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1.1 De financiële sector
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Het Wft basisdiploma is de basis voor de vervolgmodules om een diploma te
behalen. Om klanten te mogen adviseren, is een diploma een van de eisen. De
Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden er
toezicht op of er voldaan is aan de eisen uit de Wet op het financieel toezicht
(Wft).

1.1 De financiële sector
De financiële sector bestaat uit bedrijven en instellingen die het volgende
mogelijk maken:

- betalen
- vermogen opbouwen (sparen & beleggen)
- pensioen
- lenen
- verzekeren

Om economische groei en stabiliteit te bewerkstelligen, is een betrouwbare
financiële sector van belang. De overheid heeft veel wet- en regelgeving tot stand
gebracht om deze stabiliteit en dit vertrouwen te behouden.
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Het gaat niet altijd goed met de economie. De economische kringloop is
verstoord. Er kan meer vraag dan aanbod zijn, waardoor de prijzen stijgen. Of
meer aanbod dan vraag, waardoor de prijzen dalen.

2.1 Consumentenhuishouding
De Nederlandse samenleving bestaat uit ongeveer 7,5 miljoen
consumentenhuishoudingen (en dat neemt toe door de toename van mensen
die vrijgezel zijn). Er zijn ongeveer 2,8 miljoen eenpersoonshuishoudingen en 4,7
miljoen meerpersoonshuishoudens (met of zonder kinderen).

Cliënt - Met het begrip ‘cliënt’ bedoelen we iedere afnemer. Dit betreft zowel een
natuurlijk persoon als een rechtspersoon (uitoefening van een bedrijf).
Bij niet financiële instellingen spreekt men van een klant in plaats van een cliënt.

2.2 Productiehuishouding
In Nederland zijn er 750.000 producten van bakkers, huisartsen etc. Vaak zijn deze
productiehuishoudingen kleinschalig. Er is productie en verkoop die de basis
vormen voor de productiehuishouding. Er moeten producten/diensten verkocht
worden om de productiekosten te dekken en om winst te maken.
Economische kringloop = een financieel model van de samenleving, bestaande
uit twee partijen:

● Consument = de eindgebruiker van goederen of diensten. een niet in de
uitoefening van zijn bedrijf of beroep handelende natuurlijke persoon aan
wie een financiële onderneming een financiële dienst verleent.

● Producent/productiehuishouding = de maker van goederen of diensten.

Het besteden van inkomsten aan goederen of diensten noemen we consumeren.

We onderscheiden vier productiefactoren:
Productiefactor Vergoeding
Arbeid Loon
Kapitaal Rente
Grond Huur, pacht
Ondernemerschap Winst

Productiefactor is de arbeid door huishoudens. Er wordt loon betaald voor arbeid
en rente en dividend voor de aanschaf van machines. De bedrijven leveren
goederen en diensten aan de huishoudens. De huishoudens besteden hun loon
aan deze goederen en diensten (consumptie).  Zoals je ziet is het een
wisselwerking of onderlinge afhankelijkheid.
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Economische groei: Er is sprake van een oververhitte economie als het aanbod de
vraag niet aankan, waardoor de prijzen sneller stijgen dan verwacht.

Stagnatie: De economie groeit niet of nauwelijks. De bedrijven blijven met
voorraden zitten en verlagen hun prijzen.

Recessie: Vervolgens besparen ze kosten en loonkosten. Er is sprake van een
neerwaartse spiraal. De vraag neemt af waardoor de prijzen dalen. Als er twee
kwartalen achter elkaar sprake is van een krimp, dan spreekt men van een
recessie.

In de kredietcrisis leenden banken minder uit, waardoor de consumenten minder
te besteden hadden.

Drie financiële behoeften die een verband hebben met de economische
kringloop.

- Ontvangen en doen van betalingen.
- Bewaren van overschotten (=sparen).
- Aanvullen van tekorten (=lenen).

Een bankrekening om salaris te ontvangen en betalingen voor aankopen te doen.
De kapitaalmarkt is er om spaarders en leners bij elkaar te brengen. De bank is
een tussenpersoon.

De vierde financiële behoefte in de economische kringloop is:
- Financiële zekerheid (=verzekeren).

2.3 Behoeften van de consument
Door de economische kringloop is er behoefte aan financiële producten:

1. goed werkend betalingsverkeer
2. betalingen en ontvangsten (overschotten en tekorten heffen elkaar op)
3. onvoorziene omstandigheden opvangen (tijdelijke tekorten)

Consument – eindgebruiker van producten of diensten.

2.3.1 Sparen
Sparen is uitstellen van een aankoop en een overschot bewaren. De ontvangsten
zijn hoger dan de uitgaven. Er ontstaat financiële zekerheid.
Er kan worden gespaard of belegd.
Chartaal geld: Munt en bankbiljetten
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Toonbankbetalingen zijn betalingen aan een winkel of een bedrijf. Bijvoorbeeld:
Chartaalgeld, pinbetaling, chipknip of creditcard.
Giraal geld: Geld op een betaal- of spaarrekening. Een overschot kan op een
spaarrekening bewaard worden. Ook kan er een deposito worden afgesloten,
waardoor het geld een bepaalde periode niet beschikbaar is. Een langere looptijd
van een deposito is een hoger rentepercentage.

Bij sparen behoudt het geld over het algemeen zijn waarde.

Beleggingen
Een belegging in aandelen, grond, vastgoed, grondstoffen of goud is meestal voor
de middellange of lange termijn. Om de waarde te gebruiken moet de belegging
naar geld omgezet worden. Dit heet liquideren. Beleggen is risicovoller dan
sparen. Er kan geld/waarde verloren gaan.

Ontsparen
Wanneer een consument een opgebouwd overschot besteedt, heet dat
ontsparen.
Sparen en beleggen lijken op elkaar.
Sparen: Geld van een spaarrekening overboeken naar een lopende rekening.
Beleggen:  Waarde omzetten in geld en overmaken naar de lopende rekening.
Bij sparen kan het geld sneller omgezet worden in geld!
Aan vroegtijdig opnemen van deposito’s zijn vaak opnamekosten verbonden.

