
Informatieblad bij een schenking met uitsluitingsclausule

Onderstaande aandachtspunten helpen u bij het invullen van de schenkingsakte. De voorbeeld akte vindt u hierna.

Wie is de schenker? 

Is er één schenker of zijn er twee schenkers? Bij twee schenkers moeten beiden de schenkingsakte tekenen. 

Is er één schenker maar is deze wel gehuwd: de partner moet toestemming geven. 

De schenker kan ook iemand anders dan de ouder zijn.

Wie is de ontvanger?

De persoon die de schenking ontvangt. 

Welk bedrag wordt geschonken?

Bedrag van de schenking invullen.  

Denk aan de aangifte schenkbelasting!

Hier leest u wanneer en hoe u of de ontvanger aangifte moet doen voor de schenkbelasting

Bewaar deze akte goed.

Zowel de schenker als ontvanger moet deze akte bewaren, met een kopie bankafschrift van de overboeking.

Let op!

Dit is een voorbeeld van een eenvoudige schenkingsakte met een eenvoudige en ‘versoepelde’ uitsluitingsclausule. 

Een uitsluitingsclausule kan belangrijk zijn als een huwelijk van de ontvanger eindigt door echtscheiding. Zie voor een 

toelichting op de uitsluitingsclausule het artikel ‘Uitsluitingsclausule bij schenking’ 

Afhankelijk van de (toekomstige) situatie kunnen andere clausules gewenst zijn of moet de in deze voorbeeldakte 

genoemde uitsluitingsclausule worden aangepast. Deze akte is niet bedoeld als een schenkingsadvies. 

U moet een aangifte schenkbelasting indienen bij de Belastingdienst.  Kijk hiervoor op deze pagina.deze pagina ..

https://www.abnamro.nl/nl/prive/advies/schenken/schenken-en-de-fiscus/wanneer-moet-de-aangifte-schenkbelasting-worden-gedaan.html
https://extra.abnamro.nl/antwoordenvannu/schenken/uitsluitingsclausule-bij-schenking/?ref=article_2620_br
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/schenken-en-schenkbelasting
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/schenken-en-schenkbelasting


SCHENKING VAN GELD MET UITSLUITINGSCLAUSULE

De volgende personen:

1) A.  geboren op  en 

 B.  geboren op  ,

 wonende           te 

 hierna te noemen de schenker(s)

2. C.  geboren op 

 wonende            te

hierna te noemen: de ontvanger

Hebben de volgende afspraken gemaakt:

• De schenker(s) schenken aan de ontvanger een bedrag van EUR 

• Het bedrag wordt door de schenkers overgeboekt naar een privé-bankrekening van de ontvanger. 

• Voor deze schenking geldt de volgende uitsluitingsclausule:

 •  Deze schenking, de opbrengsten daarvan en alles wat hiervoor in de plaats treedt, zullen buiten iedere huidige 

of toekomstige goederengemeenschap vallen waarin de ontvanger getrouwd is of zal trouwen en zullen ook niet 

kunnen worden betrokken in enig verrekenbeding uit huwelijkse voorwaarden. 

 •  De waarde van hetgeen wordt verkregen mag wel in de verrekening of verdeling worden betrokken indien het 

huwelijk van de ontvanger door overlijden wordt ontbonden. 

 • Hetzelfde geldt als geen sprake is van een huwelijk maar van een geregistreerd partnerschap. 

Op deze schenking en de overige bepalingen is Nederlands recht van toepassing. De ontvanger verklaart de schenking 

zoals hier is bepaald te accepteren. 

Opgemaakt en ondertekend te  op 

Handtekening Schenker(s):  Handtekening Ontvanger:

.................................................... .....................................................

    (*)

...................................................

(*) Als er één schenker is en deze is gehuwd, dan moet de echtgenoot van de schenker toestemming verlenen voor de 

schenking die in deze akte wordt genoemd. Door mede ondertekening van deze akte is de toestemming verleend.
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