
 

 

Schenking aan kinderen, kleinkinderen, andere personen of aan goede doelen 

 

U kunt uw vermogen verminderen (en dus minder belasting betalen) door schenkingen te 

doen. Dat kan aan uw kinderen en/ of kleinkinderen, maar ook aan goede doelen.  

 

Schenkbelasting 

Het doen van een schenking is binnen bepaalde grenzen vrij van belasting, in dit geval 

de zogenaamde schenkbelasting.  

De grens hangt af van uw relatie met de ontvanger en of uw schenking eenmalig op 

periodiek (bijvoorbeeld ieder jaar) is. 

 

Er is onderscheid in een schenking aan kinderen, andere natuurlijke personen en 

instellingen. 

 

Kinderen 

De algemene vrijstelling voor een periodieke schenking aan uw kind(eren) is in het jaar 

2020 € 5.515,- 

Er zijn geen andere voorwaarden aan de schenking verbonden. 

 

U kunt ook kiezen voor een eenmalige schenking, die dus in de plaats komt van de 

periodieke schenking. De vrijstelling voor deze schenking is € 26.457,- 

Voorwaarde is dat uw kind op het moment van de schenking ouder dan 18 jaar en jonger 

dan 40 jaar oud is. 

 

Kiest u ervoor om uw kinderen geld te schenken voor de aankoop van een huis, dan is de 

vrijstelling € 103.643,-. 

De voorwaarden: 

- Uw kind heeft niet eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt. 

- Uw kind: 

- is 18 jaar of ouder en jonger dan 40 jaar, 

- koopt of verbouwt een huis of appartement met de schenking, of 

- lost met het geld zijn of haar eigenwoningschuld af, of 

- lost een restschuld van een verkochte eigen woning af, of 

- koopt met uw gift rechten van erfpacht, opstal of beklemming van een woning af 

- Uw kind besteedt het geld vóór 2022 

- U en uw kind kunnen schriftelijk aantonen dat de schenking is betaald, en dat uw 

zoon of dochter de schenking heeft gebruikt voor de eigen woning 

 

Wilt u uw kind ondersteunen met de financiering van een dure studie, dan kunt eenmalig 

€ 55.114,- schenken. 

De voorwaarden: 

- De studie of opleiding kost ten minste € 20.000 per jaar, exclusief levensonderhoud. 

- Een notaris heeft uw schenking vastgelegd in een akte waarin staat:   

- voor welke studie of opleiding uw donatie is bedoeld 

- hoe hoog de verwachte kosten van het opleidingstraject zijn 

- dat de schenking vervalt als het bedrag niet uiterlijk in 2020 is besteed aan de 

opleiding of studie 

- Uw kind heeft niet eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt 

- Uw kind is tussen de 18 en 40 jaar oud. Of zijn of haar partner is dat. 



 

 

- U en uw kind kunnen schriftelijk aantonen dat de schenking is betaald, en dat uw 

zoon of dochter de schenking echt heeft gebruikt voor de opleiding. 

 

Andere natuurlijke personen 

Hieronder vallen kleinkinderen, overige familieleden, kennissen, vrienden e.d. 

Voor deze groep is de vrijstelling € 2.208,-. 

Er gelden geen aanvullende voorwaarden. 

 

Schenking aan instellingen 

Voor schenkingen aan een goed doel kan een andere regeling van toepassing zijn. Gaat 

het namelijk om een instelling die door de Belastingdienst is beoordeeld als een 

zogenaamde anbi (algemeen nut beogende instelling), dan is uw schenking geheel vrij 

van heffing. Ook de instelling zelf hoeft geen belasting of recht te betalen. Op de site van 

de Belastingdienst vindt u een overzicht vinden van de anbi’s.  

ANBO is een anbi; uw gift aan ANBO is daarom altijd vrij van schenkingsrecht. 

 

Schenking boven de vrijstelling 

U bent natuurlijk vrij om schenkingen te doen die boven de vrijstelling uitgaan. Dat heeft 

tot gevolg dat over het bedrag schenkingsrecht verschuldigd is. 

 

 

Dit zijn de tarieven voor 2020: 

 

schenking boven 

vrijstelling 

Tariefgroep I  Tariefgroep Ia  tariefgroep II 

€ 0 tot € 126.723 10% 18% 30% 

vanaf € 127.723  20% 36% 40% 

 

- Tariefgroep I: echtgenoot, geregistreerd partner, samenwonende partner, kind, 

pleegkind. 

- Tariefgroep Ia: kleinkind, achterkleinkind 

- Tariefgroep II: broer of zus, ouder, grootouder, anderen 

 


