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OPNEMEN WLZ CLAUSULE =
VEEL ERFBELASTING BETALEN
DE WET LANGDURIGE ZORG EN DE BESPARING ERFBELASTING …….VIJANDEN?
Januari 2003 was het zover: Nieuw erfrecht deed zijn intrede! De positie van de kinderen werd
verminderd ten gunste van de langstlevende ouder. De langstlevende ouder hield vanaf dat moment
alle goederen onder zich en mocht tijdens leven alles opmaken. De kinderen kregen een vordering
op de langstlevende ouder en deze vordering zou pas opeisbaar zijn bij het overlijden van de
langstlevende ouder.
Het probleem van de erfbelasting, destijds genaamd: successiebelasting, bleef ook na invoering van
dit nieuwe erfrecht bestaan. Na het overlijden van de eerste ouder moesten de kinderen over hun
erfdeel belasting betalen. Omdat de langstlevende ouder alles onder zich zou houden én deze alles
mag opmaken, is het wettelijk vastgelegd dat de langstlevende ouder de erfbelasting voor de
kinderen moet voorschieten. Dit kan problemen opleveren voor deze ouder als het geld bijvoorbeeld
voornamelijk in de woning zit, of als er maar een kleine spaarrekening is. Erger wordt het allemaal als
de laatste ouder overlijdt. De kinderen moeten dan belasting betalen over diens helft van de
gemeenschap, plus het erfdeel dat is verkregen door deze ouder van diens partner.
Zo zien we dat bij het overlijden van de laatste ouder héél veel belasting moet worden betaald.
In de huidige testamenten lossen we dit op door het opnemen van diverse erfbelasting besparende
clausules. De renteclausule wordt vaak gezien als de belangrijkste hiervan. Met deze clausule zorgen
we ervoor dat de erfdelen die de kinderen als vordering hebben gekregen op hun langstlevende
ouder jaarlijks aangroeien met een maximale rente van 6% samengesteld.
Dit betekent rente op de hoofdsom (de vordering) én op de rente.
In ieder erfbelasting-besparend testament is tegenwoordig deze
clausule opgenomen. In een aantal jaren zijn de erfdelen van
de kinderen zoveel vermeerderd met rente, dat er bij het
overlijden van de laatste ouder niet veel vermogen overblijft
om erfbelasting over te betalen.
Het probleem:
Per januari 2013 werd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
de hoge eigen bijdrage gekoppeld aan het inkomen en aan een percentage van het vermogen
(inclusief de woning). In 2015 werd dit opgenomen in de Wet Langdurige Zorg. Deze WLZ verplicht u
de woning als het ware ‘op te eten’ en al het spaargeld ‘weg te geven’ aan het verpleegtehuis, maar
erger nog: Over de erfdelen van de kinderen (waar al belasting over is betaald) wordt nu óók jaarlijks
de eigen bijdrage berekend. Voor de meeste mensen is dit echt iets dat niet wenselijk is.
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Ook is dit, naast het besparen van erfbelasting, de grootste drijfveer achter het opmaken van
testamenten tegenwoordig. In het testament kan namelijk een eenvoudige clausule worden
opgenomen dat voorkomt dat de hoge eigen bijdrage in de WLZ ook de erfdelen van de kinderen
én de hierop komende rente meeneemt in de berekening. Maar waar gaat het nu fout?

