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VOORDAT JE GAAT LEZEN… 

Alle personen en situaties die in dit boek worden beschreven, zijn 
illustratief. Ze zijn een weergave van mijn persoonlijke ervaringen als estate 
planner en (levens)executeur. Natuurlijk wil ik de privacy van mijn relaties 
en cliënten waarborgen, dus de cases zijn levensecht, maar ze hebben zich 
in werkelijkheid niet zo voorgedaan als ik ze heb geformuleerd. De namen 
van personen zijn gefingeerd.
In dit boek heb ik ervoor gekozen zoveel mogelijk in de ‘jij-vorm’ en in 
spreektaal te communiceren. In mijn praktijk merk ik dat cliënten vaak 
opkijken tegen professionals in de advieswereld, die houding wordt nog 
eens versterkt door het vakjargon waarin zij spreken. 
Verder druk ik mij voor de eenvoud uit in de ‘hij-vorm’, het is minder prettig 
lezen als ik steeds ‘hij en/of zij’ moet schrijven. Als ik het over ‘hij’ heb, 
bedoel ik daar uiteraard zowel mannen als vrouwen mee.
Wanneer ik spreek over het huwelijk of huwelijkse voorwaarden, 
geldt dit ook voor het geregistreerd partnerschap of de 
partnerschapsvoorwaarden.  
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‘Waar gaat je boek dit keer over, over doodgaan?’ Als ik vrienden vertel over 

mijn idee voor een nieuw boek kijken ze mij meewarig aan. Een boek over 

de dood, dat is toch helemaal niet leuk om te schrijven!?

Het is maar hoe je het bekijkt. Ik denk dat bewustwording van het eindige 

en de confrontatie met jezelf daarover durven aangaan – voor zover je die 

tijd is gegeven uiteraard – je ook juist kan helpen invulling te geven aan 

je leven. En ook stof tot nadenken geeft over hoe je dingen voor jezelf en 

je naasten geregeld wilt hebben. Niet alleen als je dood bent, maar ook in 

de fase die daaraan voorafgaat. Of niets regelt, maar dan wel vanuit een 

bewuste keuze. 

Uit eigen ervaring

Mijn stiefvader zei vroeger altijd: ‘Als ik later met pensioen ben, ga ik met 

je moeder de wereld over reizen. Het is er helaas niet van gekomen, want 

hij stierf toen hij 63 jaar oud was. Zijn overlijden heeft mij doen beseffen 

hoe broos het leven kan zijn, maar ook hoe belangrijk het is dingen die 

je veel waard zijn niet uit te stellen tot later. Je dromen uitstellen of je 

centen opsparen voor later, wat heb je eraan als je je pensioen niet eens 

haalt? Aan de andere kant, als je net als mijn oma negentig wordt, zul je 

ook voldoende moeten hebben om later ook nog een fijn leven te kunnen 

hebben. Je zult daar een gulden middenweg in moeten vinden. 

Tijdens het ziekteproces van mijn stiefvader raakten de financiële 

middelen van ons gezin snel uitgeput. Mijn vader verloor een groot deel 

van zijn inkomen nadat hij arbeidsongeschikt was geworden en mijn 

moeder hield als belangrijkste kostwinner in combinatie met de zorg voor 

mijn vader nauwelijks het hoofd boven water. De situatie werd erger toen 

bleek dat mijn vader bij zijn overlijden nauwelijks iets had geregeld. Niet 

alleen in financiële zin, want na zijn dood stonden binnen de kortste keren 

ook zijn eigen kinderen – met wie hij nauwelijks nog contact had – op de 

stoep en begon de ruzie over zijn eigendommen.

Voorwoord
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Mijn stiefvaders ziekteproces en zijn overlijden hebben mij doen beseffen 

hoe belangrijk het is om je zaken goed te regelen als je het nog kunt. 

Ik denk dat veel mensen zich er niet van bewust zijn waarmee ze hun 

naasten opzadelen als ze niets hebben geregeld. Geldzorgen, het niet 

kunnen delen van de zorgtaken, maar ook geruzie over de nalatenschap. 

