
De vrijstellingen bij het doen 
van schenkingen
Over een aantal weken is Sinterklaas weer naar Spanje, is de kerstboom alweer 
opgetuigd en schaft men voorzichtig weer wat vuurwerk aan. Het einde van 2019 is in 
zicht. 

Aan het eind van het jaar is het weer cadeautijd en sommige mensen willen dit 
completeren met een schenking. Dat is leuk voor degene die iets krijgt, maar het kan de 
schenker ook voordeel opleveren, omdat zijn box 3 vermogen verminderd, waardoor 
daar minder belasting over geheven wordt. Wie op 1 januari 2020 meer dan € 30.846,- 
aan vermogen heeft, betaalt hierover 0,54 tot 1,60 procent (afhankelijk van de omvang 
van je vermogen).

Door te schenken aan een kind, zeker als die nog een vrijstelling in box 3 heeft, wordt 
schenken een feest.
De (meest gebruikte) vrijstellingen voor de schenkingen zelf zijn voor 2019 als volgt:
Kind € 5.428,-
Verhoging kind 18-40 jaar; bestedingsvrij € 26.040,-
Verhoging kind 18-40 jaar; studie € 54.246,-
Verhoging kind 18-40 jaar; eigen woning € 102.010,-

Overige verkrijger € 2.173,-
Overige verkrijger 18-40 jaar; eigen woning € 102.010,-

Over het meerdere, of bij het niet voldoen aan de wettelijke voorwaarden, is 
schenkbelasting verschuldigd.

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, kunt u een bedrag van € 102.010,- schenken aan 
uw kind (en aan anderen) indien dit gebruikt wordt voor de aanschaf/verbouwing of 
afbetaling van hun eigen woning. 
Let op: aan een schenking met deze vrijstelling zijn wel een aantal voorwaarden 
verbonden. Indien u voornemens bent bij te springen in de financiering van een eigen 
woning van uw kind of een derde, neem dan gerust contact met ons op.

Mocht de schenking voor de eigen woning al opgebruikt zijn of de begunstigde voldoet 
niet langer aan de voorwaarden, dan blijft altijd nog over de reguliere vrijstelling van 
€ 5.428,- voor een kind of € 2.173,- voor overige verkrijgers. 

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 profiteert van een schenking, indien 
het kind wat een schenking heeft gehad in een echtscheiding terecht komt. Doet u 
de schenking aan uw kind per bank, 
vermeldt dan als schenker het woordje 
privé bij de overschrijving. Als begiftigde 
is het aan te raden om de gelden op een 
privérekening aan te houden.

Een andere bepaling in een schenking 
is de zogenaamde “herroep baar heids-
clausule”. Dit gaat in tegen het beginsel 
“eens gegeven is gegeven” maar soms 
zou u als schenker willen dat u niet 
had gegeven. Deze herroep baar heids-
clausule dient in een overeenkomst 
opgenomen te worden. Wenselijk (om 
latere discussie te voorkomen) is dat 
een herroepbaarheidsclausule in een 
notariële akte wordt opgenomen. En zo 
is er meer. Kortom, complexe materie 
waarin wij u altijd kunnen bijstaan.
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