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36. Het fideicommis en de 
fiscale gevolgen bij afstand 
(ineens of in gedeelten): enkele 
aandachtspunten voor de 
dagelijkse (notariële) praktijk
MR. DR. R.E. BRINKMAN EN PROF. MR. W. BURGERHART

In dit artikel worden de gevolgen voor de erf- en schenkbelasting behandeld als een fideicommissair 
vermogen door toedoen van de bezwaarde bij de verwachter belandt anders dan door de vervulling van een 
voorwaarde waarop de bezwaarde geen invloed heeft. 
Aandacht wordt besteed aan het begrip ‘afstand’ en de techniek van de Successiewet 1956. Aan de hand van 
voorbeelden worden de gevolgen van de afstand besproken. Tot slot worden enkele varia behandeld die 
verband houden met het voorgaande. \ 

 

1. Inleiding

In deze bijdrage bespreken wij de gevolgen voor de erf- 
en schenkbelasting in geval een fideicommissair vermogen 
door toedoen van de bezwaarde bij de verwachter belandt, 
anders dan door de vervulling van een voorwaarde waarop 
de bezwaarde geen invloed heeft.1 Nadat wij invulling 
hebben gegeven aan het in dit kader relevante begrip 
afstand (par. 2) en de ‘techniek’ van de Successiewet 1956 
(hierna: SW) uiteengezet hebben voor zover het de over-
gang van de bezwaarde op de verwachter betreft (par. 3), 
gaan wij in op de situatie dat sprake is van een fideicom-
missaire erfstelling (par. 4 en 5), waarna (in par. 6) enkele 
varia behandeld zullen worden. In par. 7 sluiten wij het 
geheel af met een conclusie.

2. Wat is afstand voor de SW?

Het begrip afstand treffen we in verschillende artikelen van 
de SW aan die voor het onderhavige vraagstuk van belang 
zijn. Zo bepaalt art. 30 lid 1 SW dat het bedrag van de 
belastingen geen vermindering ondergaat ten gevolge van 
verwerping of van afstand, en bevat art. 30 lid 3 SW een 
vergelijkbare regeling voor het geval een verwachter tijdens 
leven van de bezwaarde afstand doet van zijn recht. Het 
afstand doen dient te worden onderscheiden van verwer-
ping, zo blijkt wel uit de betreffende wetteksten.

1 Wij gaan niet in op de fiscale gevolgen in de ‘normale’ situatie waarin de 
verwachter krachtens de vervulling van de fideicommissaire voorwaar-
de (waarop noch de bezwaarde noch de verwachter invloed hebben) 
verkrijgt, omdat wij de fiscale gevolgen daarvan genoegzaam bekend 
veronderstellen. Zie daarover bijvoorbeeld F. Sonneveldt, Wegwijs in de 
Successiewet, Den Haag: Sdu, 2018, § 6.2.

Vanwege de civielrechtelijke fundamenten van de SW is 
het van belang om vast te stellen of het afstand doen al 
dan niet een voor de toepassing van deze heffingswet (en 
dus van het burgerlijk recht afwijkende) eigen inhoud heeft 
(gekregen).

Voor de goede orde merken wij op dat wij in deze bijdrage 
telkens uitgaan van de meest basale vorm van een fideicom-
mis: de insteller benoemt één bezwaarde en één verwachter 
(onder respectievelijk ontbindende en opschortende voor-
waarde in de in art. 4:141 BW bedoelde zin).

De bezwaarde kan onzes inziens op de volgende wijzen 
bewerkstelligen dat de verwachter over het fideicommissair 
vermogen kan beschikken:
a. de insteller heeft als ontbindende voorwaarde opgeno-

men dat de bezwaarde (eenzijdig) ‘afstand doet’ van 
het fideicommissair vermogen en de bezwaarde maakt 
daarvan gebruik;2

b. de insteller heeft de bezwaarde de bevoegdheid toege-
kend om het fideicommissair vermogen te schenken en 
de bezwaarde schenkt fideicommissair vermogen aan 
de verwachter;3

c. de insteller heeft de bezwaarde een schenkingsverbod 
opgelegd, maar de bezwaarde schenkt zijn voorwaar-

2 Zie hierover R.E. Brinkman en W. Burgerhart, Het beëindigen van fidei-
commissaire rechtsverhoudingen, civiel en fiscaal (I), WPNR 2019/7238, § 
3.1. 

