Met je
ouders
over
geld
praten...
Spiekbrief met handige tips!

Praten over geld is niet makkelijk,
en met je ouders al helemaal niet.
Toch is het wel belangrijk om op een
gegeven moment te weten hoe zij
hun geldzaken hebben geregeld. Dat
voorkomt onduidelijkheid op het
moment dat het te laat is.
Maar welke onderwerpen zijn handig
om te bespreken? Wij helpen je op
weg met deze spiekbrief!
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Inkomen
& vermogen
Hoe zitten jouw ouders er later bij?
Je wilt dat je ouders het goed hebben. Nu, maar zéker
ook later. Vraag je ouders hoe ze hun pensioen geregeld
hebben. Dat pensioen kan uit verschillende onderdelen
bestaan:
• AOW: De Algemene Ouderdoms Wet. Die gaat voor
iedereen in vanaf de pensioenleeftijd. Dus ook voor je
ouders.
• Werkgeverspensioen: De AOW kan worden
aangevuld met een pensioen dat ze bij hun
werkgever opbouwen.
• Lijfrente: Daarnaast kunnen ze hun pensioen
aanvullen met een lijfrente(verzekering). Deze
spaarrekening keert na de pensioendatum elke maand
een bedrag uit.
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Inkomen
& vermogen
En wat als een van je ouders wegvalt?
Je wilt er natuurlijk niet aan denken, maar stel dat
een van je ouders overlijdt. Heeft de ander dan nog
voldoende inkomen? Informeer wat zij hebben geregeld.
• Partnerpensioen: De meeste pensioenregelingen
hebben een partnerpensioen (in sommige regelingen
heet dit een nabestaandenpensioen). Als degene
overlijdt die pensioen heeft opgebouwd, dan ontvangt
de achterblijvende partner een maandelijks bedrag.
• Overlijdensrisicoverzekering: Een
overlijdensrisicoverzekering keert uit als een van je
ouders overlijdt. Vaak wordt hiermee de hypotheek
afgelost, zodat de ander in het huis kan blijven
wonen.
• Pensioen bij scheiding: Is je vader of moeder al
eens getrouwd geweest? Dan heeft de ex-partner
recht op 50% van het ouderdomspensioen dat is
opgebouwd tijdens de periode dat zij getrouwd
waren. Daarnaast kán de ex-partner recht hebben op
partnerpensioen dat is opgebouwd tot de scheiding,
maar dit verschilt per pensioenregeling.
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TIP
Weten je ouders niet precies hoeveel pensioen
ze hebben opgebouwd? Een overzicht van
AOW en werkgeverspensioen vinden ze op
mijnpensioenoverzicht.nl.

AOW
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Deel de tip!
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Schulden
Financiële problemen: Veel mensen hebben ze, bijna
niemand praat erover. Toch is praten de manier. Of het
nu om jouw schulden gaat, of die van je ouders. Zet een
eerste stap richting de oplossing door de schulden in
kaart te brengen.
• Hoeveel schulden zijn er?
• Waar zijn er schulden gemaakt?
Is het mogelijk betalingsregelingen te treffen?
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TIP
Handig: het Nibud heeft een stappenplan voor hulp
bij financiële problemen. In 5 overzichtelijke stappen
breng je je schulden in kaart en word je geholpen
om je financiën weer op de rails te krijgen.
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Schenken
& lenen
Voor een koophuis heb je steeds meer eigen geld nodig.
Misschien kunnen je ouders helpen door je een bedrag
te schenken of te lenen. Dat kan op verschillende
manieren:
• Belastingvrij schenken: Jaarlijks geldt een
vrijstelling van €5.320,-. Tot deze grens hoef je er
geen belasting over te betalen. Voor kinderen van 18
tot 40 jaar geldt een eenmalig verhoogde vrijstelling
van €25.526,-. Bespreek dat met een notaris.
• De Jubelton: Ouders mogen hun zoon of dochter
eenmalig een bedrag van €100.000,- belastingvrij
schenken. Dat wordt de ‘Jubelton’ genoemd. Maar
die moet dan wel gaan naar een verbouwing, huis of
aflossing van een hypotheekschuld.
• Lenen: Met een lening van je ouders kun je een
duurder huis kopen. Maar je moet daar wel rente over
betalen. Een financieel specialist kan jullie hierover
informeren.
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TIP
Erf je later geld van je ouders? Dan moet
je daar erfbelasting over betalen. Door nu
al geld ‘met de warme hand’ te schenken,
bespaar je op die erfbelasting.
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Wonen
Iedereen wordt ouder, ook je ouders. Als ze gezond
blijven, kunnen ze zelfstandig blijven wonen met
relatief weinig zorg. Maar wat gebeurt er als ze
gezondheidsklachten krijgen? Praat bijtijds met je
ouders hoe zij dit voor zich zien.
Hebben ze verhuisplannen of blijven
ze hier zo lang mogelijk wonen?
Als het lichaam minder wordt, willen ze dan
aanpassingen aan het huis of naar een
verpleeghuis?
Is de hypotheek afgelost? Zo niet, wanneer wel? En
een (eventuele) vakantiewoning?
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TIP
Bespreek met je ouders hoe zij willen wonen als
ze gezondheidsklachten krijgen. Willen ze zo lang
mogelijk zelfstandig wonen? Ook de gemeente
kan hulp bieden met advies en informatie.
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Afscheid
70% van de Nederlanders praat niet over doodgaan.
Dus weet bijna niemand wat hun (laatste) wensen zijn.
Dat kan tot vervelende situaties en zelfs ruzies leiden.
Durf je ouders naar hun wensen te vragen.
Hoe zien zij hun afscheid? Welke muziek? Wat
voor sfeer?
Willen ze begraven of gecremeerd worden? En
waar dan?
Welke vrienden, familieleden of collega’s moeten een
uitnodiging krijgen?
Hebben ze een uitvaartverzekering?
Hoe wordt de inboedel verdeeld?
Waar gaan de huisdieren naartoe?
Vraag of zij een testament hebben opgesteld. In 			
dit document staat wat er gebeurt met hun erfenis
en eventuele schulden. Weet dat als ze niets op 				
papier zetten, de wet bepaalt.
Als één ouder overlijdt of er is sprake van een 					
eenoudergezin: is er gedacht aan wilsbekwaam en 		
levenstestament? Hierin wordt vastgelegd wie 				
belangrijke beslissingen neemt als je vader of moeder
dat niet meer kan.
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Afscheid
Waar liggen belangrijke papieren zoals
verzekeringen, pensioenpolissen en
belastingdocumenten?
Vraag je ouders een overzicht te maken wat zij 				
hebben geregeld én waar. Hoeveel spaarrekeningen
en beleggingen zijn er? Welke abonnementen?
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TIP
Een goed moment vinden om over de dood te
praten blijft lastig. Maar juíst als er geen directe
aanleiding is, kan het gesprek luchtig blijven. Het
onderwerp is dan minder beladen en iedereen
kan vrijuit praten.
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Meer over geld
Bekijk de video
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