
 

Schenkingstarieven : nieuwe tarieven vanaf 01 07 2015  

Net als nu, is het tarief afhankelijk van de graad van verwantschap tus-

sen de schenker en degene die de schenking krijgt, en de waarde van 

het vastgoed. Daar bovenop komt een korting als de begiftige iniatieven 

neemt om de woning energiezuinig te renoveren of te verhuren. 

Betreft het een schenking aan een echtgenoot, partner, kind of kleinkind, 

dan bedraagt het hoogste tarief voortaan 27 in plaats van 30 procent. 

Dat tarief van 27 procent geldt enkel voor zover de waarde van het on-

roerend goed 450.000 euro overstijgt. In de schijf tot 150.000 euro be-

draagt het tarief 3 procent.  Van 150.000 tot 250.000 euro 9 procent.  En 

van 250.000 tot 450.000 euro 18 procent (zie tabel). 

De begiftigde krijgt een korting als hij de woning energiezuinig maakt of 

verhuurt.  Gaat het dan om een schenking tussen partners of in de rech-

te lijn, dan bedraagt het tarief in de schijf van 150.000 tot 250.000 euro 

6  procent; van 250.000 tot 450.000 euro 12 procent.  Boven de 450.00 

euro ligt het tarief dan op 18 ( in plaats van 27  procent). Zo wil de 

Vlaamse regering energie-efficiëntie en de private huurmark stimuleren. 

Wat men dient te verstaan onder een renovatie met het oog op een ho-

gere energie-efficiëntie, is nog niet uitgemaakt. De Vlaamse regering be-

reikte voorlopig alleen een raamakkoord over de nieuwe tarieven. Ver-

der details volgen de komende weken. 



 

 

Suikertantes 

Ook in de tarieven aan mensen met een minder nauwe (familie-)band 

wordt het mes gezet. Het hoogste tarief in de niet rechte lijn bedraagt 

voortaan 40 procent, dat is het tarief voor de schijf boven 450.000 euro. 

Nu is er al 70 procent schenkbelasting verschuldigd op de schijf boven 

175.000 euro als een oom of tante aan een neef of nicht schenkt.  

Een voorbeeld: Als een tante nu een huis schenkt aan een nicht ter 

waarde van 210.000 euro, dan is er 106.375 euro aan schenkingsrech-

ten verschuldigd. Past men de nieuwe tarieven toe, dan betaalt de nicht 

10 procent op de schijf tot 150.000 euro en 20 procent op de schijf van 

150.000 tot 210.000 euro of in het toaal: 27.000 euro. 

Beslist de nicht om de woning energiezuinig te renoveren, dan zijn de ta-

rieven beperkt tot 9 procent in de schijf tot 150.000 euro en 17 procent 

op de schijf van 150.000 tot 210.000 euro of 23.700 euro. 

Het is voorlopig onduidelijk of de lagere tarieven die gelden voor bouw-

gronden onverkort blijven gelden. De schenkingsrechten op bouwgron-

den zijn nu ook al lager dan de schenkingsrechten voor andere onroe-

rende goederen. 

Wel staat vast dat het progressievoorbehoud blijft behouden. Voor de 



 
 
 

 

bepaling van de exacte tarieven wordt rekening gehouden met de 

schenkingen die tussen dezelfde personen hebben plaatsgevonden in 

de periode van drie jaar die de schenking vooraf gaan. 

De aanpassing gaat ten laatste in op 1 juli. 

 



 



 
 
 
 