3 Het lot van de fideicommissaire schulden vergt bij een afstand of schen-
king bijzondere aandacht. Wij gaan daarop slechts incidenteel in (zie § 2 
en § 4.1).
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delijke gerechtigdheid tot het fideicommissair vermogen 
aan de verwachter;4

d. de insteller heeft de bezwaarde de bevoegdheid toege-
kend om het fideicommissair vermogen na te laten door 
daarover bij uiterste wil te beschikken en de bezwaarde 
doet dat door het fideicommissair vermogen aan de ver-
wachter te vermaken (krachtens erfstelling of legaat).5

In civielrechtelijke zin kan voor de gegeven mogelijkheden 
onderscheid worden gemaakt tussen een eenzijdige afstand 
(a en d) en de tweezijdige afstand (b en c), met alle daar-
aan verbonden civielrechtelijke gevolgen.6 Afstand wordt in 
fiscalibus wel gedefinieerd als het verrichten van een hande-
ling waardoor een vermogensrechtelijke aanspraak op een 
of meer goederen wordt prijsgegeven.7 Een ruime definitie 
van het begrip afstand, waaronder ook de gift is begre-
pen. Dit begrip houdt dus meer in dan het civielrechtelijke 
begrip afstand als bedoeld in art. 3:81 lid 2 onderdeel c BW, 
art. 3:98 BW en art. 6:160 BW, dat altijd een tweezijdige 
rechtshandeling betreft8. Hierna worden alle vier hiervoor 
opgesomde mogelijkheden samengevat onder het begrip 
‘afstand’, tenzij anders vermeld.

3. De ‘techniek’ van de SW

Het systeem in de SW voor de heffing ten laste van de 
bezwaarde en vervolgens ten laste van de verwachter gaat 
uit van een opeenvolgende verkrijging door beiden. Dat de 
verwachter een recht onder een opschortende voorwaarde 
heeft gekregen, leidt pas tot heffing bij het in vervulling gaan 
van de desbetreffende voorwaarde. Op grond van art. 21 
lid 2 SW wordt de bezwaarde in de heffing betrokken alsof 
hij onvoorwaardelijk tot de verkrijging gerechtigd wordt. 
Bij de overgang van de bezwaarde op de verwachter wordt 
naar de ‘stand van zaken’ op dat moment geheven (art. 21 
lid 4 SW). Van belang is dat de vervulling van de fideicom-
missaire ontbindende voorwaarde niet tot een herrekening 
van de door de bezwaarde eerder verschuldigde belasting 
leidt (art. 53 lid 1 SW).

4 Zie hierover R.E. Brinkman & W. Burgerhart, ‘Het beëindigen van fideicom-
missaire rechtsverhoudingen, civiel en fiscaal (I)’, WPNR 2019, afl. 7238, 
par. 4.2.1 en 4.2.2.

5 Zie het Boerenplaatsje-arrest (HR 16 januari 2004, NJ 2004/487 m.nt. 
Kleijn).

6 Zie hierover R.E. Brinkman & W. Burgerhart, ‘Het beëindigen van fideicom-
missaire rechtsverhoudingen, civiel en fiscaal (I)’, WPNR 2019, afl. 7238, 
par. 3 en 4.

7 I.J.F.A. van Vijfeijken & N.C.G. Gubbels, Cursus Belastingrecht. Schenk- en 
erfbelasting, Deventer: Wolters Kluwer, 2018, S&E.9.3.0.C.

8 Bij het ter perse gaan van deze bijdrage, namen wij kennis van het artikel 
van J.B. Vegter, ‘Over afstand van recht in de Successiewet 1956’, WPNR 
2019, afl. 7257, waarin hij een contrair standpunt inneemt ten opzichte 
van hetgeen de auteurs van het onderhavige artikel in WPNR 2019, afl. 
7239 (Het beëindigen van fideicommissaire rechtsverhoudingen, civiel 
en fiscaal (II, slot)) schreven. Vegter propageert een beperktere, meer 
civielrechtelijke uitleg van het begrip afstand. Wij kunnen ons niet vinden 
in de door Vegter gegeven tegenargumenten. Het onderhavige artikel is 
echter niet de plaats voor een uitgebreide reactie. 

