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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
:: 
Tarieven algemeen – schenking van onroerende goederen

SCHIJF
0,01 € – 150.000 €
150.000,01 € – 250.000 €
250.000,01 € – 450.000 €
boven 450.000 €

Progressievoorbehoud

Wanneer er eerdere schenkingen van onroerende goederen tussen dezelfde 
partijen zijn voorgekomen en die vastgesteld zijn door akten die dagtekenen van 
minder dan drie jaar vóór de datum van de nieuwe schenking van onroerende 
goederen en die vóór die datum geregistreerd werden of verplicht registreerbaar 
zijn geworden, wordt de belastbare grondslag van die eerdere schenkingen 
gevoegd bij de belastbare grondslag van de nieuwe schenking om het toepasselijk 
tarief van de op de nieuwe schenking verschuldigde schenkingsrechten te 
bepalen.

Voornaamste vrijstellingen / verminderingen

Schenking 
roerende goederen

Verlaagd tarief

Familiale onderneming

Erfovereenkomst

* Gelijkgesteld met de rechte lijn : 
 - het adoptiekind, na volle adoptie, 
 -  het adoptiekind, na gewone adoptie (op voorwaarde dat het adoptiekind het kind is van 
de echtgenoot van de adoptant of dat het kind voor de leeftijd van 21 jaar, gedurende 
6 opeenvolgende jaren van de adoptant, van de adoptant en diens echtgenoot samen of 
van de adoptant en de persoon met wie de adoptant heeft samengewoond de hulp en 
verzorging heeft gekregen die kinderen normaal van hun ouders krijgen). 

**  Samenwonende : de persoon die zich in de toestand van de wettelijke samenwoning 
bevindt, in de zin van titel Vbis van boek III van het B.W.

*** Partner : de persoon die op de dag van de schenking met de schenker is gehuwd of zich 
in de toestand van wettelijke samenwoning met de schenker bevindt, in de zin van boek 
III, titel Vbis, van het Burgerlijk Wetboek.

VLAAMS GEWEST 
::
Tarieven algemeen – schenking van onroerende goederen

SCHIJF
0,01 € – 150.000 €
150.000,01 € – 250.000 €
250.000,01 € – 450.000 €
boven 450.000 €

Progressievoorbehoud

Wanneer er eerdere schenkingen van onroerende goederen plaatsvonden 
tussen dezelfde partijen en die vastgesteld zijn door akten die dateren van 
minder dan drie jaar vóór de datum van de nieuwe schenking van onroerende 
goederen, wordt de belastbare grondslag van die eerdere schenkingen gevoegd 
bij de belastbare grondslag van die nieuwe schenking om de toepasselijke 
schenkbelasting op die nieuwe schenking te bepalen.

Voornaamste vrijstellingen / verminderingen

Schenking 
roerende goederen

Verlaagd tarief

Familiale onderneming

Andere vrijstellingen

 

Doorgeefschenking

Erfovereenkomst

* Gelijkgesteld met de rechte lijn : 
 - kind van de partner van de schenker,
 - het zorgkind van de schenker (op voorwaarde dat het kind, voor de leeftijd van 21 jaar, 
gedurende 3 opeenvolgende jaren samengewoond heeft met de schenker en hoofdzalijk 
van hem of van hem en zijn partner samen de hulp en verzorging heeft gekregen die 
kinderen normaal van hun ouders krijgen), 

 - het adoptiekind, na volle adoptie, 
 - het adoptiekind, na gewone adoptie (op voorwaarde dat het adoptiekind voor de leeftijd 
van 21 jaar, gedurende 3 opeenvolgende jaren hoofdzakelijk van de adoptant of van de 
adoptant en zijn partner samen alle hulp en verzorging heeft gekregen die kinderen 
normaal van hun ouders krijgen of op voorwaarde dat het adoptiekind een kind is van 
de partner van de adoptant.

** Partner = gehuwde partners, wettelijk samenwonenden en personen die – op de datum 
van de schenking – minstens één jaar (3 jaar voor de toepassing van het gunstregime 
voor de overdracht van familiale ondernemingen) ononderbroken samenleefden en een 
gemeenschappelijke huishouding voerden.

TARIEF IN RECHTE LIJN*
 EN TUSSEN PARTNERS**
3%
9%
18%
27%

 - 3% : in rechte lijn* en tussen partners**.
 -  7% : tussen alle andere personen.

 - 5,5% voor schenkingen gedaan aan, o.a. de 
Gewesten, de Gemeenschappen, de provincies 
en gemeenten in het Vlaamse Gewest, erkende 
sociale huisvestingsmaatschappijen, (i)vzw’s, 
private stichtingen en stichtingen van openbaar 
nut en gelijksoortige Europese rechtspersonen.

 -  Ander verlaagd tarief voor schenkingen van:
•  percelen grond in het Vlaamse Gewest 

bestemd voor woningbouw,
•  gebouwen onderworpen aan een energetische 

renovatie,
•   beschermde monumenten waarvoor een 

investeringsverplichting geldt.

Schenkingen van activa die door de schenker of 
zijn partner** in een familiale onderneming zijn 
geïnvesteerd, alsook van aandelen van een familiale 
vennootschap zijn, onder bepaalde voorwaarden, 
vrijgesteld van schenkbelasting.

