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De ‘jubelton’. Op het dieptepunt van de crisis 
bedacht als tijdelijke regeling om de woning-
markt vlot te trekken. In 2017 in licht gewij-
zigde vorm heringevoerd, waardoor iedereen 
(onder bepaalde voorwaarden) aan een ieder 
tussen de 18 en 40  jaar ruim een ton kan 
schenken ten behoeve van de eigen woning. 
De regeling kreeg zelfs een permanent plekje 
in de fiscale wetgeving. Hoewel, perma-
nent… Weliswaar is afschaffing formeel niet 
aan de orde, maar in fiscale kringen wordt 
steeds vaker de vraag gesteld of de regeling 
niet té succesvol is en of ze de geplande eva-
luatie in 2020 wel zal overleven. Dus als u 
van plan was iemand uit uw omgeving ooit 
een fors bedrag voor de eigen woning te 
schenken, is dit jaar misschien wel een heel 
erg goed moment.

Voor wie?
De vrijstelling — in 2019 maximaal 102.010 
euro — geldt voor schenkingen aan ieder-
een die op het moment van de schenking 
tussen de 18 en 40  jaar oud is. Het is zelfs 
mogelijk te schenken aan iemand die de leef-
tijdsgrens al over is, als hij of zij een huwe-
lijks- of geregistreerd partner heeft die nog 
wel aan de leeftijdscriteria voldoet. Onder 

voorwaarden geldt de regeling ook voor sa-
menwoners die niet zijn gehuwd en van wie 
het partnerschap ook niet is geregistreerd 
(zie ons artikel ‘Zo schenkt u een ton... belas-
tingvrij!’, FiscAlert januari 2017, jrg 23 nr 1, 
p.15-17, online op www.fiscalert.nl ➤ 
schenken & erven).

Waarvoor?
De vrijstelling geldt in principe alléén als het 
geld wordt gebruikt voor één of meer van de 
volgende doelen:
■  aankoop van een eigen woning (hoofd-

verblijf)
■  aflossing van de eigenwoningschuld
■  afkoop van het recht van erfpacht van 

het perceel waarop de eigen woning staat
■  aflossing van een restschuld van een 

verkochte eigen woning
■  kwijtschelding van een eigenwoningle-

ning (familiebank)
■  onderhoud of verbetering van de eigen 

woning

Periode
U mag de jubelton in één keer schenken of 
gespreid over maximaal drie aaneengesloten 
kalenderjaren. Ook als u spreidt, geldt dat al 

het geld vóór de 40ste verjaardag van de ont-
vanger (of die van de 40-min partner) moet 
zijn overgemaakt en dat het geld uiterlijk in 
het derde kalenderjaar moet zijn besteed. 
Voor het uitgeven geldt geen leeftijdsbeper-
king: als de ontvanger in juni 2019 een paar 
dagen voor zijn veertigste de hele schenking 
heeft ontvangen, heeft hij tot 31  december 
2021 de tijd om het uit te geven.
Voor de schenker is spreiden handig als het 
geld (deels) vastzit, bijvoorbeeld in deposi-
to’s. En voor de ontvanger kan het handig zijn 
als de schenking bedoeld was voor het aflos-
sen van de hypotheek. Door gefaseerd af te 
lossen, wordt boeterente beperkt of zelfs he-
lemaal vermeden!

TIPLET OP TIP

Er is geen limiet aan het aantal 
personen aan wie u mag schen-

ken en het hoeft ook geen familie te zijn. 
U kunt dus bij wijze van spreken naast 
uw neefjes en nichtjes ook uw buren blij 
maken met een jubelton, zolang zij (of 
hun partners) maar 40-min zijn.

TIPLET OP TIP

U heeft toestemming van uw 
echtgeno(o)t(e) nodig voor dit 

soort schenkingen. Dat is niet nodig voor 

LANG LEVE 
DE JUBELTON?
De jubelton is razend populair. Zo populair 
zelfs, dat volgend jaar de mogelijkheid 
om aan wie dan ook tot ruim een ton te 
schenken misschien wordt weggeëvalueerd. 
Dus profiteer ervan, vóórdat de jubel-
stemming in Den Haag omslaat!

FA19001_20-22_Jubelton.indd   20 21-12-18   13:21



SCHENKEN & ERVEN

FISCALERT januari 2019  21

schenkingen die gebruikelijk en niet 
bovenmatig zijn, maar beide kwalifi ca-
ties zullen in de meeste gevallen niet 
van toepassing zijn op de jubelton!

