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Inleiding
U wilt de juiste keuzes maken als het gaat om uw vermogen. 
Wij geven u graag nieuwe inzichten op het gebied van 
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:
• Levensloopregeling: tijd om keuzes te maken.
• Schenken aan iemand die in het buitenland woont: kan dat?
• Pas op met de 180-dagen regeling.
• Zijn uw huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden up-to-date?
• De aflossingseis van een eigenwoningschuld bij echtscheiding.
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Levensloopregeling: tijd 
om keuzes te maken

Op 1 januari 2006 werd de levensloopregeling ingevoerd. Maar 
al in 2011 werd besloten om de regeling weer af te schaffen.

Een pensioengat kunt u, in ieder geval voor een deel, dichten 
met het vrijgekomen saldo uit uw levenslooptegoed. U kunt 
jaarlijks een jaarruimte berekening maken om te achterhalen 
welk bedrag u mag gebruiken om aanvullend pensioen op 
te bouwen. Dat bedrag mag u vervolgens inleggen op een 
lijfrente bankspaarrekening of lijfrenteverzekering. Deze inleg 
is aftrekbaar van de inkomstenbelasting, waarmee u een flink 
deel van de inleg via de belastingdienst terugontvangt. Met 
het bedrag op de bankspaarrekening of lijfrenteverzekering 
kunt u gaan sparen of beleggen om een extra pensioenpot op 
te bouwen. Na pensionering kunt u het opgebouwde 
bedrag via periodieke stortingen opnemen. Deze uitkeringen 
zijn weliswaar belast met inkomstenbelasting, maar het ver-
schuldigde belastingtarief is meestal lager dan het 
inkomstenbelastingtarief dat u voor uw pensioenleeftijd 
betaalt (en dus ook terugontvangt).

U voorkomt hiermee dat het levenslooptegoed in een keer 
geheel wordt belast uiterlijk op 31 december 2021.

De tijd dringt
Over krap 2 jaar stopt de levensloopregeling. Omdat het 
nogal wat kan uitmaken of u het saldo in een keer of 
gedurende 2020 en 2021 laat uitkeren, kan het verstandig zijn 
nu alvast een aantal berekeningen te laten maken.

De levensloopregeling werd in 2006 ingevoerd, min of meer 
ter vervanging van de spaarloonregeling. Werknemers konden 
hierdoor fiscaal vriendelijk bruto loon opzij zetten voor 
bijvoorbeeld zorgverlof, studie of een sabbatical. Wie een 
levenslooprekening heeft, mag volgens de fiscale regels 
doorsparen tot en met 2021. Opnemen mag in de periode tot 
en met 2021 naar eigen behoefte.

Opname is tegenwoordig ook toegestaan als u geen verlof 
opneemt. Op het moment dat het geld tot uitkering komt, 
wordt het belast (tegen het progressieve tarief in box 1). Wat u 
niet opneemt, valt in elk geval een dag vóór het bereiken van 
de AOW-leeftijd of, als dat eerder is, uw pensioenleeftijd 
automatisch vrij en wordt tegen het dan voor u geldende 
tarief belast.
Wat eind 2021 nog niet is opgenomen of vrijgevallen, wordt 
eind 2021 bij uw box 1-inkomen gevoegd en belast tegen het 
progressieve tarief. 

Hebt u nog levenslooptegoed? Kies dan nu of u het in 2020 
en/of 2021 wilt laten belasten. Uiteraard kiest u het jaar (of de 
jaren) waar u fiscaal het meest profijt van heeft.

Er zijn ook nog andere aandachtspunten:
• Als u het saldo in één keer laat uitkeren, is de kans groot 

dat u over - een deel van - dit bedrag vermogens- 
rendementsheffing moet betalen in box 3.

• Houd er rekening mee dat uw inkomen door de levens-
loopuitkering(en) hoger wordt. Eventuele toeslagen vallen 
daardoor lager uit.

• Als u een pensioengat (pensioentekort) heeft, kan het 
verstandig zijn om dit pensioengat aan te vullen door een 
aanvullend pensioen op te bouwen en het pensioengat zo 
te dichten. 
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Schenken aan iemand die 
in het buitenland woont: 
kan dat?

Het komt minder vaak voor. Toch is het goed om hier bij stil te 
staan. Stel dat uw kind in het buitenland woont en u wilt een 
schenking doen; welk land mag dan heffen? Het land van de 
schenker, de ontvanger of zelfs allebei?

Volgens Nederlandse fiscale wetgeving is de woonplaats van 
de schenker bepalend voor de verschuldigde schenkbelasting. 
Dit betekent dat bij een schenking, van bijvoorbeeld een ouder 
aan een kind, schenkbelasting moet worden betaald.  
Het maakt niet uit waar het kind ter wereld woont. 
De schenkbelasting komt voor rekening van de ontvanger; het 
kind.

