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Schenken aan je kind om 
minder belasting te betalen. 
Dat is het doel van een 
zogeheten papieren 

schenking bij notarissen. 
De ouders leggen in een 
akte bij de notaris vast dat 
zij hun kind geld schenken 

en dat zij dat direct weer 
teruglenen. De ouders 
hebben dan een schuld aan 
hun kind. 

Als de ouders overlijden 
hoeft er minder 
erfbelasting te worden 
betaald. Deze papieren 
schuld moet namelijk eerst 
worden "afbetaald" aan de 
kinderen voordat over het 
restant successierecht 
betaald moet worden. 

Maar de belastingdienst 
stelt eisen aan deze 
schenkingen tussen ouders 
en kinderen. 

Eén daarvan is dat de 
ouders aantoonbaar rente 
betalen aan hun kinderen 
over deze schuld. Hierover 
heb ik eerder geschreven. 

Een tweede eis van de 
fiscus is dat de schenking 
aan de kinderen bij de 
notaris wordt vastgelegd. 
Voor de duidelijkheid: niet 
als de ouders het geld 
gewoon aan hun kind 
geven maar wel als de 
ouders het geschonken 
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bedrag eigenlijk bij zich 
houden. 

Dus bij een schenking op 
papier bespaar je alleen 
belasting als je naar de 
notaris toe gaat om het vast 
te leggen in een akte.  

Mocht je zelf een keer op 
papier een schenking 
hebben gedaan, maar dat 
niet hebben vastgelegd bij 
de notaris, dan moet je nu 
actie ondernemen !  

Ga naar de notaris en leg 
alsnog vast dat je aan je 
kinderen hebt geschonken. 
Anders zal de belasting-
dienst bij je overlijden 
gewoon erfbelasting heffen 
over het geschonken 
bedrag.  

De Hoge Raad heeft op 9 
december 2011 hierover 
een uitspraak gedaan. 
(LJN BU 7268). 

Gelukkig heeft de Minister 
van Financiën aangegeven 
dat je zo'n fout wel achteraf 
kunt corrigeren, maar dan 
moeten de ouders in leven 
zijn. (EK 31930, nr F blz 
14) 
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