In het bijzonder art. 45 lid 3 SW verdient voor het onderha-
vige vraagstuk aandacht.
Afstand bij leven door de bezwaarde kan een schenking in 
de zin van art. 1 lid 7 SW en derhalve een belastbaar feit 
voor de schenkbelasting zijn. Niettemin handelt art. 45 lid 
3 SW, waarin het over de aangiftetermijn na een afstand 
door een bezwaarde ten behoeve van de verwachter gaat, 
over de erfbelasting. Wetssystematisch wordt in deze situ-
atie derhalve van erfbelasting uitgegaan, en wel naar alge-
meen wordt aangenomen met uitsluiting van de heffing van 
schenkbelasting.9

Het volgende citaat uit de Sprenger van Eyk is in dit 
verband veelzeggend:

‘Art. 39 (een voorganger van art. 45 lid 3 SW; toevoeging 
auteurs) nl. vervroegt de heffing van successierecht, dat bij 
den dood van den bezwaarde zou verschuldigd worden, 
door (…) Met die vervroegde heffing van successierecht 
ware kwalijk een speciale heffing over het voordeel, dat de 
vervroegde ingenottreding verschaft, overeen te brengen. Al 
is niet een uitzondering op art. 1 (…) (verkrijging krach-
tens schenking als belastbaar feit voor de schenkbelasting; 
toevoeging auteurs) opgenomen, de speciale regeling – zoo 
mag men aannemen (die i.c. reeds dateert van 1859, toen 
van heffing van schenkingsrecht nog geen sprake was) – zet 
den algemeenen regel van art. 1 (…) op zij.’10

Ongeacht of de afstand als een belastbaar feit voor de 
schenkbelasting kan worden aangemerkt, wordt bij afstand 
tijdens leven door de bezwaarde ten laste van de verkrij-
gende verwachter slechts erfbelasting geheven alsof van 
de insteller werd verkregen.11 Of ter zake van deze afstand 
door de bezwaarde een tegenprestatie ontvangen wordt, is 
voor de belastingheffing irrelevant.12 We zien bovendien 
dat de verkrijging van het fideicommissaire vermogen als 
gevolg van de verwerping of afstand door de bezwaarde 
successierechtelijk identiek wordt behandeld.

In concreto heeft het vorenstaande de volgende consequen-
ties:

a. Bij een schenking door een bezwaarde (stel kind 
van de insteller) aan de verwachter (stel klein-
kind van de insteller, kind van de bezwaarde) 
kan de eenmalig verhoogde of jaarlijkse schenk-
belastingvrijstelling niet toegepast worden en 

9 Zie de Resolutie van 18 december 1958, nr. C8/13230, PW 16 929 en 
bijvoorbeeld I.J.F.A. van Vijfeijken & N.C.G. Gubbels, Cursus Belastingrecht. 
Schenk- en erfbelasting, Deventer: Wolters Kluwer, 2018, S&E.12.2.0.B.f.

10 J.P. Sprenger van Eyk & B.J. de Leeuw, De wetgeving op het recht van 
successie van overgang en van schenking, ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 
1919, p. 222.

11 Art. 30 SW speelt bij afstand tijdens leven van de bezwaarde ten behoeve 
van de ‘ingestelde verwachter’ geen rol, ook niet als de afstand als een 
schenking kan worden beschouwd en het tarief tussen de schenker en 
de begiftigde hoger zou zijn dan het tarief tussen de insteller en de ver-
wachter/begiftigde. In die situaties speelt dus uitsluitend de erfbelasting 
naar het tarief tussen de insteller en de verwachter.

12 Zie I.J.F.A. van Vijfeijken, in: T & C Erfrecht, art. 45 lid 3 SW, aant. 4.
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zal de schenking niet naar het tarief tussen de 
bezwaarde en de verwachter (10-20%) maar 
tussen de insteller en de verwachter (18-36%) 
worden belast.13

b. Als de bezwaarde op grond van een ‘Boeren-
plaatsje-clausule’ het fideicommissaire vermo-
gen krachtens zijn uiterste wilsbeschikking 
nalaat (in welk geval civielrechtelijk dus geen 
sprake is van een verkrijging van de insteller, 
maar van de – voormalige – ‘bezwaarde’),14 
zal voor de erfbelasting de ondergrens van de 
heffing op grond van art. 30 lid 1 SW bepaald 
worden met inachtneming van de vrijstelling en 
het tarief tussen de insteller en de verwachter.  
De bezwaarde doet in de zin van deze bepaling 
immers (in de fiscale betekenis van het woord) 
afstand ten behoeve van de verwachter.

In de volgende paragrafen (4 en 5) wordt aan de hand van 
verschillende voorbeelden bekeken welke concrete gevol-
gen er voor de erf- en schenkbelasting zijn als de bezwaarde 
ten behoeve van de verwachter afstand doet van het fidei-
commissaire vermogen in zijn geheel of in gedeelten. 

4. Fiscaalrechtelijke overgang in zijn geheel

Wij merken op dat er bij de afstand ten behoeve van de 
verwachter een verschil bestaat tussen de civielrechtelijke 
en fiscaalrechtelijke duiding van het fideicommis en het 
beëindigen van de daarmee verbonden rechtsverhouding 
tussen de bezwaarde en de verwachter.

