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Als je er niet meer bent

Jacqueline: Je wordt bestookt met reclame die meldt dat als je ook 
maar iets om je nabestaanden geeft, je je uitvaart van A tot Z moet 
verzekeren. Nu is dat niet altijd noodzakelijk, maar het kan geen kwaad 
om stil te staan bij de financiële gevolgen van jouw overlijden, of om na 
te denken over wie er voor de kinderen zorgt als jij en je partner iets 
overkomt. Ik ken een schrijnend voorbeeld van een gezin dat tijdens de 

vakantie bij een verkeersongeluk betrokken raakte. De ouders overleef-
den dit niet, de kinderen wel. Terug op Schiphol stonden zowel de 
familie van de man als die van de vrouw de kinderen op te wachten. 
Beide families bedoelden het goed, maar kwamen er niet uit wie er voor 
de kinderen mocht zorgen. Tijdens de ruzie moesten de kinderen naar 
een pleeggezin. Voorkom dit soort situaties en regel je zaakjes tijdig!

Je duwt het liever weg, maar wat moet er 
gebeuren als een van jullie overlijdt?

• Voogd
Laat bij de notaris een voogd vastleg-
gen. Dit kan in je testament of in een 
aparte akte. Een voogd is iemand die 
voor jouw kinderen zorgt wanneer jij en 
je partner overlijden. Het is uiteraard 
verstandig om dit vooraf met de betref-
fende persoon te bespreken. Tevens 
kun je een bewindvoerder aanwijzen, 
iemand die over het geld van je kinde-
ren gaat. Dit kan dezelfde persoon als 
de voogd zijn, maar dat hoeft niet.

• TesTamenT
Hoe meer geld je hebt, des te verstan-
diger het is om een testament op te 
stellen. Zonder testament vererft je 
vermogen volgens het erfrecht. Dat wil 
zeggen dat je kinderen en je echtge-
noot erven. Let op, samenwoners erven 
dus niet automatisch van elkaar! 

• Pensioen
Ben je in loondienst, dan krijgt je man 
doorgaans bij jouw overlijden een nabe- 
staandenpensioen. Op je pensioenover-
zicht kun je zien hoeveel dit is. Als je 
vaak van baan bent gewisseld kan dit 
nog wel eens tegenvallen. Ook hierbij 

tip Maak een Map waarin alle 
belangrijke stukken zitten, zoals 

testaMent, pensioenoverzicht 
en levensverzekeringen. 
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is het weer opletten voor de samenwo-
ners; heb je je partner wel als zodanig 
opgegeven bij je pensioenuitvoerder? 
Vaak wordt een samenlevingscontract 
als ‘bewijs’ gevraagd. Zolang jullie 
kinderen onder de 18 jaar zijn, krijgt de 
langstlevende tevens een ANW-uitkering 
(Algemene Nabestaanden Wet).

• oVerlijdensrisico
Wil je dat je partner met de kinderen in 
jullie huis kunnen blijven wonen als jij 
komt te overlijden? Vaak is er een 
levensverzekering bij de hypotheek 
afgesloten die uitkeert. Kan je partner 
(het restant van) de hypotheek alleen 
dragen? Houd hierbij rekening met het 
nabestaandenpensioen en de ANW- 
uitkering van de overheid. Lukt dit niet, 
sluit dan zelf een overlijdensrisicoverze- 

kering af. In zo’n verzekering bouw je 
geen kapitaal op, maar de premie is dan 
ook beperkt. Ook als jij geen kostwinner 
bent is dit verstandig. Zo heeft je partner 
de mogelijkheid om minder te werken en 
meer voor de kinderen te zorgen als jij er 
niet meer bent.

• UiTVaarT
Een uitvaart kost al gauw zo’n € 10.000. 
Komen jouw nabestaanden hierdoor in  
de problemen bij jouw overlijden? Dan is 
een uitvaartverzekering verstandig. Je 
kinderen zijn vaak gratis meeverzekerd. 
Hebben jullie genoeg geld om dit op te 
vangen? Laat een uitvaartverzekering dan 
zitten, dergelijke verzekeringen zijn erg 
duur. Goedkoper is het om je overlijdens- 
risicoverzekering met € 10.000 te 
verhogen.

Fo
to

g
r

a
Fi

e
: F

r
e

sh
 im

a
g

e
s 

e
n

 p
r

iv
É

B
e

e
LD


