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Fiscaal Slim Schenken 2016 
 

Door al tijdens uw leven vermogen te 

schenken, kunnen uw nabestaanden vaak 

veel belasting besparen. Voor schenkingen 

gelden namelijk speciale vrijstellingen, 

waaronder een algemene jaarlijks 

terugkerende vrijstelling. Door geleidelijk 

te schenken, kunnen de nabestaanden 

bovendien een tariefvoordeel behalen. De 

schenk- en erfbelasting kennen namelijk 

oplopende tarieven. Wij hebben in deze 

flyer een overzicht opgenomen met de 

tarieven en vrijstellingen voor de schenk- 

en erfbelasting voor 2016. 

Tarieven 

De tarieven schenk- en erfbelasting zien er als 

volgt uit: 

Deel van belaste 
verkrijging 2016 

1 1a 2 

€ 0 - € 121.903 10% 18% 30% 

€ 121.903- hoger 20% 36% 40% 

1   Partners en kinderen 
1a Kleinkinderen 
2  Overige verkrijgers 
 

Vrijstellingen 

Erfbelasting 

Erfrechtelijke verkrijgers hebben recht op de 

volgende vrijstellingen: 

Vrijstellingen erfbelasting 2016 

Partners € 636.180 

Kinderen en kleinkinderen € 20.148 

Bepaalde zieke en gehandicapte 
kinderen 

€ 60.439 

Ouders € 47.715 

Overige verkrijgers € 2.122 

 

 

Schenkbelasting 

Verkrijgers van een schenking hebben recht 

op de volgende vrijstellingen: 

Vrijstellingen schenkbelasting 2016 

Kinderen (jaarlijks) € 5.304 

Kinderen 18-40 jaar (eenmalig) € 25.449* 

Overige verkrijgers (jaarlijks) € 2.122 

* De eenmalige vrijstelling bedraagt € 53.016, indien de 
geldsom wordt gebruikt voor de bekostiging van een 
studie of voor de eigen woning. 
 

Schenken op papier 

Wilt u schenken, maar kunt u het vermogen 

eigenlijk niet missen? Dan is de zogenoemde 

papieren schenking wellicht een aantrekkelijk 

alternatief voor u. De begiftigden lenen in dat 

geval het geschonken bedrag meteen weer aan 

u terug. Hun vordering is pas opeisbaar bij uw 

overlijden. Tijdens uw leven kunt u dus 

gewoon over uw vermogen blijven 

beschikken. Bij een schenking op papier moet 

wel aan een aantal (formele) voorwaarden 

worden voldaan. Zo moet jaarlijks een rente 

betaald worden van 6 procent en moet de 

schenking notarieel worden geregeld. 

Maak een schenkingsplan 

Wilt u schenken? Stel dan eerst een 

schenkingsplan op. Aan de hand hiervan 

bepaalt u wat u moet schenken om een 

optimaal fiscaal voordeel te behalen. Onze 

estate planners helpen u graag met het 

opstellen van dit schenkingsplan. 
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