Deze regel geldt niet in alle landen. Er zijn landen die 
aanknopen bij de woonplaats van de ontvanger; het kind.  
Dat betekent dat dezelfde schenking ook in het buitenland 
wordt belast. Dit betekent dubbele belastingheffing!

Nu kunt u denken: Nederland heeft een goed netwerk van 
belastingverdragen, dus dat loopt wel los. Maar niets is 
minder waar. De verdragen die Nederland met andere landen 
heeft gesloten hebben meestal geen regeling voor 
voorkoming van dubbele schenkbelasting (en erfbelasting).
Daarnaast kan het voorkomen dat voor de schenking in 
Nederland een vrijstelling geldt. Bijvoorbeeld de 
ouder-kind-vrijstelling van € 5.515 of de vrijstelling schenking 
eigen woning van € 103.643. Nederland heft dan niet, maar 
als het buitenland die vrijstelling niet kent, heft het buitenland 
wel. Kortom bij schenkingen aan iemand die in het buitenland 
woont is het goed om na te gaan welk land mag heffen.

Voorbeeld
 
Moeder, wonende in Nederland, overweegt om haar 
in Spanje wonende zoon een schenking te doen van 
€ 100.000. Deze schenking wordt belast in de eerste 
tariefschijf van 10%. Vanuit het oogpunt van estate 
planning vindt moeder dat ideaal. Rekening houdend 
met de ouder-kind-vrijstelling moet zoon € 9.448 aan 
Nederlandse schenkbelasting betalen. 

Daarmee is de kous niet af. Spanje heft bij de 
ontvanger van de schenking. Zoon moet ook in Spanje 
schenkbelasting betalen. Het bedrag dat zoon in Spanje 
moet betalen is afhankelijk van de regio waar hij woont. 
De heffing kan al snel oplopen tot € 10.000.

NB Overigens is de situatie andersom juist gunstig. Als de 
moeder in Spanje woont en de zoon in Nederland, dan 
wordt er niets geheven. Spanje niet, omdat de ontvanger 
niet in Spanje woont en Nederland niet omdat de 
schenker niet in Nederland woont.
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Pas op met de 180-dagen 
regeling

De Successiewet staat bol van ficties. Eén daarvan is de 
zogeheten 180-dagenregeling. Deze regeling houdt in dat het-
geen binnen een periode van 180 dagen voor het overlijden van 
de erflater geacht wordt door het overlijden te zijn verkregen.

De inspecteur verleende een vermindering van de erfbelasting 
wegens de eerder betaalde schenkbelasting van € 6.470. 
Belanghebbende wilde alle schenkbelasting van € 7.972 
verrekenen.

De Rechtbank gaf de inspecteur gelijk. Het Gerechtshof koos 
de zijde van de belanghebbende. Inmiddels ligt de zaak bij de 
Hoge Raad. De Advocaat-Generaal heeft advies uitgebracht 
aan de Hoge Raad om de inspecteur te volgen. Wat betekent 
dit als de Hoge Raad het advies opvolgt?

Met schenking wordt dan aan belasting betaald: € 7.972 (over 
de schenking) + € 8.521 (de erfbelasting) - € 6.470 
(de verrekening) = € 10.023.

Indien de schenking van € 80.000 niet zou hebben 
plaatsgevonden zou ‘slechts’ zijn betaald € 8.521. Met andere 
woorden: de schenking van € 80.000 kort voor het overlijden 
kostte € 1.502 aan extra belasting. Het is afwachten wat de 
Hoge Raad hier van vindt.

Met deze regeling wil de wetgever voorkomen dat er in het 
zicht van overlijden nog snel schenkingen worden gedaan aan 
de toekomstige erfgenamen en hierbij gebruik wordt gemaakt 
van de schenkingsvrijstellingen en het lage tarief. Over deze 
schenkingen moet dus erfbelasting worden betaald. Om de 
pijn te verzachten mag de schenkbelasting die eerder over 
deze schenkingen is betaald, worden verrekend met de 
verschuldigde erfbelasting. Schenkingen waarvoor een 
verhoogde vrijstelling geldt (bijvoorbeeld de schenking voor 
de eigen woning) zijn gelukkig uitgezonderd.

U zult wellicht denken, baat het niet, dan schaadt het niet. 
Niets is minder waar. In een zaak die nu voor ligt bij de Hoge 
Raad speelt het volgende.

