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Stappenplan schenken lijfrentetermijnen 

 
Dit stappenplan kunt u gebruiken als u de lijfrentetermijnen wilt laten 
toekomen aan een partner (niet zijnde de echtgenote of echtgenoot), een 
(klein)kind, nicht, neef of derde. Om het schenken van lijfrentetermijnen 
fiscaal waterdicht te regelen, dient u een aantal spelregels in acht te 
nemen. Volgt u dit stappenplan nauwgezet, dan worden de uitkeringen 
bij de begunstigde belast tegen het voor hem of haar geldende 
inkomstenbelastingtarief en is geen schenkbelasting verschuldigd. De 
begunstigde moet meerderjarig zijn. 
 

STAP 1 
Controleer of uw polis onder het oude regime valt 
Het betreft dan koopsompolissen (éénmalige premie) die zijn afgesloten vóór 
1 januari 1992 en lijfrentepolissen (meerdere premies) die zijn afgesloten vóór 
16 oktober 1990. Alleen van ‘oud-regimepolissen’ kunt u de lijfrentetermijnen 
fiscaal gunstig schenken. 
 
LET OP: 
Als u de lijfrentetermijnen wilt schenken, dan moet u het in uw oud-
regimepolis opgebouwde bedrag niet overbrengen naar een bancaire lijfrente! 

▼ 

STAP 2 
Schenk niet de polis zelf, maar zet deze eerst om in een periodieke 
lijfrente 
Na expiratie van de polis koopt u een lijfrente van, bijvoorbeeld, vijf jaar 
(eventueel bij een andere verzekeraar, vraag minimaal drie offertes aan). 

▼ 

STAP 3 
Wijs eerst uzelf als begunstigde aan 
Bij de expiratie — dat is het moment dat het opgebouwde kapitaal tot uitkering 
komt — moet u zelf de begunstigde van de termijnen zijn. Is dat een ander, 
dan beschouwt de fiscus de héle polis als één schenking, met als gevolg dat 
in beginsel zowel inkomstenbelasting als schenkbelasting moet worden 
afgetikt. Wijzig de begunstiging dus pas na aankoop van de lijfrente 
(minderjarige kinderen begunstigen heeft geen zin, de termijnen worden bij de 
ouders belast). 

▼ 

STAP 4 
Wijzig de begunstiging herroepelijk 
Schrijf de verzekeraar dat u de lijfrentetermijn(en) tijdelijk aan een ander 
wenst te geven of regel dit al direct bij de aankoop van de lijfrente-uitkeringen. 
Dit is vrij van schenkbelasting. Stem dit af met uw verzekeringsmaatschappij 
of uw tussenpersoon. Zij zijn op de hoogte van deze fiscaal gunstige 
planningsmogelijkheid. 
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LET OP: 
De studiefinanciering van de ontvanger van de lijfrentetermijnen kan in gevaar 
komen als de inkomsten te hoog zijn. Dit geldt alleen als de ontvanger onder 
het oude stelsel van studiefinanciering valt. Kijk voor meer informatie op 
www.duo.nl. 
 
LET OP: 
De wet is per 1 januari 2012 aangepast omdat er nogal wat onduidelijkheid 
was over bij wie de geschonken termijnen waren belast als werd geschonken 
aan de echtgeno(o)t(e). FiscAlert heeft jarenlang gewezen op de mogelijkheid 
om belastingvoordeel te behalen door deze onduidelijke wetgeving. 
Met de aanpassing van de wet is duidelijk dat schenken van lijfrentetermijnen 
aan de echtgeno(o)t(e) met ingang van 1 januari 2012 in de regel niet meer 
tot een belastingbesparing leidt. Sindsdien moet de meestverdienende 
partner de uitkeringen namelijk in zijn aangifte aangeven als de schenker in 
het verleden de premie heeft afgetrokken in zijn eigen aangifte (en dat zal 
doorgaans het geval zijn).  
Een uitzondering geldt voor wie tussen 6 april 2011 en 19 augustus 2011 de 
lijfrente heeft omgezet in een bancaire lijfrente waarvan de uitkeringen 
toekomen aan de echtgeno(o)t(e). In dat geval mogen de uitkeringen volgens 
de staatssecretaris ook nu nog bij de ontvanger worden aangegeven mits de 
schenker dat vóór 1 januari 2012 gemeld heeft bij de fiscus. 
 
 
Lees ook het artikel ‘Schenk uw lijfrentetermijnen’, FiscAlert april 2016 
jrg 22 nr 4, p.29. 
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