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SUCCESSIEWET 
 

 
Mr. Ernst Loendersloot 
Sr. kandidaat notaris te 
Maastricht 
Foto: Harry Heuts 

 
Beste Lezer, 
 
Staatssecretaris de Jager heeft heel wat voor ons in petto. Hij wil namelijk per 1 
januari a.s. de Successiewet wijzigen. De Tweede Kamer is het op 3 november jl. 
met hem eens geworden en het wetsvoorstel is doorgestuurd naar de Eerste Kamer. 
 
Er is een onderdeel dat ik graag naar voren wil brengen. Houdt u er wel rekening 
mee dat nog heel wat kan veranderen voordat het voorstel wet wordt.  
 
Het gaat over de uitbreiding van artikel 33 lid 1 sub 5 Successiewet. Daar wordt de 
zogeheten éénmalige verhoogde vrijstelling voor schenkingen aan kinderen 
geregeld. U mag altijd schenken aan uw kinderen, maar als u meer dan € 4.479,- 
(cijfers 2009) schenkt aan een kind in een kalenderjaar, moet er schenkingsrecht 
betaald worden. 
 
Uitzondering hierop is wanneer het kind tussen de 18 en 35 jaar oud is. Dan mag u 
namelijk één keer een bedrag van € 22.379,- (cijfers 2009) schenken, als u maar in 
een schenkingsaangifte een beroep doet op deze eenmalige verhoogde vrijstelling. 
 
In het wetsvoorstel is nu opgenomen dat dit bedrag zelfs nog hoger mag zijn, 
namelijk € 50.000,-. Wel moet aan de volgende, extra, eis worden voldaan. Het kind 
moet het geschonken bedrag namelijk gebruiken voor bijvoorbeeld het kopen van 
een eigen huis. Dit moet wel worden vastgelegd in een akte bij de notaris, maar dat 
mag ook het eigendomsbewijs zijn. 
 

http://www.linkedin.com/pub/ernst-loendersloot/10/ab9/aaa
http://www.linkedin.com/pub/harry-heuts/2b/497/613
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Nu is de staatssecretaris niet iemand die zomaar iets weggeeft. Door deze extra hoge 
vrijstelling ontvangt de schatkist weliswaar minder schenkingsrecht, maar daar staat 
tegenover dat het kind óf een duurder huis koopt dan gepland óf minder 
hypotheekschuld heeft. In het eerste geval krijgt de schatkist meer 
overdrachtsbelasting en in het tweede geval zal de hypotheekrente en dus de aftrek 
lager zijn.  
 
Overigens moet er nog wel goed naar deze regeling gekeken worden. Stel dat het 
kind al eigenaar is van het huis, volgend jaar nog geen 35 jaar is en ook nog niet de 
eenmalige schenking heeft gekregen. Als de ouders dan € 50.000,- schenken om 
daarmee te verbouwen of de hypotheekschuld versneld af te lossen, dan zou dit 
bedrag toch belast worden met schenkingsrecht. Het is namelijk niet bij de aankoop 
geschonken. Hopelijk wijst de Eerste Kamer hier nog op en komt hier duidelijkheid 
in.  
 
Heel aardig is het volgende: als het kind wel al de huidige eenmalige verhoogde 
schenking heeft gehad dan mag u nog bijschenken tot het bedrag van € 50.000,-. 
Wel moet dan aan de andere eisen (aankoop eigen woning en melding in de akte) 
zijn voldaan.   
 
Mr. Ernst Loendersloot 
kandidaat notaris te Maastricht 
Telefoon 043-3509950. 
 
Kijk ook eens op www.ntrs.nl of scan de QR code hieronder. 
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