Civielrechtelijk kan de afstand als volgt geduid worden:
- ofwel raakt de bezwaarde zijn gerechtigdheid onder 
ontbindende voorwaarde kwijt en ziet de verwachter zijn 
voorwaardelijke gerechtigdheid ten aanzien van een of 
meer goederen uitgroeien tot onvoorwaardelijke gerech-
tigdheid;15

- ofwel ziet de bezwaarde zijn gerechtigdheid ten aanzien 
van een of meer goederen uitgroeien tot onvoorwaardelijke 
gerechtigdheid en laat/draagt dat vervolgens na/over aan 
de verwachter.

13 Wij zijn van mening dat art. 30 SW in zulke gevallen niet werkt aan het 
‘einde van de rit’, vanwege het ontbreken van een heffingsgrondslag (zie 
het WPNR-artikel, § 6.7).

14 In welk geval soms ook de mogelijkheid om het fideicommissaire vermo-
gen na te laten wordt beperkt tot diegenen die ook verwachters zouden 
zijn geweest.

15 Zie voor uitzonderingen R.E. Brinkman & W. Burgerhart, ‘Het beëindigen 
van fideicommissaire rechtsverhoudingen, civiel en fiscaal (II, slot)’, WPNR 
2019, afl. 7239, par. 2.2/4.2.2/4.2.4 indien niet van een basale (maar com-
plexe) erfstelling zou worden uitgegaan.

Vanuit fiscaal perspectief wordt eerst de bezwaarde geacht 
onvoorwaardelijk te erven (art. 21 lid 2 SW) en (pas) 
daarna de verwachter (art. 21 lid 4 SW). Er vinden als het 
ware twee (onvoorwaardelijke) overgangen van het vermo-
gen plaats. Omdat de heffing op grond van de SW mede 
gebaseerd is op het draagkrachtprincipe, is de afwijking 
van de civiele en fiscale duiding te begrijpen.16

Zoals hiervoor opgemerkt, zijn wij van mening dat in de in 
par. 2 onder a tot en met c genoemde gevallen (afstand bij 
leven van de bezwaarde) fiscaal sprake is van een overgang 
op de verwachter en dat in dat geval erfbelasting geheven 
dient te worden op basis van de verwantschap tussen de 
insteller en de verwachter. Dat betekent dat schenkbelasting 
in de genoemde gevallen niet speelt en dat evenmin gekeken 
hoeft te worden naar de verwantschap tussen de bezwaarde 
en de verwachter. 
Op grond van art. 21 lid 4 SW en de jurisprudentie (o.a. 
bevestigd in het hierna genoemde arrest van de Hoge Raad 
uit 201317) gaat het steeds om de aard en waarde van het 
fideicommissair vermogen en om de vrijstelling en tarie-
ven zoals deze gelden op het moment dat het genot van de 
verwachter aanvangt.18 Heffing vindt plaats op basis van de 
verwantschap tussen de insteller en de verwachter, omdat 
‘van de insteller’ wordt verkregen. Hoewel dat nergens 
expliciet is vermeld, vloeit dat uit het systeem van de wet 
voort.19

In het in par. 2 onder d genoemde geval (afstand bij over-
lijden van de bezwaarde) is fiscaal sprake is van een over-
gang op de verwachter. In dat geval wordt erfbelasting 
geheven op basis van de verwantschap tussen de (voorma-
lige) bezwaarde en de verwachter, met dien verstande dat in 
dat geval op grond van art. 30 lid 1 SW meer erfbelasting 
wordt geheven als de vererving op grond van de verwant-
schap tussen de insteller en de verwachter tot een hogere 
heffing zou hebben geleid. 

In alle hierna genoemde voorbeelden laten wij zien welk 
bedrag de verwachter moet betalen aan erfbelasting. Wij 

16 Zie nader (en kritisch) hierover R.E. Brinkman & W. Burgerhart, ‘Het beëin-
digen van fideicommissaire rechtsverhoudingen, civiel en fiscaal (II, slot)’, 
WPNR 2019, afl. 7239, o.a. par. 6.4.

17 Hoge Raad van 12 april 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BY8780, r.o. 3.3.3: ‘Nu het 
gaat om belasting ter zake van de nadere verkrijging dient dit bedrag te 
worden berekend uitgaande van de tarieven en vrijstellingen die gelden 
op het moment van die nadere verkrijging.’ Wat voor een nadere verkrij-
ging geldt, geldt ook voor een ‘eerste’ verkrijging van een verwachter na 
de vervulling van de voorwaarde.