Zeker als je bedenkt dat tegenwoordig samengestelde gezinnen eerder 

gemeengoed zijn dan uitzondering, is het des te belangrijker om goede 

afspraken te maken. 

Daarnaast is het ook belangrijk dat je naasten weten wat jouw specifieke 

wensen zijn. 

Als er voldoende geld is, heb je andere problemen dan mijn familie 

ervaarde. Denk maar aan de erfbelasting die de erfgenamen over je zuur-

verdiende geld mogen betalen. Of aan de familie die al bij de kist staat te 

ruziën over de verdeling van de erfenis. 

Maar als er één misverstand bestaat, is het wel dit: ‘Ik ben niet vermo-

gend, dus ik hoef niets te regelen.’ Wat veel mensen zich bijvoorbeeld niet 

realiseren is dat de hypotheek van hun eigen woning na dertig jaar volledig 

is afgelost en dat de woning straks een belangrijke heffingsbron voor de 

erfbelasting is. Dan heb ik het nog niet eens over de waardestijging die na 

zo’n lange periode aanzienlijk kan zijn. 

Met dit boek wil ik je helpen inzicht te krijgen in wat je kunt doen voor 

jezelf en om je naasten te ontzorgen en verzorgen in de verschillende fases 

rond je eigen sterven. Ook wil ik je inspireren over zinvol nalaten. Maar 

bovenal wil ik je aansporen en helpen je nalatenschap tijdig te regelen, nu 

het nog kan. 

Ik wens je ondanks het pittige thema veel plezier bij het lezen van mijn 

boek!

Iris Brik
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Toen ik nog een stuk jonger was, beschouwde ik doodgaan als iets engs, 

iets ondefinieerbaars. En vooral als een gebeurtenis die nog ver in de 

toekomst lag. Maar naarmate de jaren vorderen, en die van anderen, denk 

ik steeds vaker na over de dood. Het is minder vanzelfsprekend geworden 

dat ik nog een lang leven heb, als ik kijk naar de mensen om mij heen die 

in der loop der tijd zijn weggevallen. Als mij zoiets overkomt, heb ik dan 

alles uit het leven gehaald? Ik weet in ieder geval zeker dat ik de tijd die mij 

nog rest op een waardevolle manier wil besteden.

Tegelijkertijd beangstigt het me hoe snel de jaren voorbijglijden, nu ik 

aan de andere kant van de levenslijn ben terechtgekomen. Want ook als 

ik wel oud word: het aftellen is toch echt begonnen. Steeds meer kom ik 

erachter dat de enige manier om tijd te rekken is minder doen en meer in 

het moment blijven, dat is best lastig want ik laat me dikwijls opjagen door 

alle plannen die ik nog heb voor de resterende tijd. 

Die tegenstelling wordt nog groter als ik mij bedenk hoezeer ik aan het 

leven hang. Ik ben gezond, ik heb een goed leven en ik geniet. Kortom, ik 

ben nog springlevend. Moet ik mij dan al bezighouden met de dood? Dit 

laatste is natuurlijk confronterend voor veel mensen, vandaar dat ze het 

thema de dood en alles wat daaraan voorafgaat liever uit de weg gaan. 

Totdat het te laat is. 

In mijn praktijk zie ik regelmatig dat ziekte en overlijden van een geliefde 

en alles wat daarmee samenhangt overdonderend is voor hun naasten. 

Hierin een leidraad bieden was voor mij een belangrijke reden om dit 

boek te schrijven. Naast de ernst van het onderwerp wil ik ook de nodige 

luchtigheid in mijn boodschap te brengen, met de spreekwoordelijke lach 

en een traan.

