
Geldspecial
Hoera, je erft een ton.

Maar wat doe je
d a a r n a?
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H o e ra ,
een ton!

Wat te doen als
je plots een flink
vermogen verwerft?
En hoe gaat de fiscus
daarmee om?
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SLIM�BESTEDEN

Ho e ra ,
je erft een ton.

En dan?

Een beetje fantaseren over wat je kunt doen met een erfenis is één ding,
beslissen wat de beste bestemming is voor dat geld is een tweede. Als

het op geld aankomt, nemen mensen vaak geen rationele beslissingen.
Door�onze�medewerker�Rentsje de Gruyter�Illustratie�Pepijn�Barnard

G
oed nieuws, je hebt een
ton geërfd. Al stemt de
aanleiding – de dood van
een dierbare – vaak treurig,
het is natuurlijk wél aange-
naam om over extra geld te

beschikken. Toch kan het nog behoorlijk
wat getob opleveren om de beste bestem-
ming ervoor te bedenken. Je zou zomaar
een stuk van je hypotheek kunnen aflos-
sen of iets aan je pensioen(gat) doen. Of
vooruit, je kind het geld schenken, zodat
het geen studieschuld heeft of makkelij-
ker zijn eerste huisje kan kopen.

Een ton klinkt misschien royaal; het ís
toch nog iets minder dan de gemiddelde
waarde van een erfenis, becijferde het
CBS. De helft van de erfenissen (2016) is
overigens kleiner dan 23.300 euro.

Je hoeft niet alleen maar verstandige
dingen te doen met een erfenis, houdt
onafhankelijk financieel planner Hanne-
ke Wolff-Rierink uit Vreeland haar klan-
ten altijd voor. „Stel jezelf óók de vraag
wat je leven fijner zou maken.” De meeste
mensen die zij spreekt, kiezen voor een
combinatie van „iets verstandigs, iets
voor later en iets leuks”.

Zo deed zij het zelf ook, toen haar moe-
der vorig jaar overleed en ze een bedrag
erfde. Ze besloot haar hypotheek, die uit
2006 stamde en waar dus nog een hoge
rente aan vastzat, over te sluiten. Van 4,5
procent daalde die naar minder dan 2
procent, waardoor Wolff-Rierink en haar
man nu permanent veel lagere woonlas-
ten hebben.

De kosten van de boete die ze aan de
bank moest betalen voor het openbreken
van de hypotheek – ongeveer 25.000
euro, inclusief de rekening van notaris en
hypotheekadviseur – betaalde ze van de
erfenis. Tot zover het verstandige deel.
Voor het deel ‘iets voor later’ koos Wolff-
Rierink voor verduurzaming van het ge-
zinshuis, met isolatie en zonnepanelen.
Met het leuke deel, tot slot, is ze nu druk
bezig: „Een gezellige bank, waar we met
z’n allen tegelijk op kunnen zitten.

Rekensommen maken
Als financieel planner helpt Wolff-Rierink
mensen vaak uitzoeken wat ze het beste
met erfenisgeld kunnen doen. Deels is
dat een kwestie van veel cijfers op een rij
zetten en rekensommen maken, om te
achterhalen hoe iemands inkomsten en
uitgaven zich tot elkaar verhouden – nu
en in de toekomst. Dan stuit je vanzelf op
de kwetsbare punten in de financiële
huishouding en op de problemen die bij
tegenslag kunnen ontstaan.

Dat is geen overbodige luxe, want met
tegenslag krijgt vrijwel iedereen wel eens
te maken in zijn leven. Denk aan je baan
verliezen, een echtscheiding, een verrotte
fundering of kapot dak in je koophuis of
een inkomensval door langdurige ziekte.

Een goede bestemming voor erfenis-
geld kan daarom óók de aanleg van een
(grotere) spaarpot zijn, zodat je minder
kwetsbaar bent bij serieuze pech.

Allemaal heel wijs en verstandig, maar
wat elke financieel planner en vermo-
gensbeheerder óók weet, is dat mensen
beslissingen over geld meestal niet louter
op rationele gronden nemen.

Het beeld van de mens als homo econo-
micus, die op basis van koele feiten kiest
wat financieel het beste is, is fictie geble-
ken. Wetenschappelijk onderzoek, zoals
dat van de Israëlisch-Amerikaanse psy-
choloog en Nobelprijswinnaar Daniel
Kahneman, heeft dat overtuigend aange-
toond. Als het over geld gaat, worden
mensen vaak juist door emoties als angst,
hebzucht en zelfoverschatting gedreven.

