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IN GOEDE EN KWADE DAGEN …

Bo

er

De meeste jonge mensen gaan ervan uit dat ze onsterfelijk zijn en zijn niet voorbereid op een onverwacht
overlijden van een dierbare. Maar voor de nabestaanden kunnen de gevolgen van een overlijden een financiële
kater betekenen. Die gevolgen zijn nog groter wanneer de overledene één of meer kinderen heeft.

Caroline Tack, KBC

De continuïteit van het bedrijf
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Wanneer het de bedrijfsleider is die
overlijdt, start er niet alleen een rouwproces. Het bedrijf moet immers verder
gerund worden zonder de arbeid, maar
ook de kennis en knowhow van de overledene. De langstlevende partner heeft
plots heel wat zorgen, want hij/zij moet
de continuïteit verzekeren, want de cyclus van de veestapel en de teelten kan
niet stilvallen. De meeste vaste kosten,
zowel privé- als beroepsmatige kosten,
lopen door en er zijn bijkomende kosten
van de uitvaart en de verschuldigde erfbelasting.
Een familiale onderneming kan geërfd
worden tegen gunstige voorwaarden. Op
alle bedrijfsmatig gebruikte goederen is
in rechte lijn een vlak tarief van 3% erfbelasting van toepassing, tenminste als
het bedrijf minstens 36 maanden verder
uitgebaat wordt. Hierdoor is er nood aan
bijkomende arbeid op het bedrijf. Soms
zullen collega’s aanbieden om een tijdje
gratis te helpen op het bedrijf van de
overledene, maar dat is niet zo vanzelfsprekend. Na verloop van tijd zal steeds
overgeschakeld moeten worden op professionele bedrijfshulp. Leden van Werkers kunnen hiervoor agrobedrijfshulp
inschakelen tegen een sterk gereduceerd uurtarief.

De financiën
Wanneer iemand overlijdt, worden zijn
financiële tegoeden bij alle banken ge-

en het bedrijf financieel verder kunnen.
Doordat de langstlevende bij het overlijden van de verzekerde onmiddellijk over
de gelden kan beschikken, ongeacht of
de rekeningen al dan niet nog geblokkeerd zijn, is continuïteit van de bedrijfsvoering gegarandeerd.

Leed verzachten
Het is niet zo eenvoudig om na te denken
over wat er zou gebeuren met de naaste
omgeving, de bezittingen of het bedrijf bij
een plots afscheid. Door tijdig een aantal
zaken te regelen, kan je de zware gevolgen voor de achterblijvers enigszins aanpakken. Er zijn oplossingen voor het beperken van de financiële, arbeidstechnische en erfrechtelijke problemen bij een
overlijden. Ze kunnen geenszins de emotionele pijn van het rouwproces verzachten,
maar wel deels het financiële leed. n
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Zonder een eigen regeling via een testament wordt de erfenis van de overledene
verdeeld volgens de wettelijke regels. Bij
gehuwden bepaalt de wet dat de blote eigendom aan de kinderen toekomt en het
vruchtgebruik aan de langstlevende
echtgeno(o)t(e). Indien de kinderen minderjarig zijn, wordt een vrederechter
aangesteld om hun belangen te verdedigen en om hun vermogen te beheren en
te beschermen. De langstlevende ouder
moet dan voor alle beslissingen het akkoord van de vrederechter vragen. De
ouder is dan bijvoorbeeld niet vrij om de
woning te verkopen of een ander onroerend goed dat in mede-eigendom is met
de kinderen.
Partners met een goed huwelijkscontract,
dat een keuzebeding bevat, komen niet in
deze impasse terecht. Het keuzebeding,
dat door een notaris opgemaakt moet
worden, geeft de langstlevende echtgenoot de vrijheid om na het overlijden van
de partner het gemeenschappelijk vermogen (zowel roerend als onroerend) te
verdelen naar eigen wens. Soms wordt in
dezelfde notariële akte een eigen goed
– bijvoorbeeld een onroerend goed uit een
erfenis of schenking – gemeenschappelijk
gemaakt, zodat het keuzebeding ook
daarop van toepassing is.
De langstlevende heeft na het overlijden
vier maanden de tijd om de keuze te maken, dus is er tijd om advies in te winnen
over de beste verdeling op dat ogenblik.
Zo kan hij/zij aanduiden welke goederen
aan wie toekomen, bijvoorbeeld aan zichzelf of aan de kinderen, in volle eigen-
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blokkeerd. Pas na het afleveren van een
erfrechtverklaring wordt het rekeningverkeer opnieuw normaal. Een gezin dat
hiervoor geen financiële oplossing heeft,
krijgt het heel moeilijk. De langstlevende
partner moet plots zijn/haar levenswijze
drastisch omschakelen. Dat is sowieso
niet gemakkelijk, maar op zo’n emotioneel moment is dat nog moeilijker.
Een tijdelijke overlijdensverzekering kan
bijdragen aan een oplossing voor de financiële problemen. Anders dan bij een
levenslange overlijdensverzekering, die
steeds uitgekeerd wordt na het overlijden van de verzekerde, wordt bij een tijdelijke overlijdensverzekering aan de
begunstigde een vooraf vastgesteld kapitaal uitgekeerd als de verzekerde
overlijdt vóór de einddatum van het contract. De verzekeringsnemer bepaalt
zelf hoelang de polis loopt en hoeveel
kapitaal zou waarborgen dat het gezin
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dom, blote eigendom of vruchtgebruik.
Zijn/haar leeftijd en toekomstplannen, de
omvang van het vermogen, de familiale
situatie en de fiscale gevolgen spelen
hierbij zeker een rol.
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... laat niks verloren gaan.
Dien je idee in via www.foodheroesaward.eu/go