Als je nog 
springlevend bent
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  NOG SPRINGLEVEND? 
Volgens het ongefundeerde verhaal zou de legendarische rapper Tupac 
Amaru Shakur zijn eigen dood in scène hebben gezet. Eens in de zoveel 
tijd duikt er een ‘bewijs’ op waaruit blijkt dat hij nog in leven is. Meestal 
zijn dit foto’s of een aanwijzing in de lyrics.
De Amerikaanse rapper werd in september 1996 vanuit een passerende 
witte Cadillac in zijn auto neergeschoten, maar er is nooit opgelost wie 
verantwoordelijk was voor deze aanslag. Zes dagen na het voorval over-
lijdt de rapper in een ziekenhuis in Las Vegas. Het nieuws over zijn dood 
heeft een enorme impact op hiphop-fans overal ter wereld. Sommige 
fans zijn zo geschokt dat zij niet kunnen of willen geloven dat hun idool 
is overleden. Een veelgehoorde theorie is dat de artiest zijn dagen slijt op 
Cuba of in Maleisië. Hoe komt het dat fans al jaren twijfelen aan de dood 
van deze hiphop legende?
Na zijn dood zijn er nog acht verschillende albums van Tupac verschenen, 
waardoor fans geloven dat de rapper stiekem nog steeds in leven is. De 
platenmaatschappij claimt dat dit oude nummers zijn die Tupac voor zijn 
dood heeft opgenomen. Toch is er misschien wel een interessante clue te 
horen op het eerste album dat is verschenen na de dood van Tupac.  
Op dit album rapt hij namelijk over iemand die uit de dood opstaat na 
een schietpartij.
Dit wakkerde de vragen rond zijn overlijden aan en houdt iedereen tot  
op de dag van vandaag bezig.1

Bewustwording

Vroeg of laat staan we allemaal voor de vraag: moet je je voorbereiden op 

het eind van je leven? En zo ja: wanneer, en hoe doe je dat?

Ik denk dat het in de eerste plaats belangrijk is dat je je bewust bent van de 

effecten van je overlijden op je familie en de financiële risico’s. Vervolgens 

kun je bepalen hoe je met deze effecten en risico’s om wilt gaan, waarbij 

je overigens prima prioriteiten kunt stellen. 

Ik ken genoeg mensen die zich tot over hun oren ingedekt hebben tegen 

alle mogelijke risico’s en daarvoor hun hele leven lang hoge premies 

betalen. Geld dat je ook in andere zaken had kunnen investeren.  

Als je nog in de bloei van je leven bent, zijn thema’s als ziek worden of 

doodgaan niet de eerste onderwerpen waar je mee bezig wilt zijn. Dat 

is begrijpelijk: anders zou je niet meer onbevangen van je leven kunnen 

genieten. Toch kan het lot ook jou ongenadig treffen. En je zult zien:  

het gebeurt op een moment dat je het niet ziet aankomen. 

 
  UIT EIGEN ERVARING

We kenden ze nog niet zo lang, maar sinds we met elkaar golfen is 
onze vriendschap hechter geworden. De uitnodiging voor een avondje 
bij het stel thuis liet dan ook niet lang op zich wachten. Het was voor 
ons verrassend te ontdekken welke hobby’s ze er behalve golf nog 
meer op nahielden. Giorgia heeft een voorliefde voor alles wat groeit 
en bloeit in haar tuin en laat de kruiden steevast in haar Italiaanse 
gerechten verdwijnen. Alex verzorgt met enorm veel aandacht en 
liefde zijn kooi karpers en bonsaiboompjes. 
We hebben achter in de tuin zitten borrelen. Genietend van versge-
bakken pizza’s uit de steenoven in combinatie met mooie rode wijn, in 
fijn gezelschap. Die avond reden we voldaan en gelukkig naar huis.
Een paar maanden erna verschijnt een kort appbericht in de display van 
mijn telefoon: ‘Dit is een algemeen bericht. Sommigen…’ Snel scrol ik 
door het bericht, terwijl ongeloof zich van mij meester maakt. Bij Alex, 
56 jaar, is darmkanker geconstateerd met uitzaaiingen in zijn lever. 
Nog maar kortgeleden stuurden we een bericht om hen een fijne 
vakantie te wensen, nu is het een app dat we duimen voor een goede 
afloop. Niemand, maar ook niemand had kunnen bedenken dat dit 
hen zou overkomen. 
Inmiddels zijn we een paar maanden verder en godzijdank gaat het 
goed met Alex en zijn de vooruitzichten positief. Maar het bericht van 
zijn ziekte zette hun wereld op zijn kop. 

Als je nog springlevend bent, wie denkt er dan aan of alles goed geregeld 

is voor als je er niet meer bent? 

