Verslag van de algemene Ledenvergaderingen Agrifirm Pensionada gehouden op 26 maart 2013 in Meppel en op
27 maart 2013 in Uden
Aanwezig:

in Meppel ongeveer 100 leden, de heer Maaskant en notaris Lever en in Uden 200 ongeveer
leden, de heer Beekman, notaris Teeuwen.
Op 26 maart het voltallige bestuur: J.v.d.Ven voorzitter, T.v.Deursen, J.Janssens, H.Knape,
J.Meijvis, H.v.Rossum en W.de Vocht. Op 27 maart zijn J.Janssens en H.v.Rossum m.b.v.v.
afwezig.

Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen, in het bijzonder de nieuwe leden, welkom. We zijn
even stil om diegenen te herdenken van wie we afscheid hebben moeten nemen.
Vaststellen verslag algemene Ledenvergadering november 2012.
Het verslag wordt zonder op-of aanmerkingen vastgesteld.
Verslag activiteiten 2012.
Secretaris De Vocht zegt dat we 1140 leden hebben en dat dit de vijfde algemene ledenvergadering is. Het
bestuur heeft in 2012 acht keer vergaderd. Het afgelopen jaar zijn de vergaderingen van NVOG bijgewoond;
we hebben het lidmaatschap per 1-1-2013 beëindigd. De ledenvergaderingen van 2012, een mooie
gelegenheid om het nieuwe kantoor te bekijken, hebben we voorbereid. Lidmaatschap NVOG is besproken.
We hebben gebruik gemaakt van ons hoorrecht. Het bestuur is uitgebreid met twee mannen uit het noorden:
Jan Janssens en Herman Knape. De Redactieraad is bijeen gekomen en de website is ingericht.
De taakverdeling binnen het bestuur: Jan van de Ven is voorzitter, spreker secretaris, Jos Meyvis
penningmeester, Hans van Rossum houdt nauwlettend de ontwikkelingen op pensioengebied in de gaten,
Jan Janssens heeft, als vice voorzitter, contact met VGAZ, Herman Knape houdt de website bij en Trinet
van Deursen is voor de verslaglegging.
Rooster van aftreden.
De voorzitter toont het rooster van aftreden. In 2013 treedt W. de Vocht af, in 2014 J. Meyvis (niet
herbenoembaar) en T. van Deursen, in 2015 de voorzitter (niet herbenoembaar) en J.Janssens, in 2016
H.Knape en H.v.Rossum (niet herbenoembaar), in 2017 W. de Vocht (niet herbenoembaar) en in 2018
T.v.Deursen (niet herbenoembaar).
Bestuursleden mogen maximaal twee termijnen zitting hebben in het bestuur. Als W.de Vocht nu af zou
moeten treden ontstaat er in 2015 een grote leemte omdat dan ook de voorzitter en de vicevoorzitter
aftreden. De voorzitter stelt de vergadering voor om bij hoge uitzondering de heer W. de Vocht nog voor
één termijn (vier jaar) te benoemen. Dat voorstel krijgt applaus van de vergadering.
Begroting 2012 revised.
Voor opbrengsten is € 18.897 en voor uitgaven €15.470 begroot.
Gevraagd wordt waarom er voor vergadering noord de helft minder begroot is dan voor vergadering zuid (€
2000). De voorzitter legt uit dat noord 400 leden heeft en zuid 800.
Gevraagd wordt waar de subsidie van Agrifirm op gebaseerd is. De voorzitter: zuid had eenmalig € 10.000
gekregen bij de start van de vereniging. De heer Loman heeft eenmalig €7500 bijgedragen aan de website en
de kosten voor de notaris t.b.v. het wijzigen van de akte.
Balans 31-12-2012.
De balans laat een meevaller zien. Omdat de vergadering in Apeldoorn erg duur uitgevallen was heeft de
heer Loman € 1111 geschonken (de helft van de uiteindelijke rekening).
