Nederland er  
al mee op: de Ice Bucket Challenge. Een 
ongekend succes. De ingrediënten: doe  
een gekke, maar niet moeilijke of gevaar-
lijke actie (kiep een emmer ijskoud water 

over je hoofd), zet die online en nomineer 
een vriend om hetzelfde te doen, óf te  
doneren. Al snel werd het een rage om  
een zo leuk mogelijk filmpje te posten  
én iets te doneren. Vergelijkbaar was de 
actie Lak voor Tijn, de ernstig zieke  
jongen die in 2016 meer dan 2,5 miljoen 
euro ophaalde voor Serious Request  
door heel Nederland nagels te laten  
lakken. Ook bij deze actie stonden de tijd-
lijnen op Facebook, Twitter en Instagram 
vol gelakte vinger- en teennagels. Naast 
het goede gevoel, groepsdruk en een 
sympathieke bestemming, haalt de  
gever bij deze acties nog een extra voor-
deel: likes en een profilering als weldoener 
– nog in voor een geintje ook. Geven 2.0  
is filantropie, maar voor sommigen wel 
met een vleugje egotripperij. [NvE]

Ook met  
ludieke acties 

kun je geld 
ophalen

Advertenties
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Voor het nalaten aan een goed doel zijn 
verschillende mogelijkheden. TerZake 
portretteert vier mensen die hun nalatenschap  
op geheel eigen wijze een bestemming geven. 
Bijzonder is de warme band die ze met hun 
charitatieve organisatie onderhouden. 

Impact maken met de erfenis

De bereidheid tot geven verandert, zo  
constateerde de Volkskrant dit najaar.  
Vorig jaar daalde de opbrengst van de 25 
grootste goede-doelenorganisaties naar 
709 miljoen euro, 2,6 procent minder dan 
in 2017.  Al enkele jaren daalt het aantal 
Nederlanders dat maandelijks een vast  
bedrag overmaakt.
Tegelijkertijd stijgen de inkomsten uit  
nalatenschappen substantieel. Door de 
toenemende welvaart en de vergrijzing 
groeiden de inkomsten bij de grootste 
goede doelen tussen 2007 en 2016 met  
gemiddeld 3,2 procent per jaar. In 2016 
ontvingen de honderd grootste goede  
doelen 311 miljoen euro uit nalaten-
schappen, zo blijkt uit de Legacy Monitor  
Netherlands dat jaarlijks de Nederlandse 
nalatenschappen analyseert. Veel mensen 
die nalaten aan goede doelen, zijn kinder-
loos. Maar er is een kanteling waar te  
nemen. Ook mensen met kinderen gunnen 
charitatieve instellingen vaker een mooi 
bedrag.

Oormerken
Nalaten aan een goed doel kan op verschil-
lende manieren. Veel mensen wijzen een 
legaat of percentage van de erfenis toe en 
laten aan de organisatie over waaraan het 
geld zal worden besteed. Maar erflaters 
kunnen wel degelijk richting geven aan  
de bestemming. Bij het Prins Bernhard 
Cultuurfonds kan bijvoorbeeld een  
bepaald werkterrein worden gekozen,  
zoals theater, beeldende kunst, monumen-

tenzorg of muziek. Het Cultuurfonds biedt 
daarnaast CultuurFondsen op Naam. 
Daarmee kunnen mensen hun geld  
‘oormerken’ voor een doel dat voor hen  
belangrijk is. Zo creëerden Willemien en 
Bert Veldman-Marsman een fonds op 
naam waarmee ze na hun dood kunst-
educatie aan kinderen steunen. Beiden 
kwamen in hun jeugd dankzij bevlogen  
leraren in aanraking met kunst – een  
ervaring die van grote invloed bleek. Naast 
een vermogen laat het echtpaar Veldman-
Marsman ook een mooie kunstcollectie na 
aan enkele musea in het noordoosten van 
het land.
Dat schenken van geld of bezittingen ook 
bij leven kan, bewijst het verhaal van  
Marijke Seeuwen-Smit. Zij kon het niet 
over haar hart verkrijgen om de zeilboot, 
waarop ze lange tijd zo gelukkig was,  
zomaar te verkopen. Ze schonk de boot 
daarom aan de Koninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij (KNRM), een orga-
nisatie waar ze door een dramatische erva-
ring op het water veel respect voor kreeg.

