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GOUDEN JUBEL VRIJSTELLING. 
VARIA 1 
 

 

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

 
 
Geachte lezer, 
 
Ik heb op deze plaats al uitgebreid aandacht besteed aan de nieuwe vrijstelling voor 
het schenkingsrecht. Dit betreft de tijdelijke mogelijkheid om € 100.000,- 
belastingvrij te schenken. De Telegraaf heeft ook vaker hierover geschreven en in 
één van die artikelen de conclusie getrokken dat nog niet alles duidelijk was en er 
nog best veel vragen open waren gebleven na Prinsjesdag. 
 
Omdat het belastingplan besproken is in de Tweede Kamer en straks door de Eerste 
en Tweede Kamer moet worden aangenomen, worden steeds meer vragen 
beantwoord. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het verslag van de Tweede Kamer van 21 
oktober jongstleden. 
 
In dit stuk en in komende stukken zal ik aan de hand van een aantal vragen telkens 
kort ingaan op hetgeen we nu meer weten dan toen de regeling voor het eerst 
gepresenteerd werd.  
 
Vraag 1: 
De ton wordt geschonken, maar de schenker overlijdt binnen 180 dagen. 
Is er dan sprake van een fictieve erfrechtelijke verkrijging en moet er in dat 
geval ineens erfbelasting betaald worden over het geschonken bedrag ? 
 

http://www.linkedin.com/pub/ernst-loendersloot/10/ab9/aaa
http://www.linkedin.com/pub/harry-heuts/2b/497/613
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33752/kst-33752-11?resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4
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Op basis van artikel 12 Successiewet wordt voor het vaststellen van de erfbelasting 
teruggekeken in de tijd. Als er binnen 180 dagen vóór het overlijden een schenking 
heeft plaatsgevonden, dan wordt deze fictief gerekend tot de erfenis.  
 
Dit, om te voorkomen dat er op het sterfbed nog snel geschonken wordt om de 
erfenis te verkleinen, waardoor minder erfbelasting betaald moet worden. 
 
Zou deze regeling ook gelden voor de nieuwe Gouden Jubel vrijstelling, dan ontstaat 
de vreemde situatie dat het geschonken bedrag belastingvrij is mits “in het huis 
gestoken” maar alleen als de schenker niet binnen een half jaar overlijdt. Anders 
betaalt de ontvangende partij tot 30% erfbelasting over de geschonken ton. En zie 
maar eens € 30.000,- weer “uit het huis te halen”. 
 
Toegezegd is dat de fictie van artikel 12 Successiewet zal worden aangepast zodat 
deze niet van toepassing is op de Gouden Jubel vrijstelling. 
 
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.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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