De staat van baten en lasten laat totaal baten zien van € 18.897 en totaal lasten van € 11.329. Reiskosten
zijn vanwege de afstand hoger geworden. De notaris heeft voor het wijzigen van de akte een redelijk
vriendenprijsje (€ 321) gehanteerd. De website kostte € 4.578. Via outlook worden gratis e-mailberichten
verstuurd. Onder diverse bestuurskosten vallen kosten voor post e.d. Het bestuur krijgt elk jaar een
boekenbon en is eind 2012 samen gaan lunchen a € 10 p.p.
Het positief resultaat 2012 is € 4.100; de voorzitter stelt voor dit bedrag aan de reserve toe te voegen. De
vergadering gaat hiermee akkoord.
Kascommissie 2012. De heren P. Keek en M. v. Osch hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden. De
heer Keek merkt op dat er weinig rente ontvangen wordt en vraagt zich af of dat elders meer kan zijn. Hij
leest de verklaring voor en dechargeert de penningmeester waarna applaus volgt.
De voorzitter zegt dat dit jaar de contributie NVOG waarvoor € 4000 begroot, vervalt.
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Voor 2014 is wel € 4000 begroot voor contributie belangenorganisatie. Welke organisatie dat kan worden
wordt nog bekeken. We verwachten voor 2014 wat minder leden maar toch een positief resultaat van € 500.
Gang van zaken “solidair pensioen”.
De voorzitter heeft met W. de Vocht het hoorrecht uitgeoefend bij J. Vessies van Agrifirm en B. v. Lokven
van Interpolis. Er wordt nu niet geïndexeerd en de komende jaren wordt dat ook niet verwacht. Interpolis
heeft de zaken maar matig op orde vindt de voorzitter. Vorige week werd gezegd dat het percentage van de
dekkingsgraad 93,6% was en nu blijkt die per 31-12-2012 90,8% te zijn. Voor ons met een verzekerde
regeling blijft de uitkering bruto 100%. Getracht is met Avéro in contact te komen maar dat is een echte
sport. Uiteindelijk hebben zij een pensioenregeling opgestuurd. Persoonlijk contact is niet mogelijk; emailcontact wel. Als het rendement van het pensioendepot niet boven 4,75 % is volgt geen indexatie.
Volgens Interpolis legt De Nederlandse Bank hen aan banden. Het product solidair pensioen stopt in de
toekomst. Wij hebben ons ongenoegen uitgesproken over hoe Interpolis met ons geld omgaat en we volgen
de ontwikkelingen op de voet. We zorgen dat er rekening met ons gehouden wordt. Mensen die pensioen
van Interpolis ontvangen hebben een individueel contract dat zonder toestemming van betrokkene niet
veranderd kan worden. De vereniging van Pensionada Agrifirm adviseert Agrifirm met klem er op toe te
zien dat het recht op voorwaardelijke indexatie blijft, dat Interpolis innovatief moet handelen en dat wij
medezeggenschap willen inzake het beheer van onze pensioengelden.
Ondanks de weinig positieve vooruitzichten blijft de verzekerde regeling van zowel Interpolis als Avéro
bruto 100%.
Pensioen en AOW.
De voorzitter zegt dat er nog geen oplossing is voor het gat dat ontstaat doordat de AOW steeds later ingaat.
Pensioen gaat in de maand dat je 65 jaar wordt in. Noch Interpolis noch Agrifirm voelen zich
verantwoordelijk voor dat gat. De overheid denkt na over een oplossing.
Omdat Interpolis noch Agrifirm communiceert met de leden gaan wij dat doen via onze website.
Wij hebben twee maal per jaar contact met de directie: in maart voor het advies van ROSP inzake
indexering en in het najaar voor o.a. het jaarverslag solidair pensioen van Interpolis
Dit jaar wordt 68% van de pensioenfondsen (= 20% van alle deelnemers) verlaagd. Voor 80% van de
gepensioneerden geldt dus geen verlaging. Verlagingen variëren van 0,5% tot 7,5%. Deelnemers van deze
fondsen krijgen gemiddeld 1,9% minder.
