
ALLES WAT JE MOET WETEN OVER SCHENKEN BIJ LEVEN           

Is jouw kind in verwachting van een baby of staat hij of zij op het punt 
om een eerste huis te kopen? Als ouder ben je natuurlijk apetrots, want 
het is jóuw kind die ineens écht volwassen is geworden. Je wilt in deze 
spannende tijd graag iets betekenen, misschien wel in de vorm van een 
schenking. Waar moet je op letten? DELA zet het voor je op een rij. 

Voordelen van schenken bij leven

Huis kopen?

Studeren?

Schenking terugdraaien

Schenken op papier

Belastingvrij schenken





Bij het doen van een schenking denk je misschien meteen aan een 
erfenis, maar je kunt ook schenken bij leven. Als ouder kun je dan 
meegenieten van de schenking, want het is toch veel leuker om te 
kunnen zien wat je kind met het geldbedrag doet? 

Als je onder de vrijstellingsgrens blijft, 
hoef je geen belasting te betalen.

Door nu (in plaats van later) te schenken, voorkom je 
ook dat je kind veel erfbelasting moet betalen.

Je kunt schenkingen doen in alle soorten en maten en in veel gevallen 
ook nog eens belastingvrij. Als ouders mag je per kind ieder jaar 
€5.677* onbelast schenken. Dat mag voor een verjaardag zijn of 
gewoon zomaar, je hoeft geen reden voor de schenking op te geven. 
Een eenmalige schenking kan ook, tot een bedrag van € 27.231* hoef je 
geen schenkbelasting te betalen. Je kind moet wel tussen de 18 en 40 
jaar oud zijn, dat is de enige voorwaarde.

per jaar onbelast schenken 

aan je kind tussen 18-40 jaar

€ 5.677 € 27.231

eenmalig onbelast schenken

aan je kind tussen 18-40 jaar

De Belastingdienst maakt het ook mogelijk om specifieke schenkingen 
te doen. Als jouw kind een huis gaat kopen, mag je als trotse ouder 
een bedrag van maximaal € 106.671* schenken. Het geld moet 
gebruikt worden voor bijvoorbeeld de aankoop of verbouwing van een 
eigen woning. Of voor de aflossing van de hypotheek of restschuld. Óf 
je koopt er erfpacht-, opstal- of beklemmingsrechten mee af. 
Voorwaarde is ook hier: je kind moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. 

aanschaf verbouwing afkoop

Gaat je kind in de leeftijd van 18-40 jaar studeren? Dan kun je ter 
ondersteuning een bedrag schenken van €56.724. Kanttekening is wel 
dat de studie minstens €20.000 per jaar moet kosten, dus ‘gewone’ 
studies zijn helaas uitgesloten. 

€ 56.724

Wil je wel graag schenken, maar heb je jouw geld in aandelen of een 
huis gestoken? Dan kun je schenken op papier. Deze manier van 
schenken is handig als je niet in één keer een groot geldbedrag wilt 
overmaken. Het bedrag gaat namelijk pas naar je kind als jij en jouw 
partner zijn overleden of op een ander moment, het is maar net wat 
in de akte staat vastgelegd. In de tussentijd ontvangt je kind van jou 
wel ieder jaar 6 procent rente op het verschuldigde bedrag, omdat de 
Belastingdienst de schenking als een schuld ziet. Dat is fijn, want op 
deze manier slinkt het vermogen door de jaren heen en hoeft jouw kind 
later minder erfbelasting te betalen.


Je hoeft niet in één keer een groot 
geldbedrag over te maken.

 Je kind hoeft later minder erfbelasting te betalen.

In sommige gevallen is het fijn om een schenking ongedaan te kunnen 
maken, bijvoorbeeld als jouw situatie onverwachts is veranderd. 
Dat heet herroepelijk schenken. Je kunt de schenking dan altijd of alleen 
in een specifieke situatie terugdraaien, zodat jij niet in de problemen 
komt.

Maak een keuze

* Dit zijn de bedragen die in 2022 gehanteerd worden. De Belastingdienst past de

belastingvrije schenkbedragen ieder jaar aan.

Heb je nog een vraag over schenken of een heel ander onderwerp? 
De DELA VoorelkaarDesk legt moeilijke juridische zaken graag in begrijpelijke taal aan 
je uit. Als je een verzekering bij DELA hebt afgesloten ben je automatisch lid van de 
coöperatie. Je kunt kosteloos advies inwinnen over jouw persoonlijke situatie. 
Bel (040 219 91 00) of mail met één van onze consulenten.

Ben je van plan om een schenking te doen? Denk dan eerst goed na 
over het soort schenking: ga je voor een jaarlijkse schenking, een 
eenmalige schenking of toch een specifieke schenking als je kind een 
huis gaat kopen? Lees je van tevoren goed in, zodat je op de hoogte 
bent van alle regelingen en eventuele uitzonderingen en niet voor 
verrassingen komt te staan. 

  
jaarlijks specifiek eenmalig
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https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/content/ik-krijg-een-schenking-betaal-ik-schenkbelasting
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/schenken-en-schenkbelasting
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/content/ik-krijg-een-schenking-betaal-ik-schenkbelasting
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/content/wat-is-schenken-op-papier
https://www.dela.nl/voor-leden/onze-service
https://www.dela.nl/voor-leden/schenken-en-schenkbelasting