Al zijn er altijd uitzonderingen…



1918

Bovendien: als je je gezonde verstand gebruikt, kun je een belangrijk 

deel van deze risico’s ook zelf goed managen. Andersom ontmoet ik ook 

mensen die helemaal niets hebben geregeld en dan ineens voor een 

voldongen feit staan, met alle gevolgen van dien. 

De vraag – wat je, wanneer en hoe voor je laatste levensfase regelt – 

beantwoorden, begint met de vraag: Wat is wijsheid in jouw situatie?  

Dat zal per persoon verschillen en hangt niet alleen af van je financiële, 

maar ook van je persoonlijke omstandigheden. 

Zomaar een paar situaties in de praktijk:

Als je een partner hebt die een royaal inkomen heeft, is de noodzaak om 

het wegvallen van jouw inkomen te verzekeren, een stuk minder aanwezig. 

Als je een gezin te onderhouden hebt, zijn je financiële zorgen anders dan 

wanneer je alleen bent. 

Als je een onderneming met personeel runt, ben je minder kwetsbaar dan 

wanneer je als ZZP’er via een eenmanszaak je werkzaamheden uitvoert. 

Je zult dus moeten weten op welk vangnet je kunt terugvallen als je te 

maken krijgt met zorgkosten en verlies van inkomen. Mocht dat onvol-

doende blijken, dan kun je je daar vervolgens voor verzekeren. 

Maar je zou je niet alleen op financieel vlak die vraag moeten stellen. Ik 

bedoel dat je ook moet nadenken over de mate waarin je zelf nog de 

regie wilt nemen in zo’n situatie. Stel dat jij niet meer in staat bent om zelf 

beslissingen te nemen, wie kan of mag dan wel die beslissingen namens 

jou nemen?

Dat geldt evenzeer voor wanneer je er zelf niet meer bent. Regel je alles 

zelf of laat je het over aan je naasten? Met het risico dat jij hen misschien 

voor duivelse dilemma’s plaatst.

Tot slot mag ook de fiscale paragraaf bij al je overwegingen niet 

ontbreken. Je werkt hard voor je geld en je betaalt tijdens leven al genoeg 

belasting over je inkomen en vermogen. Het is belangrijk te weten van 

welke regels jij en je naasten gebruik kunnen maken, om belasting bij 

overlijden te kunnen besparen. 

Vragen die jij jezelf zou moeten stellen

•  Als een van jullie wegvalt, wat betekent dat voor jou of je naaste(n)  

in financiële zin?

•  Welke zorg moeten ze voor jou of je naaste inzetten? 

•  Maar ook, hoe worden de zorgtaken verdeeld (tussen jouw naasten  

en professionals)?

•  Hoe laat je je naasten achter als je overlijdt?

•  Maar ook, hoe regel je dat ze zo min mogelijk erfbelasting betalen?

•  Hoe houd je de regie? Niet alleen tijdens leven, maar ook als je er niet 

meer bent?

•  En zeker niet de makkelijkste vraag: wanneer en hoe bespreek je dit met 

je naaste(n)?

Hiermee kom ik tot de kern van het boek. Ik beschrijf de situaties waarmee 

je tijdens je leven een keer zult worden geconfronteerd, het vangnet 

waarop je kunt terugvallen en welke stappen en maatregelen jij en je 

naasten daarnaast kunnen nemen. In deel 1 (wacht maar tot ik dood ben) 

beschrijf ik wat je kunt regelen voorafgaand aan je laatste moment en in 

deel 2 (als je de grip kwijtraakt) ga ik in op de situatie waarin je met ziek 

zijn wordt geconfronteerd en in deel 3 (over mijn lijk) geef ik jouw naasten 

houvast zodat ze zich beter staande houden en hun aandacht en zorg 

volledig kunnen wijden aan jouw laatste afscheid en het rouwproces dat 

daarop volgt.

