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U wilt de juiste keuzes maken als het gaat om uw vermogen. 
Wij geven u graag nieuwe inzichten als het gaat om 
vermogensbehoud en -overdracht. Zo kunt u bepalen wat u nu 
en in de toekomst wilt doen met uw vermogen.

 
In deze vermogensupdate leest u over:
• Veel belastingvoordeel bij schenking woning
• Erfbelasting betalen met kunst.
• Stagnatie bij de belastingdienst digitaal indienen 

aangiften erfbelasting.
• Oudedagsverplichting: let op de erfstelling in het 

testament!
• Vererving van de in het buitenland gelegen woning.

Veel belastingvoordeel bij 
schenking woning
Indien u overweegt om een schenking te doen, denk dan eens 
aan het schenken van een woning. Er kan een flink fiscaal 
voordeel worden behaald.

Wat is het geval. Wettelijk is bepaald dat bij een schenking 
van een woning de verschuldigde schenkbelasting wordt 
berekend over de WOZ-waarde van de woning; ook als de 
werkelijke waarde hoger is. Bij schenking in 2019 geldt de 
WOZ-waarde 2019. De peildatum voor deze WOZ-waarde 
is 1 januari 2018. Zeker in een stijgende markt kan dit veel 
voordeel opleveren. Overigens kan ook een verhuurde 
woning worden geschonken. De berekening is dan anders. 
Wel kan ook dan gebruik worden gemaakt van de WOZ-
waarde.

Voorbeeld
 
Vader overweegt een schenking aan zijn zoon 
van € 500.000. Vader bezit een woning met een WOZ-
waarde 2019 van € 300.000 en een werkelijke waarde 
van € 500.000. Vader heeft de keuze tussen schenken in 
contanten of het schenken van de woning.

Er is rekening gehouden met de ouder-kind vrijstelling 
van € 5.428. Geen rekening is gehouden met mogelijk 
andere vrijstellingen. De schenkbelasting wordt door 
zoon betaald.

De verschuldigde schenkbelasting bij schenken in 
contanten bedraagt € 86.441.

De verschuldigde schenkbelasting bij schenken 
van de woning bedraagt € 46.441. Daarnaast is 2% 
overdrachtsbelasting verschuldigd over de vrijstelling 
van € 5.428 en het waarderingsverschil van € 200.000, 
ofwel € 4.108. Per saldo is verschuldigd € 50.549.

De besparing is maar liefst € 35.892.
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Erfbelasting betalen met kunst
Een van de minder bekende mogelijkheden in de successie-
wet is het betalen van verschuldigde erfbelasting met kunst. 
De regeling houdt in dat de verschuldigde erfbelasting onder 
bepaalde voorwaarden kan worden voldaan door de over-
dracht van een kunstwerk van nationaal cultuurhistorisch of 
kunsthistorisch belang. Daarbij wordt een bedrag in aanmer-
king genomen van 120% van de waarde van het overgedra-
gen kunstwerk.

Voorbeeld
 
Moeder overlijdt. Enig erfgenaam is een dochter. 
De nalatenschap bedraagt € 2.500.000, waarin 
een tekening van Rembrandt is begrepen met een 
waarde van € 400.000. De tekening is van nationaal 
kunsthistorisch belang.

De verschuldigde erfbelasting bedraagt € 483.403. In 
plaats van het betalen in contanten kan ervoor worden 
gekozen om de erfbelasting te betalen door overdracht 
van het kunstwerk aan de Nederlandse staat. Hierbij 
wordt een waarde in aanmerking genomen van 
€ 480.000 (120% van € 400.000). In contanten moet € 
3.403 worden bijbetaald.
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Oudedagsverplichting: let op 
de erfstelling in het testament!
De afgelopen paar jaar hebben veel dga’s hun pensioenvoor-
ziening omgezet in een ODV (oudedagsverplichting). Deze 
mogelijkheid bestaat nog tot 1-1-2020. Volgens de wet op de 
loonbelasting vererft een ODV-aanspraak krachtens erfrecht. 
In de praktijk blijkt dat de erfgenamen niet altijd dezelfde per-
sonen zijn als de gewenste begunstigde(n) van de ODV.

Het risico is dan dat bij overlijden van de ODV-gerechtigde 
de ODV-aanspraak onzuiver wordt. Het gevolg is dat over 
het gehele ODV-kapitaal loonbelasting en 20% revisierente 
is verschuldigd. De heffing kan daarmee per saldo oplopen 
tot bijna 72%.

Onderstaand worden vier voorbeelden gegeven ingeval een 
ODV-gerechtigde overlijdt:

Voorbeeld 1
Er is een testament. Partner en kinderen zijn erfgenamen. 
De ODV vererft naar evenredigheid. De verkrijging voldoet 
aan de wettelijke voorwaarden. Dit is de standaardsituatie 
waarop de regeling is gebaseerd.