In eigen hand
Mensen met een groot vermogen kunnen 
er ook voor kiezen om zelf een stichting op 
te richten. Dat deed bijvoorbeeld Elisabeth 
van der Werf, die in 2008 overleed. Jaar-
lijks keert de naar haar vernoemde stich-
ting uit aan drie goede doelen, waaronder 
de Nierstichting. Bestuurslid Annemieke 
Lenderink vertelt over het beheer van de 
stichting.
Goede doelen in de gezondheidssector 
kunnen dankzij inkomsten uit nalaten-
schappen veel betekenen voor toekomstige 
generaties. Joke Groen die zelf aan  
multiple sclerose lijdt, liet daarom in haar 
testament vastleggen dat haar hele vermo-
gen naar Stichting MS Research zal gaan. 
Er blijkt nog veel medemenselijkheid te 
bestaan: zelfs postuum willen gulle gevers 
nog iets voor anderen betekenen.

Pag. 103 Bert en Willemien Veldman-Marsman

Pag. 104 Marijke Seeuwen-Smit

Pag. 106 Annemieke Lenderink

Pag. 107 Joke Groen
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Bert (66) en Willemien Veldman-Marsman (65) hebben een CultuurFonds op 
Naam bij het Prins Bernhard Cultuurfonds opgenomen in hun testamenten.  

Na hun overlijden komt het Veldman-Marsman Fonds ten goede aan  
kunst educatie voor jongeren in het noorden van het land. 

‘Kunst heeft ons leven verrijkt, die ervaring 
brengen we graag over op de jongere generatie’

Bert: ‘We zijn buitengewoon geïnteresseerd in kunst en cultuur, 
maar kregen dat niet van huis uit mee. Als kind had ik een leraar die 
schilderde en mij portretteerde. Door hem raakte ik gefascineerd.’
Willemien: ‘Ik maakte op de middelbare school kennis met  
klassieke muziek. De Peer Gynt Suite van Grieg vond ik prachtig.’
Bert: ‘Kunst heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in ons privé- 
en beroepsleven. Tijdens mijn werk als scheikundige en micro-
bioloog haalde ik mijn creativiteit onder meer uit de kunst. Het 
stelde me in staat anders naar complexe vraagstukken te kijken.’  
Willemien: ‘Tijdens mijn loopbaan bij de Rabobank leidde ik  
diverse grote projecten. Ik zette vaak beeldende kunst in binnen 
mijn teams om vrijer te kunnen denken. Net als klassieke muziek 
en literatuur kan het verrijkend zijn. Juist omdat kunst ons zoveel 
bracht, willen we kunst- en cultuureducatie steunen voor kinde-
ren tussen de 11 en 15 jaar. Dat is een leeftijd waarop kinderen 
worden gevormd.’ 
Bert: ‘Na onze dood gaat ons vermogen naar een fonds op 
naam. Dan kunnen culturele instellingen aankloppen voor  
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financiering van educatieve projecten. Het kan gaan om beel-
dende kunst, theater, literatuur. Deze instellingen moeten  
overigens wel in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe  
of Overijssel zijn gevestigd.’ 
Willemien: ‘Waarom deze regio? Omdat hier vooraanstaande 
musea te vinden zijn, zoals de Fundatie in Zwolle en Belvédère in 
Oranjewoud. Het Prins Bernhard Cultuurfonds zit in de haar-
vaten van de culturele sector. De organisatie is transparant en 
biedt continuïteit. We zijn ervan overtuigd dat het Cultuurfonds 
de juiste keuze maakt bij het toekennen van financiële bijdragen. 
Naast ons vermogen hebben we een mooie kunstcollectie. Dertig 
jaar geleden begonnen we met het aankopen van beelden, daarna 
groeide de interesse voor de schilderkunst. We hebben een eclec-
tische verzameling. Kwaliteit staat voorop.’  
Bert: ‘Alle werken laten we na aan enkele musea in Noordoost-
Nederland. Bij een aankoop overleggen we tegenwoordig vooraf 
of een werk past in hun collectie. Maar we moeten het natuurlijk 
ook zelf mooi vinden.’ [EE]
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Marijke Seeuwen-Smit (70) schonk de KNRM de zeilboot waarop zij en haar  
inmiddels overleden man gelukkige tijden beleefden. ‘De KNRM voelde haarfijn  

aan waarom ik dit deed en hoe ik het wilde doen.’ 