Op het gebied van medezeggenschap pensioenwet moet de wet aangepast worden.
Ouderen zouden in actie moeten komen, vindt de voorzitter. De basis van die actie moet niet emotie maar
motivatie zijn.
Kijkend in krant of op internet lijkt het of heel veel ouderenorganisaties opkomen voor het belang van
ouderen! Er moet een eenheid onder ouderen ontstaan.
Ons streven is meer zeggenschap in de rechtstreeks verzekerde regeling, een aanspreekpunt bij het
ministerie en samenwerken met CSO nieuwe stijl.
In Meppel is het woord aan de heer Maaskant, directeur Agrifirm Feed.
W. Maaskant stelt zich voor. Hij is 56 jaar en werkt 30 jaar in de mengvoerbranche.
Agrifirm Feed maakt 3,2 miljoen ton voer per jaar, heeft een omzet van € 1150 miljoen, er zijn 700
medewerkers, 7 fabrieken en Feed is marktleider in Nederland in vrijwel alle Feed activiteiten.
Agrifirm heeft twee fabrieken gesloten (Utrecht en Maasbracht). Er zijn er nog zeven over waarvan er zes
aan het water liggen. Agrifirm heeft een kwart van het marktaandeel mengvoer. De komende tijd hebben we
te maken met een krimpende markt en toenemende concurrentiedruk, toch willen we onze positie versterken
en ons marktaandeel vergroten door “Kort op de Klant” te gaan zitten. Dat gebeurt met aanscherping van
commercie en marketing en vergroting van focus op kostprijs en innovatie. Bij ons geen gelijke monniken
gelijke kappen.
Onze missie is duurzame waarde creëren voor klanten/leden, voor de onderneming en voor de medewerkers.
De droom voor 2015 is dat de klant centraal staat in alle activiteiten, dat de medewerkers trots en
slagvaardig zijn, dat we werken naar de behoefte van de klant, innoveren en investeren in R&D en dat we
een gestroomlijnde organisatie met een coöperatief gedachtegoed zijn.
We willen vier pijlers: succesvol groeien in omzet, een bedrijf zijn dat goed samenwerkt, met het accent op
innovatie en duurzaamheid én met een focus op marketing.
Vanuit de vergadering wordt gevraagd of outsourcing van chauffeurs goede klantbinding waarborgt. De heer
Maaskant zegt dat gekeken is naar het verschil in resultaat externe vervoerders en eigen chauffeurs.
Externen kunnen dit werk heel goed doen. Onze kernactiviteit is voer maken; transport kunnen we
uitbesteden. Onze eigen chauffeurs gaan bij de externe bedrijven werken. Met dat proces zijn we nu bezig.
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Vraag: kijkt de vakvereniging hier ook naar? Ja, zegt de heer Maaskant. Er komt een goede regeling voor
compensatie van inkomensverlies. Chauffeurs hebben al ingestemd.
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat er in Groningen meer bulkwagens van For Farmers rijden dan
voorheen.Op de mechanisatiebeurs in Assen ontbrak Agrifirm terwijl For Farmers er wel stond. De heer
Maaskant vindt dat beursen voor grote bedrijven een groot nadeel zijn. Er moeten keuzes gemaakt worden.
De vergadering: hoe gaat Agrifirm om met de “plofkip”? De heer Maaskant: wij hebben Plukon in de keten
en proberen de opinie mede te beïnvloeden via de achterkant. We moeten boeren helpen minder antibiotica
te gebruiken via de voerproductlijn.
Vraag: de mengvoerindustrie is in het nieuws geweest met het leeghalen van landen. Doen wij hier ook aan
mee? De heer Maaskant: wij werken met EU-mais en een beperkte stroom (niet boven de wettelijke norm)
uit besproken gebieden. Al het voer waar maïs in zit wordt recall geproduceerd. We hebben nog maar met
één besmette boot in Oss te maken gehad.