Voorbeeld 2
Er is geen testament. Er is een partner en er zijn kinderen. 
De wettelijke verdeling is van toepassing. De verkrijging 
door de langstlevende voldoet aan de wettelijke 
voorwaarden, omdat de nalatenschap toekomt aan de 
erfgenamen van de ODV-gerechtigde.

Voorbeeld 3
Er is een testament waarin is bepaald dat de wettelijke 
verdeling niet van toepassing is. Er is een partner en er 
zijn kinderen. In de ODV-overeenkomst is bepaald dat de 
uitkeringen enkel aan de partner toekomen. Dit leidt tot 
onzuiverheid (heffing tot 72%).

Voorbeeld 4
Er is een testament waarin twee personen als erfgenaam 
zijn aangewezen. Aan één van beiden zijn de ODV-
uitkeringen gelegateerd. De verkrijging voldoet naar de 
letter niet aan de wettelijke voorwaarden. Goedgekeurd is 
dat geen sprake is van onzuiverheid.

Stagnatie bij de belasting-
dienst digitaal indienen 
aangiften erfbelasting
Bij overlijdens vanaf 1 maart 2019 moet de aangifte erfbelas-
ting digitaal worden ingediend. 

Ondanks eerdere toezeggingen meldde de Belastingdienst 
recent dat alle reeds ingediende (en nog in te dienen) 
digitale testaangiften door een gebrek aan prioriteit én 
capaciteit tot ten minste 1 september 2019 zullen blijven 
liggen. Daarmee is het helaas niet mogelijk een datum te 
noemen dat definitieve aangiften digitaal kunnen worden 
ingediend. Bij een overlijden op 1 maart 2019 dient de 
aangifte erfbelasting al op 1 november 2019 te worden 
ingediend (binnen 8 maanden). Aangezien dat voor 
problemen in de praktijk kan zorgen, is de Belastingdienst 
verzocht toe te staan dat voorlopig op de oude manier 
aangiften kunnen worden ingediend; op papier dus.
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Vererving van de in het 
buitenland gelegen woning
De laatste tijd is er veel aandacht voor de heffing van inkom-
stenbelasting over de in het buitenland gelegen woning. Lees 
hier het artikel 'Neuwe box 3 regeling raakt tweede woning in 
buitenland'.

Bij een overlijden worden de erfgenamen van de woning 
geconfronteerd met de heffing van erfbelasting in 
Nederland en mogelijk ook in het buitenland. Wanneer 
het buitenland ook erfbelasting heft, verleent Nederland 
onder voorwaarden aftrek ter voorkoming van dubbele 
belasting. Deze aftrek leidt in de meeste gevallen niet tot 
een volledige voorkoming. Het gevolg is dat er gedeeltelijk 
sprake is van dubbele heffing. Het advies is om na te 
gaan of en zo ja hoe de heffing van erfbelasting in het 
buitenland plaatsvindt en wat dat betekent voor de heffing 
in Nederland.

Voorbeeld
 
Man en vrouw zijn gehuwd onder het maken van 
huwelijksvoorwaarden en hebben één kind. Tot het 
vermogen van de vrouw behoort een woning in Frankrijk. 
In haar testament wordt het Nederlandse erfrecht van 
toepassing verklaard. Dit geldt daarmee ook voor de 
woning Frankrijk. De vrouw overlijdt.

Indien de woning wordt nagelaten aan de man dan is hij 
in Frankrijk geen erfbelasting verschuldigd. In Nederland 
is wel erfbelasting verschuldigd (het toptarief is 20%). 
Na het overlijden van de man vererft de woning aan het 
kind. In Frankrijk wordt erfbelasting geheven. Aangezien 
het Franse tarief naar verwachting hoger zal zijn, wordt 
in Nederland effectief dan niet geheven.

Indien de woning bij overlijden van de vrouw voor de 
helft aan de man en voor de andere helft aan het kind 
vererft, heft Frankrijk alleen over de verkrijging van 
het kind. Nederland heft erfbelasting over de gehele 
woning en verleent vervolgens aftrek ter voorkoming van 
dubbele belasting voor het aandeel van het kind.

In sommige landen wordt geen erfbelasting geheven. 
Hoe de heffing verloopt in de landen die wel erfbelasting 
kennen, verschilt per land. Het is raadzaam om dit in 
beeld te krijgen.

https://www.grantthornton.nl/insights/actualiteiten/nieuwe-box-3-regeling-raakt-tweede-woning-in-buitenland/


6  Vermogensupdate



Heb ik voldoende grip op mijn vermogen?
Goeie vraag.®
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