‘Onze boot ging over in 
vertrouwde handen’

‘Ik had geen enkele zeilervaring toen ik Jan Willem leerde kennen. 
Dankzij hem raakte ik verslingerd aan de watersport. Mijn man  
was van kinds af aan al veel op het water. Zijn ouders zeilden ’s  
zomers met een houten jacht. Zijn liefde voor de watersport bloeide 
op toen mijn zwager en schoonzus ons, kort na ons trouwen,  
meenamen op een zeiltocht. Daarna wilde hij ook een boot. Binnen 
twee weken kochten we er een waarop we konden overnachten. 
Ruim vijfendertig jaar voeren we elk weekend, van maart tot eind 
oktober. In 2008 kochten we een Fisher 34. Dat hadden we altijd  
al een mooi zeiljacht gevonden. Hoewel de prijs aanvankelijk  
boven ons budget lag, konden we dankzij de economische crisis  
een geslaagd bod doen. Aan de Azimut, zoals de boot heette,  
moesten we wel veel opknappen.’

Herinneringen
‘In 2014 sloeg het noodlot toe: Jan Willem overleed aan een hart-
stilstand. Ik dacht dat ik nooit meer met de boot zou varen. Maar 
toen ik er twee maanden later naartoe ging, voelde dat juist fijn. 
Aan boord lagen mooie herinneringen, het bracht me dicht bij Jan 
Willem. Ik hield de boot aan en verbleef er tijdens de zomermaan-
den. Ik voelde me er veilig en ik vond het gezellig, ook in de haven 
van Hoorn, waar altijd reuring is. Toch werd het onderhoud me  
teveel. Vorig jaar besloot ik de boot weg te doen. Maar ons dierbare 
bezit als een zakelijk object verkopen? Dat kon ik niet. Daarvoor 
had de Azimut te veel voor ons betekend. Kinderen hadden we  
niet, dus benaderde ik de KNRM met de vraag of ik de boot aan de  
organisatie kon schenken. Dat kon. Mijn contactpersoon, Kasper 
Kools, voelde haarfijn aan waarom ik dit deed en hoe ik het wilde 
doen.’ 

Storm op het IJsselmeer
‘Met de KNRM waren wij al langer bekend. Mijn man en ik werden 
in 1983 donateur, na een dramatische Hemelvaartsdag. We zeilden 
die dag samen met mijn zwager en schoonzus naar Hindeloopen. 
Bij gebrek aan een marifoon wisten we niet dat er een zogenaamde 
kanaalrat over Nederland raasde – een plots opstekende storm die 
zich had ontwikkeld in het Kanaal. De lucht zag pikzwart. De wind 
draaide en kwam ineens uit het noorden. We voeren alleen op een 
kleine fok, maar gingen toch bijna plat. Jan Willem liet het zeil een 
eind vieren waarna de boot weer overeind kwam. Maar toen we de 
fok weer wilden aantrekken, stond er zo’n enorme kracht op het zeil 
dat dit niet lukte. De boot was onbestuurbaar geworden. Daarom 
haalde ik de fok razendsnel naar beneden.
Zo voeren we, nog altijd met behoorlijke snelheid, de haven van 
Hindeloopen binnen. Een opgewonden menigte wachtte ons op. 
Pas toen kreeg ik de bibbers. Er was grote paniek op het IJsselmeer. 
Door het noodweer zijn die dag wel tien mensen verdronken. Ik 
herinner me hoe mannen van de KNRM tevergeefs terugkwamen 
van een zoektocht naar een zeiljacht met daarop een gezin. De  
verslagenheid die ik op hun gezichten zag, vergeet ik nooit. Ik heb 
sindsdien heel veel respect voor de Redding Maatschappij.  
Vrijwilligers die hun leven riskeren om mensen te redden; zo’n  
organisatie verdient onze steun. Toen ik besloot afstand te doen  
van de boot, dacht ik dan ook: waarom wachten met schenken tot  
na mijn dood? Het contact met de KNRM was prettig. Ik kon alle 
bijzonderheden over het schip delen met de nieuwe eigenaar. Dat 
vond ik belangrijk. De overdracht van de sleutels was een moeilijk 
moment, maar ik heb er geen spijt van. En ik weet zeker dat Jan 
Willem mijn keuze had gesteund.’ [EE]
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Al elf jaar beheert Annemieke Lenderink (56) met twee andere bestuursleden 
het vastgoedvermogen van de Elisabeth van der Werf Stichting. Jaarlijks keert 

deze stichting uit aan drie goede doelen, waaronder de Nierstichting.