Vrijstelling van schenkbelasting ten belope van 
75% of 100% wat betreft onbebouwde onroerende 
goederen waarvoor een natuurbeheerplan werd 
goedgekeurd.

Vrijstelling van de schenking gedaan door een 
verkrijger van een nalatenschap ten voordele van 
zijn eigen afstammelingen, voor zover de schenking 
betrekking heeft op de vererfde goederen, deze 
goederen belast zijn met erfbelasting in het Vlaamse 
Gewest aan het tarief voor verkrijgingen in rechte lijn 
en tussen partners, en dat de schenking plaatsvindt 
binnen het jaar na het overlijden van de erflater. 
Het bedrag van de vrijstelling kan nooit hoger zijn 
dan het bedrag van de geheven erfbelasting en 
wordt beperkt volgens de methode opgenomen in 
het artikel 2.8.6.0.9 VCF. Deze vrijstelling is van 
toepassing op overlijdens vanaf 1 septermber 2018.

Automatische vrijstelling voor schenkingen 
vermeld in een erfovereenkomst, op voorwaarde 
dat de partijen in de akte bevestigen dat de 
schenking heeft plaatsgevonden vóór de datum 
van de erfovereenkomst, en dat ze niet expliciet de 
toepassing van de schenkbelasting vragen.

Schenkbelasting

TARIEF IN RECHTE LIJN*, 
TUSSEN ECHTGENOTEN 
EN SAMENWONENDEN**
3%
9%
18%
27%

 - 3% : in rechte lijn*, tussen echtgenoten en 
samenwonenden**. 

 - 7% : tussen andere personen.

 - 6,6% voor schenkingen gedaan aan, o.a. 
gemeenten gelegen in het Brussels Hoofd-
stedelijke Gewest, door de Brusselse Gewestelijke 
Huisvestingsmaatschappij erkende 
maatschappijen, intercommunales van het 
Brussels Hoofdstedelijke Gewest, stichtingen van 
openbaar nut en gelijksoortige Europese 
rechtspersonen. 

 -  7% voor schenkingen gedaan aan, o.a. (i)vzw’s, 
private stichtingen …

Schenkingen van activa die door de schenker of 
zijn partner*** in een familiale onderneming zijn 
geïnvesteerd, alsook aandelen van een familiale 
vennootschap, zijn, onder bepaalde voorwaarden, 
vrijgesteld van schenkingsrechten.

Vrijstelling voor de schenkingen vermeld in 
een erfovereenkomst, op voorwaarde dat de 
partijen in de akte verklaren dat de schenking 
heeft plaatsgevonden vóór de datum van de 
erfovereenkomst.

TARIEF TUSSEN ALLE 
ANDERE PERSONEN
10%
20%
30%
40%

TARIEF TUSSEN ALLE 
ANDERE PERSONEN
10%
20%
30%
40%
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WAALS GEWEST
:: 
Tarieven algemeen – schenking van onroerende goederen

SCHIJF
0,01 € – 150.000 €
150.000,01 € – 250.000 €
250.000,01 € – 450.000 €
boven 450.000 €

Progressievoorbehoud

Wanneer er eerdere schenkingen van onroerende goederen tussen dezelfde 
partijen zijn voorgekomen en die dagtekenen van minder dan drie jaar vóór 
de datum van de nieuwe schenking van onroerende goederen, en die vóór die 
datum geregistreerd werden of verplicht registreerbaar zijn geworden, wordt 
de belastbare grondslag van die eerdere schenkingen gevoegd bij de belastbare 
grondslag van de nieuwe schenking om het toepasselijk tarief van de op de 
nieuwe schenking verschuldigde schenkingsrechten te bepalen.

Voornaamste vrijstellingen / verminderingen

Schenking 
roerende goederen

Verlaagd tarief

Familiale onderneming

Andere vrijstellingen
 

Doorgeefschenking

Restitutie

Erfovereenkomst

TARIEF IN RECHTE LIJN*, 
TUSSEN ECHTGENOTEN 
EN SAMENWONENDEN**
3%
9%
18%
27%

 - 3,3% : in rechte lijn*, tussen echtgenoten en 
wettelijk samenwonenden**. 

 - 5,5% : tussen andere personen.

 -  0% voor schenkingen gedaan aan, o.a. de 
Gewesten, de Gemeenschappen, de Federale Staat 
en een Lidstaat van de Europese Economische 
Ruimte (EER) …

 -  5,5% voor schenkingen gedaan aan, o.a. 
provincies, gemeenten, openbare provinciale 
en gemeentelijke instellingen, maatschappijen 
erkend door de ‘Société wallone du Logement’ en 
gelijksoortge Europese rechtspersonen.

 - 7% voor schenkingen gedaan aan, o.a. (i)vzw’s, 
private stichtingen, stichtingen van openbaar nut 
…

Schenkingen van activa die door de schenker, 
alleen of met andere personen, in een familiale 
onderneming zijn geïnvesteerd, alsook aandelen 
van een familiale vennootschap kunnen, onder 
bepaalde voorwaarden, genieten van het 0% tarief.

