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153.000

“Wij gaan volgend jaar trouwen dus dan is alles geregeld.”
“Weet je niet hoe duur dat is.”
“Wij hebben geen vermogen want op het huis zit alleen maar schuld.”
“Dat zit wel goed. Dat hebben wij met onze ouders geregeld.”
“Ik hoef geen testament. Alles is geregeld nu ik ben getrouwd.”
“Ik ben nog jong genoeg, ik doe het later wel.”

Enkele belemmerende/onjuiste overtuigingen
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Estate Planning en Levenscyclus

Als je wilt dat iemand in beweging komt moet 
je die persoon “raken”
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Inzicht creëert begripsvorming

Inzicht geven door een “foto” te nemen 
van de huidige situatie
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Juridisch
1. Samenlevingsvorm
2. Vermogensopstelling
3. Nalatenschap
4. Verdeling nalatenschap
5. Legitieme
Fiscaal
6. Successierechtelijke verkrijgingen
7. Erfbelasting berekenen

Hulpmiddel 

Door welke bril bekijk je het?

Juridisch Fiscaal
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En wanneer bekijk je het?

Voor Voor Na Na

28 januari 1959 HR Boedelmenging is geen voltooide 
en bepaalbare vermogensverschuiving. 
Dus geen schenking.

17 maart 1971 HR Zelfs bij op sterfbed trouwen op basis van 
a.g.v.g. is boedelmenging geen schenking.

22 juni 2001 1e tranche van het wetgevingsproces om het 
huwelijksvermogensrecht te moderniseren.  
Samenwoningverplichting weg en kosten van 
de huishouding herzien.

1 september 2001 2e tranche: Invoer wettelijke regeling verrekenbedingen

5 juli 2010 DGB2010/872M.

Belangrijke data voor de samenlevingsvormen
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1 januari 2012
De aangepaste wettelijke gemeenschap
• Beleggingsleer. Art. 1:87 BW.
• Vervallen artikel 1:119 BW

1 januari 2018
4e tranche: Invoering Beperkte Gemeenschap Van Goederen (B.G.V.G)

29 maart 2018
Wijziging van het besluit van 5 juli 2010, nr. DGB2010/872M, Stcrt. 2010, 
nr. 10783

Belangrijke data voor de samenlevingsvormen

Stap 1: gezin Piet en Annie

JoopJaap

Piet
70

Annie
68

Marja

Anne

A.G.V.G.

Geen testament
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Stap 2 - De vermogensopostelling

Vermogensopstelling a.g.v.g./b.g.v.g. en samenwoners

Privé
Partner 1

Gemeenschap Privé
Partner 2

Wetsartikelen:
1:87 BW 
1:94 BW
1:95 BW
1:96 BW

Vordering:
Voor 1-1-2012 
nominaal
Na 1-1-2012 beleggingsleer

Wetsartikelen:
1:87 BW 
1:94 BW
1:95 BW
1:96 BW

Vordering:
Voor 1-1-2012 
nominaal
Na 1-1-2012 beleggingsleer

Wetsartikelen:
1:87 BW 
1:94 BW
1:95 BW
1:96 BW

Vordering:
Voor 1-1-2012 
nominaal
Na 1-1-2012 beleggingsleer
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Stap 2 – Vermogensopstelling/voorwaarden 
Privé

Partner 1
TV

Partner 1
Gemeenschap TV

Partner 2
Privé

Partner 2

Wetsartikelen:
1:87 BW 
1:94 BW
1:95 BW
1:96 BW

Vordering:
Voor 1-1-2012 
nominaal
Na 1-1-2012 
beleggingsleer

Wetsartikelen:
1:132 BW
1:133 BW
1:135 BW
1:136 BW
1:137 BW

Vordering:
Altijd beleggingsleer

Wetsartikelen:
1:87 BW 
1:94 BW
1:95 BW
1:96 BW

Vordering:
Voor 1-1-2012 
nominaal
Na 1-1-2012 
beleggingsleer

Wetsartikelen:
1:132 BW
1:133 BW
1:135 BW
1:136 BW
1:137 BW

Vordering:
Altijd beleggingsleer

Wetsartikelen:
1:87 BW 
1:94 BW
1:95 BW
1:96 BW

Vordering:
Voor 1-1-2012 
nominaal
Na 1-1-2012 
beleggingsleer

Hierbij moet u denken aan het moment van overlijden:
• Waarde van de koopwoning (WOZ-waarde)
• Resterende hypotheek
• Overige schulden
• Uitkerende verzekeringen eventueel ter aflossing van de hypotheek
• Zijn er nog schenkingen of erfenissen die in de EW of de EWS zijn gestopt
• Saldi van bankrekeningen (privé of gemeenschappelijk)

• Beleggingsportefeuilles
• Kortom alle vermogensbestanddelen zowel plus als min.

