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FIDEICOMMIS 

8. Het fideicommis en de 
verhoogde schenkvrijstelling
MR. DR. R.E. BRINKMAN

 

Sinds 1 januari 2017 kent Nederland een ‘permanente’ 
verhoogde schenkbelastingvrijstelling van €  100.000,= 
(hierna: verhoogde vrijstelling). Aan de vrijstelling zijn de 
voorwaarden verbonden als bedoeld in art. 33a Successie-
wet 1956 (hierna: SW) (kort gezegd: het moet een schen-
king zijn die de ‘eigen woning’ in de zin van de Wet IB 
2001 betreft), alsmede die van art. 5 Uitvoeringsregeling 
schenk- en erfbelasting (hierna: Uitv.reg. S&E). Van de 
voorwaarden uit art. 5 Uitv.reg. S&E behandel ik in dit 
artikel één onderdeel, te weten art. 5 lid 1 aanhef en sub a 
S&E, waarin staat dat de vrijstelling slechts wordt verleend 
voor zover de schenking onvoorwaardelijk wordt gedaan.
Bij de behandeling van de Overige Fiscale Maatregelen 
20181 wordt door de leden van de VVD-fractie gevraagd 
of gebruik kan worden gemaakt van genoemde vrijstelling 
van €  100.000,= als de akte een fideicommis de residuo 
bevat. De regering antwoordt dat de schenking onvoor-
waardelijk moet zijn (ik neem aan op grond van art. 5 lid 
1 aanhef en sub a S&E), althans dat er slechts één uitzon-
dering is, namelijk – kort gezegd – de ontbindende voor-
waarde dat de schenking vervalt als niet voldaan wordt 
aan de voorwaarden voor toepassing van de vrijstelling. 
Vervolgens wordt gesteld dat de schenkingsvorm die leden 
van de VVD-fractie op het oog hebben (fideicommis de 
residuo) een schenking met ontbindende voorwaarde is 
(en een daarbij aansluitende opschortende voorwaarde) en 
dat deze vorm dus niet kwalificeert voor een beroep op de 
verhoogde vrijstelling.

Ik maak graag een aantal kanttekeningen bij deze discussie.
1. Allereerst merk ik op dat als de schenking inderdaad 

is vormgegeven als een schenking onder ontbindende 
voorwaarde (ten aanzien van de bezwaarde-begiftigde) 

1 Kamerstukken (NV), 2017-2018, 34786, nrs. 5 en 6, steeds onder onder-
deel 8.

met een daarbij aansluitende opschortende voorwaar-
den (ten aanzien van de verwachter-begiftigde), de be-
zwaarde inderdaad onder een voorwaarde verkrijgt, 
die niet onder de hiervoor genoemde uitzondering valt. 
Hier is sprake van een klassiek fideicommis.2

2. Als de schenking is vormgegeven als een klassiek fidei-
commis, maakt het niet uit of er sprake is van een fidei-
commis de residuo (met vervreemdings- en verterings-
bevoegdheid) of van een zuiver fideicommis (zonder 
vervreemdings- en verteringsbevoegdheid). Voor beide 
gevallen zouden dezelfde regels moeten gelden.

3. In de letterlijke zin van de bepaling van art. 5 lid 1 aan-
hef en sub a S&E dat sprake moet zijn van een ‘onvoor-
waardelijke schenking’ is in voornoemde gevallen in-
derdaad geen sprake. Niettemin zal ik hierna betogen, 
enerzijds vanwege de techniek (zie kanttekeningen 4, 5 
en 6) en anderzijds vanwege de ratio (zie kanttekening 
7), dat – ook bij een klassiek fideicommis – het verbod 
op een fideicommissaire schenking bij de toepassing 
van de verhoogde vrijstelling mijns inziens niet gerecht-
vaardigd is.

4. Fideicommissaire schenkingen vinden soms plaats in de 
vorm van een klassiek fideicommis. Vaak wordt echter 
gekozen voor een andere vorm,3 die ik hierna beschrijf.

a. Aan de bezwaarde-begiftigde wordt onvoorwaardelijk 
geschonken. Aan de bezwaarde wordt een voorwaar-
delijke fideicommissaire verplichting opgelegd ten 
behoeve van de verwachter-begiftigde. De bezwaarde 
dient bij de vervulling van de voorwaarde aan die ver-
plichting te voldoen. De verwachter verkrijgt –  han-

2 Ik merk op dat als niet aan de voorwaarde wordt voldaan (omdat bijvoor-
beeld de verwachter voor de bezwaarde overlijdt), de schenking aan de 
bezwaarde onvoorwaardelijk wordt.

