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Begunstigde en nalatenschap
Veel huishoudens hebben een levensverzekering of een
overlijdensrisico verzekering afgesloten, om de overblijvende
partner financieel goed achter te laten. Het is van groot
belang om de begunstigde goed te omschrijven en af te stellen
op het doel van de verzekering. Er zijn diverse mogelijkheden
op fiscaal als erfrechtelijk gebied. Een goede omschrijving
kan veel geld schelen en eventuele problemen met erfgenamen
voorkomen.

Nalatenschap en erfenis
Een uitkering van een overlijdensrisico verzekering(ORV) kan
zowel binnen de nalatenschap als buiten de nalatenschap
vallen. In het geval van een ORV is er sprake van de
verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde en premie betaler.

Huwelijk.
Voorbeeld 1: Rob en Marijn zijn gehuwd in gemeenschap van
goederen, er is geen testament en zij hebben beide een kind
uit een vorig huwelijk. Rob sluit een ORV af bij maatschappij
X en Rob is de verzekeringnemer, de premiebetaler, de
verzekerde en Marijn is de begunstigde. In geval van het
overlijden van Rob, zal de uitkering naar Marijn gaan, zij is
immers de begunstigde. In dit geval, valt de uitkering buiten
de nalatenschap van Rob. Marijn heeft als begunstigde de
uitkering gekregen op grond van een overeenkomst(HR: Weduwe
Veltman).
De standaard begunstiging is:
1. verzekeringnemer;
2. echtgeno(o)t(e) of partner van de verzekeringnemer;
3. kinderen van de verzekeringnemer;

4. andere erfgenamen van de verzekeringnemer.

Samenwonen.
Voorbeeld 2: Rob en Marijn gaan samenwonen, er is geen
testament en zij hebben beide een kind uit een vorig huwelijk.
Rob heeft ten tijde van zijn huwelijk een ORV afgesloten bij
maatschappij X en Rob is de verzekeringnemer, de premiebetaler
en er is sprake van een standaard begunstiging. In geval van
overlijden zal de uitkering naar de weduwe gaan, Er is in dit
voorbeeld nu geen sprake van een weduwe. De uitkering gaat nu
naar het kind van Rob. Als dit bedoeling was, is dat prima,
maar als de uitkering voor de overblijvende partner was
bedoeld, dan gaat het mis. Het is van belang de begunstiging
aan te passen aan de gewenste situatie.

Partnerverklaring.
Veelal wordt een ORV gesloten als dekking voor een
hypotheekschuld. De hypotheekverstrekker verlangt een dekking
bij overlijden van een schuldenaar. De uitkering dient te
worden gebruikt ter aflossing van de hypotheekschuld of een
deel ervan. Dat kan d.m.v. verpanding van de uitkering aan de
verzekeraar. Dat betekent dat de uitkering rechtstreeks wordt
gebruikt om de hypotheekschuld te verlagen. Het kan ook via
een zogenoemde partnerverklaring waarbij de overblijvende
partner verklaart de verkregen uitkering te gebruiken om de
hypotheekschuld daarmee te verlagen. In beide gevallen valt de
uitkering buiten de nalatenschap en toch beïnvloedt het de
hoogte van de nalatenschap.
In geval van verpanding aan de hypotheekverstrekker, zal de
hypotheekschuld direct worden verlaagd. dit betekent een
lagere hypotheekschuld en dus een hoger vermogen en daarmee
nalatenschap.
In geval van een partnerverklaring krijgt de weduwe de
uitkering en zij zal met die uitkering de hypotheek verlagen.
Op het oog lijkt er geen verschil met de bovenstaande

situatie, maar is wel degelijk een verschil. De verlaging van
de hypotheekschuld wordt nu gedaan door eigen geld die de
weduwe van de verzekeraar heeft gekregen, de erfgenamen
krijgen daardoor een voordeel van een lagere hypotheekschuld
en daardoor een hogere nalatenschap. De weduwe krijgt hierdoor
een vordering op de erfgenamen ter grootte van het bedrag van
de verzekeringsuitkering.

Zonder partnerverklaring.
Voorbeeld 1: Rob en Marijn zijn in gemeenschap van goederen
gehuwd. Ze hebben een gezamenlijke woning met een waarde van €
300.000, – en hun hypotheekschuld is € 250.000, -. Het
verzekerd bedrag van de ORV is € 150.000, -. De ORV is verpand
aan de hypotheekverstrekker zonder partner verklaring. In het
geval van overlijden van Rob, wordt de uitkering van €
150.000, – direct aangewend ter aflossing van de
hypotheekschuld. De nalatenschap van Rob is dan 50% van de
waarde van de woning minus de hypotheekschuld. 50%(300.000(250.000-150.000)) is € 100.000, – Dit bedrag zal worden
verdeeld aan de weduwe en kinderen.Elk een derde deel van €
100.000, -. De kinderen krijgen een vordering op Marijn op
grond van de langstlevende partner en Marijn krijgt een
voordeel van een lagere schuld. Marijn hoeft geen erfbelasting
te betalen door de hoge vrijstelling voor gehuwden. De
kinderen worden wel belast met erfbelasting.

Met partnerverklaring.
Voorbeeld 2: Rob en Marijn zijn in gemeenschap van goederen
gehuwd. Ze hebben een gezamenlijke woning met een waarde van €
300.000, – en hun hypotheekschuld is € 250.000, -. Het
verzekerd bedrag van de ORV is € 150.000, -. De ORV is verpand
aan de hypotheekverstrekker met partner verklaring. In het
geval van overlijden van Rob, wordt de uitkering van €
150.000, – aan Marijn uitgekeerd die op haar beurt de
hypotheekschuld met deze uitkering verlaagt. De nalatenschap
van Rob is dan 50% van de waarde van de woning minus de
hypotheekschuld. 50%(300.000-250.000) is € 50.000, – Dit

bedrag zal worden verdeeld aan de weduwe en kinderen. Elk een
derde deel van € 50.000, -. De kinderen krijgen een vordering
op Marijn op grond van de langstlevende partner en Marijn
krijgt een voordeel van een lagere schuld. Marijn hoeft geen
erfbelasting te betalen door de hoge vrijstelling voor
gehuwden. De kinderen worden nu lager belast met erfbelasting
over een bedrag van 1/3(50.000) i.p.v. 1/3(100.000).
Het komt erop neer dat de combinatie van verzekeren, wensen,
nalatenschap en belastingen, maatwerk is. Breng de wensen en
het doel goed in kaart en laat je goed adviseren.
R.E. Wilbrink, 10 februari 2017.

