
Heeft het kind voor 2010 een 
beroep gedaan op de verhoogde 
vrijstelling van art. 33 sub 5 (de 

vroegere 'huwelijkse gift')? 

Ja, 

heeft het kind tussen 1 januari 2010 en 
31 december 2014 een beroep gedaan 
op de inhaalvrijstelling van art. 33 sub 6 

SW? 

Nee, 

heeft het kind tussen 1 januari 2015 en 31 december 
2016 een beroep gedaan op de inhaalvrijstelling  van 

art. 33 sub 6 SW (tot € 50.000)? 

Nee, 

€ 27.871 vrijgesteld 
(art. 82a lid 1 SW, 

cijfers 2018) 

Geen jaarlijkse 
vrijstelling 

Nee, 

heeft het kind tussen 1 januari 2010 en 
31 december 2014 een beroep gedaan 
op de vrijstelling van art. 33 sub 5 SW? 

Ja, 

het kind kan géén beroep doen op de verhoging van 
de vrijstelling tot € 100.800 (art. 82a lid 2 SW). 

Wel kan gebruik worden gemaakt van de jaarlijkse 
vrijstelling. 

Nee, 

heeft het kind tussen 1 januari 2015 en 31 december 
2016 een beroep gedaan op de vrijstelling van art. 33 

sub 5 SW? 

Ja, 

Geen extra 
vrijstelling.*   

In 2017 en 2018 
was obv art. 82a 

lid 3 SW oud 
(tekst 2017/2018) 
'aanvulling' tot ± 

€100.000 
mogelijk. 

Wel jaarlijkse 
vrijstelling 

Nee, 

€ 100.800 
vrijgesteld waarvan 

€ 25.731 vrij 
besteedbaar (cijfers 

2018). 

Geen jaarlijkse 
vrijstelling 

 
 

 
 
  

 
* De vrijstelling van art. 82a lid 3 SW is per 1 januari 2019 vervallen. Voor 
gevallen waarin in 2015 of 2016 gebruik is gemaakt van de vrijstelling genoemd in 
art. 33 sub 5 of 6 SW, kon alleen in de jaren 2017 en 2018 aanvullend worden  
geschonken. Dit is thans niet meer mogelijk. 
 
Hoewel aan dit stroomschema de uiterste zorg is besteed door Via Juridica 
Kennis B.V., aanvaardt Via Juridica Kennis B.V. geen aansprakelijkheid voor 
onvolledigheid of onjuistheid van het schema, noch voor de gevolgen daarvan. 
© 2019 Via Juridica Kennis B.V. 

Stroomschema overgangsrecht verhoogde schenkvrijstelling eigen woning (art. 82a SW – m.i.v. 1-1-2017) 

Spreiding vrijstelling 
over 2 of 3 jaar 

mogelijk, zie hieronder. 

een product van 



Spreiding vrijstelling over 2 of 3 jaar 
 Een schenking ten behoeve van de eigen woning kan worden gespreid over maximaal drie opvolgende jaren (art. 33a lid 2 SW). De bedragen die worden geschonken in 

ieder van de jaren hoeven niet gelijk te zijn. Als voorwaarde geldt dat de verkrijger (of diens partner, op grond van goedkeurend beleid) ten tijde van de totstandkoming 
van ieder van de (gespreide) schenkingen tussen 18 en 40 jaar oud is en dat ter zake van de schenkingen in de aangifte een beroep wordt gedaan op de vrijstelling. 

 
Aanvullende opmerkingen bij stroomschema 
 De vrijstelling tot € 102.010 kan in de relatie tussen dezelfde begiftigde en dezelfde schenker één keer worden toegepast. Anders gezegd: in de relatie tussen begiftigde 

Y en schenker X kan één keer gebruik worden gemaakt van de € 102.010 vrijstelling (cijfers 2019). Begiftigde Y kan natuurlijk wel bij een schenking van een ander nog 
eens gebruik maken van de vrijstelling tot € 102.010 (cijfers 2019).  

 Partners worden voor de berekening van de schenkbelasting als één en dezelfde persoon aangemerkt (art. 26 SW). De schenkbelasting wordt berekend naar de naaste 
verwantschap tussen de schenker of diens partner en de begiftigde of diens partner. Let op, dit geldt ook bij schenkingen binnen één jaar voorafgaand aan een huwelijk 
van de schenkers of de begiftigden (art. 26 lid 2 SW). 

 Schenkingen binnen één kalenderjaar door dezelfde schenker aan dezelfde begiftigde worden als één schenking aangemerkt. De vrijstelling kan maar één keer worden 
toegepast op het totaal van de schenkingen (art. 27 SW). 

 Schenkingen door ouders (tezamen of afzonderlijk) gedurende een kalenderjaar aan een kind gedaan, worden als één schenking aangemerkt (art. 28 SW). 
 
Vrijstelling bij verkrijging van derden (art. 33 sub 7 jo 33a SW) 
Let op, het bovenstaande schema werkt alleen voor een schenking van ouder aan kind!  
Bij verkrijging krachtens schenking in alle andere gevallen dan in de relatie ouder-kind, geldt per verkrijging een eenmalig verhoogde vrijstelling tot € 102.010 (cijfers 2019). 
Daarbij gelden de volgende aandachtspunten: 
 De vrijstelling geldt alleen als de verkrijger tussen 18 en 40 jaar oud is. 
 Is in de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 gebruik gemaakt van de destijds geldende verhoogde vrijstelling tot € 100.000, dan kan geen gebruik 

geworden gemaakt van de verhoogde vrijstelling zoals deze per 1 januari 2017 is opgenomen in art. 33 sub 7 SW (art. 82a lid 4 SW). Wel kan gebruik worden gemaakt 
van de jaarlijkse vrijsteling. 

 Op deze vrijstelling kan geen beroep worden gedaan bij een schenking ouder-kind (daarvoor is art. 33 sub 5 SW geschreven). 
 De begiftigde kan maximaal een bedrag van € 2.173 (cijfers 2019) vrij besteden, het resterend bedrag van € 99.837 (cijfers 2019) zal moeten worden besteed aan de 

eigen woning. 
 Partners worden voor de berekening van de schenkbelasting als één en dezelfde persoon aangemerkt (art. 26 SW). De schenkbelasting wordt berekend naar de naaste 

verwantschap tussen de schenker of diens partner en de begiftigde of diens partner. In geval van een schenking binnen één jaar voorafgaand aan een huwelijk van de 
schenkers of de begiftigden, wordt het huwelijk geacht reeds ten tijde van de schenking te hebben bestaan (art. 26 lid 2 SW). 

 Schenkingen binnen één kalenderjaar door dezelfde schenker aan dezelfde begiftigde worden als één schenking aangemerkt (art. 27 SW). 
 
 


