
5.4 Onverwacht inkomen 
 
5.4.1 Schenken en erven  
Schenken en erven zijn belast met schenk- en erfbelasting, waarbij vrijstellingen voor 
bepaalde groepen gelden (waarover dus geen belasting wordt betaald).
Hoe hoog de vrijstelling is, hangt af van de relatie met de schenker of overledene. 
Schenk- en erfbelasting wordt betaald over het niet vrijgestelde bedrag, waarbij twee 
schijven (onder en boven € 126.724)  en drie tariefgroepen met verschillende percentages 
voor de op te leggen belasting worden gehanteerd

Tabel 50: tarieven  schenk- en erfbelasting 2020
Deel van de belaste verkrijging 
(in €)

Tariefgroep 1: partners 
en kinderen

Tariefgroep 1a: 
kleinkinderen

Tariefgroep 2: overige 
verkrijgers

0 tot 126.724 10 % 18 % 30 %
126.724 of meer 20 % 36 % 40 %

 
Tabel 51: vrijstellingen erfbelasting 2020 in € 

2020

Partners 661.328

Kinderen en kleinkinderen 20.946

Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen 62.830

Ouders of ouder* 49.603

Overige verkrijgers 2.208

*aan een ouder of beide ouders is hetzelfde bedrag

Tabel 52: vrijstellingen schenkbelasting 2020   in € 
2020

Kinderen 5.515

Kinderen van 18 – 40 jaar (eenmalig) 26.457

Kinderen van 18 – 40 jaar (eenmalig), indien schenking wordt aangewend voor studie 55.114

Kinderen van 18 – 40 jaar (eenmalig), indien schenking wordt aangewend voor huis 
(aankoop; verbouw of aflossing hypotheek)

103.643

Overige verkrijgers 2.208

Vrijstelling t.b.v. de eigen woning (verbouwing of aflossing hypotheek)
Er is naast de reguliere regeling van een eenmalige schenking voor kinderen van 18 tot 
en met 40 jaar voor het eigen huis een speciale regeling nl. een verhoogde vrijstelling 
schenkbelasting van € 103.643 (2020) voor kinderen tussen de 18 tot en met 40 jaar, 
eventueel te verdelen over de jaren 2020 tot en met 2022 (bij verdelen over de jaren ieder 
jaar dan aangifte van de vrijstelling doen!). 
Is er al vóór 2020 al gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling? Dan moet met het 
volgende voorwaarden en bedragen worden rekening gehouden.
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Tabel 53: Schenking 2020 voor de eigen woning van kind tussen 18 en 40 jaar bij 
eerder gebruik van de verhoogde vrijstelling 
Vraag: is er al eerder dan 2020 gebruik gemaakt van verhoogde kindervrijstelling?
Nee, dan schenking van 
€ 103.643 in 2020 mogelijk

Mogelijk te verdelen 
over de jaren 2020 
t/m 2022

Ja en wel in 2019 en niet 
het maximale bedrag van 
€ 102.010 gebruikt?

Restant aftrekbaar 
in 2020 en 2021

Is er een andere verhoogde 
vrijstelling bv. voor studie 
gebruikt?

Ja, in 2020 geen recht 
meer op verhoogde 
vrijstelling 

Ja en wel in 2018 en niet 
het maximale bedrag van 
€ 100.800 gebruikt?

Restant aftrekbaar 
in 2019 en 2020 

Is er een andere verhoogde 
vrijstelling bv. voor studie 
gebruikt?

Ja, in 2019 geen recht 
meer op verhoogde 
vrijstelling

Ja en  wel in 2017 en niet 
het maximale bedrag van 
€ 100.000 gebruikt?

Restant aftrekbaar 
in 2018 en 2019 

Is er een andere verhoogde 
vrijstelling bv. voor studie 
gebruikt?

