Tekst: Jeroen te Lindert
Foto: Wim van Hof

van de notaris
Mantelzorg: met de complimenten van de minister
Mr. Jeroen te Lindert (40) is notaris te Doesburg. In zijn vrije tijd is
hij zanger/pianist in een ‘jaren 50
rock-‘n-rollband’. Met echtgenote
en dochter van 11 woont hij in
Voor-Drempt.

Wie herinnert zich niet het ‘Good Moarning’ van de Britse
geheim agent, het ‘Listen very carefully, I shall say this only once’
van het verzet, het ‘It is aai’, van monsieur LeClerc – die telkens
zijn brilletje even optilt voor diegene die hem nog niet had
herkend – en het ‘You stupid woman!’ als René weer eens een
van zijn escapades aan zijn echtgenote probeert te verklaren.
De serie ‘Allo Allo!’ in de jaren ’80 heeft ons fraaie uitspraken
nagelaten. Ook interessant echter was het feit dat op de zolder
boven het café schoonmoeder huisde. Ik verdenk René ervan
dat dit niet alleen was vanwege zijn morele verplichting of
vanwege de geheime zender onder haar bed met de flashing
knobs. Misschien probeerde hij niet alleen uit te komen onder
het Duitse juk, maar ook onder de erfbelasting!
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en op de werkplek;
winkel rUim
assortiment glas,
verf en behang
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Bent u thuis aangewezen op langdurige hulp – bijvoorbeeld
bij het wassen en aankleden – en krijgt u die zorg belangeloos van een familielid of buurtbewoner, dan kunt u als blijk
van waardering daarvoor bij de overheid een zogenoemd
mantelzorgcompliment aanvragen. Hierbij gelden wel strikte
voorwaarden. U moet als zorgvrager een indicatie hebben
voor thuiszorg via de AWBZ die minimaal 53 weken (371
dagen) geldig is. Wordt u (tijdelijk) opgenomen in een tehuis
en/of staat u daarvoor op een wachtlijst, dan is sprake van een
indicatie voor intramurale zorg. Dan wordt het mantelzorgcompliment niet langer toegekend, ook al zet het familielid of
de buurtgenoot de mantelzorg nog steeds voort.
Het mantelzorgcompliment over het jaar 2013 is 200 euro per
jaar. Op zich een niet erg royaal gebaar zult u zeggen. Verleent
u echter als kind van de zorgvrager deze zorg, dan kleeft aan
het ontvangen van een Mantelzorgcompliment wellicht nog
een interessant vervolg.
Voor de Erfbelasting heeft een kind bij het overlijden
van een ouder een vrijstelling van € 19.535 (2013). Een
partner heeft bij overlijden een vrijstelling van maar liefst
€ 616.880 (2013). Een kind kan nooit een partner zijn van
een ouder, met één uitzondering: de mantelzorger!
Artikel 1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(WMO) definieert Mantelzorg als: ‘Langdurige zorg die
niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt
geboden aan een hulpbehoevende door personen uit
diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt.’

Aangezien hierover steeds meer vragen komen en slechts een
enkeling onder u het lezen van wetteksten als aangenaam
tijdverdrijf beschouwt, hierbij een korte opsomming van de
voorwaarden:
- u bent bloedverwanten in de 1e graad (dat wil zeggen
ouder en kind);
- u bent allebei meerderjarig;
- u staat allebei op hetzelfde adres ingeschreven in de
basisadministratie;
- men moet óf vijf jaar samenwonen voor overlijden, óf een
samenlevingsovereenkomst hebben en zes maanden
samenwonen.
- de ouder moet extramurale indicatie hebben, mag geen
intramurale indicatie hebben; en deze indicatie moet er al
ten minste 53 weken zijn;
- het Mantelzorgcompliment moet er bij overlijden ook
echt zijn; alleen voldoen aan de voorwaarden is niet
voldoende;
- er is geen andere fiscaal partner, noch voor de ouder, noch
voor het kind.
De voorwaarden zijn dus fors, maar kunt u hier gebruik van
maken, dan kunnen de besparingen in de Erfbelasting ook
fors zijn. Ter indicatie: als een ouder met één kind en een vermogen van € 250.000 overlijdt, zal het verschil in Erfbelasting
ruim € 34.000 bedragen! Toch de moeite waard om te kijken of
u hiervoor in aanmerking komt.
En bent u van de kinderen de ongetrouwde zoon die altijd
maar bij zijn moeder is blijven wonen? U kunt uzelf de beschimpingen van uw broers en zusters rustig laten welgevallen, want na ontvangst van de aanslag Erfbelasting is er nog
maar één die lacht.

Tip van de notaris
De laatstgenoemde voorwaarde is een lastige:
zowel de ouder als het kind mag maar één fiscaal
partner hebben. Bent u al gehuwd, dan betekent
dit dus keuzes maken: óf de Successievrijstelling
overboord, óf uw lief.
Is dit een lastige keuze, dan adviseer ik u: ga voor
die vrijstelling!
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