 - Vrijstelling van bossen en wouden gelegen 
in het Waalse Gewest en bosgroeperings-
vennootschappen waarvoor de schenkingsrechten 
geacht worden gevestigd te zijn in het Waalse 
Gewest.

 - Vrijstelling van onroerende goederen opgenomen  
in Natura 2000-gebied.

 - Vrijstelling voor onbebouwde onroerende 
goederen gelegen in het Waalse Gewest waarop 
een langdurige pacht of een loopbaanpacht 
gevestigd is, onder bepaalde voorwaarden (van 
toepassing op schenkingen gedaan vanaf  
1 januari 2021).

0% voor de schenkingen door een erfgenaam 
van de erflater in rechte lijn, van het geheel of 
een deel van de erfenis verkregen in het kader 
van de nalatenschap van de erflater, ten gunste 
van zijn eigen afstammelingen in eerste graad, 
vastgesteld bij authentieke akte uiterlijk binnen de 
90 dagen volgend op de indiening van de aangifte 
van nalatenschap, onder bepaalde voorwaarden – 
Inwerkingtreding nog niet gekend.

Restitutie van de op de schenking van een 
onroerend goed geheven schenkingsrechten ten 
belope van 25% van de uitgaven met het oog op 
het besparen van energie m.b.t dat goed, tot een 
maximumbedrag van 2.500 € – op voorwaarde 
dat de begiftigde zijn hoofdverblijfplaats in het 
geschonken goed gevestigd heeft binnen het 
jaar volgend op de schenkingsakte, zijn hoofd-
verblijfplaats behouden heeft gedurende 3 
opeenvolgende jaren, en dat de werken binnen de 3 
jaar na de schenking uitgevoerd werden.

Vrijstelling voor de schenkingen vermeld in een 
erfovereenkomst, op voorwaarde dat de partijen 
in de akte of een eraan gehecht geschrift de 
toepassing vragen van deze vrijstelling en verklaren 
dat de schenking heeft plaatsgevonden vóór de 
datum van de erfovereenkomst.

TARIEF TUSSEN ALLE 
ANDERE PERSONEN
10%
20%
30%
40%
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* Gelijkgesteld met de rechte lijn : 
 - het kind van de echtgenoot of wettelijk samenwonende van de schenker, 
 -   het zorgkind van de schenker (op voorwaarde dat het kind, voor de 

leeftijd van 21 jaar, gedurende 6 opeenvolgende jaren, uitsluitend of 
hoofdzakelijk van de schenker, de bijstand en zorg heeft gekregen die 
kinderen normaal van hun ouders krijgen),

 -   het adoptiekind, na volle adoptie, 
 -   het adoptiekind, na gewone adoptie (op voorwaarde dat het adoptiekind 

het kind is van de echtgenoot of wettelijk samenwonende van de adoptant 
of dat het kind, voor de leeftijd van 21 jaar, gedurende 6 opeenvolgende 
jaren uitsluitend of hoofdzakelijk van de adoptant (eventueel samen met 
zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende) de hulp en de verzorging 
heeft gekregen die kinderen normaal van hun ouders krijgen). 

**  Wettelijk samenwonende : de persoon die, op het moment van de schenking 
bij de schenker woonachtig was en zich met hem in een wettelijke 
samenwoningsrelatie bevond overeenkomstig de bepalingen van Boek III, 
Titel Vbis van het B.W.



VLAAMS GEWEST
::
Tarieven algemeen – roerende en onroerende goederen

IN RECHTE LIJN* 
EN TUSSEN PARTNERS**
0,01 € – 50.000 €
50.000,01 € – 250.000 €
boven 250.000 €
Toepassing tarief°

Progressievoorbehoud

In geval van een onroerende schenking binnen de 3 jaar voor het overlijden, 
wordt de belastbare basis waarop de schenkbelasting is geheven gevoegd bij de 
erfgoederen van de belanghebbenden om de progressieve erfbelasting die op 
die erfgoederen van toepassing is te bepalen.

Voornaamste vrijstellingen / verminderingen

Vrijstelling van 
de 1ste 50.000 € 
roerende goederen

Bijzonder abattement

De gezinswoning 
– vrijstelling

Verlaagd tarief

Familiale onderneming /
vennootschap – 
Verlaagd tarief 
(onder bepaalde 
voorwaarden)

Voornaamste andere 
abattementen en 
verminderingen

* Gelijkgesteld met de rechte lijn : zie tabel pagina 2 « Schenkbelasting ». 
** Partner : zie tabel pagina 2 « Schenkbelasting ».

Voortgezet vruchtgebruik – onderworpen aan de erfbelasting tenzij de langstlevende 
echtgenoot of wettelijk samenwonende aan het vruchtgebruik heeft verzaakt.

Partners**(behalve als de partner een 
bloedverwant in de rechte lijn is) genieten van 
een vrijstelling van erfbelasting op de eerste 
schijf van 50.000 € in de nettoverkrijging van 
roerende goederen.

 -  Ten voordele van erfgenamen in rechte lijn 
of de partner : als de nettoverkrijging van 
roerende en onroerende goederen samen niet 
meer bedraagt dan 50.000 €. 

 -   Ten voordele van broers en zussen / anderen : 
als de nettoverkrijging niet meer bedraagt dan  
75.000 €.

