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Een erfenis kun je niet plannen, een schenking
wel. Wat zijn de mogelijkheden als de jubelton
voor de eigen woning verdwijnt?
Kansen zijn niet gelijk verdeeld over
leeftijdsgroepen. Zo hebben veel millen
nials (generatie Y, geboren tussen 1981 en
1996) minder geluk met studiefinanciering,
vaste contracten, de huizenmarkt en pensioen dan eerdere generaties.
Er dient zich een nieuwe pechgeneratie
aan. Terwijl millennials soms via de jubelton hulp krijgen bij de aankoop van een
huis, lijkt die mogelijkheid aan de neus
voorbij te gaan van de zoomers (generatie
Z, geboren na 1996). Zij zijn te jong om
een eigen woning te kopen, voordat de
jubelton wordt afgeschaft.

Tien jaar jubelton

Na jaren van stijgende woningprijzen
schoot de regering eind 2013 jonge huizen
kopers te hulp met een extra schenkingsvrijstelling van €100.000. Vandaar de naam
‘jubelton’. De huizenprijzen waren net over
hun hoogtepunt heen, omdat ze door
diverse economische crises vooral vanaf
2011 begonnen te dalen. Van eind 2013
tot begin 2022 zijn de gemiddelde woningprijzen met 88% gestegen, mede dankzij
de jubelton en de dalende hypotheekrente.
Het kabinet wil de jubelton afschaffen
omdat het de huizenmarkt zou verstoren.
Kopers met rijke familieleden kunnen
hoger bieden op te koop staande woningen. Dankzij deze grootste vrijstelling van

Naast de jubelton
kunnen ouders
andere vrijstellingen
benutten

schenkbelasting kan iemand maximaal
€106.671 schenken zonder dat de ont
vanger schenkbelasting hoeft te betalen.
Er is wel een aantal vereisten. Zo moet
de ontvanger (of diens partner) tussen 18
en 40 jaar oud zijn. Op de dag van de 40e
verjaardag is nog toegestaan, maar de dag
daarna al niet meer. Als alleen de partner
aan de leeftijdseis voldoet, moet het stel
minimaal een samenlevingscontract hebben en twee jaar op hetzelfde adres ingeschreven staan. Het geld moet in het eigen
huis worden gestoken. Bijvoorbeeld door
een huis te kopen, te verbouwen, hypotheek af te lossen of erfpachtcanon af
te kopen. Daarnaast moet de ontvanger
aangifte doen van de schenking.

Opa en oma

Terwijl ouders nog andere mogelijkheden
hebben (zie verderop), worden grootouders
door het afschaffen van de jubelton het
meest in hun mogelijkheden beperkt. Zij
kunnen een kleinkind nu belastingvrij helpen tot maximaal €106.671. Het kabinet wil
dit per 1 januari 2023 verlagen naar €27.231
(cijfer 2022). Een jaar later bestaat de jubelton helemaal niet meer. De jubelton mag
volgens de huidige regels over drie jaar
verspreid worden. Als de schenker dit jaar
minimaal €1 overmaakt als eerste termijn
van de jubelton, mag die in 2023 en 2024
de rest onbelast schenken. Wie daar geen
gebruik van maakt, betaalt vanaf volgend
jaar belasting over het bedrag boven de
lagere vrijstelling. Als grootouders op of na
1 januari 2024 meer dan €2274 schenken,
moet hun kleinkind minimaal 18% schenkbelasting betalen over alles boven dat
bedrag. Een kleinkind moet over een
schenking van €106.671 dus €18.791 aan
de schatkist afdragen.
Voor grootouders rest dan één alternatief:
de familiebank. Zij kunnen hun kleinkinde
ren fiscaal vriendelijk ondersteunen bij de

SLIM SCHENKEN

aankoop van een woning door geld te
lenen in plaats van te schenken.
Wil het kleinkind de rente van de lening
kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting, dan moet de lening schriftelijk zijn
vastgelegd. In de leningsovereenkomst
moet staan dat het geld wordt gebruikt
voor de eigen woning. De lening moet
afgelost worden in maximaal 30 jaar volgens een lineair of annuïtair schema. De
rente moet gelijk zijn aan de rente die een
bank rekent bij een gelijksoortige lening.