Hoeveel vermogen is aanwezig?
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Vermogensverdeling in kolommen

Privé
Piet

Gemeenschap Privé
Annie

Woning (Woz)             € 500.000
Hypotheek                   €   70.000-
Bankrekeningen          €   20.000

€ 450.000

Stel Piet komt te overlijden

JoopJaap

Piet
70

Annie
68

Marja

Anne

A.G.V.G.

Geen testament
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Uitgaande van € 450.000 gezamenlijk vermogen is de 
nalatenschap:

Stap 3: Nalatenschap Piet

€ 225.000

Nalatenschap -/- schulden van de nalatenschap

Wat is echt de nalatenschap?
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Artikel 4:7 BW.
De erfgenamen worden van rechtswege schuldenaar van degenen die 
schuldeisers van de nalatenschap zijn. Zij zijn bij deelbare schulden 
aansprakelijk voor een deel evenredig aan hun erfdeel, tenzij zij 
hoofdelijk zijn verbonden (4:182 lid 2 BW).

Schulden van de nalatenschap

a. De schulden die niet met de dood tenietgaan;
b. “Normale” uitvaart-/crematiekosten;
c. Kosten van vereffening van de nalatenschap;
d. Kosten gemoeid zijnde met executele;
e. Erfbelasting;
f. Andere wettelijke rechten als bedoeld in art. 4.28 BW tot en met art. 4:41 

BW;
g. Schulden ter zake van legitieme porties;
h. Schulden in verband met legaten;
i. Schulden uit giften en andere handelingen gelijkgesteld met legaten.

Schulden van de nalatenschap
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Dit is van belang indien de schulden hoger zijn dan de 
nalatenschap.
schulden a t/m e;
schulden in verband met f;
Indien er geen schulden zijn in verband met f,  dan 
eerst a t/m c, gevolgd door d, e en g;

Volgorde van afwikkeling 

 Piet had namelijk geen testament.
 Wet geeft aan dat Annie, Jaap en Joop erfgenamen zijn.
 Annie krijgt de gehele nalatenschap.
 Jaap en Joop krijgen vordering op Annie ter grootte van hun 

erfdeel.

Stap 4: Afwikkeling conform wettelijk erfrecht 
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Wettelijke verdeling nalatenschap Piet

Annie
€ 225.000

Annie
€ 75.000

Jaap
€ 75.000

Joop
€ 75.000

In ons voorbeeld is er een positieve nalatenschap van € 225.000.
Dit kan ook anders zijn.
Erfgenamen hebben de mogelijkheid om de nalatenschap:
• zuiver te aanvaarden
• Beneficiair te aanvaarden
• Te verwerpen

Belangrijk om te weten
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Welke mogelijkheden hebben de erfgenamen:

• zuiver aanvaarden
• beneficiair aanvaarden
• verwerpen

• Zie www.rechtspraak.nl

Aanvaarden nalatenschap?

Via afleggen van een verklaring bij de griffie.
Door gedragingen.

Zuiver aanvaarden (art. 4:192 BW)
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Aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving
Verplicht bij wettelijke vertegenwoordiger (4:193 BW)
Via de notaris of zelf
Binnen drie maanden
Indien 1 erfgenaam beneficiair aanvaardt, dan gehele 
nalatenschap beneficiair afgewikkeld
Via www.rechtspraak.nl 

Beneficiair aanvaarden (art. 4:190 BW)

Bij ontdekken van alsnog een uiterste wil met daarin 
opgenomen legaten en lasten waarvan het bestaan niet 
bekend was. (Zie wetboek)

Sinds 1 september 2016:
Wet bescherming erfgenamen tegen schulden.
Let wel op de rechtelijke uitspraken hieromtrent.

Beide binnen 3 maanden na het bekend worden.

Alsnog beneficiair aanvaarden 
(art. 4:194 BW en 4:194a BW)

33

34



16-6-2021

18

Rechtelijk Uitspraken art. 4:194a BW

Afstand doen van de nalatenschap
Ook voor minderjarige kinderen mogelijk
Hoe zie procedure Erfenis aanvaarden of verwerpen op 
www.rechtspraak.nl

Verwerpen (art. 4:190 BW)
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Procedure verwerpen

De Fictiebepalingen

Stap 6: de successierechtelijke verkrijgingen
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Erfbelasting 
wordt geheven over hetgeen krachtens erfrecht wordt verkregen a.g.v.
het overlijden van iemand die ten tijde van het overlijden in Nederland 
woonde.