Belanghebbende kreeg van zijn moeder in 2015 twee 
schenkingen: € 5.000 en € 80.000. Over deze schenkingen 
werd schenkbelasting betaald van € 7.972. Binnen 180 dagen 
na de tweede schenking van € 80.000 kwam moeder te 
overlijden. Belanghebbende verkreeg € 25.358 uit haar 
nalatenschap. De schenking van € 80.000 werd daarbij 
opgeteld, zodat werd belast € 105.358. Hierop kwam de 
vijstelling voor de heffing van erfbelasting in mindering.  
De erfbelasting werd becijferd op € 8.521.
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Zijn uw huwelijkse voor-
waarden/partnerschaps-
voorwaarden up-to-date?

Een actieve controle van uw huwelijkse voorwaarden/partner-
schapsvoorwaarden en de naleving daarvan is noodzakelijk om 
ongewenste juridische en fiscale gevolgen te voorkomen.

Als u gehuwd/geregistreerd partner bent onder het maken van 
huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden, is het 
raadzaam om deze regelmatig te laten controleren. Zijn de 
voorwaarden nog overeenkomstig uw wensen of huidige 
regelgeving? Zo niet, dan kan dat bij het einde van uw 
huwelijk - door overlijden of door echtscheiding - ongewenste 
gevolgen hebben.

Veelal worden de voorwaarden opgemaakt bij aanvang van 
het huwelijk of geregistreerd partnerschap en verdwijnen 
ze daarna in de kast. Het kan zijn dat de situatie daarna is 
gewijzigd, bijvoorbeeld een van beiden is een onderneming 
gestart of de inkomensbegrippen in de voorwaarden sluiten 
door tussentijdse wetswijzigingen niet meer aan bij de heden 
ten dage gehanteerde begrippen. Denk verder aan een 
eventueel opgenomen finaal verrekenbeding bij echtscheiding 
en/of overlijden. Dit zorgt voor afrekening bij overlijden en/of 
echtscheiding als ware men gehuwd. Geef ook aandacht aan 
een eventueel periodiek verrekenbeding. Is het periodiek 
verrekenbeding op de juiste wijze uitgevoerd? Zo niet, dan kan 
bij een echtscheiding door de minst vermogende partner 
worden gesteld dat er in feite sprake was van een 
gemeenschap van goederen. Het jaarlijks uitvoeren van het 
periodiek verrekenbeding is het devies. Niet uitgevoerde 
verrekenbedingen kunnen worden hersteld door het sluiten 
van een vaststellingsovereenkomst.
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De aflossingseis van een 
eigenwoningschuld bij 
echtscheiding

Bij het einde van een huwelijk moeten afspraken worden
gemaakt over de eigen woning. Helaas is dit een terrein vol 
voetangels en klemmen mede getuige de vele jurisprudentie op 
dit vlak. Een belangrijk aandachtspunt is de aftrek van 
hypotheekrente bij de overname van de woning door de 
partner die in de woning achterblijft. Met een recente casus 
wordt dit verduidelijkt.

Mevrouw trouwde in 1995 in algehele gemeenschap van 
goederen. Zij kocht samen met haar man een eigen woning. 
Beiden waren voor de helft juridisch eigenaar. Een veel 
voorkomende situatie. In 2016 werd de echtscheiding 
uitgesproken. Ook een veel voorkomende situatie. 

Omdat de man in 2013 de woning had verlaten werd 
afgesproken dat voor de verdeling werd uitgegaan van het 
vermogen op 1 januari 2014. De woning werd toebedeeld aan 
de vrouw. Zij nam de woning in haar aangifte 2016 voor 100% 
in aanmerking als eigenwoning. De inspecteur corrigeerde 
dat naar 50%. Mevrouw ging in beroep. Eerst de Rechtbank 
en daarna in hoger beroep bij het Gerechtshof kreeg zij gelijk 
omdat de lasten en waardeveranderingen van de woning 
haar vanaf 1 januari 2014 al toekwamen en de woning in 2017 
volledig juridisch op haar naam was gesteld. De hele woning 
kwalificeerde daarmee in beginsel als eigen woning. 

Echter, dat betekende nog niet dat mevrouw recht had op 
volledige renteaftrek. Mevrouw had namelijk de helft van de 
woning ‘gekocht’ van haar man en zijn aandeel in de 
eigenwoningschuld overgenomen. Het betrof een 
aflossingsvrije hypotheek. Vanaf 1 januari 2013 geldt dat 
alleen nog recht bestaat op aftrek van eigenwoningrente als 
de lening in tenminste 30 jaar annuïtair wordt afgelost. Aan 
die eis werd niet voldaan, zodat mevrouw slechts 50% van de 
rente kon aftrekken.
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