Voorbeeld
We gaan uit van een lening van
€100.000, een rente van 2% en
annuïtaire aflossing.
Het kleinkind betaalt per maand
€369,62. In de eerste maand is daarvan €166,67 rente en €202,95 aflossing. Aan het eind van het eerste jaar
heeft het kleinkind €2457,89 aan
aflossing betaald.
Het kan ook anders. Het kleinkind
betaalt zijn grootouders maandelijks
alleen de rente. De grootouders
schelden ieder jaar het bedrag dat zij
belastingvrij mogen schenken, kwijt
op de lening.
Voor 2022 zou dat €2274 zijn, terwijl
eigenlijk €2457,89 afgelost moet
worden. Het kleinkind hoeft dan nog
maar €183,89 uit eigen middelen af
te lossen. Op deze manier leent het
kleinkind ruim €100.000 tegen een
zeer bescheiden bruto maandlast
(€166,67 rente plus €15,32 aan aflossing). De familiebank-constructie
werkt overigens ook tussen partijen
die geen familie van elkaar zijn.
Ook ouders kunnen deze constructie
aangaan. Omdat zij jaarlijks €5677
belastingvrij aan hun kind mogen
schenken, kunnen zij zelfs een hoger
bedrag uitlenen.

Alternatieven voor ouders

Naast de jubelton zijn er nog twee hoge
schenkingsvrijstellingen die gelden tussen
ouders en hun kinderen.
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1 Eenmalig grote vrijstelling
De zogenoemde eenmalig verhoogde
vrijstelling blijft bestaan. Ouders kunnen
deze naast een familiebank-constructie
gebruiken. Er zijn wel voorwaarden aan
verbonden. Zo mag je eenmalig niet meer
dan € 27.231 schenken aan een kind tussen
de 18 en 40 jaar. Het kind moet aangifte
doen van de schenking.
In tegenstelling tot de jubelton of de
schenking voor een dure studie (zie
verderop), is er geen verplichting om het
geld aan een specifiek doel uit te geven.
Het kind kan het geschonken bedrag
bijvoorbeeld besteden aan meubels. Als
de ouders het geld overmaken via de bank,
dan hoeft het gezin niet naar de notaris.
Deze vrijstelling kun je ook benutten bij
een papieren schenking. In dat geval
gelden echter aanvullende eisen en is
een bezoek aan de notaris verstandig en
soms zelfs noodzakelijk.
In 2022 kunnen ouders deze vrijstelling
nog combineren met die van de jubelton.
Het totale belastingvrije bedrag wordt niet
hoger, maar het kind kan wel een deel
daarvan (€27.231) uitgeven aan andere
dingen dan de eigen woning. Het bedrag
van €27.231 moet je overigens wel in het
eerste jaar overboeken. Het restant mag je
nog in de twee daaropvolgende kalenderjaren overmaken.
2 Vrijstelling voor dure studie
Er is nog een hoge vrijstelling die blijft
bestaan. Ouders kunnen eenmalig onbelast maximaal €56.724 schenken aan een
kind tussen 18 en 40 jaar oud, dat een dure
studie volgt (minstens €20.000 per jaar).
Het geld moet gebruikt worden om het
studiegeld te betalen. Daarnaast moet de
schenking bij de notaris zijn vastgelegd.
Ook moet de ontvanger aangifte voor de
schenkbelasting doen.
Deze vrijstelling kan overigens niet vaak
worden ingezet. Het moet namelijk gaan
om een heel dure studie of beroepsopleiding. Een goed voorbeeld is de opleiding
tot piloot of een studie in het buitenland.
Een opleiding tot notaris of leraar aan een
Nederlandse universiteit of hogeschool
komt hiervoor niet in aanmerking.
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TIPS
TIP 1