 - Volledige vrijstelling van erfbelasting op 
het erfdeel van de overlevende echtgenoot 
of wettelijk samenwonende partner in de 
gezinswoning. 

 -   De feitelijk samenwonende partner kan ook 
van deze vrijstelling genieten als deze, op 
het moment van overlijden, sinds ten minste 
drie jaar ononderbroken met de overledene 
samenwoonde en een gemeenschappelijke 
huishouding voerde. 

8,5% : voor legaten gedaan aan, o.a. de Gewesten, 
de Gemeenschappen, de provincies en gemeenten 
in het Vlaamse Gewest, erkende sociale 
huisvestingsmaatschappijen, (i)vzw’s, private 
stichtingen en stichtingen van openbaar nut en 
gelijksoortige Europese rechtspersonen. 

 - 3% : in rechte lijn* en tussen partners** 
(echtgenoot, wettelijk samenwonenden en 
feitelijk samenwonenden, voor zover sinds ten 
minste 3 ononderbroken jaren). 

 -  7% : tussen andere personen.

 - Abattementen voor verkrijgingen door een 
gehandicapte persoon / gehandicapt kind.

 -  Vermindering voor verkrijgingen door kinderen 
die de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt 
hebben.

 -   Vermindering met de helft van de 
verschuldigde erfbelasting, indien de vererfde 
goederen binnen een jaar na het overlijden van 
de erflater, het voorwerp uitmaken van een of 
meer andere overdrachten bij overlijden.

 -   Vrijstelling voor onbebouwde onroerende 
goederen in het Vlaams Ecologisch Netwerk en 
bossen in Vlaanderen.

 

Erfbelasting

TUSSEN BROERS 
EN ZUSSEN
0,01 € – 35.000 €
35.000,01 € – 75.000 €
boven 75.000 €
Toepassing tarief°°

25%
30%
55%

TUSSEN ANDERE 
PERSONEN
0,01 € – 35.000 €
35.000,01 € – 75.000 €
boven 75.000 €
Toepassing tarief°°°

25%
45%
55%

BRUSSELS HOOFDSTELIJK GEWEST
::
Tarieven algemeen - roerende en onroerende goederen

IN RECHTE LIJN* 
EN TUSSEN PARTNERS**
0,01 € – 50.000 €
50.000,01 € – 100.000 €
100.000,01 € – 175.000 €
175.000,01 € – 250.000 €
250.000,01 € – 500.000 €
boven 500.000 €

Toepassing tarief°°

TARIEF TUSSEN OOMS OF TANTES 
EN NEVEN OF NICHTEN
0,01 € – 50.000 €
50.000,01 € – 100.000 €
100.000,01 € – 175.000 €
boven 175.000 €
Toepassing tarief°°°

Voornaamste vrijstellingen / verminderingen

Vrijstelling van de
1ste schijf van 15.000 €

Gezinswoning /
Hoofdverblijfplaats 

Volledige vrijstelling 
van successierechten 
op sommige legaten

Verlaagd tarief

Familiale 
onderneming / 
vennootschap – 
verlaagd tarief

Belangrijke andere
abattementen en 
verminderingen

*  Gelijkgesteld met afstammelingen van de erflater voor de toepassing van het tarief in rechte lijn:
 - het kind van de partner van de erflater;
 -   het kind van een vooroverleden partner, mits de partnerrelatie nog bestond op het moment van 

het overlijden;
 -   een persoon die niet afstamt van de erflater, maar die op het moment van het overlijden, 

gedurende minimum één ononderbroken jaar bij de erflater heeft ingewoond en gedurende die 
tijd hoofdzakelijk van de erflater en/of zijn partner en/of andere personen de hulp en verzorging 
heeft gekregen die kinderen normaal van hun ouders krijgen;

 -  het adoptiekind, na volle adoptie;
 -   het adoptiekind, na gewone adoptie (op voorwaarde dat het adoptiekind het kind is van de 

echtgenoot van de adoptant of dat het adoptiekind gedurende drie jaren zonder onderbreking 
van de adoptant of van de adoptant en zijn/haar echtgenoot of wettelijk samenwonende partner 
de hulp en verzorging heeft gekregen die kinderen normaal van hun ouders krijgen).

**  Partner = de persoon die, op de dag van het openvallen van de nalatenschap, gehuwd was of zich 
in de toestand van wettelijke samenwoning met de erflater bevindt in de zin van titel Vbis van 
boek III van het Burgerlijk Wetboek.
Voortgezet vruchtgebruik – niet onderworpen aan successierechten bij gebrek aan een 
wetsbepaling in die zin.

Geldig voor wat verkregen is door de wet tot de erfenis geroepen 
erfgenaam in rechte lijn of tussen partners. 

 - Gezinswoning : is vrijgesteld van successierechten en het recht van 
overgang bij overlijden : het netto-aandeel van de rechtverkrijgende 
partner in de woning die de erflater en zijn partner tot gezinswoning 
diende op het ogenblik van het overlijden. Deze vrijstelling geldt niet 
als de wettelijk samenwonende partner een bloedverwant in rechte 
lijn van de erflater is, of een daarmee gelijkgestelde persoon, dan wel 
een broer of zus, neef of nicht, oom of tante van de erflater is.

