GeneratieWijzer
Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Er dient
zich een nieuwe generatie aan die een rol gaat spelen in uw leven.
In deze GeneratieWijzer geeft Van Lanschot u een overzicht van de
belangrijkste financiële en fiscale aspecten waar u mee te maken krijgt.

De GeneratieWijzer geeft antwoord
op een aantal praktische vragen.
Ook gaan we in op de noodzaak van
een testament en de mogelijkheden

om vermogen voor uw kind opzij te
zetten. Als u na het lezen van deze
GeneratieWijzer vragen hebt, kunt u
uiteraard terecht bij uw private banker.
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1. Wat u als ouder allemaal kunt
regelen
Erkenning van uw kind
De geboorte van een kind kan voor ouders een
moment zijn om te overwegen om te gaan trouwen.
Bent u samenwonend, dan moet er voor de juridische
positie van uw kind een aantal zaken worden geregeld.
Kinderen die tijdens een huwelijk of een geregistreerd
partnerschap worden geboren, hebben automatisch
juridisch een vader en een moeder. Als de moeder
op het moment van de geboorte niet is getrouwd of
geen geregistreerd partnerschap heeft, heeft het kind
juridisch gezien alléén een moeder maar géén vader.
Om ervoor te zorgen dat het kind juridisch gezien ook
een vader heeft, kan het kind worden erkend. Erkenning
kan zowel voor als na de geboorte plaatsvinden. Bij de
erkenning kan ook een keuze worden gemaakt voor de
achternaam van het kind: die van de vader of de moeder.
Deze keuze geldt dan overigens voor alle eventuele
volgende kinderen die uit die relatie worden geboren. Als
de vader en moeder er niet uitkomen, krijgt het kind de
achternaam van de moeder. Het erkennen van een kind
betekent niet dat er automatisch sprake is van ouderlijk
gezag. Om te regelen dat de vader ook het gezag krijgt
over het kind, moet dit worden aangevraagd bij de
rechtbank. Pas dan heeft de vader dezelfde rechten
over het kind als bij een huwelijk. Hij is dan ook wettelijk
vertegenwoordiger van het kind.

De vrouwelijke partner van de moeder - de zogeheten
duomoeder - kan met ingang van 1 april 2014 juridisch
ouder worden zonder daarvoor naar de rechter te
moeten. De duomoeder wordt automatisch juridisch
ouder als zij gehuwd is en er sprake is van een onbe
kende zaaddonor in de zin van de Wet donorgegevens
kunstmatige bevruchting. In alle andere gevallen kan
zij het kind erkennen.

Zekerheid
Met de geboorte van een kind veranderen veel zaken.
Het is een moment bij uitstek om risico’s die uw
gezin loopt opnieuw in kaart te brengen. Zodra uw
kind is geboren, dient u dit te melden bij uw ziekte
kostenverzekeraar. Kinderen zijn weliswaar tot hun
18e kosteloos meeverzekerd voor het basispakket,
maar u moet ze wel aanmelden. De geboorte van een
kind heeft vaak gevolgen voor de financiële situatie
van het gezin. Vragen die dan opkomen zijn onder
andere: zijn er voldoende financiële middelen als
een van u onverhoopt komt te overlijden? Is er een
additionele overlijdensrisicodekking nodig? Hebt u
er al aan gedacht om uw kind mee te verzekeren op
de doorlopende reisverzekering? Mogelijk dient het
verzekerde bedrag van uw inboedelverzekering te
worden verhoogd in verband met de geboorte van uw
kind. Tevens adviseren wij u de geboorte van uw kind
te melden bij het pensioenfonds/de verzekeraar in
verband met het eventuele nabestaandenpensioen.

2. Testament
De geboorte van een kind kan aanleiding zijn om
een testament op te laten maken of een bestaand
testament te laten toetsen aan de nieuwe gezins
situatie. Hierna treft u een korte toelichting aan op
een aantal aandachtspunten zoals voogdij, bewind
voering en de uitsluitingsclausule. Voor het opmaken
of wijzigen van uw testament kunt u contact opnemen
met uw notaris. Op grond van het wettelijk erfrecht is
een kind automatisch erfgenaam van zijn/haar ouders.
Toch kan er voor beide ouders een reden zijn om een
testament op te maken.

