
Een van de minst populaire 
belastingsoorten is de erfbelasting. Ook 
al is er altijd keurig belasting betaald over 
inkomen en vermogen, dan moet er door 
de erfgenamen over de ontvangen erfenis 
ook weer belasting worden voldaan. Het 
is dus begrijpelijk en verstandig dat er 
gezocht wordt naar een zo laag mogelijke 
belastingdruk. Bijvoorbeeld door een 
slimme vermogensoverdracht naar kinderen 
of andere erfgenamen. De meest voor 
de hand liggende optie is het (gespreid) 
schenken van uw vermogen tijdens leven, 
zodat niet alles in één keer belast is bij uw 
overlijden. Hiervoor zijn (o.a.) de volgende 
mogelijkheden.

1. Jaarlijkse schenking 
Ouders kunnen jaarlijks ruim € 5.500 
belastingvrij aan ieder kind schenken. 
Hiervoor behoeft geen aangifte 
schenkbelasting te worden ingediend. 

Door jaarlijks het vrijgestelde bedrag 
te schenken, of een schenking die in de 
1e schijf valt (10% over de volgende 
€ 128.751), wordt voorkomen dat het 
vermogen bij overlijden volledig in de 2e 
schijf (20%) belast is. 

2. Eenmalig hoge schenking en 
‘jubelton’ t.b.v. eigen woning
Eenmalig kunt u uw kind (leeftijd tussen 
18 en 40 jaar) een hoger bedrag schenken, 

namelijk € 26.881. Een mooie regeling 
is de (‘verhoogde’) schenkingsvrijstelling 
voor een schenking aan een (aanstaande) 
huiseigenaar. Dan kan de eenmalige 
schenking namelijk worden verhoogd tot 
€ 105.302, waarover de (aanstaande) 
huiseigenaar geen belasting behoeft te 
betalen. De belangrijkste voorwaarde voor 
deze schenking (de zogenaamde jubelton) 
is dat de ontvanger of diens partner tussen 
de 18 en 40 jaar oud is. De ontvanger van 
de jubelton behoeft overigens geen familie 
te zijn. U kunt uw gift over maximaal drie 
jaar verspreiden. De ontvanger kan de gift 
gebruiken voor o.a.:

• aankoop van een huis
• verbetering, verbouw of onderhoud van 

het huis
• aflossing van een hypotheek- of 

restschuld 

De schenkingen van punt 1 en 2 
kunnen trouwens ook plaatsvinden 
in de vorm van een kwijtschelding 
op een onderlinge lening. N.B. Let er 
dan wel op dat mogelijk vereist is dat 
op de lagere eigenwoninglening een 
nieuw annuïteitenschema moet worden 
afgesproken.

3. Schuldigerkenning / schenking op 
papier
Stel dat u wel over vermogen beschikt, 
maar niet over cash geld om een schenking 
te kunnen doen, dan kunt u desgewenst 
een schenking op papier doen. Het op 
papier geschonken bedrag telt dan niet 
mee bij uw erfenis (tenzij het binnen 180 
dagen voor uw overlijden is geschonken), 
zodat uw kinderen minder erfbelasting 
betalen. Er zijn wel enkele voorwaarden: 

• U moet de schenking door een notaris 
laten vastleggen (iedere keer opnieuw);

• Over het geschonken bedrag moet jaarlijks 
minstens 6% rente worden betaald aan de 
ontvanger. De papieren schenking wordt 
namelijk gezien als een schuld.  

4. Schenkingsplan
Naast de genoemde ‘standaard’ 
mogelijkheden kan er ook gedacht worden 
aan een schenkingsplan op maat. In dit 
plan wordt vastgelegd wat uw wensen 
zijn met betrekking tot uw verschillende 
vermogensbestanddelen en hoe en 
wanneer u dit overdraagt aan de volgende 
generatie(s). Er kunnen allerlei redenen 
zijn om een persoonlijk schenkingsplan 
op te stellen, bijvoorbeeld als u een 
onderneming drijft (n.b. mogelijk kan dan 
ook de bedrijfsopvolgingsregeling worden 
benut, zie de column van de vorige keer). 
Of als u vastgoed in het buitenland bezit 
of uw vermogen in een familiefonds wilt 
onderbrengen. Uiteraard gaat dit gepaard 
met een zorgvuldige voorbereiding.
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Belasting besparen 
door slim te schenken
Belastingheffing… niet altijd 
leuk, maar we kunnen ook niet 
zonder. Wie goed verdiend 
heeft, kan over het algemeen 
een belastingaanslag ook wel 
hebben (‘voor wat, hoort wat’). 
Er is echter vaak wel verschil 
in beleving bij de verschillende 
vormen van belastingheffing. 
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Tip: in 2021 geldt tijdelijk een 
vrijstelling van € 6.604 per kind  

(€ 1.000 extra)

Let op: De papieren schenking is 
in uw aangifte inkomstenbelasting 

een aftrekbare schuld en bij de 
ontvanger telt het mee als belast 

vermogen
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