‘De wens van de schenker blijft leidend’

‘Lange tijd voordat zij stierf, werd ik 
benaderd door Elisabeth, oftewel 
Beppie van der Werf. Zij was op 
hoge leeftijd en erfgename van een 
aanzienlijk fortuin. Al voor de 
Tweede Wereldoorlog kocht haar 
vader op executieveilingen tiental-
len panden op in Leiden. Zelf raakte 
ze ook geïnteresseerd in het aan-
kopen van vastgoed. Samen met 
haar vader bezocht ze de veilingen, 
waar ze als vrouw niet mocht  
bieden. Beppie gaf haar vader, die 
elders in de zaal zat, dan een teken 
zodat hij de huizen kon opkopen.  
Ze was haar tijd ver vooruit. De fa-
milie verwierf panden en aandelen 
van onder meer Unilever en Philips. 
Beppie en haar zus Wil bleven  
echter beiden kinderloos en een  
erfgenaam bleef dus uit.’

Jaarlijkse bijdrage
‘Ik heb Beppie voor haar dood in 
2008 enkele keren ontmoet. Ze 
wilde haar vermogen laten beheren 
om een jaarlijks rendement aan 
goede doelen uit te keren. Ik ben  
eigenaar van bureau Erfenis Advies.
nl, een successieadviespraktijk, en 
raadde haar aan een stichting op te 
richten. Na haar overlijden verkreeg 
de stichting haar vermogen. De 
stichting keert jaarlijks een bijdrage 
uit aan drie goede doelen, die  
Beppie nadrukkelijk zelf heeft  
gekozen: KWF Kankerbestrijding, 
de Nierstichting en de Maag Lever 

FO
TO

 F
RI

SO
 K

EU
RI

S

Darm Stichting. Hoewel ze zich nooit 
over haar beweegredenen heeft  
uitgelaten, lijkt het erop dat ze echt 
iets wilde betekenen voor de genees-
kunde. De drie goede doelen hebben 
de vrije hand in de jaarlijkse donatie. 
De stichting heeft inmiddels ruim 
anderhalf miljoen euro kunnen  
uitkeren, en het beginkapitaal is  
nog steeds in stand.’

Postuum geven
‘Zes keer per jaar kom ik in Leiden 
samen met de andere twee bestuurs-
leden, Hein Teeuwen en Dirk Keij. 
Dan beslissen we over de vastgoed-
portefeuille van de stichting: moeten 
woningen worden aangekocht,  
verkocht of opgeknapt? Het geld van 
een ander beheren is een grote  
verantwoordelijkheid, maar we  
houden altijd de goede doelen voor 
ogen waar we het voor doen. Met 
vertegenwoordigers van de drie 
stichtingen hebben we als bestuur 
dan ook een nauwe en vriendschap-
pelijke band. Ieder jaar gaan we met 
een delegatie op stap. Dan maak ik 
als voorzitter bekend hoeveel de  
donatie dit jaar bedraagt. Daarna  
bezoeken we een tentoonstelling en 
drinken we wat. De stichting zal  
uiterlijk na zestig jaar worden  
opgeheven. Beppie wilde  
op deze manier ook na haar dood  
impact hebben, en haar naam laten 
voortleven. Dat is haar op deze  
manier gelukt.’ [MD]
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Joke Groen (71) uit Velp steunt Stichting MS Research en heeft  
testamentair laten vastleggen dat ze nalaat aan MS- 

onderzoek. ‘Alles is tegenwoordig bespreekbaar. Laten we het  
dan ook eens hebben over het steunen van goede doelen.’