Voogdij
Indien één van u beiden komt te overlijden en uw
kinderen zijn op dat moment nog minderjarig (jonger
dan 18 jaar), dan verkrijgt de langstlevende ouder
het ouderlijk gezag over hen. In het geval beide
ouders zijn overleden, zal de kantonrechter iemand
tot voogd benoemen. Als de langstlevende ouder
in het testament of in een bijzondere notariële akte
een voogd opneemt, zal de voogd voor aanvaarding
van de voogdij een akte van bereidverklaring moeten
ondertekenen op de griffie van de rechtbank. Sinds
1 april 2014 hoeft het benoemen van een voogd
niet meer via een testament. Ouders kunnen via een
registratie in het gezagsregister vastleggen wie na hun
overlijden de voogdij over hun kind(eren) krijgt.
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Is er geen voogd benoemd of stemt de benoemde
voogd niet in, dan bepaalt de rechter wie de voogd
wordt. De voogd vertegenwoordigt de minderjarige
in burgerlijke handelingen. Bij sommige handelingen
zal de voogd wel toestemming nodig hebben van de
kantonrechter, bijvoorbeeld als hij of zij wil interen op
het vermogen van de minderjarige of het vermogen
wil gaan beleggen.
Als er geen bewindvoerder is benoemd, voert de voogd
ook het bewind over het vermogen van de minder
jarige. Verder is de voogd verantwoordelijk voor de
opvoeding en verzorging van de minderjarige en zal hij
of zij een boedelbeschrijving moeten maken van het
vermogen van het kind. Wilt u de voogdijbenoeming
niet overlaten aan de kantonrechter, dan adviseren wij
u in uw testament een of meer personen tot voogd te
benoemen of de beoogde voogd(en) te registreren in
het gezagsregister. Het is aan te raden dit vooraf met de
betreffende perso(o)n(en) te bespreken.

Bewind
Gedurende de minderjarige leeftijd van een kind voert
de langstlevende ouder het wettelijke bewind over
het vermogen van dit kind. Zodra het kind 18 jaar is,
vervalt het (wettelijke) bewind en kan het kind vrij
over het vermogen beschikken. Bij testament kunt u
vastleggen dat het vermogen van uw kind ook onder
bewind komt te staan als het kind meerderjarig is
geworden (testamentair bewind). Meestal wordt de

langstlevende ouder tot bewindvoerder benoemd,
maar dit kan ook een ander familielid of een onafhan
kelijke derde zijn. De bewindvoerder beheert het
vermogen van uw kind. Zo kan de bewindvoerder
het beleid ten aanzien van een effectenportefeuille
bepalen. U kunt zelf bepalen tot wanneer het bewind
duurt (bijvoorbeeld tot de 30-jarige leeftijd van het
kind). Vijf jaar na het instellen van het bewind kan
het kind een verzoek tot opheffing van het bewind
instellen bij de rechter. Als de rechter aan dit verzoek
tegemoet komt, wordt het bewind opgeheven.

Uitsluitingsclausule
De uitsluitingsclausule zorgt ervoor dat het erfdeel
buiten een eventuele gemeenschap van goederen
(ontstaan door huwelijk of geregistreerd partner
schap) van de kinderen valt. De echtgeno(o)t(e) van de
kinderen krijgt hierdoor geen grip op het vermogen,
omdat uw nalatenschap tot het privévermogen van de
kinderen zal behoren. Wij adviseren de kinderen de
gelden apart te administreren, zodat ook in de toekomst
duidelijk is aan welk vermogen de uitsluitingsclausule is
verbonden. De werking van de uitsluitingsclausule kan
na uw overlijden niet ongedaan worden gemaakt.
De uitsluitingsclausule kan een kind beperken in zijn/
haar eigen successieplanning. De kinderen worden
namelijk door de uitsluitingsclausule beperkt in het
treffen van een fiscaal gunstige planning van hun
eigen nalatenschap in de toekomst. Dit nadeel kan

worden ondervangen door de bepaling op te nemen
dat de uitsluitingsclausule niet werkt bij overlijden van
uw kind, maar alleen bij echtscheiding.