Iemand is verbaasd dat in Nieuwe Oogst Agrifirm nooit genoemd wordt. Hoe komt dat? De heer Maaskant
zegt dat Agrifirm behoorlijke contacten heeft met de pers in het algemeen. Publicaties beïnvloeden is lastig.
Hoe ziet de heer Maaskant het coöperatieve gedachtegoed? W. Maaskant: coöperatief heeft een goed imago.
Kijk maar naar de Rabobank. Wij zijn de enige grote voercoöperatie en denken na hoe we dat goed kunnen
profileren. Vertrouwen is heel belangrijk.
Vanuit de vergadering wordt gevraagd hoe de bezoekersfrequentie ligt bij de boer. Betrouwbaarheid moet
een link zijn voor een coöperatie; zorg voor vastigheid. De heer Maaskant zegt dat iedere klant bediend
wordt zoals de klant dat graag wil om klant te blijven.
De voorzitter dankt de heer Maaskant voor zijn toelichting.
De heer D.Beekman, directeur Plant is op woensdag in Uden aanwezig en krijgt het woord.
Hij dankt de vergadering voor de uitnodiging. De heer Beekman is 47 jaar, getrouwd, heeft drie zonen en
werkt vijf jaar bij de coöperatie. Het coöperatief model spreekt hem erg aan. Hij heeft bedrijfskunde
gestudeerd en werkte voor Intervet in Cyprus, Korea en Mexico.
Agrifirm Plant is ontstaan door een fusie van Agrifirm, Agerland en Agrarische Unie. Plant is actief in
akker-en tuinbouw. Ze is marktleider in Nederland. Het hoofdkantoor staat in Apeldoorn, 270 medewerkers
(waarvan de meeste bij de boer zijn om te adviseren) op 40 locaties en een omzet in 2012 van €350 miljoen.
Net als de wereld verandert de kunstmestwereld ook. We moeten goed aan onze klanten uit kunnen leggen
waar we mee bezig zijn. We zijn de grootste graancollecteur van Nederland. In de gewasbeschermingsmiddelen willen we ons onderscheiden in kennis. We leggen veel proeven aan om verschillen te tonen. We
willen pro actief zijn t.o.v. onze concurrent. We zorgen voor toelevering van producten naar onze klanten en
voor inname.
We beschikken over servicelocaties in een enorm web van vestigingen door heel Nederland waarbij noord
oost Nederland zwaar vertegenwoordigd is.
Planning graanlogistiek moet doelmatiger. Nu zijn er 15 graanpanden voor opslag die niet allemaal voldoen
aan de eisen van de tijd. Opslag brengt veel kosten mee. Er is te weinig capaciteit voor drogen en bewerken
op de graanpanden en scheepsverladingen zijn niet altijd mogelijk.
Granen is een kernactiviteit van Plant. Het doel is granen zo snel mogelijk op de juiste plaats te krijgen met
zo min mogelijk transport. De moderne logistieke organisatie is ingericht op de toekomst (schaalvergroting
in de keten), past bij de eisen van de afnemers en houdt rekening met de veranderde eisen van de telers.
Daarom worden in twee jaar 10 graanpanden (boven de grote rivieren) gesloten en gaan we samenwerken
met Graansloot Kampen, er wordt meer rechtstreeks aan afnemers geleverd en het uitrollen “af-erf concept”
voor collectie wordt nagestreefd waardoor boeren die meewerken beloond worden.
Aanleiding voor de logistieke plannen is dat het merendeel van de klanten al laat bezorgen waardoor het
afhalen op vestigingen af neemt. Een uitgebreid netwerk van vestigingen brengt veel kosten met zich mee
(personeel, voorraden, vergunningen etc.) en zorgt voor inefficiënt inzetten van mensen en middelen.
