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et geld dat moeder uit de verkoop krijgt kan ze  
dan nog eventueel wegschenken. En zolang moeder 

nog leeft kunnen ze dan tevens voor haar zorgen. Zo slaan  
ze twee vliegen in een klap. 

Sinds 2010 is het minder interessant om de woning van  
de ouder(s) tijdens leven aan de kinderen over te dragen. 
De waarde op het moment van overlijden wordt namelijk 
belast voor de erfbelasting (voorheen de waarde op het 
moment van overdracht), hierop komt nog wel eerst de 
betaalde koopsom vermeerderd met een enkelvoudige 
rente van 6 % per jaar in mindering. Als de woning  
met maximaal 4 % per jaar in 
waarde stijgt, kan dit nog 
steeds aantrekkelijk zijn. In de 
meeste gevallen be houden 
de ouder(s) zich het recht 
van vruchtgebruik voor en 
blijven de kinderen elders wonen. In die situatie is de 
woning voor de kinderen geen eigen woning in fiscale  
zin en zijn ze over de waarde van de woning minus de 
hypotheek en het vruchtgebruik 1,2 % vermogensrende
mentsheffing verschuldigd! 
Nu Chantal en Karel direct bij moeder intrekken, kwali
ficeert de woning voor hen als eigen woning. Bij de over
dracht van de woning zijn Chantal en Karel 2 % over
drachtsbelasting verschuldigd. Dit is niet het geval als 
Chantal de woning bij overlijden van haar moeder verkrijgt. 
Chantal zal dan nog wel met haar broers om de tafel  
moeten om ervoor te zorgen dat zij de woning uit de 
nalatenschap verkrijgt.  

Een ander aandachtspunt betreft het bedrag dat de  
moeder van Chantal door de verkoop in handen krijgt. 

Hiermee wordt onbelast vermogen (woning in box 1) in 
belast vermogen (saldo spaarrekening + vruchtgebruik in 
box 3) omgezet. Als haar vermogen hierdoor meer  
dan € 106.941 bedraagt, raakt ze bovendien haar zorg
toeslag kwijt. Ook zal ze haar vermogen sneller moeten 
aan spreken, als ze onverhoopt in een zorgtehuis wordt 
opgenomen. 
Nu ze dit weten besluiten Chantal en Karel de woning nog 
niet te kopen. In plaats daarvan laten ze moeder in haar 
testament vastleggen dat zij de woning bij haar overlijden 
tegen inbreng van de waarde aan Chantal legateert. Hier
mee wordt op voorhand vastgelegd dat Chantal de eigen

dom van de woning tegen 
inbreng van de waarde ver
krijgt zonder dat ze hierover 
eerst overeenstemming met 
haar broers dient te krijgen.  

Als ik het testament van vader onder ogen krijg, blijken  
hun zorgen over de erfbelasting onterecht. Door de hoge 
oprenting van de onderbedelingsvorderingen, ontstaan bij 
het overlijden van Chantals vader, zullen de vorderingen 
van de kinderen het saldo van de toekomstige nalatenschap 
van moeder ruimschoots overtreffen. Hierdoor zal er in  
het geheel geen erfbelasting meer zijn verschuldigd. 

De moraal van dit verhaal. In de praktijk blijkt dikwijls dat 
men zich onterecht zorgen maakt over de toekomstige 
erfbelasting. Slimme huwelijkse voorwaarden in combinatie 
met een goed testament kunnen al voldoende zijn om op 
de erfbelasting te besparen. Het is dan uiteraard wel zaak 
deze aktes van tijd tot tijd tegen het licht te houden. 
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Erfbelasting soms 
een meevaller!

Chantal (56) en haar vriend Karel (66)* overwegen om  
de woning van de moeder van Chantal (89) te kopen.  

Na het overlijden van Chantals vader is het huis eigenlijk te groot  
voor haar moeder alleen. Als de moeder van Chantal nog  

een aantal jaren leeft en de woning in de tussentijd nog in waarde 
stijgt, zullen Chantal en haar broers meer erfbelasting  

verschuldigd zijn over hun toekomstige erfenis, zo redeneren zij.
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’In de praktijk blijkt dikwijls dat  
men zich onterecht zorgen maakt over  

de toekomstige erfbelasting’


