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MOED, WIJSHEID EN INZICHT

        Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen.
Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen.

Geeft me het inzicht om het verschil tussen beide te zien !
Franciscus van Assisi 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overleden: 
– Op 08 mei is Dhr. A. Looije overleden, zijn adres was De Hoop 41 in Delft. Dit overlijden is door
de familie  aan het landelijk bureau gemeld. 
– Op 08 juni is Dhr. G. Bos overleden. Hij woonde aan Zwanebloem 68 in Den Hoorn. Deze melding
kwam van Aad & Jeanne Lupker; zij ondersteunden dhr. en mevr. Bos al geruime tijd zoveel als
mogelijk omdat er geen verdere familie is.

Ouderendag op vrijdag1 oktober 2021.......? Dat zou fijn zijn !
Ja mensen, we hopen dit jaar weer te kunnen genieten van een gezellige Ouderendag in Den
Hoorn. Reserveer  vast in uw agenda: VRIJDAG 1 oktober in de voetbalkantine van SV Den Hoorn.
Programma volgt nog, daar gaat het comité Ouderendag mee aan de slag. Lees vooral ook de
nieuwsbrief van september aanstaande. En….. Hoort zegt het voort. 

Minder erfbelasting betalen? Het kan!  
In de vorige nieuwsbrief stond een artikel over het alvast een beetje verdelen van de erfenis tijdens
uw leven, dus zogezegd “met warme hand” een deel van de erfenis schenken. In onderstaand
artikel wordt ingegaan op het regelen van de erfenis als er meer vermogen in het spel is. Bij meer
vermogen kan het straks voor de erfgenamen veel erfbelasting uitsparen als u via een testament
de verdeling van de erfenis goed hebt geregeld. 

De erfenis goed regelen
Het tijdig - en goed - regelen van een nalatenschap verschaft de erfgenamen duidelijkheid en het is
ook een prima manier om erfbelasting te besparen. Toch schuiven veel mensen dit in de praktijk
voor zich uit. Dat is jammer, want u voorkomt met een goede regeling eventuele onenigheid tussen
de erfgenamen, bovendien kunt u hen te veel aan erfbelasting besparen.

Testament
Zolang u geen testament heeft laten opmaken, vererft vermogen volgens het wettelijk erfrecht. In
principe erven de langstlevende partner en de kinderen. Zolang de langstlevende nog in leven is,
krijgen  de  kinderen  hun  erfdeel  alleen  op  papier.  Ontbreekt  een  partner  en  zijn  er  ook  geen
kinderen, dan gaat de erfenis naar  broers en zussen en hun afstammelingen. Zijn die er ook niet,
dan komt de erfenis terecht bij andere familieleden. Als er geen familie is dan erft de staat.
In veel gevallen voldoet deze wettelijke verdeling. Dat is zeker het geval als het te erven bedrag
per erfgenaam binnen de vrijstelling blijft. Een testament is dan niet nodig. Voor mensen met wat
meer vermogen is het verstandiger om een slim en flexibel testament te laten opstellen, waarmee
de te betalen erfbelasting binnen de perken blijft.

Meer erfgenamen
Iedere erfgenaam heeft een eigen vrijstelling. Hoe meer erfgenamen, hoe meer er belastingvrij
geërfd kan worden. Bij  testament kunt u bepalen wie uw erfgenamen zijn.  U kunt er ook voor
kiezen  om legaten  op  te  nemen.  Een  legaat  betreft  een  in  het  testament  specifiek  genoemd
geldbedrag of bepaald voorwerp (bijvoorbeeld een huis of een klok). U kunt natuurlijk ook legateren
aan een goed doel maar bijvoorbeeld ook aan uw neefjes en nichtjes.

Laat de kleinkinderen erven
De vrijstelling voor kinderen bedraagt € 21.282 (tarief 2021). Wat niet iedereen weet is dat dezelfde
vrijstelling óók voor kleinkinderen geldt en voor pleeg- en stiefkinderen. 



Er is dus behoorlijk wat erfbelasting te besparen door bij testament aan kleinkinderen het bedrag
van de dan geldende vrijstelling te legateren (flexibel dus). 
Bij  testament kunt u ook vastleggen dat de kleinkinderen het geld tot een bepaalde leeftijd niet
kunnen verbrassen (‘erven onder bewind’). Ouders — of andere bewindvoerders — houden de hand
dan namens u op de knip.
Advies van een notaris is niet goedkoop maar kan uiteindelijk wel veel erfbelasting besparen.

