
Zeer geachte heer van Weyenberg, 

  

Heel hartelijk dank voor uw snelle reactie dd 21/12/2016 op mijn vraag betreffende belastingvrije 

schenking. 

Graag zou ik daarop als volgt willen reageren: 

  

> Dat volgens de staatsecretaris van financiën een aangepaste regeling voor de verhoogde schenking 

in 2017 niet mogelijk is omdat de systemen van belastingdienst zo’n aanpassing niet kan uitvoeren is 

zeer bedroevend en komt onbegrijpelijk over. Het moet gecompliceerder zijn om een specifieke 

groep van schenkingen gedaan in de jaren 2010-2014 uit te sluiten terwijl schenkingen van voor 2010 

en na 2014 wel in aanmerking kunnen komen voor de 2017 regeling. Het zou eenvoudiger moeten 

zijn om alle gevallen over een kam te scheren. 

En, er is ook nog zoiets als handwerk voor ‘bijzondere gevallen’ … 

 

> Op de aangevoerde reden om de wet niet aan te passen omdat ouders, die in de jaren 2010-2014 

reeds een verhoogde schenking gaven, ook in 2013 en 2014 al gebruik konden maken van de 

tijdelijke verhoging van de schenkingsvrijstelling valt wel wat af te dingen want: 

 >> kinderen die in 2016 een eigen woning kochten konden geen gebruik meer maken van de 

verhoogde schenkingsvrijstelling 2013-2014.   

 >> een verhoogde schenking in 2013-2014 voor bijv. aflossing hypotheek zou wellicht gedaan 

zijn als toen al bekend zou zijn geweest dat een toekomstige verhoogde vrije schenking in 2017 voor 

deze groep zou worden uitgesloten. De verhoogde vrijstelling voor 2017 met de daarbij gestelde 

regels werd pas bekend gemaakt in september 2015. 

>> de redenatie dat van de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling in 2013-2014 gebruik 

gemaakt kon worden geldt ook voor kinderen die voor 2010 een verhoogde schenking kregen en die 

worden niet uitgesloten van de 2017 regeling. 

 

Al met al een zeer onbevredigende regeling die leidt tot ongelijke kansen voor kinderen binnen een 

zelfde gezin, zie hieronder hoe het is gelopen in een gezin met 3 kinderen.  

Als ik het goed begrijp kan volgens de huidige regeling Kind 1 in 2017 nog 46.824 krijgen tbv eigen 

woning, maar Kind 2 en Kind 3 niet. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

gedane vrije 

inhaalschenking 

eigen woning

gewenste 

schenking vlgs 

overgangsrecht

2008 2011 2012 2016 2017

Kind 1 22.379 - - 27.570 46.824

Kind 2 - 24.144 - 27.570 46.824

Kind 3 - - 24.144 27.570 46.824

gedane verhoogde vrije schenkingen