Schenkbelasting 
wordt geheven over hetgeen wordt verkregen uit hoofde van een 
schenking door iemand die ten tijde van de schenking in Nederland 
woonde.

Belastbare feit (art. 1 SW)

Het grote kat-en-muisspel
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De fictiebepalingen erfbelasting

Het belastbare bedrag bestaat uit:
• het erfdeel (art. 5 SW)
• kosten van de begrafenis/crematie -/- (art. 20 SW)

Vruchtgebruik  + (art.18 SW) 
Verblijvingsbedingen + (art. 11 SW)
Levensverzekeringen + (art. 13 SW)
Schenkingen + (art. 12 SW)
Fictieve verkrijgingen + (art. 10 SW e.v.)

Stap 6 - De successierechtelijke verkrijging
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Stap 7: Belasting Aanslag

Successierechtelijke verkrijging Annie:
Erfdeel € 75.000
Vruchtgebruik van het geld:
150.000 x 6% x 8 = € 72.000

€ 147.000

Blooteigendom kinderen:
€ 150.000 -/- € 72.000 = € 78.000
Per kind € 78.000/2 = € 39.000

Vruchtgebruik en blooteigendom
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000

Maximaal te betalen erfbelasting

Erfgenaam Succesie
Verkrijging

Vrijstelling Belastbaar Tarief Bedrag 
erfbelasting

Annie € 147.000 € 671.910 € 0 10% € 0

Jaap € 39.000 € 21.282 € 17.718 10% € 1.771

Joop € 39.000 € 21.282 € 17.718 10% € 1.771

Annie dient maximaal € 3.542 aan erfbelasting te betalen

De inventarisatie en analyse is nu gemaakt
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Nu naar de Planning

Is dit allemaal de bedoeling?

De vraag nu is
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Is het de bedoeling dat de kinderen Jaap en Joop uw 
nalatenschap erven?
Mag de erfenis in enige vorm van gemeenschap van de 
kinderen vallen of moet dat worden uitgesloten. Denk hierbij 
aan de nuance bij (echt)scheiding en overlijden.
Is het de wens dat Annie erfbelasting gaat betalen.
Indien één van de vragen met NEE wordt beantwoord dan is 
een testament met daarin opgenomen een aantal juridische en 
fiscale clausules de oplossing.

Vervolgvragen die gesteld moeten worden zijn:

Testamentair erfrecht
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Aantal ingeschreven testamenten

Enkele testamentaire clausules (juridisch)

 Ontervingsclausule
 Benoemen van erfgenamen
 Vruchtgebruik
 Uitsluitingsclausule
 Uitsluiting ouderlijk vruchtgenot
 Legaat 
 Executeursbenoeming
 Voogdijclausule
 Bewindvoeringsclausule 
 Echtscheidingsclausule
 30 dagenclausule
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 Renteclausule (tenzij clausule)
 Opvullegaat
 Afvullegaat
 Kleinkindlegaat
 Tweetrapsmaking

Testamentaire Planningsclausules (fiscaal)

De tenzij-clausule
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Te betalen erfbelasting

Erfgenaam Succesie
Verkrijging

Vrijstelling Belastbaar Tarief Bedrag 
erfbelasting

Annie € 147.000 € 671.910 € 0 10% € 0

Jaap € 39.000 € 21.282 € 17.718 10% € 1.771

Joop € 39.000 € 21.282 € 17.718 10% € 1.771

Had de belasting voorkomen kunnen worden

Ja

Door gebruik te maken van de vrijstellingen van 
Annie en de kinderen Jaap en Joop.

Combinatie van Opvul- en afvullegaat

Antwoord
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Terug naar de casus

Erfgenaam Verkrijging Vrijstelling Belastbaar Tarief Bedrag 
erfbelasting

Annie € 182.436 € 661.328 € 0 10% € 0

Jaap € 21.282 € 21.282 € 0 10% € 0

Joop € 21.282 € 21.282 € 0 10% € 0

Fiscaal geoptimaliseerd bij het overlijden van Piet

Familielening
Huis van ouders gekocht
Echtscheidingen
Samenwoners
Legitieme
Wettelijk erfrecht en toch na overlijden erflater wettelijk erfrecht buitenwerking 
stellen.

