
Een woning schenken wordt veel 
interessanter, dankzij de sterk 
verlaagde belasting in Vlaanderen!
Leek het schenken van een woning in het kader van successieplanning tot nu toe geen optie 
wegens te duur? Daar komt nu verandering in, als u in Vlaanderen woont. Sinds 1 juli zijn de 
Vlaamse belastingtarieven voor de schenking van vastgoed gelegen in België immers sterk 
verminderd. Bovendien is er een extra korting indien de geschonken woning energiezuiniger 
wordt gemaakt of wordt verhuurd. Goed nieuws dus!
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Als u tot voor kort een woning wou schenken (verplicht 
via Belgische notaris), was de schenkbelasting daarop 
zeer hoog. Deze kon zelfs oplopen tot 80 % in bepaalde 
gevallen. Voor de oude tarieven zie tabel blz. 3. 

Nu eenvoudiger en lager
De Vlaamse overheid heeft immers de progressieve 
tarieven voor het schenken van vastgoed (bijvoorbeeld 
gezinswoning, tweede verblijf, investeringspand, grond) 
drastisch verlaagd.
Bovendien werden de tarieven veel eenvoudiger. Ze 
variëren nog altijd volgens de verwantschap tussen u, 
als schenker, en de begunstigde, maar men maakt enkel 
nog een onderscheid tussen:
→ schenkingen in rechte lijn, dus tussen (groot)ouders 

en (klein)kinderen of eventueel omgekeerd en tussen 
partners;

→ en schenkingen tussen alle andere personen.
Daarnaast speelt ook de waarde van het geschonken 
vastgoed een rol. Hoe hoger die is, hoe hoger het tarief. 
Dit was al zo, maar de belastingschijven werden aanzienlijk 
breder, waardoor het aantal tarieven sterk verminderde. 
Ook bij grote bedragen komt men zo nog in relatief lage 
tarieven terecht. 
Bovendien kan men een extra korting op de schenk-
belasting genieten indien men de geschonken woning 
energiezuiniger maakt of verhuurt. Voor details zie 
kaderstuk blz. 2. Ook deze korting stijgt bij een hogere 
waarde van de geschonken woning. 
Hierdoor wordt niet alleen schenken aan iemand anders 
dan de (klein)kinderen of partner veel interessanter, 
maar valt ook schenken in rechte lijn vaak een pak 
voordeliger uit.  

Voor wie?
Ligt uw fiscale woonplaats in Vlaanderen? Dan gelden 
deze nieuwe tarieven. U moet m.a.w. gedurende de vijf jaar 
vóór de schenking minstens tweeënhalf jaar in Vlaanderen 
hebben gewoond. Maar het vastgoed zelf hoeft daar 
niet te liggen. Ze zijn dus ook van toepassing op een 
vakantieverblijf in de Ardennen … tenzij men van de 
extra lage gunsttarieven voor energetische renovatie 
of verhuur wil genieten. Dan moet het geschonken 
onroerend goed namelijk wel in het Vlaams Gewest liggen.
In de andere Gewesten geldt voorlopig geen verlaging. 
Maar ook voor inwoners van het Brussels of Waals Gewest 
bieden de verlaagde tarieven in Vlaanderen dus nieuwe 
mogelijkheden voor successieplanning rond vastgoed. 
Zij kunnen zich vestigen in Vlaanderen, bijvoorbeeld in 
hun tweede verblijf aan de kust. En zodra ze er meer dan 
tweeënhalf jaar wonen, is de Vlaamse schenkbelasting 
van toepassing.

 Nieuwe tarieven schenkbelasting 
In rechte lijn: 

(klein)kinderen, 
(groot)ouders en 

partners* 

Tussen  
alle andere 
personen

0 - 150 000 euro 3 % 10 %
9 %

150 000,01 - 250 000 euro 9 %
6 %

20 %
17 %

250 000,01 - 450 000 euro 18 %
12 %

30 %
24 %

> 450 000 euro 27 %
18 %

40 %
31 %

* Partners: echtgenoten, wettelijk samenwonenden, minstens 1 jaar  
feitelijk samenwonenden

gewone tarief
extra laag tarief dankzij energierenovatie of verhuur
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Extra korting door energierenovatie of verhuur
Een extra korting op de schenkbelasting is mogelijk:

→ als de begunstigde van de schenking bereid is om de woning energiezuinig te maken. De werken moeten wel 
binnen de vijf jaar na de schenking gebeuren, minstens 10 000 euro (zonder btw) kosten en worden uitgevoerd 
door een aannemer.