2.3.2 Lenen
Een geldtekort met geld van een andere partij aanvullen, is lenen. Er is sprake van
een tijdelijke financieringsbehoefte. Er kan een krediet opgenomen worden
voor een auto, vakantie of voor andere grotere bestedingsdoelen.

2.4 Financiële zekerheid
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Er bestaan risico’s in het leven waardoor
schade kan ontstaan.
Een brand in een woning, veroorzaakt veel schade en resulteert in financiële
schade. Met een verzekering kan deze schade betaald worden.

Schadeverzekering = Een verzekering voor een fysieke gebeurtenis. De
verzekering herstelt de situatie, zoals deze voor de gebeurtenis is geweest.

Sommenverzekering = Er wordt een bedrag uitgekeerd als de gebeurtenis zich
voordoet. Denk aan een levensverzekering. Zodra een bepaalde leeftijd is bereikt,
wordt een bepaald bedrag uitgekeerd.

Of omgekeerd een overlijdensrisicoverzekering. Als iemand overlijdt voor een
bepaalde datum dan wordt een bepaald bedrag uitgekeerd.

Hulpmiddelen bij financiële analyse
Sommige consumenten zien sparen als een doel. Aan het eind van het leven is er
een kapitaal beschikbaar. Er bestaan hulpmiddelen om een kapitaal nuttig te
besteden.
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2.5 Balans
Een balans geeft de bezittingen en verplichtingen weer op een bepaald
moment en is uitgedrukt in geld. Op deze wijze is er snel te zien of er sprake is van
een overschot of van een tekort.

Er kan een streefbalans worden opgesteld. Dit is de balans nadat er bepaalde
doelen zijn behaald. Het verschil tussen de balans en een streefbalans geeft aan
wat een consument moet doen. Sparen, ontsparen, lenen of verzekeren.
Bezittingen = activa
Schulden = passiva

Als de bezittingen hoger zijn dan de schulden, dan is er sprake van persoonlijk
vermogen.
De activa- en passivazijde moeten gelijk zijn!

2.5.1 Solvabiliteit
Als er sprake is van een positief persoonlijk vermogen, dan is een huishouding
solvabel. Belangrijk is dat er uitgaven gedaan kunnen worden zonder dat het
persoonlijk vermogen negatief wordt.
Als de verplichting hoger is dan de bezitting zijn, dan is er sprake van
insolvabiliteit. Er is dan sprake van een boekhoudkundig faillissement.

Voorbeeld:

Een consument koopt een woning van € 200.000. De consument leent hiervoor €
200.000. Er zijn geen verdere bezittingen of verplichtingen.
De woning daalt in waarde naar € 190.000. De schuld van € 200.000 is er nog. Er is
nu een negatief persoonlijk vermogen van € 10.000 (190.000 -/- 200.000). Er is nog
geen probleem. Er ontstaat pas een probleem als de consument de woning
verkoopt (voor € 190.000). Hij kan de lening dan niet volledig terugbetalen.

2.5.2 Liquiditeit
Als een consument € 1.000 op de bankrekening heeft staan en een televisie wil
kopen van € 500 dan kan dit. Er is voldoende liquiditeit (geldmiddelen of kunnen
voldoen aan kortlopende verplichtingen). Door een blikseminslag gaat de
wasmachine kapot. De schade is € 600 en er is geen verzekering afgesloten.
Nadat de televisie is gekocht is er niet voldoende saldo op de bankrekening (het
tekort is € 100). Er is onvoldoende liquiditeit.

De twee belangrijkste graadmeters van de balans zijn de solvabiliteit en liquiditeit.
Beide zijn belangrijk. Solvabiliteit is op de langere termijn en liquiditeit is op korte
termijn aan de betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Kan iemand op lange
termijn aan de betalingsverplichting voldoen (solvabel) maar op korte termijn de
rekening niet betalen, dan kan dit een groot probleem opleveren.

2.5.3 Kasstroomoverzicht
Een kasstroomoverzicht laat de inkomsten en uitgaven zien. Het laat een tekort of
overschot zien. Een kasstroomoverzicht laat een bepaald moment zien met
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inkomsten, zoals loon, rente, dividend et cetera of uitgaven, zoals woonlasten,
verzekeringen, energie etc.
Zowel de structurele kosten als de incidentele kosten (bijvoorbeeld kapotgaan van
een apparaat). Je kunt met een kasstroomoverzicht ook een prognose maken
voor de komende periode. Heb je een tekort of overschot? Hoe vang je dit op?
Heb je gespaard?
Handig is om voor een periode van 12 maanden een kasstroomoverzicht op te
stellen. Per maand is daardoor inzichtelijk wat er aan geld binnenkomt en wat er
uitgaat.

Voorbeeld kasstromen maand januari

Er is sprake van een tekort van € 60 in de maand januari. Dit betekent dat er in de
voorgaande periode een overschot beschikbaar was of er moet geld geleend
worden (rood staan) om het tekort in de maand januari tijdelijk op te vangen.

2.6 Het levensloopmodel
Een consument doorloopt een aantal levensfases. Een adviseur houdt grofweg de
volgende levensfases aan:
startupfase, expansiefase, rijpheidsfase en teruggangsfase.

1. De startup fase. In de startup fase verlaat iemand het ouderlijk huis.
- vermogen: weinig vermogen
- kasgeld: vaak tekort aan geld
- behoefte: lening voor studie of nieuwe woning
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2. De expansiefase. Snelle ontwikkeling van loopbaan, huwelijk, geboorte van een
kind, grotere woning.
- vermogen: weinig vermogen
- kasgeld: vaak tekort aan geld
- behoefte: lening voor studie of nieuwe woning

3. De rijpheidsfase. De top van de carrière is bereikt. Oudere kinderen gaan uit
huis en het inkomen groeit minder snel.
- vermogen: redelijk veel vermogen
- kasgeld: vaak een overschot aan geld
- behoefte: vreemd vermogen is afgelost (hypotheek)

4. De teruggangsfase. In de teruggangsfase loopt de loopbaan ten einde en
stopt. Door pensionering daalt het inkomen.
- vermogen: neemt af door levensonderhoud.
- kasgeld: veel kasgeld maar wordt minder door afname inkomen.
- behoefte: beperkt, na overlijden gaat vermogen over naar erfgenamen.

