Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018–2019

2

Vragen gesteld door de leden der Kamer

2019Z02543
Vragen van de leden Lodders (VVD) en Van Weyenberg (D66) aan de
Staatssecretaris van Financiën over de advertentie in Arts en Auto: «Schenking
eigen woning» (ingezonden 11 februari 2019).
Vraag 1
Bent u bekend met de advertentie waarin personen, die eerder al een
belastingvrij bedrag hebben geschonken aan een kind of een ander familielid,
wordt gevraagd om via een fiscale constructie nogmaals een bedrag
belastingvrij te schenken?1
Vraag 2
Is deze advertentie echt en komen dergelijke advertenties vaker voor?
Vraag 3
Kunt u toelichten hoe dergelijke «kruislingse schenkingen» zich verhouden tot
de wettelijke verruimde schenkingsregeling? Wanneer zijn dergelijke
schenkingen legitiem en wanneer zijn zij een verkapte constructie om
belasting te ontwijken?
Vraag 4
Kunt u een toelichting geven op de wenselijkheid van deze fiscale constructie,
aangezien personen gezien de advertentie nog een tweede keer een groot
bedrag belastingvrij kunnen schenken aan een kind of een ander familielid? Is
dit conform de letter of de geest van de wet?
Vraag 5
Hoe verhoudt deze constructie zich tot de opmerking in de nota naar
aanleiding van het verslag over het Belastingplan 2014 dat de Belastingdienst
dergelijke constructies bestrijdt in het reguliere toezicht? Hoe wordt op deze
casus actie ondernomen?2
Vraag 6
Hoe houdt de Belastingdienst toezicht op constructies binnen de erf- en
schenkbelasting? Welke constructies zijn «berucht» om erf- en schenkbelasting te omzeilen? Is er voldoende mankracht en expertise beschikbaar om
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effectief toezicht te houden op constructies of ontwijking van de erf- en
schenkbelasting, ook gezien de handhavingsproblemen rond deze belasting?
Vraag 7
Is bekend of notarissen actief aan dergelijke fiscale constructies meewerken?
Zo ja, wat vindt u hiervan? Welke stappen worden gezet om dergelijke
constructies tegen te gaan? Vindt u dat notarissen de plicht hebben om
mensen te wijzen op het dubieuze karakter van een dergelijke constructie?
Vraag 8
Bent u voornemens wijzigingen door te voeren zodat dit soort onwenselijke
fiscale constructies in de toekomst niet meer mogelijk zijn of actiever
bestreden worden? Zo nee, waarom niet?
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