‘We mogen wat meer aan 
elkaar denken’

‘In 1979 werd bij mij de ziekte multiple 
sclerose (MS) geconstateerd, gelukkig in 
milde vorm. Ik mag tot dusver van geluk 
spreken: ik loop moeilijk en heb moeite 
met schrijven, maar het ziekteproces is 
redelijk stabiel. Dat geldt niet voor veel 
andere mensen met MS: sommigen gaan 
verschrikkelijk snel achteruit. Vooral 
voor jonge mensen met kinderen vind ik 
dat hartverscheurend. Het is bovendien 
de meest invaliderende ziekte onder 
jonge mensen.’

Vooruitgang met  
donaties
‘Ik steun Stichting MS Research al sinds 
de oprichting in 1980. Ik vind weten-
schappelijk onderzoek naar deze ziekte 
belangrijk. Zo’n 17.000 mensen in  
Nederland lijden aan MS. Dankzij  
donaties werd er de afgelopen veertig 
jaar veel vooruitgang geboekt. Zo kwam 
er effectievere medicatie tegen zoge-
naamde schubs. Dat zijn plotselinge  
aanvallen met uitvalsverschijnselen 
waarna het herstel nooit volledig is en  
de patiënt verder achteruitgaat. Er is  
nog veel onbekend over de oorzaken van 
de ziekte. Onderzoek blijft daarom hard  
nodig.’
‘Een paar jaar geleden heb ik testamen-
tair laten vastleggen dat mijn nalaten-
schap toekomt aan Stichting MS 
Research. Ik hoop dat er mede dankzij 
mijn financiële bijdrage een oplossing 
wordt gevonden voor MS. Daar zal ik zelf 
niet meer van profiteren, maar jongere 
generaties hopelijk wel.’ 
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Baanbrekend werk
‘Ik heb geen partner en geen kinderen. 
Weliswaar heb ik neven en nichten, maar 
zij hebben het gelukkig goed. Ik vind het 
daarom niet nodig hen financieel te  
steunen. Sowieso ben ik van mening dat 
mensen bewuster mogen nadenken aan 
wie ze hun geld, of een deel daarvan,  
nalaten. Dat hoeft niet vanzelfsprekend 
naar al bemiddelde familieleden te gaan, 
zeker niet als goede-doelenorganisaties 
er zoveel baanbrekend werk mee kunnen 
verrichten. Er wordt tegenwoordig over 
heel veel zaken openlijk gesproken.  
Laten we het ook eens hebben over het 
belang van nalaten aan deze goede doe-
len. We mogen best wat meer aan elkaar 
denken.’ [EE] 
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Het is steeds makkelijker om overal te  
werken en te wonen. Of een vakantiehuis in het 
buitenland te kopen. Maar die wereldse blik is 
ver te zoeken in het internationale erfrecht. Elk 
land heeft zijn eigen wetgeving, die bovendien 
ook nog vaak overlapt of met onze regels in 
tegenspraak is. Dit zijn de 5 do’s en don’ts.

Fiscale addertjes bij 
nalaten in het buitenland 

1 STEL EEN  
SCENARIO OP 

Iedereen in het gezin van zes was het  
erover eens: het familiehuis in Frankrijk 
zou bij overlijden van vader naar de in  
Madrid wonende oudste zoon vererven.  
De fijne familievakanties konden gewoon 
worden voortgezet. De financiële gevolgen 
van die bepaling in het testament kwamen 
echter als een onaangename verrassing.  
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De oudste zoon zou een fors bedrag aan 
erfbelasting moeten betalen, vertelt Rudolf 
Janssen, belastingadviseur bij Deloitte en 
specialist in internationaal erfrecht. ‘Als  
de in Nederland woonachtige erflater zijn 
Franse woning nalaat aan zijn in Spanje 
wonende kind, dan willen alle betrokken 
landen erfbelasting heffen. Afhankelijk  
van de aard en de waarde van het bezit kan 
de in verschillende landen te betalen  
erfbelasting daarmee fors oplopen.’  
Janssen raadt mensen met een vermogen 
in het buitenland daarom altijd aan om, 
zoals ook deze familie deed, vóóraf in kaart 
te brengen hoe de vererving zal verlopen. 
‘Elk land, ook binnen Europa, heeft  
namelijk zijn eigen wetgeving die bepaalt 
of er aldaar erfbelasting geheven wordt en, 
zo ja, aan wie en hoeveel. En of er verreke-
ning plaatsvindt met de buitenlandse  
erfbelasting.’