3 Zie R.E. Brinkman, Het fideicommis in de notariële praktijk (diss. Gronin-
gen), Den Haag: Boom 2014, hfd. 6, par. 6.4 met nadere verwijzingen.
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gende de voorwaarde  – een voorwaardelijk recht (op 
grond van het in de schenkingsovereenkomst opgeno-
men derdenbeding).4 De verwachter kan – bij de vervul-
ling van de voorwaarde  – dan zijn onvoorwaardelijk 
geworden recht inroepen jegens de bezwaarde. De enige 
die dus – in civielrechtelijke zin – een voorwaardelijke 
schenking (en voorwaardelijk recht) krijgt van de instel-
ler-schenker, is de verwachter. Ik noem deze vormgeving 
hierna een modern fideicommis.

b. Wordt niet aan de voorwaarde voldaan (omdat bijvoor-
beeld de verwachter voor de bezwaarde overlijdt), dan 
vervalt de verplichting. De schenking aan de bezwaarde 
was en blijft in dat geval (onvoorwaardelijk) in stand.

Ik denk dat bij een modern fideicommis het verbod als 
bedoeld in art. 5 lid 1 aanhef en sub a S&E niet voor de 
schenking aan de bezwaarde geldt. Althans niet zonder 
nadere wetgeving, ondanks de uitlating van de regering 
in genoemde Kamerstukken. De bezwaarde is in dit geval 
namelijk de (enige) begiftigde die een beroep kan doen op 
de verhoogde vrijstelling, omdat hij de beschikking heeft 
over de gelden en dus kan voldoen aan de overige voor-
waarden voor de vrijstelling. Een extra argument haal ik uit 
de waarderings- en heffingsstructuur van de Successiewet: 
art. 21 lid 2 SW belast de verkrijging door de bezwaarde 
van een fideicommis alsof hij onvoorwaardelijk verkrijgt en 
heft hangende de voorwaarde ook enkel bij de bezwaarde.5

3. Men kan zich afvragen of bij een modern fideicommis 
nog wel sprake is van een echt fideicommis. Ik ben van 
mening dat er sprake is van een echt fideicommis: de 
kern van het fideicommis is immers dat de verkrijging 
door de verwachter afhankelijk is van het overleven 
door die verwachter van het door de schenker-insteller 
aangewezen tijdstip (met als uiterste tijdstip het overlij-
den van de bezwaarde). Is dat niet zo, dan is eenvoudig 
sprake van een ‘andere’ voorwaardelijke schenking aan 
de ‘verwachter’. Het verschil met die andere voorwaar-
delijke schenkingen is gelegen in de beperkingen die 
kunnen gelden (zie art. 7:180 en 7:181 BW).

4. Als de verwachter eenmaal onvoorwaardelijk verkrijgt 
(dat wil zeggen na vervulling van de voorwaarde), zou 
hij mijns inziens een beroep moeten kunnen doen op de 
verhoogde vrijstelling, mits de schenker dan nog leeft 
en de verwachter op het moment van vervulling van de 
voorwaarde aan de leeftijdseisen en overige vereisten 
voor toepassing van de verhoogde vrijstelling voldoet 
(waaronder de leeftijdseis op het moment dat de voor-
waarde in vervulling gaat). Deze opvatting ligt in lijn 
met art. 1 lid 9, 21 lid 4 en 45 lid 3 SW. De Successie-
wet sluit voor de heffing bij de verwachter aan bij het 
moment waarop het genot van de verwachter aanvangt, 
zijnde het moment waarop de vervulling van de voor-
waarde plaatsvindt. Dat dit in strijd lijkt te zijn met art. 
5 lid 1 aanhef en sub a S&E, is mijns inziens slechts 
schijn. In civielrechtelijke zin is het namelijk wel juist 
dat de schenking aan de verwachter onder een opschor-

4 Zie HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1046.
5 Zie punt 6 voor de positie van de verwachter.

tende voorwaarde plaatsvindt; echter, op dit punt wijkt 
het fiscale recht af van het civiele recht. Art. 1 lid 9 SW 
fingeert immers dat de schenking pas tot stand komt als 
de voorwaarde wordt vervuld. Mijns inziens kan voor 
de schenkbelasting dan ook gesproken worden van een 
onvoorwaardelijke schenking aan de verwachter.

Ik merk op dat als de schenker op het tijdstip van het in 
vervulling gaan van de voorwaarde is overleden, de schen-
king wordt aangemerkt als een erfrechtelijke verkrijging.6 
In dat geval geldt de verhoogde vrijstelling (die slechts geldt 
voor de schenkbelasting en niet voor de erfbelasting) niet 
meer.
5. Bij de totstandkoming van de regeling7 is over de ratio 

van de eis van onvoorwaardelijkheid als bedoeld in art. 
5 lid 1 aanhef en sub a S&E het volgende opgemerkt:

a. de schenking mag niet herroepelijk gemaakt worden;8

b. er mag geen sprake zijn van onzekerheid over de schen-
king.

