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SCHENKING 
 
 
*één schenker* 
Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te Tilburg: 
1. * 
 hierna te noemen “schenker”; 
2. * 
 hierna te noemen “de begiftigde”. 
*twee schenkers* 
Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te Tilburg: 
1. * 
 hierna te noemen “schenkers”; 
2. * 
 hierna te noemen “de begiftigde”. 
I. SCHENKING 
Partijen sluiten hierbij een overeenkomst van schenking, ter uitvoering waarvan 
door de schenker*s* aan de begiftigde wordt geschonken een geldbedrag groot 
*éénhonderdzesduizend zeshonderdeenenzeventig euro (€ 106.671,00). 
II. JUBELTON (VOORWAARDEN) 
De verschenen personen verklaarden dat de begiftigde bij de aangifte voor de 
schenkbelasting ter zake van de onderhavige schenking een beroep zal doen op 
de extra verhoogde eenmalige vrijstelling van artikel 33, ten *vijfde, sub 
c.*zevende*, Successiewet 1956, en verklaarden eveneens dat de schenker*s aan 
de begiftigde niet eerder een schenking *heeft*hebben gedaan waarbij een beroep 
is gedaan op een verhoogde vrijstelling voor het schenkingsrecht/de 
schenkbelasting. 
Partijen bevestigen, dat zij er door mij, notaris, over zijn geïnformeerd dat het feit 
dat zij ter zake van de onderhavige schenking een beroep doen op de eenmalig 
verhoogde vrijstelling van schenkbelasting het gevolg heeft dat door de begiftigde 
ter zake van toekomstige verkrijgingen van de schenker*s geen beroep meer zal 
kunnen worden gedaan op een (andere) verhoogde vrijstelling van de 
schenkbelasting. 
De verschenen personen verklaarden ermee bekend te zijn dat voor een geslaagd 
beroep op de extra verhoogde eenmalige vrijstelling van artikel 33, ten *vijfde, sub 
c.*zevende*, Successiewet 1956, de begiftigde het geschonken bedrag dient te 
besteden ten behoeve van een eigen woning. 
Het "besteden ten behoeve van een eigen woning" houdt in dat de begiftigde het 
geschonken bedrag binnen de wettelijk daarvoor gestelde termijn besteedt aan: 
a. de verwerving van een eigen woning als bedoeld in artikel 3.111 lid 1 of lid 3 

Wet inkomstenbelasting 2001, en/of; 
b. verbetering of onderhoud van een eigen woning als onder a. bedoeld, en/of; 
c. de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot 

een woning als onder a. bedoeld, en/of; 
d. de aflossing van een eigenwoningschuld als bedoeld in artikel 3.119a van de 

Wet inkomstenbelasting 2001 of voor de aflossing van een "restschuld", dat 
wil zeggen een schuld die de begiftigde had op het moment direct 
voorafgaand aan een vervreemding van een eigen woning voor zover deze 
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schuld heeft geleid tot een negatief vervreemdingssaldo eigen woning als 
bedoeld in artikel 3.119aa van die wet. 

*indien één schenker en deze is gehuwd/geregistr. partner dit toevoegen: 
Het geschonken bedrag komt uitsluitend ten laste van het privé-vermogen van de 
schenker. 
*indien twee schenkers:* 
Het geschonken bedrag komt ten laste van 
*keuze 
de tussen de schenkers bestaande huwelijksgoederengemeenschap 
*of 
het privé-vermogen van de schenkers, en wel voor de helft ten laste van elk privé-
vermogen. 
*einde keuze twee schenkers* 
*De *schenker zal*schenkers zullen* het geschonken bedrag uiterlijk op 
eenendertig december van dit kalenderjaar voldoen door storting op een door de 
begiftigde aan te wijzen bankrekening. 
De verschenen personen verklaarden dat de schenking voorts is aangegaan onder 
de navolgende 
III. BEDINGEN 
1. Het geschonkene alsmede de opbrengsten daarvan - en hetgeen door 

zaaksvervanging voor het geschonkene en de opbrengsten in de plaats treedt 
- zullen niet vallen in enige goederengemeenschap waarin de begiftigde 
gerechtigd mocht zijn of worden, en mogen niet in aanmerking worden 
genomen bij de toepassing van enig verrekenbeding tussen echtgenoten of 
partners. 