2HOUD REKENING MET 
OVERLAP

In Nederland geldt dat erfbelasting wordt 
geheven bij de erfgenamen over het totale 
wereldwijde vermogen van de overledene. 
Maar gaat het om vermogen in een ander 
land – zoals een betaalrekening of een 
tweede huis – dan kan het andere land óók 
heffen. Om dubbele heffing te voorkomen 
kent Nederland het Besluit voorkoming 
dubbele belasting. Deze Nederlandse  
fiscale regeling verleent in zo’n geval een 
gedeeltelijke – soms slechts zeer beperkte 
– vermindering van de in Nederland  
verschuldigde erfbelasting. Janssen: ‘Er 
zijn landen die voor de heffing van erf-
belasting niet aansluiten bij de woonplaats 
van de erflater zoals in Nederland, maar 
uitgaan van de woonplaats van de verkrij-
ger. Of de ligging van vermogen, zoals  
onroerend goed. Spanje is een voorbeeld, 
maar ook Frankrijk en Duitsland hebben 
regelingen die ertoe leiden dat in méér  
landen erfbelasting verschuldigd is en  
die veelal slechts zeer beperkt onderling 
verrekenbaar is.’ Janssen raadt klanten 
aan om daar rekening mee te houden.  
Bijvoorbeeld door binnen de nalatenschap 
geld vrij te maken voor de kosten van de 

afwikkeling. Het tijdig in kaart brengen 
van de wensen en de mogelijke financiële 
gevolgen geeft inzicht. Doe dat eventueel 
samen met een in internationaal (fiscaal) 
erfrecht gespecialiseerde adviseur. 

3 LET OP LOKAAL  
FAMILIERECHT 

Ieder land heeft zijn eigen vorm van  
erfrecht; die is gevormd door de geschiede-
nis en de cultuur. Denk aan het belang van 
de bloedband en het koesteren van het  
huwelijk als enige officiële samenlevings-
vorm. Dat recht wijkt vaak af van wat we  
in Nederland gewend zijn. In bijvoorbeeld 
Spanje en Frankrijk hebben kinderen van 
oudsher meer rechten dan partners. Dat 
kan ook effect hebben op de Nederlander 
met een tweede woning. In Frankrijk was 
het lange tijd gebruikelijk dat niet de  
partner de Franse vakantiewoning erfde, 
maar de kinderen. De langstlevende  
partner met een tweede huis in Frankrijk 
moest dan toestemming aan de kinderen 
vragen om de woning te gebruiken. Door 
wetswijzigingen is dat nu beter geregeld. 
Maar losse eindjes in de wetgeving zijn  
er nog steeds. Adviseurs waarschuwen  
bijvoorbeeld dat binnen het Franse recht 
een testament niet automatisch wordt  
herroepen na echtscheiding. Uw ex- 
partner is daardoor mogelijk nog steeds 
uw erfgenaam in een Frans testament als 
de scheiding vóór 2005 is uitgesproken.  
De kinderen erven dan de tweede woning 
samen met de ex-partner. Die laatste  
betaalt het hoogste tarief in de erf-
belasting, want van recht op vrijstelling 
kunnen alleen partners gebruikmaken. 
Ook de nationale eisen rond de afwikkeling 
van een erfenis kunnen voor problemen 
zorgen. Zo moest een erfgenaam een fors 
bedrag aan Spaanse erfbelasting voor-
schieten om de nalatenschap van zijn  
vader met daarin een Spaanse woning te 
kunnen afwikkelen. Anders dan in Neder-
land mag in Spanje een woning pas  
verkocht worden als de nalatenschap door 
een Spaanse notaris officieel verdeeld is. 
Ook de structuur van het belastingstelsel 
speelt een rol, weet Janssen. ‘Op onroe-

Scheep uw  
familie niet  
op met een 
complexe  
nalatenschap 
waarin meer 
landen zich 
fiscaal 
mengen
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rend goed in het buitenland of ander  
buitenlands bezit kan bij verkoop vermo-
genswinstbelasting worden geheven bij 
erfgenamen.’ Die zijn zich daar niet altijd 
van bewust, merkt hij. Onder meer de  
Verenigde Staten en Frankrijk kennen 
deze belasting. ‘Zo loopt de fiscale  
rekening van de nalatenschap flink op.  
Een dergelijke belasting kennen we in  
Nederland uitsluitend in box 2.’ (In deze 
box worden houders van een aanmerkelijk 
belang in bijvoorbeeld een onderneming 
belast, red.) 