18 Vroeger bestond hierover discussie, omdat ‘van de insteller’ werd verkre-
gen en daarmee ook de waardering en tarieven en vrijstelling ten tijde 
van het overlijden van de insteller in acht genomen zouden kunnen wor-
den. Zie hierover bijvoorbeeld J.P. Sprenger van Eyk (om- en bijgewerkt 
door B.J. de Leeuw), De wetgeving op het recht van successie, van overgang 
en van schenking, ’s Gravenhage, Martinus Nijhof: 1930, p. 494-495.

19 Art. 74 Successiewet 1917 bepaalde dit nog uitdrukkelijk: ‘Het recht 
wordt naar de verwantschap (…) tusschen den insteller en den verkrijger 
berekend (…) wanneer de geroepen erfgenaam, legatarissen of begiftig-
den [lees: verwachter, REB/WB] door het overlijden van den bezwaarde 
tot het genot komen’.
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gaan niet in op de erfbelasting die de bezwaarde dient te 
betalen.20

 
Voorbeeld 1

In een beeld (figuur 1): 

Figuur 1

A heeft in 2018 €  200.000 nagelaten aan bezwaarde B, 
zijnde zijn zoon. A heeft tot verwachter benoemd zijn 
kleindochter K, zijnde een dochter van B. B doet in 2019 
afstand ten behoeve van verwachter K van het fideicommis-
sair vermogen, dat op het moment nog € 180.000 bedraagt, 
in 2019. 
In dat geval betaalt K erfbelasting over:

 – € 20.616: niets (op grond van de vrijstelling in art. 32 
sub 4o onderdeel c SW);

 – € 124.727: 18% (art. 24 lid 1 SW);
 – het meerdere (in casu € 52.657): 36% (art. 24 lid 1 SW).

Let op: ook al is civielrechtelijk sprake van een schenking 
of making door de bezwaarde ten behoeve van zijn doch-
ter K (zie par. 2 en hiervoor in par. 4), is niet het ouder-
kind-tarief (10-20%), maar het grootouder-kleinkind-tarief 
(18-36%) van toepassing, ofwel op basis van art. 45 lid 3 
SW ofwel op basis van art. 30 lid 1 SW.21

20 Op grond van art. 21 lid 2 SW betaalt hij erfbelasting over het verkregene, 
zonder dat met de voorwaarde rekening wordt gehouden. Hoewel art. 
21 lid 2 SW alleen vermeldt dat het de waarde van de goederen betreft 
als waren zij onvoorwaardelijk verkregen, nemen wij aan dat ook bij de 
schulden die op de nalatenschap rusten (voor zover zij krachtens art. 20 
SW in aanmerking mogen worden genomen) geen rekening gehouden 
wordt met de voorwaarde.

21 Ook is de schenkvrijstelling van art. 33 onder 5o SW niet van toepassing.

Voorbeeld 2

In een beeld (figuur 2):

Figuur 2

A heeft in 2018 €  200.000 nagelaten aan bezwaarde B, 
zijnde zijn zoon. A heeft tot verwachter benoemd zijn doch-
ter D, zijnde een zus van B. B doet in 2019 bij leven afstand 
ten behoeve van verwachter D van het fideicommissair 
vermogen, dat op het moment nog € 180.000 bedraagt, in 
2019. In dat geval betaalt D erfbelasting over:
 – € 20.616: niets (op grond van de vrijstelling in art. 32 

sub 4o onderdeel c SW);
 – € 124.727: 10% (art. 24 lid 1 SW);
 – het meerdere (in casu € 52.657): 20% (art. 24 lid 1 SW).

Let op: ook al is civielrechtelijk sprake van een schen-
king door de bezwaarde ten behoeve van zijn zus D (zie 
par.  2), bij afstand tijdens leven is niet het broer-zus-ta-
rief (30-40%), maar het ouder-kind-tarief (10-20%) van 
toepassing.22

5. Fiscaalrechtelijke overgang in delen

Als de afstand van het fideicommissair vermogen niet in 
één keer, maar in meerdere delen plaatsvindt, dient bij elke 
(nadere) verkrijging rekening te worden gehouden met het 
arrest van de Hoge Raad van 12 april 2013.23 Samengevat, 
oordeelt de Hoge Raad in dat arrest dat uit de onderlinge 
samenhang van de bepalingen in de SW volgt dat onder de 
belaste verkrijging moet worden verstaan ‘al wat de belas-
tingplichtige uit één nalatenschap verkrijgt, verminderd 
met de toepasselijke vrijstellingen’. Voor de berekening 
van de belasting over de nadere verkrijging, dient de geza-
menlijke omvang van alle verkrijgingen te worden geno-
men, waarbij de zogenoemde evenredigheidsmethode moet 
worden toegepast. De belasting die betrekking heeft op de 
nadere verkrijging wordt berekend door alle verkrijgingen 
te salderen en hierop de tarieven en vrijstellingen in het jaar 
van de nadere verkrijging toe te passen, waarna dat deel 
van de berekende belasting wordt geheven dat kan worden 
toegerekend aan de nadere verkrijging. 