Aanvullend schenken
Als de schenker al eerder gebruik heeft ge-
maakt van de éénmalig verhoogde vrijstel-
ling, gelden andere regels en lagere maxima. 
Een al eerder gebruikte hoge vrijstelling kan 
alléén nog belastingvrij worden aangevuld 
als (1) de éénmalig verhoogde vrijstelling 
vóór 2010 is gebruikt of als (2) in 2017 of 
2018 de éénmalig verhoogde vrijstelling voor 
de eigen woning is gebruikt. Hoe hoog het 
belastingvrije bedrag van de aanvulling is, 
hangt af van wat eerder was geschonken en 
van het gebruik van de vrijstelling in de jaren 
2010 tot en met 2016. Ingewikkeld? Zeker. 
Daarom hebben we het voor u iets eenvoudi-
ger gemaakt. In de tabel ‘Schenken voor de 
eigen woning in 2019’ op p.22 kunt u name-
lijk precies aflezen hoeveel vrijstelling u nog 
kunt gebruiken. Ook belastingvrij aanvullen 
kan alleen bij schenkingen voor de eigen wo-
ning aan personen die jonger zijn dan 40 (of 
een 40-min partner hebben).

Vrije besteding
De jubelton hoeft niet per se volledig ge-
bruikt te worden voor de eigen woning. Bij 
een schenking aan kinderen mag een bedrag 
ter grootte van de gewone éénmalig ver-
hoogde vrijstelling vrij worden besteed (en 
bij een schenking aan anderen is dat de ge-
wone jaarlijkse vrijstelling). De Belasting-
dienst vindt dat bij gespreide schenkingen 
het vrij te besteden deel alléén in het eerste 
jaar kan worden geschonken. Wordt in 2019 
voor het eerst een beroep gedaan op de ju-
beltonvrijstelling, dan geldt dus het vrij te 
besteden maximum van 2019.

Jaarlijkse vrijstelling
In het jaar waarin de éénmalig verhoogde 
schenkingsvrijstelling voor het eerst wordt 
benut, komt deze in plaats van de gewone 
jaarlijkse vrijstelling. Maar als u een aanvul-
lende schenking voor de eigen woning krijgt, 
heeft u ook recht op de reguliere kalender-

jaarvrijstelling, die vrij te besteden is (de vrij-
stellingen voor 2019 staan op p.29).

Schenkingsakte
De belastingvrije schenking voor de eigen 
woning hoeft niet te worden vastgelegd in 
een notariële akte. Er zijn wel een paar for-
maliteiten waar men zich aan dient te hou-
den. Schenker en ontvanger moeten bijvoor-
beeld afspreken dat de schenking voor één 
van de hiervoor genoemde doelen wordt ge-
bruikt. Ze doen er daarom goed aan om de 
schenking meteen schriftelijk vast te leggen.
Op www.fiscalert.nl ➤ downloads hebben 
we voor abonnees een modelakte (‘Schen-
kingsakte hoge vrijstelling’). Spreidt u de 
schenking, maak dan voor elk jaar een aparte 
schenkingsakte op.

Aangifte schenkbelasting
Binnen twee maanden na afloop van het ka-
lenderjaar waarin de schenking plaatsvond, 

moet de ontvanger bij de Belastingdienst 
aangifte doen van de schenking. Dat kan heel 
eenvoudig door in te loggen op www.belas 
tingdienst.nl ➤ Mijn Belastingdienst en 
vervolgens op het tabblad ‘Formulieren’ te 
clicken. Daar kiest u voor het formulier 
Schenkbelasting. Zonder aangifte heeft u 
geen recht op de vrijstelling en kan de Belas-
tingdienst alsnog schenkbelasting heffen.

TIPLET OP TIP

Is sprake van een gespreide 
schenking, dan moet voor elk 

jaar waarin werd geschonken aangifte 
worden gedaan, telkens uiterlijk vóór 
1 maart van het jaar dat volgt op het 
jaar waarin werd geschonken.

Besteding
Voor schenkingen waarvoor een beroep 
wordt gedaan op de hoge vrijstelling voor de 
eigen woning geldt dat deze niet alleen bin-
nen drie aaneengesloten kalenderjaren op de 

STAPPENPLAN

Bepaal met behulp van dit stappenplan 
of schenken iets voor u zou kunnen zijn.

■ kunt u het geld missen?
Wat u schenkt, bent u kwijt. Ga daarom 
goed na of u het geld niet binnenkort no-
dig zult hebben!