“We zien dat de WLZ-clausule beschermd tegen de
WLZ, maar toch voor de kinderen een wrange
nasmaak achterlaat.”
We zien dat door de rente, ieder jaar de erfdelen van de kinderen groter worden. In ongeveer 10 jaar
zijn de erfdelen van de kinderen verdubbeld, waardoor er bij het overlijden van de langstlevende
ouder er geen, tot bijna geen, belasting meer hoeft te worden betaald. Dit fiscale voordeel kan
gigantisch zijn. Aan de andere kant zien we de WLZ-clausule die de erfenis beschermd tegen de hoge
eigen bijdrage.
Nu de anticlimax… deze WLZ clausule werkt tegen de hoge eigen bijdrage, maar óók tegen de
erfbelasting-besparing.
Namelijk: Wanneer men het verpleegtehuis in gaat en gaat interen op het eigen vermogen, dan
worden de erfdelen van de kinderen opeisbaar (de WLZ clausule). Deze erfdelen worden dan
uitbetaald, waardoor er geen rente meer kan lopen op deze erfdelen en er geen verdere belasting
besparing kan plaatsvinden.
Een voorbeeld om dit te verhelderen:
Bram en Bernadette zijn getrouwd en hebben twee kinderen. Samen hebben zij een woning van
€ 400.000 en op de bank staat € 80.000. Wanneer Bernadette overlijdt is de erfenis de helft, dus:
€ 240.000. Bram en de twee kinderen krijgen allen 80.000 als erfdeel. De kinderen kunnen dit erfdeel
niet opeisen tot Bram is overleden. Als Bram 10 jaar later overlijdt, is de vordering van de kinderen
door de 6% samengestelde rente opgelopen tot ongeveer € 145.000. Waarde aangroei van € 65.000
(81%) dus. Dit zorgt voor een erfbelasting-besparing van ongeveer € 15.000 voor de twee kinderen.
Wanneer we nu de WLZ-clausule nodig hebben worden de erfdelen opeisbaar. Stel dat Bram twee
jaar na het overlijden van Bernadette het verpleegtehuis in gaat, dan worden de erfdelen van de
kinderen opeisbaar. Dit voorkomt op termijn de hoge eigen bijdrage, maar het stopt ook direct de
renteaangroei van de kinderen. Na twee jaar zijn de kindsdelen opgelopen tot € 89.900, ofwel een
waarde aangroei van € 9.900 (12%). Er wordt nu aan erfbelasting slechts een kleine € 2.000
bespaard.
We zien dat de WLZ-clausule beschermd tegen de WLZ, maar toch voor de kinderen een wrange
nasmaak achter laat. Een keuze kan helaas niet worden gemaakt. Toch is er ook hier een oplossing.
Namelijk het aanpassen van de WLZ clausule aan de renteclausule. Door een simpele aanpassing
kan worden opgenomen dat wanneer de WLZ-clausule in werking treedt de erfdelen van de kinderen
alsnog verder kunnen oprenten, door het uitbetalen van de erfdelen met daarop een terugleen
constructie. Op deze manier blijft de oprenting min of meer in stand en zijn we ook beschermd
tegen de Wet Langdurige Zorg.
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HET UITSLUITEN VAN DE ‘KOUDE KANT’:
MOGELIJK OF ONMOGELIJK?
Wanneer we doorgaans nadenken over wie er moet erven komen we al snel op de kinderen. Maar
wanneer deze kinderen (later) getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben is het niet de
bedoeling dat wanneer zij uit elkaar gaan, de “koude kant” nog steeds mee erft.
Wat is dit mee erven nu precies? U benoemt de schoonkinderen immers toch niet als erfgenaam in
uw testament? Nee, zeker niet, maar toch is er sprake van mee erven (indirect). Namelijk, wanneer
het huwelijk of het geregistreerd partnerschap eindigt, dient alles (bij een gemeenschap van
goederen) bij helfte te worden gedeeld. Dit wil zeggen dat door het simpelweg uit elkaar gaan van
uw zoon/dochter, de helft van uw erfenis moet worden afgestaan aan de ex-partner van uw
zoon/dochter.
Om dit te voorkomen wordt in testamenten tegenwoordig de uitsluitingsclausule/privé-clausule (ook
wel ‘Joran van der Sloot’-clausule) opgenomen. Deze clausule voorkomt dat de “koude kant” iets kan
mee erven bij het einde van de relatie.
Goed geregeld dus, maar dat is toch niet helemaal het geval. Twee grote problemen duiken op:
Het eerste probleem is de vermenging van de erfenis. Het kind dat de erfenis onder deze clausule
heeft gekregen dient tijdens zijn huwelijk/
geregistreerd partnerschap de erfenis apart
te administreren. Gebeurt dit niet en zijn er
diverse betalingen mee verricht en
stortingen gedaan op deze rekening, dan
kan er sprake zijn van vermenging,
waardoor de gehele erfenis gezamenlijk
vermogen is geworden. Delen dus!!
De enige oplossing tot dit probleem is het
apart zetten van de erfenis op een nieuwe
rekening en hier geen gelden bijstorten, of
een goede administratie bijhouden.
Het tweede probleem dat vaak over het
hoofd wordt gezien is dat de privé-clausule slechts werkt op het moment van scheiden. Wanneer er
bijvoorbeeld sprake is van een huwelijk en er zijn kinderen, dan zou bij het overlijden van de
zoon/dochter het gehele vermogen volgens het standaard erfrecht naar de schoonzoon gaan. Veel
mensen vragen zich af hoe dit mogelijk is en zijn stellig dat zij dit hebben geregeld in hun testament.
Maar niets is minder waar, de privé-clausule werkt alleen bij het einde van een
huwelijk/geregistreerd partnerschap en dus niet bij een overlijden. Wanneer uw zoon/dochter
overlijdt gaat dus alles alsnog naar de “koude kant”, terwijl u misschien liever had gezien dat alles
naar de kleinkinderen zou zijn gegaan.
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Helaas is het hiervoor genoemde onmogelijk met de privé-clausule. Is dit dan niet op te lossen?
Jawel, maar daar is een andere clausule voor nodig, namelijk de tweetrapsmaking. Deze
tweetrapsmaking dient samen met de privé-clausule te worden opgenomen in het testament om
het gevaar van de koude kant af te weren. Deze tweetrapsmaking kent twee fases. In fase 1 wordt
de erfenis aan het eigen kind gegeven. Het kind mag hiermee doen wat het wenst, echter wanneer
er ten tijde van diens overlijden nog een bedrag over is dan gaat fase 2 in en wordt dit bedrag
teruggenomen en aan de kleinkinderen gegeven, zodat het niet bij de koude kant terecht komt.