Risico nemen
Financiële beslissingen worden door nog
een andere, veel minder rationele factor
beïnvloed: hoeveel behoefte aan veilig-
heid iemand heeft op financieel gebied.
En in het verlengde daarvan, hoeveel risi-
co hij geneigd is te nemen.

Dat zie je ook terug als iemand gaat be-
leggen: houdt hij dan vast aan een ver-
standige mix van aandelen en obligaties
via een geblokkeerde rekening waar je
niet bij kunt, of stort hij zich met groot
enthousiasme op riskante aandelen en
opties? En zet hij in op een pensioen dat
een zeker inkomen oplevert of zet hij niks
opzij voor zijn oude dag?

Extreme risico-aversie kan er trouwens
óók toe leiden dat iemand niet de beslis-
singen neemt die, vanuit fiscaal-financi-
eel oogpunt, het verstandigste zouden
zijn. Dian Huyssen van Kattendijke, van
Vermogensbeheerder Sequoia uit Ooster-
beek, maakt wel mee dat vermogende
klanten per se hun hele hypotheekschuld
willen aflossen. „Terwijl ze dan gezien

hun hoge inkomen of grote vermogen
juist méér belasting moeten betalen.”
Want wie geen hypotheekschuld meer
heeft, hoeft ook geen hypotheekrente
meer te betalen en loopt dus een aftrek-
post mis. Huyssen van Kattendijke:
„Sommige mensen zijn opgevoed met het
idee dat je geen schulden mag hebben en
ervaren een hypotheek echt als een last.”

Herkenbaar, vindt financieel planner
Wolff-Rierink: „Hun leven wordt er op-
recht leuker op zonder schulden. En als
dat zo is, laat ze dan met die erfenis voor-
al hun hele hypotheek aflossen.”

Verlangens in het leven
Wie zijn financiën al prima op orde heeft,
en bijvoorbeeld niet met pensioengaten of
hoge hypotheeklasten worstelt, heeft ui-
teraard meer ruimte om erfenisgeld in leu-
ke dingen te steken. In die positie verke-
ren veel mensen die Huyssen van Katten-
dijke bij Sequoia bijstaat; de vermogens-
beheerder hanteert bij nieuwe klanten als
ondergrens een vermogen van een ton.

Als een klant geld erft, bekijkt zij diens
„hele financiële plaatje” opnieuw, vertelt
ze. „Het zou bijvoorbeeld kunnen dat ie-
mand door dat extra geld een eerder aan-
gegeven doel over zijn pensioeninkomen
ineens al bereikt. Maar misschien wil hij
nu het kán wel eerder stoppen met wer-
ken. Of wil hij het extra geld graag door-
geven aan de volgende generatie, aan zijn
kinderen of kleinkinderen.” En dan is het
tijd voor nieuwe rekensommen.

Het komt ook voor dat mensen geen
concrete ideeën hebben hoe de erfenis te
besteden. Hun legt Wolff-Rierink graag
drie prikkelende vragen voor. „Eén, wat
zijn je verlangens in het leven? Twee, als
je alle geld van de wereld hebt, wat doe je
dan? En drie, als je nu hoort dat je over
vijf jaar onverwacht, pijnloos overlijdt –
wat wil je dan de komende jaren nog
doen? Met die vragen kom je vanzelf uit
bij wat je gemist hebt in je leven en waar
je van genoten hebt.”

Die vragen heeft tekstschrijver Xenia
Wassenbergh (48) niet nodig: zij wist di-
rect wat ze zou wil doen met de aanstaan-
de erfenis van haar oom Arnoud, die afge-
lopen maand overleed. En dat is een ap-
partement kopen en het dan verhuren.
Dat klinkt vooral als een verstandige keu-
ze, die een regelmatige inkomstenbron
oplevert. Toch wil Wassenbergh het voor-
al omdat ze met vastgoed bezig zijn „heel
erg léuk” vindt, zegt ze – het hele proces,
van op huizenjacht gaan, van een bouw-
val iets aardigs maken tot aan het contact
met huurders. Dat heeft ze niet van een
vreemde: „Als kind verhuisde ik zo onge-
veer elk jaar. Dan hadden mijn ouders
hun huis weer opgeknapt en kochten ze
weer iets krakkemikkigs.”