Speciale situaties
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Schenken

Is een testament de enige mogelijkheid voor Estate planning?

NEE

Ook het geven met een warme hand is een vorm van Estate Planning
waarbij de fiscus u enige faciliteiten geeft.

Schenkingen
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Boek 7 titel 3 BW (vanaf art. 7:175 BW)
Grotendeels gelijk tussen de begrippen
Schenking:
• overeenkomst
• om niet
• verarming en verrijking
• bevoordelingsbedoeling
• denk aan art. 1:88 BW

Begrippen Gift en Schenking

Waar zijn we giften en schenkingen tegen gekomen?
Stap 2: de vermogensopstelling
Art. 1:94 BW

Stap 3: de nalatenschap
art. 4:7 BW; 4:126 BW; art. 4:229 BW

Stap 5: de legitieme
art. 4:65 BW e.v.

Stap 6: de successierechtelijke verkrijging
art 12 SW; art: 33 SW

Giften en het 7-Stappenplan
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Bij gift ontbreekt het om niet
Bij gift is onder bewind stellen niet mogelijk.
Voorbeelden gift:
1. De verkrijging onroerend goed, verlaging van de koopprijs, is gift. 

Indien het een schenking zou moeten zijn, moet het om niet
2. Het verstrekken van een renteloze of laagrentende lening
3. Het verwerpen van positieve erfrechtelijke verkrijging. 

Zie ook art 1 lid 8 SW art 30 lid 1 SW
4. Bij echtscheiding met minder genoegen nemen dan de 50% waar 

recht op is. (HR 15 juni 1994, BNB 1994/261)

Verschillen Gift en Schenking

Tot 2010 was er geen spraken van een gift mits er aan twee 
voorwaarden werd voldaan:

1. De lening was direct opeisbaar en
2. De directe opeisbaarheid had realiteitsgehalte (schaduwofferte)

Er was namelijk i.v.m. directe opeisbaarheid niet sprake van
verarming bij de uitlener

Renteloze of laagrentende leningen 
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 Na 2010 Staatssecretaris de Jager in actie

• Artikel 15 SW fictieve schenking met verwijzing naar art. 21 lid 14 
SW en art. 10 uitv. Reg SW van toepassing

• Het voordeel wordt belast. Dat is 6% of het verschil tussen de 
daadwerkelijke rente (indien dit lager is dan 6%) en 6%

• De belasting ziet het als schenking van vruchtgebruik over het geld
• Direct opeisbaar is een opeisbaarheidstermijn van minder dan een 

jaar

Renteloze of laagrentende leningen 
(art. 15 SW)

Jan en Marijke lenen hun zoon Arie een bedrag van € 100.000 
tegen een rente van 4% met een opeisbaarheidstermijn van 
4 maanden.

Hoeveel bedraagt de fictieve schenking nadat de lening 
een jaar heeft gelopen?

Na een jaar looptijd dan wordt (6-4)=2%, dus 2% van € 100.000 
= € 2. 000 als schenking gezien.

Voorbeeld laagrentende lening 
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Planningsinstrument?

Van kinderen naar ouders!

Renteloze of laagrentende leningen

Win-winlening. Dit is een lening uit box 3 van de ouders t.b.v. 
box 1 van het kind (familiebank)
Schenking ter zake des doods
Schenkingen met behoud van zeggenschap
Tweetrapsschenking
Repeterende schenking?

Meer voorbeelden van planningsinstrumenten
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Hoofdregel is vormvrij
Voor bewijslast en eventuele uitsluitingsclausule is het wellicht 
handig dat er een notariële akte wordt opgemaakt
Notariële akte is vereist bij:
• schenkingen ter zake des doods.
• schenking m.b.t. de studie (uitv.reg. SW)

Vormvereisten

Uitleg staat in een besluit van Wob verzoek door BDO 
accountant van 21 april 2021.
Dit is ook van toepassing voor eigenwoning lening tussen DGA 
en BV
Er wordt door de belastingdienst gebruik gemaakt van een 
toetsschema om te beoordelen of de rente op de lening 
aftrekbaar is.
Ze gaan uit van de vergelijking met een lening die onder 
zakelijke en onafhankelijke omstandigheden tot stand zou zijn 
gekomen.

Familielening
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Toets 1: Is er sprake van een geldlening?
Art. 7:129 BW ---- er moet sprake zijn van een terugbetalingsverplichting. Einddatum 
opnemen. Fiscaal volgt dan juridisch. Let op bij leen/schenkconstructies.