Verstorende factoren
Er zijn vier factoren die het levensfasemodel vaak verstoren.

1. 30 procent van de mensen scheiden in hun leven. De rijpheidsfase wordt
niet bereikt of onderbroken.

2. Geen kinderen, ongeveer 20 procent van de huishoudens.
3. 1 – 2 procent raakt jaarlijks arbeidsongeschikt.

Binnen 40 jaar eindigt de loopbaan in 40 - 80 procent van de
dienstverbanden vroegtijdig, daardoor ontstaat er een vervroegde
teruggangsfase.

4. Overlijden door een ongeval of ziekte.

2.7 Informatiebronnen voor consumenten
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud)
Deze organisatie informeert en adviseert consumenten over budgetteren,
schulden en financiën in de breedste zin van het woord.

Consumentenbond
De consumentenbond komt op voor de belangen van de consument. Dit draagt
bij aan een betere keuze door de consument. Er zijn ongeveer 500.00
huishoudens lid van de consumentenbond.

Autoriteit financiële markten (AFM)
De AFM is een zelfstandige overheidsinstelling, die toezicht houdt op de financiële
sector. Dit betekent dat er gedragstoezicht is op de aanbieders en adviseurs van
financiële producten en op de bemiddelaars en mogelijk andere partijen die
betrokken zijn bij financiële producten. Denk ook aan accountants. De AFM valt
onder de verantwoordelijkheid van de minister van Financiën.
Het doel van de AFM is het bevorderen van een ordelijke en transparante markt
en bescherming van de consument.
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Bij een financieel advies dient er rekening gehouden te worden met de
levensvorm van de klant/cliënt. Er zijn juridische, vermogensrechtelijke en fiscale
verschillen tussen deze levensvormen.
De formele samenlevingsvormen zijn het burgerlijk huwelijk en het geregistreerd
partnerschap. Bij informele samenlevingsvormen is het onderscheid tweerelaties
of meerrelaties. Samenwonen kan zijn vastgelegd in een samenlevingscontract.

3.1 Formele samenlevingsvormen
Er zijn twee formele samenlevingsvormen.

1. burgerlijk huwelijk
2. geregistreerd partnerschap

Algehele gemeenschap van goederen
Het gezamenlijk vermogen is voor beide partijen. Het vermogen bouwt op
gedurende het huwelijk. Er is geen sprake meer van privégoederen.

Beperkte gemeenschap van goederen
Vanaf 1 januari 2018 is de wet gewijzigd.

Voor 2018 was er sprake van algehele gemeenschap van goederen bij een
huwelijk of geregistreerd partnerschap.  Er was na een huwelijk of geregistreerd
partnerschap één vermogen waar beide partners (na een scheiding) recht op
hadden.

Vanaf 2018 is er sprake van beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent
dat vermogen van voor het huwelijk gescheiden blijft.
Ten eerste kan een nieuwe partner niet geconfronteerd worden met schulden van
voor het huwelijk. Ten tweede kunnen de voorhuwelijkse bezittingen niet voor de
helft kwijtgeraakt worden aan de nieuwe partner.
Bij beperkte gemeenschap van goederen ontstaan drie vermogens:

1. privévermogen van de één
2. privévermogen van de ander
3. gemeenschappelijk vermogen

Gemeenschappelijk vermogen – Het vermogen dat tijdens het huwelijk is
opgebouwd, bijvoorbeeld een woning.
Privévermogen – Vermogen dat behoort aan een van beide partners. Ook giften of
erfenissen behoren aan een van beide.

Keuzes bij huwelijk vanaf 1 januari 2018:
- Algemene gemeenschap van goederen = vastgelegd bij de notaris. Er

ontstaat één vermogen waar ook schuldeisers op de gezamenlijke schulden
verhaal kunnen halen.

- Beperking gemeenschap van goederen = de standaardsituaties bij een
huwelijk (als er niets anders geregeld is).

Relevante zaken bij huwelijk vanaf 1 januari 2018:
Pensioen = gesplitst. Pensioen opgebouwd voor het huwelijk is privévermogen en
pensioen tijdens het huwelijk is gezamenlijk vermogen.
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Volledige uitsluiting gemeenschap van goederen = De mogelijk bestaat om ook
tijdens een huwelijk strikt gescheiden vermogens te hanteren. In deze situatie is
er geen gezamenlijk vermogen.
De standaardsituatie is beperkte gemeenschap van goederen!
Wil een echtpaar ervan afwijken dan dienen ze dit voor het huwelijk bij de notaris
vast te leggen.

Aansprakelijkheid schulden, huwelijken voor 1 januari 2018
Tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap is iemand alleen aansprakelijk
voor de schulden die hij/zij aangaat. Er is een uitzondering op deze regel.
Indien schulden zijn aangegaan voor de gewone gang van de huishouding, dan
zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk (beiden voor het gehele bedrag aansprakelijk),
er is sprake van een huishoudelijke schuld. Ook gaan partners vaak een
gezamenlijke schuld aan, zoals een hypotheek.

Gezinsbeschermende bepalingen (handelingen partner Burgerlijk Wetboek) –
Een echtgenoot of geregistreerd partner heeft toestemming nodig van de andere
partner voor bepaalde rechtshandelingen. Dit heeft als doel de niet handelende
echtgenoot te beschermen tegen schulden of wanbeleid van de ander. De
toestemmingsvereiste is van toepassing voor:

- ongebruikelijke giften
- verkoop gezamenlijke woning of inboedel of verhogen hypotheek op

gezamenlijke woning
- persoonlijke borgstellingen
- aangaan van huurkoop in de privésfeer

Zonder toestemming van de partner is een dergelijke overeenkomst
vernietigbaar.