Het onder a genoemde argument beschouw ik als een anti-
misbruikargument. Oneigenlijk gebruik van de vrijstel-
ling ligt voor de hand. Ik geef een voorbeeld, gesteld dat 
er wel voorwaardelijk geschonken zou mogen worden. A 
schenkt aan zijn neef € 100.000,= onder toepassing van de 
verhoogde vrijstelling aan de begiftigde. A bepaalt daar-
bij dat als het hem (om welke reden ook) ‘niet uitkomt’, 
hij de schenking kan herroepen. De enige bedoeling van A 
was om erfbelasting te besparen voor zijn neef (maximaal 
40%), maar niet om de grip op zijn vermogen te verliezen. 
Ik heb er begrip voor dat dit soort situaties wordt tegen-
gegaan in art. 5 lid 1 aanhef en sub a S&E. Meer funda-
menteel begrijp ik echter niet waarom andere schenkingen 
(bijvoorbeeld bij een schenking van de jaarlijkse vrijstel-
ling, waarmee ook 40% erfbelasting bespaard kan worden) 
wel herroepelijk zouden mogen zijn. Ik veronderstel dat het 
rechtvaardigende onderscheid is gelegen in het doel en de 
hoogte van de vrijstelling.

Het onder b bedoelde argument snijdt bij de discussie of 
de schenking fideicommissair gemaakt mag worden, mijns 
inziens geen hout. Immers, volstrekt duidelijk is wie wat 
wanneer krijgt. Als eerste krijgt de bezwaarde (ongeacht of 
sprake is van een klassiek of modern fideicommis). Wordt 
de voorwaarde niet vervuld (meestal uiterlijk vast te stellen 
bij het overlijden van de bezwaarde), dan wordt of blijft de 
bezwaarde (onvoorwaardelijk) gerechtigd tot het geschon-
kene. Wordt de voorwaarde wel vervuld, dan verkrijgt op 
dat moment de verwachter het geschonkene (of bij een 
fideicommis de residuo: hetgeen daarvan nog resteert). 
Mocht meer civielrechtelijk worden gedacht, namelijk dat 
hier inderdaad sprake is van een onzekerheid (hetgeen een 
basisvoorwaarde is om van een voorwaarde te kunnen 

6 Art. 12 lid 1 tweede zin SW.
7 Zie de bekendmaking op 29 december 2016 onder nr. 2016-0000223377 

door de Staatssecretaris van Financiën.
8 Bij herroepelijkheid is sprake van een (obligatoir of goederenrechtelijk 

werkende) ontbindende voorwaarde. Zie art. 7:177 lid 2 BW.
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spreken), dan wijs ik erop dat de Successiewet nu juist een 
systeem kent om met deze onzekerheid om te gaan: steeds 
wordt de eerste verkrijger (in casu de bezwaarde) belast als 
ware sprake van een zekere (en dus onvoorwaardelijke) 
verkrijging, waarna eventueel, na vervulling van de voor-
waarde, de tweede verkrijger (in casu de verwachter) wordt 
belast voor hetgeen hij dan (zeker en onvoorwaardelijk) 
ontvangt. Met de onzekerheid wordt bij de waardering en 
heffing dus geen rekening gehouden.9

Conclusie

Mijns inziens is toepassing van de verhoogde vrijstelling bij 
een fideicommissaire schenking aan de bezwaarde mogelijk 
en ziet het verbod op ‘voorwaardelijke schenkingen’ in art. 
5 lid 1 aanhef en sub a S&E dus niet op fideicommissen. 
In ieder geval denk ik dat een fideicommis schenking met 
de verhoogde vrijstelling mogelijk is als aan de bezwaarde 
onvoorwaardelijk wordt geschonken (waarvan sprake is 
bij een modern fideicommis). Dat zou het mijns inziens 

9 Zoals dat bij andere wetten wel het geval is, bijvoorbeeld bij de Wet 
belastingen rechtsverkeer ter zake van de overdrachtsbelasting bij een 
voorwaardelijke tegenprestatie.

ook moeten zijn als sprake is van een klassiek fideicommis. 
Omdat de bezwaarde de schenking volgens de eisen van de 
vrijstelling besteedt en de verwachter nog niet in de heffing 
wordt betrokken, vind ik een verbod op deze fideicommis-
saire schenking niet in lijn met de structuur van de Succes-
siewet en de ratio achter art. 5 lid 1 aanhef en sub a S&E.

Of de verwachter, ten tijde van het in vervulling gaan van 
de voorwaarde, ook een beroep op de verhoogde vrijstelling 
toekomt, is onzekerder (en overigens in de praktijk meestal 
ook minder relevant). In het voorgaande heb ik betoogd dat 
ook aan de verwachter de vrijstelling zou moeten kunnen 
toekomen, mits de schenker nog leeft en de verwachter aan 
alle overige eisen van de verhoogde vrijstelling voldoet.
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