Schenking terug
draaien is mogelijk

De huizenprijzen liggen
zo hoog, dat het voor
(klein)kinderen bijna onmogelijk is om
alleen een huis te kopen. Vaak zal een
(klein)kind samen met een partner kopen.
Als de relatie strandt vóór het tekenen van
het koopcontract, kan er een probleem
ontstaan. Het (klein)kind heeft de schenking al ontvangen, maar kan niet tijdig
eigenaar worden van een eigen woning.
Dit heeft tot gevolg dat de vrijstelling voor
de jubelton niet wordt toegekend. Resultaat: een forse aanslag schenkbelasting.
Dit is eenvoudig op te lossen. De (groot-)
ouders schenken onder de ontbindende
voorwaarde dat de vrijstelling van de
jubelton daadwerkelijk van toepassing is.
Bezit het (klein)kind niet tijdig een eigen
woning, dan wordt de schenking (fiscaal)

teruggedraaid. In plaats van een schenking
van €106.671 wordt het een lening van de
(groot)ouders aan hun (klein)kind. Hiervoor
hoeft de familie niet naar de notaris.
In dit geval is bij een nieuwe schenking
voor een andere woning weer een beroep
mogelijk op de hoogste vrijstelling. Doordat de ontbindende voorwaarde is ingeroepen, heeft de (eerste) schenking nooit
plaatsgevonden. Dus ontstaat opnieuw
de mogelijkheid om onbelast te schenken,
zolang de jubelton niet is afgeschaft.

TIP 2

Koude kant uitsluiten

Veel (groot)ouders willen dat
de schenking alleen voor hun
(klein)kind is, zodat bij een
echtscheiding de ex-partner van het (klein-)
kind geen recht krijgt op de helft. Sinds
1 januari 2018 is dit ook in de wet geregeld.
Maar de wettelijke regeling geldt alleen

SLIM SCHENKEN

voor (klein)kinderen die op of na die
datum zijn getrouwd of een geregistreerd
partnerschap zijn aangegaan. Bovendien
kan een (klein)kind in huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden vastleggen dat
schenkingen gedeeld moeten worden
bij een echtscheiding.
Het is daarom raadzaam schriftelijk vast
te leggen dat de schenking nooit in een
gemeenschap van goederen zal vallen.
Daarvoor hoeven (groot)ouders niet naar
de notaris, maar kunnen dit eenvoudig
zelf regelen.

TIP 3

Eerst schenken en dan
uitgeven, of andersom?

Moeten (groot)ouders eerst
het geld schenken, voordat
het (klein)kind het geld mag uitgeven?
Of maakt de volgorde niet uit voor een
geslaagd beroep op de vrijstelling?
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
beantwoordde deze vraag (ECLI:NL:
GHARL:2020:3250). Een kind ging ver
bouwen en betaalde de aannemer eerst
van zijn eigen spaargeld. Later kreeg hij
het geld geschonken. De rechters vonden
dit – in tegenstelling tot de belasting
inspecteur – geen probleem. Doorslag
gevend was dat de ouders al stappen
hadden gezet om te gaan schenken op
het moment dat hun kind de factuur van
de aannemer betaalde. Dit is dus geen
‘carte blanche’. Ontvangt het (klein)kind
de schenking pas een flinke tijd later,
dan moeten de schenkers bewijzen dat
er al een concreet ‘schenkingsvoornemen’
bestond op het moment van aankoop of
verbouwing.

TIP 4

Rijk in stenen,
arm in geld

Veel (groot)ouders zijn weliswaar vermogend, maar hebben weinig liquide middelen. Ze bezitten
bijvoorbeeld een huis met een forse overwaarde, maar hebben weinig spaargeld.

