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Start
INLEIDING IN HET PROGRAMMA

Mijn lessen zijn speels opgezet omdat dan de
lesstof heel begrijpelijk wordt. 

Het doel is om het erfrecht bespreekbaar te
maken tussen ouders en kinderen zodat je nu
nog dingen kunt regelen.

Allereerst kijken we naar de tarieven voor de
erfbelasting, met een rekenvoorbeeld.
Daarna komen we aan bij de
schenkingsmogelijkheden.

Let in 2023 vooral op de mogelijkheden voor de
eigen woning, die is sterk verlaagd tenzij je in
2022 al een (klein) bedrag hebt geschonken.
Dit handige naslagwerk bevat de vrijstellingen
en tarieven voor 2023.



 
VRIJSTELLING

Hoeveel vrijstelling (2023) hebben je erfgenamen?
De vrijstelling hangt af van je relatie met de
erfgenaam. 

Is de erfgenaam je:
Echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend
partner                                                              € 723.526
Kind, pleegkind of stiefkind                          €    22.918
Kleinkind                                                          €    22.918
Achterkleinkind                                               €     2.418
Kind met een beperking                                €   68.740
Ouder                                                                €   54.270
Andere erfgenaam, zoals broer of zus          €     2.418



 
TARIEF 

Tarieven erfbelasting 2023

Een partner of kind betaalt 10% bij een waarde (na de
vrijstelling)
van € 0 - € 138.642. daarboven is het 20%.

Een kleinkind en verdere afstammelingen betalen 18%
over het bedrag van € 0 - € 130.424, daarboven is het 36%

Overige erfgenamen zoals een broer, zus of ouders
betalen over 
€ 0 - € 138.642 eerst 30%, daarboven betalen ze 40%.

Is je nalatenschap niet zo groot of zijn er veel
erfgenamen? Dan kan het bedrag per erfgenaam
meevallen. Het geeft rust als je weet dat je je geen zorgen
hoeft maken.

Heb je een groter bezit en weinig erfgenamen? Dan kan
het belastingbedrag in de hoogste schijf terecht komen.
Dat is zonde, want dan krijgt de belastingdienst een
groter deel dan het geval zou zijn bij meerdere
erfgenamen. De hoogste tariefgroep kan vrijwel altijd
voorkomen worden als u er op tijd bij bent.
Dan is er nog veel geld te besparen.



 
WAT KOST ERVEN? 

Wat is het belastingbedrag?

Bepaal voor iedere erfgenaam zijn of haar erfdeel.
Haal daar de vrijstelling vanaf.

Schrijf nu bij iedere erfgenaam het percentage. Is het
bedrag hoger dan de grens? Dan geldt voor het
meerdere het hoge percentage.

Bijvoorbeeld je kind erft € 200.000
Daar gaat de vrijstelling van € 22.918 vanaf. 
Er blijft € 177.082 van over.
Let op, nu komt het tarief.

Het tarief is 10% voor het bedrag van € 138.642
Dat is dus € 13.864

Daarboven is het tarief 20%
Dus 177.082-/-138.642=€ 38.440
Hierover moet 20% betaald worden
Dat is € 7.688

In totaal wordt er betaald:
€ 13.864+€ 7.688= € 21.552

Let op, dit is een globale berekening. Er kan nog rekening gehouden worden
met rente en de leeftijd van de langstlevende ouder.



Schenken
VRIJSTELLINGEN

In 2023 zijn de jaarlijkse belastingvrije bedragen voor
schenkingen:

(pleeg) kind                   € 6.035,-
kleinkind                        € 2.418,-
overig                             €  2.418,-

Deze bedragen mag je zonder aangifte schenken.
Er zijn ook mogelijkheden voor hogere  schenkingen.
Er gelden wel voorwaarden en maximumbedragen. Het is
mogelijk om in 2023 een eigen woning of geld daarvoor te
schenken aan iedereen tot hij of zij 40 wordt. Dat hoeft
niet je eigen kind te zijn, maar mag je aan iedereen (tot
40 jaar) schenken. Het bedrag is maximaal € 28.947. Let
op, als je in 2022 al hebt geschonken mag je aanvullen.

Let op, wees er snel bij! In 2023 wordt het bedrag fors
lager en in 2024 vervalt deze mogelijkheid.
 
Aan je eigen kind mag je ook eenmalig een hoog bedrag
schenken tot op de 40e verjaardag. Dit kan een vrij
besteedbaar bedrag zijn tot € 28.947. Ook voor een dure
studie mag je eenmalig € 56.724 schenken. Maak wel de
keuze, want het is eenmalig. Dat is zeker een mooie
besparing voor latere erfbelasting. 



Schenken
SCHENKING OP PAPIER

Ook als je het geld nu niet beschikbaar heeft, kun je
schenken. Dat is een schenking op papier. Je kunt dan
toch gebruik maken van de vrijstelling.

Als je de schenking tijdens leven uit gaat betalen aan de
ontvanger van de papieren schenken, is een notaris niet
persé nodig. Maar als de schenking na je overlijden pas
uitbetaald wordt is een notariële akte noodzakelijk. Je
moet dan ook elk jaar 6% rente betalen aan de ontvanger
van de schenking. Dat is eigenlijk een extra mooie manier
om geld over te dragen, want des te kleiner wordt je
nalatenschap.

Omdat je niet weet wanneer het moment van overlijden
komt, kan je eerst zelf een papieren schenking vast
leggen en dan met de verzameling van een paar jaar naar
de notaris gaan. Die legt de schenkingen dan alsnog vast
in een notariële akte, zodat deze ook geldig is als je
overlijdt. Let wel op dat u de rente ook echt overgemaakt
wordt en dat je kinderen dat bewijs ook bewaren. Daar
wordt later om gevraagd door de Belastingdienst.

 



Vragen

In het gehele programma bespreken we jouw
situatie, vermogen, erfdelen en alle

mogelijkheden uitvoerig.  
 

Dit zal veel inzicht geven dat tot mooie
resultaten leidt. 

 
Je kunt het complete programma aanschaffen

op de website www.vrijvanbelasting.nl
 

Met de kortingscode MIJNERFRECHT 
krijg je € 50 korting!

 
 Je ontvangt het programma dan voor slechts 

€ 97 in plaats van € 147