Echtscheiding
Een huwelijk moet door een rechter worden ontbonden. Bij geregistreerd
partnerschap is dit niet het geval.
Na het huwelijk worden de bezittingen en schulden verdeeld. Dit betekent dat
beide partners hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de gemeenschappelijke schulden
maar ook voor de privéschulden van elkaar.
Na het huwelijk is er een zorgplicht. Dit betekent bijvoorbeeld dat het mogelijk is
om partneralimentatie te moeten betalen.

3.2 Informele samenlevingsvormen
Deze vorm van samenleven wordt niet vastgelegd bij de burgerlijke stand. De
wetgever stelt een relatie tussen twee personen (tweerelatie) in bepaalde gevallen
gelijk aan het huwelijk. Bijvoorbeeld voor de inkomstenbelasting, erfbelasting of
sociale uitkeringen. Er is bij een informele samenlevingsvorm geen sprake van
goederengemeenschap of zorgplicht. Relaties van meer dan twee personen
(meerrelaties) vallen buiten de gelijkstelling aan het huwelijk.

Samenlevingscontract
Samenleven kan vastgelegd worden in een samenlevingscontract of notariële
akte. Er ontstaat geen gezamenlijk vermogen. Dit betekent dat de betreffende
personen als zelfstandige individuen worden gezien. Een kredietverstrekker kan
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daarom de partner niet aanspreken op het nakomen van de
kredietovereenkomst.

Een samenlevingscontract heeft vooral toegevoegde waarde indien een van de
partners komt te overlijden. Bijvoorbeeld als er sprake is van een gezamenlijke
woning, kan het zijn dat de erfenis naar de familie (broers, zuster of ouders) van de
overledene gaat. De partner kan mogelijk op dat moment de woning niet
‘overnemen’, waardoor verkoop noodzakelijk is. Dit kan voorkomen worden door
een verblijvings- of overnemingsbeding op te nemen in de
samenlevingsovereenkomst. Een overnemingsbeding betekent dat de
langstlevende partner een vergoeding betaalt voor de goederen, zoals deze
opgebouwd zijn tijdens het samenleven.

Onderdeel Huwelijk en geregistreerd
partnerschap

Samenleving zonder
registratie

Sluiten Ambtenaar van de burgerlijke
stand

Vormvrij

Vermogen Gezamenlijk (voor 2018)
Beperking gemeenschap van
goederen (vanaf 2018)

Geen gezamenlijk
vermogen

Hoofdelijke
aansprakelijkheid

Gezamenlijke aangegane of
huishoudelijke schulden

Alleen schulden die
gezamenlijk zijn aangegaan

Wederzijdse zorgplicht Ja Nee, kan wel afgesproken
worden in
samenlevingscontract

Toestemmingsverklaring Ja Nee
Erkenning kind vader
nodig (rechtspraak.nl)

Nee Ja

Partner wettelijk
erfgenaam

Ja Nee

Beëindiging Via echtscheiding Vormvrij

3.3 Overeenkomsten
Voorwaarden voor een overeenkomst, de rechtsgeldigheid zijn:

- wilsovereenstemming
- handelingsbekwaamheid
- bepaaldheid van verplichtingen
- geoorloofde afspraak

3.3.1 Wilsovereenstemming
Handelen vrije wil. Er is geen sprake van chantage, intimidatie of geweld. Aanbod
en aanvaarding sluiten op elkaar aan.
Aanbod en aanvaarding sluiten direct op elkaar aan. Het kan bijvoorbeeld
voorkomen dat een overeenkomst tot stand komt na een aantal
onderhandelingsronden.
De overeenkomst sluit aan bij de bedoeling van de partij (geen verkeerde
voorstelling van zaken). Er kan ook sprake zijn van ‘dwaling’. Dwaling houdt in dat
er een overeenkomst tot stand komt op basis van onjuiste, onvolledige of
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misleidende informatie (niet noodzakelijk dat deze informatieverstrekking bewust
onjuist/onvolledig/misleidend is).

3.3.2 Handelingsbekwaamheid
Een handelingsbekwaam persoon mag zelfstandig rechtshandelingen verrichten.
Als uitgangspunt is dit een persoon van 18 jaar en ouder. Bij gehuwden en
geregistreerd partners is dit niet van toepassing.
Er kan een handlichting verstrekt worden door de rechter. Dit betekent dat
iemand onder de 18 jaar bepaalde rechtshandelingen kan verrichten. Voor
bijvoorbeeld een eigen onderneming van een minderjarige kan dit relevant zijn.

Rechtshandelingen
Een rechtshandeling is een rechtsgevolg waardoor een juridische relatie ontstaat
tussen twee of meerdere partijen. Bij een testament is er niet altijd sprake van
twee partijen!

Ontnemen handelingsbekwaamheid
Niet iedereen is handelingsbekwaam en kan dan onder curatele staan. Denk aan
een geestelijke stoornis (gehandicapt), een verslaafde of mensen met veel
schulden.

3.3.3 Handelingsbevoegdheid
Als iemand handelingsbekwaam is en er geen bepaling die de
handelingsbekwaamheid ontneemt, dan is er sprake van
handelingsbevoegdheid.

Ontnemen Handelingsbevoegdheid
Een rechter heeft de mogelijkheid om iemand gedeeltelijk of geheel de
handelingsbevoegdheid te ontnemen. Dit heet onder bewind stellen. Als iemand
onder bewind staat, is er nog wel sprake handelingsbekwaamheid. Er kunnen nog
rechtshandelingen verricht worden, alleen is er geen zeggenschap meer over het
persoonlijke vermogen. Een bewindvoerder wordt aangewezen voor het beheer
van het vermogen (en voor het inkomen en de uitgaven).

Vertegenwoordiging op de grond van de wet
Iemand vertegenwoordigt een ander. Denk aan een ouder die zijn (minderjarige)
kind vertegenwoordigt. Dit kan ook een pleegouder of voogd zijn. Ook kan
iemand een ander vertegenwoordigingen als er sprake is van onder curatele
stelling of onder bewindstelling.
Ook kan er sprake zijn van mentorschap, bijvoorbeeld voor iemand die een ziekte
heeft of in een verpleeghuis zit. Mentorschap is geen financieel beheer. De
persoon zelf blijft handelingsbekwaam en handelingsbevoegd!