Het doel van de logistieke plannen is efficiënte logistiek tegen lagere kosten met behoud van service aan de
klant. We gaan daarom producten bezorgen vanuit vijf moderne distributiecentra t.w. Emmeloord,
Hoogezand, Langeweg, Utrecht en Son. Er komt een nieuwe spoedservice (het eerste jaar gratis) waardoor
binnen drie uur bezorgd kan worden. De afbouw van afhaalactiviteiten wordt gefaseerd uitgevoerd. Na
seizoen 2013 is afhaal losse meststoffen niet meer mogelijk. Klanten die nu afhalen kunnen dan bestellen en
het wordt bezorgd.
De voordelen voor de teler zijn: gemak, goede logistieke service, meerdere opties om te bestellen en
financieel voordeel vertaald in condities.
Vraag: kan op bijv. Texel binnen drie uur bezorgd worden? Nee, zegt D.Beekman, niet volgens dit concept,
daarom komen op Texel en in Margraten enkele kleine voorzieningen.
Vraag: wat wordt de rol van de loonwerker? Loonwerkers hebben raakvlakken met Plant en Feed en gaan
dus samenwerken. Graan inname punten kunnen mobiel zijn in samenwerkening met loonwerkers.
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Vraag: hoe wordt kwaliteit bewaakt? De heer Beekman: door tracing en tracking. Testen doen we meteen bij
de graaninname zelf.
Iemand in de zaal vraagt zich af of Plant duurzaam bezig is met haar gewasbeschermingsmiddelen. Hele
bijenvolken sterven uit; wordt daar ook aan gedacht? De heer Beekman: bij productie van voedsel worden
steeds meer vragen gesteld. De consument heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en kiest toch vaak iets
anders dan hij/zij zegt. Biologische landbouw geeft onvoldoende voedsel voor de hele wereld. We hebben
wel biologische telers maar verdienen weinig aan hen. We zijn met diverse bedrijven (actie
“veldleeuwerik”) bezig te kijken hoe we meer duurzaam kunnen produceren. Ook hier hebben we een
verantwoording in die we als hele sector op moeten pakken.
Er zijn geen vragen meer voor de heer Beekman. Hij wordt hartelijk bedankt voor zijn duidelijk betoog.
VGAZ.
J. Janssens is ook bestuurslid van VGAZ (Vereniging van Gepensioneerden uit de Agrarische sectoren en
Zuivelindustrie). VGAZ heeft 400 leden waarvan 75% afkomstig is van Friesland Food. VGAZ heeft
dezelfde doelstelling als wij, werkt ook voor mensen met een verzekerde regeling maar kent geen hoorrecht.
VGAZ is wel lid van NVOG.
De voorzitter zegt dat er een goede harmonie is tussen VGAZ en Agrifirm Pensionada, op hun websites
staan links met elkaar. We hebben wederzijdse belangen.
Collectiviteitkorting Rabobank.
Elke werknemer van Agrifirm of voorheen Cehave Landbouwbelang heeft recht op korting op
verzekeringen Interpolis. Heeft u meer dan 5 verzekeringen krijgt u 12 % korting + een extra korting op
dienstverlening door Rabobank. J.Meijvis zegt dat de kortingen op het eerste blad van de polis staan; ze zijn
ook op de website vermeld. Op het laatste polisblad staat wat de clausules precies inhouden.
Collectiviteitnummer 29 moet wel op de polis vermeld staan. Dit alles geldt niet voor de
ziektekostenverzekering.
Vraag: krijg je je geld met terugwerkende kracht terug? Dat is te proberen zegt J.Meijvis.
Vraag: waarom moeten we hier zelf achteraan gaan? J.Meijvis: dit is niet overal bekend.
Als lokale banken niets zeggen te weten van de kortingen wijs hen dan op nr. 29!
Dit komt ook op internet en in de mailing van deze zomer attenderen we onze leden hier nog eens op.
Website.
