TROTS in samenwerking met FFP

Geld eerlijk verdelen
én zelf genoeg
Veel grootouders willen hun
kleinkinderen graag geld
toestoppen, maar vaak stuiten ze
op allerlei vragen. Want hoe pak
je het eerlijk aan? En hoeveel geld
heb je straks zelf nodig? Een
financieel plan biedt overzicht en
inzicht in optimaal van het leven
genieten en zo gunstig mogelijk
schenken en nalaten.

onder de (klein)kinderen
overhouden
De financieel
planner helpt!

J

e hebt drie kleinkinderen die je
graag wat toestopt. Maar als je
probeert uit te rekenen hoeveel
het je kost om ze allemaal jaarlijks
hetzelfde bedrag te schenken, aarzel je.
Stel dat er nog een paar kleinkinderen bij
komen? En hoeveel geld moet je eigenlijk
voor jezelf overhouden om een beetje
leuk te kunnen leven?
‘Een financieel planner helpt inzicht te
krijgen in persoonlijke financiën’, vertelt
gecertificeerd financieel planner en FFPlid Roger van Stuyvenberg. ‘Hij stelt een
toekomstscenario op waarin rekening
wordt gehouden met allerlei gebeurtenissen die zich kunnen voordoen in een
mensenleven.’
Een financieel planner die grootouders
ondersteunt die geld willen schenken
aan hun kleinkinderen begint met inventariseren wat ze uitgeven en hoe ze hun
toekomst zien. Dan blijkt meestal snel dat
ze meer uitgeven dan ze denken te doen.
Veel mensen die pensioengerechtigd zijn
of die binnenkort stoppen met werken,
veronderstellen bovendien dat ze in de
toekomst minder geld zullen uitgeven.
Dat blijkt niet te kloppen: vrijetijdsbestedingen zijn kostbaar, mensen moeten
steeds meer zorg zelf betalen en de zorg
wordt duurder. Je zult in de toekomst
dus eerder meer dan minder geld nodig
hebben. Daarom maakt de financieel

planner een overzicht van alle factoren
waarmee je rekening moet houden.
Zoals de toekomstige inkomsten, die
nóg onzekerder zijn dan de uitgaven.
Pensioenen worden immers niet meer
geïndexeerd, waardoor de waarde ervan
in de toekomst flink kan afwijken van
het in pensioenoverzichten vermelde bedrag. En kleine pensioenfondsen die zich
noodgedwongen moeten aansluiten bij
grote organisaties, kunnen hun afspraken
niet waarmaken en moeten korten op
uitkeringen.

Eerlijk delen, nu en
straks
Een goede planning is ook essentieel als
je je geld een beetje eerlijk wilt verdelen
tussen kleinkinderen van uiteenlopende
leeftijden, die opgroeien in verschillende
omstandigheden. En soms ontbreekt
simpelweg de tijd om te lang wikken en
wegen. Zo willen TROTS-lezers Thea
en Nico liefst vandaag nog de kinderen
ondersteunen van hun net gescheiden
dochter, die het zonder alimentatie lijkt te
moeten stellen. Hun oudste kleindochter
wil gaan studeren en moet vanwege de
reisafstand een kamer huren. Vanaf september 2015 is de basisbeurs afgeschaft
en Thea en Nico willen voorkomen dat
hun kleindochter een rentedragende
lening moet afsluiten.

Thea ‘Onze dochter is verwikkeld in
een alimentatieprocedure met haar
ex. Haar jongste dochter is twee, haar
zus van zeventien wil in september
gaan studeren. We willen de kleinkinderen graag ondersteunen. Hoe
kunnen we ons geld nu al zo eerlijk
mogelijk verdelen tussen onze dochter en haar twee kinderen, en onze
zoon die drie kinderen heeft? Alle vijf
de kleinkinderen nu al een flink geldbedrag schenken, is onmogelijk.’

Van Stuyvenberg zou het grootouderpaar
twee alternatieven voorleggen: ‘Ze kunnen de kinderen van de dochter nú geld
schenken en aan de andere drie kleinkinderen een vergelijkbaar bedrag nalaten.
Dat kunnen ze regelen met een legaat in
een testament. Een andere optie is om de
drie kinderen van de zoon een schenking te doen op papier. De grootouders
erkennen dat ze een schuld hebben aan
de drie kleinkinderen van hun zoon en
betalen daarover - nu al - 6 procent rente.’
De financieel planner kan de grootouders
helpen bij het berekenen van de optie die
zowel voor hun kinderen en kleinkinderen als voor henzelf fiscaal het gunstigst
uitpakt. Samen met Thea en Nico brengt
hij hun financiële situatie in kaart en
stelt hij een schenkingsplan op dat na
verloop van tijd aan te passen is, omdat
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Goed plan, een mooi cadeau voor je (klein)kinderen

Met een uitgekiend financieel plan kun je geld
later veel erfbelasting besparen, zelfs als je weinig

schenken en je (klein)kinderen
of geen spaargeld hebt
Wat doet een
financieel planner?