Over al deze thema’s vind je uitgebreide informatie in dit boek. En als je 

het lastig vindt om deze onderwerpen bespreekbaar te maken met je 

naasten, kun je met mijn boek in de hand in ieder geval een eerste aanzet 

geven tot een gesprek.
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Deel 1 
Wacht maar tot ik dood ben
 
Wat je zelf nog kunt regelen
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DEEL 1 - WACHT MAAR TOT IK DOOD BEN

Ineens had ik de titel voor mijn boek: Wacht maar tot ik dood ben. Ik viel 

erop omdat het zo mooi tot uitdrukking brengt wat ik meemaak in mijn 

dagelijkse praktijk met cliënten, maar ook in mijn persoonlijke omgeving 

met familie en vrienden. Er gaat zoveel emotie vanuit - en dat is precies de 

crux! Iedereen beleeft het onderwerp ‘doodgaan’ op zijn eigen manier:

Onverschillig, omdat je nog jong bent 

Nieuwsgierig, omdat het zo ongrijpbaar is

Doelgericht, omdat je niet langer wilt 

Gelaten, omdat je erin berust

Wraakzuchtig, omdat ze je een kunstje hebben geflikt

Stoïcijns, omdat je er niet over na wilt denken

Ontkennend, omdat je nog zo aan het leven hangt

Negerend, omdat je het te confronterend vindt

Kwetsend, omdat jij achteraf pas het echte verhaal hoort

Boos, omdat ze nooit hun best voor je hebben gedaan

Verdrietig, omdat ze je hebben teleurgesteld

Ongelukkig, omdat je jezelf hebt teleurgesteld

Maar ik hoop voor jou vooral

Tevreden en voldaan, omdat je met respect en liefde voor jezelf en je 

naasten hebt geleefd!

Wat de dood zo bijzonder en tegelijkertijd ook angstig maakt, is dat 

niemand weet welk einde het leven voor je in petto heeft. Je hoopt 

 allemaal gezond en gelukkig oud te worden, maar helaas is de weg naar 

het einde geplaveid met onzekerheden. Sommige mensen worden ineens 

uit het leven weggerukt, door een ongeval, lichamelijk falen, maar soms 

kiezen ze er zelf bewust voor. Andere hebben een lang of kort ziekbed of – 

en lijkt je dat niet het allermooist? – slapen rustig in. 

De vraag is, wat doe je met de tijd die je nog wel gegeven is? Wat kun je  

en wil je regelen voor jezelf en je naasten in de fase voor en na je dood? 

En wanneer begin je? Daar gaat dit deel van mijn boek over. 

 

Bezint eer gij begint…
Een keer komt de vraag: Wat wil je met het vermogen dat je tijdens leven 

hebt opgebouwd? Daarbij hoeft het overigens niet alleen om materiële 

zaken te gaan. Anders gezegd: aan wie en wat wil je nalaten als het zover is. 

En wanneer begin je daarmee? Draag je je vermogen over met de warme 

hand, door tijdens leven al te gaan schenken of moeten jouw erfgenamen 

wachten tot je dood bent? Maar ook, hoe goed ben je op de hoogte van de 

mogelijkheden die je hebt om je nalatenschap goed te regelen?

Sommigen hebben alles tot in de puntjes geregeld. Maar anderen hebben 

weinig of helemaal niets geregeld. Ook denk je soms onterecht dat slim 

nalaten voor jou geen zin zou hebben, onder het motto dat je geen 

vermogen hebt. Maar is dat wel zo?

Als je je bedenkt dat het gros van de Nederlanders een eigen woning bezit 

waarvan de hypotheek na dertig jaar is afgelost, dan is de woning een 

belangrijke bron voor toekomstige erfbelasting. Te meer als je je reali-

seert dat een woning die nu voor pakweg € 300.000 is gekocht, na dertig 

jaar een dubbele waarde vertegenwoordigt. In de meeste situaties erven 

de kinderen uiteindelijk de woning of de verkoopopbrengst ervan. Bij de 

huidige vrijstelling van € 20.946 per kind en erfbelastingtarieven van 10% 

respectievelijk 20%, kun je zo uitrekenen dat dit voor de belastingdienst 

kassa betekent! 

De dood is van alle bezoekers de  
meest aangekondigde en de minst verwachte.

Maar los van het fiscale motief, kun je ook je naasten willen ontzorgen, 

zodat ze na jouw overlijden niet voor allerlei lastige keuzes staan. Dat 

kan als jij het gewoon goed regelt. Of misschien wil je je naasten juist 

beschermen door ook na je dood nog enige controle uit te oefenen.