“Deze tweetrapsmaking dient samen met de privéclausule te worden opgenomen in het testament om
het gevaar van de koude kant
af te weren.”
Het uitsluiten van de koude kant is dus zeker wel mogelijk, maar ook nu dient dit goed te worden
omschreven in een testament en is er naast deze privé-clausule ook nog een tweetrapsmaking nodig.

GROTE PROBLEMEN MET
HET LEVENSTESTAMENT
Steeds meer mensen maken tegenwoordig een levenstestament. Een belangrijk document dat regelt
wie er alles namens u mag regelen, wanneer u onverhoopt wilsonbekwaam zou worden of wanneer
u zaken niet zelf buiten de deur kunt regelen omdat u bijvoorbeeld een gebroken heup heeft of
omdat u niet naar buiten wenst te gaan vanwege sneeuw of storm.
Levenstestamenten zijn er vanaf 2 pagina’s tot wel 23 pagina’s en van zo’n € 400 tot wel € 1.250.
Veel verschillen dus, maar hetgeen dat de meeste van deze levenstestamenten als overeenkomst
laten zien is dat er geen rekening is gehouden met “de nieuwe standaard” van het samengesteld
gezin. Hoe dit zit? Eenvoudig: De wet gaat uit van een standaard gezinssituatie, zijnde: man + vrouw
en twee kinderen Wordt hieraan niet voldaan, dan zijn er diverse bepalingen in het levenstestament
die ervoor zorgen dat de afwikkeling helemaal fout loopt.
De vijf meest gemaakte fouten in het levenstestament:
I.
II.
III.
IV.
V.