22 Ook is de schenkvrijstelling van art. 33 onderdeel 7o SW niet van toepas-
sing. 

23 HR 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8780, NTFR 2013/1086, V-N 
2013/16.17.
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Voorbeeld 3

Idem als voorbeeld 1 (zie ook figuur 1), maar nu doet B 
afstand in gedeelten ten behoeve van verwachter K van 
het fideicommissair vermogen en wel door het volgende te 
doen:
 – in 2016 schenkt hij haar € 5.000;
 – in 2017 schenkt hij haar € 5.000;
 – in 2018 schenkt hij haar € 15.000;
 – in 2018 wordt de voorwaarde vervuld en verkrijgt K de 

resterende, stel, € 125.000.

In dat geval betaalt K:
 – in 2016 nog niets (niet omdat er sprake is van een 

schenkvrijstelling tussen B en K, maar omdat de erfrech-
telijke verkrijging onder de grootouder-kleinkind-vrij-
stelling van art. 32 lid 1 sub 4o onderdeel d SW blijft);

 – in 2017 ook nog niets (omdat de nadere verkrijging 
samen met de eerdere verkrijging niet tot een erfrech-
telijke verkrijging boven de grootouder-kleinkind-vrij-
stelling uitkomt);

 – in 2018 over de nadere verkrijging van €  15.000. K 
komt dan samen met de eerdere verkrijgingen boven de 
grootouder-kleinkind-vrijstelling van € 20.371 (vrijstel-
ling 2018) uit, te weten op €  25.000. Op grond van 
genoemd arrest van de Hoge Raad bedraagt de heffing 
€ 15.000/€ 25.000 x € 833 (zijnde 18% x (€ 25.000 - 
€ 20.371)), ofwel € 500;

 – in 2019 over de nadere verkrijging van €  125.000. 
K komt dan samen met de eerdere verkrijgingen 
op €  150.000 uit. De heffing bedraagt in dat ge-
val (op basis van de vrijstelling en tarieven in de SW 
van 2019): €  125.000/€  150.000 x €  24.126 (zijnde: 
(18% x € 124.727) + (36% x (€ 150.000 - € 20.616 - 
€ 124.727))), ofwel € 20.105.24

Let op: in 2018 is K dus geen schenkbelasting verschuldigd 
over de geschonken € 15.000, maar alleen erfbelasting over 
de nadere verkrijging.
Ook een eventueel beroep op de eenmalige verhoogde vrij-
stelling als bedoeld in art. 33 onderdeel 5o SW zal K niet 
baten, omdat het niet over de schenkbelasting gaat, maar 
over de erfbelasting.

Voorbeeld 4

Idem als voorbeeld 2 (zie ook figuur 2), maar nu doet B 
afstand bij leven in gedeelten ten behoeve van verwach-

24 Zou de verkrijging ineens hebben plaatsgevonden dan zou bedoeld 
bedrag van € 24.126 worden geheven, terwijl nu over de totale verkrij-
gingen € 500 + € 20.105 = € 20.605. Het verschil van € 24.126 - € 20.605 = 
€ 3.521 is toe te rekenen aan het ontbreken van de ‘navordering’ ter zake 
van de eerdere verkrijgingen. Zie hierover ook W. Burgerhart, ‘Fideï-com-
missaire tweetrappers: Naar een verdere optimalisering van verkrijgingen 
uit en over de hand!’, EstateTip Review 2013/24 en F.A.M. Schoenmaker, 
‘Een gat in de erfbelasting door makingen op te splitsen door middel van 
een opschortende voorwaarde of een wilsrecht?’, FBN 2014/18. 

ter D van het fideicommissair vermogen en wel door het 
volgende te doen:
 – in 2016 schenkt hij haar € 5.000;
 – in 2017 schenkt hij haar € 5.000;
 – in 2018 schenkt hij haar € 15.000;
 – in 2018 wordt de voorwaarde vervuld en verkrijgt D de 

resterende, stel, € 125.000.