Toets 2: Wordt voldaan aan de voorwaarden van art. 3:119a IB 2001?
Lening moet zijn aangegaan i.v.m. eigenwoning (aanschaf, onderhoud en verbetering)
Houdt hierbij voor en na 1 januari 2013 in de gaten.

Toets 3: Ziet een deel van de betaalde rente op andere rechten of 
verplichtingen?
Zo ja dan moet de betaalde rente worden gesplitst. Deels aftrekbaar en deels niet 
aftrekbaar. Splitsing is verwaarloosbaar bij een rente opslag van 0,2%

Toetsschema met vier vragen

Toets 4: In hoeverre is sprake van reële rente?
In hoeverre is de rente hoger dan de geldende marktrente op het moment van 
afsluiten. Bij benadering gaan ze uit van de volgende stappen:
4.1 Wat is het gangbare rente percentage bij de meest vergelijkbare lening 
die onder de marktomstandigheden (ING/Obvion) wordt afgesloten?
4.2 Wat zijn de verschillen met de familielening en in hoeverre is het hogere 
rentepercentage reëel? 
Geen zekerheden gesteld verhoogt niet het risico van terugontvangen van de lening 
dus geen verhoging rentepercentage. Debiteurenrisico kan een verhoging 
rechtvaardigen maar wordt beoordeeld naar feiten en omstandigheden.
4.3. Bepaal het verschil tussen reëel en niet reëel. Dus tussen aftrekbaar en 
niet aftrekbaar

Toetsschema vervolg
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Notariële akte vereist, anders is geen sprake van een 
schenking door het niet voldoen aan de vormvereiste 
(art. 7:177 lid 1 BW).
Lijkt op een legaat. 
Verschillen zijn:
• begiftigde is op de hoogte.
• testateur kan legaat herroepen. Is namelijk een eenzijdige 

rechtshandeling.

Schenkingen ter zake des doods

Schuldigerkenning uit vrijgevigheid
Schenker schenkt een bedrag aan begiftigde en leent onmiddellijk 
terug
Dus, begiftigde krijgt een vordering op de schenker en deze is pas 
opeisbaar bij overlijden
Gevolg is dat nalatenschap kleiner is en dus minder erfbelasting
Notariële akte vereist en ingeschreven in CTR
Om niet onder art. 10 SW te vallen, is er een rente van 6% 
verschuldigd en dient jaarlijks te worden betaald
Begiftigde geeft de vordering op in Box 3 en de schenker ook als 
schuld in Box 3

Papieren schenking - Kenmerken
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Art 1:88 BW niet van toepassing (zie lid 4)
Ontstaan van privéschuld van de schenkende echtgenoot (bij 
a.g.v.g.) aan de gemeenschap art (1:94 lid 5)
Werking tegen schuldeisers is goed. Denk ook aan eigen 
bijdrage in het kader langdurige zorg
Art 9 SW is niet van toepassing. Het is namelijk geen 
erfrechtelijke verkrijging

Papieren schenking - Kenmerken

Eerst civielrechtelijk
Eens gegeven is niet altijd gegeven
Herroepelijke giften. Sinds 2003 mogelijk.
Art. 3:38 BW jo 3:84 Lid 4 BW jo. Art 6:21 BW e.v
Ontbindende voorwaarden
Voorwaarden niet specifiek omschreven = zuiver potestatieve 
ontbindende voorwaarden (wanneer de schenker maar zin heeft)
Sturingsmechanisme voor:
• controle
• invloed blijven uitoefenen
• eigen verzorging
• fiscaal

Schenking met behoud van zeggenschap

75

76



16-6-2021

39

Twee soorten:
• goederenrechtelijke herroeping.
• obligatoire herroeping

Herroeping (art 3:38 BW)

Het is een voorwaardelijke verkrijging
Schenking met ontbindende voorwaarden
Goed komt weer terug in het vermogen van de schenker
Bij herroeping geen terugwerkende kracht (art. 3.38 lid 2 BW)
Voorafgaande de herroeping genoten vruchten blijven bij de 
begiftigde
Herroeping laten vervallen bij faillissement, surseance van 
schenker

Goederenrechtelijk herroeping
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Ander woord voor verplichtend of verbindend
Het betreft hier een voorwaardelijke verbintenis
De begiftigde is onvoorwaardelijk eigenaar van hetgeen 
geschonken is
Hij kan dus vervreemden
Bij herroeping ontstaat een terug leveringsplicht bij de 
begiftigde hetgeen geschonken is, wat ervan over is of wat 
daarvoor in de plaats is gekomen.
Herroeping laten vervallen bij faillissement, surseance van 
schenker

Obligatoire herroeping

Herroeping laten eindigen bij overlijden begiftigde.