Kortom er zijn veel mogelijkheden. En er bestaat ook veel wetgeving en 

regels op dit gebied. Reden voor mij om je op een simpele en heldere 

Bezint eer gij begint…
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DEEL 1 - WACHT MAAR TOT IK DOOD BEN

Wat zijn je motieven om  
je nalatenschap te regelen?
Laat ik eerst beginnen met die vraag: Wat zijn jouw motieven om je 

nalaten schap goed te regelen? Zoals ik eerder heb aangegeven, kunnen 

jouw motieven financieel, fiscaal of juridisch van aard zijn, of een combi-

natie. Afhankelijk van het motief dat je hebt, kun je een plan maken dat 

rekening houdt met jouw wensen.

Redenen om je nalatenschap te regelen kunnen zijn dat je:

•  Wilt besparen op toekomstige erfbelasting 

•  Je partner (en kinderen) goed verzorgd wilt achterlaten

•  Je kinderen op weg wilt helpen

•  Je kinderen wilt beschermen 

•  Je kinderen niet wilt verpesten 

•  Je vermogen aan een goed doel wilt nalaten

•  Je vermogen in de familie wilt houden

•  Voorwaarden aan je erfenis wilt verbinden 

 

In mijn praktijk merk ik dat cliënten dikwijls onvoldoende op de hoogte 

zijn van de mogelijkheden die zij in financiële, fiscale en juridische zin tot 

hun beschikking hebben. En daardoor ook niet weten welk huiswerk ze 

eerst moeten doen, voordat ze hun nalatenschap kunnen gaan regelen. 

Zo krijg ik regelmatig het verzoek om een schenkingsadvies op te stellen, 

terwijl in de toekomst geen erfbelasting meer is verschuldigd. Dan heeft 

de cliënt iets op internet gelezen en daar zijn eigen conclusies uitge-

trokken. Zo ook de broer van Margot. 

   IN DE PRAKTIJK
Margots moeder was inmiddels op leeftijd en had nog een flinke 
spaarrekening. 
De broer van Margot had over de erfbelasting gelezen en hun moeder 
voorgesteld te gaan schenken nu het nog kon. Omdat hun moeder 

manier wegwijs te maken. In de eerste plaats om je ervan bewust te 

maken dat slim en zinvol nalaten ook voor jou belangrijk kan zijn. In de 

tweede plaats om je goed te informeren over de mogelijkheden en in de 

derde plaats om je tijdig een specialist te laten inschakelen als je er zelf 

niet uitkomt of, dat kan ook, er niet mee bezig wilt zijn. 

Wat je wel of niet geregeld wilt hebben, hangt daarnaast ook van je 

 leeftijd af. Wat ik daarmee bedoel?

Als je 85 bent, zal de noodzaak om vermogen aan te houden voor je 

eigen levensonderhoud anders zijn dan wanneer je 55 bent en nog hoge 

consumptieve uitgaven hebt.

Als je een gezin met kinderen hebt, zal de behoefte om iets te regelen 

groter zijn dan wanneer je alleenstaand bent. 

Als je alleenstaand bent, kan de behoefte om je nalatenschap te regelen 

ook juist groter zijn, omdat je niemand hebt die het voor je regelt als je er 

niet meer bent.

En zo kan ik nog vele situaties bedenken waarin de behoefte om iets te 

regelen varieert. 

Ook de hoedanigheid van waaruit je opereert, kan anders zijn. Als 

 ondernemer zul je andere maatregelen willen treffen dan wanneer je 

in loondienst bent of al met pensioen bent. Ook de motieven om iets te 

regelen kunnen per persoon verschillen. 

De aard van je motief kan zijn:

•  Financieel, in de zin van het goed verzorgd achterlaten van je naasten

•  Fiscaal, om te voorkomen dat jouw naasten (te veel) belasting betalen 

•  Juridisch, omdat je het voor je naasten goed geregeld wilt hebben

Of een combinatie van deze motieven.

In dit deel van het boek lopen deze drie aspecten als een rode draad door 

de verschillende onderwerpen heen. 

Bezint eer gij begint…


