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schenken is 
erven zonder

te sterven

DE PRAKTIJK VAN...
DE HOOGLERAAR 
SUCCESSIERECHT

De erfbelasting is in Nederland 
misschien wel de meest gehate 
belasting. Hoe kijkt u daar als 
hoogleraar tegenaan?
‘Het is inderdaad een zeer gehate belasting, 
maar er zijn steeds vaker geluiden te horen 
dat het de meest sociale en meest recht-
vaardige belasting is omdat ze de verschillen 
tussen arm en rijk verkleint. Als we iedereen 
gelijke kansen willen geven — denk aan de 
geluiden uit het kamp van de Franse econoom 
Piketty — dan zit daar wel wat in. Wat we 
niet moeten doen is roepen dat er over het 
vermogen toch al meerdere malen belasting 
betaald is. Die belasting is niet betaald door 
de verkrijger maar door de overledene, dus in 
zoverre is het geen dubbele heffing.
‘Je kunt als erflater overigens zelf invulling ge-
ven aan de besteding van de erfbelasting door 
een deel van je vermogen — of alles — naar 
een heel concreet goed doel te laten gaan. Een 
goed doel is immers vrijgesteld van erfbelas-
ting. Maar ik geef toe, de verschillen tussen he-
lemaal niets betalen en 40 procent betalen zijn 
wel wat groot en vaak triviaal. Dat kan beter.’

Waar gaat de ruzie bij de kist 
vaak over?
‘Vaak is het een afrekening met het verleden. 
Het ene kind is van mening dat het andere 
kind vroeger steeds voorgetrokken werd. Zo-
lang er nog een langstlevende echtgenoot 
rondloopt, houdt men zich nog wel gedeisd, 
maar als ook die wegvalt begint vaak de erf-
rechtelijke oorlog pas. Een aparte categorie is 
het fenomeen stiefmoeder. Die wordt door de 
kinderen nogal eens als een indringer gezien 
die er — in de ogen van de kinderen — vaak 
met de buit van doorgaat. En nu er op dit 
gebied veel meer mogelijkheden zijn, wordt 
er onder het nieuwe erfrecht ook veel meer 
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onterfd dan vroeger. Dat kan uiteraard bin-
nen een familie extra spanningen oproepen.’

Het onderschrift van uw boek
luidt: ‘101 spraakmakende
erfrechtelijke kwesties en
fiscale tips’. Wat is de meest
spraakmakende kwestie?
‘Er staan er heel wat in, maar het verhaal van 
de lege koelkast is toch wel een van de meest 
bijzondere. Na het overlijden van hun moeder  
— hun vader was al in 1998 overleden —  
komen de twee kinderen in hun moeders huis 
samen om de begrafenis te regelen. Omdat de 
koelkast leeg was, gingen ze buiten de deur 
een hapje eten. De kosten, 119 euro, werden 

met de pinpas van moeder betaald. Omdat er 
nauwelijks iets te erven was, hadden de erf-
genamen de erfenis beneficiair aanvaard. Dit 
wil zeggen: ze zouden de erfenis alleen ac-
cepteren als het saldo van baten en schulden 
positief zou zijn. Maar de weduwe van hun in 
2000 overleden broer had een vordering van 
ruim 11.000 euro op de erfenis. En zij stelde 
dat het gebruik van de pinpas voor een diner 
impliciet een zuivere aanvaarding van de er-
fenis was. Dit zou betekenen dat de erfgena-
men moesten opdraaien voor die vordering. 
Hoewel het Hof de weduwe gelijk gaf, werd 
door de Hoge Raad de juridische klemtoon 
gelegd op het regelen van de begrafenis en 
niet op het eten en dus kwamen de erfgena-
men met de schrik vrij.’