Schenkingen
Afwikkelen nalatenschap
Tijdens leven geschonken bedragen
Uitsluitingsclausule
Rente op erfdelen kinderen
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In een standaard levenstestament staat dat de kinderen mogen schenken aan zichzelf én aan de
eventuele kleinkinderen. Dit kan belangrijk zijn om de erfbelasting te verkleinen en de hoge eigen
bijdrage in de Wet langdurige zorg te verminderen. Helaas gaat het hierdoor erfrechtelijk wel vaak
weer fout. Waarom? De wet gaat uit van het standaard situatie, zijnde: man + vrouw en twee
kinderen. Voldoe je hier niet aan, dan komen er problemen.
Een voorbeeld om dit te verduidelijken:
Angelique en Arie zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Angelique heeft 2 kinderen uit een
vorige relatie en Arie heeft 1 dochter uit een vorige relatie. In het testament bepalen beide
echtgenoten dat alles naar de eigen kinderen gaat, maar dat de partner het vruchtgebruik
krijgt. Nu maken beiden ook een levenstestament waarin standaard wordt opgenomen dat de
gevolmachtigde schenkingen mag doen. Wanneer Arie iets overkomt houdt Angelique alles in
vruchtgebruik. Maar wanneer Angelique gaat dementeren heeft zij haar kinderen aangewezen
als gevolmachtigden over alles. Zij mogen ook schenkingen doen, maar alleen aan zichzelf. Om de
erfbelasting en de WLZ (hoge eigen bijdrage te slim af te zijn) schenken zij er gretig op los, waardoor
bij het overlijden van Angelique de dochter van Arie helemaal niets meer krijgen uit de nalatenschap
van haar vader.

I

Ad II: Afwikkelen nalatenschap
Ook staat in standaard levenstestamenten niet duidelijk gemeld hoe een afwikkeling van een
nalatenschap verloopt en kan het in veel gevallen zo zijn dat de “verkeerde personen”
de nalatenschap afwikkelen. Het levenstestament is hierin vaak strijdig met het testament en kan
dit zelfs “overrulen”.
Een voorbeeld:
Angelique en Arie hebben in hun testament opgenomen dat ze elkaars executeur zijn en daarmee
elkaars nalatenschap kunnen afwikkelen. Wanneer de partner dit niet zou kunnen/willen of zou zijn
overleden, dan benoemt Angelique haar eigen kinderen en Arie zijn dochter. Nu
overlijdt Angelique in een auto-ongeluk en dient Arie haar erfenis af te wikkelen.
Arie aanvaardt de executeursbenoeming. Helaas is dit allemaal iets teveel voor Arie
en na 3 weken als executeur te hebben gewerkt wordt Arie wilsonbekwaam en
hij wordt opgenomen in een verpleeghuis. Gelukkig heeft Arie een levenstestament
gemaakt en hij heeft daarin zijn dochter benoemd om alles namens hem te doen (dus ook
opengevallen nalatenschappen af te wikkelen). Het ongewenste gebeurt en de hele erfenis van
Angelique wordt nu niet afgewikkeld door haar kinderen (zoals dat wel staat in haar testament) maar
door de dochter van Arie op grond van het levenstestament.

II

Ad III: Tijdens leven geschonken bedragen
Dit probleem doet zich voor als één van de kinderen tijdens zijn of haar leven méér geschonken heeft
gekregen dan het andere kind en er in het testament is vastgelegd dat bij het overlijden van de ouder
het benadeelde kind wordt gelijkgetrokken met een extra geldbedrag.
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Door het testament worden de kinderen nu keurig gelijkgetrokken bij het overlijden van de ouder.
Maar ook hier gooit het “standaard” levenstestament roet in het eten.
Wat gebeurt er?
In het levenstestament staan de eigen kinderen genoemd ná de partner. Na het overlijden van
Angelique hebben zij een vordering die pas wordt uitbetaald wanneer Arie is overleden. Door het
levenstestament standaard op te maken kan het zijn dat er geen gelijktrekking komt van beide
kinderen, zoals was opgenomen in het testament.