Ja, in 2019 geen recht 
meer op verhoogde 
vrijstelling

Ja en wel in 2015 of 2016 en 2018, maar niet in 2017 en in 
2019 nog niet de maximale vrijstelling van € 47.198 gebruikt?

Restant van de vrijstelling 2018 in 2019 
en 2020 aftrekbaar 

Ja en wel in 2015 of 2016 en 2017, maar niet in 2018 en in 
2017 nog niet de maximale vrijstelling van € 46.824 gebruikt?

Restant van de vrijstelling 2017 aftrek-
baar in 2019

Ja en wel in 2015 of 2016, maar niet in 2017 en 2018 Geen recht op verhoogde vrijstelling  
Ja en wel tussen 2010 tot en met  2014 Geen recht op verhoogde vrijstelling  
Ja en wel vóór 2010 (en daarna niet meer) Recht op vrijstelling van  

€ 28.657 
Ja en wel vóór 2010 en in 2010 t/m 2014 (en niet in 2015 of 
2016)

Geen recht op verhoogde vrijstelling  

Ja en wel vóór 2010 en in 2015 of 2016 (en niet in 2017 of 2018) Geen recht op verhoogde vrijstelling  
Ja en wel vóór 2010 en in 2015 of 2016 én een deel in 2017 Restant van de vrijstelling 2017 van 

€ 46.824 aftrekbaar in 2018 en 2019 
Ja en wel vóór 2010 en in 2015 of 2016 én een deel in 2018 Restant van de vrijstelling van 2018 van 

€ 47.198 aftrekbaar in 2019 en 2020 

Schenken onder schulderkenning of uit vrijgevigheid (papieren schenking)
Bij een papieren schenking maakt de schenker geen geld over, maar legt in een notariële 
acte vast dat hij of zij  een bedrag aan de begunstigde (bv. kind of kinderen) schenkt. Omdat 
er geen geld wordt overgemaakt, krijgt schenker daardoor een schuld aan de ontvanger. De 
ontvanger kan het geld opeisen als de schenker overlijdt (en niet eerder!) 
De begunstigde moet over de schenking schenkbelasting betalen over het geschonken 
bedrag minus het vrijgestelde deel (bij kind of kinderen: € 5.515 per kind in 2020), Voor de 
begunstigde (die het bedrag van de schenking tegen rentevergoeding heeft geleend aan de 
schenker)  is de jaarlijks te ontvangen rente (6%, zie verderop) belastingvrij.  
De papieren schenking wordt vaak door ouders gebruikt voor de kinderen. De ouders 
schenken (op papier) een bedrag aan de kinderen en betalen over de schuld rente aan 
de kinderen. Bij schenken op papier wordt dus een deel van het vermogen van de 
ouder(s) overgedragen aan de kinderen zonder te betalen en blijft dus in het bezit van de 
ouders. Deze schenking wordt later als schuld verrekend met de nalatenschap. Door deze 
verrekening zijn de kinderen minder erfbelasting verschuldigd.

Een schenking op papier moet aan een aantal voorwaarden voldoen om als schuld in de 
aangifte erfbelasting te kunnen worden opgegeven.
-  de schenking is vastgelegd in een notariële akte. Bij een onderhandse akte is er na het 

overlijden van de schenker geen sprake meer van een schuld, waardoor de ontvanger de 
schuld niet kan opgeven in de aangifte erfbelasting

-  er wordt over het geschonken bedrag minimaal 6% rente daadwerkelijk betaald, waarbij  
geen termijnen mogen worden overgeslagen.  
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De schenker kan de schuld aan de ontvanger binnen box 3 verrekenen (dus minder 
vermogen en dus minder belasting in box 3). De te betalen rente kan hij niet aftrekken
De ontvanger heeft een vordering op de schenker, die moet worden opgeteld bij het 
vermogen in box 3. Komt dit vermogen (bezittingen minus schulden) in box 3 boven dan 
het heffingsvrij vermogen, dan moert de vermogensrendementsheffing worden betaald.

