
 

 

Geven bij leven 
De fiscale voordelen van 

veilig schenken 

Bij overlijden wordt er erfbelasting geheven over 

het totale nagelaten vermogen, tenzij u bij leven 
(een deel van) uw vermogen schenkt, 
bijvoorbeeld aan uw (klein)kinderen. Door te 
geven bij leven, kunt u een aanzienlijk bedrag 
aan toekomstige erfbelasting besparen. 

Erfbelasting verminderen 

Als u nu al geeft, kunt u namelijk 

gebruik maken van de vrijstellingen 

voor schenkingen, die vaak niet 

gelden in geval van een erfenis. 

Door het vermogen verspreid en in 

kleine(re) porties over te laten 

gaan, bespaart u eveneens 

belasting. Omdat schenkingen 

(inclusief de waardemutaties) tot 

het vermogen van de ontvanger 

gaan behoren, kan op deze manier 

vaak ook een kostenbesparing 

worden gerealiseerd. 

Mogelijkheden tot schenking 

Schenkingen kunnen op veel 

manieren en in vele vormen 

plaatsvinden. Niet in alle gevallen is 

het gewenst dat de (klein)kinderen 

al bij leven de volledige beschikking 

krijgen over uw vermogen. Wat en 

hoe u wilt schenken, bepaalt u 

volledig zelf. Uiteraard kan uw 

adviseur exact vertellen wat de 

mogelijkheden (en consequenties) 

zijn. U kunt bijvoorbeeld denken 

aan:  

 

 

• Een schenking van contanten 

en/of goederen  

Dit is de meest eenvoudige 

vorm van schenken, waarbij de 

schenker geld of goederen aan 

de ontvanger geeft. 

 

• Een schenking van 

gecertificeerd vermogen 

Indien vermogen is 

gecertificeerd (het vermogen is 

dan overgedragen aan een 

stichting. De inbrenger ontvangt 

certificaten die recht geven op 

de waarde van het 

ondergebrachte vermogen en de 

inkomsten daaruit), wordt niet 

het onderliggend vermogen zelf 

geschonken, slechts de 

certificaten. De zeggenschap 

over het vermogen rust bij de 

stichting administratiekantoor. 

Het bestuur van de stichting is 

vaak de schenker zelf. Op deze 

manier kan de schenker het 

vermogen in fasen overdragen 

en toch de zeggenschap 

behouden. 

 

• Een schenking door 

schulderkenning 

Bij deze vorm van schenken 

wordt in feite bij notariële akte 

een bedrag geschonken, dat 

direct weer wordt teruggeleend. 

Hierdoor blijft de schenker de 

zeggenschap houden over het 

geschonken vermogen. Over het 

verschuldigde bedrag aan de 

ontvanger, dient de schenker 

een rente te vergoeden. Deze 

rentebetalingen zijn onbelast, 

maar zorgen wel voor een 

overdracht van vermogen. De 

ontvangers hebben pas recht op 

het geschonken vermogen na 

het overlijden van de schenker.  

Voorwaarden 

Tenslotte kunt u aan de 

schenkingen voorwaarden 

verbinden. Hierbij kunt u denken 

aan een uitsluitingsclausule (u kunt 

letterlijk iemand uitsluiten), bewind 

(als uw kinderen bijvoorbeeld nog 

geen 18 zijn bij uw overlijden) en 

tweetrapsmaking (een oplossing om 

successierechten te besparen en 

vermogen en goederen toe te laten 

komen aan wie u dat wilt). Ook kunt 

u een schenking herroepelijk 

maken. Hierdoor kunt u enigszins 

grip houden op uw schenking en op 

de wijze waarop deze wordt 

besteed. 
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