KBO-PCOB.nu van 4 juni 2021: resultaat onderzoek schenk- en erfbelasting
Verreweg de meeste senioren (90%) vinden de huidige erf- en schenkbelasting te hoog. Dat blijkt
uit  onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB:
“De reacties op deze belastingen zijn niet mals. Een deel aanvaardt dat er nog iets aan belasting
wordt betaald, maar waarom zoveel. En sommige senioren noemen het zelfs diefstal. Zij vinden het
niet terecht dat er dubbel wordt belast. Over de erfenis of schenking is immers meestal al eerder
belasting betaald. Denk aan inkomstenbelasting, vermogensbelasting en de OZB. Wie iets schenkt
of nalaat, bijvoorbeeld aan de (klein)kinderen, krijgt te maken met erf- of schenkbelasting. Kinderen
en kleinkinderen hoeven tot een bepaald bedrag geen belasting te betalen over een erfenis van
hun (groot)ouders. Ook bij schenkingen is een beperkt deel belastingvrij. Voor ruim de helft (55%)
van de senioren is dat niet voldoende; zij vinden dat schenkingen en erfenissen helemaal onbelast
moeten zijn. KBO-PCOB wil dat het (nieuwe) kabinet nog eens goed naar deze belastingen kijkt.
Marcel  Sturkenboom:  “Veel  senioren  willen  graag  iets  schenken aan  de  volgende generaties.
Herziening van het fiscale stelsel is een punt dat bij veel politieke partijen hoog op de agenda staat.
Herziening van de schenk- en erfbelasting moet daarbij worden meegenomen”.

Een kwart kan niet schenken
Ruim acht op de tien senioren wil een deel van wat ze bezitten vererven of schenken. In de meeste
gevallen is dit aan hun kinderen. Maar al is de wil er om iets te schenken, ruim een kwart van de
senioren  heeft  geen  eigen  vermogen  of  financiële  buffer  om  iets  te  kunnen  schenken.
Sturkenboom: “Dat is wel iets om bij stil te staan. Ja, veel senioren hebben het goed, maar er is
ook een aanzienlijke groep die op een bestaansminimum zit.”

Onderzoek
In  totaal  hebben  1.474  Nederlandse  senioren  meegedaan  aan  dit  onderzoek.  De  gemiddelde
leeftijd van de groep respondenten is 74 jaar.

VASTE RUBRIEK:
WELZIJNSADVISEUR : Voor vragen over huishoudelijke hulp, zorg en de Wmo kunt u terecht bij Eva 

Greveling van de SWMD. Tel: 010-5918052 of 06-43835158

OMBUDSFUNCTIE: Met vragen over wet- en regelgeving kunt u terecht bij het landelijk bureau van KBO-
PCOB te Nieuwegein. Tel.030–340 06 00. E-mail info@kbo-pcob.nl 

RIJBEWIJSKEURING: U kunt momenteel in Delft alleen terecht bij Rijbewijskeuringsarts: Kantoorgebouw 
White Park, Poortweg 4 te Delft. 
Alleen ná afspraak via Tel. 036-7200911 of via www.rijbewijskeuringsarts.nl

KLUSJESMAN : Ons lid Theo Rust biedt aan bij u thuis klusjes te willen verrichten tegen een gering tarief. 
Nieuw slot plaatsen, ketel bijvullen of lekkende kraan?  Bel gerust: 06 – 252 035 76

Wnd. secretaris/voorzitter Margo Eijgenraam (met hulp van andere bestuursleden), Warmoesland 45, 2635 LB  
en redactie Nieuwsbrief: Den Hoorn. Tel. 015-2615465. E-mail: margovandentop@gmail.com

Vrijwillig ouderenadviseur: Aad Lupker, Dotterbloem 1, 2635 KA Den Hoorn
Tel. 015-2564090 (niet storen tussen 13.00-14.30 uur) e-mail: alupker@alupker.nl

Hulp bij invullen Belasting, Jan Eijgenraam, Tel. 015-2615465

Financiële- en Bankrekening PCOB Den Hoorn: NL60 RABO 0146 8324 34
Ledenadministratie e-mail: eijgenraam.jan@gmail.com

Deze nieuwsbrief is mede tot stand gekomen door financiële ondersteuning van:

GEMEENTE  MIDDEN-DELFLAND, Kopieerwerk VAN  DER  LEE,  Fysiotherapie Tel. 015-2617407

VAN  LEERDAM,  Makelaardij Tel. 015-2573898 JOOP KEIJZER,  Install.bedrijf Tel. 015-2615772

RON  KEIJZER,  Timmerbedrijf Tel. 015-2573040 VAN  BEEK,  Schilders Tel. 015-2615013


