Schenken: hoe werkt dat?
In tijden van economische herstel, waarbij termen als “een rustige oude dag” en “een appeltje
voor de dorst” niet meer vanzelfsprekend zijn, is het schenken van vermogen niet het eerste
waar mensen aan denken. Toch kan het in bepaalde situaties aantrekkelijk zijn om te
schenken.
Nederland:
Nederlandse Belastingplan 2014
De Nederlandse Successiewet kent diverse vrijstellingen ten aanzien van schenkingen.
Ouders mogen jaarlijks € 5.141 (2013) per kind belastingvrij schenken. Eenmalig mogen
ouders een bedrag schenken van € 24.676 per kind in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar. Gebruikt
het kind de schenking voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning, de aflossing van
een eigenwoningschuld of voor de betaling van een dure studie of opleiding, dan mag dat
bedrag verhoogd worden tot € 51.407. Is reeds eerder van de verhoogde vrijstelling gebruik
gemaakt, dan is een aanvullende vrijstelling van € 26.731 (€ 51.407 -/- € 24.676) mogelijk.
In het Belastingplan 2014 is het voornemen opgenomen om de eerder genoemde verhoogde
grote vrijstelling van € 51.407 te verhogen tot een bedrag van € 100.000, gedurende de
periode van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015. Is reeds eerder gebruik gemaakt van de hoge
vrijstelling van € 24.676 of de verhoogde hoge vrijstelling van € 51.407, dan is een
aanvullende vrijstelling van respectievelijk € 75.324 (€ 100.000 -/- € 24.676) en € 48.593
(€ 100.000 -/- € 51.407) mogelijk.
Ook de voorwaarden worden gewijzigd. De hoge en verhoogde hoge vrijstelling waren eerst
alleen weggelegd voor schenkingen van ouders aan hun kinderen. In het Belastingplan 2014 is
opgenomen dat ook door andere familieleden en zelfs derden belastingvrij mag worden
geschonken tot maximaal € 100.000. De verplichting dat de schenking moet worden
aangewend voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning of de aflossing van de
eigenwoningschuld blijft hierbij van toepassing.
België:
Successierecht
De tarieven voor het successierecht zijn een bevoegdheid van de gewesten. De hoogte van de
verschuldigde successierechten is afhankelijk van de fiscale woonplaats van de overledene en
de graad van verwantschap tussen de overledene en zijn erfgenamen.

De successierechten bij een erfrechtelijke verkrijging in rechte lijn (dus tussen ouders en hun
kinderen, tussen echtgenoten en in bepaalde omstandigheden tussen samenwonenden) in het
Vlaamse Gewest lopen op van 3% over het erfdeel tot € 50.000, 9% over het erfdeel tussen de
€ 50.000 en € 250.000 en 27% boven de € 250.000. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en het Waals Gewest geldt een maximaal tarief van 30%.
In de overige gevallen kunnen de tarieven oplopen tot 65% in het Vlaams Gewest en 80% in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest.
De tariefstructuur is afzonderlijk van toepassing op het roerend deel en op het onroerend deel
van het erfdeel. Door middel van een schenking kan het successierecht over roerende
goederen worden gereduceerd.
Beperking successierecht
Vanaf 1 januari 2004 zijn schenkingen van roerende goederen via de Vlaamse notaris
onderworpen aan een vast tarief van 3%.
Onbelaste schenking
Een schenking kan, onder voorwaarden, ook in België onbelast plaats vinden. Dit kan
bijvoorbeeld gerealiseerd worden middels een handgift of een gift ten overstaan van een
Nederlandse notaris.
Handgift
Bij een handgift vindt er een overhandiging plaats van goederen aan een begiftigde. Een
notariële akte is hiervoor niet vereist en men is ook geen schenkingsrechten verschuldigd.
Naast dit grote voordeel kent de handgift ook enkele nadelen c.q. beperkingen, bijvoorbeeld
ten aanzien van de bewijslast of een schenking daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
Onroerende goederen kunnen niet middels een handgift geschonken worden.
Nederlandse notaris
Een belastingvrije gift kan ook gerealiseerd worden middels een notariële akte verleden voor
een Nederlandse notaris. Met deze akte kan de datum waarop de schenking heeft
plaatsgevonden worden aangetoond. Daarnaast volgt uit de akte dat de schenker
handelingsbekwaam was ten tijde van de schenking. Bovendien kunnen er nadere
voorwaarden worden gekoppeld aan de schenking.
Let op: Wanneer de schenker binnen een periode van drie jaren na de onbelaste schenking
komt te overlijden is men alsnog successierechten verschuldigd. Echter ook hier zijn er
alternatieven.

De Nederbelg
De Nederbelg die nog geen tien jaar inwoner is van België wordt, voor de Nederlandse
Successiewet geacht nog steeds inwoner te zijn van Nederland. Over schenkingen aan (klein)
kinderen is gedurende die tien jaren Nederlandse schenkbelasting verschuldigd. Hij kan dan
eventueel wel gebruik maken van de eenmalige vrijstellingen, zoals de nieuwe vrijgestelde
schenking tot € 100.000.
Zoals u ziet is schenken maatwerk. Een schenking al dan niet in combinatie met een gedegen
beoordeling van uw testament is ten zeerste aan te bevelen. Mocht u dus overwegen om een
schenking te doen, laat u voorlichten, zodat de meest gunstige schenkingsvorm wordt
gekozen.
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