■ waarom schenkt u?
Het helpen van uw kind(eren) of iemand 
anders met het kopen van een woning is 
één van de redenen. Maar het besparen 
van erfbelasting of het beperken van de 
eigen bijdrage Wlz kunnen ook een motief 
zijn. Check in het laatste geval op www.
hetcak.nl onder ‘eigen bijdrage bereke-
nen’ eerst of de schenking inderdaad het 
gewenste effect heeft.

■ pas op bij schenking voor aflossing
Versnelde aflossing van de hypotheek kan 
tot boeterente leiden. Verder is schenking 
voor aflossing van een (bank)spaarhypo-

theek vaak niet aantrekkelijk. Schenk dus 
nooit zomaar ten behoeve van aflossing, 
maar laat de ontvanger de plannen eerst 
met de bank bespreken. Maak zo nodig ge-
bruik van de nieuwe mogelijkheid de schen-
king over drie jaar te verdelen.

■ overweeg een familiebanklening
Wilt u uw kind helpen met het kopen van 
een huis? Of wilt u uw kind geld geven voor 
aflossing van de eigenwoningschuld, af-
koop van het recht van erfpacht of onder-
houd of verbetering van zijn huis? U kunt 
geld schenken, maar lenen is misschien de 
betere optie. Omdat de rente — waar de 
fiscus aan meebetaalt — niet voor de bank 
is maar binnen de familie blijft, is het in de 
regel aantrekkelijker om juist voor zo’n fa-
miliebankconstructie te kiezen in plaats van 
te schenken. Lees voor meer informatie het 
artikel ‘Open nu uw familiebank’ (FiscAlert 
januari 2018, jrg 24 nr 1, p.20-22, online op 
www.fiscalert.nl ➤ huis & hypotheek).
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rekening van de ontvanger moeten zijn bijge-
schreven, maar ook binnen die jaren moeten 
zijn gebruikt. Wordt echter het geschonken 
bedrag uiteindelijk toch niet (volledig) aan de 
eigen woning besteed, dan moet dat uiterlijk 
op 31 mei van het daaropvolgende jaar aan 
de Belastingdienst worden gemeld. Bij een 
eerste schenking in 2017 moet zo’n melding 
dus uiterlijk 31 mei 2020 worden gedaan. Er 

zal dan alsnog schenkbelasting worden ge-
heven over het niet-gebruikte deel.

TIPLET OP TIP

Zolang het geld niet voor de 
woning (box 1) is gebruikt, telt 

het bij de ontvanger mee als box 3-ver-
mogen. Wat op 1 januari op de reke-
ning staat, moet dus in de IB-aangifte 
worden opgevoerd.

Waarschuwing: schenk nooit zo-
maar grote bedragen. Raadpleeg 
vooraf een belastingadviseur. U 
kunt daarvoor ook bij FiscAlert te-
recht tegen het speciale abonnee-
tarief van € 150 per uur (incl. BTW).

SCHENKEN VOOR DE EIGEN WONING IN 2019

De regeling van de jubelton is complex, zeker als al eerder 
met gebruikmaking van de ‘éénmalig’ verhoogde vrijstel-
ling werd geschonken. Check in welke jaren gebruik werd 
gemaakt van deze vrijstelling (groene bullets). Kies vervol-

gens de rij die van toepassing is en lees wat er nog aan 
ruimte over is voor een schenking met een beroep op de 
éénmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning.

wanneer maakte u (deels) gebruik van de éénmalig 
verhoogde vrijstelling voor een schenking aan de ontvanger 

of diens partner?

de ontvanger of diens partner is op het moment van de 
beoogde schenking(en) jonger dan 40?

vóór
2010

2010-2014 2015-2016
in

2017(1)
in

2018(1)
u kunt in 2019 de schenkingsvrijstelling voor de eigen 

woning nog benutten tot dit bedrag

● € 28.206

● ● € 0

● ● € 0

● ● ● € 46.824 minus (2)

● ● ● ● € 46.824 minus (2)

● ● ● € 47.198 minus (2)

● ● € 27.650 minus (2)

● ● ● € 27.650 minus (2)

● ● € 27.871 minus (2)

● € 0

● € 0

● ● € 46.824 minus (2)

● ● ● € 46.824 minus (2)

● ● € 47.198 minus (2)

● € 100.000 minus (2)

● ● € 100.000 minus (2)

● € 100.800 minus (2)

€ 102.010 (3)

(1) voor de eigen woning

(2) wat u eventueel in 2017 of 2018 al had geschonken voor de eigen woning van deze ontvanger

(3)  heeft u in 2017 en/of 2018 gebruik gemaakt van een andere éénmalig verhoogde vrijstelling (niet voor de eigen woning), 

dan vervalt de mogelijkheid voor schenken voor de eigen woning
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