4   NIET-NEDERLANDERS 
MOETEN OOK OPPASSEN  

Voor niet-Nederlanders heeft de Neder-
landse successiewetgeving mogelijk ook 
onaangename verrassingen. Janssen ziet 
het in de praktijk bij expats. ‘Buitenlandse 
werknemers die naar Nederland emigre-
ren worden vanaf dag één geconfronteerd 
met de Nederlandse successiewetgeving.’ 
Ze zijn zich daar meestal niet van bewust, 
merkt Janssen. ‘Vaak maken ze enige tijd 
gebruik van de fiscaal vriendelijke regeling 
die zorgt voor een tijdelijk lager belasting-
tarief over het loon. Het vermogen van de 
immigrant wordt gedurende die periode 
van vijf jaar ook vrijgesteld van vermo-
gensrendementsheffing. Het misverstand 
ontstaat wanneer mensen denken dat dit 
ook voor het erfrecht geldt. Het tegendeel 
is waar; Nederland heft bij inwoners van 
ons land, ongeacht de nationaliteit,  
erfbelasting over het gehele wereldwijde 
vermogen. Vaak ook als het vermogen in 
het land van herkomst al wordt belast.’ 

5 VOORKOM  
COMPLEXITEIT  

Een simpele oplossing voor stapelende en 
complexe erfbelasting over internationaal 
vermogen is er niet. Het beperken van de 
complexiteit van het vermogen heeft wel 
een positief effect op de snelheid en kosten 
van de afwikkeling van de nalatenschap, 
weet Janssen. Hij waarschuwt in die con-
text voor buitenlands onroerend goed in 
wat hij “juridische oesters” noemt.  
Janssen legt uit hoe dat werkt: ‘Een wo-

ning in het buitenland wordt nog wel eens 
binnen een fiscale structuur aangeboden 
waarvan de koper de aandelen krijgt.’  
Er is dan weinig zicht op de fiscale voor-
geschiedenis van de structuur met 
verschillende eigenaren en wette-
lijke regimes. ‘Bij het overlijden 
van de eigenaar bemoeilijkt 
dat de afwikkeling van de 
nalatenschap.’ Janssen 
ziet in de praktijk dat 
het ook helpt om  
samen kritisch te  
kijken naar de ver-
schillende 
vermogens-
bestanddelen. ‘Als 
de kinderen groter 
worden, krijgt de 
vakantie woning een 
andere bestemming in 
de familie. Zeker als  
de partner er alleen voor 
komt te staan. Die twijfelt 
dan tussen het verkopen of 
aanhouden van de woning, 
met het oog op vererving naar 
de kinderen. Die kinderen 
hebben vaak wisselende  
emoties bij de wens van de  
ouder om het huis te verkopen. 
Janssen wordt nog wel een  
gevraagd om bij dergelijke 
familie besprekingen aanwezig te 
zijn en de fiscale gevolgen toe te 
lichten. ‘Wat meespeelt, is of het  
vakantiehuis een substantieel deel 
van het vermogen is, of slechts een klein 
deel van een omvangrijke nalatenschap.  
In dat eerste geval moeten de kinderen 
vaak zelf de middelen hebben om de erf-
belasting te voldoen.’ Voor wie zijn vermo-
gen in het buitenland nog wil aanhouden, 
is er de optie om te schenken. Daarmee 
kan vast een deel van het bezit worden 
overgedragen aan de kinderen. Door over 
een lange periode gebruik te maken van de 
vrijstellingen, betaalt de ontvanger daar-
door minder belasting over het verworven 
vermogen dan bij verwerving van het  
vermogen ineens bij overlijden. [CS]



Executeurschap vergt  
een persoonlijke relatie
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De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij 
(KNRM) is al sinds zijn oprichting volledig afhankelijk van 
donaties en nalatenschappen. Steeds vaker verzorgt de 
KNRM dan ook het executeurschap voor begunstigers. 
Cora Bartels (50), verantwoordelijk voor de uitvoering 
van nalatenschappen, vertelt hoe dat werkt.

