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Ik heb er al eens eerder op gewezen dat het fiscaal misschien niet verstandig is om 
gebruik te maken van de Gouden Jubel vrijstelling. Achtergrond daarbij is dat de 
ontvangende partij over het geschonken bedrag van maximaal € 100.000,- geen 
hypotheekrenteaftrek meer kan claimen. 
 
Recent las ik een discussie die Kitty van Gemert begonnen is op LinkedIn waarbij 
een ander aspect aan de orde kwam.  
 
Zij had namelijk in de toelichtingen op de nieuwe schenkingsvrijstelling gelezen dat 
de ontvangende partij daarnaast nog een ander fiscaal probleem kan hebben. 
 
Dit kan het geval zijn als de ontvanger een zogeheten spaar/leven hypotheek heeft 
afgesloten. Tijdens de looptijd wordt niets afgelost op de lening (hierna ook wel de 
Eigen Woning Schuld, of EWS), maar wordt een spaarpot opgebouwd. Dat kan in de 
vorm van een (spaar) polis, beleggingsrechten of (bank)sparen op een geblokkeerde 
rekening (hierna samen aangeduid als Kapitaalverzekering Eigen Woning, of KEW). 
 
Een voordeel hiervan is dat de rente die bovenop de maandelijkse inleg komt, onder 
bepaalde voorwaarden onbelast kan worden uitbetaald.  
 
Eén van die voorwaarden is dat na afloop van de totale looptijd de uitbetaling (de 
KEW) niet hoger mag zijn dan de openstaande schuld (de EWS).  
 

http://www.linkedin.com/pub/ernst-loendersloot/10/ab9/aaa
http://www.linkedin.com/pub/harry-heuts/2b/497/613
http://www.ntrs.nl/2013/10/10/schenk-geen-geld-aan-je-kind-maar-leen-het/
http://www.linkedin.com/profile/view?id=54700653&goback=%2Egmp_3717014
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/12/06/memorie-van-antwoord-eerste-kamer-op-de-wetsvoorstellen-pakket-belastingplan-2014.html?ns_campaign=kamerstukken-ministerie-van-financi%C3%ABn&ns_channel=att
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Als je in 2013 een Gouden Jubel vrijstelling ontvangt van (stel) € 100.000,-, dan 
moet je dat bedrag ook aflossen op de hypotheekschuld, anders is de schenking 
belast. Maar dat betekent dus wel dat je in 2013 ook je EWS met een ton hebt 
verlaagd.  
 
Als in de toekomst de resterende lening afgelost moet worden omdat de looptijd 
verstreken is en de spaarpot (de KEW) uitgekeerd wordt, kan het best zijn dat de 
spaarpot hoger blijkt te zijn dan de restant schuld. En dan wordt het bedrag van de 
uitkering dat boven de totale inleg uitkomt (geheel of gedeeltelijk) belast.  
 
Dus niet alleen heeft de ontvanger van de Gouden Jubel vrijstelling al die tijd over 
het geschonken en dus verplicht afgeloste bedrag geen hypotheekrenteaftrek meer, 
maar misschien moet er zelfs alsnog inkomstenbelasting betaald worden. 
 
Dus bezint eer ge begint, want leuker wordt het niet gemaakt. 
  
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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