H.Knape: onze website is nu een half jaar in de lucht. Kinderziektes, voornamelijk in contactformulieren,
zijn inmiddels overwonnen. Op de vraag of de ledenlijsten gepubliceerd worden antwoordt de voorzitter dat
dit niet gebeurt omdat allerlei anderen hier ook gebruik van kunnen maken. Met een password zou dat
afgeschermd kunnen worden maar dan heb je er weer een password bij. H.Knape vraagt bij verhuizing van
e-mailadres het nieuwe adres door te geven via www.agrifirm-pensionada.nl of info@agrifirmpensionada.nl.
Er is bij Agrifirm nog geen centraal systeem, maar wel een op divisieniveau, voor persoonlijke info. Zodra
het centrale systeem er is dat er is krijgen wij er ook een link mee.
Uit de vergadering wordt gevraagd wat het adres is van Agrifirm Pensionada als je geen “toestel” hebt.
Antwoord: secretariaat p.a. hr. W. de Vocht Speelweide 40 5404 KD Uden.
Vraag: krijgen we nooit post meer op papier? De voorzitter: jawel, 2 x per jaar krijgt iedereen papieren post
want niet iedereen heeft e-mail. Wordt er op de website iets belangrijks gezet dan wordt dit per e-mail
aangekondigd. De voorzitter geeft de raad www. Agrifirm-Pensionada.nl bij de favorieten te zetten.
Vraag: is het mogelijk gebruik te maken van retourmails als een soort leesbevestiging?
De voorzitter: daarvoor moeten we een abonnement nemen bij onze websiteleverancier en dat kost veel
geld. We bekijken of we een bevestiging kunnen sturen als iemand zich gemeld heeft via de website.
Het woord is aan notaris B.Lever die in Meppel komt praten over erfrecht.
De notaris bespreekt de voordelen van een goed testament. Zo kan met bijvoorbeeld een “tweetraps
testament” erfbelasting worden bespaard of uitgesteld. De langstlevende erft alles maar de kinderen hebben
nog wel rechten. Als het erfdeel van de langstlevende minder waard is dan € 600.000 betaalt de
langstlevende geen successierecht. De kinderen betalen pas als ook de langstlevende komt te overlijden;
dus op het moment dat ze daadwerkelijk hun erfdeel ontvangen en de successierechten kunnen betalen.
Zonder testament volgt de wettelijke regeling: de langstlevende partner erft alles en moet de eventuele
schulden betalen. Kinderen krijgen een vordering op hun langstlevende ouder ter grootte van hun erfdelen.
Deze vordering van de kinderen is pas opeisbaar bij het overlijden of faillissement van de langstlevende
ouder.
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Bij testament kan de erflater afwijken van de wettelijke regeling. Hij kan bijvoorbeeld bepalen dat de
vordering in meer gevallen opeisbaar is, zoals bij hertrouwen van de langstlevende of als deze in een
zorginstelling wordt opgenomen.
Een uitsluitingsclausule is ook aan te raden. Dan valt het door jou nagelaten erfdeel niet in enige
(huwelijks)gemeenschap van goederen en is het dus privévermogen van je kind. (Met name van belang als
bijvoorbeeld een echtscheiding waarschijnlijk is. De ex van je kind kan dan niet aan jouw centen komen.)
Omdat op 1 januari 2010 de wet, die de belasting over erven regelt, ingrijpend gewijzigd is raadt de notaris
iedereen die een testament van voor 2010 heeft om zijn/ haar testament te laten controleren en beoordelen.
Beoordeling en controle is bij veel notarissen, ook bij mr. Lever, kosteloos. Een eerste stap kan het doen van
een testje op Testament.Test.nl zijn.
