
U denkt er misschien liever niet aan, maar er komt ooit een moment dat u er niet

meer zult zijn. Het is goed om daar nu al bij stil te staan. Met estate planning of

nalatenschapsplanning kunt u op een zo voordelig mogelijke manier het

opgebouwde vermogen overdragen aan volgende generaties. Regel de overdracht

vanuit juridisch en fiscaal oogpunt zo vroeg en goed mogelijk!

Successiewet en fiscaliteit
De Successiewet regelt de fiscale gevolgen bij vererving en schenking.

Wist u dat:

de erfbelasting over een verkregen vermogen uiteenloopt van 10% tot 40%, afhankelijk

van hoe dicht de verkrijger van de erfenis bij de overledene staat;

het al dan niet beschikken over een samenlevingscontract een verschil van vrijstelling kan

opleveren van € 633.014;

een juiste opstelling van een overlijdensrisicoverzekering (wie is verzekeringnemer en

begunstigde) en huwelijkse voorwaarden uitmaakt of de uitkering bij overlijden belast of

vrijgesteld is;

een schenking die vlak voor het overlijden wordt gedaan, toch wordt belast met

erfbelasting?

Kennisdocument

Estate planning
Fiscaal voordeling vermogen nalaten
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Tarieven schenk- en erfbelasting 2015
Deel van de belaste

verkrijging

Tariefgroep 1

(partner en kinderen)

Tariefgroep 2

(kleinkinderen)

Tariefgroep 2

(overige verkrijgers)

€ 0 tot € 121.296 10% 18% 30%

€ 121.296 en hoger 20% 36% 40%

Schenk- of erfbelasting wordt pas betaald als het bedrag van de erfenis of schenking hoger is dan

de vrijstelling.

Vrijstellingen erfbelasting 2015
Partners € 633.014

Kinderen en kleinkinderen € 20.047

Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen € 60.138

Ouders € 47.477

Overige verkrijgers € 2.111

Vrijstellingen schenkbelasting 2015
Kinderen € 5.277

(Schoon)Kinderen 18 tot 40 jaar (eenmalig) € 25.322

(Schoon)Kinderen 18 tot 40 jaar (eenmalig) indien schenking

wordt aangewend voor huis of voor een studie

€ 52.752

Overige verkrijgers € 2.111

Kinderen € 5.277

Alle vrijstellingen zijn ‘voetvrijstellingen’: alleen het meerdere boven de vrijstelling wordt belast.

Vermogensoverdracht tijdens leven
Schenken bij leven is, zeker als dit geleidelijk gebeurt, vaak fiscaal voordeliger dan vererven bij

overlijden. Door jaarlijks een bedrag te schenken aan uw kinderen wordt uw vermogen kleiner,

zodat uw kinderen straks minder erfbelasting betalen. Door optimaal gebruik te maken van de

vrijstellingen hoeft er geen schenkbelasting te worden betaald. Heeft u een groot vermogen dan

kunt u ook (overwegen om) een hoger bedrag dan de vrijstelling (te) schenken aan uw kind(eren).
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Uw kind betaalt dan weliswaar nu 10% aan schenkbelasting over het meerdere, maar dat is

goedkoper dan de 20% bij vererving. Hoe groter straks de verkrijging, hoe hoger het percentage

aan erfbelasting.

Tip: Wilt u liever geen contant geld vrij maken, dan kunt u ook schenken ‘op papier’, ofwel

schenken onder schuldigerkenning. U schenkt bij notariële akte een geldbedrag aan uw kind, maar

leent dit tegelijkertijd terug van uw kind. Hierdoor is uw kind bij uw overlijden minder erfbelasting

verschuldigd. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet u jaarlijks een rente van 6%

betalen aan uw kind.

Schenken niet altijd voordelig
Schenken bij leven aan uw kinderen kent ook nadelen. Als uw kind bijvoorbeeld in de bijstand

komt, kunnen schenkingen als hun eigen vermogen worden gezien. Gaat uw kind scheiden, dan

heeft de ex-partner van uw kind mogelijk recht op de helft van de schenking. U voorkomt dit

door het opnemen van een ‘uitsluitingsclausule’ bij schenking. Laat u in ieder geval goed

informeren over de fiscale voor- en nadelen van schenken.

