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Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting  
 

Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting 

De Staatssecretaris van Financiën,, 
 
Gelet op de artikelen 1a, achtste lid, 16, derde lid, 17, tweede lid, 32, eerste lid, onder 8°, 
onderdeel e, 33, onder 5°, 35b, eerste lid, 35c, vijfde en achtste lid, 35d, tweede lid, 35e, 
zesde lid, 73 en 75, eerste lid, Successiewet 1956. 
 
Besluit: 
 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen 
 
Artikel 1. Reikwijdte en definitie 
1. Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 16, derde lid, 17, tweede lid, 33, 
onderdelen 5° en 7°, 33a, 35b, eerste lid, 35c, vijfde en negende lid, 35d, tweede lid, 35e, 
zesde lid, en 73 van de Successiewet 1956. 
2. Deze regeling verstaat onder wet: Successiewet 1956. 
 

Hoofdstuk II. Vrijstellingen 
 
Artikel 5. Schenking ten behoeve van een eigen woning 
1. Een verhoogde vrijstelling als bedoeld in de artikelen 33, onderdeel 5°, onder c, en 
onderdeel 7°, en 33a, tweede lid, van de wet voor een schenking ten behoeve van een eigen 
woning als bedoeld in artikel 33a, eerste lid, van de wet wordt slechts verleend voor zover: 
a. de schenking onvoorwaardelijk wordt gedaan, dan wel onder de schriftelijk vastgelegde 
ontbindende voorwaarde dat de schenking vervalt voor zover niet is voldaan aan de 
voorwaarden voor de verhoogde vrijstelling voor een schenking ten behoeve van een eigen 
woning als bedoeld in artikel 33a, eerste lid, van de wet; 
b. ingeval het een schenking als bedoeld in artikel 33a, eerste lid, onderdelen b, c, d of e, 
van de wet betreft: 
1°. het bedrag van de schenking daadwerkelijk door de schenker is betaald; 
2°. het bedrag van de schenking uiterlijk in het tweede kalenderjaar volgend op het eerste 
kalenderjaar waarvoor een beroep op de verhoogde vrijstelling is gedaan, is besteed ten 
behoeve van een eigen woning als bedoeld in artikel 33a, eerste lid, van de wet; en 
3°. de verkrijger desgevraagd met schriftelijke bescheiden doet blijken dat de schenking tijdig 
overeenkomstig de gestelde voorwaarden is besteed. 
2. Voor zover voor schenkingen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, niet is voldaan 
aan de gestelde voorwaarden doet de verkrijger hiervan uiterlijk op 31 mei van het derde 
kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarvoor een beroep op de verhoogde vrijstelling 
is gedaan mededeling aan de inspecteur. 
3. Indien met toepassing van artikel 33a, tweede lid, van de wet meerdere bedragen zijn 
geschonken waarvoor een beroep op de verhoogde vrijstelling is gedaan en een deel van die 
bedragen niet of niet tijdig is besteed ten behoeve van een eigen woning, wordt het niet of 
niet tijdig bestede deel geacht betrekking te hebben op de laatst verkregen schenking of 
schenkingen. 
 
Artikel 6. Schenking voor de betaling van kosten van een studie of de opleiding voor een 
beroep 
1. Een vrijstelling als bedoeld in artikel 33, onderdeel 5°, onder b, van de wet voor een 
schenking die is bestemd voor de betaling van kosten van een studie of de opleiding voor 
een beroep ten behoeve van dat kind, welke kosten aanzienlijk hoger zijn dan gebruikelijk, 
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wordt niet verleend voor de aflossing van schulden die zijn aangegaan voor de financiering 
van een dergelijke studie of opleiding en wordt voorts slechts verleend indien: 
a. de schenking is aangegaan bij notariële akte waarin is vermeld voor de betaling van welke 
studie of opleiding de schenking is bedoeld alsmede het bedrag van de verwachte kosten 
van die studie of opleiding; 
b. de schenking is gedaan onder de ontbindende voorwaarde dat de schenking vervalt voor 
zover het geschonken bedrag niet binnen twee kalenderjaren na het jaar waarin de 
schenking is gedaan aan de studie of opleiding is besteed, en 
c. desgevraagd met schriftelijke bescheiden wordt aangetoond dat het bedrag van de 
schenking daadwerkelijk door de schenker is betaald en, binnen de in onderdeel b bedoelde 
termijn, door de begunstigde is aangewend voor de in de in onderdeel a bedoelde akte 
vermelde studie of opleiding. 
2. Voor de toepassing van artikel 33, onderdeel 5°, onder b, van de wet worden kosten voor 
een studie of de opleiding voor een beroep aangemerkt als aanzienlijk hoger dan gebruikelijk 
indien deze, exclusief kosten voor levensonderhoud, ten minste € 20 000 per jaar bedragen. 
 

Hoofdstuk IV. Bijzondere bepalingen 
 
Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2015] 
 

Hoofdstuk V. Overgangs- en slotbepalingen 
 
Artikel 13. Intrekking Uitvoeringsregeling Successiewet 1956 
1. De Uitvoeringsregeling Successiewet 1956 wordt ingetrokken. 
2. De Uitvoeringsregeling Successiewet 1956 blijft van toepassing op belastbare feiten in de 
zin van de wet, zoals die op 31 december 2009 luidde, die zich hebben voorgedaan voor 1 
januari 2010. 
 
Artikel 14. Inwerkingtreding 
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010. 
 
Artikel 15. Citeertitel 
Deze regeling kan worden aangehaald als: Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting. 
 
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 
  

De Staatssecretaris van Financiën, 
J.C. de Jager 
 
 
Bron: www.wetten.nl 
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