Tijdens zijn leven kan men ook vermogen overhevelen. Een jaarlijkse schenking van € 5141 (tarief 2013) of
eenmalig €24.676 (tarief 2013) aan een kind tot en met 39 jaar is vrij van schenkbelasting. In plaats van
deze vrijstelling is het ook mogelijk een eenmalig extra verhoogde vrijstelling van € 51.407 (tarief 2013) te
schenken mits het bedrag dat door de ouders geschonken wordt gebruikt wordt voor aankoop of verbetering
van een eigen woning door het kind dan wel voor een aflossing op diens eigen woning schuld. Of het moet
bestemd zijn voor een dure studie of beroepsopleiding van het kind. Ook hier geldt de leeftijdsgrens van
maximaal 40 jaar. Er zijn plannen die leeftijdsgrens te verhogen.
Je kunt ook schenken op papier. Dan erken je schuld aan de kinderen voor een bepaald bedrag. Dat moet
gebeuren bij notariële akte. Dat bedrag is pas opeisbaar als de ouders overleden zijn, als ze hertrouwen of bij
opname in een zorginstelling. Er moet een zakelijke verantwoorde rente worden toegezegd (ten minste 6%)
die ook werkelijk jaarlijks betaald wordt. De kinderen kunnen de betaalde rente weer terugschenken aan de
ouders.
Vraag: wanneer moet je bij een schenking boven € 5141 belasting (10%) betalen? Antwoord: in het jaar
volgend op het jaar van de schenking.
Ga je naar je notaris bespreek dan eventueel ook de mogelijkheid van een levenstestament. Dat werkt bij
leven in het geval u door ziekte of hoge leeftijd niet meer voor uw financiële belangen kunt zorgen. In zo’n
testament vertrouwt u uw zaken aan een of meerdere personen toe inclusief een (algehele) volmacht (kan
ook voor de kinderen). Regel wel dat er ook een doktersverklaring bij behoort. Zo’n verklaring maakt geen
deel uit van het testament.
Bij codicil kan men beschikken over inboedelgoederen, sieraden en kleding. Een codicil is een met de hand
geschreven verklaring voorzien van datum en handtekening.
Vraag: is na een scheiding de scheidende partner nog ervend? Nee, zegt de notaris maar partner kan in
principe nog wel van u erven als de kinderen zouden komen te overlijden. (Van dat overleden kind dus dat
eerst van u heeft verkregen door erfenis.)
Hoe meer je wil besparen hoe ingewikkelder het testament wordt. Een goed testament verdient zich terug!
Dus raadpleeg uw notaris!
De voorzitter dankt de notaris voor zijn duidelijke uitleg.
In Uden komt notaris Teeuwen voorlichting geven.
Dré Teeuwen is een oude bekende van Cehave. Hij heeft daar samen met W. de Vocht fijn gewerkt van
1987 tot 1991 en heeft er mooie herinneringen aan. De heer Teeuwen komt uit Horn en is afgestudeerd in
Nederlands recht en notariaat. Hij is advocaat geweest in Eindhoven en vanaf 1992 is hij notaris in
Boxmeer.
Er zijn twee soorten testament: een gewoon testament dat zaken bij overlijden regelt en een levenstestament
dat zaken bij leven regelt. Men kan wel geld maar geen spullen onterven. Sinds 1-1-2003 verwerft,
bij overlijden, de overgebleven partner altijd de nalatenschap; kinderen kunnen niets opeisen maar krijgen
een vordering op de langstlevende ter grootte van hun erfdelen. De langstlevende moet bij de wettelijke
verdeling de te betalen erfbelasting van de kinderen voor schieten. Met een tweetrapstestament kan de
erfbelasting bij het eerste overlijden beperkt of nihil worden. Dat levert dus voordeel op. Door een juist
testament kan men voordeel besparen.
Een gewoon testament regelt na overlijden wie de erfgenamen zijn, de benoeming van de executeur, onder
bewindstelling tot een bepaalde leeftijd, legaat kleinkinderen en of een uitsluitingsclausule (de koude kant
krijgt niks). Een levenstestament werkt bij leven als iemand door omstandigheden bijv. ziekte of dementie
zijn eigen wil niet meer kan bepalen. In zo’n levenstestament wordt vastgelegd wie je zaken moet
behandelen als je dat zelf niet meer kunt. Het levenstestament wordt opgemaakt bij notariële akte en geeft
net zoveel bewijs als het vonnis van een rechter. In een levenstestament kan zelfs worden bepaald wie je
belangen behartigt door het aanwijzen van een vertrouwenspersoon.
