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Petra De Rouck

De Vla ming an ti ci peert volop op de aan ge kon dig de ver la ging van de schenk be las ting.
De ge plan de Vlaam se be las ting ver la ging voor het schen ken van vastgoed mist zijn ef fect niet.
‘De no ta ris sen krij gen veel vra gen over de nieu we re ge ling. Meer zelfs, in veel no ta ris kan to ren zit ten nu
al schen kings dos siers in de pijp lijn’, zegt Bart Van Op stal, de woord voer der van de fe de ra tie van het no -
ta ri aat. De la ge re ta rie ven voor de schenk be las ting gel den in het Vlaams Ge west voor schen kings ak tes
vanaf 1 juli.
Ook een rond vraag bij an de re no ta ris sen en ver mo gens plan ners leert dat er veel animo is voor het
schen ken van vastgoed. ‘Voor al sui ker tan tes en -ooms wil len hun vastgoed schen ken, om te pro fi te ren
van het lage schenk ta rief’, zegt Ni co las Geel hand, ad vo caat en hoog le raar aan de Uni ver si teit Ant wer -
pen. ‘De vroe ger ge bruik te tech nie ken om de be las ting fac tuur te druk ken zijn veel min der of zelfs niet
meer in te res sant.’ Als bij voor beeld een tante een wo ning van 220.000 euro aan haar nicht je schenkt,
be taalt ze vanaf 1 juli bijna 85.000 euro min der schenk be las ting.
‘Maar we zien ook dat ou ders met één ei gen dom wil len schen ken aan hun kin de ren’, zegt no ta ris Marc
So brie. Zij kre gen vroe ger het ad vies niets te doen, maar voort aan zijn ze door gaans beter af met een
schen king dan met een er fe nis. ‘Met de nieu we re ge ling wordt het schen ken van vastgoed in Vlaan de ren
bijna al tijd goed ko per dan een er fe nis’, vult Van Op stal aan.
Het is voor de schen ker ove ri gens per fect mo ge lijk om in de weg ge schon ken wo ning te blij ven wonen of
de huur in kom sten ervan te innen, door een schen king met voor be houd van het vrucht ge bruik te doen.
Het Vlaams Par le ment moet het ont werp de creet - op ini ti a tief van Vlaams mi nis ter van Fi nan ciën An -
ne mie Tur tel boom (Open VLD) - nog goed keu ren. De aan pas sing van de schenk be las ting moet dit jaar
56 mil joen euro extra op le ve ren voor de Vlaam se be gro ting. 
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