Vertegenwoordiging bij overeenkomst
Vertegenwoordiging bij overeenkomst betekent dat iemand een ander
toestemming geeft om namens hem te handelen. Er is sprake van delegatie aan
de ander. In veel gevallen is er sprake van een volmacht. Een volmacht is
onderhands en vormvrij. Via een notariële volmacht kan iemand worden beperkt
tot enkele handelingen.
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3.3.4 Bepaaldheid van verplichtingen
Er moet vaststaan wat er is afgesproken tussen beide partijen. Er is een prestatie
en een tegenprestatie. Er moeten geen meningsverschillen op een later moment
ontstaan.

Geoorloofde afspraak
De afspraak mag niet in strijd zijn met de wet, de goede zeden of de openbare
orde. Is daar wel sprake van dan is de overeenkomst nietig. Soms gaat dit om een
deel van de overeenkomst. De rechtsgevolgen moeten dan worden
teruggedraaid.

Ongeldige rechtshandelingen

1) Nietige rechtshandeling = De overeenkomst is vanaf begin af aan
ongeldig. De overeenkomst is feitelijk niet tot stand gekomen.

2) Vernietigbare rechtshandeling = De overeenkomst heeft bestaan. De
overeenkomst was geldig maar is door de rechter ontbonden. Dit kan als
redenen hebben:

- De persoon is handelingsonbekwaam.
- Er is sprake geweest van bedreiging, bedrog etc. (geen

wilsovereenstemming).
- Er is sprake van dwaling.

Als een overeenkomst vernietigd wordt dan is de overeenkomst met
terugwerkende kracht niet-rechtsgeldig.
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4.1 Inkomstenbelasting
4.2 Omzetbelasting
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Met belastingen kan de overheid zaken financieren, zoals gezondheidszorg,
sociale zekerheid, onderwijs en veiligheid. Veel geheven belastingen zijn:

Het grootste aandeel van de belastingen komt binnen via de inkomstenbelasting,
vennootschapsbelasting en omzetbelasting.

Inkomstenbelasting kan verschuldigd zijn over verschillende inkomsten, zoals
over:
Loon: Op het salaris van een werknemer in loondienst wordt loonbelasting
ingehouden door de werkgever. De werknemer doet jaarlijks aangifte
inkomstenbelasting. Het teveel of tekort aan betaalde belasting betaalt hij of
krijgt hij terugbetaald.
Winst uit onderneming: Uit behaalde winst van een ondernemer betaalt hij
inkomstenbelasting.
Uitkeringen: Alimentatie, pensioen of lijfrenten.
Eigenwoningforfait: Een eigen woning levert voordeel op in de vorm van
vermogensopbouw. Er dient een bedrag opgeteld te worden bij het belastbare
inkomen. Op basis van de WOZ-waarde (bepaald door de gemeente) dient er een
percentage bij het belastbare inkomen opgeteld te worden.
Aanmerkelijk belang: Voordeel vanuit een besloten vennootschap (B.V.). Een
winstuitkering bij een belang van tenminste 5 procent in een B.V. Ook bij verkoop
van een B.V. en eventueel gerealiseerde winst wordt als aanmerkelijk belang
aangemerkt.
Inkomen sparen en beleggen: € 50.000 per persoon vrijgesteld (een koppel €
100.000). Over het meerdere is belasting verschuldigd.

4.1 Inkomstenbelasting
De regels van de inkomstenbelasting zijn opgenomen in de Wet IB 2001. De
inkomsten zijn volgens het boxenstelsel ingedeeld in drie categorieën. Iedere box
wordt gekenmerkt door:

• een eigen belastbaar inkomen;
• een eigen manier van berekenen van het belastbaar inkomen;
• een eigen tarief.
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Let op: inkomen wordt slechts een keer belast. Dit betekent dat als het inkomen
in een bepaalde box valt het niet belastbaar is in een andere box.

Er wordt inkomstenbelasting geheven van:
Binnenlands belastingplichtigen - Natuurlijke personen die in Nederland wonen.
Buitenlands belastingplichtigen - Natuurlijke personen die niet in Nederland
wonen maar wel Nederlands inkomen genieten.
Er moet belasting betaald worden over het belastbaar inkomen.

Persoonsgebonden aftrek
Sommige lijfrentepremies, betaalde partneralimentatie, ziektekosten en giften
zijn aftrekposten en worden samengevoegd tot de persoonsgebonden aftrek in
de inkomstenbelastingaangifte. Eerst in box 1, dan in box 3 en, indien van
toepassing, in box 2. Blijft er een restant over, dan gaat dit mee naar volgend jaar.

Fiscaal partnerschap
De mogelijkheid bestaat om inkomsten per partner te verdelen
(belastingvoordeel behalen). Ook als iemand samenwoont, kan er sprake zijn van
een fiscaal partnerschap. In de wet is vastgelegd wanneer twee personen fiscale
partners zijn:
Wanner ze volgens de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) ingeschreven
staan op hetzelfde woonadres.

Daarnaast moet worden voldaan aan een of meerdere van onderstaande criteria:

● Allebei meerderjarig zijn en samen een notarieel samenlevingscontract
afgesloten hebben.

● Samen een kind hebben.
● De een heeft een kind van de ander erkend.
● Bij een pensioenfonds aangemeld zijn als pensioenpartners.
● Samen eigenaar van een eigen woning zijn waarin beiden wonen.
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● Allebei meerderjarig zijn met op het adres een minderjarig kind van een
van beiden ingeschreven (samengesteld gezin).
Wanneer deze situatie geldt, maar een deel van de woning wordt verhuurd
aan degene die op hetzelfde adres staat ingeschreven? Als er sprake is van
verhuur op zakelijke gronden, dan is er geen sprake van fiscale partners,
maar er moet wel een schriftelijke huurovereenkomst zijn.