Een levenstestament wordt opgenomen in een register en kan herroepen worden. Omdat dat bij notariële
akte gebeurt zijn er geen bewijsproblemen.
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AWBZ en eigen bijdrage. Vanaf 1-1-2013 wordt de zorgbijdrage niet meer alleen over het inkomen maar
ook over het vermogen berekend. Het gaat om het vermogen in box 3. Voor de zorgbijdrage wordt niet meet
dan 12% van dit vermogen berekend. Vermogen bestaat uit spaartegoeden en beleggingen, vorderingen en
onroerend goed zijnde niet het eigen huis. Zolang een partner in de woning blijft wonen valt de woning in
box 1. Als de partner ook vertrekt valt de woning in box 3; er is een overgangstermijn voor de tijd dat de
woning te koop staat. Datum adreswijziging bij de gemeente is van belang. AWBZ kijkt twee jaar terug;
dit betekent dat de zorgbijdrage van 2013 gebaseerd is op de stand van het vermogen in 2011. Het duurt dus
twee jaar voordat de vermindering van het vermogen effect heeft op de zorgbijdrage. Problemen met de
zorgbijdrage kunnen in de toekomst voorkomen worden met een goed testament. Raadpleeg hiervoor uw
notaris.
Vraag: welke waarde heeft een en/of rekening? De notaris antwoordt dat sommige banken de zaken dan niet
door laat lopen maar dat dit juridisch niet juist is.
Vraag: kan men als men gezond is een behandel ge- of verbod regelen? De notaris zegt dat euthanasie steeds
vaker in een testament opgenomen wordt. Als men bij bewustzijn euthanasie vastlegt kan dat bij dementie
toegepast worden.
Wie krijgt toegang tot inzage in testamenten? Alleen de notaris.
Vraag: kan ik het huis het beste op naam van de kinderen zetten of het hen schenken op papier? Alleen op
papier schenken geeft voordeel, antwoordt de notaris omdat, als men het huis op naam van de kinderen zet,
dit huis voor hen in box 3 valt en zij dus jaarlijks over de waarde in bewoonde staat daarover 1,2% belasting
betalen hetgeen aardig kan oplopen als het huis nog jaren bewoond blijft.
Notaris Teeuwen wordt bedankt voor zijn duidelijke uitleg.
Rondvraag.
Stelt u het bericht van bevestiging in het Engels? De voorzitter zegt dat dit het geval is als het bericht niet
afgeleverd kan worden, de zogenaamde delivery failure. Dan is het adres verkeerd of zit de postbus van de
ontvanger vol; wij hebben daar geen invloed op.
Krijgen we de presentatie van vandaag? Die komt morgen op de website belooft de voorzitter.
De voorzitter vraagt of diegenen die zich niet aangemeld hebben en toch hier zijn bij de penningmeester hun
bijdrage voor de dag willen betalen.
Vraag: waarom worden er lunchkosten berekend. Kan Agrifirm die niet voor haar rekening nemen? De
voorzitter: nee, Agrifirm heeft een eenmalige subsidie toegezegd en betaald en daar blijft het bij. Wel
verzorgt Agrifirm het drukwerk en de verzending daarvan. Om de kosten door de vereniging te laten betalen
vindt hij niet eerlijk t.o.v. de leden die niet naar de vergadering komen of kunnen komen.
Wat is het tel. nr van Agrifirm? 088 4881000.
Sluiting.
De opkomst beide dagen was geweldig.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst.
Hij wenst iedereen wel thuis en sluit de vergadering.
Trinet van Deursen
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