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

 
 
Geachte lezer, 
 
Op 4 januari jongstleden is op de site van OverGeld een column van mij verschenen 
met de titel: Bom onder Successierecht. 
 
In dat stuk maakte ik melding van een uitspraak van de Rechtbank in Breda waarin 
de rechters hadden beslist dat de wetgever te ver was gegaan in het vaststellen van 
regels inzake de erfbelasting toen de Successiewet werd aangepast.  
 
Ook schreef ik dat belastingadviseurs hun cliënten het advies gaven om zo spoedig 
mogelijk, zo veel mogelijk vermogen te schenken. Hun redenatie is dat als de 
wetgever te ver is gegaan, de gehele wet krachteloos verklaard dient te worden en 
dat dus geen enkele schenking belast mag worden op grond van die nietige 
wetgeving. 
 
Maar die redenatie gaat niet alleen op voor schenkingen waarover belasting is 
geheven, maar ook (of beter: juist) voor erfenissen waarbij erfbelasting is betaald. 
Die wordt namelijk op basis van dezelfde, omstreden, wet opgelegd. 
 
Is de Successiewet ongeldig sinds 1 januari 2010 ? 
De belastingdienst was niet blij met de bedoelde uitspraak van de Rechtbank in 
Breda. Onder meer omdat het te verwachten was dat iedere belastingplichtige zijn of 
haar specifieke belastingaanslag zou gaan voorleggen aan rechters en daarbij telkens 

http://www.linkedin.com/pub/ernst-loendersloot/10/ab9/aaa
http://www.linkedin.com/pub/harry-heuts/2b/497/613
http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/ernstloendersloot/21195014/__Successie-_recht__.html


Column 420, OverGeld van de Telegraaf 
Bom onder de Successiewet 

Deel 2 

 
blad - 2 - 

Bron: www.ntrs.nl  

naar de Hoge Raad zou gaan. Dat zou de belastingdienst jarenlang op kosten jagen 
en rechtsonzekerheid veroorzaken voor zowel deze dienst als de belastingplichtigen 
die een schenking of erfenis kregen. 
 
Daarom is er voor gekozen om een vijftal zaken versneld voor te leggen aan de 
hoogste Nederlandse rechterlijke instantie. Dat is dan ook gebeurd en recent heeft de 
Advocaat-Generaal, de adviseur van dit rechtscollege, al zijn advies naar buiten 
gebracht.  
 
Dit komt er kort gezegd op neer dat de Sucessiewet inderdaad strijdig is met 
internationale mensenrechten-verdragen en dat dit sinds 1 januari 2010 het geval is.  
 
Het is nu de beurt aan de Hoge Raad om te beslissen of de Advocaat-Generaal gelijk 
heeft en wat dan de consequenties zijn voor alle belastingaanslagen die zijn 
opgelegd sinds die datum.  
 
De verwachting is dat het een kwestie van weken of maanden, maar zeker niet van 
jaren is voordat er duidelijkheid wordt verschaft. 
 
Advies aan u. Maar wacht niet te lang. 
Zoals u ziet wordt er behoorlijk tempo gemaakt om rechtszekerheid te geven. Dat 
betekent dat als u actie wilt ondernemen, het ook noodzakelijk is niet te lang te 
wachten. Er is maar een beperkte “window of opportunity”. Dit komt ook omdat de 
verwachting is dat het Ministerie van Financiën bij een voor haar ongunstige 
uistpraak van de Hoge Raad direct een persbericht publiceert waarin 
reparatiewetgeving per de datum van publicatie wordt aangekondigd. 
 
Hoe kunt u nu gebruik maken van de ontstane situatie ? 
 
Zoals aangegeven valt de basis onder de schenkbelasting misschien weg door de 
uitspraak van de Hoge Raad. Dat zou betekenen dat de belastingadviseurs gelijk 
krijgen die hun cliënten aangeraden hebben om hun vermogen weg te schenken 
onder de bijzondere bepaling dat de Hoge Raad voor de belastingplichtigen gunstig 
beslist. Ook die weg zal vermoedelijk snel worden afgesloten als het ministerie een 
persbericht openbaar maakt.  
 
Heeft u nog niet geschonken, maar overweegt u het wel, wacht dan dus niet te lang. 
 
Waarom zou ik op deze manier schenken als er sinds 1 oktober jl. al een ton 
belastingvrij geschonken kan worden ? 
 
Die vraag komt mogelijk bij u op nadat u ook mijn eerdere column over de Gouden 
Jubel vrijstelling heeft gelezen.  

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2013:863
http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/ernstloendersloot/21879917/__Belastingvrije_schenking_tot_100.000_euro__.html
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Ik kan daar een simpel antwoord opgeven: volgt de Hoge Raad in haar 
(toekomstige) uitspraak inderdaad het advies van de Advocaat-Generaal, dan zijn er 
helemaal geen restricties. U kunt ieder willekeurig bedrag schenken aan wie dan 
ook, zonder dat er schenkingsrecht verschuldigd is. U hoeft zelfs niet eens het geld 
uit handen te geven, want ook een schenking op papier is dan mogelijk. 
 
Wilt u gebruik maken van de Gouden Jubel vrijstelling, dan zijn er wel beperkingen. 
Zo mag u niet meer dan een ton schenken, moet u het geld ook daadwerkelijk 
overboeken en moet de ontvangende partij het geld in de eigen woning steken.  
Door die laatste eis vervalt bovendien de mogelijkheid om hypotheekrente af te 
trekken over dat bedrag, zoals ik beschreven heb in een andere column. 
 
Wellicht is het voorgaande een reden voor u om eens met uw fiscaal adviseur of 
notaris te gaan praten. De laatste kan u helpen bij het opstellen van een 
schenkingsakte waarin wordt vastgelegd dat de schenking alleen effect heeft als de 
Hoge Raad voor de belastingplichtigen gunstig oordeelt. De schenking wordt dan 
geen loterij zonder nieten, want u moet hoe dan ook betalen voor het advieswerk. 
Maar u loopt dan tenminste niet het risico dat schenkbelasting verschuldigd is als de 
Hoge Raad niet meegaat met de Advocaat-Generaal. 
 
Mr. Ernst Loendersloot 
kandidaat notaris te Maastricht 
Telefoon 043-3509950. 
 
Kijk ook eens op www.ntrs.nl of scan de QR code hieronder. 
 
Of schrijf je in voor mijn gratis nieuwsbrief. 
 
U kunt ook op de hoogte blijven via: 
LinkedIn Twitter Facebook 
 
Brochures kunt u hier downloaden. 
 

http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/ernstloendersloot/21947165/__Schenken_of_lenen_aan_kind___.html
http://www.ntrs.nl/
http://eepurl.com/vQ2rn
http://www.linkedin.com/pub/ernst-loendersloot/10/ab9/aaa
https://twitter.com/ernstloenderslo
https://www.facebook.com/ernst.loendersloot
http://www.ntrs.nl/links/
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