● Meerderjarig zijn en met een minderjarig kind verblijven in een
opvangwoning of een huis voor beschermd wonen via de Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015. Die woning bewonen samen met
een meerderjarige die volgens de gemeente ook op dat adres staat
ingeschreven, maar met die persoon geen fiscale partner? Dan dienen
beiden hiervoor een verzoek te doen en te voldoen aan een aantal
voorwaarden.

● Fiscale partners geweest zijn in het jaar ervoor.

Heffingskortingen
Gecombineerde inkomensheffing = de som van de belastingbedragen in box 1, 2
en 3.

Standaardheffingskorting =
- algemene heffingskorting
- arbeidskorting
- inkomensafhankelijke combinatiekorting
- jonggehandicaptekorting
- ouderenkorting
- korting voor groene beleggingen

Gecombineerde inkomstenheffing -/- standaardheffingskorting = verschuldigde
belastingen

Algemene heffingskorting
Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting. De hoogte van de
algemene heffingskorting is € 2.837 voor iedere belastingplichtige. Dit betekent
dat maandelijks (ongeveer) de eerste € 500 van het inkomen belastingvrij is.

Arbeidskorting
Een belastingplichtige heeft recht op arbeidskorting als hij een van de volgende
inkomsten heeft: loon, winst uit onderneming of resultaat uit overige
werkzaamheden. De arbeidskorting wordt berekend over de inkomsten uit
tegenwoordige arbeid (de arbeidskortingsgrondslag). Er wordt onderscheid
gemaakt tussen hoge en lage inkomens, waarbij de arbeidskorting voor hoge
inkomens iets lager ligt dan die voor lage inkomens. De maximale arbeidskorting
2021 bedraagt € 4.205.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting
Iemand met een inwonend kind kan recht hebben op inkomensafhankelijke
combinatiekorting. De korting is in 2021 maximaal € 2.815.
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Box 1 – Inkomen uit werk en woning
Box 1 bestaat uit verschillende inkomstenbestandsdelen. Loon, winst uit
onderneming, overige werkzaamheden, periodieke uitkeringen, inkomsten uit
woning en privégebruik auto.

Winst uit onderneming – Ondernemingen zonder rechtspersoon,
eenmanszaken, vennootschap onder firma, zelfstandige beroepsbeoefenaren.
De winst bestaat uit: omzet verminderd met de kosten (= winst).

Resultaat uit overige werkzaamheden – Freelance, bijklussen, honoraria,
beschikbaar stellen van vermogen.

Periodieke uitkeringen en verstrekkingen – Lijfrente, partneralimentatie �
Kinderalimentatie, kinderbijslag en zorgtoeslag zijn niet belast in box 1.
Inkomsten uit woning – Eerste eigen koopwoning (anders box 3). In veel gevallen
zijn de inkomsten uit de eigen woning negatief.  Zie hoofdstuk 7.7 voor
uitgebreidere informatie.

Tarieven 2021 van de schuiven in box 1 zijn:
1 = tot € 68.508 = 37,1%
2 = vanaf € 68.508 = 49,50%

Winst uit onderneming
Dit zijn eenmanszaken, vennootschap onder firma (vof) of andere vormen die
geen rechtspersonen zijn. Inkomsten vermindert met zakelijke kosten is de winst
uit de onderneming. De winst kan verminderd worden met de
ondernemersaftrek (o.a. zelfstandigenaftrek en startersaftrek) en de
MKB-vrijstelling van 14 procent.

Resultaat overige werkzaamheden
Niet vallende onder een onderneming of loondienst. Dit is bijvoorbeeld freelance
werk.

Periodieke uitkeringen en verstrekkingen
Lijfrenten of ontvangen partneralimentatie.

Inkomsten uit eigen woning
Er moet sprake zijn van een hoofdverblijf anders wordt de woning belast in box 3.

Eigenwoningforfait =  percentage x WOZ-waarde
Kosten van de eigen woningschuld zijn aftrekbaar, zoals hypotheekrente. Ook zijn
bij de notariskosten voor de hypotheek de taxatiekosten en afsluitkosten voor de
hypotheek aftrekbaar.

Meestal zijn de aftrekbare kosten hoger dan het eigenwoningforfait, waardoor de
inkomsten eigen woning negatief zijn en de rest van de inkomsten in box 1
verminderen. Dit levert het belastingvoordeel op.
Is de schuld volledig afgelost dan hoeft er geen eigenwoningforfait opgegeven te
worden in box 1.
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Is de eigewoningforfait hoger dan de aftrekbare rente, dan hoeft het bedrag dat
boven de aftrekbare rente uitkomt niet in box 1 opgenomen te worden (per saldo
dus 0).

Vanwege de kredietcrisis die in 2007 is begonnen, zijn er veel woningbezitters
door dalende huizenprijzen in de problemen gekomen. De hypotheek was
aanzienlijk hoger dan de waarde van de woning (de woning staat onder water).
Om te zorgen dat huizenbezitters meer aflossen op de schuld van de woning is er
met ingang van 2013 wetgeving tot stand gekomen. Vanaf 2013 is de rente voor de
eigenwoningschuld alleen aftrekbaar als de lening lineair of annuïtair wordt
afgelost. Voor mensen met een hypotheek voor 31 december 2012 geldt
overgangsrecht. De hypotheekrente blijft aftrekbaar, ook als zij niet aflossen op de
lening. Dit geldt ook als zij oversluiten naar een andere geldverstrekker of naar
een andere hypotheekvorm.

Bijleenregeling is van toepassing als een woning verkocht is met winst en de
nieuwe woning volledig met schuld is gefinancierd. Een deel van de rente is dan
niet aftrekbaar.

Box 2 – Inkomen uit aanmerkelijk belang
Als iemand 5 procent of meer in een B.V. of N.V. bezit, is er sprake van aanmerkelijk
belang. Over deze inkomsten moet hij over 2021 26,5 procent belastingbetaling in
box 2. Dit zijn inkomsten uit dividend of uit verkoop van B.V. of N.V.