 -   Hoofdverblijfplaats : er geldt een verminderd tarief voor de 
verkrijging door een erfgenaam in rechte lijn of door de wettelijke 
samenwonende die niet kan genieten van de vrijstelling van het 
gebouw dat de erflater op het ogenblik van zijn overlijden tenminste 
vijf jaar tot hoofdverblijfplaats heeft gediend. Dit tarief wordt als 
volgt vastgesteld :

• op de eerste schijf van 50.000 € : 2%;
• op de schijf van 50.000,01 tot 100.000 € : 5,3%;
• op de schijf van 100.000,01 tot 175.000 € : 6%;
• op de schijf van 175.000,01 tot 250.000 € : 12%.

Volledige vrijstelling voor legaten gedaan aan, o.a. de Gewesten, de 
Gemeenschappen, de Brusselse agglomeratie, een Lidstaat van de 
EER, gelijkgestelde publiekrechtelijke rechtspersonen en openbare 
instellingen van de voormelde publiekrechtelijke rechtspersonen … 

 - 7% voor legaten gedaan aan, gemeenten gelegen in het 
Brussels Hoofdstedelijke Gewest en hun openbare instellingen, 
door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij 
erkende maatschappijen, intercommunales van het Brussels 
Hoofdstedelijke Gewest, vzw’s en andere rechtspersonen zonder 
winstoogmerk die federaal erkend zijn en stichtingen van 
openbaar nut; 

 -  25% voor legaten gedaan aan ziekenfondsen of de landsbonden 
van ziekenfondsen, beroepsverenigingen, (i)vzw’s en private 
stichtingen.

 - 3% : in rechte lijn en tussen partners. 
 - 7% : tussen andere personen. 

Onder bepaalde voorwaarden.

 - Vermindering voor kinderen van de overledene die de leeftijd van 
21 jaar nog niet hebben bereikt.

 -  Vermindering met de helft in het geval van een nieuwe overgang 
van dezelfde goederen door overlijden binnen het jaar dat volgt op 
het eerste overlijden.

TUSSEN BROERS 
EN ZUSSEN             
0,01 € – 12.500 €
12.500,01 € – 25.000 €
25.000,01 € – 50.000 €
50.000,01 € – 100.000 €
100.000,01 € – 175.000 €
175.000,01 € – 250.000 €
boven 250.000 €
Toepassing tarief°°

TUSSEN ANDERE 
PERSONEN
0,01 € – 50.000 €
50.000,01 € – 75.000 €
75.000,01 € – 175.000 €
boven 175.000 €
Toepassing tarief°°°

20%
25%
30% 
40%
55%
60%
65%

40%
55% 
65%
80%

3%
9%

27%

3%
8%
9%

18%
24%
30%

35%
50%
60%
70%
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WAALS GEWEST
::
Tarieven algemeen – roerende en onroerende goederen 

Progressievoorbehoud

In geval van een onroerende schenking binnen de 3 jaar voor het overlijden, wordt de belastbare basis waarop de schenkingsrechten zijn geheven gevoegd bij de 
erfgoederen van de belanghebbenden om de progressieve erfbelasting die op die erfgoederen van toepassing is te bepalen.

Voornaamste vrijstellingen / verminderingen

Vrijstelling van 12.500 €

Gezinswoning /
Hoofdverblijfplaats

Volledige vrijstelling van
 successierechten

Verlaagd tarief

Fam. onderneming/vennootschap

Voornaamste andere 
abattementen en 
verminderingen

 

Restitutie

* Verkrijging in rechte lijn – gelijkgesteld : zie tabel pagina 2 « Schenkbelasting ». 
** Wettelijk samenwonende partner : zie tabel pagina 2 « Schenkbelasting ». 

Voortgezet vruchtgebruik – niet onderworpen aan successierechten bij gebrek aan een wetsbepaling in die zin.

Geldig voor wat verkregen is door een bij de wet tot de erfenis geroepen erfgenaam in rechte lijn of tussen echtgenoten of tussen 
wettelijk samenwonenden**.

 - Is vrijgesteld van successierechten en het recht van overgang bij overlijden : het netto-aandeel van de rechtverkrijgende echtgenoot of 
wettelijk samenwonende in de woning die de overledene en de echtgenoot of wettelijk samenwonende tot hoofdverblijf diende sinds 
minstens vijf jaar op de datum van het overlijden.

 - Er geldt een verminderd tarief voor de verkrijging door een erfgenaam, legataris of begiftigde in rechte lijn van minstens één aandeel 
in volle eigendom in het onroerend goed waar de overledene zijn laatste hoofdverblijfplaats heeft gehad sinds minstens vijf jaar op 
datum van zijn overlijden en dat onroerend goed geheel of gedeeltelijk bestemd is voor bewoning en in het Waalse Gewest is gelegen. 
Dit verminderd tarief is vastgesteld als volgt:

• op de eerste schijf van 25.000 € : 1%;
• op de schijf van 25.000,01 tot 50.000 € : 2%;
• op de schijf van 50.000,01 tot 160.000 € : 5%;
• op de schijf van 160.000,01 tot 175.000 € : 5%;
• op de schijf van 175.000,01 tot 250.000 € : 12%;
• op de schijf van 250.000,01 tot 500.000 € : 24%;
• Meer dan 500.000 €: 30%.