Door de hoge
prijzen is het bijna
onmogelijk om alleen
een huis te kopen
Een oplossing is dat de (groot)ouders zelf
een lening aangaan bij een bank. Daarna
lenen ze dat bedrag uit aan hun (klein)kind
via de familiebank-constructie. De rente
die het (klein)kind aan hen moet betalen,
is meestal gelijk aan de rente die de (groot-)
ouders aan de bank betalen.
Een nadeel is dat een bank wel zekerheid
wil hebben in de vorm van een hypotheek.
Daarvoor moeten de (groot)ouders naar
de notaris, wat extra kosten met zich meebrengt. Dit laatste hoeft geen probleem
te zijn als de grootouders in het verleden
een hypotheekakte hebben getekend
waarin een zogenaamde ‘verhoogde
inschrijving’ is opgenomen. Dan is ook
zekerheid ingebouwd voor toekomstige
schulden. De notaris, financieel adviseur
of de bank kan dit eenvoudig nakijken.

TIP 5

Kleinkinderen
in balans

Het is belangrijk om je te
realiseren dat bij de familiebank-constructie het kleinkind niet in
één keer een schenking van €100.000
krijgt. Het krijgt ieder jaar slechts €2200.
Hebben de grootouders bijvoorbeeld
twee kleinkinderen, dan kunnen ze –
makkelijker dan bij de jubelton – de
financiële verhoudingen tussen die twee
in balans houden. Waar het ene kleinkind
onbelast €2200 kwijtgescholden krijgt
op de schuld, kan het andere kleinkind
€2200 onbelast via de bank ontvangen.

Aan de slag

De grootouders ontvangen van hun ene
kleinkind namelijk al bijna €2000 rente
per jaar. Met een kleine aanvulling van
€200 kunnen de grootouders het andere
kleinkind ook €2200 schenken.
Als de grootouders zelf rente aan de bank
moeten betalen, gaat dit natuurlijk niet
op deze manier. Zijn er nog meer klein
kinderen, dan werkt dit evenmin.
In die gevallen kunnen de grootouders
in hun testament opnemen dat ieder
kleinkind bij het overlijden van de langst
levende eenzelfde geldbedrag krijgt.
Wel moeten ze daarnaast opnemen dat
de bedragen die ieder kleinkind al bij
leven heeft gekregen daarvan worden
afgetrokken.

TIP 6

Kinderen in balans

Als ouders geld aan hun
kinderen schenken, kunnen
zij in hun testament opnemen
dat de geschonken bedragen ingebracht
worden in hun nalatenschap. Die schenkingen worden als het ware bij hun erfenis
opgeteld, die pas daarna verdeeld wordt.
Ieder kind krijgt zo veel minder uitbetaald
als het eerder al ontvangen heeft. Deze
inbrengplicht kunnen ouders overigens
ook opleggen op het moment dat ze de
schenking doen, in dat geval hoeven ze
niet naar de notaris.

TIP 7

Vermijd een schenking
vrij van recht

Meer schenken dan de
vrijstelling is altijd mogelijk.
Vermijd een schenking ‘vrij van recht’,
waarbij de gever opdraait voor de schenkbelasting. De fiscus heft dan namelijk
schenkbelasting over het voordeel dat
de ontvanger heeft, doordat deze niet
de belasting hoeft te betalen. Die heffing
wordt vervolgens weer als een schenking
gezien, waarover opnieuw belasting wordt
gerekend. Net zo lang tot er minder dan
€1 uit de berekening komt.

Zelf aan de slag of een berekening van de schenkbelasting maken?
Ga voor handige links over schenken naar geldgids.nu/aandeslag.
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Laat je niets
wijsmaken

Met de onafhankelijke tips en adviezen uit de Geldgids maak je zelf
de juiste financiële keuzes. Probeer nu met korting.
Bekijk de aanbieding