Spaarzin stimuleren
Want je kunt nú wel beslissen dat je
je kleinkinderen voortaan jaarlijks de
belastingvrije som gaat schenken, maar
niemand weet hoe de toekomst eruit ziet.
En als je bij de geboorte van je eerste
kleinkind een spaarrekening opent, wil
je dat ook kunnen doen voor de kleinkinderen die misschien daarna worden
geboren.
Johanna ‘Wij overwegen voor onze
kleinkinderen spaarrekeningen te
openen waarmee hun studies in de
toekomst kunnen worden betaald.
We overwegen om te kiezen voor
een kinderspaarrekening, als die
tenminste wat oplevert. Onze zoon
en schoondochter leven momenteel
van een bijstandsuitkering. Moeten
we daar rekening mee houden?’

Van Stuyvenberg: ‘Een kinderspaarrekening openen kan bij de huidige,
lage rentestand een prima keuze zijn als
alternatief voor een normale spaarrekening. Omdat het bedrag daarop vaststaat, levert het net iets meer op dan de
gewone spaarrente. Maar als je jaarlijks
het maximaal toegestane bedrag op zo’n
rekening zet, spaar je geen enorm bedrag
bij elkaar. Een studie kunnen je kleinkinderen er niet van betalen, maar het
is een leuk beginkapitaaltje, mits je een
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jaar of achttien spaart. Zo’n kinderspaarrekening open je overigens niet alleen
voor het geld: grootouders doen het
ook omdat het leuk en educatief is om
met vijftig euro per maand de spaarzin
van hun kleinkinderen te stimuleren.
Bij het afsluiten van een spaarrekening
op naam van de kleinkinderen moeten
grootouders zich wel realiseren dat ze
geen zeggenschap meer hebben over het
spaargeld. Tot de achttiende verjaardag
van de kleinkinderen zijn de ouders van
het kleinkind er verantwoordelijk voor.
De gespaarde geldsom wordt niet alleen
voor de berekening van de vermogensbelasting, maar ook voor een bijstandsuitkering opgeteld bij hún inkomen. Als
je een flinke schenking wilt doen op de
spaarrekening van je kleinkind moet je
daar rekening mee houden. Een financieel planner kan helpen om alternatieven
te bedenken.’

Huis voor de
kleinkinderen
Volgens Van Stuyvenberg zijn veel
grootouders terughoudend met het
uitdelen van geld. Ze willen wel schenken, maar voelen zich onzeker. ‘Paren
die een langstlevende-testament hebben
opgesteld veronderstellen bovendien dat
de nalatenschap daarin goed geregeld
is. Dat klopt niet. Met een uitgekiend
financieel plan kun je zorgeloos leven,
nu al geld schenken aan je kinderen en
kleinkinderen en ze straks veel erfbelasting besparen. Zelfs als je weinig of geen
spaargeld hebt.’
Wim ‘Onze woning en ons vakantie-

huisje in Frankrijk zijn afbetaald. We
hebben een prima pensioen, waar
we goed van kunnen leven, maar ons
geld zit grotendeels in stenen. We
overwegen om de opbrengst van het
huis na te laten aan onze kleinkinderen. Kunnen we dat nu al regelen?’

De financieel planner: ‘Het is de vraag of
Wim en zijn echtgenote ook over 15 jaar
nog riant kunnen leven van hun opgebouwde pensioen. Hoe is hun financiële
situatie, nu én straks, en hoe zien ze hun
toekomst? Wat vinden ze belangrijk in
het leven? Willen ze een deel van het
jaar in Frankrijk wonen en wat zijn de
financiële gevolgen daarvan? Als deze en
veel andere vragen zijn beantwoord, kan
zichtbaar worden gemaakt wat Wim en
zijn partner kunnen schenken of nalaten.
En of geld schenken nu al mogelijk is.
Als de hypotheek op een huis afgelost is,
kunnen grootouders ‘op papier’ veelal fiscaal vriendelijk schenken aan kinderen
en kleinkinderen. Ja, ook geld dat voorlopig in stenen blijft zitten. Houd er wel
rekening mee dat je jaarlijks 6 procent
rente moet betalen over een papieren
schenking. Zo groeit het bedrag dat naar
de (klein)kinderen gaat automatisch en
eventueel kan de papieren schenking
worden herhaald. De rentebetalingen
gaan door tot er bij de verkoop van het
huis voldoende geld is vrijgekomen om
de gift daadwerkelijk over te dragen aan
de (klein)kinderen.’