III

Een voorbeeld:
Angelique overlijdt en heeft tijdens leven € 100.000 meer geschonken aan kind A
dan aan kind B. In het testament heeft zij dit rechtgetrokken, waardoor de eerste
€ 100.000 na haar overlijden voor kind B is. Echter, het levenstestament heeft
andere ideeën. Na het overlijden van Angelique heeft Arie vrij spel om alles aan zijn dochter te
schenken en bij het wilsonbekwaam worden van Arie heeft zijn dochter vrij spel. Maar zelfs als dit zou
zijn afgedekt, gaat het hier toch nog fout. Wanneer er namelijk zou worden geschonken aan de beide
kinderen van Angelique (om erfbelasting en hoge eigen bijdrage WLZ te voorkomen) dan is dit niet
conform het testament. Wanneer er wordt geschonken en er bij het overlijden van Arie nog € 50.000
over is van het vermogen van Angelique, zien we dat er te weinig is om de kinderen gelijk te trekken.
De eerste € 50.000 is dan voor kind B, maar kind A kan dan weer een beroep doen op diens legitieme
portie. Kortom…….het gaat helemaal fout.
Ad IV: Uitsluitingsclausule

IV

De uitsluitingsclausule is een mooie bepaling die als doel heeft dat alles dat de kinderen hebben
gekregen uit een erfenis of schenking van hunzelf blijft en bij een eventuele
echtscheiding niet hoeft te worden gedeeld. We hebben een harde uitsluitingsclausule en een zachte uitsluitingsclausule. Wanneer de uitsluitingsclausule wordt
opgenomen in het testament dient uiteraard ook éénzelfde uitsluitingsclausule te
worden opgenomen in het levenstestament, daar waar het schenkingen betreft.
Maar nóg belangrijker: er dient dezelfde uitsluitingsclausule te worden opgenomen
in het levenstestament als in het testament (tenzij de volmachtgever iets anders wenst).

Ad V: Rente op erfdelen kinderen

V

Om de WLZ hoge eigen bijdrage te slim af te zijn (én héél veel erfbelasting te besparen) is de
renteclausule in het testament erg belangrijk. Door deze rente lopen de vorderingen
van de kinderen alsmaar op. Deze vorderingen van de kinderen kunnen worden
vrijgesteld voor de hoge eigen bijdrage WLZ, maar na enkele jaren is ook deze rente een
hoog bedrag. Maar zoals vorig jaar is uitgemaakt door de rechter dient in het
levenstestament wel uitdrukkelijk te worden bepaald dat deze rentecomponent óók mag
worden beschermd tegen de hoge eigen bijdrage WLZ. Wanneer dit niet uitdrukkelijk staat
bepaald, is deze rentecomponent hierdoor niet gevrijwaard van de WLZ.
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VRAGEN UIT DE PRAKTIJK
VRAAG I
“Mijn vader moet binnenkort het verpleeghuis in, want hij kan echt niet meer
voor zichzelf zorgen. Nu heb ik gehoord dat hij het maximale bedrag moet gaan
betalen van bijna € 2.500. Nu is het eigenlijk de bedoeling dat dit geld niet
op gaat aan deze eigen bijdrage, maar dat dit naar mij en mijn zus gaat.
Mijn moeder is overleden en had geen testament. Volgens onze
boekhouder is er nu niets meer aan te doen. Kunt u helpen?”
Het gemakkelijkst was het geweest als er een WLZ-clausule had
gestaan in het testament van jouw moeder. Echter ook zonder dat
er een testament is opgesteld is hier gelukkig nog iets aan te doen.
Ten eerste kan er wellicht nog een levenstestament worden gemaakt door uw moeder.
Hiermee zorgen we dat er voor dat er gewoon schenkingen kunnen worden gedaan
zonder dat de Rechtbank dit kan verbieden. Maar ook valt te denken aan bijvoorbeeld
schuldvernieuwingen en aan het al dan niet te huur zetten van de woning van vader.

