Benut alle vrijstellingen bij schenkingen aan
kinderen
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De twee bekendste vrijstellingen zijn de jaarlijkse vrijstelling (van € 5.000) én de eenmalig
verhoogde vrijstelling (van € 24.000). Die verhoogde vrijstelling kan slechts éénmaal worden benut,
voor een kind dat tussen de 18 en de 35 jaar jong is. Bent u vergeten om uw zoon of dochter tijdig
– vóór hun 35e – een ‘grote’ vrijgestelde schenking te doen? U kunt die vergissing herstellen als uw
schoondochter of schoonzoon jonger is dan 35 jaar. Financiën heeft goedgekeurd dat de hoge
vrijstelling ook kan worden toegepast als de zoon of dochter van de schenker de 35-jarige leeftijd al
gepasseerd is, maar diens schoondochter of schoonzoon nog niet. De schenker benut dan hun
leeftijd: de schenking vindt gewoon plaats aan het eigen kind, desgewenst met een
uitsluitingsclausule.
Let op: deze goedkeuring kan uitsluitend worden toegepast als uw zoon of dochter gehuwd is, ofwel
een geregistreerd partnerschap is aangegaan. Woont hij/zij ongehuwd duurzaam samen met een
partner die nog geen 35 is, dan kan de verhoogde vrijstelling niet alsnog worden benut.
Van de ‘grote’ vrijgestelde schenking moet aangifte schenkbelasting worden gedaan; in de aangifte
moet een beroep op de verhoogde vrijstelling worden gedaan.
Het optimaal benutten van de eenmalig hoge vrijstelling vergt een goede planning. Een schenking
tot het vrijgestelde bedrag levert een besparing aan schenkbelasting op van 10%, ofwel € 2.400;
wordt de vrijstelling benut bij een schenking van stel € 150.000, dan is de besparing 20% ofwel €
4.800. Zorg ervoor dat u deze vrijstelling bij de juiste schenking in zet!
Let op: bij schenkingen aan uw kinderen kunt u ook nog gebruik maken van de zogenaamde derde
vrijstelling voor een gift bij de overdracht van vastgoed aan uw kind. Ook de vrijstelling voor
schenkingen aan on- en minvermogenden kan tussen ouders en kinderen goed van pas komen, met
name als het kind zich bij de start van zijn carrière in de schulden moet steken om zich zelfstandig
te vestigen.
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