Verlof
Voor aanstaande moeders die in dienstverband werken,
is er zwangerschapsverlof. Dit verlof bedraagt totaal
ten minste zestien weken. In deze periode houdt men
recht op salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Vrouwelijke zelfstandig ondernemers hebben tijdens
en na de zwangerschap recht op een uitkering van ten
minste 16 weken. Deze uitkering heet de Zelfstandig
en Zwanger-regeling (ZEZ).
De partner heeft recht op betaald geboorteverlof
voor de duur van eenmaal het aantal werkuren per
week. Vanaf 1 juli 2020 kan de partner tot 5 weken
aanvullend geboorteverlof opnemen, binnen 6
maanden na de geboorte van het kind. Dit verlof is
betaald door het UWV, maar gemaximeerd.
Zowel de vader als de moeder kunnen vervolgens
gebruikmaken van de mogelijkheid van ouderschaps
verlof zoals in de wet geregeld. Het ouderschapsverlof
kan worden opgenomen totdat het kind acht jaar
wordt en is maximaal 26 maal de wekelijkse arbeids
duur. Het verlof is onbetaald maar sommige werk
gevers betalen het loon (gedeeltelijk) door.
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Kinderbijslag
De overheid betaalt mee aan de kosten die horen bij
de opvoeding van uw kind: de kinderbijslag. De hoogte
van uw inkomen is voor de kinderbijslag niet van belang.
Bij de geboorte van uw (eerste) kind ontvangt u de
aanvraagset voor kinderbijslag automatisch thuis. De
gemeente (in Nederland) geeft namelijk de gegevens
van u en uw pasgeborene na de aangifte door aan de
Sociale Verzekeringsbank.
Kindgebonden budget
Het kindgebonden budget is een bijdrage in de
kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. U krijgt het
kindgebonden budget naast de kinderbijslag. U hoeft
het kindgebonden budget meestal niet aan te vragen.
U krijgt vanzelf bericht van de Belastingdienst als u er
recht op hebt. Hoeveel kindgebonden budget u krijgt,
hangt onder andere af van de volgende factoren:
– Hoeveel kinderen u hebt
– De leeftijd van uw kinderen
– De hoogte van uw (gezamenlijke) inkomen
– De hoogte van uw eventuele vermogen
Kinderopvang
Ouders kunnen van de overheid een toeslag krijgen
voor de kosten van kinderopvang. De kinderopvang
toeslag is afhankelijk van de hoogte van het inkomen
van de ouders. Deze vaste toeslag kunt u aanvragen
bij de Belastingdienst. Op www.toeslagen.nl kunt u
bekijken hoe hoog deze toeslag voor u is.

3. Inkomstenbelasting
De meeste inkomsten van uw minderjarige kind
worden tot de 18-jarige leeftijd bij u belast. Dit geldt
voor de volgende inkomsten:
–	belastbare inkomsten uit de terbeschikkingstelling
van vermogen (Box 1),
– belaste inkomsten uit eigen woning (Box 1),
–	belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (Box 2),
–	inkomsten uit sparen en beleggen (Box 3-vermogen).
Voor ouders van kinderen tot 12 jaar is er speciale
heffingskorting. De hoogte van uw gezinsinkomen
is bepalend voor het al dan niet toepasbaar zijn van
deze korting. Het betreft de inkomensafhankelijke
combinatiekorting.

4. Schenken
U kunt geld aan uw kind schenken. Schenkingen van
ouders aan kinderen, gedaan binnen één kalenderjaar,
worden voor de berekening van de schenkbelasting
opgeteld tot één bedrag en zijn vrijgesteld tot een
bedrag van € 5.428 (2019) per kalenderjaar. Voor een
kind tussen de 18 en 40 jaar wordt het vrijgestelde
bedrag eenmalig verhoogd tot € 26.040 (2019).
Indien de schenking wordt gebruikt voor een studie
waarvan de kosten exclusief levensonderhoud ten

minste € 20.000,- bedragen, mag het bedrag van
de hoge schenking worden verhoogd tot € 54.246
(2019). Als de schenking wordt gebruikt voor
aankoop, aflossing van de eigen woning schuld of
afkoop recht van erfpacht, opstal of beklemming mag
het bedrag van de hoge schenking worden verhoogd
tot € 102.010 (2019). Op deze hoge vrijstelling moet
in de schenkingsaangifte een beroep worden gedaan.
Als de schenking in 2019 meer bedraagt dan het
vrijgestelde bedrag, is alleen het meerdere belast.
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze
SchenkingsWijzer.

