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Bij Uitgeverij Elmar verschijnt vandaag: 

Het ABC van Erven & Nalaten 

Praktisch handboek over alle aspecten van een erfenis 

 

Delft, 4 oktober 2016 

In Nederland hebben 3,6 miljoen mensen een koopwoning. Wat gebeurt daarmee bij overlijden? 

Bij het afwikkelen van een erfenis ontstaat vaak ruzie. Dat kan echter voorkomen worden. 

Eindelijk is er een praktisch handboek dat alle aspecten van een erfenis behandelt. Bij Uitgeverij 

Elmar verschijnt 4 oktober Het ABC van Erven & Nalaten, dat geschreven is door financieel planner 

Marijke Wijnhoven. In het boek staan alle regels en wetten uitgelegd voor mensen die hun 

nalatenschap goed willen regelen, maar ook voor iemand die te maken krijgt met een erfenis als 

een van zijn naasten overlijdt. 

In Nederland is bij veel mensen onduidelijkheid over de regels rond 

erven en nalaten. Over erfrecht en de belastingheffing over 

erfenissen is weinig bekend, terwijl bijna iedereen ermee te maken 

krijgt. Tegelijkertijd zorgt de vergrijzende bevolking voor steeds meer 

nalatenschappen en nemen de vermogens en het huizenbezit toe. In 

2020 is een kwart van de bevolking boven de 65 jaar. De woning van 

een 60-plusser heeft nu al een gemiddelde waarde van 300.000 euro. 

Een deel van de Nederlanders heeft echter niets geregeld rond de 

nalatenschap. Dan bepaalt de wet hoe deze over de erfgenamen 

wordt verdeeld, en dat kan soms vervelend uitpakken. Iemand moet 

veel erfbelasting betalen of krijgt bijvoorbeeld te maken met de 

onbekende gokschulden van een familielid. 

Het ABC van Erven & Nalaten geeft voor verschillende soorten 

(familie)relaties aan wat de financiële en fiscale gevolgen zijn als 

iemand komt te overlijden. Met duidelijke voorbeelden worden alle mogelijke situaties beschreven. 

Wat gebeurt er als er sprake is van schulden, een samenlevingscontract, een woning of een 

onderneming? Wat zet je in je testament? Wat gebeurt er als je kinderen uit een eerder huwelijk 

hebt? Het boek is daarmee ook een handig preventief hulpmiddel om de zaken rond de erfenis 

vooraf vast te leggen. Een flink deel van de nalatenschappen eindigt in een familieruzie, soms met 

onherstelbare relatieschade. 

Marijke Wijnhoven (52) heeft 34 jaar ervaring in de financiële dienstverlening. Ze is gespecialiseerd in 

nalatenschapsplanning en werkt sinds 2007 als financieel planner. 

Het ABC van Erven & Nalaten verschijnt bij Uitgeverij Elmar; 234 bladzijden, prijs € 24,95. 

Noot voor de redactie: 
Marijke Wijnhoven staat open voor interviews. Neem voor meer informatie of het aanvragen van een recensie-
exemplaar contact op met Eric Wendel, communicatie Uitgeverij Elmar, tel. 06-22474403, 
info@uitgeverijelmar.nl of Ton van Poelgeest, directeur Uitgeverij Elmar, tel. 015-7370138. 
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