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WIJZIGING IN BELASTINGWETGEVING; Successiewet 1956 
SCHENKEN “OP PAPIER” 2022 

 
Het zal u misschien niet ontgaan zijn dat er wijzigingen zijn geweest in de wetgeving op 
erven en schenken. Er zijn daarover de afgelopen jaren in de diverse media meerdere keren 
berichten verschenen. 
Hierna volgen een paar punten die van belang kunnen zijn en wel de schenkingen op papier 
aan de (klein)kinderen. 
 
‘Op papier schenken’ aan kinderen 
Op dit moment is een ‘papieren’ schenking aan een kind tot € 5.677 per kalenderjaar 
onbelast (eenmalig te verhogen tot € 27.231 mits het kind, of diens fiscale partner, tussen 18 
en 40 jaar oud is). Bij een hogere schenking betaalt het kind 10 of 20% over het meerdere, 
afhankelijk van het geschonken bedrag. 
Bent u bezig met een schenkingsplan, waarbij ouders aan de kinderen schenken, dan is het 
raadzaam om een schenking in een notariële akte vast te leggen voor wat betreft de hogere 
bedragen. De kinderen krijgen dan niet meteen de beschikking over de schenking, maar 
wordt deze in beginsel pas opeisbaar op het moment van overlijden van de langstlevende 
van beide ouders. Of als de langstlevende ouder schenkt, op het moment van diens 
overlijden.  
N.B. Uiteraard mag tussentijds altijd worden afgelost op het bedrag van de schenking, maar 
dat is dus geen verplichting. 
 
‘Op papier schenken’ aan kleinkinderen (of anderen) 
Op dit moment is een schenking aan een kleinkind (of anderen) tot € 2.274 onbelast. 
Bij een hogere schenking betaalt het kleinkind 18% of 36% over het meerdere (en anderen 
30% of 40%), afhankelijk van de hoogte van het geschonken bedrag. 
 
Voordelen ‘schenken op papier’ 
Enkele voordelen welke schenken op papier kan hebben zijn onder meer: 
1. Spreiding van de heffing van inkomstenbelasting over ouder(s) en kinderen. 
2. Over de schuldigerkenning wordt een rente van 6% vergoed door de ouder(s) aan de 

kinderen. Deze uitkering van rente is geen schenking, en maakt het vermogen van de 
ouder(s) in het kader van vermogensplanning ook kleiner. 

Maar let op, schenken (in het algemeen) kan ook bepaalde nadelen hebben. Zie ook hierna. 
 
Schenken ‘niet op papier’ 
U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om een schenking in contanten te doen. Het is dan wel 
raadzaam om vooraf het een en ander wel op papier te zetten over de voorwaarden voor de 
schenking (bijv. een privéclausule, eventueel terug betalen van de schenking als..…, 
bestedingsdoel etc.). Voor de geldigheid van sommige bepalingen is het noodzakelijk dat 
deze schriftelijk zijn overeengekomen en moet er, voordat de schenking wordt gedaan, voor 
zijn getekend! 
 
Een extra toelichting op schenken op papier volgt hierna. 



 
 

 

Verlaag uw bijdrage WLZ door schenkingen op papier 
Door één of meerdere schenkingen op papier kunt u, zoals de regelgeving nu luidt, 
voorkomen dat u een hogere eigen bijdrage gaat/blijft betalen voor zorg- en ziektekosten 
(vnl. Wet Langdurige Zorg (WLZ), de vervanger van de AWBZ). 
Wanneer u zorg nodig heeft en vermogen in box 3 bezit (spaargeld, beleggingen, een woning 
welke niet onder box 1 valt), wordt u extra aangeslagen voor de WLZ. Vanaf 1 januari 2013 
wordt namelijk tot 12% van uw vermogen in box 3 bij uw inkomen opgeteld. Dit betekent 
dat uw eigen bijdrage flink hoger kan worden en dat u dus mogelijk uw vermogen moet 
aanspreken voor de bijdrage in uw eigen verzorging. 
 
Schenken op papier 
Bij de schenking op papier schenkt u aan bijvoorbeeld uw (klein-)kinderen en leent u 
hetzelfde bedrag ogenblikkelijk weer terug. Het resultaat is dat u een schuld heeft aan uw 
(klein-)kinderen. Omdat deze schuld in beginsel pas opeisbaar is bij het overlijden van u als 
schenker (of de langstlevende) dient deze bij notariële akte vastgelegd te worden.  
 
Deze schuld verlaagt uw vermogen in box 3, en wanneer u binnen de grenzen van de 
vrijstellingen voor de schenkbelasting blijft, is er geen schenkbelasting verschuldigd. 
Bijkomend voordeel is dat bij uw overlijden (waarschijnlijk) minder erfbelasting door de 
erfgenamen hoeft te worden betaald. 
  
Rente betalen! 
De fiscus accepteert de schuld als aftrekpost in uw nalatenschap alleen als hierover jaarlijks 
een rente van 6% is afgesproken en ook daadwerkelijk is betaald (dus geen “bijschrijving in 
de boeken“ o.i.d.). Groot voordeel van deze rente is dat u extra vermogen belastingvrij 
overhevelt naar uw (klein-)kinderen. 
 
Aandachtspunten bij schenken op papier 
U moet zich als schenker of begiftigde niet blind staren op het besparen van schenk- en 
erfbelasting en/of het voorkomen van enige bijdrageverplichting. De gevolgen voor de 
inkomstenbelasting zijn misschien zelfs wel belangrijker. Bij de begiftigde moet er opgelet 
worden wat voor (fiscale) gevolgen de schenking heeft. Hierbij moet u denken aan 
bijvoorbeeld een hogere box 3 heffing, maar ook aan minder huur- en zorgtoeslag of 
studiefinanciering. 
Wij bespreken dit onderwerp graag met u in een adviesgesprek. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

STEENWIJK, SNEEK EN ZWARTSLUIS  
 
Klik op de namen van de vestigingen voor Google 
Maps. Klik op één van de links hieronder  voor onze: 
contactgegevens 
algemene voorwaarden  
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https://maps.google.nl/maps?ie=UTF8&cid=18108565823218300380&q=Eenhorst+Landman+Veltman+ELAN+Notarissen&iwloc=A&gl=NL&hl=nl
https://maps.google.nl/maps?ie=UTF8&cid=4585154449036402261&q=Elsinga+ELAN+Notarissen&iwloc=A&gl=NL&hl=nl
https://maps.google.nl/maps?ie=UTF8&cid=8015284766371662835&q=Notariskantoor+Mr+A+C+de+Vries&iwloc=A&gl=NL&hl=nl
http://www.elannotarissen.nl/vestigingencontact.htm
http://www.elannotarissen.nl/algemene_voorwaarden.htm
http://www.elannotarissen.nl/
http://www.facebook.com/elannotarissen
http://twitter.com/elannotarissen