Legaten gedaan aan, o.a. de Gewesten, de Gemeenschappen, de Federale Staat, een lidstaat van de EER, of de rechtspersonen 
opgericht door deze instellingen. 

 - 5,5% voor legaten gedaan aan, o.a. provincies, gemeenten, openbare provinciale en gemeentelijke openbare instellingen, 
autonome gemeentebedrijven, gelegen in België, evenals de met deze vergelijkbare rechtspersonen opgericht en onderworpen 
aan de wetgeving van een andere lidstaat van de EER, enz.

 -  7% voor legaten gedaan aan (i)vzw’s, mutualiteiten, nationale verenigingen van mutualiteiten, beroepsverenigingen, private 
stichtingen en stichtingen van openbaar nut. 

 Verlaagd tarief van 0%, onder bepaalde voorwaarden.

 -  Vrijstelling voor kinderen van de overledene die de leeftijd van 21 jaar niet hebben bereikt, onder bepaalde voorwaarden. 
 -  Vermindering met de helft in het geval van een nieuwe overgang van dezelfde goederen door overlijden binnen het jaar dat volgt 

op het eerste overlijden. 
 -  Vrijstelling voor onroerende goederen die overgenomen zijn in de omtrek van een Natura 2000-gebied of van een kandidaat-site 

binnen het Natura 2000-netwerk en onderworpen aan de primaire bescherming.
 -  Vrijstelling van bomen op stam in de bossen en wouden evenals voor de waarde van aandelen en deelbewijzen van een 

bosgroepering.
 - Vermindering voor onbebouwd onroerend goed, gelegen in het Waalse Gewest, bezwaard met een langdurige pacht of met een 

loopbaanpacht, onder bepaalde voorwaarden (van toepassing op nalatenschappen die vanaf 1 januari 2021 openvallen).

Restitutie van het geheven successierecht op een onroerend goed gelegen in het Waalse Gewest en geheel of gedeeltelijk 
bestemd voor bewoning, ten belope van 25% van de uitgaven met het oog op het besparen van energie m.b.t dat goed, tot een 
maximumbedrag van 2.500 € – op voorwaarde dat de erfgenaam zijn hoofdverblijfplaats in het onroerend goed heeft gevestigd 
binnen het jaar na de datum van indiening van de aangifte van nalatenschap, zijn hoofdverblijfplaats heeft behouden gedurende 
een ononderbroken periode van 3 jaar en dat de werken binnen de 3 jaar na diezelfde datum uitgevoerd worden.

IN RECHTE LIJN*, 
TUSSEN ECHTGENOTEN EN 
WETTELIJK SAMENWONENDEN **
0,01 € – 12.500 €
12.500,01 € – 25.000 €
25.000,01 € – 50.000 €
50.000,01 € – 100.000 €
100.000,01 € – 150.000 €
150.000,01 € – 200.000 €
200.000,01 € – 250.000 €
250.000,01 € – 500.000 €
boven 500.000 €

TUSSEN NONKELS OF TANTES EN NEVEN OF  NICHTEN
0,01 € – 12.500 €
12.500,01 € – 25.000 €
25.000,01 € – 75.000 €
75.000,01 € – 175.000 €
boven 175.000 €
Toepassing alle tarieven°°

TUSSEN BROERS 
EN ZUSSEN
0,01 € – 12.500 €

12.500,01 € – 25.000 €

25.000,01 € – 75.000 €

75.000,01 € – 175.000 €

boven 175.000 €

TUSSEN ALLE ANDERE PERSONEN
0,01 € – 12.500 €
12.500,01 € – 25.000 €
25.000,01 € – 75.000 €
75.000,01 € – 175.000 €
boven 175.000 €

20%

25%

35%

50%

65%

30%
35%
60%
80%
80%

NOOT: Toepassing tarieven 3 gewesten

°    Dit tarief wordt toegepast op de nettoverkrijging in de roerende 
     en onroerende goederen in hoofde van elke verkrijger.
°°  Dit tarief wordt toegepast op de nettoverkrijging in hoofde van elke verkrijger.
°°° Dit tarief wordt toegepast op de globale nettoverkrijging van alle verkijgers van deze groep.

3%
4%
5%
7%

10%
14%
18%
24%
30%

25%
30%
40%
55%
70%
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TAKS TOT VERGOEDING DER SUCCESSIERECHTEN  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Waals Gewest en 
Vlaams Gewest

De « patrimoniumtaks » of « taks tot vergoeding der 
successierechten » is de jaarlijkse taks van 0,17% op het 
geheel van de bezittingen van (i)vzw’s en private stichtingen 
(voor zover hun vermogen meer dan 25.000 € bedraagt). 
De in het buitenland gelegen onroerende goederen zijn niet 
onderworpen aan deze taks. 