In dat geval betaalt D:
 – in 2016 nog niets (omdat de erfrechtelijke verkrijging 

onder de ouder-kind-vrijstelling van art. 32 lid 1 sub 4o 
onderdeel c SW blijft);

 – in 2017 ook nog niets (omdat de nadere verkrijging 
samen met de eerdere verkrijging niet tot een erfrech-
telijke verkrijging boven de ouder-kind-vrijstelling uit-
komt);

 – in 2018 over de nadere verkrijging van €  15.000. D 
komt dan samen met de eerdere verkrijgingen boven 
de ouder-kind-vrijstelling van €  20.371 (vrijstelling 
2018) uit, te weten op €  25.000. Op grond van ge-
noemd arrest van de Hoge Raad bedraagt de heffing 
€ 15.000/€ 25.000 x € 463 (zijnde 10% x (€ 25.000 
- € 20.371)), ofwel € 277;

 – in 2019 over de nadere verkrijging van €  125.000. 
D komt dan samen met de eerdere verkrijgingen 
op €  150.000 uit. De heffing bedraagt in dat ge-
val €  125.000/€  150.000 x €  13.403 (zijnde: (10% 
x €  124.727) + (20% x (€  150.000 - €  20.616 - 
€ 124.727))), ofwel € 11.169.25

Let op: D is dus geen schenkbelasting verschuldigd over de 
geschonken of nagelaten bedragen, omdat geen sprake is 
van schenkbelasting, maar van erfbelasting en telkens gehe-
ven wordt op basis van de verwantschap tussen de insteller 
en de verwachter.

6. Varia

Na de voorbeelden in par. 4 en 5, behandelen wij hierna 
nog enkele varia met betrekking tot de afstand van het 
fideicommissaire vermogen.

6.1 Tegenprestatie door verwachter
Als de verwachter in de hierboven bedoelde voorbeelden 
een tegenprestatie verricht, blijft de heffing gelijk.26 De 
door de bezwaarde ontvangen tegenprestatie kan in civiel-
rechtelijke zin wellicht het giftelement ‘verarming/verrij-
king’ neutraliseren, maar vermindert de fiscaalrechtelijke 
verkrijging door de verwachter niet. Als geen sprake is van 
een tegenprestatie maar van schulden die de verwachter 
als gevolg van de afstand verkrijgt, ligt dat onzes inziens 
anders. Stel dat in voorbeeld  1 tot de fideicommissaire 

25 Zou de verkrijging ineens hebben plaatsgevonden dan zou bedoeld 
bedrag van € 13.403 worden geheven. Zie ook noot 24. 

26 Zie I.J.F.A. van Vijfeijken, in: T & C Erfrecht, art. 45 lid 3 SW, aant. 4 en R.E. 
Brinkman & W. Burgerhart, ‘Het beëindigen van fideicommissaire rechts-
verhoudingen, civiel en fiscaal (II, slot)’, WPNR 2019/7239, par. 6.6.
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nalatenschap goederen met een waarde van €  120.000 
behoren en schulden met een waarde van €  20.000. Als 
de bezwaarde dat gehele vermogen ‘over laat gaan’ op de 
verwachter, dient de netto-verkrijging van €  100.000 in 
aanmerking te worden genomen en niet de waarde van 
alleen de goederen. Hier kan dus, ook als de verwachter 
meewerkt aan de afstand, niet gesproken worden van een 
tegenprestatie van de verwachter. Onderscheidend is dat 
in de eerstbedoelde situatie de tegenprestatie ten laste van 
het eigen vermogen van de verwachter komt, terwijl in 
laatstbedoelde situatie de fideicommissaire schuld als het 
ware meekomt met de fideicommissaire goederen en deel 
uitmaakt van de heffingsgrondslag van de verkrijging.

6.2 Het voorwaardelijke fideicommis
Stel dat de insteller heeft bepaald dat zijn zoon enig 
bezwaarde is en dat zijn zussen de (enige) verwachters zijn. 
Daarbij heeft insteller bepaald dat het voorwaardelijke 
karakter van de verkrijging van zijn zoon vervalt (waar-
door zijn verkrijging zou uitgroeien tot een onvoorwaar-
delijke gerechtigdheid en de verkrijging van de verwachters 
dus uitdooft), als hij op het aangewezen tijdstip (bijvoor-
beeld zijn overlijden) zelf afstammelingen heeft. De zoon 
zorgt er na het overlijden van de insteller, maar bij zijn 
leven (en dus niet krachtens een making) voor dat het hele 
fideicommissaire vermogen overgaat op zijn zussen (op één 
van de wijzen als bedoeld in par. 2 onder a tot en met c).