Concreet komen deze energiebesparende maatregelen in aanmerking:
- het aanbrengen van dak- of zoldervloerisolatie;
- spouwmuurisolatie in een buitenmuur;
- isolatie aan de buitenzijde van een buitenmuur;
- vervanging van beglazing;
- vloerisolatie op volle grond, isolatie op het plafond van een kelder of een verluchte ruimte onder een  
 verwarmde ruimte;
- thermische zonnecollectoren voor de productie van warm water voor sanitair;
- installatie van een warmtepomp;
- gelijktijdig de plaatsing van muurisolatie aan bestaande buitenmuren en de vervanging van bestaande  
 beglazing, inclusief het raamwerk.

→ als de begunstigde van de schenking de woning binnen de drie jaar na de schenking verhuurt voor minstens 
negen jaar, met een geregistreerde huurovereenkomst. Dit moet wel met een conformiteitsattest gebeuren 
dat bewijst dat de woning aan minimale kwaliteitseisen voldoet. Zo wil de Vlaamse overheid de privéhuurmarkt 
versterken met kwaliteitsvolle woningen.

In beide gevallen moet eerst het gewone tarief zonder korting betaald worden. De korting wordt later teruggestort 
als de begunstigde kan aantonen dat de voorwaarden ervoor vervuld zijn.

Hoe wordt de schenkbelasting berekend?
De schenkbelasting wordt berekend per schenker en 
per begiftigde. Behoort het onroerend goed tot het 
gemeenschappelijk vermogen van de schenkers en zijn 
er verschillende begiftigden, dan kan men zelfs voor 
een onroerend goed met een grote waarde de laagste 
tarieven genieten. 
Een voorbeeld maakt veel duidelijk. Stel: Piet en 
Vanessa wonen al meer dan vijf jaar in Antwerpen. Ze 
zijn getrouwd onder het wettelijk stelsel en willen hun 
luxueus buitenverblijf schenken aan hun twee kinderen, 
een zoon en een dochter. Het pand heeft een waarde 
van 600 000 euro. 
Het gaat hier niet over één maar over vier schenkingen. 
Vanessa schenkt haar deel aan haar zoon en aan haar 
dochter, Piet doet net hetzelfde. En de belasting  
wordt op elke schenking apart berekend, dus 4 keer 
op 150 000 euro – telkens volgens het lage tarief  
van 3 % (zie tabel blz. 1).
Vóór 1 juli was op elk van de vier schenkingen 10 625 euro 
belasting verschuldigd, na die datum is dat nog slechts 
4 500 euro. In totaal moet er dus maar liefst 24 500 euro 
minder schenkbelasting worden betaald. En dit zonder 
eventuele korting wegens energiebesparende maat-
regelen of verhuur.

Progressievoorbehoud blijft bestaan
Als Piet en Vanessa nadien een ander vastgoed ter waarde 
van 150 000 euro schenken aan hun kinderen, dan houdt 
de fiscus voor het bepalen van het toe te passen tarief, 
net zoals vroeger, rekening met de schenkingen die de 
ouders de laatste drie jaar aan hun kinderen deden. Piet 
en Vanessa wachten dus beter tot die periode voorbij 
is. Anders wordt de nieuwe schenking aan hun kinderen 
belast tegen 9 %. Schenkt men een vastgoed met een 
grote waarde dan houdt men hier best rekening mee.
Schenken in schijfjes met tussenpauzes van minstens 
drie jaar, wat volgens het huidige standpunt van de 
fiscale administratie een geoorloofde techniek is bij 
successieplanning van vastgoed, kan dan aangewezen zijn 
om te vermijden dat men in hoge tarieven terechtkomt. Dit 
progressievoorbehoud of ‘opduweffect’ geldt trouwens 
ook indien de schenker binnen de drie jaar na de schenking 
van het vastgoed overlijdt. M.a.w. om te bepalen welke 
successietarieven van toepassing zijn, brengt men ook 
de onroerende schenkingen die de overledene deed 
gedurende de drie jaren voor zijn overlijden in rekening.

