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Top 5 voor particulieren 
 

1. VERRUIMDE VRIJSTELLING EIGENWONINGSCHENKING 

Tot en met 31 december 2014 kunt u ongeacht uw leeftijd of relatie met de schenker 
onder voorwaarden tot € 100.000 onbelast geschonken krijgen. De staatssecretaris 
heeft al aangegeven dat deze verruimde schenkingsvrijstelling per 1 januari 2015 
komt te vervallen. U moet het geld van deze schenking wel gebruiken voor de 
aankoop van een nieuwe woning, de aflossing van bestaande hypotheekschulden, 
onderhoud of renovatie aan de eigen woning.  

En wat nu als het onderhoud, de renovatie of verbetering van de woning niet meer in 
2014 kan plaats vinden? Dan heeft dat geen vooralsnog geen gevolgen. De 
belastingwet geeft de begiftigde tot 31 december 2016 de tijd om de schenking alsnog 
daaraan te besteden. Voorwaarde is wel dat de begiftigde de eigen woning al in 2014 
in eigendom heeft én dat hij de schenking voor 1 januari 2015 heeft ontvangen. 

2.  MAAK GEBRUIK VAN JAARLIJKSE VRIJSTELLINGEN 
 
Naast de verruimde vrijstelling eigenwoningschenking, kent het schenkingsrecht nog 
een aantal andere schenkingsvrijstellingen. Als u toch van plan bent een schenking te 
doen, maak dan gebruik van deze vrijstellingen. Het is zonde om die onbenut te laten. 
Voor ouders-kinderen geldt een jaarlijkse schenkvrijstelling van € 5.229 (2014) en de 
eenmalig verhoogde schenkvrijstelling (van € 25.096 in 2014). Deze verhoogde 
vrijstelling kan slechts eenmaal worden benut voor een kind dat tussen de 18 en de 
40 jaar jong is. Voor kleinkinderen geldt een jaarlijkse vrijstelling van € 2.092 (2014). 

 
3.  OVEREENKOMST VAN SCHENKING 

Mocht u overwegen om voor het eind van dit jaar een schenking te doen, stel dan wel 
een overeenkomst van schenking op. In die overeenkomst kun u een aantal 
belangrijke zaken regelen. 
Gebruik bijvoorbeeld de uitsluitingsclausule. Door het opnemen van deze clausule 
kunt u voorkomen dat de schenking via het huwelijksvermogensregime bij de 
schoonfamilie van uw (klein)zoon of (klein)dochter  terecht komt. Ook kunt u een 
herroepelijke schenking overwegen. Door in de overeenkomst te bedingen dat deze 
herroepelijk is, kunt u ervoor zorgen dat de schenking kan worden teruggedraaid. Zo 
kunt u voorkomen dat u financieel afhankelijk wordt van uw (klein)kind.  

 



 

 

 

4.  MAAK NOG GEBRUIK VAN DE HOGERE AFTREKRUIMTE VOOR UW 
LIJFRENTE 
 
Per 1 januari 2015 wordt de maximale aftrek voor lijfrenten lager. In plaats van 15,5% 
van de premiegrondslag is nog maar 13,8% aftrekbaar. Maak daarom nog in 2014 
gebruik van uw lijfrentepremieaftrek. 

 
5. KOM HET PERIODIEK VERREKENBEDING NA 
 
Bent u op huwelijkse voorwaarden gehuwd met daarin een periodiek verrekenbeding? 
Vergeet dan niet de afrekening met uw partner ook over dit jaar op te stellen. Het niet 
naleven van een periodiek verrekenbeding kan namelijk, zeker als dat jarenlang is 
gebeurd, dramatische gevolgen hebben bij een eventuele echtscheiding en mogelijk 
ook bij een eventueel faillissement van de ondernemer-echtgenoot. 

 

De praktijk leert dat de meeste echtparen deze afrekening niet opstellen. Om die 
reden zijn notarissen tegenwoordig uiterst terughoudend bij het adviseren van 
huwelijkse voorwaarden met daarin een periodiek verrekenbeding. Wij adviseren u 
met klem om toch de afrekening op te (laten) stellen. Ook over de afgelopen jaren! U 
kunt dan bij vaststellingsovereenkomst de afzonderlijke vermogens van u en uw 
partner vastleggen. En misschien is het wel verstandig om uw huwelijkse 
voorwaarden te wijzigingen. Wellicht zijn er wel andere stelsels van huwelijkse 
voorwaarden, zonder periodiek verrekenbeding, maar met dezelfde 
vermogensrechtelijke uitkomst. Wij kunnen u hierbij helpen. 

 
Wilt  u meer informatie neem dan contact op met drs. J. (Jeroen) de Vos RB (06-250 16 
297) of mr. P. (Paul) Hofmeister  (06- 458 50 030). 

  