Stel dat de zoon:
a. bij het overlijden van de insteller geen afstammelingen 

heeft, ook nog niet ten tijde van het doen van de ‘af-
stand’, maar wel op het moment dat de voorwaarde in 
vervulling zou zijn gegaan; of

b. bij het overlijden van de insteller of in ieder geval ten 
tijde van het doen van de ‘afstand’ al één of meer af-
stammelingen heeft, en ook op het moment dat de voor-
waarde in vervulling zou zijn gegaan; of

c. bij het overlijden van de insteller of in ieder geval ten 
tijde van het doen van de ‘afstand’ al één of meer af-
stammelingen heeft, maar niet op het moment dat de 
voorwaarde in vervulling zou zijn gegaan.

Hebben bovenstaande situaties invloed op de heffing? 
Ongeacht de vraag hoe de handeling civielrechtelijk dient 
te worden gekwalificeerd, dient onzes inziens steeds de 
verkrijging van de zussen beschouwd te worden als te zijn 
verkregen uit de nalatenschap van de insteller.

6.3 Giften aan derden
Stel dat de bezwaarde geen ‘afstand’ ten behoeve van de 
verwachter doet, maar ten behoeve van derden (aan wie hij 
dan schenkt of nalaat). In dat geval dient steeds rekening te 
worden gehouden met de ‘ondergrens’ van art. 30 of 31 SW.

Voorbeeld 5

A heeft in 2018 €  200.000 nagelaten aan bezwaarde B, 
zijnde zijn zoon. A heeft tot verwachter benoemd zijn klein-
dochter K, zijnde een dochter van B. B zorgt ervoor dat 
het fideicommissair vermogen, dat op het moment van de 
‘afstand’ nog € 180.000 bedraagt, in 2019 overgaat op X, 
zijnde een anbi (art. 32 lid 1 onderdeel 3o SW), die is vrijge-
steld van de heffing van erf- en schenkbelasting. 
Zonder afstand door B zou K, net als in voorbeeld 1, over 
€ 20.616 niets, over € 124.727 18% en over het meerdere 
36% hebben betaald. Het totaal verschuldigde belastingbe-
drag ondergaat op grond van art. 30 SW geen vermindering 
ten gevolge van de afstand. De heffing van deze belasting 
komt op grond van art. 36 SW voor rekening van X.

Voorbeeld 6

A heeft in 2018 €  200.000 nagelaten aan bezwaarde B, 
zijnde zijn zoon. A heeft tot verwachter benoemd zijn klein-
dochter K, zijnde een dochter van B. B zorgt ervoor dat 
het fideicommissair vermogen, dat op het moment van de 
‘afstand’ nog € 180.000 bedraagt, in 2019 overgaat op Y, 
zijnde de echtgenoot van K.
Zonder afstand door B zou K, net als in voorbeeld 1, over 
€ 20.616 niets, over € 124.727 18% en over het meerdere 
36% hebben betaald. Het totaal verschuldigde belasting-
bedrag bedraagt op grond van art. 31 SW niet minder 
dan de belasting ‘verschuldigd wegens de overgang van 
dat goed van de bezwaarde op de verwachter krachtens 
de vervulling van de voorwaarde’. Deze heffing komt op 
grond van art. 36 SW voor rekening van Y. Bij de schen-
king door B (schoonvader) aan Y (schoonzoon) hebben 
de ‘ouder-kind-vrijstelling’ en het ‘ouder-kind-tarief’ (op 
grond van art. 19 lid 1 onderdeel b SW en/of art. 26 SW) 
geen effect op het verschuldigde belastingbedrag.

6.4 Fideicommissair legaat 
De afstand werkt onzes inziens bij een fideicommissair 
legaat in fiscaalrechtelijk opzicht op dezelfde wijze uit als 
bij een fideicommissaire erfstelling. Hoewel civielrechtelijk 
de positie van de betrokkenen op meerdere manieren vorm-
gegeven kunnen worden27 en daarmee ook de afstand op 
meerdere wijzen denkbaar is, blijft de hiervoor geschetste 
fiscale techniek hetzelfde.

7. Conclusie

De heffing van de erf- en schenkbelasting bij de afstand van 
fideicommissair vermogen kent verrassende uitkomsten, zo 
hebben wij hiervoor willen laten zien. Uitkomsten die met 
de wettekst in de hand wellicht niet gevonden worden. Wij 
hopen met het bovenstaande enkele praktische handvat-
ten te hebben gegeven, en realiseren ons dat over de relatie 

27 Zie R.E. Brinkman, Het fideicommis in de notariële praktijk (diss. Gronin-
gen), Den Haag: Boom 2014, hoofdstuk 6.
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tussen de erf-/schenkbelasting en het fideicommis het laat-
ste woord nog niet geschreven is.
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