Bedrijfsopvolging
Om ervoor te zorgen dat het voortbestaan van uw bedrijf niet in gevaar komt, kent de

Successiewet de bedrijfsopvolgingsregeling. Als uw erfgenamen uw ondernemingsvermogen of

aandelen in de bv verkrijgen, is een 100% voorwaardelijke vrijstelling van erf- of schenkbelasting

van toepassing als de waarde van de objectieve onderneming niet groter is dan € 1.055.022. Als

de waarde meer is, geldt een voorwaardelijke vrijstelling van 83% over het meerdere. Voor de

eventueel dan nog verschuldigde belasting, kan tien jaar rentedragend uitstel van betaling worden

verkregen. Bij de verkrijging van aandelen geldt deze vrijstelling uitsluitend voor dat deel van de

waarde die toerekenbaar is aan echt ondernemingsvermogen. Voor aandelen in een pure

beleggings-bv geldt de vrijstelling niet.

Tip: de bedrijfsopvolgingsregeling kent verschillende voorwaarden. Zo moet de verkrijger het

bedrijf nog minimaal vijf jaar voortzetten.

Om er voor te zorgen dat uw onderneming of uw aandelen terechtkomen bij de bedrijfsopvolger

die u zelf in gedachte heeft, is het verstandig om een testament op te stellen of aan te passen. In

een testament legt u vast wat er met uw nalatenschap moet gebeuren. U kunt bijvoorbeeld

bepalen dat uw echtgeno(o)t(e) in de woning mag blijven wonen of dat de onderneming naar één
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van de kinderen gaat. Ook kunt u in een testament uitsluiten dat de partners van uw kinderen

aanspraak maken op het geërfde vermogen, wanneer hun huwelijk eindigt. Met een testament

houdt u de regie in eigen hand en voorkomt u discussies na uw overlijden.

Tip: met een testament kunt u ook erfbelasting besparen. Het opmaken ervan is maatwerk. Een

adviseur van DRV Private kan u hierover adviseren. Hij kent uw persoonlijke situatie het beste.

Heeft u al een testament opgemaakt, dan is het verstandig om dit regelmatig te checken. Niet

alleen uw eigen situatie en uw wensen kunnen veranderen, maar ook de fiscale wetgeving.

Als u niets testamentairs geregeld heeft, geldt de wettelijke verdeling. Laat u een echtgeno(o)t(e)

en kinderen na, dan zijn die in gelijke delen erfgenaam. Alle bezittingen en schulden gaan

automatisch over op uw echtgeno(o)t(e). Uw kinderen krijgen een ‘geldvordering’ ter grootte van

hun erfdeel. Deze geldvordering is alleen opeisbaar bij het overlijden of het faillissement van uw

echtgeno(o)t(e). De wettelijke verdeling is fiscaal niet altijd de beste oplossing. De langstlevende

echtgenoot heeft de mogelijkheid om binnen drie maanden na het overlijden de wettelijke

verdeling ongedaan te maken.

Het maken of aanpassen van huwelijkse voorwaarden
Veel ondernemers kiezen er voor om (al dan niet tijdens het huwelijk) huwelijkse voorwaarden op

te maken. Zo is het vermogen van de partner beter beschermd, indien de onderneming failliet

mocht gaan. Vaak worden ook huwelijkse voorwaarden opgemaakt bij een groot verschil in

vermogen tussen partners en bij het aangaan van een tweede huwelijk. Huwelijkse voorwaarden,

mits goed opgesteld en goed nagevolgd, kunnen een belangrijk instrument zijn om erfbelasting te

besparen.

Tip: het opmaken van huwelijkse voorwaarden is maatwerk. Heeft u al huwelijkse voorwaarden,

check dan regelmatig of deze nog aan de wensen van u en uw partner voldoen. Met ingang van

2012 is voor het wijzigen van huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk geen toestemming van

de rechter meer nodig.

Tot slot
Bij estate planning komt veel kijken. Allerlei fiscale en juridische aspecten spelen een rol om de

overgang van uw vermogen zo gunstig mogelijk te regelen. Laat u goed begeleiden door een

adviseur van DRV Private, zodat uw erfgenamen straks niet met een fiscale kater achterblijven als

u komt te overlijden.
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Meer informatie en inlichtingen
DRV Private

Hoofdweg 54, 3067 GH Rotterdam

Postbus 8560, 3009 AN Rotterdam

Telefoon: 010 - 4212040

E-mail: info@drvprivate.nl
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