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Schenkingsakte hoge vrijstelling 
 

 

Hierbij verklaart 

 

…………………………………………….[naam], ……………………………………………………………..[adres], 

…………………………………………..[postcode, woonplaats], …………………………………[BSN], hierna te 

noemen ‘schenker’ 

 

 

dat hij aan 

 

 

…………………………………………….[naam], ……………………………………………………………..[adres], 

…………………………………………..[postcode, woonplaats], …………………………………[BSN], hierna te 

noemen ‘begunstigde’ 

 

 

een schenking doet groot 

 

€ …………………………………….(zegge: ……………………………………………………………………….. euro) 

 

 

Artikel 1 

 

[als een geldbedrag geschonken wordt voor de eigen woning:] 

a. de schenking wordt gedaan voor een woning als bedoeld in artikel 3.111, eerste of 

derde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001, dat wil zeggen  

- voor de verwerving van die woning,  

- voor de kosten voor verbetering of onderhoud van die woning,  

- voor de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot 

die woning, 

- voor de aflossing van een eigenwoningschuld als bedoeld in artikel 3.119a van de 

Wet inkomstenbelasting 2001, of 

- voor de aflossing van een schuld die de verkrijger had op het moment direct 

voorafgaand aan een vervreemding van een eigen woning voor zover deze schuld 

heeft geleid tot een negatief vervreemdingssaldo eigen woning als bedoeld in artikel 

3.119aa van die wet. 

b. de schenking wordt onvoorwaardelijk gedaan; 

c. het bedrag van de schenking wordt daadwerkelijk door de schenker betaald; 

d. begunstigde of zijn/haar partner volgens de Successiewet is op het moment van 

schenking tussen 18 en 40 jaar.  
 

 

[als de schenking wordt gedaan in de vorm van kwijtschelding van een familiebanklening 

die fiscaal gezien wordt als eigenwoningschuld of restschuld:] 

a. de schenking wordt gedaan voor een woning als bedoeld in artikel 3.111, eerste of 

derde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001, dat wil zeggen  

- voor de kwijtschelding van een eigenwoningschuld als bedoeld in artikel 3.119a van 

de Wet inkomstenbelasting 2001, of 

- voor de kwijtschelding van een schuld die de verkrijger had op het moment direct 

voorafgaand aan een vervreemding van een eigen woning voor zover deze schuld 

heeft geleid tot een negatief vervreemdingssaldo eigen woning als bedoeld in artikel 

3.119aa van die wet. 

b. de schenking wordt onvoorwaardelijk gedaan; 

c. de schenking wordt niet aan begunstigde overgemaakt, maar wordt door de schenker 

in mindering gebracht op het bedrag dat begunstigde van schenker geleend heeft; 
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d. begunstigde of zijn/haar partner volgens de Successiewet is op het moment van 

schenking tussen 18 en 40 jaar;  

 

 

[Optioneel: Als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid de schenking te splitsen in 

een schenking voor de eigen woning en een vrij te besteden schenking (maximaal vrij 

besteedbaar bedrag in 2020 als niet eerder gebruik gemaakt is van een eenmalig 

verhoogde vrijstelling € 26.457 voor kinderen en € 2.208 voor anderen dan kinderen).] 

e. In afwijking van het bepaalde in artikel 1a, mag € ……………………… van het geschonken 

bedrag worden besteed aan andere doeleinden dan de eigen woning. 

 

Artikel 2 

 

Het bedrag van de schenking wordt uiterlijk in het tweede kalenderjaar volgend op het 

eerste kalenderjaar waarvoor een beroep op de verhoogde vrijstelling is gedaan, besteed 

ten behoeve van een eigen woning als bedoeld in artikel 33a, eerste lid, van de wet;  

 

Artikel 3 

 

[De schriftelijke bescheiden bestaan uit de overschrijving van de schenking door de 

schenker aan de ontvanger en het bewijs dat de schenking is gebruikt voor één van de 

genoemde doelen. Bij kwijtschelding is een akte waarin staat dat u kwijtscheldt 

voldoende.] 

