
 
 

29.06.2016: Verhoogde schenkvrijstelling in 2017: 

In de periode van oktober 2013 tot en met december 2014 kon men onder voorwaarden              
€ 100.000 belastingvrij schenken (geen familieverwantschap vereist, geen leeftijdseisen, 
betaling in één bedrag) als dit bedrag aan de eigen woning van de begiftigde werd besteed.  

Deze maatregel werd ingevoerd teneinde de woningmarkt te stimuleren en de schuldenlast 
van huishoudens in Nederland te verlagen.  

De belastingvrije schenking van € 100.000 wordt met ingang van 2017 onder voorwaarden 
weer geherintroduceerd, met als motivatie dat Nederland nog steeds een te hoge 
schuldpositie voor de eigen woning kent. 

De bestaande eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning wordt per 1 
januari 2017 verhoogd van € 53.016 naar € 100.000  onder de navolgende voorwaarden: 

- Het bedrag wordt besteed aan – uitsluitend – de eigen woning van de begiftigde; 
  

- De begiftigde hoeft geen familieverwantschap te hebben met de schenker. Het kan 
dus een willekeurige derde zijn. 
 

- De begiftigde – of zijn/haar partner – moet tussen de 18 en 40 jaar zijn.  
 

- De uitbetaling van de schenking kan over drie jaren worden gespreid. Dat is 
bijvoorbeeld gunstig als de begiftigde boetevrij wil aflossen op een lening voor de 
eigen woning. 
 

- Er gelden strenge overgangsmaatregelen voor mensen die in het verleden al een 
eenmalig hoge schenking hebben ontvangen. 

Voor de overgangsmaatregelen (kinderen van 18-40 jaar) moet onderscheid gemaakt 
worden tussen: 

a) Begiftigden die in 2015 of 2016 maximaal € 27.570 (minimaal € 1) geschonken 
hebben gekregen voor de eigen woning en een aangifte hebben ingediend, kunnen in 
2017-2018 nog gebruik maken van een vrijstelling van € 46.984.  
 

b) Begiftigden die in 2015 of 2016 géén eenmalige schenking voor de eigen woning 
ontvangen hebben, hebben in 2017/2018 nog recht op een resterende vrijstelling van 
€ 27.567. 
 

c) Begiftigden die in de jaren 2013/2014 (een deel van) die eenmalig verhoogde 
tijdelijke vrijstelling van € 100.000 hebben gebruikt, kunnen de vrijstelling 2017 (en 
later) niet meer gebruiken. Hun kansen zijn verspeeld! 



 
 

d) Begiftigden die in de periode van 01-01-2010 tot en met 30-09-2013 een eenmalig 
verhoogde schenking hebben ontvangen voor de eigen woning kunnen in 2017/2018 
géén beroep meer doen op een overgangsregeling.  
 

e) Begiftigden die in de periode van 01-01-2010 tot en met 31-12-2014 géén eenmalige 
schenking voor de eigen woning hebben ontvangen krijgen nog alle kans om € 
100.000 te schenken (eventueel gespreid over 3 jaren).  
 

f) Begiftigden die vóór 2010 de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling (met vrije 
besteding) hebben genoten, hebben enkel recht op de overgangsregeling 2017/2018 
als in 2015 of 2016 een beroep gedaan is op de aanvullende eenmalig verhoogde 
vrijstelling voor de eigen woning (hoe klein ook). Vóór 01-01-2010 bestond nog geen 
mogelijkheid om een eenmalig verhoogde schenking te doen voor de eigen woning. 

 