Welke missers in testamenten 
komt u in de praktijk tegen?
‘Bijvoorbeeld dat er nog een oud en vergeten 
testament ligt ten behoeve van een “verge-
ten” vriendin: “Who the...is Alice?”. Of dat 
het testament niet flexibel genoeg is, bijvoor-
beeld omdat er hele korte termijnen in staan 
waarbinnen belangrijke beslissingen genomen 
moeten worden. Of dat er een rente in het 
testament staat die niet meer aangepast kan 
worden aan de fiscale situatie. Verstandig is 
om steeds een komma achter de renteclausule 
te plaatsen met nog wat extra informatie. Bij-
voorbeeld: “de rente op de erfrechtelijke (nog 
niet-opeisbare) vorderingen van de kinderen 
op de langstlevende is samengesteld 6%, 
tenzij de langstlevende binnen 8 maanden na 
mijn overlijden een andere rente wenst.” ’

Hoe zorg je ervoor dat je zo min 
mogelijk erfbelasting betaalt? 
‘Door heel goed te kijken naar de vrijstellingen 
die er zijn. De langstlevende echtgenoot heeft 

bijvoorbeeld tot wel dertig keer meer vrijstel-
ling dan ieder van de kinderen. Richt het tes-
tament daar goed op in. Men kan materieel 
hetzelfde krijgen maar het fiscaal net in een 
ander jasje vormgeven. Gebruik ook de vrij-
stelling van de kleinkinderen strategisch. Bij-
voorbeeld 10 kleinkinderen betekent 10 x ruim 
20.000 euro vrijstelling, ofwel 2 ton extra vrij 
van erfbelasting! Maar om van een vrijstelling 
gebruik te kunnen maken, moet je uiteraard 
wel iets geven of zo men wil krijgen. Hetzelfde 
geldt voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 
voor ondernemers. Gebruik ze nu het nog kan!
‘Het allerbelangrijkste erfrechtelijke adagium 
luidt toch: schenken is erven zonder te ster-
ven. Alles wat je tijdens je leven kunt schen-
ken is — bij voorkeur tegen het laagste tarief 
of, waarom niet, binnen de vrijstelling — kan 
niet meer vererven en is dus ook niet meer 
te belasten! Denk bijvoorbeeld eens aan het 
interessante fenomeen, of beter gezegd: het 
fiscale spel, van de papieren schenking.’

Tot slot: heeft u nog een wijze 
les voor onze lezers?
‘Meer dan één. Maar deze is voor de onge-
huwde samenwoners zonder kinderen. Maak 
zo snel mogelijk een testament. Op grond 
van de wet is je partner namelijk niet je erf-
genaam. Dat zijn je ouders en je broers en 
zusters. En maak dan meteen een notarieel 
samenlevingscontract. Na zes maanden ad-
ministratief bij de gemeente op hetzelfde 
adres te zijn ingeschreven, krijg je dan een 
heel grote vrijstelling voor de erfbelasting 
van maar liefst zesenhalve ton! Het tarief 
voor de erfbelasting boven die vrijstelling is 
dan ook niet meer 30 tot 40 procent, maar 
slechts 10 tot 20 procent! Als een van de sa-
menwonende partners dan overlijdt, zijn de 
notariskosten heel snel terugverdiend.’

Bernard Schols is oud-notaris, hoogleraar successierecht aan de Radboud Universi-
teit Nijmegen en auteur van diverse handboeken. Onlangs schreef hij samen met 
journalist Heidi Klijsen Voorkom ruzie bij de kist. Dit boek behandelt diverse situaties 
uit de notariële (fiscale) erfrechtpraktijk.

3 TIPS UIT DE PRAKTIJK

1. Fixeer je met het oog op overlijden 
niet alleen op je testament, maar kijk 
ook goed naar je huwelijkse voorwaar-
den of samenlevingscontract als erfrech-
telijk contract. Denk bijvoorbeeld eens 
aan een ‘verblijvensbeding’.
2. Zorg voor een ‘democratieclausule’, 
zodat de meerderheid kan beslissen bij 
de afwikkeling van de nalatenschap en 
niet de eenling, de dwarsligger, in z’n 
eentje alles kan tegenhouden. Dit is 
vooral belangrijk bij het overlijden van 
de langstlevende partner, om te voor-
komen dat de kinderen er alsnog een 
erfrechtelijk bloedbad van gaan maken.
3. Maak een ‘afvullegaat’, dit is een 
technisch erfrechtelijk mechanisme 
waarmee je optimaal op fiscale vrijstel-
lingen kunt inspelen.
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