OVERDRACHT ONDER BEZWARENDE TITEL VAN ONROERENDE GOEDEREN

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
GEWEST
::
Verkoop

Tarieven

Abattement

Verdeling

Tarieven

12,5%

De belastbare basis 
wordt verminderd 
met 175.000 € in geval 
van aankoop van 
een onroerend goed 
dat zal dienen tot 
hoofdverblijfplaats en 
prijs < 500.000 € 

1%

WAALS
GEWEST
::
Verkoop

Tarieven

Abattement

Verdeling

Tarieven

12,5%

De belastbare basis wordt 
verminderd met 
20.000 € voor aankoop 
enige woning die 
zal dienen tot 
hoofdverblijfplaats.

1%

VLAAMS
GEWEST
::
Verkoop

Tarieven

Abattement

Verdeling

Tarieven

10% of 6% voor enige 
woning bestemd voor 
eigen gebruik

Bijkomende rechten-
vermindering t.b.v. 
5.600 € / 4.800 € 
voor enige woningen 
met waarde < 200.000 € 
of 220.000 € 
 

2,5 %*

*  Het verdeelrecht wordt op 1% gebracht als de verdeling of afstand plaatsvindt : tussen ex-echtgenoten na echtscheiding of uitwerking 
heeft door een echtscheiding of tussen ex-wettelijk samenwonenden binnen een termijn van drie jaar volgend op de beëindiging van 
de wettelijke samenwoning en op voorwaarde dat de personen op de dag van deze beëindiging ten minste een jaar ononderbroken met 
elkaar wettelijk samenwoonden. 

TAKS OP BEURSVERRICHTINGEN – « TOB »

Bedoelde 
verrichtingen  

TARIEVEN

Tarief

0,12%

0,35%

1,32%

De afstand en verwerving onder bezwarende titel en de inkoop van eigen 
kapitalisatieaandelen door een beleggingsvennootschap wanneer deze verrichtingen 
Belgische of vreemde openbare fondsen tot voorwerp hebben en werden aangegaan of 
uitgevoerd in België.

Bedoelde effecten

 - Effecten van de Belgische openbare schuld in het algemeen en van de openbare schuld van 
buitenlandse Staten of leningen uitgegeven door de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies 
of de gemeenten, zowel in het binnen- als in het buitenland;

 -  Obligaties van Belgische of buitenlandse vennootschappen en andere rechtspersonen of 
obligatiebewijzen;

 -  Effecten, andere dan rechten van deelneming van beleggingsfondsen, uitgegeven door in België  
gevestigde natuurlijke of rechtspersonen, ter vertegenwoordiging of als tegenwaarde van 
aandelen, obligaties of welke effecten dan ook, die zijn uitgegeven door derde vennootschappen, 
collectiviteiten of autoriteiten of hoeveelheden van dergelijke aandelen, obligaties of effecten; 

 -   Aandelen uitgegeven door een gereglementeerde vastgoedvennootschap;
 -   Aandelen of rechten van deelneming uitgegeven door een instelling voor collectieve belegging.

Andere effecten

 Afstanden en verwervingen onder bezwarende titel van kapitalisatieaandelen

Plafonds

1.300 €

1.600 €

4.000 €

VENNOOTSCHAPSBELASTING – « VEN.B »

Tarief AJ 2021 (inkomsten 2020)

KMO

Andere

Exit tax

BELASTING VAN DE GEREALISEERDE MEERWAARDEN OP AANDELEN 

Vrijstelling van de gerealiseerde meerwaarden mits cumulatief wordt voldaan aan de drie DBI 
voorwaarden (permanentie-, participatie- (10% of aanschaffingswaarde van 2.500.000 €) en 
taxatievoorwaarde). Wordt er niet voldaan aan deze voorwaarden : belast aan tarief Ven.B.

20% op de eerste schijf van 100.000 € als de voorwaarden zijn vervuld

25%

15%
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Diverse belastingen - 
Overdracht onder bezwarende titel 
van onroerende goederen - Venn B



PERSONENBELASTING – « PB » 

Progressief tarief per schijf - tarieven AJ 2021 (inkomsten 2020)1.
Globalisatie van beroepsinkomsten, onroerende inkomsten 

(en roerende inkomsten als het afzonderlijk tarief minder gunstig is en diverse inkomsten wanneer deze geglobaliseerd worden)

Inkomensschijf
0,01
13.444,01
23.720,01
41.060,01

AFZONDERLIJKE AANSLAG

Roerende 
inkomsten  
 
  

  

 

Diverse inkomsten

VERZEKERINGSPRODUCTEN

Tak 26 

Levensverzekering 
Tak 21 (dat een 
gewaarborgd 
inkomen voorziet)

 

Levensverzekering 
Tak 23

13.444,00
23.720,00
41.060,00
…

Interesten, dividenden 
en liquidatieboni

Meerwaarden op aandelen 
van een ICB

Dividenden VVPR-bis 

Dividenden afkomstig 
uit een liquidatiereserve 

Liquidatieboni afkomstig 
uit een liquidatiereserve 

Kapitaalverminderingen
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PB

Belastingtarief
25%
40%
45%
50%

30% 

30% wanneer 10% van het vermogen rechtstreeks of onrechtstreeks in 
schuldvorderingen is geïnvesteerd.

15% of 20% als de voorwaarden van art. 269, §2, al. 1 WIB92 zijn vervuld, al naargelang  
de dividenden zijn verleend of toegekend uit de winstverdeling van het tweede boekjaar 
of het derde boekjaar (en volgende) of na dat van de inbreng.