Let op: is 6% rente per jaar voor de schenkende ouders wel wat veel? De kinderen kunnen 
besluiten, nadat zij de rente hebben gekregen weer een deel aan de ouders terug te 
schenken, vrij van schenkbelasting (voor 2020: € 5.515). 
Let op: rente betalen en terugschenken zijn aparte stortingen: er mag geen verrekening 
plaatsvinden.

Wettelijk erven
Een erfenis valt bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap, aangegaan vóór 1 januari 
2018, automatisch in de gemeenschap van goederen. Als er geen testament is, bepaalt het 
erfrecht wie de erfgenamen zijn en hoeveel zij erven.
Het erfrecht bepaalt onder andere dat alleen de echtgenoot of geregistreerd partner en de 
bloedverwanten erven. Door de wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot of 
geregistreerde partner alle goederen van de nalatenschap. Pas als hij of zij overlijdt erven 
de kinderen. 
Wil een erflater niet dat de erfenis niet naar een van de bloedverwanten gaat? Dan kan 
hij dit in een testament of akte laten vastleggen. Dit heet een uitsluitingsclausule. Deze 
clausule verzet zich niet tegen vererving: bij overlijden valt het deel van de erfenis, 
waarvoor de uitsluitingsclausule is opgesteld, toch in de nalatenschap. Schenkingen met 
uitsluitingsclausule vallen alleen toe aan de begunstigde, ook al is deze in gemeenschap 
van goederen getrouwd. Het is verstandig (en handiger) de gift op de privé rekening van de 
begunstigde over te maken en niet op de gezamenlijke rekening (ook al blijft in dat geval 
ook de begunstigde het alleenrecht op de schenking behouden, ook is het geld door het 
echtpaar – al- uitgegeven)  

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangegaan op of na 1 januari 2018 valt 
een erfenis niet in de gemeenschap van goederen. Wie een erfenis wel in de gemeenschap 
van goederen wil laten vallen dient met de partner huwelijkse voorwaarden of 
partnerschapsvoorwaarden vast te leggen. 
Heeft de erflater of schenker in een testament of akte een uitsluitingsclausule opgenomen? 
Dan dient deze te worden gerespecteerd. (Zie ook de laatste zinnen van de vorige alinea) 
Wil de erflater dat de erfenis ook naar aanverwanten (bv. de echtgenoot of partner van een 
van de bloedverwanten) gaat? Dan kan hij dit in een testament of akte laten vastleggen. Dit 
heet een insluitingsclausule.

Als een van de ouders overlijdt, dan krijgen de kinderen hun erfdeel niet direct. Ze krijgen 
een vordering in geld, ter grootte van hun erfdeel, op de langstlevende ouder. Dit bedrag 
is pas opeisbaar als deze is overleden. Standaard wordt er na het overlijden van de eerste 
ouder rente bijgeschreven, indien en voor zover de wettelijke rente hoger is dan 6%. 
Zou de rente dus naar 7% gaan, dan wordt gedurende die periode 1% bijgeschreven. De 
erfgenamen kunnen echter ook een andere (of geen) rente afspreken. De renteregeling 
is van belang voor het antwoord op de vraag, hoeveel erfbelasting de kinderen na het 
overlijden van de langstlevende ouder moeten gaan betalen. Bij een afgesproken “hoge” 
rente is immers de geldvordering in waarde gegroeid. 
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Erven via testament 
Een erflater kan in een testament regelen of en hoe zijn erfenis wordt verdeeld en 
gerealiseerd.  
In een testament kan worden opgenomen, wie de erfgenamen zijn, een legaat, wie mogelijk 
het vruchtgebruik krijgt van de woning, welke erfgenamen geen erfbelasting hoeven te 
betalen over hun deel van de erfenis, omdat de erfbelasting daarover wordt dan betaald uit 
de rest van de erfenis (vrij van recht of netto laten erven); de benoeming van een executeur, 
de benoeming van een bewindvoerder, die het nagelaten vermogen voor bv. minderjarige 
kinderen gaat beheren plus de regels, die gelden voor het bewind en de benoeming van een 
voogd (over de minderjarige kinderen).  
Voor het nalaten van bv. goederen kan gebruik worden gemaakt van een codicil, een 
handgeschreven, gedateerd en ondertekend document. Het is verstandig in het testament 
naar het bestaan en de vindplaats van die (eerder geschreven) codicils te verwijzen, omdat 
bij afwezigheid van die gegevens het bewijs van  het bestaan (of vindplaats) van een of 
meer codicils niet kan worden geleverd.   

