C O L U M N S

Uit de praktijk van de financieel planner door Iris Brik

EEN VERKLARING
VAN JE PARTNER
KOST SOMS GELD!
iermee bedoel ik geen verklaring van je partner, waardoor je
huwelijk eindigt in een scheiding. Zo’n verklaring kost altijd geld.
Waar ik op doel is de partnerverklaring
die je partner tekent bij het afsluiten van
een hypotheek.Wanneer er bij de hypotheek een overlijdensrisicoverzekering
wordt afgesloten (ter dekking van het
overlijden van de kostwinner) zal deze
doorgaans aan de bank zijn verpand. Bij
overlijden zal de verzekeraar de verzekering uitkeren aan de bank die er vervolgens de hypotheek mee aflost. In de eerste plaats verlies je daarmee de hypotheekrente aftrek in box 1, maar nog
belangrijker is dat de woning vrij van hypotheek in de nalatenschap valt, waardoor er meer successierechten verschuldigd kunnen zijn.
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Tot voor kort speelde ook de legitieme
portie van de kinderen daarbij een rol.
Onder het oude erfrecht (tot 2003) konden kinderen hun legitieme portie opeisen in goederen.Thans betreft dit alleen
nog maar een vordering in geld, welke
pas opeisbaar is bij het overlijden van de
langstlevende. Reden voor banken en
verzekeraars om hun cliënten standaard
een partnerverklaring te laten tekenen.
Hierdoor gaat de uitkering van de verzekeraar eerst naar de (langstlevende) partner, die vervolgens heeft verklaard daarmee de hypotheek in te lossen. De woning komt dus belast met hypotheek in
de nalatenschap waardoor er mogelijk
successie kan worden bespaard. Mogelijk inderdaad! Want nog niet zo lang geleden is er een bank veroordeeld, omdat
de partnerverklaring juist het tegenovergestelde effekt had! De erfgenamen wa-

ren zelfs meer successierechten verschuldigd dan wanneer er geen partnerverklaring was getekend!
Moraal van het verhaal
Of een partnerverklaring wenselijk is kun
je niet alleen beoordelen aan het simpele
feit of er een hypotheek is met een overlijdensrisicoverzekering. Daartoe zul je je
verder moeten verdiepen in de situatie
van de klant.Welk huwelijksgoederen regime is van toepassing, wat is de omvang
van het vermogen bij overlijden, wie zijn
de erfgenamen en belangrijker nog welk
testament heeft de klant laten maken? ■
Voor vragen of reacties naar aanleiding
van deze column kunt u een e-mail sturen aan info@finetuning.nl ter attentie
van Iris Brik.
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LESSEN UIT
DUBAI
ojuist ben ik teruggekomen van een weekje Dubai. Een
prachtige reisbestemming die ik iedereen kan aanraden.
Nog steeds ben ik in shock door alle ontwikkelingen die
daar plaatsvinden. Het is fascinerend wat daar allemaal gebouwd wordt.Twintig procent van de hijskranen in de wereld
staan in Dubai. Het deed me denken aan het Olympische
motto: citius, altius, fortius. Alles gaat daar sneller, elk gebouw
is hoger en geen enkele economie is sterker. Als lobbyist heb ik
twee lessen aan deze reis over gehouden.
Veel investeringen worden natuurlijk gefinancieerd met miljarden oliedollars. Omdat er op termijn geen olie meer is, denkt
Sjeik Mohammed verder dan zijn neus lang is.Alle grote multinationals zijn inmiddels gevestigd in Dubai. De mooiste hotels
staan inmiddels langs de prachtige kustlijn. De Nederlandse
baggeraar Van Oord bouwt gigantische eilanden in de Perzische
Golf. Nederland kan leren van de razendsnelle besluitvorming
over wegen en gebouwen. Terwijl wij jarenlang polderen en
overleggen, wordt in Dubai alles "gewoon" gebouwd.Wat een
daadkracht!
Inmiddels worden de meeste projecten al lang niet meer gefinancierd uit de olie. Het zijn Westerse investeerders die hun
centen besteden. Aangetrokken tot het gunstige belasting- en
ondernemersklimaat trekken steeds meer bedrijven richting het
Midden-Oosten. Naast daadkracht kenmerkt deze nieuwe economie zich door de "goedkope diensten". Laagbetaalde banen
die wij uit onze economie hebben gesaneerd, vind je daar nog
veel terug.Veel arbeidsplaatsen zijn gecreëerd in sectoren als horeca, persoonlijke dienstverlening, bouwnijverheid en schoonmaak. De Arabieren maken dankbaar gebruik van hoogopgeleide expats uit het Westen en laagbetaalde werknemers uit Aziatische landen.
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Rotterdam durft, maar Dubai heeft nog meer lef! De daadkracht bij de aanleg van infrastructuur en panden genereert een
enorme economische
spin-off. Het creëren
van banen aan de onderkant zorgt ervoor
dat er nauwelijks werkloosheid is. Waarom
zouden wij jarenlang
praten? Waarom zetten
wij werklozen langs de
zijlijn als er genoeg te
doen is? Nederland
zou best iets mogen leren van de Arabische
"gewoon doen" houCees Pille
ding. ■
Pille@vno-ncwwest.nl
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