5% of 20%, als de vennootschap de afzonderlijke aanslag van 10% heeft betaald bij de  
aanleg van een liquidatiereserve, en naargelang het aangetast gedeelte van de reserves 
gedurende tenminste 5 jaar of minder dan 5 jaar behouden is gebleven.

Worden niet beschouwd als een belastbaar inkomen als de vennootschap de 
afzonderlijke aanslag van 10% heeft betaald bij de aanleg van een liquidatiereserve.

Een kapitaalvermindering brengt de toekenning van een dividend met zich mee, 
belastbaar evenredig met de in het kapitaal geïncorporeerde belaste reserves, te 
vermeerderen met de niet in het kapitaal geïncorporeerde belaste reserves en de 
vrijgestelde in het kapitaal geïncorporeerde reserves (verdeling pro rata). Het deel van 
de kapitaalvermindering dat betrekking heeft op het vrijgesteld fiscaal kapitaal is niet 
belastbaar.

Winsten en baten voortkomend uit prestaties, verrichtingen, speculaties of occasionele diensten, buiten 
de uitoefening van een beroepswerkzaamheid, met uitsluiting van normale verrichtingen van beheer 
van privévermogen bestaande uit onroerende goederen, portefeuillewaarden en roerende voorwerpen.

Onderhoudsuitkeringen regelmatig aan de belastingplichtige toegekend door een persoon van wier gezin 
hij geen deel uitmaakt, wanneer deze zijn toegekend ter uitvoering van een verplichting op grond van 
het Burgerlijk of Gerechtelijk Wetboek. Belastbare grondslag beperkt tot 80% van de onderhoudsuitkering.

Meerwaarden n.a.v. de overdracht ten bezwarende titel op in België gelegen ongebouwde onroerende 
goederen of op andere zakelijke rechten (dan een recht van erfpacht of opstal of een gelijkaardig 
onroerend recht), ingeval :
 - verkregen onder bezwarende titel en vervreemd binnen 8 jaar na verkrijging;
 -  verkregen bij schenking onder levenden en vervreemd binnen de 3 jaar na de schenking en binnen  

8 jaar na de verkrijging onder bezwarende titel door de schenker.

Meerwaarden n.a.v. de overdracht ten bezwarende titel op de in België gelegen gebouwde onroerende 
goederen of op zakelijke rechten (met uitzondering van het recht van erfpacht of opstal of een gelijkaardig 
onroerend recht), ingeval :
 - verkregen onder bezwarende titel en vervreemd binnen 5 jaar na verkrijging;
 -  verkregen bij schenking onder levenden en vervreemd binnen 3 jaar na de schenking, maar binnen 

5 jaar na de verkrijging onder bezwarende titel door de schenker;
 -  opgetrokken op een ongebouwd onroerend goed dat onder bezwarende titel of bij schenking onder levenden  

verkregen werd, voor zover de bouwwerken een aanvang genomen hebben binnen de 5 jaar na de verkrijging 
van de grond onder bezwarende titel door de belastingplichtige of door de schenker en het geheel binnen de  
5 jaar na de eerste ingebruikname of verhuring werd vervreemd.

Meerwaarden op aandelen buiten het normaal beheer van privévermogen.

Meerwaarden op aandelen van een binnenlandse vennootschap, n.a.v. een overdracht onder bezwarende  
titel aan een rechtspersoon buiten de EER onder bepaalde voorwaarden.

Eerder beschouwd als een kapitalisatieproduct dan een verzekeringsproduct. Belastbaar als interest op elke betaalde of 
toegekende som bovenop het kapitaal (beschouwd als een vastrentend effect). De belasting van 2% op de gestorte premies 
(“premietaks”) is niet van toepassing.

Belasting op het verschil tussen het betaalde of toegekende bedrag en het totaal van de gestorte premies. Dit verschil is minstens 
gelijk aan de kapitalisatie van de interesten aan 4,75% per jaar (fictief rendement), berekend op het totaalbedrag van de gestorte 
premies.
De inkomsten zijn vrijgesteld : (1) wanneer de belastingplichtige die het contract heeft aangegaan alleen zichzelf heeft verzekerd 
en de voordelen van het contract hem toekomen bij leven ten eigen gunste en het contract voorziet in het betalen bij overlijden 
van een kapitaal aan tenminste 130% van het totaal van de gestorte premies, of (2) wanneer het contract gesloten is voor meer 
dan 8 jaar en de kapitalen en afkoopwaarden effectief worden betaald meer dan 8 jaar na het sluiten van het contract. 
– Belasting van 2% (“premietaks”) op de gestorte premies (behalve ingeval van pensioensparen onder de vorm van een 
Levensverzekering Tak 21).

Geen belasting op het inkomen (bij gebrek aan gewaarborgd rendement). 
– Belasting van 2% op de gestorte premies (“premietaks”). 

33%

Globalisatie

33% 
indien vervreemd binnen 

de 5 jaar na verkrijging

16,5%
indien vervreemd meer 

dan 5 jaar na vekrijging

16,5%

33%

16,5%

1 Vermeerderd met aanvullende gemeentebelastingen, behalve op roerende inkomsten.
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