De verkrijger kan desgevraagd met schriftelijke bescheiden doen blijken dat de 

schenking tijdig overeenkomstig de gestelde voorwaarden is besteed. 

 

 

Artikel 4  

 

[Optioneel: Neem dit artikel op als u schenkt aan één van uw erfgenamen en u wilt dat te 

zijner tijd bij de verdeling van uw nalatenschap over uw erfgenamen rekening wordt 

gehouden met deze schenking. De schenking wordt dan gezien als een al uitbetaald 

gedeelte van het erfdeel dat toekomt aan de begunstigde.] 

De schenking is niet vrij van inbreng. 

 

 

Artikel 5 

 

[Optioneel: Uitsluitingsclausule. Neem dit artikel op als u niet wilt dat de schenking bij 

eventuele echtscheiding of einde van een geregistreerd partnerschap van begunstigde 

moet worden verdeeld tussen begunstigde en zijn/haar partner] 

In het geval het huwelijk of geregistreerd partnerschap van de begunstigde niet eindigt 

door diens overlijden, zal het geschonken bedrag, alsmede de vruchten daarvan en de 

goederen die in de plaats zijn gekomen van hetgeen door deze schenking is verkregen 

en/of de vruchten daarvan, niet vallen in enige gemeenschap van goederen waarin de 

begunstigde is gehuwd of mocht huwen en niet vallen in een gemeenschap op grond van 

een geregistreerd partnerschap, noch betrokken worden in enig deelgenootschap of 

verrekenbeding terzake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. 

 

 

Artikel 6 

 

a. Begunstigde zal ervoor zorg dragen dat uiterlijk binnen twee maand na afloop van het 

kalenderjaar waarin de schenking is gedaan melding wordt gedaan bij de 

Belastingdienst van deze schenking door het doen van aangifte; 

b. Voor zover voor deze schenking, niet is voldaan aan de gestelde voorwaarden doet de 

verkrijger hiervan uiterlijk op 31 mei van het derde kalenderjaar volgend op het 
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kalenderjaar waarvoor een beroep op de verhoogde vrijstelling is gedaan mededeling 

aan de inspecteur. 

c. Indien met toepassing van artikel 33a, tweede lid, van de wet meerdere bedragen 

zijn geschonken waarvoor een beroep op de verhoogde vrijstelling is gedaan en een 

deel van die bedragen niet of niet tijdig is besteed ten behoeve van een eigen 

woning, wordt het niet of niet tijdig bestede deel geacht betrekking te hebben op de 

laatst verkregen schenking of schenkingen. 

 

Artikel 7 

 

[Dit artikel opnemen bij kwijtschelding van een familiebanklening waarvoor annuïtaire 

aflossingsplicht geldt als de looptijd van de lening of de maandelijkse aflossingen 

wijzigen. Opnemen van deze bepaling en het doorgeven van de gewijzigde gegevens aan 

de Belastingdienst is niet nodig als ervoor gekozen wordt tijdelijke geen aflossing te 

betalen, maar alleen rente over de resterende lening. Dit wordt ook wel ‘aflossingspauze’ 

of ‘aflossingsholiday’ genoemd. De schuld mag daarbij echter nooit hoger worden dan op 

het oorspronkelijke aflosschema staat vermeld. Vergeet dus niet om de aflossingen tijdig 

te (laten) hervatten. Zie ook het artikel ‘Leg de familiebanklening vast!’] 

Begunstigde zal aangifte inkomstenbelasting doen over het jaar van kwijtschelding en 

daarin de gewijzigde gegevens van de lening doorgeven aan de Belastingdienst. 

 

 

……………………………………………………. 

Datum en Handtekening schenker 

 

 

 

……………………………………………………. 

Datum en Handtekening echtgeno(o)t(e) van schenker 

 

 

 

 

……………………………………………………. 

Datum en Handtekening begunstigde 

 

 

 

 

……………………………………………………. 

[optioneel bij opname artikel 4:]Datum en Handtekening voor gezien van partner 

begunstigde 

http://www.fiscalert.nl/huis-hypotheek/leg-de-familiebanklening-vast.php

