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De veertiende tip van dit jaar wordt inderdaad gewijd aan de estate planner die de
goede doelen verlost heeft van de schenk- en erfbelasting. Weet u nog hoe het is
gegaan? We verwijzen hiervoor naar de website van Berghoef Accountants te Aalsmeer
onder het opschrift Cruijff-logica en goede doelen, alwaar het door Tom Domic mooi
verwoord is:
‘“Zeg, het is toch een beetje raar dat een Goede Doelen Stichting schenkbelasting
moet betalen over ontvangen schenkingen? Dat ken niet de bedoeling zijn, als ik
jullie was zou ik dat veranderen”. Verbaasd keek de Staatssecretaris van Financiën
om toen hij in het stadion tijdens een interland van het Nederlands Elftal plotseling
op de schouder werd getikt. Nog verbaasder was hij toen hij recht in het gezicht
keek van Johan Cruijff. Enigszins stamelend antwoordde hij de levende legende
dat hij zou kijken wat hij kon doen. Waar gebeurd. In oktober 2005. En op 1 januari
2006 was de relevante fiscale wetgeving aangepast. Vanaf die datum zijn
schenkingen aan een zogenaamde ANBI belastingvrij te incasseren door diezelfde
ANBI.’
Ook dit aspect van de grote invloed van ‘nummer 14’ mogen en zullen wij estate
planners niet vergeten. Wat het goededoeltestament betreft: EstateTip 2005-44 was
getiteld Het ‘Johan Cruijff Testament’ 0% is pas echt ‘vrij van recht’.
Het zal niet verbazen dat wij deze EstateTip destijds afsloten met de gedachte:
‘Wellicht moeten we zelfs rekening houden in het testament met de afschaffing van
het ‘vrij van recht’-forfait? In deze geldt, om in voetbalsferen te blijven, ‘elk voordeel
heeft een nadeel.’
U weet hoe het met dit bijzondere forfait is afgelopen. Het is overigens goed om te
constateren dat de spreuk: elk voordeel heeft een nadeel, in de wondere wereld der
estate planning nogal eens gebruikt wordt, aangezien de keerzijde van een technische
ingreep ook steeds goed belicht dient te worden. Je hebt immers ‘het eerste’ en ‘het
tweede’ overlijden, om maar eens iets te noemen. En boven aan de schijf, oftewel in het
huwelijksvermogensrecht, heet het in de woorden van Cruijff: Alleen kun je niets, je moet
het samen doen. En tegen de wetgever zegt de estate planner: Vaak moet er iets
gebeuren voordat er iets gebeurt.
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Een andere spreuk van Johan die onder de estate planners veelvuldig te horen is, is:
Simpel is het moeilijkst. En wat te denken van de frase: Je moet schieten anders kun je
niet scoren. Wijsheden die in de estate planning iedere dag weer opgaan. Oftewel: doe
aan boedelmenging, schenk en testeer! En aangezien estate planners uiteraard foutloos
willen werken, laten zij zich leiden door het beginsel: Voordat ik een fout maak, maak ik
die niet. Zelfs estate planners werken immers met modellen. En af en toe wordt een
cliënt om bestwil zelfs voorgehouden: Als ik zou willen dat je het begreep, zou ik het wel
beter uitleggen.
En tot slot zal iedereen (wat Johan betreft) het volgende onderschrijven. Sterker nog, het
is afgelopen weken reeds gebleken: In zekere zin ben ik waarschijnlijk onsterfelijk.
Tot volgende week!
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