Opletten voor wettelijke reserve
De totaliteit van het onroerend patrimonium kan ook niet 
aan gelijk wie geschonken worden. Bij een schenking moet 
er rekening worden gehouden met de wettelijke reserve 
van bepaalde erfgenamen, waaronder de kinderen.
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Schenken met voorwaarden blijft 
mogelijk
Aan de schenking kan men ook nog steeds voorwaarden 
koppelen. Zo is een schenking met voorbehoud van het 
vruchtgebruik, waardoor de schenker in de woning kan 
blijven wonen of deze kan verhuren, perfect mogelijk. Ook 
schenken met beding van een conventionele terugkeer 
blijft mogelijk. Op die manier keert het pand belastingvrij 
terug naar de schenker indien de begunstigde overlijdt 
voor de schenker. 

Wat met speciaal tarief voor 
bouwgrond?
Er bestaat in Vlaanderen al een aantal jaar een 
bijzonder tarief voor schenking van bouwgrond op 
voorwaarde dat de begunstigde er binnen de vijf jaar 
zijn hoofdverblijfplaats vestigt. Dit gunstige regime dat 
verlengd werd tot 2019 blijft ook na de invoering van de 
lagere schenkbelasting bestaan. Men kan dus vrij kiezen 
tussen de twee regimes. De nieuwe schenkbelasting is 
vaak gelijk of goedkoper dan het bijzonder tarief voor 
bouwgrond en zonder bouwverplichting. 

Schenken of erven?
Door de hoge schenkingsrechten koos men er vroeger 
vaak voor om een woning gewoon te laten vererven 
en er successierechten op te laten betalen door de 
erfgenamen. Of een schenking nu goedkoper is dan 
een erfenis hangt af van de waarde van het onroerend 
goed, het aantal begunstigden en het aantal schenkers. 
Ook het soort onroerend goed en de begunstigde speelt 
een rol. U mag niet vergeten dat voor de gezinswoning 
de langstlevende partner (echtgenoot, wettelijk samen-
wonende, minstens drie jaar feitelijk samenwonende) een 
vrijstelling van successierechten geniet. Indien u wenst 
dat de gezinswoning in de handen van uw partner komt, 
is de woning laten vererven door uw partner nog steeds 
de goedkoopste oplossing. 

CONCLUSIE
Dankzij de verlaagde tarieven wordt het 
schenken van vastgoed interessanter in 
een successieplanning. 

      TIP

Let wel, de woning verkopen 
aan een derde en de opbrengst 
via een gift of een schenking  
aan de begunstigde(n)  
overmaken, blijft ook nu de 
Vlaamse schenkbelasting op 
vastgoed verlaagd is, nog altijd 
de goedkoopste oplossing. 

 In rechte lijn en tussen partners 
Schijven in euro Tarief

0 - 12 500 3 %

12 500,01- 25 000 4 %

25 000,01 - 50 000 5 %

50 000,01 - 100 000 7 %

100 000,01 - 150 000 10 %

150 000,01 - 250 000 14 %

250 000,01 - 450 000 24 %

450 000,01 - 500 000 24 %

> 500 000 30 %

Vlaamse schenkbelasting voor 1-7-2015

 Andere categorieën 
Schijven in euro Tarief broer/zus Tarief oom/tante/ 

neef/nicht
Tarief andere

0 - 12 500 20 % 25 % 30 %

12 500,01 - 25 000 25 % 30 % 35 %

25 000,01 - 75 000 35 % 40 % 50 %

75 000,01 - 150 000 50 % 55 % 65 %

150 000,01 - 175 000 50 % 55 % 65 %

175 000,01 - 250 000 65 % 70 % 80 %

250 000,01 - 450 000 65 % 70 % 80 %

> 450 000 65 % 70 % 80 %

Hebt u nog vragen? 
Vraag gerust bijkomende informatie aan uw financieel 
adviseur in uw Belfius-kantoor, om zo de juiste beslissing 
te kunnen nemen rond uw vastgoed. 