Bovendien, zegt ze, een huis erbij in de
buurt van Haarlem is toch „een soort
spaarpot in stenen”, een veilige beleg-
ging. „En ik heb al een buffer waarop ik
een jaar kan teren en een lage hypotheek-
rente – daar hoeft dus geen geld heen.”

Bestemming�erfenis
Vier�opties

Buffer

Handig�hulpmiddel:�de�b�u�f�f�e�r�b�e�re�ke�n�a�a�r�van�het
Nationaal�Instituut�voor�Budgetvoorlichting�(Ni-
bud).�Die�neemt�je�persoonlijke�situatie�mee�in�de
berekening.�Voor�een�stel�zonder�kinderen�met
auto�en�koophuis,�met�een�gezamenlijk�netto-in-
komen�van�4.000�euro,�is�de�buffer�bijvoorbeeld
13.350�euro.�Voor�een�alleenstaande�met�huur-
huis�en�een�inkomen�van�2.000�euro�netto�komt

Nibud�uit�op�3.700�euro.
De�Nibud-buffer�dekt�niet�alles.�Een�aparte�buffer
is�zeker�raadzaam�voor�zelfstandigen:�voor�on-
voorziene�pech�als�lagere�inkomsten�of�ziekte,
zeker�als�een�arbeidsongeschiktheidsverzeke-

ring�ontbreekt.

Vo�o�r�d�e�e�l�:�altijd�geld�beschikbaar.
Nadeel:�steeds�vaker�bankkosten�bij�een�spaar-
bedrag�boven�de�100.000�euro.�En�het�geld

wordt�minder�waard�door�inflatie.

Hyp otheek

Gezien�de�huidige�zeer�lage�rente�kan�het�een
goed�idee�zijn�de�hypotheek�open�te�breken,�ze-
ker�als�je�die�al�een�tijd�hebt.�Door�schuld�af�te
lossen,�kan�de�rente�mogelijk�ook�omlaag.�Ban-
ken�kijken�namelijk�onder�andere�naar�de�verhou-
ding�tussen�totale�schuld�en�woningwaarde.�Bij
een�oversluiting�zonder�dat�je�verhuist,�betaal�je
wel�een�boete�(de�boeterente),�maar�die�is�fiscaal

a�f�t�re�k�b�a�a�r.

Vo�o�r�d�e�e�l�:�lagere�woonlasten�–
en�dus�flexibiliteit.

Nadeel:�mogelijk�hogere�inkomstenbelasting
(lagere�hypotheekrenteaftrek).

Pensioen( gat)

Vrijwel�iedereen�heeft�een�pensioengat,�boven-
dien�is�niet�zeker�of�de�AOW�over�een�x-aantal�ja-
ren�nog�even�hoog�is�als�nu.�Het�loont�daarom�om
uit�te�(laten)�rekenen�of�wat�je�hebt�opgebouwd
aan�pensioen�wel�voldoet.�Informeer�bijvoor-

beeld�bij�de�Vereniging�van�Onafhankelijke�Finan-
cieel�Planners naar�de�kosten.�Wie�niet�opziet�te-
gen�wat�rekenwerk,�kan�een�zelf�ook�eind�komen.

Vo�o�r�d�e�e�l�:�inleg�in�pensioen�kan�een�aftrekpost
zijn�voor�de�inkomstenbelasting.

Nadeel:�wie�via�een�geblokkeerde�rekening�pen-
sioen�opbouwt,�kan�ook�in�nood�niet�bij�zijn�geld.

Schenking

De�regeling�van�de�zogeheten�jubelton,�waar-
door�je�ongeveer�een�ton�belastingvrij�mag

schenken�aan�je�kind,�zodat�het�een�huis�kan�ko-
pen,�geldt�nog�altijd.�In�2020�bedraagt�het�vrijge-

stelde�bedrag�maximaal�103.643�euro.
Op�16�december�wordt�het�precieze�bedrag�voor

2021�bekend.
Los�van�deze�regeling�mag�je�je�kind�5.500�euro
per�jaar�belastingvrij�schenken.�Wil�je�meer�ge-
ven?�Schenk�dan�5.500�euro�op�30�dec�2020�en

nog�eens�5.500�euro�op�2�januari�2021.

Vo�o�r�d�e�e�l�:�vermijden�van�erfbelasting�later
(bij�de�erfenis).
Nadeel:�geen
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S o m m i ge
mensen
v inden
s c hu l d e n
een taboe.
Dan is de
hy p o t h e e k
echt een
last