Box 3 – Inkomen uit vermogen
Over vermogen dat je per 1 januari bezit, moet je vermogensbelasting betalen. Het
vermogen kan zijn spaargeld, aandelen, obligaties, onroerende zaken
(bijvoorbeeld tweede woning of vakantiewoning) of kapitaal en
lijfrenteverzekeringen.
Er wordt niet gekeken naar de werkelijke inkomsten. Maar naar een fictief
percentage.

Schijf Grondslag Percentag
e
0,03%

Percentag
e
5,69%

Gemiddeld rendement

1 Tot € 50.000 67% 33% 1,898%
2 € 50.000 -

€ 950.000
21% 79% 4,501%

3 Vanaf €
950.000

0% 100% 5,69%

De volgende zaken vallen onder de rendementsgrondslag:
- tweede woning
- schulden die niet in box 1 vallen
- contant geld
- spaartegoeden
- beleggingen
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De Belastingdienst gaat ervan uit dat een bedrag tot € 50.000 voor 67 procent als
spaargeld wordt aangehouden en dat 33 procent wordt belegd. Er wordt
aangenomen dat met het belegde geld een rendement van 5,69 procent wordt
behaald. Gemiddeld wordt er een rendement van 1,898 procent over € 50.000
gehaald. Vanaf schijf 3 valt het volledige vermogen onder het tarief 5,695 procent
(als aanname dat het volledig belegd is).
Over het berekende rendement moet er over 2021 inkomstenbelasting van 31
procent betaald worden.

Heffingsvrije vermogen = Over dit bedrag is geen
vermogensrendementsheffing van toepassing. 2021 = € 50.000, met een fiscaal
partner € 100.000.

Grondslag sparen en beleggen = Vermogen na aftrek heffingsvrijvermogen. Dit
zijn de bezittingen minus de schulden.

Voorbeeld

Vermogen € 120.000
Schulden € 23.000
Schulddrempel € 3.000

Berekenen box 3 grondslag sparen en beleggen:
120.000 -/- (23.000-/-3.000) = 100.000
100.000 -/- 50.000 (= minus heffingsvrije vermogen)
€ 50.000 = grondslag sparen en beleggen

Berekenen box 3 te betalen belasting 2021:
€ 50.000 x 67% x 0,03% = € 10,05
€ 50.000 x 33% x 5,69%  = € 938,85

€ 10,05 + € 938,85 = € 948,90
€ 948,90 x 31% = € 294,16 te betalen inkomstenbelasting

4.3 Omzetbelasting
Belastingen over verkopen van diensten of goederen wordt omzetbelasting (ook wel
belasting toegevoegde waarde = btw) genoemd. Er zijn verschillende tarieven.
9 procent is het lage tarief voor onder andere voedingsmiddelen en 21 procent is het
hoge tarief voor luxeproducten, zoals elektronica.

Assurantiebelasting
De belasting over de verzekeringen is assurantiebelasting. De assurantiebelasting is
niet terug te vragen van de Belastingdienst (bij btw is dit meestal wel mogelijk voor
bedrijven).  Over de volgende verzekeringen is geen assurantiebelasting verschuldigd:
levens- en pensioenverzekeringen, medische verzekeringen,
transportgoederenverzekeringen en herverzekeringen.
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5.1 Verdeling zonder testament
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Als er iemand overlijdt, dan kan er vermogen overblijven. Dit heet nalatenschap.
De overledene heet erflaten en degene die erft, heet erfgenaam.
Vermogensoverdracht kan op twee manieren:

1. wettelijk erfrecht
2. testament of uiterste wilsbeschikking

5.1 Verdeling zonder testament (wettelijk erfrecht)
In het Burgerlijk Wetboek (BW) zijn regels opgenomen over wettelijk erfrecht. Dit
recht is van toepassing indien een overledene niets geregeld heeft voor zijn
nalatenschap in bijvoorbeeld een testament.

Er zijn vier groepen erfgenamen:

Wie zijn het? Verdeling erfenis?
Groep 1 Echtgenoot (ook geregistreerd

partner) kinderen en
kleinkinderen

Gelijke delen

Groep 2 Ouders, broers en zussen Verdeling over de ouders: zijn er
broers/zussen dan erven de ouders
ieder minimaal 25%, de overige delen
verdelen de broers en zusters in
gelijke delen. Halfbroers/-zusters 50%
van het deel van een volle broer/zuster

Groep 3 Grootouders Gelijke delen (er is vaak
plaatsvervulling van toepassing door
ooms, tantes, neven en nichten)

Groep 4 Overgrootouders Gelijke delen (ook plaatsvervulling in
veel gevallen). Is er geen
plaatsvervulling dan gaat de
nalatenschap naar de Nederlandse
staat.

De verdeling van de nalatenschap gebeurt op basis van rangorde en
plaatsvervulling.

Rangorde – In de groep (zie hierboven) kan niet geërfd worden indien er nog
mensen zijn in de vorige groep.

Plaatsvervulling – Dit betekent dat afstammelingen (dus niet de erfgenaam) de
erfenis ontvangen.

Voorbeeld plaatsvervulling:
1) De erfgenaam is overleden op het moment dat de erfenis vrijkomt.
2) De erfgenaam heeft de erfenis verworpen, is onterfd of onwaardig.
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5.2 Wettelijke verdeling
Is er een echtgenoot en tenminste één kind dan is er sprake van een wettelijke
verdeling.
De langstlevende echtgenoot krijgt het volledige eigendom van de goederen die
in de nalatenschap vallen. De kinderen krijgen een vordering op de langstlevende
echtgenoot. Ook de schulden gaan over naar de langstlevende echtgenoot.
NB: Dit geldt voor het gezamenlijk vermogen (bij een huwelijk vanaf 2018).

Ook is er vaak erfbelasting, die betaald moet worden. Er moet rekening gehouden
worden met vrijstellingen voor de erfbelasting waar de kinderen recht op
hebben. De betaalde erfbelasting door de langstlevende echtgenoot wordt in
mindering gebracht op het erfdeel van de kinderen.

De wettelijke verdeling kan ongedaan gemaakt worden. De erfenis wordt niet
verworpen maar er wordt verklaard de erfenis volgens de Wet niet te willen. Dan
behoort de erfenis aan de langstlevende echtgenoot en aan de kinderen.

