
Ja 

 
 

Beslissingsboom – Voldoet uw onderneming aan de 

voorwaarden van het gunstregime voor het erven of 

schenken van familiebedrijven? 

 

Type onderneming 

Werkt u met een eenmanszaak of met een vennootschap?  

 

 

 

    

Ik werk met een vennootschap  

Klik hier  

 

Ik werk met een eenmanszaak  

Klik hier  

  

 
Ik werk met een vennootschap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunstregime  Gedeeltelijk gunstregime  GEEN gunstregime 

Volledige vrijstelling  

schenkbelasting / 

vlak tarief erfbelasting 

 

Gedeeltelijke vrijstelling schenkbelasting /  

vlak tarief erfbelasting, t.b.v. de waarde 

van de actieve dochtervennootschap(pen) 

 
Geen vrijstelling/ 

vermindering 

Continuïteitsvoorwaarden  

gedurende 3 jaar na te leven. 
 

Continuïteitsvoorwaarden gedurende 3 

jaar na te leven. 
 

Normale tarieven  

van toepassing 

 

 

 

Vestigingsvoorwaarde 

Is de zetel van werkelijke leiding in de  

Europees Economische Ruimte gevestigd?  

 

Nee 

Nee 

  Volgens de Vlaamse belastingdienst kan het 

tegenbewijs enkel geleverd worden door aan te tonen 

dat alle onroerende

 
goederen van de vennootschap 

worden aangewend voor de economische activiteit, en 

dus geen privaat patrimonium betreffen. De 

rechtspraak volgt deze stelling evenwel niet. 

 

 

Nee 

Ja 

Participatievoorwaarde 

Bezit u samen met uw naaste familie 

minstens 50% van de stemrechten? 

 

Nee 

  Naaste familie =  partner (*), verwanten in de rechte lijn (+ hun 

partner (*)), broers en zussen (+ hun partner (*)) en kinderen van broers 

en zussen. 

(*) partner = echtgenoot / wett. samenw. partner / feit. samenw. 

partner (> 3j) 

Stemrechten aangehouden via andere vennootschappen tellen niet mee. 

Ja Nee 

Bezit u met uw naaste familie minstens 30% van de stemrechten? 

Ja 

  Enkel stemrechten

 
aangehouden 

door fysieke personen tellen mee. 

Stemrechten aangehouden via andere 

vennootschappen tellen niet mee. 

Bezit u samen met uw naaste familie én met: 

één andere aandeelhouder en zijn naaste familie minstens 70% van de 

stemrechten? 

 

OF 

twee andere aandeelhouders en hun naaste familie minstens 90% van de 

stemrechten? 

Activiteitsvoorwaarde 

Oefent de vennootschap een nijverheids-, ambachts- 

handels- of landbouwactiviteit of vrij beroep uit?  

 

  Het louter beheren van onroerende goederen of aandelen 

in andere vennootschappen valt hier niet onder. Patrimonium- 

en holdingvennootschappen zijn dus uitgesloten. 

Ja 

Bezit de vennootschap minstens 30% van de stemrechten 

in een (rechtstreekse) dochtervennootschap die wel aan 

deze voorwaarde voldoet? 

Is de uitgeoefende activiteit een  

“reële economische activiteit”? 

Is de uitgeoefende activiteit op groepsniveau  

een “reële economische activiteit”? 

Is er in de voorbije 3 jaar 1 jaar waarin: 

- De boekwaarde van de terreinen en 

gebouwen (code 22 of gelijksoortig) meer 

bedraagt dan 50% van het totaal actief?  

EN 

- De bezoldigingen, sociale lasten en 

pensioenen (code 62) lager is dan 1,5% 

van de totale activa? 

Is er in de voorbije 3 jaar 1 jaar waarin: 

- De boekwaarde van de terreinen en gebouwen (code 

22 of gelijksoortig) meer bedraagt dan 50% van het 

totaal actief?  

EN 

- De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (code 

62) lager is dan 1,5% van de totale activa? 

Nee Ja Ja 
Nee 

Tenzij u het tegenbewijs kan leveren dat 

ALLE vastgoed 100% beroepsmatig 

gebruikt wordt  

  3% bij een vererving in de rechte lijn, 7% bij een 

vererving tussen alle andere personen 

  Een van de belangrijkste voorwaarden voor het behoud van de 

vrijstelling/vermindering is dat een activiteit ononderbroken moet 

worden verdergezet gedurende 3 jaar na het overlijden of de schenking. 

  Te beoordelen op geconsolideerde basis 

 



 

Ik werk met een eenmanszaak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunstregime  Gedeeltelijk gunstregime  GEEN gunstregime 

Volledige vrijstelling 

schenkbelasting/ vlak tarief 

erfbelasting 

 

Gedeeltelijke vrijstelling schenkbelasting/  

vlak tarief erfbelasting: t.b.v. de waarde 

van de beroepsactiva, excl. onroerend 

goed dat hoofdzakelijk tot bewoning 

wordt aangewend of is bestemd 

 
Geen vrijstelling/ 

vermindering 

Continuïteitsvoorwaarden  

gedurende 3 jaar na te leven. 
 

Continuïteitsvoorwaarden  

gedurende 3 jaar na te leven. 
 

Normale tarieven  

van toepassing 

 

 

 

 

 

Activiteitsvoorwaarde 

Oefent de onderneming een nijverheids-, ambachts- 

handels- of landbouwactiviteit of vrij beroep uit?  

 

  Het louter beheren van onroerende goederen of aandelen 

in andere vennootschappen valt hier niet onder. Patrimonium- 

en holdingvennootschappen zijn dus uitgesloten. 

 

 
Nee Ja 

Nee Ja 

Wordt de onderneming persoonlijk geëxploiteerd door 

uzelf, uw echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner? 

 

Bevat de onderneming onroerende goederen? 

Ja Nee 

Is er een onroerend goed aanwezig dat 

hoofzakelijk tot bewoning wordt aangewend of 

is bestemd? 

Nee Ja 

 3% bij een vererving in de rechte lijn,  

7% bij een vererving tussen alle andere personen 

 Continuïteitsvoorwaarden: Een van de belangrijkste voorwaarden voor het 

behoud van de vrijstelling/vermindering is dat een activiteit ononderbroken moet 

worden verdergezet gedurende 3 jaar na het overlijden of de schenking. 


