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Gezocht: nieuw kabinet m/v
 
Als u dit leest bestaat de kans dat er allang een nieuw kabinet 
is gevormd. Ik hou er daarbij rekening mee dat dit blad ook aan 
het einde van het jaar nog wel ergens op de leestafel ligt. Dus 
als er weer wordt geregeerd hoeft u niet verder te lezen. Toch 
verwacht ik echter dat het vormen van een nieuw kabinet nog 
wel even zal duren. De inmiddels verstreken weken na de ver-
kiezingen zijn in ieder geval niet hoopgevend. 

Het lijkt er namelijk op dat er in de Nederlandse politiek op dit 
moment meer behoefte bestaat te ruziën over de toeslagen- 
affaire, geheime notulen, Pieter Omtzigt en zijn functie elders, 
de vergeetachtigheid van de minister president en de bestuurs-
cultuur in het algemeen.
Stuk voor stuk natuurlijk onderwerpen waar je over kan dis-
cussiëren maar het lijkt mij veel belangrijker dat er vaart wordt 
gemaakt met het vormen van een nieuw kabinet. Er liggen ge-
noeg vraagstukken om op te pakken. Is het niet aan alle kanten 
crisis? Ik noem een paar brandhaarden: de bizar overspannen 
huizenmarkt, corona, het steeds maar groter wordende verzet 
tegen de coronamaatregelen, achterhaalde fiscale regels, de 
opwarming van de aarde, stikstof en ga zo maar door. Volgens 
mij genoeg problemen. 

Een demissionair kabinet kan (en mag) niet veel meer doen 
dan pappen en nathouden. En dat is juist niet wat we in dit land 
nodig hebben.
Dus, beste mensen in politiek Den Haag. Zet het eigen belang 
en het belang van de politieke partij aan de kant en denk in het 
belang van het land. Zorg ervoor dat we weer verder kunnen. 
Vorm een zo breed mogelijk gedragen coalitie en zorg voor een 
regeerakkoord op basis waarvan de komende vier jaar de grote 
problemen van dit land kunnen worden aangepakt. En hou op 
over die verziekte bestuurscultuur. Weet dat u daar ook onder-
deel van bent. Dus ja … werken aan een betere bestuurscultuur 
is goed. Prima zelfs. Het begint door zelf het goede voorbeeld 
te geven. De mannetjescultuur moet overboord en het alge-
meen belang moet voorop staan. De verwijten van de pot aan 
het adres van de ketel en het hypocriete verwijtende gedrag 
moet stoppen. Door u allemaal.

Met geruzie en het maken van verwijten alleen gaan we er 
namelijk niet komen. Er moet beleid worden uitgestippeld. Het 
uitblijven van een hausse aan faillissementen, goede economi-
sche cijfers en een zwaar overspannen beurs en woningmarkt 
hoeft namelijk niet te betekenen dat er niet zomaar iets mis kan 
gaan. Op dat scenario voorsorteren (al was het maar voor het 
geval dat) gaat niet lukken als er geen grote beslissingen mogen 
worden genomen. Daar heb je een kabinet voor nodig. Het 
liefst eentje met daadkracht en een meerderheid in de kamer. 

Laten we er voor zorgen dat we bestuurlijk niet langer lamgelegd 
blijven.

Dat hangt af van de relatie tussen schenker en ontvanger. En 
van het doel waarvoor het geld wordt gebruikt.

Let op!
In 2021 zijn de jaarlijkse belastingvrije bedragen tijdelijk met  
€ 1.000 verhoogd: van € 2.244 naar € 3.244 en van € 5.604 naar 
€ 6.604. Dit is besloten vanwege de coronacrisis.
De verhogingen gelden van 1 januari 2021 tot en met 31 decem-
ber 2021. Daarna worden deze vrijstellingen weer lager. Houd 
daarmee rekening als u een schenking wilt doen of krijgt.

Jaarlijkse vrijstelling
De ontvanger betaalt geen schenkbelasting en hoeft geen aangif-
te te doen.

Wie schenkt aan wie?
- Ouder(s) aan kind (of pleegkind of stiefkind): € 6.604;
- Kind aan ouder(s): € 3.244;
- Grootouder(s) aan kleinkind, of andersom: € 3.244;
- Oom/tante aan neef/nicht, of andersom: € 3.244;
- Broer aan zus, of andersom: € 3.244;
- Geen familie: € 3.244.

Eenmalig verhoogde vrijstelling
Deze vrijstelling geldt alleen als de ontvanger op het moment 
van de schenking tussen de 18 en 40 jaar is of een partner heeft 
tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog 
mee.

Wie schenkt aan wie?
- Ouder(s) aan kind (of pleegkind of stiefkind):

o Vrij te besteden: € 26.881;
o Voor een dure studie: € 55.996;
o Voor een eigen woning: € 105.302;

- Kind aan ouder(s) voor een eigen woning: € 105.302;
- Grootouder(s) aan kleinkind, of andersom voor een 

eigen woning: € 105.302;
- Oom/tante aan neef/nicht, of andersom voor een eigen 

woning: € 105.302;
- Broer aan zus, of andersom voor een eigen woning:  

€ 105.302;
- Geen familie voor een eigen woning: € 105.302.

De ontvanger van de schenking moet wel aangifte schenkbelas-
ting doen.

Vrijstelling bedrijfsopvolgingsregeling
Krijgt u een bedrijf geschonken en zet u dat bedrijf voort? Dan 
kunt u een vrijstelling van schenkbelasting krijgen. Bijvoorbeeld 
als u het familiebedrijf overneemt van uw ouders. Deze regeling 
heet de bedrijfsopvolgingsregeling. De vrijstelling is in 2021 
maximaal € 1.119.845.
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Belastingvrij  
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Tot welk bedrag is een schenking belastingvrij in 2021?


