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SINTERKLAAS EN DE SCHENKINGSKNIP 
 
 
  

 

 
Mr. Ernst Loendersloot 

Sr. kandidaat notaris te 

Maastricht 

 
Dit jaar zat Sint te denken, wat aan jou te schenken 
 
5 december is de avond waarop veel cadeau’s worden uitgepakt. Via internet kun je 
wel veel dingen bestellen, maar kan ik jou niet een fysiek cadeau geven. 
 
Daarom zal ik je een suggestie doen die je kinderen geld kan besparen. 
 
Het gaat dan om de mogelijkheid om (maximaal) € 100.000,- belastingvrij te 
schenken. Over deze schenkingsvrijstelling heb ik al eerder geschreven, maar dat 
was onder de “oude” regeling, die tot 1 januari 2015 gold. Met Prinsjesdag 2015 is 
bekend gemaakt dat er een “nieuwe” regeling komt, die per 1 januari 2017 van start 
gaat. 
 
De situatie 
Ik houd de casus simpel. Je kind (35 jaar oud) bezit een woning met hypotheek en 
betaalt daar iedere maand veel rente voor. Jij hebt geld over en krijgt toch bijna geen 
rente op je spaarrekening. Je wilt je kind helpen door jouw spaargeld aan je kind te 
geven zodat je zoon of dochter af kan lossen op de hypotheekschuld. 
 
Zoals aangegeven kun je vanaf 1 januari 2017 belastingvrij maximaal een ton 
schenken. Maar dan moet de ontvanger (of diens partner) op dat moment nog geen 
40 jaar oud zijn en bovendien moet het geld “in het eigen huis” gestoken worden. 
 

http://www.linkedin.com/pub/ernst-loendersloot/10/ab9/aaa
http://www.linkedin.com/pub/ernst-loendersloot/10/ab9/aaa
http://www.ntrs.nl/2013/12/05/gouden-jubel-vrijstelling-deel-1/
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Jij zou dus aan je zoon of dochter in 2017 een fors bedrag belastingvrij kunnen 
schenken om af te lossen op de hypotheekschuld. Helaas mag je kind meestal niet 
meer dan 20% van de schuld per jaar boetevrij aflossen. Dus in plaats van 
schenkbelasting te moeten afdragen aan de Staat is je zoon of dochter een deel van 
jouw schenking kwijt aan de bank als boete. 
 
Oplossing: de Schenkingsknip 
Hier bestaat een oplossing voor en die wil ik graag aan jou geven. Volgens de 
huidige regels mag een ouder in 2015 of 2016 ook een forse belastingvrije 
schenking doen (afgerond € 50.000,-). Op grond van de overgangsregeling die hoort 
bij de “nieuwe” schenkingsvrijstelling mag de ouder dan in 2017 (of 2018) nog een 
aanvullend bedrag schenken (afgerond € 48.000,-) en ook dat bedrag is belastingvrij 
als aan alle andere eisen is voldaan. 
 
Naast de leeftijdsgrens (je zoon of dochter – of de partner - moet jonger zijn dan 40 
jaar) is één van die eisen dat de ontvanger het geld in het jaar van de schenking moet 
gebruiken om in de eigen woning te steken. Stel dat je kind jaarlijks bij de bank 
boetevrij € 45.000,- mag aflossen en jij wilt eigenlijk € 90.000,- schenken, dan kun 
je dat laatste bedrag dus in twee delen knippen. 
 
In 2016 schenk je de eerste tranche van € 45.000,- aan je kind. Die gebruikt dat hele 
bedrag om een deel van de hypotheekschuld af te lossen. In 2017 schenk je de 
tweede tranche en wordt die wederom geheel gebruikt om op de lening af te lossen.  
 
Door deze knip is er geen boete verschuldigd vanwege vervroegde aflossing en hoeft 
er ook geen schenkbelasting betaald te worden. Dus jouw geld wordt volledig benut 
om je zoon of dochter lagere maandlasten te geven.  
 
Dat is toch een leukere (december)gedachte dan dat er geld naar de bank of de Staat 
vloeit.  
 

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.   

 

Mr. Ernst Loendersloot 

kandidaat notaris te Maastricht 

Telefoon 043-3509950. 

 

Editor: Mr. Danielle Driessen 

 

Kijk ook eens op www.ntrs.nl of scan de QR code hieronder. 

 

Of schrijf je in voor mijn gratis nieuwsbrief. 
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http://eepurl.com/vQ2rn
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U kunt ook op de hoogte blijven via: 

LinkedIn Twitter Facebook 

 
Brochures kunt u hier downloaden. 
 

 
 

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/