5. Wat kan Van Lanschot voor u
betekenen?
De geboorte van uw kind is aanleiding om uw huidige
voorzieningen opnieuw te bekijken. Zijn deze vol
doende om uw gezin een financieel comfortabel
leven te geven bij onverhoopt overlijden van één
van u beiden? Wilt u ouderschapsverlof opnemen en
gebruikmaken van de ouderschapsverlofkorting? Uw
private banker is u graag van dienst bij het in kaart
brengen van de huidige situatie en adviseert u graag
over de mogelijkheden om uw situatie te optimaliseren.
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Sluiten uw verzekeringen nog wel aan bij de nieuwe
gezinssituatie? Bent u voldoende verzekerd, betaalt u
niet te veel? Om al uw bestaande verzekeringen in kaart
te brengen, kunnen wij u in contact brengen met een
van de assurantieadviseurs van Van Lanschot Chabot.
Voor u het weet staat uw kind op eigen benen. Studeren?
Een eigen zaak beginnen? Een eerste huis kopen? Als
u uw kind(eren) op deze momenten financieel wilt
ondersteunen, is het verstandig om vroeg te beginnen
met de opbouw van een startkapitaal. Tijdig beginnen
met vermogensoverdracht en gebruikmaken van de
schenkingsvrijstellingen kan bovendien voordelen
opleveren met betrekking tot schenk- en erfbelasting.

Desgewenst kan een bewind op de rekening worden
gezet, zodat een meerderjarig (klein)kind niet
zelfstandig over de rekening kan beschikken. Indien
u meer inzicht wenst in uw financiële situatie of wilt
weten of een schenking passend is, kunt u contact
opnemen met uw private banker.
Van Lanschot | 0800 1737 | www.vanlanschot.nl

Evi4Kids
Met Evi4Kids hebt u de mogelijkheid om op flexibele
wijze geld voor uw (klein)kind opzij te zetten. U kunt
sparen en beleggen. De rekening wordt op naam van het
(klein)kind gezet. Zolang het (klein)kind minderjarig is,
kan het niet zonder toestemming van de ouder(s) over de
rekening beschikken. Zodra het (klein)kind meerderjarig
wordt, kan het zelf over de rekening beschikken.
Spaar- en DepositoRekening
Als u alleen wilt sparen voor uw (klein)kind, dan kunt
u gebruik maken van de Spaar- en DepositoRekening.
Ook hier wordt de rekening op naam van het (klein)
kind gezet.
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Disclaimer

De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor
algemene doeleinden. Met uw individuele specifieke omstandigheden is geen
rekening gehouden. De informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch,
financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Wij adviseren u op grond van de
informatie niet meteen tot actie over te gaan en voorafgaand aan uw eventuele
actie eerst deskundig advies in te winnen. Deze publicatie is geen aanbod en u kunt
aan deze publicatie geen rechten ontlenen.
Bij de totstandkoming van deze publicatie hebben wij de grootst mogelijke zorg
vuldigheid betracht bij de selectie van externe bronnen. Wij kunnen niet garanderen
dat de informatie van deze bronnen die in deze publicatie is opgenomen juist en
volledig is of in de toekomst zal blijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor
druk- en zetfouten. Wij zijn niet verplicht de informatie die we hebben opgenomen in
deze publicatie te actualiseren of te wijzigen. Alle rechten ten aanzien van de inhoud
van de publicatie worden voorbehouden, inclusief het recht van wijziging. Het is
niet toegestaan de gegevens in de publicatie geheel of gedeeltelijk te reproduceren,
in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Van Lanschot NV.
Overige informatie

Van Lanschot NV is statutair gevestigd aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN te
’s-Hertogenbosch, KvK ’s-Hertogenbosch nr. 16038212 met btw-identificatie
nummer NL.004 670632.B.01. Van Lanschot NV is als bank geregistreerd in het
Wft-register en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank NV (DNB),
Postbus 98, 1000 AB Amsterdam, en de Autoriteit Financiële Markten (AFM),
Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. Van Lanschot NV kan optreden als aanbieder
van betaal-, spaar- en kredietproducten, als bemiddelaar in verzekeringsproducten
en als aanbieder en/of uitvoerder van beleggingsdiensten.
Voor eventuele klachten inzake onze financiële dienstverlening kunt u zich richten
tot uw eigen kantoor van Van Lanschot NV, de afdeling Klachtenmanagement van het
hoofdkantoor, Postbus 1021, 5200 HC ’s-Hertogenbosch of het Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.
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