Schenk herroepelijk, en bespaar schenkbelasting
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De gulle gever kan bepalen dat de schenking herroepelijk is. Door die clausule bij de schenking op
te nemen – bij voorkeur in een notariële akte, dan wel in een onderhandse akte die door de
begiftigde ‘voor gezien’ wordt getekend – behoudt de schenker de mogelijkheid om de
vermogensoverdracht terug te draaien. Zo kan worden voorkomen dat senior financieel afhankelijk
wordt van junior.
Senior kan bij de herroepingclausule desgewenst aangeven of hij de schenking sowieso kan
herroepen of slechts binnen een bepaalde periode als zich een bepaalde omstandigheid heeft
voorgedaan of als dat juist niet het geval is. De herroepelijkheid van de schenking kan zo als ‘stok
achter de deur’ worden gebruikt om bepaalde gedragingen van de begiftigde uit te lokken of juist te
verbieden. De schenking kan zo worden ingezet als hulpmiddel bij de opvoeding.
Om er zeker van te zijn dat de begiftigde bij herroeping van de schenking het eerder geschonken
bedrag kan terugbetalen, moet de herroepelijke schenking gecombineerd worden met een
bewindstelling. De gulle gever kan dan zelf – of een door hem aan te wijzen vertrouwenspersoon –
het geschonken vermogen blijven beheren.
Let op: bewindstelling duurt meestal maar vijf jaar. De begiftigde kan na die periode de rechtbank
verzoeken om de bewindvoering te vernietigen als hij zelf in staat is het vermogen verantwoord te
beheren. Met de herroepingclausule kunt u voorkomen dat het kind de beëindiging van de
bewindstelling kan doorzetten.
Als over de (herroepelijke) schenking schenkbelasting
is geheven, wordt dat bij herroeping van de schenking
grotendeels gerestitueerd. Bij de terugbetaling van de
belasting wordt rekening gehouden met de inkomsten
die de begiftigde tijdens zijn bezitsperiode op het
geschonken bedrag heeft genoten. Zijn er de facto
geen inkomsten, dan wordt rekening gehouden met
een 4% fictief rendement. Dat biedt mogelijkheden
om schenkbelasting te besparen bij een herroepelijke
schenking van een zaak die nadien in waarde is
gedaald. Bijvoorbeeld een pakket beursgenoteerde
effecten. Als dat na de (herroepelijke) schenking in
het bezit van junior in waarde is gedaald, kan senior
de schenking herroepen. De eerder geheven
schenkbelasting wordt dan grotendeels terugbetaald.
Vervolgens schenkt senior het pakket effecten opnieuw aan junior, voor de actuele – lagere –
waarde, waarover junior minder schenkbelasting moet betalen.
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