“Hiermee zorgen we dat er gewoon
schenkingen kunnen worden gedaan
zonder dat de Rechtbank dit kan verbieden”
VRAAG II
“Mijn moeder is onlangs overleden en er was een testament uit 2008. Er staat
hier niets in over een rente. De notaris die wij spraken zegt dat een rente dan
onmogelijk is. Klopt dit? Misschien kunt u dit uitleggen en kunnen we hier iets
mee m.b.t. de eigen bijdrage voor de Wet langdurige Zorg?“
Omdat er een testament is gemaakt van ná 2003 betekent dit dat er tóch nog
een rente kan worden overeengekomen (ook al staat dit niet in het testament).
Het afspreken van zo’n rente doen we in een rente-overeenkomst, maar let op:
Een hogere rente kàn betekenen dat er méér erfbelasting moet worden betaald!
Voor de WLZ is dit ook een heel erg fijne oplossing. Ieder jaar worden de erfdelen van de
kinderen groter door deze rente, waardoor de totale vordering van de kinderen groeit.
Wanneer vader nu een verpleeghuis in gaat kan de WLZ géén beslag leggen op de erfdelen
van de kinderen én de aangegroeide rente.

“De WLZ kan geen beslag leggen op de erfdelen van
de kinderen én de aangegroeide rente.”
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VRAAG III
“Mijn man en ik hebben een zoon en een dochter. Wij hebben onze zoon onterfd. De kleinkinderen
hebben we in zijn plaats benoemd tot erfgenamen. Is dit wel akkoord?“
Nee, dit is absoluut niet akkoord. Wanneer de wettelijke verdeling geldt (alles gaat naar de
langstlevende partner en de kinderen kunnen hun erfdeel niet opeisen) mogen hierbij slechts
pleegkinderen en stiefkinderen worden betrokken. Wanneer anderen worden betrokken, zoals in
uw geval de kleinkinderen, dan werkt de langstlevende bescherming niet met betrekking tot deze
kleinkinderen. Met andere woorden…..wanneer de eerste van u overlijdt dienen de kleinkinderen
direct uitbetaald te worden. De kleinkinderen dienen direct hun erfdeel op te geven (geen
défiscalisatie) en er moet erg veel erfbelasting direct worden betaald.

ERFRECHT(INFO) OP DE RADIO
Radio Beverwijk presenteert elke vrijdag "WETTELIJK GEZIEN"
Wekelijks kunt u van 19:00 tot 20:00 uur luisteren naar interessante informatie,
leuke weetjes, de tip van mr. Buijze, de actualiteit van de week, de rechtspraak
van de week, Toen en Nu, antwoord op vragen uit de sociale media en natuurlijk
wordt er ook regelmatig een plaatje gedraaid. De presentatie is in handen van
Estate Planner en Fiscaal Specialist mr. Neill Buijze en Erfrecht Specialist Ellen Joan
Padt. Elke week staat er één onderwerp centraal. De nadruk ligt op alles wat met
het Erfrecht te maken heeft, maar ook gerelateerde onderwerpen komen aan bod.
De geluidstechniek wordt verzorgd door Tom Navis.
Stel uw vraag LIVE in de uitzending door te bellen
naar 0251-254958 of mail uw vraag naar
wettelijkgezien@radiobeverwijk.nl
U luistert toch ook elke vrijdag?!
Kabel: 104.5 FM
Ether: 105.4 FM
Via de website www.radiobeverwijk.nl is het
programma tot 7 dagen na de uitzending nog te luisteren
Tot de volgende editie!
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