
Als notariskantoor hebben wij 
veel met belastingen te maken. 
Zijdelings met de inkomsten-
belasting, waar u ieder jaar  
mee te maken zult hebben, en 
dagelijks met schenk-, erf- en 
overdrachtsbelasting.
Er wordt al enige tijd gezegd dat het 
wellicht tijd is om in het belastingstelsel 
iets te gaan moderniseren, omdat de 
huidige samenleving een andere is 
dan enige tientallen jaren geleden  
het geval was. In de belastingplannen 
van de komende jaren is het dan ook 
goed om daar over na te denken.

Met belangstelling las ik een artikel 
over dit onderwerp in ons Notariaat 
Magazine. Daarin staat vermeld dat 
onze beroepsorganisatie mee gaat 
denken over de knelpunten die nu in 
de belastingwetgeving zitten. In het 
manifest ‘Belastingen Moderner en 
Makkelijker’ staan vijf voorstellen. 
Het leek mij aardig u daar vandaag 
eens van op de hoogte te brengen.

Het eerste punt is dat de erfbelasting 
niet aansluit bij de huidige samenleving.

Zoals u weet, is er voor een partner 
een grote vrijstelling bij overlijden 
(mits de ‘partner’ gekwalificeerd staat 
als partner) van ruim € 633.000,00  
en voor kinderen is ook een 
vrijstelling van ongeveer € 20.000,00.  
Komt u daarboven dan is er eerst 
10% belastingheffing en boven een 
bepaalde drempel ook nog 20%.

Maar steeds meer mensen zijn 
alleenstaand en hebben geen partner 
en kinderen. Of een LAT relatie.  
Is het dan eerlijk dat zij hun beste 
vrienden niet ook kunnen benoemen 
tot erfgenaam met een hogere 
vrijstelling? Nu zou dat alleen kunnen 
met een vrijstelling van iets meer dan 
€ 2000,00 en daarboven is er direct 
een heffing van 30% tot een bepaald 
bedrag en daarboven zelfs 40%!

Als tweede wordt aangevoerd de 
omstreden belastingheffing (of niet) 
bij overdracht van familiebedrijven. 
Er zijn diverse bedrijfsopvolging 
faciliteiten die niet heel lekker op 
elkaar aansluiten. Voor alle belastingen 
gelden andere regels. Dat moet 
eenvoudiger, wordt er gezegd.

Als derde wordt de vereenvoudiging 
van de eigenwoningregeling genoemd. 
Die is niet eenvoudig te noemen  
en sommige mensen zien de 
consequenties niet altijd even goed 
bij bijvoorbeeld een echtscheiding en 
de herfinanciering. Soms wordt 
berekend dat je de maandlasten bij 
een verdeling na echtscheiding kan 
betalen, maar dan wordt er geen 
rekening gehouden met het feit dat 
de helft veelal moet worden omgezet 
naar een lineaire of annuïteitenlening 
waardoor het misschien niet meer kan.

Als vierde wordt de belastingrente 
over de erfbelasting als knellend 
ervaren. Als u wilt voorkomen dat er 
belastingrente betaald moet worden 
over de verschuldigde erfbelasting, 
dan moet u eigenlijk zo snel mogelijk, 
maar uiterlijk binnen drie en halve 
maand na het overlijden, een volledige 
aangifte voor de erfbelasting hebben 
gedaan of binnen vijf maanden 
vragen om een voorlopige aanslag. 
Doet u dat niet, dan betaalt u 4% 
belastingrente over die erfbelasting. 
4% is natuurlijk veel te hoog, ook als 
je kijkt naar de huidige marktrente!

Als vijfde punt wordt gezegd dat het 
tijd wordt dat er wat meer geschonken 
zou moeten kunnen worden.  
Vorig jaar hadden we de verhoogde 
verruimde eenmalige vrijstelling van  
€ 100.000,00 voor de eigen woning. 
Waarom zou dat niet altijd zo kunnen 
zijn? Of waarom zou er niet eenmalig 
een dergelijk bedrag geschonken 
kunnen worden voor een nieuwe 
studie? Wellicht is het dus de hoogste 
tijd om ook hier niet tijdelijk maar voor 
altijd ruimere schenkingsmogelijkheden 
te introduceren.

Ik vind het allemaal goede punten  
en kan niet anders dan dit toejuichen. 
Ik hoop dat de politiek goed zal kijken 
naar dit manifest, dat de notarissen 
presenteren en wellicht kan ik u 
binnenkort berichten dat er voor u 
voordelige zaken in de wetgeving zijn 
terechtgekomen, hopelijk mede 
dankzij ons advies!

Ik houd u heel graag op de hoogte.
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