‘Executeurschap omvat de com-
plete afwikkeling van de nalaten-
schap. Zoals het opheffen van 
bankrekeningen, het verzorgen 
van belastingaangiften, het infor-
meren van instanties en het leeg-
ruimen van het huis. We regelen 
vaak ook de uitvaart. Als executeur 
bouwen we graag een persoonlijke 
relatie op met de erflater om de afwikke-
ling naar diens wens uit te voeren. Wil  
iemand gecremeerd worden? Wie erft de 
familiefoto’s of schilderijen? Al die wensen 
worden vastgelegd in een persoonlijk  
memorandum die bij de KNRM in een 
kluis ligt.’

Wat moeten mensen regelen als zij willen 
nalaten aan de KNRM?
‘Je moet altijd een testament opstellen  
bij de notaris. Daarin kunnen erflaters  
bepalen aan wie zij, naast hun geliefden, 
willen nalaten. Dat kunnen vrienden,  

bekenden maar ook goede doelen 
zijn. Veel mensen die tijdens hun 
leven donateur waren, gunnen de 
KNRM bij hun overlijden bij wijze 
van spreken een laatste toegift.’

Op welke manieren gebeurt dat 
doorgaans?
‘De KNRM kan in het testament 

als erfgenaam of als legataris worden aan-
gewezen. Het verschil is juridisch: een  
erfgenaam erft alle bezittingen en schul-
den. Als alle vorderingen zijn afbetaald  
en de eigendommen te gelde zijn gemaakt, 
wordt de nalatenschap verdeeld over de 
erfgenamen. Een legataris ontvangt een 
bepaald bedrag of bezit. Zo kan iemand 
zijn of haar schilderijencollectie of boot 
aan de KNRM schenken. Maar je kunt ook 
kiezen voor een fonds op naam. Het geld 
wordt dan naar wens besteed: aan een  
bepaald reddingstation, materieel of  
opleidingen.’

Wordt u erbij betrokken als mensen de 
KNRM in hun testament opnemen?
‘Niet altijd. Jaarlijks vallen zo’n vijftig  
nalatenschappen open waaruit de KNRM 
ontvangt. Ongeveer de helft daarvan is  
onverwachts. Hoewel dat natuurlijk mooi 
is, hadden we de erflater graag persoonlijk 
willen bedanken. Veel erflaters waarderen 
een persoonlijk gesprek vooraf. Tijdens 
zo’n gesprek luisteren we naar de wensen 
en denken we mee over mogelijke beste-
ding van het vermogen. Een voorbeeld  
van zo’n wens is asverstrooiing – de 
KNRM kan die verzorgen. Persoonlijk  
contact voorkomt ook fouten. Iemand had 
ooit geld in het testament gereserveerd 
voor een reddingstation op Tholen. Zonde, 
want de KNRM heeft daar helemaal geen 
station.’

Wat gebeurt er met de nalatenschap van 
kinderloos overledenen zonder testament?
‘Dan geldt de wettelijke vererving. Een  
notaris gaat dan op zoek naar andere  
familieleden. Dat kunnen verre neven  
of nichten zijn. Is er geen familie, dan  
vervalt de nalatenschap aan de Neder-
landse Staat.’

De KNRM vervult steeds vaker de rol van 
executeur. Hoe is dat ontstaan? 
‘Veel alleenstaande ouderen vroegen daar 
om. De KNRM kan het executeurschap  
altijd uitvoeren, dat vinden veel mensen 
prettig. Door de jaren heen ontstaat dan 
vaak een sterke vertrouwensband met de 
erflater. Discretie is dan ook belangrijk; 
het is best intiem om iemands spullen op 
te ruimen. Soms treffen we verrassingen 
aan. Nadat een erflater in een verpleeghuis 
was overleden, vonden we tijdens het leeg-
halen van de kamer een kunstbeen. We  
gaven het aan een stichting die protheses 
opknapt en aanbiedt aan mensen in  
ontwikkelingslanden. Zo redden we ook 
het leven van iemand aan de andere kant 
van de wereld.’ [EE]

Cora Bartels




