
DE EIGENWONINGSCHENKING 

U HEEFT EEN SCHENKING ONTVANGEN

Bent u een kind van 
de schenker?

Bent u ten tijde van de 
schenking 18 jaar of ouder?

Bent u ten tijde van de 
schenking jonger dan

40 jaar?

Heeft u in het verleden 
een beroep gedaan op een 
verhoogde vrijstelling?
• reguliere verhoging
• studie/opleiding
• eigen woning

Was dit vóór
1 januari 2010?

Heeft u in de periode van 
1-1-2010 t/m 31-12-2016 
een beroep gedaan op de 
verhoogde vrijstelling van 

circa € 50.000 t.b.v. de eigen 
woning ?

Heeft u in de periode van 
1-10-2013 t/m 31-12-2014 

een beroep gedaan op de 
verhoogde vrijstelling van 
€ 100.000 t.b.v de eigen 

woning?

Heeft u slechts op 
dereguliere verhoging 

een beroep gedaan  
(art. 33-5°-a SW)?

Was dit in de periode
1-1-2010 t/m 31-12-2014?

Was dit in de periode
1-1-2015 t/m 31-12-2016?

Was dit in de periode vanaf 
1-1-2017

U kunt geen beroep 
doen op de verhoogde 
vrijstelling van de:
• reguliere verhoging 

(art. 33-5°-a SW). 
• studie/opleiding 

(art. 33-5°-b SW)
• eigen woning 

(art. 33-5°-c SW)

U kunt geen beroep 
doen op de verhoogde 
vrijstelling van de:
• reguliere verhoging 

(art. 33-5°-a SW). 
• studie/opleiding 

(art. 33-5°-b SW)
• eigen woning 

(art. 33-5°-c SW)

U kunt geen beroep 
doen op de verhoogde 
vrijstelling van de:
• reguliere verhoging 

(art. 33-5°-a SW)
• studie/opleiding 

(art. 33-5°-b SW)
• eigen woning 

(art. 33-5°-c SW)

U kunt geen beroep 
doen op de verhoogde 
vrijstelling van de:
• de eigen woning 

(art. 33-5°-c SW)

U kunt geen beroep 
doen op de verhoogde 
vrijstelling van:
• reguliere verhoging  

(art. 33-5°-a SW) 
• studie/opleiding  

(art. 33-5°-b SW)

U kunt geen beroep 
doen op de verhoogde 
vrijstelling van:
• reguliere verhoging  

(art. 33-5°-a SW) 
• studie/opleiding  

(art. 33-5°-b SW)

U kunt geen beroep 
doen op de verhoogde 
vrijstelling van:
• reguliere verhoging  

(art. 33-5°-a SW) 
• studie/opleiding  

(art. 33-5°-b SW)

U kunt beroep doen 
op één van de volgende 
verhoogde vrijstellingen:
• reguliere verhoging 

(art. 33-5°-a SW). 
• studie/opleiding 

(art. 33-5°-b SW)
• eigen woning  

(art. 33-5°-c SW)

U kunt een beroep doen 
op één van de verhoogde 
vrijstelling van de eigen 
woning (art. 33-5°-c SW). 
Het vrijgestelde bedrag 
is het verschil tussen de 
vrijstellingsbedragen voor:
• reguliere verhoging  

(33-5°-a SW); en
• studie/opleiding 

(art. 33-5°-b SW)

Bent u ten tijde van de 
schenking 18 jaar of ouder?

Bent u ten tijde van de 
schenking 40 jaar of ouder?

U kunt geen beroep 
doen op de verhoogde 
vrijstelling van de:
• eigen woning 

(art. 33-7°-SW)

U kunt geen beroep 
doen op de verhoogde 
vrijstelling van de:
• eigen woning 

(art. 33-7°-SW)

Heeft u of uw partner in 
de periode van 1-10-2013 
t/m 31-12-2014 gebruik 

gemaakt van de verhoogde 
vrijstelling van € 100.000 
inzake de eigen woning 
van een verkrijging van 

dezelfde schenker?
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U kunt geen beroep doen op de verhoogde vrijstelling van de:
• reguliere verhoging (art. 33-5°-a SW). 
• studie/opleiding (art. 33-5°-b SW)
• eigen woning (art. 33-5°-c SW)
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U kunt gebruikmaken van
de algemene vrijstelling
(art. 33-7°-SW)

U kunt gebruikmaken van
de ouder-kind-vrijstelling 
(art. 33-5°-SW)

U kunt gebruikmaken van
de ouder-kind-vrijstelling 
(art. 33-5°-SW)

U kunt gebruikmaken van
de ouder-kind-vrijstelling 
(art. 33-5°-SW)

U kunt gebruikmaken van
de ouder-kind-vrijstelling 
(art. 33-5°-SW)

U kunt gebruikmaken van 
de ouder-kind-vrijstelling 
(art. 33-5°-SW)

U kunt gebruikmaken van
de ouder-kind-vrijstelling 
(art. 33-5°-SW)

U kunt een beroep doen 
op de verhoogde vrijstelling 
van de eigen woning (art. 
33-7°-SW). Het vrijgestelde 
bedrag wordt verminderd 
met de onbenutte vrijstelling. 

U kunt een beroep doen 
op de verhoogde vrij-stelling 
van de eigen woning 
(art. 33-5°-c SW). 
Het vrijgestelde bedrag 
wordt verminderd met 
het verschil tussen de 
vrijstellingsbedragen voor:
• eigen woning  

(art. 33-5°-c SW); en
• studie/opleiding  

(art. 33-5°-b SW?

U kunt een beroep doen op de verhoogde vrijstelling van de eigen 
woning (art.33-5°c SW). Het vrijgestelde bedrag wordt verminderd 
met de onbenutte vrijstelling.

Let op:
• Laatste schenking i.h.k.v. 

deze vrijstelling moet 
u uiterlijk in het 2e 
jaar na het jaar van de 
1e schenking hebben 
ontvangen.

• Bij laatste schenking bent 
u jonger dan 40

• Op alle ontvangen 
schenkingen i.h.k.v. deze 
vrijstelling moet u daar 
een beroep op doen.

Let op:
De mogelijkheid tot 
aanvullend belastingvrij 
schenken met voormeld 
vrijstellingsbedrag kan t/m 
31-12-2018.

Let op:
• Laatste schenking i.h.k.v. deze vrijstelling moet u uiterlijk binnen 

2 jaren na het jaar van de 1e schenking hebben ontvangen.
• Bij laatste schenking bent u jonger dan 40
• Op alle ontvangen schenkingen i.h.k.v. deze vrijstelling moet u 

daar een beroep op doen.


