
Schenkingen: de 
belastingvrijstelling
Nu genieten we nog heerlijk van de zomer, maar voor we het weten, staat 
de kerstboom weer in huis en is het alweer bijna 31 december. Aan het eind 
van het jaar is het cadeautijd en sommige mensen willen dit invullen door 
middel van een schenking. Dit is leuk voor degene die het krijgt, maar het kan 
ook de schenker een voordeel opleveren, doordat zijn/haar box 3 vermogen 
kleiner wordt. In box 3 geldt een heffi  ngsvrij vermogen van € 30.360. Voor 
fi scale partners is dit bedrag verdubbeld tot € 60.720. Over het meerdere dan 
het heffi  ngsvrij vermogen moet belasting betaald worden. Ouders mogen 
hun kind(eren) per jaar € 5.428 belastingvrij schenken, ongeacht de leeftijd 
van het kind. Dit bedrag mag in verschillende termijnen geschonken worden. 
Schenkingen van beide ouders moeten wel bij elkaar opgeteld worden. Dit 
geldt ook als ouders gescheiden zijn. 

Verder hebben ouders drie opties om eenmalig geld te schenken aan hun 
kind(eren) met een verhoogde vrijstelling. Let wel op dat ouders maar één keer 
gebruik mogen maken van deze verhoogde vrijstellingen. De eerste optie voor een 
belastingvrijstelling is dat ouders één keer in het leven van hun kind(eren) € 26.040 
belastingvrij mogen schenken. Het kind mag zelf bepalen waar hij het geld aan 
besteed. Een voorwaarde hiervoor is dat het kind of de partner van het kind op 
moment van schenken tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. 

De tweede optie is dat ouders geld schenken aan hun kind(eren) voor de aankoop 
van een huis, of voor een verbouwing, of voor de afl ossing van de hypotheek. Voor 
dit doeleinde mag eenmalig € 102.010 belastingvrij worden geschonken. Hierbij 
geldt ook dat het kind of de partner van het kind op het moment van schenken 
tussen de 18 en 40 jaar oud is. Verder moet het kind schriftelijke kunnen aantonen 
dat het geld gebruikt is voor het eigen koophuis. 

De laatste optie is dat ouders geld schenken voor een dure studie die het kind wil 
volgen. Tegenwoordig kunnen de kosten van een studie aardig oplopen. Als een 
opleiding minstens € 20.000 per jaar kost, mogen ouders € 54.246 belastingvrij 
schenken. Voorwaarden zijn dat het kind op moment van schenken tussen de 
18 en 40 jaar oud is en dat er schriftelijk kan worden aangetoond dat het geld 
gebruikt is voor de studie. Dit type schenking moet door een notaris worden 
vastgelegd. 

Schenkingen aan kleinkinderen, neefjes, nichtjes of derden zijn tot € 2.173 
belastingvrij. Hier moet u ook weer in de gaten houden dat schenkingen van 
dezelfde personen aan (fi scaal) partners bij elkaar worden opgeteld. 
Bovendien is het mogelijk om iemand anders dan uw eigen kind te helpen bij de 
aanschaf of de fi nanciering van een verbouwing van een koophuis. Dit kan handig 
zijn in deze tijd van de overbelaste huizenmarkt. Hier gelden dezelfde regels als 
voor het schenken aan een kind.  

Indien u schenkt is het altijd verstandig daaraan voorwaarden te verbinden. 
De meest gebruikte voorwaarde is de uitsluitingsclausule (ook wel “anti-
schoonfamiliebepaling” genoemd). Zo voorkomt u dat de koude kant profi teert 
van een schenking bij een echtscheiding van uw kind dat een schenking heeft 
gehad. Doet u de schenking aan uw kind per bank, vermeld dan als schenker het 
woordje uitsluitingsclausule op de overschrijving. Als begiftigde is het aan te raden 
om de gelden op een privérekening aan te 
houden. 

Een andere bepaling voor een schenking is 
de zogenaamde ‘herroepbaarheidsclausule’. 
Dit gaat in tegen het beginsel ‘eens gegeven 
is altijd gegeven’. Soms zou je als schenker 
namelijk willen dat je niets had gegeven. En zo 
is er meer. Kortom, complexe materie waarin 
wij u altijd in kunnen bijstaan. 

Voor nadere informatie over dit onderwerp 
of andere notariële vraagstukken kunt u 
vanzelfsprekend altijd vrijblijvend contact met 
ons opnemen.

Voor het bepalen 
van uw koers!
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