 De uitsluitingsclausule geldt niet voor het gedeelte van het geschonkene (met 
inbegrip van de opbrengsten daarvan en van hetgeen door zaaksvervanging 
voor het geschonkene en de opbrengsten in de plaats treedt) dat wordt 
verteerd (“opgemaakt”) gedurende de periode dat de begiftigde gehuwd of 
samenwonend of geregistreerd partner is, tenzij uit een regeling tussen de 
begiftigde en diens echtgenoot/partner het tegendeel voortvloeit. 

 Onder vertering wordt in dit verband met name ook verstaan de situatie dat 
vermogen en/of opbrengsten zijn aangewend voor de voldoening van 
gemeenschapsschulden welke zijn ontstaan ten gevolge van consumptieve 
bestedingen, zoals de kosten van een gezinsvakantie; in zo’n geval zal dus 
geen sprake zijn van een vergoedingsrecht (reprise) als bedoeld in artikel 
1:96 lid 4 Burgerlijk Wetboek. 

 In afwijking van het hiervoor bepaalde kan de waarde van het geschonken 
vermogen, van de opbrengsten daarvan en van hetgeen door 
zaaksvervanging voor het geschonken vermogen en de opbrengsten in de 
plaats treedt, wel in een verdeling of verrekening worden betrokken als het 
huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de samenleving van de begiftigde 
eindigt door het overlijden van de begiftigde of door het overlijden van diens 
echtgenoot/partner, maar alleen als op het moment van het overlijden aan alle 
volgende voorwaarden is voldaan: 

 1e er is geen sprake van een scheiding van tafel en bed of van een niet-
geroyeerde procedure of een overeenkomst om te geraken tot scheiding 
van tafel en bed, echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd 
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partnerschap, noch om te geraken tot beëindiging van de samenleving in 
het kader van het huwelijk of geregistreerd partnerschap, en; 

 2e de echtgenoot/partner van de begiftigde is niet onwaardig om van de 
begiftigde te erven, en; 

 3e het vermogen van de echtgenoot/partner van de begiftigde is positief. 
 Indien en voor zover de verdeling of verrekening van de waarde bij het 

overlijden van (de echtgenoot/partner van) de begiftigde als lastbevoordeling 
van (de rechtverkrijgenden van) de echtgenoot/partner van de begiftigde 
mocht gelden, in welk geval de begiftigde onder ontbindende voorwaarde zou 
hebben verkregen, is de begiftigde desalniettemin bevoegd om de verkregen 
goederen onvoorwaardelijk te vervreemden en om daarop in te teren. 

2. De kosten van deze akte zijn voor rekening van de schenker*s. 
3. Indien ondanks het beroep op de extra verhoogde eenmalige vrijstelling toch 

schenkbelasting verschuldigd mocht zijn, komt deze voor rekening van de 
begiftigde. 

IV. AANNEMING SCHENKING 
De begiftigde verklaarde de schenking onder bovenstaande condities aan te 
nemen. 
V. TOESTEMMING 
*ÉÉN SCHENKER: 
Mede verscheen voor mij, notaris: 
*personalia echtgenote of echtgenoot van schenker/ster 
die verklaarde, aan de schenker de overeenkomstig het bepaalde in artikel 1:88 
Boek 1 Burgerlijk Wetboek vereiste toestemming te verlenen tot het verrichten van 
de in deze akte geconstateerde rechtshandelingen, zomede dat het bestuur over 
het geschonkene niet bij uitsluiting aan *haar/hem toekomt. 
*EINDE KEUZES BIJ ÉÉN SCHENKER 
*TWEE SCHENKERS: 
De schenkers verlenen elkaar over en weer de ingevolge het bepaalde in artikel 
1:88 lid 1 sub b. Burgerlijk Wetboek vereiste toestemming tot het verrichten van de 
in deze akte geconstateerde rechtshandelingen. 
*EINDE* 
VI. WOONPLAATSKEUZE 
Partijen kiezen voor alle gevolgen van deze akte woonplaats ten kantore van de 
bewaarder van deze akte. 
VII. SLOT AKTE 
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de wettelijk voorgeschreven 
identificatie heeft plaatsgevonden. 
Waarvan akte is verleden te Tilburg op de datum in de aanhef van deze akte 
vermeld. 
Nadat de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen personen is 
opgegeven en toegelicht, hebben zij verklaard, tijdig van de inhoud van de akte te 
hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing daarvan in te stemmen. 
Daarna is deze akte, onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de verschenen 
personen en vervolgens door mij, notaris, ondertekend. 
 