‘Niet natuurlijke’
kleinkinderen
Voor het groeiende aantal samengestelde

gezinnen en samengestelde grootouderparen blijkt het regelen van schenkingen
en erfenissen extra ingewikkeld te zijn.
Een notaris redt het dan niet met een
standaardcontract uit de kast trekken.
Bovendien is vaak onduidelijk wát er
precies geregeld moet worden. Daarvoor
moeten eerst ieders toekomstverwachtingen en meer of minder evidente wensen
in kaart worden gebracht . Partners spreken niet graag over minder rooskleurige
gebeurtenissen, die het leven soms danig
in de war kunnen schoppen. Een financieel planner kan helpen om de gevolgen
daarvan in kaart te brengen. Neem Roos,
oma van drie kleinkinderen.
Roos ’Mijn man is overleden en sinds
tien jaar woon ik samen met Paul, die
zich de grootvader voelt van mijn
drie kleinkinderen. We wonen in mijn
huis. Mocht Paul alleen achterblijven,
dan wil hij graag hier blijven wonen.
Maar uiteindelijk willen we het huis
graag nalaten aan de kinderen. Over
de toekomst praten maakt ons zó onzeker dat we er maar omheen blijven
draaien. Dat onlangs is geconstateerd
dat mijn kniegewrichten versleten
zijn, maakt het allemaal nóg ingewikkelder.’

Een financieel planner kan Roos en Paul
helpen vooruit te denken. Hoe willen
ze straks leven? Wat zijn hun wensen en
dromen en hebben ze die wel eens tegenover elkaar uitgesproken? Kunnen ze
wel blijven wonen in Roos’ huis, ook als
ze straks misschien geen trappen meer
kan lopen? Wat voor medische kosten

kunnen ze voor hun kiezen krijgen? Hoe
staat het met hun pensioenen? De financieel planner kan hun onrust wegnemen
door in verschillende toekomstscenario’s
aan te geven welke stappen ze kunnen
nemen om hun wensen en dromen zo
veel mogelijk uit te laten komen.
Van Stuyvenberg: ‘Stel dat Paul inderdaad in het huis wil blijven wonen. Het
paar woont tien jaar samen, wat hem bij
het overlijden van Roos in de erfbelasting
recht geeft op de hoge partnervrijstelling.
Omdat er geen sprake is van een huwelijk
of geregistreerd partnerschap, is Paul
echter niet de rechtmatige erfgenaam
van Roos. Als zij het huis aan hem wil
nalaten, moet Roos dat regelen in een
testament.’
Een optie is dat de woning eerst naar
Paul gaat en vervolgens naar de kleinkinderen. ‘In het testament kan worden
geregeld dat Paul levenslang het vruchtgebruik krijgt van de woning, die wordt
nagelaten aan de kinderen. De kinderen
hoeven dan slechts over het verschil
erfbelasting te betalen. Na Pauls overlijden gaat het huis alsnog volledig naar de
kinderen, die geen erfbelasting hoeven
te betalen over de aangroei naar volledig
eigendom.’
Een zogenaamde ‘tweede trap’ zou
een alternatief kunnen zijn voor het
vruchtgebruik. In Roos’ testament wordt
vastgelegd dat als Paul komt te overlijden
de woning naar de kleinkinderen gaat.
Dan blijft voor hen het relatief lage erfbelastingtarief geldig dat ze ook zouden
betalen wanneer ze rechtstreeks van
oma zouden erven.’

Een gecertificeerd financieel planner, aangesloten bij de Federatie
Financieel Planners (FFP), is een
routeplanner die een vertrouwensrelatie opbouwt met zijn klant en deze
helpt de weg te vinden in het leven.
Financiële planning stelt mensen in
staat om toekomstige wensen waar
te maken en financiële problemen te
voorkomen door rekening te houden met life-events. Onverwachte
gebeurtenissen kunnen een enorme
impact hebben, onder meer op je
financiën. Een financieel planner kan
u ook informeren over de mogelijkheden om kinderen en kleinkinderen
financieel te ondersteunen. Hij analyseert de haalbaarheid van wensen
en doelen en legt het resultaat vast
in een persoonlijk financieel plan,
waarin hij bovendien oplossingen
aanreikt om financiële doelen te
realiseren. Voor complexe gevallen
kan hij een deskundige inschakelen,
bijvoorbeeld op gebied van beleggingen.
Zie voor informatie en een afspraak
voor een kennismakingsgesprek met
een gecertificeerd financieel planner
bij u in de buurt: ffp.nl

Een financieel planner met FFP-keurmerk:
• voldoet aan strenge opleidingsen (bij)scholingseisen
• heeft een gedragscode ondertekend die hem verplicht altijd
objectief te blijven en in uw belang
te handelen. Zie ffp.nl

Tekst: Maria Aarts

bijvoorbeeld de pensioenuitkering wordt
verlaagd. Ook de juridische stappen die
moeten worden genomen voor een in de
toekomst rechtsgeldig legaat, houdt hij
nauwlettend in de gaten.
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