
Beperking verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning 
 
De spreidingsmogelijkheid voor het gebruik van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor 
de eigen woning wordt beperkt voor 2022 en vervalt voor 2023. Dit stelt staatssecretaris Van Rij 
(Fiscaliteit en Belastingdienst) voor in zijn fiscale beleids- en uitvoeringsagenda die hij aan de Tweede 
Kamer heeft gestuurd. 
 
Sinds 2017 kan iedereen tussen 18 en 40 jaar eenmalig (per schenker) ruim €100.000 belastingvrij 
ontvangen voor de eigen woning. In het coalitieakkoord tussen de huidige regeringspartijen is 
afgesproken dat deze schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2024 wordt afgeschaft. 
 
Vooruitlopend op de afschaffing in 2024, wordt de eenmalig verhoogde vrijstelling eigen woning in 
2023 fors verlaagd naar ruim €27.000. Met dit bedrag wordt aangesloten bij het vrij te besteden 
bedrag van de eenmalige verhoogde vrijstelling tussen ouders en kinderen. 
 
Spreidingsmogelijkheid schenking eigen woning 
Op dit moment mag de belastingvrije schenking eigen woning over drie opeenvolgende jaren worden 
uitgesmeerd. In maart was nog niet duidelijk hoe hiermee wordt omgegaan in de komende jaren. 
Begin juni heeft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer zijn plannen bekendgemaakt voor deze 
spreidingsmogelijkheid. 
 
2022 
De staatssecretaris stelt voor om de huidige spreidingsmogelijkheid voor schenkingen voor de eigen 
woning die in 2022 zijn gedaan, te beperken tot twee jaar. Dat betekent concreet dat bij een 
schenking in 2022, een onbenut deel van de totale vrijstelling eigen woning nog kan worden benut 
voor een schenking in 2023, maar niet meer voor een schenking in 2024. 
 
Als iemand bijvoorbeeld in 2022 een schenking van (slechts) €1 voor de eigen woning ontvangt, kan 
aan diegene in 2023 nog ruim €106.000 worden geschonken voor de eigen woning. Er moet dan wel 
voor het jaar 2022 een beroep gedaan worden op de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling 
eigen woning door tijdig een aangifte schenkbelasting in te vullen. Als de eerste schenking in 2022 
wordt ontvangen, moet de volledige schenking uiterlijk in 2024 worden besteed aan de eigen 
woning, ook als die verspreid wordt over 2022 en 2023. 
 

Voorbeeld 

Marcel (28 jaar) ontvangt van zijn ouders in 2022 een schenking voor de eigen woning van 
€40.000. Marcel heeft niet eerder schenkingen van zijn ouders ontvangen. Omdat in 2022 ruim 
€65.000 van de totale schenkingsvrijstelling eigen woning onbenut blijft (vrijstelling 2022: 
€106.671), kunnen zijn ouders in 2023 nog maximaal ruim €65.000 belastingvrij schenken voor de 
eigen woning. In 2024 kan een eventuele onbenut deel van de schenkingsvrijstelling eigen woning 
niet meer worden benut. Als zij géén schenking doen in 2022, betekent dit dat Marcel in 2023 nog 
slechts ongeveer €27.000 belastingvrije schenking eigen woning kan krijgen. 

 
2023 
Voor schenkingen voor de eigen woning die voor het eerst in 2023 worden gedaan, vervalt de 
spreidingsmogelijkheid helemaal volgens de plannen. Als de schenkingsvrijstelling eigen woning van 
dan ongeveer €27.000 niet volledig wordt benut, is er geen mogelijkheid tot aanvulling. Uiteraard 
blijft het wel mogelijk de overige jaarlijkse schenkingsvrijstellingen te benutten. 
 



Nog niet definitief 
De aanpassingen van de schenkingsvrijstelling eigen woning in 2023 en de afschaffing ervan in 2024 
zijn opgenomen in het Belastingplan 2023 dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd. De voorstellen in 
het Belastingplan worden pas wet nadat eerst de Tweede Kamer en daarna de Eerste Kamer de 
voorstellen heeft goedgekeurd. 
 


