
Schenkingsvrijstelling eigen woning 
vanaf 2017
Wilt u een bedrag schenken voor de eigen woning, let dan op!

Vanaf 2017 is schenken voor de 
eigen woning extra aantrekkelijk. 
Dan is de schenkingsvrijstelling 
namelijk 100.000 euro. Heeft u in 
een eerder jaar gebruik gemaakt 
van een verhoogde schenkings-
vrijstelling? Dan geldt een aantal 
beperkingen. 

Het begrip ‘eigen woning’
Tot de schenking voor de eigen woning vallen 
schenkingen voor:
• de aankoop van een woning, 
•  verbetering of onderhoud van de woning in het 

jaar van de schenking of de daarop volgende twee 
jaren,

• afkoop van erfpacht en opstal, 
•  en voor de afl ossing van de eigenwoningschuld of 

restschuld.
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Hoe zit het in 2016?
In 2016 bedraagt de jaarlijkse ouder-kind vrijstelling 
5.304 euro. De jaarlijkse vrijstelling aan ieder ander is 
2.122 euro. Indien uw kind een leeftijd heeft tussen 
18 en 40 jaar, kan deze vrijstelling eenmalig worden 
verhoogd naar:
•  25.449 euro vrij te besteden (normale verhoogde 

vrijstelling); of
•  53.016 euro ter besteding voor een ‘dure’ studie/

eigen woning (verhoogde vrijstelling eigen 
woning); of

•  27.570 euro ter besteding voor de eigen woning, 
indien reeds voor 2010 gebruik is gemaakt 
van de bestedingsvrije verhoogde vrijstelling 
(inhaalvrijstelling eigen woning).

Schenken vanaf 2017
Vanaf 2017 kunt u aan iedereen met een leeftijd 
tussen 18-40 jaar, eenmalig 100.000 euro schenken, 
onder de voorwaarde dat de schenking wordt 
gebruikt voor de eigen woning. 

Vanaf 2017 wordt daarnaast de mogelijkheid 
geïntroduceerd om de schenking over drie jaren te 
verspreiden.



Overgangsrecht
Als u eerder (geheel of gedeeltelijk) gebruik heeft 
gemaakt van de verhoogde vrijstelling dan geldt het 
volgende. 

Periode voor 2010
Als in de periode vóór 2010 gebruik is gemaakt van 
de bestedingsvrije verhoogde vrijstelling, mag deze in 
2016 worden aangevuld met een vrijstelling van 
27.570 euro. Vervolgens kan in 2017 of 2018 deze 
vrijstelling worden aangevuld met een vrijstelling van 
ruim 46.891 euro. 

Als de schenking in 2016 niet wordt aangevuld, mag 
in 2017 of 2018 slechts 27.567 euro vrijgesteld worden 
geschonken. Aanvulling van de schenking zorgt dus 
voor een extra aanvulling van ruim 46.000 euro. 

 Een voorbeeld: Jan heeft in 2009 een schenking van 
€ 22.760,- aan zijn zoon gedaan onder gebruikmaking 
van de bestedingsvrije verhoogde vrijstelling. In 2016 
schenkt Jan opnieuw € 27.570,- aan zijn zoon onder 
gebruikmaking van de inhaalvrijstelling. Vervolgens 
schenkt Jan in 2017 € 46.984,- aan zijn zoon onder 
gebruikmaking van de schenkingsvrijstelling eigen 
woning. Totaal wordt dus iets minder dan € 100.000,- 
belastingvrij geschonken.
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Periode 2010 – 2014
Als in de periode 2010 – 2014 gebruik is gemaakt van 
de normale verhoogde vrijstelling of de verhoogde 
vrijstelling eigen woning, is de verhoogde vrijstelling 
vanaf 2017 niet meer te gebruiken.

Een voorbeeld: Jan heeft in 2013 een schenking van 
€ 25.000,- aan zijn zoon gedaan onder gebruikmaking 
van de normale verhoogde vrijstelling. Jan kan geen 
gebruik meer maken van de schenkingsvrijstelling 
eigen woning.

Periode 2015 - 2016
Als in de periode 2015 – 2016 gebruik is gemaakt van 
de verhoogde vrijstelling, mag deze in 2017 of 2018 
worden aangevuld met een vrijstelling tot 46.984 euro. 

Een voorbeeld: Jan heeft in 2016 een schenking van 
€ 53.016,- aan zijn zoon gedaan onder gebruikmaking 
van de schenkingsvrijstelling eigen woning. Jan 
kan in 2017 de schenking aanvullen met de 
schenkingsvrijstelling eigen woning tot € 46.984,-. Totaal 
wordt dus € 100.000,- belastingvrij geschonken.