Bij een wettelijke verdeling krijgen de kinderen een niet-opeisbare geldvordering
op de langstlevende echtgenoot. Kinderen zijn niet aansprakelijk voor schulden in
de nalatenschap. Pas op het moment van overlijden of faillissement van de
langstlevende echtgenoot is de vordering opeisbaar. De erflater (overledene) kan
in het testament meer gebeurtenissen vermelden waarbij de vordering direct
opeisbaar wordt.

5.3 Mogelijkheden erfgenamen
Een erfenis kun je op verschillende manieren behandelen. Zuiver aanvaarden,
beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Methode Toelichting

Zuiver aanvaarden Er is geen formaliteit vereist en de erfenis kan schriftelijk,
mondeling of stilzwijgend gebeuren. Er is geen mogelijkheid
meer om het na het zuiver aanvaarden te verwerpen of
beneficiair te aanvaarden.
NB: Maak geen rechtshandeling over de nalatenschap waaruit
blijkt dat de erfenis zuiver aanvaard is. Bijvoorbeeld: 1) verdeel
het spaargeld niet 2) Bestel geen pizza op kosten van de
overledene (pinnen).

Beneficiair
aanvaarden

Er is dan geen aansprakelijkheid voor schulden. Bijvoorbeeld als
er meer schulden zijn dan opbrengsten. Er moet bij beneficiair
aanvaarden een verklaring bij de griffie van de rechtbank
verkregen worden.

Verwerpen De erfenis niet accepteren. Er is dan nooit sprake geweest van
erfgena(a)m(en). Dit moet gedaan worden door een verklaring
bij de rechtbank.
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5.4 Het testament
Testamentair erfrecht geeft de wil van de overledene weer. Dit kan als er een
andere verdeling gewenst is dan zoals bij de wet geregeld is. Een testament wordt
ook wel uiterste wilsverklaring genoemd. Een notaris maakt het testament op en
registreert het bij het Centraal Testamentenregister van het ministerie van
Justitie in Den Haag. Iemand die een testament bij een notaris laat maken,
noemen we testateur. Een testament kan opgemaakt worden door personen
ouder dan 16 jaar.

Codicil
Een codicil kan gelden als uiterste wil. Er zijn beperkte mogelijkheden:

- wensen over de begrafenis of crematie
- wensen over bepaalde goederen
- wensen over orgaantransplantatie

Drie eisen geldigheid codicil: Een codicil moet handgeschreven zijn en voorzien
zijn van een datum en een handtekening.

Uitsluitingsclausule – Dit betekent dat de erfenis nooit in een gezamenlijke
boedel valt. Er wordt mee voorkomen dat bijvoorbeeld de erfenis bij schoonfamilie
terechtkomt.
Onterven – Dit gebeurt indirect door bepaalde personen niet in het testament op
te nemen.
Legitiem portie – Ondanks dat kinderen niet benoemd zijn in een testament
kunnen ze toch een deel opeisen. Dit is de helft van het wettelijke deel. Partners
kunnen geen legitiem portie opeisen!

Testamentaire beschikkingen
Er zijn verschillende manieren om de nalatenschap te verdelen. Veelvoorkomende
zijn het benoemen van de executeur, toekennen van een legaat of aanwijzen van
een voogd.

1. Benoemen van de executeur – De persoon die het testament mag
uitvoeren. Dit kan iedereen zijn die in ieder geval meerderjarig is en niet
onder curatele staat.

2. Toekennen legaat – Testamentaire beschikking waarbij de erflater aan een
of meerdere wettelijke erfgenamen of derden, geld of goederen legateert.
Een legataris is een ontvanger van het legaat.

3. Aanwijzen voogd – Aanwijzen van een persoon die wettelijk
vertegenwoordiger wordt over de minderjarige kinderen. Dit in geval van
overlijden van beide ouders.

5.5 Erfbelasting
Er moet belasting betaald worden over de erfenis. Dit is de erfbelasting (voorheen
successierecht). Afhankelijk van wie erft, is er een vrijstelling en een bepaald
percentage van toepassing. Het bedrag van de nalatenschap moet berekend
worden en vervolgens worden de volgende tarieven gehanteerd:

Tarieven 2021

30



Waarde erfenis Partner  Samenwoner
(pleeg)kind
Kind met een
handicap

Kleinkinderen en
verdere
afstammelingen

Overige erfgenamen
Aanverwanten Andere
relatie met
overledene (zoals broer
en zus)

€ 0 - € 128.750 10% 18% 30%
€ 128.750 en
meer

20% 36% 40%

Vrijstellingen 2021

Partner Kind of
kleinkind

Ouder Kind met een
beperking

Andere
erfgenaam

€ 671.910 € 21.282 € 50.394
€
63.836

€ 2.244

Bron: Belastingdienst

Als er een schenking heeft plaatsgevonden vlak voor overlijden dan moet dit ook
worden verrekend. Uiteindelijk blijft als de berekening is gemaakt belastbare
verkrijging over.

Er moet binnen acht maanden na overlijden aangifte erfbelasting worden
gedaan. Er kan uitstel gevraagd worden van betaling bij de belastingdienst als er
onvoldoende geld beschikbaar is om de erfbelasting te betalen. Bijvoorbeeld als
er alleen een woning is nagelaten. Er wordt een conserverende aanslag
opgelegd.

5.6 Schenkbelasting (Successiewet)
De schenker gaat erop achteruit en de verkrijger erop vooruit. Er is sprake van
vrijgevigheid. De ontvanger moet de schenkbelasting betalen bij het ontvangen
van een geldbedrag maar ook bij een koop die lager is dan de marktwaarde.
De tarieven zijn hetzelfde als de erfbelasting. De vrijstelling liggen wel anders
(lager bij schenkbelasting). Aan een kind kan er bijvoorbeeld € 6.604 per jaar
geschonken worden.

Er is een eenmalige vrijstelling mogelijk indien dit bestemd is voor de aankoop
van een woning, aflossing hypotheek of verbouwing woning tot € 105.302.
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