Herroeping is een alternatief voor:
• uitsluitingsclausule
• bewind (5 jaar)
• faillissement begiftigde

Conclusie herroeping
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Artikel 53 SW van toepassing en als dus aan de voorwaarden 
wordt voldaan, wordt de schenkbelasting volledig gerestitueerd
Dit was voor schenkingen gedaan tot 2010, daarna lid 2 en 3 
opgenomen
Herroeping heeft geen terugwerkende kracht, dus genoten 
vruchten blijven bij begiftigde zonder dat dat daar schenk-
belasting over is betaald.
Voorbeelden hiervan zijn:
• schenken van aandelen (dividend uitkeringen) en
• schenken van een verhuurd pand (huur penningen)

Fiscale aspecten van de herroepelijke 
schenking

Tarieven Erf- en Schenkbelasting (art 24 SW)

Deel van belaste 
verkrijging

Tariefgroep 1 Tariefgroep 1a Tariefgroep 2

< € 128.751 10% 18% 30%

> € 128.751 20% 36% 40%
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 Kinderen € 6.604
 Kinderen (18-40) eenmalig € 26.881
 Kinderen (18-40) eenmalig

aangewend voor studie 
€ 55.996

 Kinderen (18-40) eenmalig
aangewend voor eigen woning
€ 105.302

 Overige verkrijgers € 3.244

Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW)

Cor en Tiny schenken hun zoon Henk (41) een bedrag van € 100.000. 

Hoeveel is de te betalen schenkbelasting?
Belastbaar bedrag:
€ 100.000 -\- € 6.604 = € 93.396
Belasting: € 93.396 x 10% = € 9.339

Herroeping en in de tussentijd is er € 30.000 rendement genoten.

Hoeveel belasting krijgt Henk terug?
€ 30.000-/-€ 6.604 (jaar oorspronkelijke schenking)=€ 23.396
Belasting 10% van € 23.396 = € 2.339
Terug te krijgen: € 9.339 -/- € 2.339 = € 7.000

Voorbeeld fiscale werking herroepbare 
schenking
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Cor en Tiny schenken hun zoon Henk (41) een bedrag van € 100.000. 

Hoeveel is de te betalen schenkbelasting?
Belastbaar bedrag:
€ 100.000 -\- € 6.604 = € 93.396
Belasting: € 93.396 x 10% = € 9.339

Herroeping en in de tussentijd € 120.000 rendement genoten.

Hoeveel belasting krijgt Henk terug?
€ 120.000 -/- € 6.604 = € 113.396
Belasting 10% van € 113.396 = € 11.339
Terug te krijgen: € 9.339 -/- € 11.339 = € 2.000 neg. Dus nihil

Voorbeeld fiscale werking herroepbare 
schenking

Schenking onder opschortende voorwaarden
In een akte opgenomen schenking die voor een bepaalde 
periode wordt vastgelegd
Bijvoorbeeld € 5.000 aan mijn zoon voor 5 jaar
Artikel 1 lid 9 SW jo. Art 18 lid 2 SW en brief van 
Belastingdienst aan KNB 28 mei 2014
Dus samenvoeging tot één belastbaar bedrag op het moment 
als de eerste schenking wordt gedaan (met maar één keer de 
vrijstelling)

Repeterende schenking
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Het vermogen onder bewind. Art. 7:182 BW
Het moet een verkrijging om niet zijn
Aanbod moet schriftelijk zijn gedaan
Regels boek 4 BW inzake bewind van toepassing
Vijf jaar art. 4:178 BW

Schenking onder bewind

Hierbij kunt u denken aan:
• De jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen
• Schenking t.b.v. de Eigen Woning
• Schenking t.b.v. een studie
• De papieren schenking 

Schenkingen
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Door de huidige situatie goed te inventariseren en te analyseren (de Foto) 
en de wensen van de klant goed uit te vragen kan de gewenste Film worden 

gemaakt.

Estate Planning geeft de klant de rust dat alles naar wens wordt geregeld!

Conclusie
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bedankt voor uw aandacht
tot de volgende keer!

Meer informatie over Estate Planning https://bit.ly/3jLcBVp of 
via Leo Brunt l.brunt@florens.nl
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