Erven onderneming en bedrijfsopvolgingsregeling 
Wie een onderneming erft of geschonken krijgt, moet over de waarde van die onderneming 
erf- of schenkbelasting betalen. Wordt de onderneming voortgezet, dan kan gebruik worden 
gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling. De begunstigde kan dan vrijstelling voor erf- of 
schenkbelasting (maximale vrijstelling 2020 € 1.102.209; 2019: 
€ 1.084.851) krijgen afhankelijk van de waarde van de onderneming, die minimaal 5 jaar 
eigendom van de schenker of erflater moet zijn geweest. Die laatste eis geldt ook voor 
eventuele dochterbedrijven van de onderneming. (www.belastingdienst.nl). Boven dit 
vrijstellingsbedrag geldt nog een vrijstelling van 83%
Het komt zelden of niet voor, dat een medisch specialist een praktijk of aandeel in een 
maatschap (eenmanszaak),of een personal holding (onderdeel van een coöperatie) erft of 
geschonken krijgt 
  
5.4.2 Kansspelen 
De winnaar van een kansspel, die een prijs wint met een economische waarde van meer dan 
€ 449, dient kansspelbelasting te betalen, te weten 30,1 % (2020 en 2019) van de waarde 
van de prijs. 
Als de prijs een geldbedrag is, dan is de waarde van de prijs gelijk aan dit bedrag.
Bestaat de prijs uit een product of dienst, dan wordt voor de berekening van de 
kansspelbelasting uitgegaan van de waarde in het economische verkeer. Bij nieuwe 
personenauto’s is de waarde 85% van de catalogusprijs.
Er is geen kansspelbelasting,  als de waarde van de gewonnen prijs niet meer is dan € 449;
de inleg per kansspel groter of gelijk is aan de gewonnen prijs en als bij het winnen van 
een prijs bij een buitenlands kansspel al een soortgelijke belasting in het buitenland is 
betaald Wie betaalt de belasting: 
De winnaar betaalt de kansspelbelasting. Degene, die de prijs uitkeert, houdt 30,1% van de 
(economische) waarde van de prijs in en draagt deze af.
Als de organisator van het kansspel  de kansspelbelasting belooft te betalen, dan dient de 
kansspelbelasting te worden berekend door de waarde van de prijs te vermenigvuldigen met 
1.000/699.
Wie een prijs wint in een buitenlands kansspel, moet zelf aangifte doen met het 
aangiftebiljet kansspelbelasting. 
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Vergunninghouders voor het exploiteren van kansspelautomaten betalen
alleen kansspelbelasting van 30,1% voor kansspelautomaten over het verschil tussen de 
inzetten en de prijzen. De prijswinnaar hoeft over de prijs uit een kansspelautomaat die in 
Nederland staat, geen kansspelbelasting te betalen.
Organisatoren van binnenlandse internetkansspelen (hoewel op dit moment in Nederland 
verboden om internetkansspelen te organiseren)  moeten kansspelbelasting van 30,1% 
betalen over het verschil tussen de inzetten en de prijzen  of over de ontvangen provisie.
Prijswinnaars bij binnenlandse internetkansspelen hoeven geen kansspelbelasting te 
betalen. 
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